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	 หัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 คือ	 ประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของอำนาจ 
อธิปไตยอย่างแท้จริง	 กล่าวคือ	 จะต้องเป็นการปกครองที่ถูกออกแบบให้ประชาชนมีช่องทางในการ 
ใช้และตรวจสอบอำนาจอธิปไตยทั้งสาม	 คือ	 อำนาจนิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการได้ด้วยตนเอง	 
ประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาได้ออกแบบการใช้และตรวจสอบอำนาจตุลาการโดย 
ประชาชนไว้น่าสนใจอย่างยิ่ง	
	 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ	
กล่าวคือเป็นระบบ	 Dual	 Sovereignty	 ซึ่งมีการแยกอำนาจในการดำเนินคดีระหว่างรัฐบาลกลาง 
หรือสหพันธรัฐ	 (Federal	 System)	 และมลรัฐ	 (State	 System)	 ออกจากกัน	 ที่เรียกว่าเป็นระบบ	 
Dual	Sovereignty	เนื่องจากทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐ	มีอำนาจในการพิจารณาจำเลยในการกระทำ 
เดียวกัน	หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของแต่ละมลรัฐ	
	 ระบบศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีลักษณะเป็นระบบ	 Dual-Court	 System	 คือ	
ศาลระดับสหพันธรัฐ	 (Federal	 Court)	 และศาลระดับมลรัฐ	 (State	 Court)	 การจัดระบบศาล 
ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้มีที่มาตั้งแต่สมัยประเทศต่าง	ๆ	 (รัฐต่าง	ๆ)	 รวมตัวและร่วมกันจัดตั้ง 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ด้วยความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจในการตรากฎหมายและอำนาจ 
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  ๒. ระดับมลรัฐ (States)
		 	 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย	 ๕๐	 มลรัฐที่มีการจัดการระบบศาลแตกต่าง 
กันไป	 ในที่นี้จึงขอยกรูปแบบที่กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดระบบศาลของมลรัฐโดยส่วนใหญ่	
ศาลในระดบัมลรฐัอาจแบง่เปน็	๓	ชัน้ศาล	คอื	ศาลชัน้ตน้	(Trial	Court	หรอื	Lower	Court)	ศาลอทุธรณ	์
(The	 Court	 of	 Appeals)	 และศาลสูงสุดแห่งรัฐ	 (The	 State	 Supreme	 Court)	 ผู้พิพากษา 
ที่ทำหน้าที่ในระดับมลรัฐจะเข้าสู่ตำแหน่งโดยผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ประชาชนผู้เป็น 
เจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากความรู้ความสามารถ 
ทางกฎหมาย	ประวัติการทำงาน	คุณงามความดีในอดีตจนถึงปัจจุบัน	ความซื่อสัตย์สุจริต	โดยผู้สมัคร 
สามารถออกประกาศทางสื่อทั้งทางหนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 เพื่อแนะนำประวัติของตน 
แก่ประชาชนทั่วไปได้	 หากผู้พิพากษาในระดับมลรัฐคนใดจะต้องออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด	ๆ 	 ก็ตามผู้ว่าการรัฐจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทนจนกว่าจะหมดวาระนั้น
และจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่	 ในศาลชั้นต้น	
(Trial	Court	หรือ	Lower	Court)	ของศาล 
ระดับมลรัฐเป็นศาลที่จะมีการพิจารณา	 
