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	 ปัจจุบัน	การใช้คำาว่า	“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	หรือ	“Creative	Economy”	เป็นคำาพูดที่ติดกระแสมาก	ผู้นำาองค์กรสมัยใหม่ที่ไม่
พดูวา่มแีนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคต์อ้งถอืวา่ไมท่นัสมยัแลว้	แมก้ระทัง่รฐับาลกป็ระกาศทีจ่ะนำาแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคม์าใชข้บัเคลือ่น
เศรษฐกิจประเทศไทย	แถมด้วยการประกาศว่าภายใน	3	ปีจะจัดสรรงบประมาณของประเทศถึง	20,000	ล้านบาทจากแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็งมาแบ่งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เฉพาะบางประเภท	
	 ผมเองก็ชอบคำาว่า	“สร้างสรรค์”	หรือ	“creative”	เพราะเป็นคำาที่สื่อถึงการมีจินตนาการและความคิดริเริ่มที่ดี	คนที่พูดถึงคำาว่า	
“สร้างสรรค์”	บ่อยๆ	น่าจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนที่มีจินตนาการและความคิดริเริ่ม	คำาว่า	“สร้างสรรค์”	จึงดูเหมือนเป็นคำาศักดิ์สิทธิ์	
เป็นคำาที่มีความรู้สึกทางบวกแฝงอยู่	
	 ผมไม่ชอบคำาว่า	“ความเสี่ยง”	หรือ	“risk”	มากนัก	เพราะคำาว่า	“ความเสี่ยง”	เป็นคำาที่แสดงถึงความไม่แน่นอน	(uncertainty)	
และคนมักพูดถึงความเสี่ยงเฉพาะในด้านโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	แม้ว่าความจริงแล้ว	การบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและเหมาะสม
เป็นไปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร	คำาว่า	“ความเสี่ยง”	จึงดูเหมือนเป็นคำาที่มีความรู้สึกทางลบแฝงอยู่
	 แตไ่มว่า่ใครจะชอบหรอืไมช่อบคำาใด	คงตอ้งเขา้ใจใหต้รงกนัในเบือ้งตน้วา่ความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัมากขึน้อยา่ง
รวดเร็วในปัจจุบัน	ในขณะที่การบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการบริหารองค์กรทุกองค์กรและควรถูกใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ให้องค์กร	

