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ปัจฉิมา  ธนสันติ 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 มอง‘กรมทรัพย์สินทางปัญญา’ 
ผ่าน อธิบดี ‘ปัจฉิมา  ธนสันติ’ 

 การพฒันาเศรษฐกจิไทยให้เตบิโต	และเสรมิสร้างขดีความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้านั้น	กรมทรัพย์สินทางปัญญาใน
ฐานะหน่วยงานส�าคัญ	 ได้พัฒนาระบบการบริการและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	 ทั้งสิทธิบัตร	
ลขิสทิธิ	์และเครือ่งหมายทางการค้า	เพือ่ต่อยอดสูภ่าคธรุกจิในเชงิ
พาณิชย์ตอบโจทย์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 และเร่งรัดการ
ปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาช่วยสร้างเศรษฐกจิไทย
ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น	ภายใต้การบริหารงานของคุณปัจฉิมา  ธนสันติ

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

	 คุณปัจฉิมา		ธนสันติ	กล่าวว่า	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	3	 พฤษภาคม	2535	 เป็นหน่วยงานใหม่ของ
กระทรวงพาณิชย์เพื่อรับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดยตรง	 เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ	 และมีบทบาทในเวทีการ

ค้าโลกมากขึ้น	ซึ่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกด้วย	ทัง้นีเ้มือ่ครัง้ตัง้กรมทรพัย์สนิทางปัญญาใหม่ๆ	
นั้นเน้นการด�าเนินการตามกฎหมาย	3	ฉบับ	คือ	กฎหมายว่าด้วย
สทิธบิตัร	กฎหมายว่าด้วยเครือ่งหมายการค้า	และกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์	 และหลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ
องค์การการค้าโลก	 เมื่อวันที่	1	 มกราคม	2538	 มีการคุ้มครอง
ทรพัย์สนิทางปัญญาเข้ากบัการค้าระหว่างประเทศ	คอื	ความตกลง
ว่าด้วยสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้า	หรอื	TRIPs		นัน้
ได้ออกกฎหมายข้อตกลงทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการ
ค้า	เพิ่มอีก	3	ฉบับ	คือ	กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวม	กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	
กฎหมายว่าด้วยความลบัทางการค้า	และภายหลงัมปีระเดน็ปัญหา
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติมากขึ้น	 จึงได้ออก
กฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
และปัจจุบันก�าลังเตรียมยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความ
ผิดการถ่ายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
	 คุณปัจฉิมากล่าวถึงยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา	 ในปี	2553	 นี้	 ว่ามีวิสัยทัศน์	 “เป็นเลิศในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา”	 และมีพันธกิจ	4	 ด้าน	 คือ	1)	 คุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ	2)	ปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเป็นธรรม	3)	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	 และ	4)	 เสริมสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจด้านทรพัย์สนิทางปัญญาให้ประชาชนได้รบัรูว่้า
เป็นอย่างไร	นอกจากนีก้รมทรพัย์สนิทางปัญญาได้ปรบัยทุธศาสตร์
ใหม่	3	ด้าน	ดังนี้	1)	พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 	2)	 ป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า		
3)	ส่งเสรมิการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์	ส�าหรับค่านิยมใหม่	คือ	“คุ้มครองความคิด	มุ่งจิต
บริการ	เน้นงานสร้างสรรค์”	ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
(Creative	Economy)
	 จากการทีร่ฐับาลชดุปัจจบุนัมโีครงการไทยสร้างสรรค์	ไทย
เข้มแขง็	(Creative	Thailand)	ภายใต้นโยบายไทยเข้มแขง็	ซึง่เปิด
ตัวเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2552	นั้นรัฐบาลได้ประกาศพันธสัญญา	
12	ข้อ	ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์	พร้อมงบประมาณ	
20,134	 ล้านบาท	 สร้างปรากฏการณ์เมืองไทยเมืองนักคิด	
สร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยพลังของคนไทย	 สร้างจุดเปลี่ยนให้กับ
ประเทศในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	ทั้งภาคการผลิต	การ
ลงทุน	 การค้า	 และการบริการให้มีความแข็งแกร่งขึ้น	 ทั้งนี้มีเป้า
หมายในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เพื่อให้
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน	(Creative	
Industrial	Hub	of		ASEAN)	และเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์	จากร้อยละ	12	ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาต	ิเป็นร้อยละ	20	ภายใน
ปี	พ.ศ.	2555	โดยพันธสัญญาของรัฐบาล
ภายใต้โครงการไทยสร้างสรรค	์ ไทยเข้ม
แข็ง	ทั้ง	12	พันธสัญญา	แบ่งเป็น	4	ด้าน
ดังนี้	
	 ด้านที	่1	คอืการยกระดบัโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	(Creative	Infrastructure)	โดย
มีพันธสัญญา	3	ประการคือ	พันธสัญญาที่	
1	:	จดัให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรงใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใน	
6	เดือน	(National	Creative	Economy	
Agency)	ทัง้นีไ้ด้จดัตัง้ส�านกังานเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์แห่งชาติ	(Thailand	Creative	
Economy	Agency	 หรือเรียกโดยย่อว่า	
TCEA)	พันธสัญญาที่	2	:	 ปรับระบบการ
ดูแลและการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบ
ภายใน	6	เดือน	พันธสัญญาที่	3	:	พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสาร-
สนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจและอุตสาห-
กรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
เช่น	ระบบ	3G,	Fiber	Optics,	Broadband	
และ	WiMAX
	 ด้านที่	2	คือการสร้างรากฐานและ
ปลกูฝังความสามารถด้านการคดิ	และการ
สร้างสรรค์ในระบบการศกึษาไทย	(Creative	
Education	&	Human	Resource)	โดยมี
พันธสัญญา	2	ประการคือ	พันธสัญญาที่	
4	:	เพิม่กจิกรรมสร้างสรรค์ในหลกัสตูรการ
เรียนการสอนจัดให้มีวิชาเรียนต�าราเรียน
เกีย่วกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์และทรพัย์สนิ
ทางปัญญาภายในปีการศึกษา	2553	 เพื่อ
สร้างรากฐานด้านความคิดสร้างสรรค์ให้
แก่ระบบการศึกษาไทย	พันธสัญญาที่	5	:	

