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ผู้เขียน 
น้ำแท้  มีบุญสล้าง๑ 

	 ในประเทศประชาธิปไตยหลาย	ๆ 	ประเทศ	เช่น	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	อเมริกา	รูปแบบของระบบ 
กระบวนการยุติธรรมล้วนมีที่มาและเกี่ยวพันกับระบบกฎหมายและระบบการเมืองการปกครอง 
แทบทั้งสิ้น	 การทำความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ 
กบัทีม่าของระบบกฎหมาย	รวมทัง้การจดัรปูแบบการเมอืงการปกครองในประเทศนัน้	ๆ 	ประกอบดว้ย						
ในบทความนี้ผู้เขียนจึงนำเสนอภาพรวมของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ 
ตั้งแต่ที่มาของระบบกฎหมาย	ระบบการตำรวจ	อัยการ	และศาล

ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ
	 ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นระบบที่พัฒนามาจากจารีต 
ประเพณี	ย้อนไปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่	๕	ชนเผ่า	Anglo-Saxons	หรืออังกฤษโบราณ	ได้เข้า 
ครอบครองดินแดนของประเทศอังกฤษในปัจจุบัน	 ระบบกฎหมายในขณะนั้นรับเอาอิทธิพลแนวคิด 
จากระบบกฎหมายโรมัน	(Roman	Laws)	เช่น	แนวคดิเรือ่งการลงโทษแบบตาตอ่ตาฟนัตอ่ฟนั	เป็นตน้	
กฎหมายในสมัยนั้นได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่า	 Dooms	 โดย	 King	 Ethelbert	ต่อมา 
ภายหลังจากการรุกรานครอบครองของชาวเยอรมัน	 (Normans)	 ใน	 ค.ศ.	 ๑๐๖๖	 กฎหมายแบบ 
ของอังกฤษโบราณได้ถูกยกเลิกไปด้วย	 จวบจนกระทั่งยุคสมัยภายหลังการจากไปของพวก	 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศอังกฤษ

 ๑อัยการประจำกรม	สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา	สำนักงานวิชาการ.
	 -	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	เนติบัณฑิตไทย
	 -	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	 -	M.A.	(Criminal	Justice),	West	Texas	A&M	University,	U.S.A.
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Normans	การปกครองยงัคงเปน็ในรปูแบบ	Feudal	จงึมคีวามแตกตา่งกนัของขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
ในแต่ละท้องถิ่น	 กฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกัน	 ผู้ใช้อำนาจปกครองต้องการที่จะ 
พัฒนาระบบกฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ	 จึงได้มีความพยายามในการพัฒนากฎหมายโดยการ 
ค่อย	ๆ 	ผสมผสานจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเข้าด้วยกันเป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมกัน	(Common)	
ทั่วราชอาณาจักร	ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า	Common	Laws	กษัตริย์เฮนรีที่สอง	(King	Henry	II)	
ซึ่งขึ้นครองราชย์เมื่อ	 ค.ศ.	 ๑๑๕๔	 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้พัฒนาระบบกฎหมาย 
คอมมอนลอร์ของอังกฤษ	พระองค์ได้ทรงรวบรวมจัดระเบียบการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้เป็น 
ระบบแบบแผน	 (Centralizing	 the	 administration	 of	 justice)	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำระบบ	
Grand	 jury	 มาใช้เมื่อปี	 ค.ศ.	 ๑๑๖๖	 อย่างไรก็ตามระบบ	 Grand	 jury	 ได้ถูกยกเลิกทั้งหมดเมื่อปี	 
ค.ศ.	๑๙๔๘		
	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศอังกฤษกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็มิได้พัฒนา 
ไปกว่าประเทศอื่น	ๆ 	ในภาคพื้นทวีปแต่อย่างใด	 โทษประหารชีวิตกระทำได้ทุกเมื่อโดยหาขอบเขต 
ความชดัเจนไมไ่ด	้ทำใหป้ระชาชนอยูใ่นสภาพหวาดกลวัตอ่การถกูกลา่วหาอยา่งเลือ่นลอย	ซึง่ครัง้หนึง่ 
ผู้ปกครองเคยมีการออกกฎหมายฉุกเฉิน	 (Emergency	 Law)	 เพื่อใช้ในการปราบปรามและข่มขู่ 
ประชาชนโดยกฎหมายฉุกเฉินนี้มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว๒	นอกจากนี้โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิด 
ยงัไมม่คีวามชดัเจนจงึเกดิกรณกีารลงโทษทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนัในบรรดาผูก้ระทำผดิดว้ยกนั	จวบจนกระทัง่ 
เมื่อปี	ค.ศ.	๑๒๑๕	รัฐธรรมนูญฉบับแรก	(Magna	Carta)	ของประเทศอังกฤษถูกประกาศใช้โดย							
พระเจ้าจอห์น	 ซึ่งพระราชทานให้แก่ขุนนางฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร	ธรรมนูญฉบับนี้ได้เป็นที่มา 
ของหลักการทางกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหม่ที่สำคัญ	ๆ	หลายประการ	คือ
	 ๑.	ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคและจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย	
(Every	person	is	equal	before	the	laws)	
	 ๒.	การดำเนินการในทางอาญา	 เช่น	 การจับ	 ขัง	 ที่กระทำต่อผู้ใดจะต้องได้รับการพิจารณา 
ตัดสินโดยกลุ่มคนที่เป็นพรรคพวกของตนเท่านั้น	 (Arrest	 and	 detention	 shall	 be	made	 by	 
judgment	 of	 the	 person	 of	 his	 peer)	 ซึ่งหลักการนี้เป็นที่มาของการใช้อำนาจตุลาการในการ 
ตัดสินคดีโดยประชาชนหรือคณะลูกขุน	(Jury)	นั่นเอง
	 ๓.	จะไมม่กีารเรยีกเกบ็ภาษโีดยปราศจากการไตถ่ามจากผูแ้ทนของชมุชนเสยีกอ่น	(No	Taxation	
without	 representative)	 ซึ่งหลักการนี้เป็นที่มาของการผ่านกฎหมายใด	ๆ 	จะต้องกระทำการผ่าน 
สภาผู้แทนก่อน
	 ประเทศอังกฤษในปัจจุบันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุข	รูปแบบ
รัฐสภาจึงประกอบไปด้วยส่วนสำคัญสามประการ	 คือ	 กษัตริย์	 (Monarch)	 สภาขุนนาง	 (House	 of	
Lord)	และสภาผู้แทนราษฎร	(House	of	Common)	สถานะของกษัตริย์เป็นไปในลักษณะสัญลักษณ์	 
(Symbolic)	เชน่	กฎหมายผา่นสภาในนามของพระองค์	ทรงเรยีกประชมุสภาฯ	หลงัการเลอืกตัง้	เปน็ตน้ 