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 Erica	Jong	(นักเขียนชาวอเมริกัน)	กล่าวถึงความเสี่ยงไว้อย่างน่าฟังว่า	
	 “If	you	don’t	risk	anything,	you	risk	even	more.”		หรืออาจพูดว่า		“การไม่เสี่ยงเสียเลยเป็นความเสี่ยงกว่า”	
	 ถ้ากล่าวถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการบริหารองค์กรโดยทั่วไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งๆ	การตัดสินนั้น
สามารถนำาไปสู่ผลที่ไม่แน่นอนได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าท่านตัดสินใจเปิดร้านกาแฟและเลือกเปิดในทำาเลดีที่มีผู้คนผ่านไปมาจำานวนมาก	
ทา่นคงคาดคะเนวา่กจิการรา้นกาแฟดงักลา่วนา่จะเปน็ไปไดด้ว้ยด	ีการคาดคะเนดงักลา่วเกดิขึน้จากทำาเลทีด่นีัน้สามารถเพิม่โอกาสทีท่า่น
จะได้ลูกค้า	 แต่ความไม่แน่นอนก็ยังเกิดขึ้นได้จากทั้งคุณภาพและรสชาติของกาแฟที่ท่านขาย	 การให้บริการของพนักงานในร้านเอง	
บรรยากาศของร้าน	หรืออาจเกิดความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกอื่น	 เช่น	ถ้าร้านของท่านมีลูกค้ามาก	สักพักหนึ่งก็อาจมีร้านกาแฟ
ใหม่กว่ามาเปิดอยู่ใกล้ๆ	 กับร้านของท่านได้	 เป็นต้น	 การบริหารความเสี่ยงที่ดีจึงเข้ามาช่วยจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 ให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่เป็นผลเสียกับร้านกาแฟของท่านและทำาให้กิจการร้านกาแฟสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดได้
	 การบริหารความเสี่ยงในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นกว่าร้านกาแฟย่อมมีรายละเอียดต่างๆ	มากขึ้น	มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น	การบริหาร
ความเสี่ยงจึงไม่สามารถมีสูตรตายตัวหรือมีคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ทั่วไปได้	ในปัจจุบัน	ผมเชื่อว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรยังถือ
เปน็เรือ่งใหมใ่นประเทศไทย	หลายทา่นซึง่ตอ้งเกีย่วขอ้งหรอืสมัผสัถงึการจดัทำาการบรหิารความเสีย่งอาจรูส้กึวา่องคก์รของตนไดเ้นน้เรือ่ง
ของ	 “รูปแบบ”	มากเกินความจำาเป็น	การถ่ายภาพ	การร่างคู่มือ	และการจัดทำาเอกสารกลายเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญมากหรือสำาคัญ
ทีส่ดุไป	หรอืแมว้า่องคก์รขนาดใหญห่ลายแหง่ลงทนุจา้งบรษิทัทีป่รกึษาเขา้มาจดัทำาแผนการบรหิารความเสีย่งให้	ทีป่รกึษากม็กัเสนอกรอบ
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แนวทางที่ไม่ตรง	หรือไม่ก็พยายามชวนให้นำากรอบที่องค์กรอื่นใช้
ตา่งประเทศมาสวมใชท้ัง้หมดเลย	และเปน็ผลใหห้ลายอยา่งไมต่รง
กับรูปแบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ	
	 ข้อขัดข้องเหล่านี้อาจขยายตัวไปจนทำาให้เกิดความรู้สึก
วา่การบรหิารความเสีย่งกลายเปน็ภาระขององคก์ร	ซึง่หากผูบ้รหิาร
องคก์รใดรูส้กึเชน่นีแ้ลว้กถ็อืเปน็เรือ่งทีน่า่เปน็หว่ง	เพราะความจรงิ
แล้ว	 การบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการ
บรหิารองคก์รสมยัใหมแ่ละเปน็สิง่ทีถ่กูพฒันาขึน้มาเพือ่เปน็เครือ่ง
มือสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร1 
	 ในกรณีที่เรากำาลังตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วทั่วๆ	 ไป	
เช่น	 การเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากร้านประจำา	 การเลือก
วัตถุดิบที่จะผสมเข้าไปเป็นกาแฟสูตรพิเศษของร้าน	การขอขยาย
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีจากธนาคารที่ใช้บริการอยู่	 เป็นต้น	 เราอาจ
จะไม่กังวลถึงความไม่แน่นอน	(uncertainty)	ของเรื่องนั้นๆ	มาก
นักเพราะเป็นเรื่องที่เคยตัดสินใจและเกิดผลคล้ายกันอยู่เป็นปกติ	
แตถ่า้เราตอ้งตดัสนิใจเรือ่งใหม	่เรือ่งทีแ่ตกตา่งออกไปจากเดมิ	เรา
จะพบวา่ความสามารถทีจ่ะคาดการณถ์งึผลทีเ่กดิขึน้มนีอ้ยลง	หรอื
อีกนัยหนึ่งความไม่แน่นอนมีมากขึ้น	การพิจารณาความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงในกรณีหลังนี้จึงจำาเป็นต้องทำาด้วยความ
รอบคอบมากยิ่งขึ้น
	 พดูถงึการตดัสนิใจเรือ่งใหมห่รอืเรือ่งทีแ่ตกตา่งออกไปจาก
เดิม	ผมนึกถึงตัวอย่างของการริเริ่มทำาเมนูอาหารเช้า	(breakfast	
menu)	ของ	McDonalds	ทีก่ลา้คดิทำาในอเมรกิาเมือ่หลายปทีีแ่ลว้	
ซึ่งต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลในการประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร
เช้าดังกล่าว	
	 ในชว่งเริม่ตน้นัน้มผีูบ้รหิารหลายคนไมเ่หน็ดว้ยเพราะเหน็
ว่ามีความเสี่ยงมากเกินไป	ความเสี่ยงสำาคัญที่	McDonalds	ทราบ
ดคีอืความเสีย่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	เพราะชาวอเมรกินั
จำานวนมากนั้นไม่ออกมารับประทานอาหารเช้านอกบ้าน	 ไม่เดิน
เข้าไปสั่งอาหารเช้าในร้านอาหาร	 มื้อเช้าของชาวอเมริกันมักเป็น
ของท่ีหยิบได้ง่ายๆ	ในท่ีพัก	เช่น	ขนมปังหรือคุ้กก้ีกับกาแฟ	ซีเรียล	
หรืออย่างมากก็แซนด์วิชแบบง่ายๆ	เป็นต้น	ฉะนั้น	เมนูอาหารเช้า
ไมน่า่จะทำาตลาดได	้ในขณะทีผู่บ้รหิารอกีกลุม่หนึง่กลบัมองวา่เปน็
ตลาดใหม่ที่ท้าทาย	และหาก	McDonald’s	สามารถเสนอรายการ
อาหารและราคาทีด่พีอทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคได้	นัน่หมาย
ถึงรายได้จำานวนมากที่จะเกิดขึ้น	

	 McDonald’s	 เตรียมกลยุทธ์สำาคัญไว้คือ	 ราคาที่ถูก	
จำานวนสาขาที่มาก	 และงบประมาณประชาสัมพันธ์เชิงรุกจำานวน
มหาศาล	 ปรากฏว่าผลไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดในตลอดสี่ปีแรก	
เมนูอาหารเช้าดังกล่าวขาดทุนมหาศาลตลอดปีแรก	McDonald’s	
ขาดทุนต่อมาอีกในปีที่สอง	สาม	และสี่	แต่ผลขาดทุนลดลงตาม
ลำาดับ	จนในที่สุดกลายเป็นผลกำาไรในปีที่ห้า	ปัจจุบัน	เมนูอาหาร
เช้ากลายเป็นรายการอาหารที่ทำากำาไรให้	McDonald’s	มากที่สุด	
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องค์กร