( T r i a l ) แ ล ะ มี ก า ร จั ด ก า ร ม า ก ม า ย 
หลายรูปแบบ	ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 
โดยการจำแนกออกเปน็	๒	ระดบั	คอืศาลทีม่ ี
อำนาจพิจารณาคดีทั่วไป	(Trial	 courts	 
of	 general	 jurisdiction)	และศาลที่มี 
อำนาจพิจารณาคดีจำกัด	 (Trial	 courts	 
of	limited)

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทั่วไป (Trial courts of general jurisdiction) 
	 การปกครองในระดับท้องถิ่นหรือ	 County	 นี้	 คือการปกครองที่รวมเอาเมืองต่างๆ	เข้าไว้ 
ด้วยกัน	 ในระดับท้องถิ่นนี้ผู้พิพากษาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีวาระ 
การดำรงตำแหน่ง	๔	ปี	ผู้สมัครจะต้องผ่านการศึกษาอบรมทางด้านกฎหมาย	มีอำนาจในการพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดีที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาล	(District	Court)	 เว้นแต่จะเป็นคดีที่เป็นอำนาจ 
ของรฐับาลกลาง	(Federal)	เชน่	คดทีีเ่กีย่วกบัการเงนิ	คดกีารคา้ระหวา่งประเทศ	และคดกีารกอ่การรา้ย	
เป็นต้น	แม้จะเข้าสู่ตำแหน่งจากกระบวนการเลือกตั้ง	ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก 
กลา่วคอื	จะรูจ้กัถอดหวัโขนแยกแยะบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบออกจากความสมัพนัธก์บัประชาชน	 
โดยจะสนทนาและวางตวัสบาย	ๆ 	เปน็กนัเองกบัคูค่วามทกุฝา่ยรวมถงึกบัประชาชนทัว่ไป	แตจ่ะจรงิจงั 
ตรงไปตรงมา	ไม่มีอคติเอนเอียงใด	ๆ 	เมื่อยามต้องปฏิบัติหน้าที่
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ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีจำกัด (Trial courts of limited)
	 ในแต่ละท้องถิ่นหรือ	County	จะมีเมืองต่าง	ๆ 	ซึ่งเมืองเหล่านี้จะมีรูปแบบการปกครองคล้ายกับ 
เทศบาลเมืองในประเทศไทย	 (Municipality)	 คดีเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองเหล่านี้	 เช่น	 
คดีจราจรจะถูกพิจารณาตัดสินโดยผู้พิพากษา	Magistrate	หรือ	Justice	of	the	Peace	โดยไม่ต้องมี 
คณะลูกขุน	ผู้พิพากษาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและจะเข้าสู่ 
ตำแหน่งจากการทำสัญญาว่าจ้างจากผู้นำท้องถิ่นหรือ	Mayor	 หรือนายกเทศมนตรี	 ผู้เข้าสู่ตำแหน่ง 
จากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน	เชน่นี	้Mayor	จะมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงตอ่ประชาชนในการ 
บริหารจัดการทั้งปวง	หากพบว่าผู้พิพากษาคนใดทำงานไม่เหมาะสมหรือมีความบกพร่องใด	ๆ 	ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่	ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อใดก็ได้	 ผู้พิพากษาในระดับนี้แม้จะมีฐานะเป็นลูกจ้าง 
ของฝ่ายบริหาร	 แต่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังไม่มีการละเว้นใดๆ	ต่อบุคลากรฝ่ายบริหาร	ที่สำคัญ 
บุคลากรฝ่ายบริหารเองยังมีละอายไม่กล้าที่จะกระทำการใด	ๆ 	ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบแม้แต่เรื่องเล็ก	ๆ 	
น้อย	ๆ 	และมีความระมัดระวังไม่ใช้อิทธิพลใด	ๆ 	กดดันผู้พิพากษาเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่เลย

ผู้พิพากษาสมทบ (Lay judge) 