 ๒รศ.	ดร.	อภิรัตน์	เพ็ชรศิริ,	ทฤษฎีอาญา,	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	วิญญูชน,	๒๕๔๘	หน้า	๓๐.
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		 สภาขุนนางในอดีตสมัยระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	สมาชิกของสภาขุนนาง 
ประกอบไปดว้ยบรรดาขนุนางซึง่เปน็ทีป่รกึษาของกษตัรยิ	์ตอ่มาภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง	 
รัฐบาลได้พยายามปฏิรูปสภาขุนนางให้มีความทันสมัย	 มีความเป็นอิสระในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง 
สมาชิกให้มากยิ่งขึ้น	จึงมีการตรากฎหมาย	House	 of	 Lord	 Act	 of	 1999	 ผลของกฎหมายฉบับนี้ 
สภาขุนนางจึงประกอบไปด้วยที่มาของสมาชิกสำคัญมาจาก	๓	ส่วน๓	คือ	กลุ่มผู้นำในทางศาสนา	 
(Archbishops	and	Bishops)	กลุ่มขุนนางที่สืบทอดตำแหน่งต่อกันมาและมีความเกี่ยวพันกับกษัตริย์ 
ทางสายโลหิต	 (hereditary	 peers)	 เช่น	 Duke	Marquess	 Earl	 และ	 Viscount	ซึ่งตามกฎหมาย 
ปัจจุบันจะต้องเลือกตั้งภายในกลุ่มเพื่อดำรงตำแหน่งในสภาขุนนาง	 และส่วนสุดท้ายมาจากพวก 
ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ	ๆ 	รวมถึงผู้ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพที่มีผลงาน 
ได้รับการยอมรับจากสังคม	 ซึ่งจะถูกเสนอชื่อเพื่อได้รับแต่งตั้งโดยรัฐบาล	 โดยมี	 Lord	 Chancellor							
ทำหน้าที่เป็นผู้นำของสภาขุนนางและถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ	

ระบบตำรวจ
	 ในยุคสมัยสังคมแบบฟิวดัล	(Feudal 
society)	ขุนนางผู้ปกครองที่ดินแต่ละแห่ง	
(manor)	จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ภายในแต่ละ	manor	โดยแต่ละ	manor 
นี้นับได้ว่าเป็นหน่วยย่อยของการปกครอง 
ในระบบท้องถิ่น	กษัตริย์อังกฤษต้องการ
ขยายพระราชอำนาจไปยังท้องถิ่นต่าง	ๆ  
ให้มั่นคง	 จึ งมีการตรากฎหมาย	 The	 
Statute	of	 Winchester	 ใน	 ค.ศ.	 ๑๒๘๕	 เพื่อจัดระบบตำรวจในฐานะตัวแทนของอำนาจ 
การปกครองของกษัตริย์ตามหัวเมืองต่าง	ๆ 	ซึ่งเป็นที่มาและรากฐานของระบบตำรวจท้องถิ่น 
ในปจัจบุนั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัระบบเวรยามเฝา้ระวงัระหวา่งพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก 
เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยสามารถทำหน้าที่ติดตามไล่ล่าโจรผู้ร้ายที่หลบหนีได้ 
ทันท่วงทีที่มีเสียงร้องตะโกนของชาวบ้านผู้เสียหาย		
	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 ๑๓๒๗	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ	 The	 Justices	 of	 the	 Peace	 Act	 
โดยมีเนื้อหาบัญญัติให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบและบริหาร 
จัดการด้านความยุติธรรมภายในอาณาเขตของตน	 นอกจากนี้	 กฎหมายฉบับนี้ได้ก่อตั้งหลักการใหม่ 

 ๓Explanatory	Notes	to	House	Of	Lords	Act	1999,	Chapter	34,	At	1	November	1999,	the	House	of	Lords	
was	 composed	 of	 758	 hereditary	 peers,	 542	 life	 peers	 and	 26	 Archbishops	 and	 Bishops.	 The	 Act	 does	 not	 
affect	the	position	of	members	of	 the	House	of	Lords	who	do	not	sit	by	virtue	of	a	hereditary	peerage:	 the	 
Archbishops	and	Bishops	of	the	Church	of	England;	retired	and	existing	Law	Lords	(who	are	created	life	peers	
under	the	Appellate	Jurisdiction	Act	1876)	and	life	peers	created	under	the	Life	Peerages	Act	1958.	Retrieves	from		
http://www.uk-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1999/en/ukpgaen	19990034	en	1,	September	24,	2009.
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	 ๔Fisher	vs.	Oldham	Corporation	(๑๙๓๐);	“A	Police	Constable	is	not	the	servant	of	the	borough.	He	is	 
a	servant	of	the	State.”