	 คำาวา่	“creative	risk”	ในบทความฉบบันีใ้ชใ้นความหมาย
ที่กว้าง	 โดยประสงค์ให้หมายถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กรใน
กรอบของเศรษฐกจิสรา้งสรรค	์มไิดจ้ำากดัไวเ้ฉพาะเรือ่งใดเรือ่งหนึง่
หรือการบริหารองค์กรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
	 ถ้าเราจะพูดว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่พูดมาเป็น
เรือ่งเขา้ใจยาก	ถา้เราพดูวา่การบรหิารความเสีย่งองคก์รในกรณทีี่
เป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องที่ต่างไปจากเดิมอย่างกรณีเมนูอาหารเช้า
ของ	McDonald’s	 เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีก	 ถ้าเช่นนั้น	
บทความฉบับนี้เสนอข้อพิจารณาว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยิ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นอีก	 และมากขึ้นอย่างเทียบกันไม่ได้กับการบริหาร
ความเสีย่งในสมยัเดมิ	เหตผุลสำาคญัเปน็เพราะวา่การบรหิารความ
เสีย่งองคก์รในกรอบของเศรษฐกจิสรา้งสรรคน์ัน้อยูบ่นพืน้ฐานของ
ความไม่แน่นอนหลายประการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยเดิม	
	 จากความซับซ้อนของการบริหารความเสี่ยงองค์กรในยุค
ของการผลกัดนักรอบเศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ีก่ลา่วมา	บทความฉบบั
นี้ประสงค์จะพิจารณาประเด็นบางเรื่องให้ชัดเจนมากขึ้น	และเพื่อ
ประโยชนท์ีผู่บ้รหิารองคก์รจะมองการบรหิารความเสีย่งองคก์รใน
ยคุเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์หลา่นีด้ว้ยความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและชดัเจน
มากขึ้น	
	 ประเด็นของ	“creative	risk”	ที่จะพิจารณาในบทความนี้
จำากัดไว้เพียง	3	ประเด็นคือ	(1)	ทรัพย์สินทางปัญญา	(intellectual	
property)	(2)	สิทธิผูกขาด	(monopoly	right)	และ	(3)	ลักษณะ
ที่ไม่มีรูปร่าง	(intangibility)	

1	สำาหรับท่านที่สนใจหลักของการบริหารความเสี่ยงองค์กรในเบื้องต้นอาจดูหนังสือ	“การบริหารความเสี่ยงองค์กร”	ของ	ผศ.ดร.นฤมล	สอาดโฉม	(2550)	
หรืออาจดูเพิ่มเติมได้จากวารสารระหว่างประเทศหลายฉบับ	ยกตัวอย่างเช่น	Journal	of	Legal	Technology	Risk	Management	(JLTRM)	เป็นต้น
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1. ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) 
	 ปัจจุบัน	คำาว่า	“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	ยังไม่มีความหมาย
ที่ยุติตรงกันอย่างชัดเจน	 โดยยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้
ในแต่ละกรณี	แต่ละองค์กร		แม้แต่ในงานวิจัยฉบับสำาคัญเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สหประชาชาติร่วมกับ	UNCTAD	 จัดทำาขึ้น
ในปี	2008	 ก็ทำาได้เพียงพยายามเสนอความหมายของเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคใ์หห้มายความถงึกรอบความคดิทีผ่กูอยูก่บัสนิทรพัยเ์ชงิ
สร้างสรรค์	(creative	assets)	ที่จะสามารถสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันหมายถึงการสร้างรายได้	 งาน	 และการค้าระหว่าง
ประเทศ	 ในขณะเดียวกันก็สามารถมีการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมได้2 
	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรอบของสหประชาชาติจึงผูกติด
กบัสนิทรพัยเ์ชงิสรา้งสรรค	์(creative	assets)	ซึง่ผกูตดิกบัทรพัยส์นิ
ทางปัญญานั่นเอง	งานวิจัยของสหประชาชาติฉบับนี้แยกออกเป็น	
5	ส่วน	โดยเนื้อหาหลักอยู่ในส่วนที่	4	ซึ่งเป็นเรื่องของบทบาทของ
ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั่นเอง	งานวิจัย
ส่วนนี้ระบุว่างานวิจัยต่างๆ	 เท่าที่ปรากฏต่างสรุปตรงกันว่า
ทรพัยส์นิทางปญัญาไดก้ลายเปน็องคป์ระกอบหลกัของการพฒันา
อุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ของทุกประเทศแล้ว	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิบัตร	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	
เครือ่งหมายการคา้	และลขิสทิธิ	์และจากกรอบการพฒันาดงักลา่ว	
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นเครื่องมือหลักสำาหรับการ
เกิดและการพัฒนาธุรกิจต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์3 
	 การบริหารความเสี่ยงองค์กรในประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญานี้มีหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจและแต่ละองค์กร	
ไม่มีสูตรสำาเร็จอย่างแท้จริง	แต่อย่างน้อยที่สุด	ผู้บริหารองค์กรใน
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์คงต้องเข้าใจว่าการสร้างสรรค์หรือความ
คิดสร้างสรรค์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในการทำางานหรือเกิดขึ้นโดย
พนักงานคนใดคนหนึ่งในองค์กรของท่าน	 ไม่ว่าจะมากน้อยเพียง
ใด	 ก็แทบจะไม่มีมูลค่าเลยหากการสร้างสรรค์หรือความคิด
สร้างสรรค์นั้นไปไม่ถึงระดับของการเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทใดประเภทหนึ่ง	
	 ยกตวัอยา่งเชน่	ถา้องคก์รของทา่นเปน็โรงงานผลติรองเทา้	
ต่อมา	ฝ่ายวิจัยของท่านพบว่ามีกระบวนการผลิตบางขั้นตอนที่ใช้
สารเคมีบางอย่างร่วมแล้วทำาให้ได้วัตถุดิบที่ทนทานกว่าปกติ	การ
บริหารความเสี่ยงที่สำาคัญก็คือองค์กรของท่านต้องพิจารณาความ

