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สวัสดีชาวยุติธรรมทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารยุติธรรม
ฉบับที่ 5 ประจ�ำปี 2560 ด้วยเรือ่ งราวทีห่ ลากหลายในแวดวงยุตธิ รรม
บทความเกี่ยวกับกฎหมาย รวมไปถึงสาระรอบรู้และเรื่องราวรอบตัว
ที่ท่านสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
เริม่ กันที่ “เรือ่ งจากปก” ในฉบับนี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
น�ำคณะลงพืน้ ทีน่ ราธิวาส ติดตามการด�ำเนินงานอ�ำนวยความยุตธิ รรม
จังหวัดชายแดนใต้ พบปะพูดคุยกับผูน้ ำ� ท้องถิน่ พร้อมทัง้ สร้างการรับรู้
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูก ต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อด้วยคอลัมน์ “ก�ำลังใจในพระด�ำริฯ” ส�ำนักกิจการในพระด�ำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, IDPC
และส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ด การประชุ ม
เพื่อเปิดรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบาย
ยาเสพติด เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นเปลี่ยนนโยบายยาเสพติด
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนท�ำให้นโยบาย
มีความโดดเด่น และท�ำให้เห็นว่าที่ผ่านมาไทยแสดงออกต่อเวทีโลก
ชัดเจนถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
ส� ำ หรั บ คอลั ม น์ “คนยุ ติ ธ รรม” ฉบับนี้ น� ำ ทุ ก ท่ า นไปพบกั บ
“รืน่ วดี สุวรรณมงคล” อธิบดีกรมบังคับคดี สตรีผบ้ ู ริหารภาคราชการดีเด่น
ทีพ่ ร้อมจะบอกเล่าถึงมิตใิ หม่กรมบังคับคดีในยุค 4.0 ว่าจะขับเคลือ่ น
ไปในทิศทางใด
ต่อด้วยเรือ่ งราวดี ๆ ในคอลัมน์ “ก�ำแพงมิอาจกัน้ ” กรมราชทัณฑ์
จัดกิจกรรมเปิด “เรือนจ�ำกีฬา” โดยมียอดนักชกมวยไทยเบอร์หนึ่ง
“บั ว ขาว บั ญ ชาเมฆ” มาร่ ว มกิ จ กรรมและสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
คื น คนดี สู ่ สั ง คม เพื่ อ ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ทุ ก คนกลั บ มามี ชี วิ ต ที่ ส ดใส
และพร้อมกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกอีกครั้ง
อีกเรื่องที่น่าสนใจ มาท�ำความเข้าใจกับ “พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560” เพื่อป้องปรามปัญหา
สังคมจากการใช้อินเทอร์เน็ต สิ่งใดท�ำได้หรือไม่ได้ ท�ำแล้วมีโทษ
อย่างไร สามารถติดตามได้ใน “คอลัมน์กฎหมายสามัญประจ�ำบ้าน”
ปิดท้ายด้วย คอลัมน์ “เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ” เหมาะส�ำหรับ
คนท� ำ งานออฟฟิ ศ ที่ ไ ม่ มี เ วลาออกก� ำ ลั ง กาย มาเรี ย นรู ้ 10 ท่ า
การออกก�ำลังกายง่าย ๆ ภายในออฟฟิศ ท�ำได้โดยใช้อุปกรณ์รอบตัว
เรื่องง่าย ๆ ที่จะท�ำให้ร่างกายคุณแข็งแรง
แล้วพบกันใหม่ฉบับต่อไป

หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วย
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