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ออกแบบ

บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

เจ้าของ
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พิมพ์ที่

โรงพิมพ์สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สวัสดีชาวยุติธรรมทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารยุติธรรม
ฉบับที่ 6 ประจ�ำปี 2560 ฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวหลากหลาย
ในแวดวงยุติธรรมที่จะท�ำให้ทุกท่านได้อัพเดตข่าวสาร และบทความ
เกี่ยวกับกฎหมายที่อาจจ�ำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ฉบั บ นี้ เ ริ่ ม กั น ที่ “เรื่ อ งจากปก” กั บ พิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. จึ ง ก� ำ หนดแนวทางการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์
ภายใต้กรอบแนวคิด “ท�ำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
สืบสานภารกิจต่อต้านยาเสพติดที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
อ่านเรือ่ งสถานีตำ� รวจล�ำ้ สมัยทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวก ลดขัน้ ตอน
และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบรับกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากนั้น พบกับเรื่องของการเคารพและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ทีน่ อกจากจะเป็นหน้าทีข่ องรัฐแล้ว ยังถือเป็น
เรื่องส�ำคัญที่รัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการเคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชน ตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติดว้ ย
คอลัมน์ “คนยุตธิ รรม” ฉบับนี้ วารสารยุตธิ รรม ได้รบั เกียรติจาก
นายสมณ์ พรหมรส ผู้อ�ำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดมุมมอง
ถึงทิศทางการพัฒนางานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ไว้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
ส่วนบทความ “ก�ำแพงมิอาจกั้น” จะพาไปพบกับเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” ซึ่งพัฒนาศักยภาพทางด้าน
กีฬา ให้เด็กที่สนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ เทคนิค และวิธีการเล่น
กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส ที่ ถู ก ต้ อ ง พั ฒ นาความต่ อ เนื่ อ งทางด้ า นกี ฬ า
ไปสู่ความเป็นนักกีฬาในระดับแข่งขัน และเกิดองค์ความรู้ในการเล่น
ที่ยั่งยืน และมีการสืบทอดการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสให้รุ่นต่อๆ ไป
ต่อด้วยคอลัมน์ “กฎหมายสามัญประจ�ำบ้าน” ซึ่งมีสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 ทั้งการห้ามโฆษณา
และจ�ำหน่ายยาสูบ แก่เด็กอายุต�่ำกว่า 20 ปี โดยข้อก�ำหนดควบคุม
ของกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นมาตรการเดียวกันกับที่ประเทศต่างๆ
ได้บัญญัติใช้กัน เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่
ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นในปัจจุบัน
จากนั้น คอลัมน์ “รู้จักไอที” มารู้จักกับเทคโนโลยี VR ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีทสี่ ามารถช่วยให้เราเข้าถึงในการจ�ำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ
ผ่านการมองเห็นเพียงสวม “แว่น VR” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้
ทั ศ นวิ สั ย การมองเห็ น ของเราเหมื อ นเข้ า ไปในโลกเสมื อ นจริ ง
โดยสามารถมองได้รอบตัว 360 องศาทุกทิศทาง เสมือนอยู่ใน
เหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ โดยถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ก้ า วส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ด้ า นเทคโนโลยี และเป็ น ประตู สู ่ โ ลกอนาคตที่ ทุ ก คนรอคอย
และบทความอีกหลากหลายในฉบับทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นทุกท่าน
ค่อยๆ พลิกอ่านทีละหน้าได้เลย
แล้วพบกันใหม่ฉบับต่อไป

หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ทีป่ รากฏในวารสารยุตธิ รรม เป็นผลงานของผูเ้ ขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำ� เป็นต้องเห็นด้วย

