
 

บทที่ 1 
ขอความทั่วไป 

 
 
 

1.  สภาพภูมิศาสตร 
 ปจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ปกครองดวยระบบสหพันธรัฐ 
ประกอบดวยมลรัฐตาง ๆ จํานวนหาสิบมลรัฐ และหน่ึงเขตการปกครองของรัฐบาลกลาง 
ต้ังอยูตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ มีส่ีสิบแปดมลรัฐ รวมท้ังเมืองหลวง ซ่ึงคือกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี ต้ังอยูบนชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก จรดชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก มี
ประเทศแคนาดาตั้งอยูทางเหนือ และประเทศเม็กซิโกอยูทางตอนใต มีมลรัฐอลาสกาแยก
ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป และมลรัฐฮาวาย ต้ังอยูในหมูเกาะกลาง
มหาสมุทรแปซิฟก 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นท่ีท้ังหมด 3.79 ตารางไมล หรือ 9.83 ลานตาราง
กิโลเมตร มีประชากรมากกวา 300 ลานคน ถือไดวาเปนประเทศท่ีมีพื้นท่ี และประชากร
มากเปนลําดับท่ีสามของโลก มีประชากรที่ประกอบดวยเชื้อชาติเผาพันธุตาง ๆ มากที่สุด
ในโลก 
 
2.  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากการรวมตัวกันของอาณานิคม 13 แหงของอังกฤษ 
ซ่ึงต้ังอยูบนชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกของทวีปอเมริกาเหนือ เพ่ือตอสูอังกฤษ
จนกระท่ังมีการประกาศอิสรภาพในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776   

แรกเริ่มเดิมทีผูมาตกต้ังรกรากในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันประกอบดวยกลุมชนท่ี
มีความแตกตางกันในทางศาสนา เช้ือชาติ และทางเศรษฐกิจ กลุมศาสนาท่ีเดินทางมายัง
อาณานิคม ประกอบดวยพวกแองกลิแคน (Anglican) พวกแบพทิสท (Baptist) พวก         
ฮิวเกอะน็อท (Huguenot) พวกเบรสไบเทียเรียน (Presbyterian) พวกเควคเคอร (Quaker) 
และพวกโรมันแคทอลิก (Roman Catholic) กลุมชนชาติตาง ๆ ท่ีอพยพมาอเมริกา สวน
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 เหตุการณท่ีกอใหเกิดการปฏิวัติของชาวอเมริกันสวนใหญเกิดจากการใชมาตรการ
ตาง ๆ ของอังกฤษเพื่อแกปญหาท่ีสําคัญ 3 ประการในตอนกลางศตวรรษที่ 18 คือ 

1. ความจําเปนที่ตองเพิ่มภาษี ซ่ึงคิดกันวาบางสวนควรจะมาจากชาวอาณานิคม 
2. การเรียกรองใหบังคับใชกฎเกณฑทางธุรกิจของพอคาชาวอังกฤษที่ประสงคจะ

รักษาตลาดการคาในอาณานิคมและแหลงผลิต 
3. ความยากลําบากในการควบคุมดินแดนใหม โดยเฉพาะเรื่องการปกครอง  