ที่สำคัญอีกสองประการคือ	 ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะรักษาความสงบสุขโดยให้ 
ประชาชนมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้	 และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับการตำรวจ	 (Constable)	 
ในการนำตวัผูต้อ้งหามาสูศ่าลในแตล่ะทอ้งถิน่	แมจ้ะพฒันามาจากรปูแบบตำรวจทอ้งถิน่	แตใ่นมมุมอง 
ของนักกฎหมายทั่วไปมองว่าตำรวจกระทำการในนามของรัฐ	 ไม่ใช่ส่วนที่อยู่ภายใต้การบัญชาของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น	หรือหัวเมืองต่าง	ๆ ๔	จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเนื่องจาก 
ขุนนางพยายามที่จะจำกัดอำนาจของกษัตริย์ไม่ให้มีมากจนเกินไปด้วยเกรงว่าจะเกิดกรณีการใช้ 
อำนาจตามอำเภอใจเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสทำให้การพัฒนาของการตำรวจ 
ได้หยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 จนกระทั้งในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๒๙	 การขาดประสิทธิภาพในการรับมือ 
กับอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นเป็นแรงผลักดันให้มีการจัดตั้งกองกำลังตำรวจเพื่อลาดตระเวนตรวจตรา 
ความสงบเรียบร้อยตามท้องถนนในมหานครลอนดอน	 การจัดตั้งกองกำลังตำรวจนี้ได้รับการยอมรับ 
อย่างกว้างขวางว่าเป็นรูปแบบการตำรวจแบบใหม่และทันสมัยที่สุดในยุคนั้นทำให้เกิดแนวคิด 
ที่จะจัดให้มีกองกำลังตำรวจแบบเดียวกันในพื้นที่อื่น	ๆ 	จนกระทั่งปี	ค.ศ.	๑๘๓๙	จึงได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติ	 The	 County	 Police	 Act	 เพื่อจัดตั้งกองกำลังตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศ	 
อย่างไรก็ตามแม้เป็นที่ทราบกันว่าสังคมอังกฤษปฏิเสธรูปแบบการตำรวจแห่งชาติหรือการบริหาร 
แบบรวมศนูยอ์ำนาจ	(Nationalization)	แตใ่นดา้นการจดัการกม็กีารแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่ง 
ตำรวจสว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่โดยม	ีHome	Secretary	เปน็ผูบ้ญัชาการสงูสดุของตำรวจทัว่ประเทศ	 
ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในการรับมืออาชญากรรม	
	 ในปจัจบุนั	The	Home	Off	ice	เปน็องคก์รสงูสดุของการตำรวจของประเทศองักฤษ	มเีลขาธกิาร	
(Home	 Secretary)	 เป็นข้าราชการการเมืองดำรงตำแหน่งสูงสุดของตำรวจทั่วประเทศ	 มีฐานะเป็น 
สมาชิกรัฐสภาถือว่าข้าราชการอาวุโสในคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบการตำรวจทั่วประเทศ การกำหนด 
ใหข้า้ราชการระดบัสงูเปน็สมาชกิในรฐัสภาดว้ยวตัถปุระสงคส์ำคญัประการหนึง่คอืทำใหส้มาชกิรฐัสภา 
ไดม้โีอกาสโดยตรงในการซกัถามประเดน็ปญัหาเรือ่งการบรหิารภายในหนว่ยราชการนัน้	ๆ 	ในระหวา่งที	่
อยู่ในสมัยประชุม
	 ในนครลอนดอน	(London)	หัวหน้าตำรวจเรียกว่า	Commissioner	แต่งตัง้โดยกษัตริย์ผ่านทาง	
Home	Secretary	ส่วนหัวหน้าในส่วนต่างจังหวัดเรียกว่า	Chief	Constables	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย 
กรรมการตำรวจท้องถิ่น	 (the	 local	 police	 authority)	 โดยการรับรองของ	 Home	 Secretary	 
ซึ่งคณะกรรมการตำรวจท้องถิ่นนี้ถือเป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการตำรวจในประเทศ 
อังกฤษ	 โดยทั่วไปคณะกรรมการตำรวจประกอบด้วยกรรมการ	 ๑๙	 คน	 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
หน่วยงานตำรวจท้องถิ่น	 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอน	 Chief	 Constables	 และผู้ช่วย	
ดำเนินการควบคุมด้านวินัย	 และจัดหาเงินทุนเพื่อเตรียมไว้สำหรับความรับผิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ในสังกัดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที	่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะกรรมการตำรวจ 
ท้องถิ่นมีแนวโน้มในการถูกลดทอนอำนาจจนถูกวิจารณ์ว่ามีฐานะเป็นเพียงแค่ตรายางของ	 
Chief	Constables	เท่านั้น
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 ๕The	Police	Reform	Act	of	2002
  Article 9		The	Independent	Police	Complaints	Commission	
	 	 (1)	There	shall	be	a	body	corporate	to	be	known	as	the	Independent	Police	Complaints	Commission	
(in	this	Part	referred	to	as	“the	Commission”).	
	 	 (2)	The	Commission	shall	consist	of—	
	 	 	 (a)	a	chairman	appointed	by	Her	Majesty;	and	
	 	 	 (b)	not	less	than	ten	other	members	appointed	by	the	Secretary	of	State………..	
   ๖Article 10	General	functions	of	the	Commission	
	 	 (1)	The	functions	of	the	Commission	shall	be—	
	 	 	 (a)	to	secure	the	maintenance	by	the	Commission	itself,	and	by	police	authorities	and	chief	off	icers, 
of	suitable	arrangements	with	respect	to	the	matters	mentioned	in	subsection	(2);
	 	 	 (b)………………
	 	 (2)	Those	matters	are—	
	 	 	 (a)	the	handling	of	complaints	made	about	the	conduct	of	persons	serving	with	the	police;	
	 	 	 (b)	the	recording	of	matters	 from	which	 it	appears	that	there	may	have	been	conduct	by	such	
persons	which	constitutes	or	involves	the	commission	of	a	criminal	offence	or	behaviour	justifying	disciplinary	
proceedings;	
	 	 	 (c)	the	manner	in	which	any	such	complaints	or	any	such	matters	as	are	mentioned	in	paragraph	
(b)	are	investigated	or	otherwise	handled	and	dealt	with.
 ๗The	1962	Report	of	the	Royal	Commission	on	the	Police	“	The	police	in	England	and	Wales	have	the	
responsibility	of	deciding	whether	or	not	to	prosecute	persons	suspected	of	criminal	offences.”