เป็นไปได้ของการที่จะได้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง	
เพื่อที่จะทำาให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งในกรณีนี้	
ท่านอาจต้องทำาให้ขั้นตอนพิเศษดังกล่าวอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่า
ความลบัทางการคา้	หรอืทา่นอาจนำาไปจดทะเบยีนใหอ้ยูใ่นรปูของ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก็ได้	 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการ
ตัดสินใจขององค์กรนั้นๆ
	 ในทางตรงข้าม	 หากองค์กรของท่านบริหารความเสี่ยง
อยา่งไมเ่หมาะสม	ฝา่ยวจิยัและฝา่ยผลติอาจมวัแตช่ืน่ชมอยูก่บัขัน้
ตอนพเิศษทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาได	้อาจนกึไดถ้งึเพยีงแคก่ารถา่ยภาพ
และการรา่งคูม่อืของขัน้ตอนดงักลา่ว	และอาจเขา้ใจวา่เมือ่องคก์ร
มีความคิดสร้างสรรค์จนถึงขนาดนำามาใช้งานได้จริงแล้วก็ถือว่า
ครบถว้นเปน็ความสำาเรจ็ตามความหมายของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
แล้ว	องค์กรของท่านก็จะละเลยการทำาให้ขั้นตอนพิเศษกลายเป็น
ทรพัยส์นิทางปญัญารปูแบบใดรปูแบบหนึง่ไปทีก่ลา่วมาตอนตน้ไป	
ซึ่งอาจกลายเป็นความสูญเสียที่สำาคัญในอนาคต
     
2. สิทธิผูกขาด (monopoly right) 
	 พัฒนาการของทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นและพัฒนาไป
พร้อมกับการต่อสู้เพื่ออ้างเอาสิทธิผูกขาด	(monopoly	right)	ของ
กลุม่ผลประโยชนต์า่งๆ	เริม่จากการตอ่สูเ้พือ่อา้งสทิธผิกูขาดในรปู
ของสทิธบิตัรและลขิสทิธิง์านวรรณกรรมในองักฤษทีเ่ขม้ขน้มากขึน้
ในช่วงศตวรรษที่	17	ต่อเนื่องไปจนการออกกฎหมาย	Statue	of	
Anne	ในตน้ศตวรรษที	่18	และพฒันาการของการตอ่สูเ้พือ่อา้งเอา
สิทธิผูกขาดที่คล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศทางยุโรปอีกหลาย
ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา
	 ลักษณะผูกขาดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
เป็นผลให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิสามารถใช้อำานาจผูกขาด
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางการคา้และการดำาเนนิธรุกจิ
กับคู่แข่ง		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หากทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ	เป็น
สว่นทีม่คีวามสำาคญัตอ่ธรุกจิ	เชน่	สทิธบิตัรยาบางประเภท	เปน็ตน้	
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาย่อมสามารถผูกขาดตลาดหรือธุรกิจ
นั้นได้	 และสามารถใช้สิทธิผูกขาดนั้นเป็นเครื่องมือกำาหนดราคา
สินค้าหรือบริการของตนได้ตามที่ต้องการ	 ซึ่งในอีกด้านหนึ่งย่อม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะ	
	 การบริหารความเสี่ยงองค์กรในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ
ผูกขาดนี้จึงเกิดขึ้นได้ใน	2	กรณีใหญ่ๆ	คือ	กรณีที่องค์กรของท่าน

2	ดู	United	Nations,	“Creative	Economy	Report	2008,”	UNCTAD/DITC/2008/2,	2008,	หน้า	28.
3	 เพิ่งอ้าง,	หน้า	165.
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เป็นผู้ทรงหรือเจ้าของสิทธิผูกขาดกับกรณีที่องค์กรอื่นอ้างหรือใช้
สิทธิผูกขาด
	 กรณีแรกเป็นเรื่องที่องค์กรของท่านจะบริหารสิทธิผูกขาด
ที่มีอยู่อย่างใดให้ได้ประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด	 ซึ่งรวมถึงการ
ตอ้งคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	(social	responsibility)	และ
ประโยชน์ของสาธารณะ	(public	interest)	ด้วย	ส่วนกรณีที่สอง
นั้น	 คงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสิทธิที่ผู้อื่นเอามาอ้างนั้นมี
ความถูกต้องและสมบูรณ์เพียงใด	และมีการใช้ประโยชน์จากสิทธิ
ดังกล่าวหรือไม่และเพียงใด	ซึ่งคงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณี
	 เพือ่ใหเ้หน็ถงึภาพของการเปน็สทิธผิกูขาด	ขอยกตวัอยา่ง
คดีในกลุ่มที่เรียกว่า	“patent	troll”	หรือ	“patent	trolling”	ที่เกิด
มากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ	ซึ่งผมขอใช้เป็นคำาไทย
ว่า	“การตกสิทธิบัตร”	
	 คำาวา่	“patent	troll”4	นีใ้ชอ้ธบิายถงึการทีบ่คุคลหรอืบรษิทั
ไปเรียกร้องเงินจากบุคคลอื่นหรือบริษัทต่างๆ	 โดยอ้างว่ามีการ
ละเมิดสิทธิบัตรของตนเกิดขึ้น	 ทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจไม่ชัดเจนเช่น
นัน้	และเจา้ของสทิธบิตัรในกลุม่นีม้กัถอืสทิธบิตัรไวโ้ดยไมม่เีจตนา
จะผลิตสินค้าหรือใช้สิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจทั่วไป
	 ส่วนการได้สิทธิบัตรมานั้น	บริษัทเหล่านี้อาจติดต่อขอซื้อ
สิทธิบัตรต่อจากผู้ประดิษฐ์อื่น	 โดยเลือกสิทธิบัตรที่มีข้อถือสิทธิ	
(claims)	ทีก่วา้ง	คลมุเครอื	และนา่จะใชไ้ปเรยีกรอ้งเงนิจากบรษิทั
อื่นได้มาก	จากนั้นก็ตรวจสอบหาบริษัทที่จะเป็นเหยื่อในการเรียก
ร้องเงิน
	 การตกสิทธิบัตรนี้	 เมื่อรวมเข้ากับลักษณะของสิทธิบัตรที่
เป็นสิทธิผูกขาด	(monopoly	right)	แล้ว	ผู้ตกสิทธิบัตรจะมีสิทธิ
ผูกขาดที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายสูงได้เท่าที่ต้องการ	 โดย
เฉพาะอยา่งยิง่	ถา้เปน็การเรยีกรอ้งจากบรษิทัขนาดใหญท่ีส่ามารถ
จ่ายเงินให้ได้	จำานวนค่าเสียหายที่เรียกร้องก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก	ซึ่ง
ในภาพรวมเป็นการก่อผลเสียให้กับระบบสิทธิบัตรวมทั้ ง
อุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ
	 ในสหรัฐอเมริกามีตัวอย่างคดีฟ้องละเมิดสิทธิบัตรจำานวน
มากที่ในที่สุดคู่ความยอมตกลงจ่ายเงินกันด้วยตัวเลขนับล้าน
ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น	 และคดีในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า	 “patent	
troll”	นี้ก็ดูเหมือนจะมีจำานวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