การจัดท่ีดิน และการคุมครองใหรอดพนภัยจากพวกอินเดียนแดง 
 ชาวอาณานิคมเห็นวามาตรการตาง ๆ ท่ีอังกฤษใชน้ันเปนการกดข่ีเสรีภาพของ
ตนเอง จึงเกิดปฏิกิริยาตอตานมาตรการตาง ๆ เหลาน้ี อันนําไปสูการประชุมสภาแหง
ทวีป คร้ังท่ี 1 (First Continental Congress) ท่ีเมืองฟลาเดลเฟย ในป ค.ศ. 1774 มี
ผูแทนจากอาณานิคมเกือบทุกแหงรวม 55  นาย ซ่ึงนําไปสูการรวมตัวกันเปนสหภาพ 
และทําสงครามกับอังกฤษ ชาวอาณานิคมทุกคนตองการท่ีจะไดรับความแนใจตนเองมี
สิทธิทุกอยางเชนเดียวกับชาวอังกฤษทุกคนพึงมีตามกฎหมายอันเกิดจากคําพิพากษาของ
ศาล และตาม Bill of Rights ป ค.ศ. 1689 ของอังกฤษ และตามกฎหมายท่ีสําคัญอื่น ๆ ท่ี
ตราข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติ การประชุมกันคร้ังน้ีแมจะไมไดรับพระบรมราชานุญาตจาก
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 เม่ือชาวอาณานิคมและชาวอังกฤษเร่ิมทําการตอสูกันแลว จึงมีการประชุมสภา
แหงทวีปคร้ังท่ี 2 ในป ค.ศ. 1775 แมวาจะมีสถานะอันเปนท่ีนาสงสัย แตองคกรน้ีก็สวม
อํานาจเหนืออาณานิคมท้ังหมดและยุยงใหเตรียมพรอมเพื่อทําสงคราม แมจะมีการเปน
ปฏิปกษตอสูกัน ชาวอาณานิคมก็รูสึกลังเลท่ีจะแยกตนเองออกจากอังกฤษ กวาพวก
อาณานิคมจะลงรอยกันไดก็เสียเวลาไปไมนอยทีเดียว และประกาศอิสรภาพในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1776 
 หลังจากท่ีมีการประกาศอิสรภาพแลว ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการปกครองแบบ
สมาพันธรัฐ ซ่ึงเปนการรวมตัวกันอยางหลวม ๆ มีการจัดต้ังสภาทวีป (Continental 
Congress) ข้ึนมา เพื่อปกครองประเทศท่ีเพิ่งมีการประกาศอิสรภาพ และมีการจัดต้ัง
กองทัพรวมกัน แตสภาทวีปมีอํานาจนอยมาก และตองพ่ึงพาความรวมมือของแตละมลรัฐ
ท่ีจะตองจัดหาอาวุธและเสบียงใหแกกองทัพ นอกจากนี้มลรัฐตาง ๆ ก็ไมสูจะใหความ
สนใจกับกฎหมายท่ีสภาทวีปตราขึ้นมามากนัก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากไมมีการกําหนด
อํานาจนิติบัญญัติของสภาทวีปไวโดยชัดแจงน่ันเอง จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1777 มลรัฐตาง 
ๆ ท่ีมารวมตัวกันจึงไดจัดทําธรรมนูญสมาพันธรัฐ (Articles of Confederation) ข้ึนมาเพื่อ
ปกครองมลรัฐตาง ๆ ท่ีประกาศตัวเปนเอกราช แตธรรมนูญสมาพันธรัฐเปนรัฐธรรมนูญท่ี
มีลักษณะคอนขางออนแอไมสามารถนํามาปกครองประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ระงับขอพิพาทระหวางมลรัฐท้ังหลาย จนกระท่ังผูนําของมลรัฐตาง ๆ เห็นวาประเทศสหรัฐ
ควรจะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญข้ึนมาโดยกําหนดใหมีรัฐบาลกลางที่มีอํานาจท่ีเขมแข็งเหนือ
มลรัฐตาง ๆ จึงมีการจัดต้ังสภารางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention) ข้ึนมาในป 
ค.ศ. 1787 โดยในรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชเม่ือมีเกามลรัฐให
สัตยาบันแกรัฐธรรมนูญ ซ่ึงก็มีมลรัฐเกาแหงใหสัตยาบันครบเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
1788 เม่ือรัฐธรรมนูญสหรัฐมีผลบังคับใชเปนเหตุใหมีการจัดการปกครองโดยมีอํานาจสาม
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 รัฐธรรมนูญของสหรัฐ มีลักษณะท่ีสําคัญดังน้ี 
 1.  เปนการกอต้ังการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข
ของประเทศ มาจากการเลือกต้ังของคณะผูเลือกต้ัง (electoral college)  
 2.  มีการแบงอํานาจปกครองออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการ 
 3.  มีการกอต้ังระบบการตรวจสอบและถวงดุล (checks and balances)  กลาวคือ 
     (1)  ประธานาธิบดีมีอํานาจยับยั้ง (veto) รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความชอบ
ของรัฐสภา ซ่ึงรางพระราชบัญญัติน้ันจะถูกสงกลับมายังรัฐสภา ในกรณีเชนน้ี หากแตละ
สภาดวยคะแนนเสียงขางมาก 2 ใน 3 สามารถลบลางคํายับยั้งของประธานาธิบดี  
  (2)  ประธานาธิบดีเปนผูมีอํานาจในการแตงต้ังผูพิพากษาศาลรัฐบาลกลางโดย
คําแนะนําและยินยอมของวุฒิสภา 
  (3)  ศาลสูงสหรัฐมีอํานาจในการวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดตอตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม หรือท่ีเรียกกันวา judicial review 
  (4)  ประธานาธิบดีอาจถูกถอดถอนไดโดยกระบวนวิธี impeachment โดย
รัฐสภา หากประธานาธิบดีกระทําความผิดฐานกบฏ (treason) รับสินบน (bribery) หรือ
กระทําความผิดรายแรง หรือความผิดตอกระบวนการยุติธรรม เชนการใหการเท็จ การ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การยุงเหยิงกับพยาน เปนตน ซ่ึงเรียกวา high crimes and 
misdemeanors1 ท้ังน้ีสภาผูแทนราษฎรจะเปนองคกรท่ีต้ังขอกลาวหา (articles of 
impeachment) ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยสภาซีเนตจะทําหนาท่ีคลายกับศาลเพื่อทํา
การพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดี ในรัฐธรรมนูญกําหนดวาในกรณีประธานาธิบดีถูก
พิจารณาถอดถอนใหประธานศาลสูงทําหนาท่ีเปนประธานของกระบวนวิธีพิจารณาถอด
ถอน การลงโทษผูถูกพิจารณาถอดถอนจะตองไดคะแนนเสียงสองในสามของวุฒิสมาชิกท่ี
ทําการพิจารณาถอดถอน เม่ือมีการตัดสินลงโทษประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะตองพน

 
1http: members.tripot.com/GOP.cappitalist/Constitutionquotes.html. 