	 เอกลกัษณเ์ดน่อกีประการของการตำรวจของประเทศองักฤษคอื	การใชป้ระชาชนทำหนา้ทีต่ำรวจ	
ตามกฎหมาย	 The	 Police	 Reform	 Act	 of	 2002	 พลเรือนสามารถกระทำการปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้	 ถ้าถูกใช้ให้กระทำและกระทำภายใต้การควบคุมสั่งการของเจ้าหน้าที่	เช่น	คุ้มกัน 
เจา้หนา้ที	่เจา้หนา้ทีส่อบสวน	เจา้หนา้ทีค่วบคมุตวั	เปน็ตน้	นอกจากนีต้ามมาตรา	๙	ของ	The	Police	 
Reform	 Act	 of	 2002๕	ยังได้จัดตั้ง	คณะกรรมการอิสระพิจารณาการร้องเรียนตำรวจ	 หรือ	 
The	Independent	Police	Complaints	Commission	(IPCC)	ขึ้นโดยประธานของคณะกรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์และมีคณะกรรมการอีกไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 คน	 โดยมาตรา	 ๑๐๖	ของ	
The	 Police	 Reform	 Act	 of	 2002	 บัญญัติให้คณะกรรมการมีอำนาจครอบคลุมการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ	 พลเรือนที่กระทำการในอำนาจหน้าที่ของ 
ตำรวจ	 และลูกจ้างพลเรือน	โดยผู้ร้องเรียนอาจจะเป็นผู้ได้รับความเสียหาย	 พยาน	 หรือผู้ใดที่ได้รับ 
ผลร้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้	หากพบว่าเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดอาญาและผู้ถูกร้องเรียน 
ยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาคณะกรรมการก็ตัดสินลงโทษได้เลย	 หากผู้ถูกร้องเรียนปฏิเสธจะต้อง 
มีการทำการไต่สวน	 ซึ่งในขั้นตอนการไต่สวนนี้	 ผู้ร้องเรียนสามารถเข้ารับฟังการ 
ไต่สวนได้	ถ้าพบว่าการกระทำที่ถูกร้องเรียนเป็นลักษณะการกระทำที่เป็นความผิด 
ตามกฎหมายอาญาด้วย	คดีจะถูกส่งผ่านต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา 
ดำเนินการในความผิดทางอาญาต่อไป
	 อำนาจหน้าที่ของตำรวจอังกฤษนั้นมีกว้างขวางและค่อย	ๆ 	พัฒนาขึ้น 
ตามประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศ	 พบว่าตำรวจทั้งในอังกฤษ 
และเวลล์มีอำนาจในการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาด้วย๗	ภายหลังจาก 
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การพยายามในการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐานและมีการผ่านกฎหมาย 
The	Crown	Prosecutor	Service	through	the	Prosecution	of	Offenses	Act	of	1985	อำนาจ 
การฟ้องคดีทั้งหมดจึงถ่ายโอนไปยังอัยการ	 แม้จะเป็นรูปแบบการตำรวจท้องถิ่น	 แต่เป็นที่ยอมรับกัน 
โดยทั่วไปว่าการเมืองท้องถิ่นไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของตำรวจแต่อย่างใด๘ 
	 จากประวัติศาสตร์การพัฒนาขององค์กรตำรวจตามที่กล่าวมาทำให้ในมุมมองของตำรวจ	
ประชาชน	 และนักกฎหมายทั่วไปต่างยอมรับตรงกันว่า	 อำนาจหน้าที่ของตำรวจนั้นพัฒนามาจาก 
ระบบกฎหมาย	 Common	 Law	 ไม่ใช่จากพระราชบัญญัติใด	ๆ 	ดังที่ปรากฏในรายงานของ	 
The	Royal	Commission	of	Police	Power	and	Procedure	กล่าวว่า	“ตำรวจของอังกฤษไม่เคย 
ได้รับการสถาปนาหรือรับรองสถานะจากกฎหมายหรือประเพณีใด	ๆ 	แม้จะมีฐานะเป็นกองกำลัง 
แยกต่างหากจากประชาชนและได้รับการจัดวางการใช้อำนาจหน้าที่ต่าง	ๆ 	มาจากกฎหมายและ 
การปฏิบัติการทางการปกครอง	 ในมุมมองของกฎหมายคอมมอนลอว์	หลักการคงไว้มีเพียงว่า	ตำรวจ 
คือบุคคลที่ได้รับการจ้างให้กระทำหน้าที่และกระทำหน้าที่โดยระลึกว่าเขาอาจจะกระทำหน้าที่ 
เช่นนั้นด้วยตนเองได้โดยการสมัครใจ”๙  

ระบบอัยการ
	 ในอดีตตั้งแต่สมัยยังไม่มีระบบตำรวจและระบบอัยการประชาชนผู้มีข้อพิพาทจะต้องนำคดี 
ขึ้นฟ้องศาลและเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง	จนกระทั่งปี	ค.ศ.	๑๘๘๐	จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานทำหน้าที่ 
ในการฟ้องคดีที่มีความยุ่งยากโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมตำรวจ	(Home		Off	ice)	จนกระทั่ง 
ปี	 ค.ศ.	๑๙๘๕	มีการตรากฎหมาย	Prosecution	of	Offences	Act	 1985	 จัดตั้งสำนักงานอัยการ	 
(The	 Crown	 Prosecution	 Service	 หรือ	 CPS)	 โดยการรวมเอาหน่วยงานการฟ้องคดีทั้งหมด 
ที่มีอยู่ของตำรวจเข้าด้วยกัน

	 	 ตำแหนง่อยัการสงูสดุ	(Director	of	Public	Prosecutions) 
ได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี	มีฐานะเป็นสมาชิกอาวุโส 
ในคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกับ	 Lord	 Chancellor	และยังมี 
ฐานะเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแห่ง	 Commonwealth	 realm 
(Crown)	 และรัฐสภา	 (House	 of	 Parliament)	 ด้วย	หน้าที่ 
สำคัญของอัยการมี	๔	ประการคือ	
	 	 ๑.	ปกป้องรักษาประโยชน์สาธารณะ	
	 	 ๒.	ฟ้องคดีแพ่งเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ	
	 	 ๓.	มีหน้าที่ตอบประเด็นข้อกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร 
ในกรณีที่มีการพิจารณาปฏิรูปกฎหมายใด	ๆ

 ๘Terrill,	Richard	J.		World	Criminal	Justice	System:	A	survey.	New	Wark:	LexisNexis,	2007,	p.27.
 ๙The	Report	of	Royal	Commission	of	Police	Power	and	Procedure	in	1929,	อ้างแล้วใน	๓
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	 ๔.	เป็นประธานของเนติบัณฑิตทั้งของประเทศอังกฤษและเวลล์	 มีหน้าที่ดูแลและสร้างความ 
ก้าวหน้าแก่สถานะแห่งวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
	 ก่อนมีการผ่านกฎหมาย	The	Crown	Prosecutor	Service	through	the	Prosecution	of	
Offenses	 Act	 of	 1985	 และจัดตั้งหน่วยงาน	 The	 Crown	 Prosecution	 Service	 ตำรวจทั้งใน 
อังกฤษและเวลล์มีอำนาจในการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาด้วยและมาถูกยกเลิกโดยกฎหมายดังกล่าว 
โดยมอบใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องอยัการแทน๑๐	การฟอ้งคดขีองอยัการกระทำในนามของรฐั	ซึง่หลกัการ 
สำคญัในการปฏบิตัหินา้ทีข่องอยัการตาม	The	Code	for	Crown	Prosecutors	คอื	“การปฏบิตัหินา้ที ่
เพื่อความยุติธรรม	มิใช่เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษจำเลย”๑๑ 
	 กล่าวได้ว่าการสั่งคดีของอัยการของอังกฤษเป็นระบบดุลพินิจ๑๒	เนื่องจากหากพิจารณาตาม 
The	 Code	 for	 Crown	 Prosecutors	 ในการพิจารณาสั่งฟ้องของอัยการจะต้องพิจารณาตาม 
หลักการสองประการ	คือ	
 ประการแรก	 ต้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ความผิดของจำเลย 
จนนำไปสู่การลงโทษได้	และ
 ประการที่สอง	การฟ้องจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	(Public	Interest)	ด้วย	
	 ในกรณีทั่วไปอัยการจะฟ้องคดีเมื่อมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อจำเลยเพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษ	 ยกเว้นแต่กรณีที่การฟ้องคดีมีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าการฟ้องคดี 
จะไม่สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะโดยจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีหรือปรากฏว่าเมื่อพิจารณา 
ในทกุแงม่มุแลว้กรณจีะเปน็ผลดยีิง่กวา่ทีจ่ะกนับคุคลออกจากการฟอ้งคด	ีการชัง่นำ้หนกัของประโยชน ์
สาธารณะ	วา่มคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งฟอ้งคดเีพือ่ปกปอ้งประโยชนส์าธารณะหรอืไมส่ามารถพจิารณาได ้
หลายประเด็นโดยตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาประกอบดุลพินิจ	 เช่น	 เป็นความผิดร้ายแรงหรือ 
มีการวางแผนตระเตรียมการล่วงหน้าหรือไม่	 จำเลยได้ร่วมกันกระทำความผิดหลายคน	 มีการใช้กำลัง 