สนับสนุนทักษะช่างเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบดีไซน์	 ศิลปะแขนงต่างๆ	
และรวมทั้งเพิ่มจ�านวนบุคลากรและก�าลัง
คนที่มีขีดความสามารถในด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	
	 ด้านที่	3	คือการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนให้ความส�าคญักบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์	
(Creative	Society	&	Inspiration)	โดยมี
พันธสัญญา	3	ประการคือ	พันธสัญญาที่	
6	:	 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น	เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มและสร้างรายได้ภายในพื้นที่	โดยการ
ต่อยอดภูมิปัญญาไทย	 พันธสัญญาที่	7	:	
ยกย่องความส�าเร็จของคนไทยที่มีผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ที่ท�าชื่อเสียงให้แก่
ประเทศชาติและสนับสนุนโครงการต่างๆ	
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสเมืองไทย	 เมือง
นักคิด	หรือนิยมวัฒนธรรมหรือศิลปะไทย
ต่อประชาคมโลก	พันธสัญญาที่	8	:	จัดให้
มีพื้นที่กิจกรรมและแสดงผลงานที่เกี่ยว-
ข้องกับความคิดสร้างสรรค์	 (Creative	
Zone)	 เพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆ	 ทั้งใน
กรงุเทพฯ	และส่วนภมูภิาค	เช่น	พืน้ทีท่ศัน
ศิลป์	(Visual	Art	Zone)	พื้นที่ศิลปะการ
แสดง	(Performing	Art	Zone)	 เพื่อเปิด
กว้างให้นักคิดนักสร้างสรรค์น�าเสนอผล
งานสร้างสรรค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
	 ด้านที่	4	คือการส่งเสริมสนับสนุน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Business	
Development	&	Investment)	โดยมพีนัธ
สัญญา	4	ประการคือ	พันธสัญญาที่	9	:	จัด
ตั้ งกองทุนเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์และ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ	 เพื่อรองรับ
การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงต่อยอดธุรกิจของ
ภาคเอกชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 พันธสัญญาที่	
10	:	 จัดให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ส�าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 พร้อมทั้ง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 และจัดให้มี	