LW 454 5 

 4.  มีการแบงแยกอํานาจอธิปไตยระหวางรัฐบาลกลาง และมลรัฐ โดยใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 10 ซ่ึงบัญญัติวา “อํานาจใดก็ตามที่ไมไดมอบใหแกสหรัฐ
โดยรัฐธรรมนูญและไมไดหามไวโดยรัฐธรรมนูญวาใหเปนของมลรัฐใหสงวนไวเปนของ 
มลรัฐตาง ๆ และของประชาชน”2  
 
บทบัญญัติวาดวยสิทธิ  (Bill of Rights) 
 ในป ค.ศ. 1787 สภาทวีป (Continental Congress) ไดรางบทบัญญัติวาสิทธิท่ีส้ัน
กะทัดรัดข้ึนมาฉบับหน่ึง แตไมไดรับการบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ โดยสภารางรัฐธรรมนูญ 
ในป ค.ศ. 1787  เขาใจวาตัวรัฐธรรมนูญคือบทบัญญัติวาดวยสิทธิในตัวเอง ดังน้ันจึงไม
จําเปนตองมีการบัญญัติสิทธิตาง ๆ แยกตางหากออกมา และมีความเขาใจวาหากมีการ
บัญญัติสิทธิตาง ๆ ไวในบทบัญญัติวาดวยสิทธิ จะทําใหเขาใจโดยปริยายวาสิทธิตาง ๆ ท่ี
ไมไดบัญญัติไวในบทบัญญัติวาดวยสิทธิ ไมใชสิทธิของประชาชน การท่ีไมมีการบัญญัติ
บทบัญญัติวาดวยสิทธิในรัฐธรรมนูญ ทําใหมลรัฐตาง ๆ เกรงวาพลเมืองของตนเองจะถูก
รัฐบาลกลางลวงละเมิดสิทธิ และจะไมยอมใหสัตยาบันแกรัฐธรรมนูญ จอรจ วอชิงตัน 
(George Washington)  ซ่ึงขณะน้ันเปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ตองสัญญากับมลรัฐ
ตาง ๆ วาจะมีการตราบทบัญญัติดวยสิทธิข้ึนมาทันทีท่ีมีการใหสัตยาบันแกรัฐธรรมนูญ 
หลังจากท่ีรัฐธรรมนูญไดรับการใหสัตยาบัน มลรัฐตาง ๆ ก็ไดเสนอบทบัญญัติบทเติม
รัฐธรรมนูญข้ึนมามากกวาหน่ึงรอยฉบับ ใหรัฐสภาพิจารณา ซ่ึงใหความเห็นชอบสิบฉบับ
แรกท่ีมีช่ือเรียกโดยรวมวา บทบัญญัติวาดวยสิทธิ (Bill of Rights) 
 บทบัญญัติวาดวยสิทธิเปนการบัญญัติรับรองสิทธิตาง ๆ ของประชาชนของมลรัฐ   
ตาง ๆ เพื่อไมใหถูกลวงละเมิดโดยรัฐบาลกลาง ตอมาศาลสูงสหรัฐไดอาศัยวรรคท่ีวาดวย 
due process clause ในบทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 14 (Fourteenth Amendment) 
กลาววา สิทธิตาง ๆ ของประชาชนจะตองไมถูกลวงละเมิดโดยมลรัฐตาง ๆ เชนเดียวกัน 

                                                           
1United State Constitution Article 1 Section 3.   
2Amendment x The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor 