 ๑๐The	Code	for	Crown	Prosecutor	
	 	 3.	The	Decision	to	Prosecute
	 	 	 3.1	In	most	cases,	Crown	Prosecutors	are	responsible	for	deciding	whether	a	person	should	be	
charged	with	a	criminal	offence,	and	if	so,	what	that	offence	should	be.	Crown	Prosecutors	make	these	decisions 
in	accordance	with	this	Code	and	the	Director’s	Guidance	on	Charging.	In	those	cases	where	the	police	determine	
the	charge,	which	are	usually	more	minor	and	routine	cases,	they	apply	the	same	provisions……………….
 ๑๑The	Code	for	Crown	Prosecutors;
	 2.3		“It	is	the	duty	of	Crown	Prosecutors	to	make	sure	that	the	right	person	is	prosecuted	for	the	right	
offence.	In	doing	so,	Crown	Prosecutors	must	always	act	in	the	interests	of	justice	and	not	solely	for	the	purpose	
of	obtaining	a	conviction”.
	 ๑๒The	Code	for	Crown	Prosecutors;
	 5.7	The	public	interest	must	be	considered	in	each	case	where	there	is	enough	evidence	to	provide 
a	 realistic	 prospect	 of	 conviction.	 Although	 there	 may	 be	 public	 interest	 factors	 against	 prosecution 
in	a	particular	case,	often	the	prosecution	should	go	ahead	and	those	factors	should	be	put	to	the	court	for	 
consideration	when	 sentence	 is	being	passed.	A	prosecution	will	 usually	 take	place	unless	 there	 are	public	
interest	factors	tending	against	prosecution	which	clearly	outweigh	those	tending	in	favour,	or	it	appears	more	
appropriate	in	all	the	circumstances	of	the	case	to	divert	the	person	from	prosecution.
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หรืออาวุธในการกระทำความผิดหรือไม่	 เป็นการกระทำต่อผู้มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่	 
ภยันตรายที่เกิดกับผู้เสียหายมากน้อยเพียงใด	และประวัติการก่ออาชญากรรมของจำเลย	เป็นต้น
	 การที่อัยการจะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ใดนั้นจะต้องครบหลักเกณฑ์ทั้งสองประการดังกล่าว 
เท่านั้น	 ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดจำเลย	 อัยการจะต้อง	 
ไม่ดำเนินคดีโดยไม่จำต้องพิจารณาว่าคดีมีความร้ายแรงเพียงใด	 การดำเนินคดีของอัยการนั้นกระทำ 
ในนามและกระทำเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม	ไม่ใช่ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายหรือ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 อัยการจะต้อง 
ดำเนินคดีโดยให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะมีต่อผู้เสียหายด้วย	 ในการฟ้องคดีของอัยการนั้น	 
อัยการจะต้องไม่ฟ้องด้วยจำนวนข้อหาที่เกินไปกว่าที่จำเป็นเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพของ 
จำเลย	 นอกจากนี้	 อัยการจะต้องไม่ฟ้องด้วยข้อหาที่ร้ายแรงหรือหนักเกินไปกว่าที่เป็นจริงเพียงเพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพในข้อหาที่เบากว่า๑๓ 

ระบบตุลาการ
	 สภาขุนนาง	(House	of	Lord)	นอกจากจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	ตรวจสอบกฎหมาย 
จากสภาผู้แทนฯ	 แล้วยังมีฐานะเป็นศาลสูงสุด	 (Supreme	 Court)	 ของประเทศด้วย	 โดยเมื่อมี 
คดีขึ้นสู่	House	of	Lord	จะมีกลุ่มผู้รับผิดชอบพิจารณาคดีประกอบด้วย	 ประธานสภาขุนนาง	 
(Lord	 Chancellor)	ผู้พิพากษาจากศาลอุทธรณ์	และอดีตผู้พิพากษาที่เป็นสมาชิกของสภาขุนนาง 
ในปัจจุบัน	 การจะอุทธรณ์ต่อ	House	of	Lord	นั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลอุทธรณ์เสียก่อน 
ซึ่งต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ	โดยปกติจะมีประมาณ	๕๐	คดีต่อปี	ส่วนผู้ทำหน้าที่ 
เป็นหัวหน้าของฝ่ายตุลาการทั้งหมดคือ	 Lord	 Chief	 Justice	 ซึ่งเป็นประธานฝ่ายคดีอาญาใน 
ศาลอุทธรณ์	
	 ประธานสภาขนุนางหรอื	Lord	Chancellor 
เข้าสู่ตำแหน่งโดยการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี	
ก่อนปี	ค.ศ.	๒๐๐๕	Lord	Chancellor	มีอำนาจ 
ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลต่าง	ๆ 	ต่อมา 
จากแรงผลักดันในเรื่องความเป็นอิสระของ 
ตุลาการตามกฎหมาย	Constitutional	 Reform	
Act	of	2005		Lord	Chancellor	คงเหลือเพียง
อำนาจในการทำหนา้ทีเ่ลอืกคณะกรรมการแตง่ตัง้ 
ตลุาการ	(Judiciary	Appointment	Commission)	 

