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ในรูปเครือขาย”

“ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรมจะทําหนาที่ไดไมเต็มรูปแบบ ถาระบบงานหองสมุดไมเปน
ถามวาทําไมผมสามารถยืนยันอยางนี้ได เพราะวา ณ วันนี้ ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

สํารวจวา เด็กอายุตั้งแต 6 ขวบขึ้นไปใชมือถือรอยละ ๙๐ ใชคอมพิวเตอรประมาณรอยละ ๕๐ และใชอินเตอรเน็ต

ประมาณรอยละ ๓๐ ฉะนั้น Platform ที่จะใชเทคโนโลยีเหลานี้ถายอนกลับไปเมื่อ ๕ ป ๑๐ ปที่แลว หองสมุดที่
เราเขาไปคือตองไปเปดหนังสือคนหา แตในระบบใหมการใหความรูและรู
 ปแบบการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทําให
ลักษณะการหาความรูของคนในสังคมเปลี่ยนไป ทุกคนจะเดิน กมหนาใชมือถือ เลน Line บาง ใชอินเทอรเน็ต คนหา
ขอมูลบาง เมื่อมีคําถามอะไรที่ไมเขาใจก็เขาไปคนใน Google เพื่อหาคําตอบ เพราะฉะนั้น รูปแบบ วิธีการหาความรู

เปลี่ยนแปลงไปจากการเขาไปหองสมุดและเปดหนังสือคนกระดาษ การใหบริการสืบคนขอมูลตาง ๆ search
engine เปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหระบบการหาความรูเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นระบบเครือขายจึงมีความสําคัญ ณ วันนี้

ดิจิทัลเปนสวนหนึง่ ของทุกคนในสังคม ถาเราไมเปลี่ยนก็จะลาสมัยและไมทันเหตุการณ เพราะฉะนั้นรูปแบบ
การให ...

-๒การใหบริการในศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรมจึงปรับเปลี่ยนไปมาก เราไมตองการหองสมุดขนาดใหญ แตตองการ IT
ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการในมุมมองหลายดาน และสิ่งที่สําคัญอีกขอหนึ่งที่จะทําให

การขับเคลื่อนบุคลากรไปในทิศทางเดียวกันได จะตองสราง Mindset ของคนในองคกร เพื่อใหหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลา ฝรั่งเขาบอกวาความสงสัย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา มีการสรางเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น
ผมเห็นวาการที่เราจะคนควาหาความรู ตองเริ่มจากขอสงสัยตาง ๆ ยิ่งสงสัยมากก็ตองอานมากขึ้น ซึ่งจะสอดคลอง

กับวัฒนธรรมในการอานหนังสือดวย
“จากการสํารวจพบวาคนไทยอานหนังสือนอยมาก”
ในสมัยที่ผมไปเรียนตางประเทศ ฝรั่งหรือคนชาติตะวันตกนั่งอานหนังสือตลอดเวลา ผมคิดวา
เครือขายของพวกเราจะตองชวยกันระดมหาวิธีการและรูปแบบในการเขาถึงใหสะดวกและงายขึ้น รูปแบบของ
สํานักงานศาลยุติธรรมมีการปรับใชฐานขอมูลที่อยูใน Inside COJ ใหสามารถ Link ขอมูลคนหากฎหมายที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม สะดวกตอการใชงาน ทําใหค นมาใชบริการมากขึ้น และคนหา
คําตอบที่ ตองการได ในขณะเดียวกัน 17 หนวยงานที่เปนเครือขาย ถาสามารถ เชื่อมโยง กันได จะเปน
ฐานขอมูลที่มีพลังมหาศาลใหคนในทุกหนวย งาน สมมุติวา จะหาขอมูลในสวนของ สํานักงาน อัยการสูงสุด
ของศาลยุติธรรม ของศาลปกครอง ของหนวยงานทุกหน วย ของรัฐสภาที่มีขอมูลเดียวกัน สิ่งเหลานี้ถาเรารวมกัน

มีระบบฐานขอมูลที่ดี การเขาถึงขอมูลขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว ตรงนี้ทําใหมีเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะทําให
สามารถใชหองสมุดดิจิทัล หรือขอมูลดิจิทัลงายขึ้น ทุกวันนี้ตื่นเชาขึ้นมาผมก็เปด Ipad นั่งอานหนังสือพิมพ
ไดทุกฉบับทั่วประเทศ นั่งในรถก็เปดอานได นับวันลักษณะการใชงานที่เปนกระดาษก็ลดนอยลง แตอยูในรูป
ดิจิทัล มากกวา รูปแบบในการหาขอมูลตาง ๆ จะมาในลักษณะของ ดิจิทัล นอกจากเครือขาย และเรื่อง Platform
รูปแบบในการนําเสนอสําคัญแลว สวนที่สําคัญที่ สุดคือเรื่องคน ถามีการประชาสัมพันธที่ดี มีการบอกตอ ๆ กัน

