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คํานําสํานักพิมพ�

 อาชีพและการทํางานในโลกปจจุบันมีความหลากหลาย  งานบางอยางเปนที่รู จักดีของคนทั่วไป

แตบางงานเราก็ไมทราบวาแทจริงแลวเขาทํางานกันอยางไร  ตัวอยางเชน เราไปซ้ือของที่ซูเปอรมารเกต

อยูเปนประจํา แลวรูไหมวาสินคาตาง ๆ  มาวางขายอยูในชั้นของซูเปอรมารเกตไดอยางไร หรือนํ้าประปา

ที่เราใชอยูทุกวัน รูไหมวามีขั้นตอนการผลิตอยางไร 

 หนังสือ โลกทีฉ่นัอยูทํางานกนัอยางไร จะพาทกุคนไปเรยีนรูระบบการทํางานขององคกร หนวยงาน

บริษัท อาชีพ และสิ่งตาง ๆ  ที่พบในชีวิตประจําวันมากกวา 50 เรื่อง ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท ไดแก

การทาํงานระดบัประเทศ เชน รฐับาล กระบวนการยตุธิรรม องคการสหประชาชาต ิ การทาํงานระดบัเมอืง

เชน สถานีตํารวจ การสงและจายไฟฟา สนามบนินานาชาต ิและการทาํงานในอตุสาหกรรมบนัเทงิ วัฒนธรรม

และกีฬา เชน ภาพยนตร พิพิธภัณฑ การจัดแขงขันกีฬาโอลิมปก เปนตน

 เนื้อหาภายในเลมนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟก (infographic) และการตูนชอง (comics)

ซึ่งยอโลกแหงความรูใหกลายเปนภาพสวยงาม อานสนุก และเขาใจงาย  นอกจากนี้ ผู อานจะไดเห็น

ภาพรวมของระบบการทํางานที่เชื่อมโยงกันตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 

  จุดเดนของหนังสือเลมนี้คือ ผูอานจะไดเห็นการทํางานของบุคลากรในสาขาอาชีพตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงาน

อยูในสถานที่ที่เราอาจจะไมมีโอกาสเขาไปสัมผัส เชน เขาไปดูหลังครัวของภัตตาคารสุดหรู ออกไปสืบสวน

คดีกับตํารวจพิสูจนหลักฐาน หรือแมแตเขาไปนั่งดูการลงคะแนนเสียงผานรางกฎหมายในรัฐสภา เปนตน

 เอาละ พรอมหรือยังท่ีจะเปดหูเปดตาใหกวางแลวเรียนรูการทํางานของโลกที่เราอาศัยอยู  นอกจาก

จะไดความรูรอบตัวแลวยังนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคตไดอีกดวย  ถาพรอมแลว

ก็พลิกหนาตอไปไดเลย!  

                 นานมีบุคส
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ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครอง

ที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจ ไมวา

จะยากดีมีจน เพศหญิงหรือชาย ทุกคนลวน

มีสิทธิ์ใชอํานาจนี้โดยเลือกตั้งผูแทนเขาไป

บริหารประเทศหรือออกกฎหมาย ระบอบ

ประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญ 4 ขอ 

ประชาธิปไตย

ไมวาใครก็อาจตั้งพรรคการเมืองได 
เพียงแครวบรวมกลุมคนที่มีแนวคิด

ทางการเมืองแบบเดียวกัน

รัฐธรรมนูญ

สมาชิกรัฐสภา

นายกรัฐมนตรี

ข�อที่ 1

ข�อที่ 4

ประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุด ซึ่งกําหนดสิทธิ
และหนาที่ของประชาชน รวมทั้ง
กฎกติกาการใชชีวิตรวมกัน
ในสังคม

ประชาชนทุกคนเสมอภาคกัน 
เชน นายจางตองปฏิบัติตอ
ลูกจางทุกคนเทาเทียมกัน

พรรคการเมืองอาจมีหลายพรรค 
เพราะประชาชนยอมไมไดคิดเหมือนกัน
ทั้งหมด สมาชิกรัฐสภาจึงควรเปน
ตัวแทนของกลุมคนที่หลากหลาย

หากนายกรัฐมนตรีสั่งจับ 
บุคคลที่คัดคานรัฐบาลขังคุก 
ถือวาเปนผูนําเผด็จการ

พรรคการเมืองตาง ๆ  อาจไมเห็น
ตรงกันทุกครั้ง แตบางครั้ง
อาจจับมือเปนพันธมิตร
เพื่อลงคะแนนเสียงผาน
รางกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง

รัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองหลายพรรค
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ประชาชนชาวไทยมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทุก 4 ป และสมาชิกวุฒิสภาทุก 6 ป
(หากอยูครบวาระ)

เมื่อรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมอาจใหประชาชนออกเสียง
ลงประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ

รัฐบาล

รัฐสภา

สมาชิกรัฐสภา

ศาล

นายกรัฐมนตรี

ประชาชน

ข�อที่ 2

ข�อที่ 3

ฝายบริหาร (รัฐบาล) ตุลาการ (ศาล) 
และนิติบัญญัติ (รัฐสภา) เปนอิสระตอกัน 
แตละฝายคอยตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ
ซึ่งกันและกัน 

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองดวย
การใชสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งการออกเสียง
ลงประชามติเพื่อตัดสินใจเรื่องสําคัญ

นายกรัฐมนตรีไมสามารถขอให
ผูพิพากษาตัดสินเขาขางบุคคลใด
เพียงเพราะเปนพวกพองของตน

รัฐธรรมนูญของไทยกําหนดไววา
นายกรัฐมนตรีไมสามารถ
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกิน 8 ป หรือ 2 วาระ รัฐสภามีหนาที่กํากับดูแล

และตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล

รัฐสภาไมสามารถ
ลงโทษพรรคการเมือง
ที่กระทําผิด เนื่องจาก
การตัดสินคดีเปนหนาที่
ของฝายตุลาการ

รัฐธรรมนูญ

แบ�งแยกอํานาจ

รับฟ�งความเห็นของประชาชน
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รัฐบาล

ทําหนาที่เปนหัวหนารัฐบาล และเปน
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ในคณะรัฐมนตรีประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
และชวยวาการกระทรวงตาง ๆ  

หลังการประชุม เว็บไซตรัฐบาลไทย 
(www.thaigov.go.th) จะเผยแพร
สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ใ  นประเทศไทย คณะรัฐมนตรีหรือที่นิยมเรียกกันวา รัฐบาล ประกอบดวย

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไมเกิน 35 คน ทําหนาที่่บริหารประเทศ

และบังคับใชกฎหมายที่ผานการเห็นชอบโดยรัฐสภา โดยปกติคณะรัฐมนตรี

จะประชุมทุกสัปดาหเพื่อหารือและตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รวมทั้งแตงตั้ง

ขาราชการระดับสูง

การประชุมคณะรัฐมนตรีจัดขึ้น
สัปดาหละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา
วาระสําคัญ รัฐมนตรีแตละ
กระทรวงตองศึกษาเกี่ยวกับ
วาระดังกลาวมาลวงหนา
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รับผิดชอบการบริหารงาน
ของกระทรวง เชน 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีมีเลขานุการรัฐมนตรี
หรือที่ปรึกษารัฐมนตรี
เปนผูชวย 

บริหารประเทศตาม
นโยบาย และควบคุม
ดูแลการบริหารงาน
ของรัฐมนตรี

ในแตละกระทรวง
มีขาราชการทํางาน
หลายพันคน

ควบคุมดูแลการบริหาร
งานของกระทรวงที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขาราชการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุแผนดินไหว
ในเมียนมาร รัฐบาลจึงตัดสินใจสงหนวยกูภัยพิเศษ
ไปชวยเหลือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
เสนอของบประมาณ
เพื่อกอสรางศูนยฝกกีฬา
คนพิการแหงชาติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการเสนอนโยบาย
ขยายระยะเวลาฝกงานของ
นักศึกษาในบริษัทตาง ๆ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เสนอบัญชีรายชื่อแตงตั้งโยกยาย
ผูวาราชการจังหวัด 3 ราย
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ใ นระบอบประชาธิปไตย สมาชิกรัฐสภา