	 อาจมีคำาถามว่า	อ้าว!	ก็ถ้าเห็นอยู่แล้วว่าเป็นการตกสิทธิ
บัตร	ถ้าเห็นอยู่แล้วว่าไม่ละเมิดสิทธิบัตรของเขา	แล้วไปยอมจ่าย
เงินหรือไปยอมความทำาไม	(ล่ะ)	
	 คำาตอบแบบอเมริกันก็คือค่าทนายความและค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนนิคดแีพ่งในสหรฐัอเมรกิานัน้สงูมาก	(ขอยำา้ว่า	“แพ่ง”	นะ
ครับ	 เพราะในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย	
กฎหมายสทิธบิตัรไม่มโีทษอาญา	ฟ้องร้องได้แต่คดแีพ่งเท่านัน้)	ค่า
ใช้จ่ายสำาหรับการสู้คดีไปจนครบกระบวนการอาจเป็นตัวเลขนับ
ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออาจสูงกว่านั้นได้ง่ายๆ	 นอกจากนั้น	 ยังมี
ความเสี่ยงในจำานวนค่าเสียหาย	(หากแพ้)	และความเสี่ยงที่โจทก์
หรือผู ้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลมีคำาสั่งคุ ้มครองชั่วคราวที่เรียกว่า	
“injunction”	สัง่ให้หยดุการผลติหรอืการจำาหน่ายสนิค้าไว้ชัว่คราว	
ซึ่งจะผลกระทบกับกระบวนการผลิตขององค์กรอย่างรุนแรงทันที	
	 ตัวอย่างคดีอเมริกันที่ต้องพูดถึงคือคดี	BlackBerry5	 โดย
เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อ	NTP,	Inc.	ฟ้องบริษัทผู้ผลิต	BlackBerry	ในปลาย
ปี	2001	 อ้างว่าระบบและการให้บริการอีเมลล์แบบไร้สายของ	
BlackBerry	ละเมิดสิทธิบัตรรวม	5	ฉบับของ	NTP	พร้อมทั้งขอให้
ศาลมีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว	(injunction)	 ให้	BlackBerry	 หยุด
การให้บริการชั่วคราว	
	 การดำาเนินคดีนี้มีการต่อสู้ทั้งในประเด็นของการละเมิด
สทิธบิตัร	เขตอำานาจศาล	และประเดน็ของการสัง่คุม้ครองชัว่คราว	
ทัง้สองฝา่ยตา่งโตแ้ยง้และอทุธรณค์ำาวนิจิฉยักนัในหลายศาล	อยา่ง
ใดก็ตาม	หลังจากดำาเนินคดีกันไปแล้วหลายปี	ปรากฏว่า	NTP	ได้
เปรียบจากผลของคำาสั่ง	U.S.	Supreme	Court	ในปี	2005	ที่ไม่รับ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของ	BlackBerry	ที่พยายามโต้แย้งเรื่องเขตอำานาจ
ศาลของศาลสหรัฐอเมริกา	
	 ในทางตรงข้าม	BlackBerry	 ได้ยื่นขอให้	USPTO	(หน่วย
งานดูแลเรื่องสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา)	
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสิทธิบัตรของ	NTP	 ใหม่	
เพราะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีที่	NTP	อ้างว่ามีสิทธิบัตรนั้น
มกีารใชก้นัในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัมานานแลว้	จงึไมม่คีวาม
ใหม่	(novelty)	พอ	ซึ่ง	USPTO	รับคำาขอพิจารณาใหม่และมีความ
เห็นในเบื้องต้นต่อมาว่าสิทธิบัตรที่พิพาทกันหลายฉบับน่าจะไม่
ชอบด้วยกฎหมาย	ซึ่งในประเด็นนี้ถือว่า	BlackBerry	ได้เปรียบ

4	ทัว่ไป	ด	ูJennifer	Kahaulelio	Gregory,	“The	Troll	Next	Door,”	6	J.	Marshall	Rev.	Intell.	Prop.	L.	292	(2007).	หรอืแนวความคดิทีพ่ยามยามอธบิาย		
	 patent	troll	ที่อาจสามารถปรับให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจได้ภายในขอบเขตที่เหมาะสม	ดู	James	F.	McDonough	III,	“The	Myth	of	the	Patent	Troll:	An	
	 Alternative	View	of	the	Function	of	Patent	Dealers	in	an	Idea	Economy,”	Emory	Law	Journal,	Vol.	56,	189	(2007).
5	 See	WIKIPEDIA,	The	Free	Encyclopedia,	“NTP,	Inc.,”	http://en.wikipedia.org/wiki/NTP,_Inc.#cite_note-9,	31	December	2009.	