	 ๑๓The	Code	for	Crown	Prosecutors;
	 7.2	“Crown	Prosecutors	should	never	go	ahead	with	more	charges	than	are	necessary	just	to	encourage	
a	defendant	to	plead	guilty	to	a	few.	In	the	same	way,	they	should	never	go	ahead
with	a	more	serious	charge	just	to	encourage	a	defendant	to	plead	guilty	to	a	less	serious	one”.
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๑๕	คนเพือ่ทำหนา้ทีใ่นการแตง่ตัง้ตลุาการทัว่ไป	โดยประธานของคณะกรรมการฯ	จะตอ้งเปน็คนนอก	
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้พิพากษา	๕	คน	นักกฎหมาย	๒	คน	บุคคลนอกวงการอีก	๕	คน	เป็นต้น	
การคัดเลือกผู้พิพากษาจะให้ความสำคัญกับคุณงามความดีที่สะสมมาเป็นอย่างมาก	
	 ศาลอุทธรณ์	 (The	Court	 of	 Appeal)	ประกอบด้วย	๒	แผนก	คือ	 แผนกคดีแพ่งและแผนก 
คดีอาญา	 Lord	 Chief	 Justice	 ซึ่งเป็นประธานฝ่ายคดีอาญาในศาลอุทธรณ์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า										
ผู้พิพากษาทั่วประเทศด้วย	
	 ศาลสูง	 (The	 High	 Court)	 แบ่งเป็น	 ๓	 แผนก	
คือ	 ๑.	 Chancery	 ๒.	 Queen’s	 Bench	 ๓.	 Family 
โดย	 Chancery	 มีเขตอำนาจในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ทรัสต์	 พินัยกรรม	 และอสังหาริมทรัพย์	 ส่วน	Queen’s 
Bench	 ถือเป็นแผนกใหญ่ที่สุดรับผิดชอบคดีแพ่งและ 
คดีอาญา	ทำหน้าที่เป็นศาลชั้นต้น	ในคดีแพ่งเกี่ยวกับ 
สัญญาละเมิดและการค้า	 เป็นต้น	 ส่วนในคดีอาญา 
Queen’s	 Bench	 จะทำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์ที่รับคดี 
มาจาก	Crown	Court	และ	Magistrates’	Court
	 Crown	Court	มีอำนาจพิจารณาเหนือคดีอาญา 
สำคัญ	ๆ 	ทั้งปวง	และทำหน้าที่รับอุทธรณ์คดีอาญาที่ 
อุทธรณ์มาจาก	Magistrates’	Court
	 County	 Court	มีอำนาจหน้าที่เหนือคดีแพ่ง 
เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ที่มีข้อพิพาทมาจากเรื่องสัญญาหรือละเมิด
	 Magistrates’	Court	มีอำนาจหน้าที่เหนือคดีอาญาเล็กน้อย	ซึ่งประมาณ	๙๖	 เปอร์เซ็นต์ของ 
คดีอาญาได้รับการชำระที่ศาลนี้	 โดยการพิจารณาเป็นไปแบบกระชับไม่มีการใช้คณะลูกขุน	 (Jury)	 
และทำหน้าที่พิจารณาเบื้องต้นว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจศาล	 Crown	 Court	 หรือ	 Magistrates’	
Court	 นอกจากนี้	 Magistrates’	 Court	 ยังทำหน้าที่เป็นศาลเยาวชน	 รับผิดชอบคดีที่เยาวชน 
ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กด้วย	 ผู้พิพากษาใน	Magistrates’	
Court	ซึ่งหมายถึง	Justice	of	the	Peace	ตามกฎหมาย	The	Justice	of	the	Peace	Act	1968	
ได้กำหนดรับรองตำแหน่งของเสมียน	 (Clerk)	 ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้พิพากษา 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนนอกที่ไม่ใช่นักกฎหมาย	 (Layperson)	 ผู้พิพากษา	 Justice	 of	 the	 Peace	
นี้ได้รับการแต่งตั้งโดย	 Lord	 Chancellor	 ตามคำแนะนำของคณะที่ปรึกษาของแต่ละท้องถิ่น	 
Layperson	 ใน	Magistrates’	 Court	 นี้ทั่วประเทศมีประมาณ	๓๐,๐๐๐	 คน	 แม้ผู้พิพากษาเหล่านี ้
จะได้รับการอบรมตามสมควรตามขั้นตอนที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ความสามารถทางกฎหมายยังคงมีอยู ่
จำกัดและไม่เพียงพอ	 แต่ละศาลจึงมีเสมียนทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทั้งในกฎหมายสารบัญญัติและวิธี 
สบัญญัติแก่ผู้พิพากษา	 ที่อังกฤษคงระบบนี้ไว้เพื่อให้ผู้ตัดสินคดีเป็นบุคลากรที่เป็นผู้แทนของแต่ละ 
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ชุมชนนั้น	ๆ 	เอง๑๔	และคงไว้ซึ่งหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและการใช้อำนาจตุลาการ 
โดยประชาชน	
	 นักกฎหมายในอังกฤษแบ่งเป็นสองประเภท	 คือ	 Barrister	 และ	 Solicitor	 นักกฎหมายพวก	
Solicitor	จะได้รับการศึกษาฝึกฝนมาเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	ส่วนพวก	Barrister	จะฝึกฝนในทาง 
การดำเนินคดีในศาล	ดังนั้นเมื่อคดีใดที่ต้องการการดำเนินการในศาล	พวก	Solicitor	จะต้องใช้บริการ 
ของพวก	Barrister	ผู้พิพากษาจะมาจากการแต่งตั้งจากนักกฎหมายทั้ง	Barrister	และ	Solicitor	
ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว	ภายหลังจากการแต่งตั้งจะดำรงตำแหน่งจนเกษียนอายุ
	 เนื่องจากในอดีตศาลต้องมีหน้าที่ช่วยกันสร้างและรวบรวมหลักกฎหมายของแต่ละชุมชน 
ให้เป็นระบบระเบียบ	 จึงเรียกว่าเป็นระบบ	 Common	 Law	 แต่ปัจจุบันกฎหมายทั้งหมดผ่านรัฐสภา 
ภาระหน้าที่ดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป	 ศาลอังกฤษในปัจจุบันจึงแปลความและตีความ 
กฎหมายทีม่อียูเ่ทา่นัน้ ไมใ่ชก่ารสรา้งกฎใหมข่ึน้มาเอง การทีร่ฐัสภามอีำนาจเปน็ศาลสงูสดุ จงึไมม่ ี
ศาลลา่งใด ๆ  กลา้ตคีวามวา่กฎหมายทีผ่า่นรฐัสภาขดัตอ่รฐัธรรมนญู ทางปฏบิตัใินเรือ่งศาลมอีำนาจ 
ตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมายทีผ่า่นสภาฯ หรอื Judicial Review จงึไมม่อียูใ่น 
ระบบกฎหมายของอังกฤษ๑๕