 ซึ่งไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทําหนาที่สําคัญ

ไดแก เสนอและพิจารณารางกฎหมาย 

ควบคุมรายรับและรายจายของรัฐ และ

กํากับดูแลการทํางานของรัฐบาล โดยปกติ

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะแยกประชุม

ตามอํานาจหนาที่ของตน แตบางครั้ง

ทั้ง 2 สภาก็ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา

เรือ่งทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนด เรยีกวา 

การประชุมรัฐสภา

รัฐสภา
สมาชิกรัฐสภาประชุมกัน

ราว 120 วันตอป
หรือมากกวานั้น

เลขาธิการรัฐสภามีหนาที่
จดบันทึกขอถกเถียงและ

ผลการลงคะแนนเสียง 
เพื่อทํารายงานการประชุม

สําหรับเผยแพร
แกประชาชน

เสนอร�างกฎหมาย

µŒÍ§ÃÐÇÑ§´ŒÇÂÇ‹ÒºÒ§ºÃÔÉÑ·ÍÒ¨ä´Œ
»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ÀÒÉÕ 
·Ñé§ æ ·ÕèÂÑ§àÅÔ¡¨ŒÒ§¾¹Ñ¡§Ò¹

¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡

¶ŒÒºÃÔÉÑ·µ‹Ò§ æ ä´ŒÃÑº¡ÒÃÅ´ÍÑµÃÒ
ÀÒÉÕ ¡ç¨ÐÁÕà§Ô¹¨ŒÒ§¾¹Ñ¡§Ò¹ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ 

«Öè§ª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ 

ประธานรัฐสภาจะดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ และควบคุมให
การประชุมเปนไปอยางเรียบรอย

ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง แต ส.ว. 

ตองไมเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ส.ส. 

บางคนไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรี

ส.ส. จํานวนไมนอยกวา 20 คนมีสิทธิ์
เสนอรางกฎหมาย เชน ในตัวอยางเปน
การเสนอรางกฎหมายวาดวยการปรับ
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในยามที่ไมไดติดภารกิจ
ประชุมรัฐสภา ส.ส. และ ส.ว. 

อาจไดรับคํารองขอจากประชาชน
ในพื้นที่ที่เคยลงคะแนนเสียงให 

ใหชวยแกปญหาตาง ๆ
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ในหองประชุม
มีหนาจอแสดงผล
การลงคะแนนเสียง

รางกฎหมายจะถูกนํามาพิจารณาในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร ส.ส. ฝายรัฐบาลและ
ฝายคานมักคิดเห็นไมตรงกัน 

พิจารณาร�างกฎหมาย

ถาเสียงสวนใหญของสภาผูแทนราษฎร
เห็นชอบรางกฎหมายนั้น ก็จะเสนอตอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาและลงมติตอไป 

ลงมติผ�านร�างกฎหมาย

ระหวางการประชุมรัฐสภา
สมาชิกสามารถตั้งคําถาม
ตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตาง ๆ  
ซึ่งรัฐมนตรีจําเปนตอง
ตอบและชี้แจง

กํากับดูแลการทํางาน
ของรัฐบาล

ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง แต ส.ว. 

ตองไมเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ส.ส. 

บางคนไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรี

กอนเสนอรางกฎหมายในที่ประชุมรัฐสภา 
สมาชิกสภาจะปรึกษาหารือรวมกัน

ในกลุมยอยกอน เรียกวา คณะกรรมาธิการ

¾ÃÃ¤´Ô©Ñ¹
äÁ‹ÁÕÇÑ¹Å§¤Ðá¹¹

ãËŒÃ‹Ò§¡®ËÁÒÂ¹Õéà´ç´¢Ò´

¶Ö§ÍÂ‹Ò§äÃÃ‹Ò§¡®ËÁÒÂ
¡ç¼‹Ò¹ÍÂÙ‹´Õà¾ÃÒÐàÃÒ
à»š¹àÊÕÂ§Ê‹Ç¹ãËÞ‹

¾ÃÃ¤¢Í§¼ÁàËç¹Ç‹Ò§º»ÃÐÁÒ³
´ŒÒ¹¡ÒÃ·ËÒÃÁÒ¡à¡Ô¹ä»
àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³

´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ àÃÒµŒÍ§¡ÒÃ
âÃ§àÃÕÂ¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒÃ¶¶Ñ§

àÃÕÂ¹·‹Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ
Ç‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³�
 àËµØã´·‹Ò¹¨Ö§Í¹ØÞÒµãËŒãªŒ»Ø‰Âª¹Ô´¹Õé 
ã¹àÁ×èÍ¼ÅÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�µ‹Ò§ªÕé
Ç‹Ò»Ø‰Â¹ÕéÍÑ¹µÃÒÂµ‹Í¸ÃÃÁªÒµÔ