	 ระบบผู้พิพากษาสมทบเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมใช้อำนาจตุลาการ 
โดยตรง	โดยผูพ้พิากษาสมทบไมจ่ำตอ้งผา่นการศกึษาอบรมอยา่งนกักฎหมาย	จากแนวคดิทีว่า่คดหีลาย		ๆ 	
ประเภท	 ผู้พิพากษาที่เป็นกฎหมายจะมีข้อจำกัดความรู	้ ความสามารถ	 ประสบการณ์ที่จำเป็นแก่การ 
พิจารณาคดี	นอกเหนือไปจากความรู้ทางกฎหมาย	ผู้พิพากษาสมทบที่เป็นบุคคลภายนอกและมีความ 
เชี่ยวชาญในบางสาขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือในทางคดีได้เป็นอย่างดี	 มิใช่ 
เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ศาลเท่านั้นแต่จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีและออกเสียง	
(Vote)	ได้เช่นเดียวกับผู้พิพากษาธรรมดา	โดยผู้พิพากษาสมทบจะมีอำนาจตัดสินใจรวมกับผู้พิพากษา 
ในข้อเท็จจริงในสถานการณ์แห่งคดีรวมถึงการปรับใช้กฎหมายด้วย๓	การใช้ระบบผู้พิพากษาสมทบ 
ในต่างประเทศมาจากแนวคิดที่ว่า	 อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน	 การใช้อำนาจตุลาการ 
โดยประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงลักษณะสำคัญอย่างยิ่งของการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย๔	อย่างไรก็ตามการใช้ระบบผู้พิพากษาสมทบก็ถูกวิจารณ์ว่าคดีบางประเภท 
มีความซับซ้อนเกินกว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะเข้าใจการดำเนินคดีได้	แต่ในเรื่องนี้	 
Dr.	 Eberhard	 Siegismund	 ให้ความเห็นว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณา 
คดีจะต้องถูกกระทำในลักษณะที่แม้แต่บุคคลที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะสามารถเข้าใจได้ด้วย๕	 

๕๐ ๕๑

 ๓Report	 Proceedings	 of	 Thailand	 –	 UNAFEI,	 Joint	 Seminar	 on	 “Community	 and	 Victim	 Involvement 
in	Criminal	Justice	Administration”	December	๑๓	–	๑๖,	๑๙๙๙,	Bangkok,	Thailand.
  ๔Adler,	S.,	๑๙๙๕,	The	Jury,	Bantam	Doubleday	Dell	Publishing	Group,	NY,	p.๔.
 ๕Dr.	Eberhard	Siegismund,	“The	Function	of	Honorary	Judge	in	Criminal	Proceedings	in	Germany”,	Inter-
national	Training	Course,	held	from	April	to	Jury	๑๙๙๙.
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	 ประเทศประชาธิปไตยหลาย	ๆ 	 ประเทศได้พยายามเพิ่มบทบาทและความสำคัญของผู้พิพากษา 
สมทบ	ระบบผูพ้พิากษาสมทบถกูมองวา่มคีวามสำคญัเปน็อยา่งยิง่ในสภาพสงัคมทีม่คีวามเคลอืบแคลง 
สงสัย	 ทั้งขาดความเชื่อมั่นในความเป็นกลางของฝ่ายตุลาการ	 ในทางกลับกันในประเทศด้อยพัฒนา 
ที่มีความพยายามจะครอบงำการเมืองการปกครองอย่าว่าแต่การใช้อำนาจตุลาการโดยประชาชน	 
เพียงแค่การตรวจสอบการใช้อำนาจไม่ว่าในรูปแบบใด	ๆ 	ยังไม่อาจยอมรับให้กระทำได้

คณะลูกขุน (Jury)
	 ระบบการพิจารณาโดยลูกขุนมีวิวัฒนาการมาจากประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อน	 
การปฏิวัติอเมริกา	 มีหลายเหตุผลที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความไว้วางใจต่อการใช้ระบบ 
ลูกขุนในการพิจารณาคดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เหตุผลที่ว่าการที่จะตัดสินลงโทษบุคคลใดจะต้อง 