	 การใช้คณะลูกขุน	 (Jury)	 ตัดสินคดีเป็นวิวัฒนาการและเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของ 
ประเทศที่ใช้ระบบ	 Common	 Law	 แม้ในปัจจุบันการตัดสินโดยคณะลูกขุนยังคงมีอยู่แต่จะมีการใช ้
อย่างจำกัดประเภทคดี	 ในคดีแพ่งจะมีการจำกัดการใช้ลูกขุนอย่างมากและลดปริมาณลงเรื่อย	ๆ 	
นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๓๓	เนื่องมาจากความไม่เชื่อมั่นในความสามารถของลูกขุนในการพิจารณาคดี 
ที่มีความซับซ้อน	 ส่วนในคดีอาญาการพิจารณาโดยลูกขุนจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยผู้ที่ถูก 
กล่าวหาในความผิดประเภทที่สามารถออกคำฟ้องได้	(Indictable	Offenses)	จำเลยมีสิทธิที่จะได้รับ 
การพิจารณาโดยคณะลูกขุน	ส่วนคดีที่เป็นความผิดที่สามารถฟ้องได้ด้วยคำฟ้องอย่างย่อ	 (Summary	
Offenses)	 จะได้รับการพิจารณาโดย	ผู้พิพากษา	Magistrate	 เช่น	 สามารถที่จะใช้คณะลูกขุนตัดสิน 
คดีหมิ่นประมาท	(libel)	และคดีที่เกี่ยวกับการรายงานข้อความเท็จ	(slander)	เป็นต้น	การพิจารณา
โดยคณะลูกขุนจะคล้ายกับระบบในสหรัฐอเมริกา	 กล่าวคือ	 ลูกขุนจะได้รับการคัดเลือกจากบุคคลที่ม ี
อายุระหว่าง	 ๑๘	 ถึง	 ๗๐	 ปี	 ที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง	 คณะลูกขุนจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา 
ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่	หากพบว่ากระทำผิดก็จะมีคำพิพากษาว่าผิด	(Verdict) 
โดยปกติการพิพากษาว่ากระทำผิดคณะลูกขุนจะต้องพิพากษาโดยใช้มติเอกฉันท์	 (Unanimous)	 
แต่อาจจะกระทำการพิพากษาโดยเสียงส่วนใหญ่ก็ได้	 (Majority	 Verdict)	 เช่น	 ลูกขุน	 ๑๐	 จาก	 
๑๒	คน	พิพากษาว่ากระทำความผิดก็สามารถลงโทษจำเลยได้หากการพิจารณาของคณะลูกขุน	(Jury	 
Deliberation)	 ได้ดำเนินไปอย่างน้อยตั้งแต่สองชั่วโมงขึ้นไป	 ผู้พิพากษาจะมีหน้าที่เพียงควบคุม 
และหาข้อยุติในประเด็นการถกเถียงเรื่องกฎระเบียบเท่านั้น
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	 สำหรับความผิดในคดีอาญา	 มีการแบ่งประเภทความผิดได้เป็นสองประเภทคือ	ความผิดที่ 
สามารถจับได้	 (Arrestable	offense)	และความผิดที่ไม่สามารถจับได้	(Nonarrestable	 offense)			
กล่าวคือ	 ความผิดที่สามารถจับได้จะหมายถึงความผิดที่เจ้าพนักงานสามารถจับผู้กระทำผิดได้ 
โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือคดีที่มีโทษจำคุกตั้งแต่	 ๕	 ปีขึ้นไป	 ส่วนความผิดที่มีโทษน้อยกว่า	 ๕	 ปี 
จะหมายถึงความผิดที่เจ้าพนักงานไม่สามารถจับผู้กระทำความผิดโดยไม่มีหมายจับ	
	 โดยปกติคดีความผิดที่สามารถจับได้โดยไม่มีหมายจับนี้จะต้องทำการฟ้องโดยคำฟ้องที่เต็ม 
รปูแบบหรอืเรยีกวา่	Indictment	และจะตอ้งพจิารณาคดโีดยคณะลกูขนุ	สว่นคดคีวามผดิทีไ่มส่ามารถ 
จบัโดยไมม่หีมายจบัสามารถทำคำฟอ้งอยา่งยอ่หรอื	Summary	และสามารถจะดำเนนิคดอียา่งกระชบั 
โดยไม่มีคณะลูกขุนได้	 อย่างไรก็ตามมีคดีความผิดบางประเภทที่สามารถดำเนินคดีได้ทั้งในรูปแบบ 
ของ	Indictment	และ	Summary	เรียกว่า	Hybrid	Offenses	เช่น	พกพาอาวุธ	ขับรถในขณะมึนเมา	
เป็นต้น	 ความผิดประเภทนี้ปกติจะต้องฟ้องโดยใช้	 Indictment	 แต่ว่าอัยการอาจจะเลือกทำการฟ้อง 
แบบ	Summary	ก็ได้
	 ในการดำเนนิคดใีนรปูแบบของ	Indictment	
การคัดเลือกคณะลูกขุนจะคัดเลือกจากผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งและพักอาศัยอยู่ในอังกฤษมาแล้วไม่ต่ำ 
กว่า	 ๕	 ปี	 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง	 ๑๘	 ถึง	 ๗๐	 ปี	 
คณะลูกขุนประกอบด้วยลูกขุน	๑๒	คน	ทำหน้าที่ 
พิจารณาในส่วนข้อเท็จจริงและคำพิพากษา 
ว่ามีความผิดหรือไม่	 ส่วนผู้พิพากษาจะเป็นผู้ 
ดำเนนิกระบวนพจิารณาในศาล	พจิารณาประเดน็ 
ข้อกฎหมายต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณา 
และให้คำแนะนำต่าง	ๆ 	แก่คณะลูกขุน	ถ้าคณะ 
ลูกขุนตัดสินว่ามีความผิด	(Verdict)	จะเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาคนเดียวที่จะกำหนดโทษ	 โดยการ 
กำหนดโทษจะพิจารณารายงานจากอัยการในประเด็นที่เกี่ยวกับ	 อายุ	 ประวัติการกระทำความผิด 
และรายงานจากเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพจิตและสภาพทางสังคมของจำเลย
	 แมก้ารดำเนนิคดโีดยลกูขนุจะเปน็เอกลกัษณข์องระบบกฎหมายแบบ	Common	Law	ประมาณ 
ร้อยละ	๙๐	ของคดีที่เกิดขึ้นจะใช้การดำเนินคดีในรูปแบบของ	Summary	ซึ่งดำเนินกระบวนพิจารณา 
ใน	 Magistrates’	 Court	 ซึ่งเป็นศาลที่ชำระคดีเล็กน้อยโดยปกติจะประกอบไปด้วยผู้พิพากษา	 
(Magistrates)	๓	คน	และไม่ต้องใช้คณะลูกขุนในการพิจารณา	ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำฟ้องประเภท	
Summary	นี้ประกอบด้วย	ฐานความผิด	ข้อเท็จจริงในคดี	และคำให้การของจำเลย	เนื่องจากเป็นคดี 