prohibited by it to the States, are reserved to the states respectively, or to the people. 
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 สิทธิตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติวาดวยสิทธิ มีดังน้ี 
 1. บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 1 มีการรับรองเสรีภาพของประชาชนใน
การนับถือศาสนา (freedom of religions) เสรีภาพในการพูดจาปราศรัยและเสรีภาพของ
ส่ิงพิมพ (freedom of speech and press) สิทธิในการชุมนุมดวยความสงบ (the right to 
peaceably assemble) สิทธิในการเรียกรองใหรัฐบาลเยียวยาความทุกขยาก (Right to 
petition the Government for redress of grievances)  
 2.  บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 2 เปนบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิของ
ประชาชนที่จะมีอาวุธไวเพ่ือตอสู (Right to bear arms) 
 3.  บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 3 รับรองสิทธิในเคหสถานที่จะไมให
ทหารเขาไปอยูอาศัยในยามสงบ หรือในยามสงคราม หากไมไดรับความยินยอมจาก
เจาของบาน 
 4.  บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 4 สิทธิท่ีจะไมถูกคน หรือถูกจับโดยไม
มีเหตุอันสมควร (right against unreasonable searches and seizures)  
 5.  บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 5 รับรองสิทธิของประชาชนที่จะตอง
ไดรับการไตสวนโดยคณะลูกขุนใหญ เม่ือถูกกลาวหาวากระทําความผิดท่ีมีโทษประหาร
ชีวิต หรือความผิดรายแรง บุคคลยอมไมถูกพิจารณาคดีสองคร้ัง สําหรับการกระทํา
ความผิดคร้ังเดียว (right against double jeopardy) บุคคลยอมไมถูกบังคับให ใหการเปน
ปฏิปกษตอตนเอง (right not to incriminate oneself in a criminal trial)   
 6. บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 6 สิทธิในการที่จําเลยจะไดรับการพิจารณา
คดีโดยลูกขุน (right to a jury trial) สิทธิในการท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีอาญาโดย
เปดเผยและรวดเร็ว (the right to a speedy and public trial)  สิทธิในการไดรับความ
ชวยเหลือจากทนายความ (right to counsel) 
 7.  บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 7 เปนการรับรองสิทธิของประชาชนที่
จะไดรับการพิจารณาโดยลูกขุนในคดีแพง 
 8.  บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 8 เปนบทบัญญัติท่ีหามไมใหมีการเรียก
เงินประกันตัวจํานวนสูงเกินไป หรือจะลงโทษจําเลยอยางโหดรายทารุณจนเกินไป หรือ
ผิดธรรมดาไมได 
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 9.  บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 9 บัญญัติวา สิทธิตาง ๆ ท่ีมีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ จะนําไปตีความเพื่อตัดสิทธิหรือลดความสําคัญของสิทธิอื่น ๆ ท่ี
ประชาชนมีอยูกอนแลวไมได 
 บทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 10 เปนบทบัญญัติวาดวยอํานาจท่ีมลรัฐ
ไมไดมอบใหแกรัฐบาลกลางใหคงไวแกมลรัฐและประชาชน   

ปจจุบันมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังส้ิน 27 ฉบับ บทบัญญัติท่ีสําคัญไดแก  
ฉบับท่ี 12 ยกเลิกทาส  

 ฉบับท่ี 15 ใหสิทธิเลือกต้ังแกประชาชนทุกสีผิว 
 ฉบับท่ี 19 ใหสิทธิแกสตรีในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 ฉบับท่ี 26 ใหสิทธิแกผูท่ีมีอายุต้ังแต 18 ป มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  
 บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 27 เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดวาการตรา
กฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะมี
ผลหลังจากมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังตอไปเทาน้ัน ท้ังนี้เพื่อเปนการจํากัดอํานาจของรัฐสภา
ท่ีจะเพิ่มเงินเดือนใหแกตนเอง ซ่ึงเปนผลประโยชนทับซอน เปนการปองกันมิใหรัฐสภา
ตรากฎหมายเพื่อประโยชนของมวลสมาชิกรัฐสภาชุดท่ีตรากฎหมายเพื่อเพิ่มเงินเดือน
ใหแกตนเอง  หากรัฐสภาจะตรากฎหมายเพิ่มเ งินเดือนแกสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนการเพิ่มเงินเดือนแกสมาชิกรัฐสภาชุดตอไปเทาน้ัน 
บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 27 เปนบทบัญญัติเพิ่มรัฐธรรมนูญฉบับลาสุด ซ่ึงมี
การเสนอมาต้ังแตป ค.ศ. 1789 เพ่ิงไดรับการใหสัตยาบันในป ค.ศ. 1992 
  
การกอกําเนิดกฎหมายอเมริกัน 
 อาจกลาวไดวากฎหมายอเมริกามีรากเงามาจากกฎหมายอังกฤษที่ชาวอาณานิคม
นํามาสูโลกใหมในชวงศตวรรษที่ 17 และ 18 และมีการรับมาเปนกฎหมายของตนเอง
หลังจากการปฏิวัติเพ่ือประกาศตนเองเปนอิสระจากการปกครองประเทศอังกฤษ 
 เซน กลาวไวในหนังสือช่ือ The Story of Law1 วา “ทันทีท่ีอาณานิคมท้ังหลาย
มาถึงจุดท่ีจําเปนตองมีระบบกฎหมายท่ีมีความเจริญพอสมควร ก็ไดรับเอาระบบกฎหมาย
คอมมอนลอวของอังกฤษมาเปนระบบกฎหมายของตนเอง ท้ังกฎหมายคอมมอนลอวและ
                                                           