ต้องสร้างศรัทธา พัฒนา

ทีมงาน มีความคิดสร้างสรรค์ 

ให้ความสำาคัญกับ 

Creative Economy 

มีการพัฒนาสินค้าและบริการ 

ศึกษาความต้องการของ

ตลาด ศึกษาวิจัย R&D 

และมีการวางแผนทุกอย่าง 

ให้ความสำาคัญกับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ทั้งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

และเครื่องหมายทางการค้า 

ตลอดจนไม่ละเมิด

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
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พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนและการต่อยอดทางธุรกิจของภาค
เอกชน	พนัธสญัญาที	่11	:	ส่งเสรมิด้านการ
ตลาด	 กิจกรรมเชิงพาณิชย์และการส่ง
เสริมการส่งออกสินค้า	หรือบริการส�าหรับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลก	
พนัธสญัญาที	่12	:	จดัสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2553-2555	
เพื่อวางรากฐานและขับเคลื่อนโครงการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	 คณุปัจฉมิากล่าวเสรมิว่า	ยงัได้จดั
ตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งชาติ	 และก�าหนดยุทธศาสตร์
ทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่เป็นกรอบนโยบาย
และการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ	 เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	
ต่อมาได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์	 เป็นหน่วยปฏิบัติ
งานขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ของประเทศ	 โดยท�าหน ้าที่ส ่ ง เสริม
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์	ตัง้แต่ต้นน�า้	กลาง