29-38.indd   36 19/8/2553   10:01:39



Executive Journal 37

	 คดนีีเ้ปน็ขา่วใหญม่ากของกลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
ในช่วงปี	2006	เพราะเป็นช่วงที่	District	Court	ของสหรัฐอเมริกา
เกือบจะมีคำาชี้ขาดว่าจะออกคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่	สมมุติ
ว่าศาลออกคำาสั่งให้	BlackBerry	 หยุดการให้บริการจริงๆ	 คง
โกลาหลกันพอสมควร	เพราะเท่ากับ	BlackBerry	ต้องหยุดกิจการ
ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั่วคราว	 ลูกค้าชาวอเมริกันทั้งหมดที่ใช้	
BlackBerry	 คงต้องรวมตัวกันฟ้องใครสักคนที่ทำาให้เกิดความ
โกลาหล	 ในขณะที่	NTP	 ก็คงไม่ได้รับประโยชน์มากนักเพราะข้อ
เท็จจริงในคดีปรากฏว่า	NTP	 เป็นเพียงผู้ถือสิทธิบัตรหลายฉบับที่
นำามาฟ้องเท่านั้น	 แต่ก็ไม่เคยผลิตสินค้าหรือนำาสิทธิบัตรที่อ้างไป
ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย	
	 ในทีส่ดุ	เพือ่รกัษาชือ่เสยีงและปอ้งกนัความเสีย่งทีศ่าลอาจ
มีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว	บริษัทผู้ผลิต	BlackBerry	ตกลงยอมจ่าย
เงินให้	NTP	 จำานวน	612.5	 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติข้อพิพาท
ทั้งหมด	 และการยอมจ่ายเงินก้อนมโหฬารดังกล่าวทำาให้ข้อเท็จ
จริงเรื่องนี้ถูกกล่าวขานกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 
3. ลักษณะที่ไม่มีรูปร่าง (intangibility)
	 ลกัษณะทีไ่มม่รีปูรา่ง	(intangible	form)	ของทรพัยส์นิทาง
ปญัญาเปน็ลกัษณะธรรมชาตทิีแ่สดงใหเ้หน็ความแตกตา่งไดอ้ยา่ง
ชดัเจนทีส่ดุระหวา่งทรพัยห์รอืสิง่ของทัว่ไปกบัทรพัยส์นิทางปญัญา	
กลา่วคอื	ทรพัยส์นิทางปญัญาเปน็สิง่ทีไ่มม่รีปูรา่งและจบัตอ้งไมไ่ด้
อยา่งทรพัยท์ัว่ไป	หรอืทีเ่รยีกวา่มลีกัษณะเปน็นามธรรม	(abstract)	
	 Peter	Drahos	ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
จาก	Australian	National	University	มองว่าสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นสิทธิที่ผูกยึดกับสิ่งที่เป็นนามธรรม	(abstract)	ซึ่งเป็น
ผลให้ลักษณะของสิทธิและขอบเขตที่ไม่มีความแน่นอน	โดยเรียก
วา่	“fuzzy	indeterminate	objects”		ขอบเขตของสทิธใินทรพัยส์นิ
ทางปัญญาจึงมักแตกต่างกันออกไปตามการใช้การตีความของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ซึ่งมีแนวโน้มจะตีความให้ขอบเขตของ
สทิธสิอดคลอ้งกบัผลประโยชนใ์นกลุม่ของตน		โดยเฉพาะอยา่งยิง่	
ในกรณขีองทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่ขีอบเขตไมช่ดัเจนอยา่งลขิสทิธิ	์
การอ้างและใช้ประโยชน์จากสภาพความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนหรือ
ความเป็นนามธรรม	(exploiting	the	 fuzziness	of	abstract	
objects)	ดังกล่าวมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น6  
	 ลกัษณะทีไ่มม่รีปูรา่งนีท้ำาใหส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาไม่