1Zane, The Story of Law, p. 358 (1927).  
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 สําหรับท่ีมาของกฎหมายสหรัฐอเมริกาน้ัน เราจําเปนตองแบงออกเปนกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง และกฎหมายของมลรัฐตาง ๆ 
 สําหรับรัฐบาลกลางน้ันจะไดรับเอากฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษหรือไมน้ัน 
สังเกตไดจากคําพิพากษาศาลสูงของสหรัฐคดีหน่ึง 1 “ท่ีกลาวถึงการพยายามที่จะหันเขา
ไปพึ่งกฎหมายคอมมอนลอวเพ่ือหาคําจํากัดความของความผิดและโทษของการกระทํา
ความผิด ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญก็ดี บทบัญญัติของรัฐสภาก็ดี ไมไดกลาวถึง ตามความ
คิดเห็นของขาพเจา สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนรัฐบาลกลางน้ันไมมีกฎหมายคอมมอนลอว และ
ดวยเหตุน้ีจึงไมอาจฟองการกระทําความผิดตามกฎหมายคอมมอนลอวในศาล  ของ
รัฐบาลกลาง และถาหากวาสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายคอมมอนลอวก็คงจะเปนกฎหมาย
คอมมอนลอวของอังกฤษ แตก็เปนการยากที่จะสืบคนวาสหรัฐอเมริกาไดรับเอาระบบ
กฎหมายน้ีมาต้ังแตเม่ือไรและอยางไร” 
 สําหรับในแตละมลรัฐน้ัน เปนท่ียอมรับกันของหมูชนที่มาต้ังรกรากในอาณานิคม
วาตนเองไดนําเอากฎหมายคอมมอนลอวมาดวย โดยถือวาเปนสิทธิมาแตกําเนิดและเปน
มรดกของตนเพียงเทา ท่ีอาจใชไดกับสภาพของแตละทองถิ่นและสถานการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แตอาณานิคมแตละแหงจะเปนผู ช้ีขาดเองวาสวนใดของกฎหมาย          
คอมมอนลอวท่ีอาจใชไดกับสถานการณใหม ๆ และการรับเอากฎหมายคอมมอนลอวของ
แตละมลรัฐ ก็อาจทําไดดวยวิธีการตาง ๆ เชน โดยบทบัญญัติของรัฐสภา โดยคําพิพากษา
ของศาล และโดยการปฏิบัติเปนประจํา ดังน้ัน ถาผูใดเดินทางผานมลรัฐตาง ๆ จะเห็นได
วาไมมีมลรัฐใดที่ไดรับเอาระบบกฎหมายคอมมอนลอวไวท้ังหมด ในขณะท่ีบางมลรัฐรับ
กฎหมายคอมมอนลอวท่ีมลรัฐอื่นไมยอมรับ โดยสรุป อาจกลาวไดวามีคอมมอนลอวท่ี
แตกตางกันเปนจํานวนมากโดยคอมมอนลอวของมลรัฐหน่ึงอาจไมใชกฎหมายคอม
มอนลอวของอีกมลรัฐหน่ึงก็ได แตกฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษอาจกลาวไดวาเปน
กฎหมายของแตละมลรัฐเพียงเทาท่ีมลรัฐเหลาน้ันไดยอมรับเอาไวเทาน้ัน 
 เม่ือคร้ังท่ีสหรัฐอเมริกายังเปนอาณานิคม การรับเอากฎหมายคอมมอนลอวมาเปน
กฎหมายของตนเองนั้นอาจเนื่องมาจากภาษาพูดของผูอพยพมาต้ังหลักแหลงใหมใน