น�้า	 และปลายน�้า	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กบัสนิค้าและบรกิาร	สร้างรายได้	สร้างงาน
ให้กับประชาชนและประเทศต่อไป	 ทั้งนี้
อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการไทย
สร้างสรรค์	ไทยเข้มแข็ง	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	
15	อุตสาหกรรม	ได้แก่	1)	กลุ่มวัฒนธรรม
และประวตัศิาสตร์	เช่น	งานฝีมอื	การท่อง
เทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์	
ธุรกิจอาหารไทย	 และการแพทย์แผนไทย	
2)	กลุ่มศิลปะ	เช่น	ศิลปะการแสดง	ทัศน
ศิลป์	3)	กลุ่มสื่อ	เช่น	ภาพยนตร์	สิ่งพิมพ์	
กระจายเสียง	 เพลง	 และ	4)	 กลุ่มงาน
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ใช้สอย	 เช่น	
ออกแบบ	แฟชั่น	สถาปัตยกรรม	โฆษณา	
และซอฟต์แวร์	 ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็ง
และมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรม	เช่น	
บันเทิง	ของขวัญ	ของเล่น	แฟชั่น	ของใช้
ในครัวเรือน	ภัตตาคาร	และการท่องเที่ยว	
เป็นต้น	
	 จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น	กรม
ทรพัย์สนิทางปัญญาได้รบัมอบหมายให้จดั
โครงการสนับสนุน	 รวมทั้ งได ้รับงบ
ประมาณ	745	ล้านบาท	มีการด�าเนินงาน
ตามแผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ผ่านโครงการต่างๆ	 โดยรับผิด
ชอบทั้งหมด	9	โครงการ	ได้แก่	โครงการ
ต้นแบบของพสกนกิรไทย	“ในหลวงกบัการ
สร้างสรรค์”	(Creative’s	King)	ซึง่เป็นการ
เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ใน
ฐานะที่ทรงเป ็นอัจฉริยะราชันย ์แห ่ง
ทรัพย์สินทางปัญญา	 และได้รับรางวัล	
Global	 Leader	Award	 จากองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก	(World	 Intel-
lectual	Property	Organization:	WIPO)	
ในฐานะที่ทรงเป็นผู้น�าของโลก	 ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างสรรค์ผลงาน
ทรพัย์สนิทางปัญญาในการพฒันาประเทศ	
และส่งเสรมิชวีติความเป็นอยูข่องพสกนกิร
ชาวไทยให้ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์แก ่
สายตาโลก	และสร้างแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค์งานออกสูต่ลาดต่อไปในอนาคต	
	 โครงการอื่นๆ	 ประกอบด้วย
โครงการเมอืงต้นแบบเศรษฐกจิสร้างสรรค์
เพือ่เฟ้นหาเมอืงต้นแบบ	ส่งเสรมิธรุกจิท่อง
เที่ยว	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ด้าน
เศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ส�าหรับเด็กและ
เยาวชน	(Creative’s	Kids)	โครงการสร้าง
ภาพยนตร์ประวตัศิาสตร์	โครงการต่อยอด
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งใช้สื่อแสดงผล
ส�าเร็จให้เห็นโมเดลและเกิดแรงบันดาลใจ	
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์	โครงการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่สินค้าไทยสู่สากลเพื่อส่ง
เสริมสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก	 โดยเน้น
ตลาดจตุจักรสร้างสรรค์ซึ่งมุ่งพัฒนาและ
สร้างจตจุกัรให้เป็นเมอืงหนึง่ทีม่สีนิค้าและ
บรกิารทีส่ร้างสรรค์ไหมไทยสูต่ลาดโลก	ส่ง
เสรมิผ้าไหมซึง่เป็นเอกลกัษณ์ไทย	ส่งเสรมิ
การเกษตรอินทรีย์โดยมีกิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณ์และบริโภคข้าวไทย	 โครงการ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้	 จัดอบรมสัมมนา
เชงิปฏบิตักิารให้ประชาชน	อบต.	อบจ.	ให้
มคีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์	และ
โครงการสร้างนักออกแบบ	 ส�าหรับกรอบ	
15	อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย	
	 ในปี	 2553	 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้เปิดช่องทางการรับรองสิทธิบัตร
ระหว่างประเทศ	(Patent		Cooperation	
Treaty)	 หรือ	PCT	 ซึ่งเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศส�าหรับการขอรับรอง
ความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่
เป็นสมาชิก	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและ
ลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร	 แทนที่จะ
ต้องไปยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
ต่างๆ	โดยผูป้ระกอบการสามารถยืน่ค�าขอ
รบัสทิธบิตัรได้ทีก่รมฯ	และจะส่งไปด�าเนนิ
การตามขัน้ตอนของระบบ	PCT		ทีอ่งค์การ
ทรพัย์สนิทางปัญญาโลก	(WIPO)	ทัง้นีช่้วย
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 และจะเป็น
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ประโยชน์กับคนไทย	ไม่เกิดความเสียหาย
ทางการค้า	 โดยกรมฯ	 มีเว็บไซต์สร้าง
บริการต่างๆ	ออกมา	และให้ความรู้เกี่ยว
กับทรัพย์สินทางปัญญา	
	 คณุปัจฉมิากล่าวเสรมิว่า		สถาบนั
การศึกษาควรมีหน่วยงานรวบรวมข้อมูล
ท�าโมเดลตัวอย่างไว้	 เพื่อผู้สนใจจะได้มา
ศึกษาเป็นตัวอย่าง	 ทั้งนี้ผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นเจ้าของขนมไทย	 ควรน�าเสนอให้มี
ความคิดสร้างสรรค์	 เช่น	 ขนมชั้น	 ขนม
อาลัว	 ขนมลืมกลืน	 ฯลฯ	 ท�าให้มีดีไซน์		
กล่องก็มีดีไซน์	 ขนมก็มีดีไซน์	 ออกแบบ
หีบห่อให้สวยงาม	หรือสินค้าจานรองแก้ว
น�้า	 ก้นจานมีรู	 คล้ายที่วางลูกกอล์ฟ	นับ
ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	(Product	Design)	ต้องศึกษา
วิจัยตลาดว่าต้องการอะไร	ชอบอะไร	เมื่อ
สร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารต่างๆ	แล้วขอ
แนะน�าให้จดทะเบียนสิทธิบัตร	 คนที่เป็น
นกัประดษิฐ์ทัง้หลายทีม่แีนวคดิของตวัเอง	
ผลติผลติภณัฑ์ออกมาโดยไม่ได้ศกึษาหรอื
วิจัยเกี่ยวกับตลาดต้องการอะไร	คนที่เป็น
นกัคดิสร้างสรรค์อย่างเดยีว	บางท่านกอ็าจ
จะไม่ได้เป็นนักการตลาด		ถ้าไม่ค�านึงถึง
ความต้องการของตลาด	 ก็อาจจะไม่
ประสบผลส�าเร็จ	 นอกจากนี้ต้องมีกรอบ
ของทรพัย์สนิทางปัญญาป้องกนัปัญหาการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เพื่อสร้างแรง
จงูใจให้กบัผูป้ระกอบการ	และสร้างโอกาส
ทางการตลาด	
	 นอกจากนี้	 ภาครัฐก็มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยมี
กจิกรรมสนบัสนนุและมศีนูย์ทรพัย์สนิทาง
ปัญญา	ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมความ
รู้	ส่งเสรมิการสร้างสรรค์	และน�าทรพัย์สนิ
ทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	
แปลงเป็นทุน	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ	 หรือ	
SME	 ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง	
สามารถน�ามาเป็นหลกัประกนัในการกูเ้งนิ
ลงทุนได้	ทั้งนี้องค์กรที่เป็นภาคการศึกษา

