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ฝ่ายภาพและศิลปกรรม นายกฤษดา สรวงศักดา
 นายชัชวาล ศิริสังข์ไชย
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ออกแบบ  บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด

เจ้าของ  ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

พิมพ์ที ่ โรงพมิพ์ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

สวัสดีชาวยุติธรรมทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารยุติธรรม  
ฉบบัที ่5 ประจ�าปี 2560 ด้วยเรือ่งราวทีห่ลากหลายในแวดวงยตุธิรรม  
บทความเกี่ยวกับกฎหมาย รวมไปถึงสาระรอบรู้และเรื่องราวรอบตัว  
ที่ท่านสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

เริม่กนัที ่ “เรือ่งจากปก”  ในฉบบันี ้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
น�าคณะลงพืน้ทีน่ราธวิาส  ตดิตามการด�าเนนิงานอ�านวยความยติุธรรม
จงัหวดัชายแดนใต้  พบปะพูดคยุกบัผูน้�าท้องถิน่พร้อมทัง้สร้างการรบัรู้ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อด้วยคอลมัน์ “ก�าลงัใจในพระด�ารฯิ” ส�านกักจิการในพระด�าร ิ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับศูนย์วิชาการ 
สารเสพตดิภาคเหนอื คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, IDPC 
และส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดการประชุม 
เพื่อเปิดรายงานประจ�าปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบาย 
ยาเสพติด เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งม่ันเปลี่ยนนโยบายยาเสพติด 
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนท�าให้นโยบาย 
มีความโดดเด่น และท�าให้เห็นว่าที่ผ่านมาไทยแสดงออกต่อเวทีโลก 
ชัดเจนถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 

ส�าหรับคอลัมน์ “คนยุติธรรม” ฉบับนี้ น�าทุกท่านไปพบกับ  
“ร่ืนวดี สุวรรณมงคล”  อธิบดีกรมบงัคับคดี  สตรีผู้บริหารภาคราชการดเีด่น 
ทีพ่ร้อมจะบอกเล่าถงึมติใิหม่กรมบงัคบัคดใีนยคุ 4.0 ว่าจะขบัเคลือ่น
ไปในทิศทางใด

ต่อด้วยเรือ่งราวด ีๆ  ในคอลมัน์ “ก�าแพงมอิาจกัน้” กรมราชทณัฑ์ 
จัดกิจกรรมเปิด “เรือนจ�ากีฬา” โดยมียอดนักชกมวยไทยเบอร์หนึ่ง  
“บัวขาว บัญชาเมฆ” มาร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจ 
คืนคนดีสู ่ สังคม เพื่อให ้ผู ้ต ้องขังทุกคนกลับมามีชีวิตท่ีสดใส 
และพร้อมกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกอีกครั้ง

อีกเรื่องที่น่าสนใจ มาท�าความเข้าใจกับ “พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560” เพื่อป้องปรามปัญหา 
สังคมจากการใช้อินเทอร์เน็ต สิ่งใดท�าได้หรือไม่ได้ ท�าแล้วมีโทษ 
อย่างไร สามารถติดตามได้ใน “คอลัมน์กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน” 

ปิดท้ายด้วย คอลัมน์ “เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ” เหมาะส�าหรับ 
คนท�างานออฟฟิศที่ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย มาเรียนรู ้ 10 ท่า  
การออกก�าลังกายง่าย ๆ  ภายในออฟฟิศ ท�าได้โดยใช้อุปกรณ์รอบตัว 
เรื่องง่าย ๆ ที่จะท�าให้ร่างกายคุณแข็งแรง 

แล้วพบกันใหม่ฉบับต่อไป
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