สูญเสียไปจากการถูกใช้ประโยชน	์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ตรงกันข้าม
กับลักษณะของทรัพย์ที่มีรูปร่างทั่วไป	 	 ลักษณะที่ไม่มีรูปร่างดัง
กล่าวเป็นผลให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะธรรมชาติที่
ไม่ขาดแคลนหรือสูญเสียไป	 (no	natural	 scarcity)7	 สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถถูกใช้ได้อย่างไม่มีข้อจำากัดทาง
กายภาพและเป็นสิทธิที่มีไม่ลดน้อยหรือขาดแคลนจากการถูกใช้		
และไมว่า่จะมผีูใ้ชง้านหรอืผูล้ะเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของ
เจา้ของมากเพยีงใดกต็าม	สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้ของ
สิทธินั้นยังมีอยู่เท่าเดิม	
	 การบริหารความเสี่ยงองค์กรในประเด็นลักษณะที่ไม่มีรูป
ร่างนี้เกิดขึ้นได้ใน	2	 กรณีใหญ่ๆ	 เช่นเดียวกับประเด็นของสิทธิ
ผูกขาดที่กล่าวมาแล้วคือ	 กรณีที่องค์กรของท่านเป็นผู้ทรงหรือ
เจา้ของสทิธผิกูขาดกบักรณทีีอ่งคก์รอืน่อา้งหรอืใชส้ทิธผิกูขาด	และ
เมื่อรวมลักษณะที่ไม่มีรูปร่างของทรัพย์สินทางปัญญานี้เข้ากับ
ลักษณะของการเป็นสิทธิผูกขาดแล้ว	 ยิ่งทำาให้การบริหารความ
เสีย่งองคก์รทัง้สองกรณมีคีวามซบัซอ้นและความไมแ่นน่อนสงูมาก
ขึน้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ของความไมช่ดัเจนของสทิธแิละ
การคำานวณมูลค่าของความเสียหายที่แท้จริง
	 มตีวัอยา่งเรือ่งการเรยีกรอ้งเงนิจากการละเมดิลขิสทิธิเ์รือ่ง
หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยากของการคำานวณมูลค่าของความ
เสียหายที่แท้จริงจากลักษณะที่ไม่มีรูปร่างของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์	 และลักษณะที่ไม่มีรูปร่างดังกล่าวอาจทำาให้มีการ
เรียกร้องเงินที่สูงเกินจริงหลายร้อยเท่าได้ง่ายๆ		
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เรื่องราวดูจะยุ่งยากมากขึ้นเมื่อการโต้แย้ง
เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในไทยกลายมาเป็นการ
บงัคบัใชก้ฎหมายอาญาโดยฝา่ยหนึง่มตีำารวจเปน็เครือ่งมอื	ซึง่หาก
อีกฝ่ายไม่ยอมตกลงด้วย	 ฝ่ายที่มีตำารวจจะใช้ตำารวจยึดสิ่งของ
ต่างๆ	หรือจับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
	 เรื่องราวนี้เกิดกับโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมที่
รับจ้างผลิตชิ้นส่วนยางมากว่าสิบปี	 วันที่เกิดเรื่อง	มีตำารวจหลาย
คนร่วมกับกลุ่มชายหลายคนที่อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำานาจช่วงจาก
เจ้าของซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นหนึ่งเข้าค้นโรงงานและ
ขู่ขอตรวจคอมพิวเตอร์ในโรงงาน	 เจ้าของโรงงานตกใจ	 แต่ก็
ยินยอมให้ตรวจค้นโดยดี	 ปรากฏว่าชายกลุ่มนั้นอ้างว่าพบ
ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง	และแจ้งเจ้าของโรงงานว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ตำารวจปล่อยให้มีการเจรจาค่าเสียหายกัน	

6	See	Peter	Drahos,	A	Philosophy	of	Intellectual	Property	(Hampshire:	Ashgate	Publishing	Limited,	1996,	2002),	p.	158.
	7	WIKIPEDIA	The	Free	Encyclopedia,	“Personal	Property,”	<http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property>,	18	December	2009.
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โชคไมด่ทีีต่กลงกนัไมไ่ดโ้ดยเจา้ของโรงงานยนืยนัวา่ตลอดสบิกวา่
ปีที่เปิดโรงงานมาไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ว่ากับการผลิตชิ้นส่วนยาง
ของตนเลย	 เมื่อตกลงกันไม่ได้ตำารวจเลยยึดคอมพิวเตอร์ที่พบ
ทั้งหมดไปจากโรงงานในวันนั้น	
	 ผลคือโรงงานก็ต้องหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะ
ทำางานไมไ่ด	้เจา้ของโรงงานกเ็พยีรพยายามเจราจากบักลุม่ชายดงั
กล่าวทางโทรศัพท์หลายครั้ง	ก็ยังตกลงจำานวนเงินกันไม่ได้	จนใน
ที่สุด	ชายกลุ่มดังกล่าวได้ส่งจดหมายแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายรวม
ทัง้หมดหลายประเภท	เชน่	คา่ซือ้โปรแกรมของบรษิทัจำานวนเกอืบ	
2,000,000	บาท	ค่าปรับอีก	2	เท่าเป็นจำานวนอีกเกือบ	4,000,000	
บาท	 ค่าดำาเนินการต่างๆ	 	 รวมทั้งค่าภาษีโอนที่ต้องชำาระผ่าน
ประเทศสิงคโปร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 รวมทั้งหมดแล้วเป็นเงิน
ประมาณ	8,000,000	ถึง	9,000,000	บาท	
	 เจ้าของโรงงานแทบจะเป็นลมเพราะรายได้ทั้งปีของทั้ง
โรงงานยังไม่พอชำาระเงินดังกล่าวได้	 ที่สำาคัญคือโรงงานผลิตชิ้น
สว่นยางของตนรบัจา้งผลติชิน้ยางทัว่ไปเทา่นัน้	ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกแบบการก่อสร้างอาคารหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เลย	ส่วน
เหตุที่มาอ้างว่ามีซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์นั้น	 ถ้าหากเป็นความ
จริงก็อาจจะเป็นการก็อปปี้เล่นของพนักงานบางคนเท่านั้น	ซึ่งจน
ปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าพนักงานคนใดหรือใครเป็นผู้ทำา
	 จากการเจรจาต่อรองกันต่อมาอีกหลายเดือนโดยเจ้าของ
โรงงานยืนยันว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและไม่เคย
ใช้งานจริงๆ	 กลุ่มผู้รับมอบอำานาจช่วงได้ลดค่าเสียหายลงมาให้
หลายครั้ง	จากจำานวน	8,000,000	ถึง	9,000,000	บาท	จนเหลือ
ประมาณ	300,000	 บาทเศษ	 แต่เจ้าของโรงงานก็ยังไม่มีเงินพอ
ชำาระให้
	 ในที่สุด	หลังจากมีการฟ้องคดีอาญาข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
แล้ว	 เจ้าของโรงงานจึงสามารถตกลงกับชายกลุ่มนั้นได้โดยยอม
จ่ายเงินให้ไปจำานวน	30,000	บาทและคดีจบลงโดยกลุ่มผู้รับมอบ
อำานาจช่วงยอมถอนคำาร้องทุกข์ไป	
	 เรื่องการตกลิขสิทธิ์กรณีนี้	แม้ว่าในที่สุดมีการถอนคำาร้อง
ทกุขแ์ละเจา้ของโรงงานเสยีเงนิไปจำานวนหนึง่	(ซึง่ตา่งจากจำานวน
ที่เรียกร้องในตอนแรกหลายร้อยเท่า)	 แต่เราคงต้องไม่ลืมว่า	 ถ้า
ความจรงิเจา้ของโรงงานไมรู่เ้รือ่งเลยและไมไ่ดล้ะเมดิลขิสทิธิจ์รงิๆ	
อย่างที่อ้าง	การที่โรงงานต้องถูกยึดคอมพิวเตอร์ไปทั้งหมด	การที่
ธุรกิจบางส่วนต้องหยุดไประยะหนึ่ง	 การที่เจ้าของโรงงานต้องตก
เปน็ผูต้อ้งหาและถกูฟอ้งเปน็จำาเลยในคดอีาญา	ลว้นเปน็ความเสยี
หายที่ต้องคำานึงถึงเช่นกัน
     

