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สวัสดีผู้อ่านทุกท่านพบกันอีกครั้งกับวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 2
ประจ�ำปี 2560 ด้วยเรื่องราวที่หลากหลายในแวดวงยุติธรรมเช่นเคย
หนี้ น อกระบบเป็ น อี ก หนึ่ ง สาเหตุ ข องการก่ อ อาชญากรรม
ซึง่ พัฒนาจากการใช้ความรุนแรงเป็นอาชญากรรมและการหลอกลวง
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล มีผเู้ สียหาย
จ�ำนวนมากยังเข้าไม่ถงึ ช่องทางการช่วยเหลือเพือ่ ให้ได้รบั ความเป็นธรรม
ตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัจจุบันขบวนการเหล่านี้กลายเป็น
ปัญหาสังคมทีซ่ บั ซ้อนและหลายรูปแบบมากขึน้ “ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนี้
และประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม กระทรวงยุตธิ รรม (ศนธ.ยธ.)”
จึ ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ก ลุ ่ ม นี้ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
ความเป็นธรรม ตามครรลองของกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียม
ติดตามได้ในคอลัมน์เรื่องจากปก
ครบรอบ  10  ปี โครงการดี ๆ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการ
ยุติธรรมไทย โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง
ในคอลัมน์ “ก�ำลังใจในพระด�ำริ” ติดตามอ่านได้ที่หน้า 10
คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรมฉบับนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวจากการ
ทีป่ ระเทศไทยจับมือกับกลุม่ สมาชิกอาเซียน สร้างกลไกเพือ่ ขับเคลือ่ น
ความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมอย่างยั่งยืน
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ส่วนในหน้า 42 กับคอลัมน์ยตุ ธิ รรมเพือ่ ประชาชน เป็นเรือ่ งราว
การเปลี่ยนผ่านหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 ที่มุ่งหวังให้กระบวนการยุติธรรมไทยมีประสิทธิภาพ
และเคารพต่อสิทธิของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม
รู้จักกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น
ในคอลัมน์ “คน เงิน แผน” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากในช่วงการบริหารของรัฐบาลนี้
รวมถึงการปฏิรูปประเทศที่ได้มีการก�ำหนดทั้ง 2 ประเด็นไว้ทั้งใน
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ
ติดตามอ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่หน้า 44
“รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” สุภาษิตไทยนี้ยังคงใช้ได้ทุกยุคสมัย
ซึ่ ง ในคอลั ม น์ ก ฎหมายสามั ญ ประจ� ำ บ้ า นในฉบั บ นี้ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
กฎหมายจราจรทีผ่ โู้ ดยสารและผูข้ บั ขีจ่ ำ� เป็นต้องรู้ ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก 17 เบ็ดเตล็ด เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยสุ ข ภาพที่ ดี ในคอลั ม น์ เคล็ ด ลั บ เกร็ ด สุ ข ภาพ
กับวิธีที่จะท�ำให้คนที่คุณรักห่างไกลโรคความจ�ำเสื่อมเพียงเริ่มจาก
เรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวคุณ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไป

หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วย