ได้รับเสียงเป็นเอกฉันท์จากคณะลูกขุนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ระบบลูกขุนมีความน่าเชื่อถือยิ่งกว่า 
ผู้พิพากษานายเดียวมาก	หากลูกขุนแม้แต่เพียงคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน	จากจำนวนทั้งสิ้น	๑๒	คน	
ไม่เชื่อว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด	 เรียกว่า	 Hung	 Jury	 จำเลยจะถูกปล่อยพ้นจากการดำเนินคดี 
ทันที	 นอกจากนี้ยังเชื่อว่าไม่มีระบบใด	ๆ 	 ที่ดีพอจะตรวจสอบอคติความเอนเอียงของผู้พิพากษาได้	 
ต่างจากระบบการตรวจสอบความเอนเอียงของคณะลูกขุน	ซึ่งหากพบว่ามีอคติหรือความเอนเอียงใด	ๆ  
เกิดขึ้นจะเป็นสาเหตุให้ลูกขุนคนนั้นขาดคุณสมบัติจากการเป็นคณะลูกขุนได้อย่างง่ายดาย	ที่สำคัญ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจตุลาการทำหน้าที่เป็นลูกขุนถือเป็นสัญลักษณ์และ 
ลักษณะสำคัญที่แสดงออกถึงความเป็นประเทศประชาธิปไตย
	 ในสหรัฐอเมริกา	 คดีมากกว่าร้อยละ	๙๐	จะสามารถยุติได้โดยกระบวนการ	 Plea	bargaining	 
ในชั้นอัยการโดยไม่ต้องมีการพิจารณาสืบพยาน	 (Trial)	 ส่วนคดีที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาในศาล				 
ร้อยละ	 ๙๐	 จะได้รับการพิจารณาจากศาลในระดับท้องถิ่น	 ซึ่งมลรัฐโดยส่วนใหญ่ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกาข้อเท็จจริงในทางคดีจะได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน	(Jury)	ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป	
ในบางรัฐ	 เช่น	 เท็กซัส	 จำเลยมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะรับการพิจารณาโดยผู้พิพากษานายเดียวหรือ 
โดยคณะลูกขุนก็ได้	
	 การคัดเลือกคณะลูกขุนจะทำโดยการคัดเลือกจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่ว	ๆ 	 ไป 
จากแนวคิดที่ว่า	 เมื่อสามารถมีวิจารญาณใช้สิทธิทางการเมืองเลือกผู้แทนในการบริหาร	ปกครอง 
ประเทศได้ก็ย่อมมีดุลยพินิจที่ดีเพียงพอที่จะรับฟังข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ของตนได้	 ประชาชนจะถูกสุ่มตัวอย่าง	คัดเลือกในทุก	ๆ 	คราวที่มีการพิจารณาคดี	 (Trial)	ประชาชน 
ประมาณ	๕๐	คน	จะถูกเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากอัยการและทนายของจำเลย	อัยการและทนาย 
จะมีโอกาสในการคัดทิ้งบุคคลที่ตนเห็นว่ามีอคติเอนเอียงและอาจจะส่งผลร้ายต่อคดีของตน 
หากได้รับการคัดเลือกโดยสามารถคัดออกได้ฝ่ายละ	๑๐	คน	ในคดีที่มีโทษอุกฉกรรจ์	โดย	๑๒	คนแรก 
ตามลำดับที่ไม่ถูกคัดออกจะได้รับการคัดเลือกเป็นลูกขุนในการพิจารณาคดี	 ผู้พิพากษาที่มาจาก 
การเลือกตั้งจะทำหน้าที่เหมือนผู้คุมกติกา	 แต่การพิจารณาพิพากษาว่าจำเลยคนใดมีความผิดหรือไม่	 
(Verdict)	 เป็นหน้าที่ของลูกขุน	 (Jurors)	 ในขั้นตอนการพิจารณาคดี	 ผู้พิพากษาเพียงแต่พิจารณา 
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และให้คำแนะนำแก่คณะลูกขุนในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่า	 พยานหลักฐานใดรับฟังได้ 
หรือรับฟังไม่ได้	 เหนือจากนี้ผู้พิพากษายังมีหน้าที่พิจารณาเพียงว่าข้อเท็จจริงใดสมควรเข้าสู่การรับรู้ 