Creative Risk: บทส่งท้าย

	 กรอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผูกอยู่กับสินทรัพย์เชิง
สร้างสรรค์	(creative	assets)	ได้เกิดขึ้นและถูกพัฒนามาในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร	 และ
ถูกผลักดันให้รุกคืบเข้ามาเป็นฐานของระบบเศรษฐกิจในประเทศ
กำาลังพัฒนาเป็นระยะๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 งานวิจัย	Creative	
Economy	Report	2008	ของสหประชาชาตกิถ็อืไดว้า่เปน็การผลกั
ดนัเพือ่เพิม่การคุม้ครองสนิทรพัยเ์ชงิสรา้งสรรค	์(creative	assets)	
หรือทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นรูปแบบหนึ่ง	 แต่แทนที่จะผลัก
ดันให้ประเทศกำาลังพัฒนาเพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ตรงๆ	 ก็ปรับมาเสนอให้ทุกประเทศปรับเปลี่ยนกรอบเศรษฐกิจ
เป็นกรอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(creative	economy)	 แทน	
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสินทรัพย์เชิง
สร้างสรรค์	(creative	assets)	นั่นเอง
	 คำาว่า	“สร้างสรรค์”	หรือ	“creative”	ที่ดูเหมือนเป็นคำา
ศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวามรูส้กึดา้นบวกแฝงอยูจ่งึถกูใชด้ว้ยความตัง้ใจ	ดงั
นั้น	 การที่องค์กรธุรกิจแต่ละองค์กรจะกำาหนดทิศทางของตนเพื่อ
ขยับเข้าไปหากรอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง	เพือ่ทีอ่งคก์รนัน้ๆ	จะสามารถไดร้บัประโยชน์
เต็มที่จากกรอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
	 ประเดน็ทีส่ำาคญัมากกวา่คอืคำาวา่	“ความเสีย่ง”	หรอื	“risk”	
ที่แสดงถึงความไม่แน่นอน	(uncertainty)	นั้นเป็นเรื่องสำาคัญและ
เป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นต่อการบริหารองค์กรทุกองค์กร	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่	 การบริหารความเสี่ยง
องค์กรต้องถูกใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้องค์กรได้		
	 แตก่ารบรหิารความเสีย่งองคก์รในยคุเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
เป็นเรื่องที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นกว่าการบริหารความเสี่ยง
องค์กรทั่วไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ดังนั้น	 การบริหารความเสี่ยง
องคก์รในยคุเศรษฐกจิสรา้งสรรคจ์งึตอ้งอาศยัความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง
และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรที่จะต้องเข้าใจ	“creative	risk”	
อย่างถูกต้อง	ยกตัวอย่างเช่น	ประเด็นของความเกี่ยวพันและการ
ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	(intellectual	
property)	 ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิผูกขาด	(monopoly	right)	 ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา	ทั้งในกรณีที่องค์กรของท่านเป็นเจ้าของสิทธิ
ผูกขาดกับกรณีที่องค์กรอื่นอ้างหรือใช้สิทธิผูกขาดต่อองค์กรของ
ทา่น	และประเดน็ของลกัษณะทีไ่มม่รีปูรา่ง	(intangibility)	ซึง่ทำาให้
การบริหารความเส่ียงองค์กรท้ังสองกรณีมีความซับซ้อนและความไม่
แน่นอนสูงมากข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของความไม่ชัดเจน
ของสิทธิและการคำานวณมูลค่าของความเสียหายท่ีแท้จริง
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