 
1U.S.v. Worrall 2 U.S. (2 Dall.0 384. 394 (1798).  
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 1.  ความไมพึงพอใจตอกระบวนการยุติธรรมบางประการของอังกฤษซ่ึงเปน
สาเหตุใหชาวอาณานิคมอพยพมาสูโลกใหมเพื่อหนีสภาพการณท่ีตนเองไมอาจทนทานได
ในเมืองแมของตนเอง กรณีน้ีเปนความจริงอยางยิ่งสําหรับผูท่ีมาสูอเมริกาเพื่อแสวงหา
เสรีภาพทางการเมือง ทางศาสนา และทางเศรษฐกิจ 
 2.  อุปสรรคท่ีทําใหไมอาจรับกฎหมายคอมมอนลอวไวในทันทีทันใดเน่ืองมาจาก
การขาดนักกฎหมายท่ีได รับการศึกษาฝกหัดอบรมอยางดี เปนเหตุใหกฎหมาย
วิวัฒนาการไปอยางเช่ืองชาในศตวรรษที่ 17 และชีวิตอันลําบากแรนแคนของชาวอาณา
นิคมก็ไมเหมาะท่ีจะนําเอากฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษมาใชมากนัก ตํารากฎหมาย
อังกฤษก็ไมมี   ในหมูชาวอาณานิคมท่ีมาต้ังรกรากใหม ๆ ก็แทบจะไมมีความรูทาง
กฎหมายเลย 
 3.  ความแตกตางกันอยางมากระหวางประเทศท้ังสอง ชีวิตความเปนอยูในขณะ
เร่ิมต้ังอาณานิคมยังมีความปาเถื่อนอยูอยางมาก การลอกเอาสถาบันตาง ๆ ของอังกฤษ   
มาใชก็เปนไปอยางหยาบ ๆ ชาวอาณานิคมท่ีมาต้ังรกรากในอเมริกามีการนําเอากฎหมาย
อังกฤษมาใชแตเพียงบางสวนเทาน้ันเอง การที่กฎหมายอังกฤษจะแทรกซึมเขาไปใน
สหรัฐอเมริกา   จึงเปนเร่ืองท่ีมิใชงายเลย 
 กฎหมายท่ีเกิดจากคําพิพากษาของศาลอังกฤษจะมีผลบังคับในสหรัฐอเมริกา    
ในตอนแรกเริ่มต้ังอาณานิคมเพียงใดยังเปนปญหาท่ีถกเถียงกันอยู รัฐสภาอังกฤษเองแม
จะมีอํานาจตรากฎหมายเพื่อใชบังคับในสหรัฐ แตรัฐสภาเองก็ไมไดใชอํานาจน้ีอยางเต็มท่ี 
กฎหมายท่ีรัฐสภาตราขึ้นกอนการตั้งอาณานิคมน้ันมีผลใชบังคับในอาณานิคมอยางเต็มท่ี
เชนเดียวกับการที่มีผลบังคับในประเทศอังกฤษเอง สวนกฎหมายที่รัฐสภาอังกฤษตรา
ข้ึนมาภายหลังการต้ังอาณานิคมแลวไมมีผลใชบังคับไปถึงอาณานิคมในสหรัฐอเมริกา 
เวนแตพระราชบัญญัติน้ันจะระบุไวโดยชัดแจง กษัตริยอังกฤษทรงมอบอํานาจในการตรา
กฎหมายใหอาณานิคมท้ังหลายตรากฎหมายข้ึนมาใชบังคับกันเอง และแตละมลรัฐก็มีฝาย
นิติบัญญัติท่ีจะตรากฎหมายข้ึนมาควบคุมการบริหารภายในของมลรัฐเอง มลรัฐตาง ๆ     
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 กฎหมายท่ีตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติของอาณานิคม อาจตองถูกตรวจสอบโดย
อํานาจฝายบริหารของอังกฤษซึ่งเปนเมืองแม ถาหากปรากฏวากฎหมายนั้นขัดกับ
กฎหมายอังกฤษเองหรือ ขัดกับนโยบายทางการคา  ก็อาจถูกเพิกถอนได กฎหมายของ
อาณานิคมอาจถูกพิพากษาใหเปนโมฆะได ถาหากมีการอุทธรณคดีจากศาลในอาณานิคม
ไปยังศาลในประเทศอังกฤษ แตก็ไมมีมาตรการควบคุมท่ีแนนอน จนกระทั่งถึงปลาย
ศตวรรษที่ 17 
 ในระหวางกลางศตวรรษที่ 17 กิจการฝายตุลาการเปนไปอยางเรียบงาย ไมยุงยาก 
และสวนใหญก็เปนไปตามความถูกตองในพระคัมภีร และกฎหมายธรรมชาติเสียมากกวา 
วิธีพิจารณาในศาลก็เปนแบบงาย ๆ ไมสูมีพิธีรีตองเพื่อใหเขากับคําฟองแบบงาย ๆ ซ่ึงก็
เหมาะสมกับตุลาการท่ีไมไดรับการศึกษาทางกฎหมายเปนสวนใหญ แบบแผนสวนใหญท่ี
ใชในศาลก็ดําเนินตามแบบแผนศาลทองถิ่นของอังกฤษที่ชาวอาณานิคมมีความคุนเคยมา
กอน ในสวนกฎหมายสารบัญญัติก็มีการปรับใหเขากับความตองการในอาณานิคม ดังจะ
เห็นไดจากกรณีท่ีการยอมใหทายาทมีสิทธิเทากันในที่ดินอันเปนมรดกของผูตายอยาง
เสมอภาค ท้ังน้ี จะตองไมเปนการกระทบกระท่ังถึงสิทธิของคูสมรสฝายท่ียังมีชีวิตอยู ซ่ึง
ในเวลาน้ันประเทศอังกฤษยังมีการปกครองแบบฟวดัลลิสซึม (feudalism) อยู โดยไม