ต้องสร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อรองรับตลาด	ครูต้องใส่	Input	เข้าไป	
อาทิ	 สอนเรื่องจินตนาการ	 โดยชี้น�าให้
เด็กๆ	มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์	
เรื่องนี้มีความส�าคัญต่อประเทศชาติ	 ควร
ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค	์ เข้า
ร่วมประกวดแข่งขันต่างๆ	เช่น	โครงการ	
IP	Junior	Ambassador	 ยุวทูตทรัพย์สิน
ทางปัญญา	 และสร้างเครือข่ายเด็กซึ่งจะ
เป็นประโยชน์มาก	 ประเทศอังกฤษก็ใช้
เวลา	10	กว่าปีกว่าจะเข้าที่	ดิฉันเชื่อว่า	10	
ปีข้างหน้าก็จะเห็นผล	 การสร้างสรรค์นั้น	
การวางปูพื้นฐานไม่สายเกินไป	 โครงการ	
Creative	Economy	 คือส่วนสนับสนุน	
ห่วงโซ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนี้	คน
ไทยมีหัวทางด้านสร้างสรรค์มานานแล้ว	
ควรน�าไปใช้ให ้ตรงกับที่ประเทศชาติ
ต ้องการ	 ถ ้ามีลูกฟุตบอลหนึ่งลูกชื่อ	
เศรษฐกิจสร้างสรรค	์ ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน	
ต้องร่วมมือกัน	 เตะเป็นทีม	 ให้เกิดผล
ส�าเร็จ	 ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต
อย่างสร้างสรรค์	
	 คุณปัจฉิมากล่าวในช่วงท้ายว่า	
หลกัการบรหิารงานให้ประสบผลส�าเรจ็นัน้	
ต้องสร้างศรทัธา	พฒันาทมีงาน	โดยมุง่มัน่
ทีจ่ะให้มคีวามคดิสร้างสรรค์	ต้องวางแผน	
ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายส่วนด้วย