ของคณะลูกขุนหรือไม่	 หากโดยตนเองหรือคู่ความร้องขอว่าข้อเท็จจริงใดไม่เกี่ยวกับคดีและอาจทำให้ 
ลูกขุนเกิดอคติความเอนเอียงหรือทัศนคติที่ไม่ดีแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้พิพากษาอาจจะแจ้งให้คณะลูกขุน 
ออกจากห้องพิจารณาเพื่อทำการหารือเป็นการลับกับคู่ความก็ได	้ ความเป็นกลางของลูกขุนจะเป็นสิ่ง 
ทีถ่กูใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่	ในคด	ีทีผู่ท้ีเ่คยทำหนา้ทีเ่ปน็	Grand	Jury	ในการออกคำฟอ้ง	(Indictment)	
ในคดีเดียวกันนี้จะถูกตัดสิทธิมิให้เข้าเป็นคณะลูกขุน	
	 นอกจากนี้ในคดีที่ได้รับความสนใจและเผยแพร่ข่าวอย่างแพร่หลายจากสื่อมวลชน	 ลูกขุนจะถูก 
จำกัดการรับรู้จากการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนเพื่อป้องกันอคติความเอนเอียงในการพิจารณาคดี	 
โดยลูกขุนจะได้รับการจัดที่พักอาศัยในที่ปลอดภัยแยกต่างหากจากครอบครัวในระหว่างการ 
พิจารณาคดีเพื่อให้มั่นใจว่าการรับรู้ในทางคดีที่จะใช้ในการตัดสินนั้นมาจากพยานหลักฐานที่ได้มาจาก
การพจิารณาในศาลเทา่นัน้	อยา่งไรกต็ามแมจ้ะมคีวามเชือ่วา่ลกูขนุอาจจะไดร้บัอทิธพิลจากขอ้เทจ็จรงิ 
ทีไ่มเ่กีย่วกบัคดี	แตก่ไ็มม่หีลกัฐานใด	ๆ 	ทีแ่สดงวา่ลกูขนุมคีวามหวัน่ไหวตอ่ขอ้เทจ็จรงิเหลา่นัน้มากกวา่			 
ผู้พิพากษาทั่วไป๖ 
	 เมื่อลูกขุนได้ร่วมกันพิจารณา	 (Jury	 Deliberation)	 และมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแล้ว	
(Verdict)	คณะลกูขนุจะรว่มกนัพจิารณาโทษทีจ่ะลงแกจ่ำเลย	หากไมส่ามารถหาขอ้ยตุเิปน็เอกฉนัทไ์ด	้ 
คณะลูกขุนชุดใหม่จะถูกคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เฉพาะแต่ส่วนการกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลย	
	 ประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเคารพและเชื่อมั่นในหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของ 
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง	 จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจตุลาการอย่างเป็น 
รูปธรรมในหลากหลายมิติและวิธีการ	 ตั้งแต่การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาทั่วไป 
ในศาลระดับสหพันธรัฐโดยประธานาธิบดีผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน	 การเลือกตั้งตุลาการ 
โดยตรงจากประชาชนในศาลต่าง	ๆ 	ในระดับมลรัฐ	การทำสัญญาจ้างตุลาการในเทศบาลเมืองโดย 
ฝา่ยบรหิาร	ผูม้าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน	รวมถงึการรว่มพจิารณาและพพิากษากำหนดการลงโทษ 
โดยคณะลูกขุนที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป	 และการเข้าร่วมเป็นองค์คณะในฐานะ 
ผู้พิพากษาสมทบของประชาชน	กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมและใช้อำนาจตุลาการโดยตรงของประชาชน 
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบและควบคุมความเป็นกลาง	 ทั้งเป็นสัญลักษณ์และหลักการ 
สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	(Democratic	symbolism)	ที่เคารพในหลักการอำนาจ 
อธิปไตยเป็นของประชาชน	
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