ที	่ไมส่ามารถจบักมุโดยไมม่หีมาย	โดยปกตจิำเลยจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุของเจา้หนา้ทีแ่ละจะมาปรากฏตวั 
ต่อศาลตามหมายเรียก	 (Summons)	ทั้งนี้	 ตามกฎหมาย	The	Magistrates’	Court	Act	of	1957	 
จำเลยสามารถจะให้การรับสารภาพโดยส่งทางไปรษณีย์	 เสมียนจะทำหน้าที่แจ้งต่อศาลและอัยการ 
ให้ทราบและนัดวันเพื่อให้จำเลยมาปรากฏตัวต่อศาลในวันที่ฟังคำพิพากษาเลยก็ได้	 ผู้พิพากษา	
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(Magistrates)	 ในศาล	 Magistrates’	Court	เกือบทุกคนเป็นคนนอกที่ไม่มีคุณวุฒิทางกฎหมาย	
ในกรณีที่เกิดปัญหา	 ข้อกฎหมายที่ซับซ้อนศาลก็จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเสมียนศาล	(Clerk) 
ซึง่มวีฒุทิางกฎหมายและไดร้บัการฝกึอบรมแบบ	Solicitor	หรอื	Barrister	ทำหนา้ทีใ่นการใหค้ำปรกึษา 
แก่ผู้พิพากษา	ระบบนี้จะทำให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาได้
	 ในป	ีค.ศ.	๑๙๙๑	มกีารกอ่ตัง้คณะกรรมการยตุธิรรมทางอาญาแหง่ชาต	ิหรอื	Royal	Commission 
on	Criminal	Justice	เนื่องจากมีคดีสำคัญ	ๆ  หลายคดีไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ 
เพราะความไมม่ปีระสทิธภิาพและไมเ่ปน็เอกภาพของระบบกระบวนการยตุธิรรม	คณะกรรมการยตุธิรรม 
ทางอาญาแห่งชาติมีอำนาจในการปรับปรุงพิจารณาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบกระบวนการ 
ยุติธรรม	ทั้งกรณีที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและคุ้มครองผู้บริสุทธิ์
	 รูปแบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศอังกฤษจะมีลักษณะที่แตกต่างจากประเทศไทย 
เปน็อยา่งมากเนือ่งมาจากการจดัรปูแบบในทางระบบการปกครองทีแ่ตกตา่งกนั	เชน่	การใหข้า้ราชการ 
ตำแหนง่สำคญั	ๆ 	อยา่งอยัการสงูสดุ	ประธานศาลอทุธรณ	์และ	Home	Secretary	มสีถานะเปน็สมาชกิ 
ในสภาขนุนาง	(House	of	Lord)	หรอืเปรยีบไดก้บัวฒุสิภาในประเทศไทยเพือ่ทีจ่ะสามารถตอบคำถาม 
ต่อสภาฯ ในกรณีที่มีการตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายการบริหาร	 เนื่องจากเป็นผู้นำ 
นโยบายของฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ ข้าราชการเหล่าน้ีจึงมีความรู้และความเข้าใจถึงสภาพปัญหาเป็นอย่างดี 
จึงถูกกำหนดให้มีส่วนร่วมในการนิติบัญญัติในสภาขุนนางด้วย		
	 การที่	 House	 of	 Lord	ทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุด	 เท่ากับว่าฝ่ายราชการหรือขุนนางที่ได้รับการ 
แต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการตุลาการอีกด้วย	อาจกล่าวได้ว่าข้าราชการหรือขุนนางเหล่านี้				 
มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ	 บริหาร และตุลาการ ในคราวเดียวกัน	 การคงไว้ซึ่งอำนาจและ 
บทบาทอย่างมากของบรรดาขุนนางเหล่านี้เป็นการพยายามคงรูปแบบของสภาขุนนางและบทบาท 
ของขุนนางในอดีตสมัยที่ยังปกครองระบอบกษัตริย์	 (Monarchy)	 เป็นลักษณะเด่นอีกประการที่ 
แสดงใหเ้หน็ถงึการเปน็ประเทศอนรุกัษน์ยิม	(Conservative)	อยา่งเหนยีวแนน่	อยา่งไรกต็ามดว้ยหลกัการ 
แห่งการเป็นประเทศประชาธิปไตย	 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน	 ประชาชนจะต้องคงไว้ซึ่งอำนาจ 
ในการใชอ้ำนาจอธปิไตยเหลา่นัน้	ประเทศองักฤษจงึออกแบบการปกครองใหน้ายกรฐัมนตรขีองประเทศ 
ซึ่งมีที่มาจากการแสดงเจตจำนงในการเลือกตั้งของประชาชนคงไว้ซึ่งอำนาจในการแต่งตั้งบรรดา 
ข้าราชการระดับสูงหรือขุนนางเหล่านั้นได้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการใช้อำนาจอธิปไตยโดยประชาชน	
ตรงกนัขา้มกบัประเทศไทยทีน่ายกรฐัมนตรแีมจ้ะมทีีม่าจากประชาชนแตก่ลบัไมม่อีำนาจในการแตง่ตัง้ 
ข้าราชการฝ่ายอัยการหรือตุลาการเลย	 แต่ฝ่ายตุลาการซึ่งไม่ได้มีที่มาจากประชาชนและไม่ต้อง 
รับผิดชอบใด	 ๆ	 ต่อสภาฯ	 หรือประชาชนกลับมีอำนาจแต่งตั้งสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ 
นิติบัญญัติ	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 และองค์กรต่าง	ๆ 	อีกหลายแห่ง	 รวมทั้งมีอำนาจถอดถอนบุคคลที่มาจาก 
การเลือกตั้งของประชาชน รวมถึงข้าราชการตำแหน่งสำคัญ	ๆ 	ด้วย	กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ	 
พ.ศ.	๒๕๕๐	ผูย้กรา่งไดร้า่งโดยวางรปูแบบรวมศนูยอ์ำนาจใหฝ้า่ยตลุาการครอบงำระบอบการปกครอง 
ของประเทศไทยในหลากหลายมิติและวิธีการที่ไม่มีประเทศประชาธิปไตยใดในโลกยอมรับได้ 	 
จึงนับเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สังคมไทยจะต้องตระหนักเรียกร้องให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อ 
เรียกคืนอำนาจอธิปไตยจากฝ่ายตุลาการให้กลับมาเป็นของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง	  
 