กัน	 ส่วนแรกคือผู้น�าองค์กรต้องให้ความ
ส�าคัญกับ	Creative	Economy	 ทีมงาน
ต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการ	 ต้องมี
การศึกษา	มีวิสัยทัศน์	ต้องรับฟังความคิด
เหน็ของผูอ้ืน่	และต้องศกึษาความต้องการ
ของตลาด	 มีการศึกษาวิจัย	R&D	 และมี
การวางแผนทกุอย่าง	จดทะเบยีนทรพัย์สนิ
ทางปัญญา	รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	 ทั้งสิทธิ
บัตร	ลิขสิทธิ์	และเครื่องหมายทางการค้า	
ส�าหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้น	 เรามี
ทมีทีด่โีดยมปีระชมุทกุสปัดาห์ทกุเดอืนกบั
ผู้บริหาร	 และจะเปิดกว้างและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกคน
พูดเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาได้	
ส่วนข้อต�าหนขิองผูอ้ืน่จะเป็นกระจกเงาให้
เราน�ามาปรับปรุงแก้ไข		การที่จะเป็นผู้น�า	
เราต้องรูจ้กัรบัฟังลกูน้อง	ให้เขามคีวามสขุ
กายสขุใจ	ผูน้�าต้องใฝ่รู้	และพฒันาตนเอง
ด้วยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้	
เพื่อให้บริการที่รวดเร็ว	และแบ่งเบาภาระ
ให้กับลูกน้อง	 ก็สอดคล้องกับค่านิยมของ	
กรมฯ	 ที่ว่า	 “คุ้มครองความคิด	 มุ่งจิต
บรกิาร	เน้นงานสร้างสรรค์”	ดฉินัคดิเสมอ
ว่า	 ข้าราชการต้องท�างานเพื่อประชาชน	
นอกจากนีก้ารวางคนให้ถกูกบังาน	เหมาะ
กับงาน	 ให้มีความสุขกับงาน	 มีความ
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ส�าคัญอย่างยิ่ง	และต้องให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง	เพราะ
จะมีส่วนช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้น	 กล้าตัดสินใจ	
เป็นเจ้านายต้องรู้จักค�าว่าขอโทษ	
	 ดฉินัมเีป้าหมายว่าจะพยายามสร้างห้องสมดุทางทรพัย์สนิ
ทางปัญญาให้ดีที่สุดในประเทศไทย	 เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กๆ	
ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป	 ส�าหรับข้อคิดประจ�าใจนั้นคือ	
“ทุกข์เพราะคิด	หยุดคิดก็ไม่ทุกข์”	ถ้าเราไม่คิดก็ไม่ทุกข์	ต้องท�า
ทุกอย่างอย่างมีสติ	 ใช้สติในการแก้ไขปัญหา	 ไม่คิดเล็กคิดน้อย	
ทุกข์อยู่ในใจ	 หน้าไม่จ�าเป็นต้องทุกข์ด้วย	 หน้าจึงยิ้มแย้มตลอด
เวลา	คนเราท�าทุกอย่างต้องมีสติ	
	 นอกจากการวางยทุธศาสตร์ในการด�าเนนิงานนโยบายด้าน
การส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา	ตามพนัธสญัญาของรฐับาลในการด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์	กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้เร่งด�าเนนิการตามนโยบาย
ทั้งในด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการ	ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน	รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ผู้ประกอบการ
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา	
ตลอดจนไม่กระท�าการละเมิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่งส่ง
ผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย	 และส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ไทยให้ก้าวสู่ตลาดการค้าโลกอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจฉิมา ธนสันติ
อายุ	 	 	 57	ปี
สถานภาพ	 สมรส
ภูมิล�าเนา	 กรุงเทพฯ

ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน
	 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประวัติก�รศึกษ�
	 -	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติก�รทำ�ง�น
	 -	 กรมสรรพากร
	 -	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(กรมทะเบียนการค้าเดิม
	 -	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 	 -	 ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานการป้องปราม
	 	 	 	 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 	 -	 เลขานุการกรม
	 	 	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักลิขสิทธิ์
	 	 	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักเครื่องหมายการค้า
	 	 	 -	 รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 	 -	 วิทยากรพิเศษ	สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ	
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 	 	 	 และมหาวิทยาลัยศิลปากร
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