ตองการใหท่ีดินตองถูกแบงแยกกระจัดกระจายไปยังบุคคลตาง ๆ จึงใชหลัก primogeniture 
ซ่ึงหมายความวาบุตรชายโตสุดเทาน้ันท่ีมีสิทธิไดรับท่ีดินอันเปนทรัพยมรดกสืบตอจาก
บิดา ความเทาเทียมกันในการรับมรดกในสวนที่ดินถือเปนประเพณีในอาณานิคมทางตอน
เหนือ และไดมีการรับรองสิทธิเชนน้ีโดยบทบัญญัติของรัฐสภา แมจะมีคดีเกิดข้ึนจนเปน
เหตุใหกฎหมายฉบับหน่ึงของมลรัฐคอนเนกติกัตถูกศาลอังกฤษพิพากษาวาเปนโมฆะ
เพราะขัดกับกฎหมายอังกฤษก็ตาม หลักการนี้ก็เร่ิมแผขยายลงไปสูมลรัฐทางใตท้ังหมด
ในปลายศตวรรษที่ 18 
 ในตอนตนศตวรรษที่ 18 กฎหมายในอาณานิคมก็มีความเจริญข้ึนบาง ใน
ขณะเดียวกันกฎหมายอังกฤษที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลก็มีอิทธิพลมากข้ึน การ
ตรวจสอบกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยสภาในมลรัฐตาง ๆ ก็เปนไปอยางละเอียดลออ เม่ือ
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 การปฏิวัติมีผลทําใหอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษหยุดชะงักไปชั่วขณะในบาง   
มลรัฐท่ีต้ังตัวข้ึนใหม เน่ืองจากความเกลียดชังทางการเมืองในบางมลรัฐถึงกับตรา
กฎหมายหามมิใหอางถึงคําพิพากษาของศาลอังกฤษที่ตัดสินหลังจากการประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันคุณภาพของทนายความโดยสวนรวมก็ไมดี
เทาท่ีควร กลาวคือ พวกท่ีนิยมการปกครองแบบกษัตริยไดเดินทางกลับประเทศอังกฤษ 
บางคนก็ฉวยโอกาสเพื่อเปนผูนําเขารับตําแหนงทางการเมืองและทางตุลาการภายใต
รัฐบาลใหม ยุคของผูพิพากษาท่ีไมมีความรูทางกฎหมายจึงยังไมส้ินสุดลง ในระหวาง
กลางศตวรรษที่ 18 มลรัฐโรดไอสแลนด (Rhode Island) มีชาวนาเปนหัวหนาผูพิพากษา 
และมีชางตีเหล็กอยูในกลุมผูพิพากษาศาลสูงดวย จํานวนคําพิพากษาที่เปนกฎหมายของ
สหรัฐก็มีไมเพียงพอแกความตองการของผูพิพากษา แมจะมีการเร่ิมพิมพคําพิพากษาของ
ศาลในตอนปลายศตวรรษที่ 18 ก็ตาม ดังน้ัน จึงมีแนวโนมท่ีจะหันเขาหากฎหมายฝร่ังเศส
และกฎหมายโรมัน มักจะมีการอางถึงนักเขียนตํารากฎหมายของยุโรป โดยเฉพาะในสวน
ท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายพาณิชยและการขัดกันแหงกฎหมาย ซ่ึงตํารากฎหมายท้ัง 2 
ลักษณะนี้อังกฤษมีอยูนอยมาก ประกอบกับมีผูพิพากษาจํานวนนอยมากท่ีมีความรู
ภาษาตางประเทศอยางดีพอ ประมวลกฎหมายของจักรพรรดิ์นโปเลียนก็ไดบัญญัติข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 19 น้ีเอง คําอธิบายกฎหมายของแบล็คสโตนท่ีพิมพในอเมริกา ฉบับป 1803 ก็ยัง
มีอิทธิพลอยูอยางมาก 
 ในระหวางตนศตวรรษที่ 19 การเกษตรและการคาขายถือเปนเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ ในขณะที่การพลังงานแผขยายไปทางตะวันตกและมีการสงสินคาฝายไปในตลาด
ยุโรป ผูพิพากษาตาง ๆ ก็เร่ิมปรับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษใหเขากับสภาพการณ
ของอเมริกา และเร่ิมวางรากฐานกฎหมายลักษณะตาง ๆ เชน เร่ืองสัญญา ละเมิด การซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย และการขัดกันแหงกฎหมาย มีการตรากฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติข้ึน
ใชบางในเร่ืองวิธีพิจารณาความแพง วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอาญา การสมรส และ
การหยา มรดก พินัยกรรม และการจัดการทรัพยมรดกตามพินัยกรรม ประเพณีของ
ชาวนาและชาวเหมืองทองคําก็กลายมาเปนรากฐานของกฎหมายทางน้ําและเหมืองแรของ
รัฐทางตะวันตก รัฐบางแหงท่ีมีทุงหญาและพลเมืองท่ีมีอาชีพเลี้ยงสัตวเพื่อการยังชีพ แตมี