คนก็จะมาใชมากขึ้น อยาง Line ที่คนใชกันมาก จะเห็นวารูปแบบนี้มีการใชและบอกตอ ๆ กัน เหมือนการใชงาน
ที่มีคุณภาพ ก็เชนเดียวกัน ถา 17 หนวยงานเครือขายที่มาประชุมในวันนี้มีการเชื่อมโยงที่ดีและแชรขอมูลกันได
สามารถที่จะคิดอะไรใหม ๆ ที่เกิดความสะดวกกับผูใชบริการทั้งหมด ผมคิดวาสิ่งนี้คือความเขมแข็งและทําให
บุคคลากรของเราพัฒนา
“ที่ผมพูดมาทั้งหมดไมใชวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายในไมกี่ว”ัน
หรือเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ แตสิ่งเหลานี้เปนการลงทุนระยะยาว สํานักงานศาลยุติธรรมใชเงิน
จํานวนมากในการพัฒนาบุคลากร ดานอบรม การ ใหทุน ไปศึกษาตอตางประเทศและอบรมตางประเทศ สิ่งเหลานี้

ตองการให บุคลากร ของศาลยุติธรรม นอกจาก การอานแลว ก็ตองไปเห็นดวยวา ในโลกความจริง เขาทํากัน
อยางไร เพื่อใหเกิด การเปลี่ยนแปลง ตองกระตุนและสรางใหคนในองคกรเปนคนที่ใฝรูหาขอมูลตลอดเวลา
ในสวนของสํานักงาน ศาลยุติธรรมไดแชรขอมูล ใหหนวยงานในเครือขายทั้งหมด ผมเองเวลาไปตางประเทศ
จะคิดตลอดเวลาวาตางประเทศทําแบบนี้ และพัฒนาไปดานใด เขาทํา ไดอยางไร กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้น
ไดทุกที่ ทุกเวลา แมกระทั่งเราเดิน ๆ อยูก็สามารถเรียนรูได ฉะนั้นสิ่งเหลานี้ ผมคิดวาถาเราสื่อสารและทําให
เห็นประโยชนที่แทจริงได ขณะนี้สํานักงานศาลยุติธรรมไดถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
ไปให ...

-๓ไปใหศาลยุติธรรมทั่วประเทศสองรอยกวาแหง รับชมการอบรมและสัมมนา เพื่อใหเห็นวา ณ วันนี้ ผมไดกําหนด

หัวขอตาง ๆ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดหัวขอที่คนในองคกรอยากรูและสามารถแชรขอมูลไดโดยใช

ชองทาง Streaming ในการเผยแพร ทําใหประหยัดงบประมาณ ลดคาใชจาย เทคนิค อยางหนึ่งคือตองกําหนดเวลา

การพูด ถาพูดนาน ๆ คนจะไมสนใจ จะฟงสั้นๆ แค 30 นาที 1 ชั่วโมง หรือสูงสุด 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อใหได
เนื้อความที่มีคุณภาพ หัวขอที่ดีมีประโยชน สิ่งเหลานี้นอกจากการ Streaming แลว ยังมี Facebook Live ดวย
ถาในเครือขาย ๑๗ หนวยงาน สามารถแชรกัน มีหัวขอดี ๆ ทางศาล ยุติธรรม ก็จะไดความรูในสวนนี้เพิ่ม
ลักษณะการทํางานของเครือขายเชิงวิชาการสมัยกอนอาจจะมีขอจํากัด จริง ๆ แลวไมจําเปนตองมานั่งใน
หองเรียนทุกคน เพราะวา รูปแบบของเทคโนโลยีเอื้ออํานวย เชื่อวาหองสมุด จะไมเปนหองสมุดแบบเดิม ๆ
สมัยที่ผมเรียนอยูสหรั ฐอเมริกา วันไหนไมมีชั่วโมงเรียน ตองไปแตเชาเพื่อรอหองสมุดเปด บางแหงเปด 24 ชั่วโมง

เพราะวาเปนที่อานหนังสือเปนที่คนควา แตวาลักษณะการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ความจําเปน ในการใช
หองสมุดลักษณะแบบนั้นจะนอยลง เดี๋ยวนี้เด็กรุนใหม ๆ ไปนั่งอานหนังสือในสตารบัค ในคาเฟตาง ๆ คนหา
ความรูโดยใช Notebook มือถือ หรือวา Ipad ฉะนั้นในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง บุคลากรที่ทําหนาที่
ในการสนับสนุน ขอมูล จะตองปรับตัว ตอความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพราะถาเปลี่ยนไมทัน
คนก็จะไมสนใจ.
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