ไมเพ่ือลอมร้ัวนอยมากก็เปลี่ยนหลักกฎหมายของอังกฤษที่เจาของปศุสัตวตองรับผิด
เด็ดขาดถาหากปศุสัตวน้ันไปทําความเสียหายแกพืชไรของเพื่อนบาน ยิ่งกวาน้ันยุคน้ียังมี
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 คร่ึงแรกของศตวรรษที่ 19 ปรากฏวามีสถาบันบางอันและวิธีพิจารณาความที่สืบ
ทอดมาจนถึงปจจุบันน้ี แตหนาท่ีของสถาบันตาง ๆ เหลาน้ีในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป
แลว และปญหาท่ีเขามาเกี่ยวของก็แตกตางกันจากสมัยเร่ิมตน ในชวงระหวางสงคราม
กลางเมือง คือป ค.ศ. 1816  ถือเปนจุดท่ีแบงกฎหมายในสมัยน้ันกับกฎหมายอเมริกันท่ี
พัฒนาในภายหลังไดเปนอยางดี ภายหลังสงครามกลางเมืองจะพบวาจํานวนพลเมืองได
เพ่ิมข้ึนอยางมากมาย และมักจะอยูในเมืองใหญ ๆ เสียเปนสวนใหญ หมูชนเหลาน้ีจะพบ
เห็นความเจริญทางอุตสาหกรรม การขนสง และการส่ือสารท่ีมีความสลับซับซอนในรูป
ขององคการที่เปนบริษัทจํากัด ในป ค.ศ. 1850 ถึง 1860 จํานวนพลเมืองในรัฐมินเนโซตา
เพ่ิมจาก 6,000 คน เปน 172,000 คน ในป ค.ศ. 1790 มีพลเมืองเพียง 3 เปอรเซนตท่ี
อาศัยอยูในเมืองตาง ๆ จํานวน 6 เมือง ท่ีมีพลเมืองมากกวา 8,000 คน เม่ือมาถึงป ค.ศ. 
1890 หน่ึงสวนสามของพลเมืองสหรัฐอเมริกาอาศัยอยูในเมืองท่ีมีพลเมืองมากกวา 4,000 
คน จากป ค.ศ. 1869 ถึง ค.ศ. 1900 ความยาวของทางรถไฟเพิ่มจาก 30,000 ไมล เปน 
166,000 ไมล ในป ค.ศ. 1876 มีการสงขาวสารทางโทรศัพทเปนคร้ังแรก และในป ค.ศ. 
1882 โรงงานไฟฟาของเอดิสันเร่ิมจายกระแสไฟฟาในนครนิวยอรค 
 ในการขยายตัวของสังคมอุตสาหกรรมที่รวดเร็วอยางน้ี การมีระบบกฎหมายที่มี
ความม่ันคงพอสมควรเริ่มทวีความสําคัญยิ่งข้ึน กฎหมายเร่ืองบริษัทจํากัด บริษัทสาธารณูปโภค 
การรถไฟ และการประกันภัย ยังคงพัฒนาเร่ือยมา เม่ือมาถึงปลายศตวรรษที่ 19 
กฎหมายในยุคกอต้ังก็เริ่มเปนรูปรางขึ้นมา บทบาทของตุลาการเปลี่ยนจากการริเร่ิมสราง
กฎหมายข้ึนใหมเปนการจัดกฎหมายใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 เม่ือกฎหมายท่ีเกิดจากคําพิพากษาเพิ่มจํานวนมากข้ึน ความไมแนนอนของ
กฎหมายซ่ึงเปนเร่ืองท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดในสมัยตน ๆ น้ันเร่ิมไมไดรับความนิยม จึงมี
ความพยายามที่จะทําใหกฎหมายเปนส่ิงท่ีอาจคาดการณได ความสําเร็จของศาลสวนใหญ
ไดแก การจัดระบบตาง ๆ ใหเปนระเบียบและพัฒนารายละเอียดอยางเหมาะสม ตํารา
กฎหมายระยะน้ีเนนถึงกฎหมายเฉพาะเรื่องมากยิ่งขึ้น ฝายนิติบัญญัติก็มีความคิดริเร่ิม
ใหม ๆ ในการปฏิรูปกฎหมายมากกวาฝายตุลาการ เหตุการณเปนอยูเชนน้ีจนถึงเวลาท่ีมี
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 กอนจะส้ินศตวรรษที่ 19 แมหลักกฎหมายจะเพ่ิมข้ึนตามจํานวนคดีอยางมีระบบก็
ตาม ก็เร่ิมขาดความนิยมไปบาง ส่ิงที่พึงระมัดระวังสําหรับศาลก็คือความแนนอนของ
กฎหมาย แตศาลก็ไมอาจกาวทันตามความตองการของระบบเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 ลักษณะของเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนน้ัน เปนส่ิงท่ีอาจคาดการณไดลวงหนา เพราะมี
การกอต้ังสหภาพแรงงานแหงสหรัฐอเมริกา (American Federation of Labor) ซ่ึงเปน
สหภาพแรงงาน ท่ีใหญมากแหงแรกของสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1886 การกอต้ัง
คณะกรรมการการคาระหวางรัฐ (Interstate Commerce Commission) ในป ค.ศ. 1887 
ซ่ึงเปนองคการระดับชาติของรัฐบาลกลางแหงแรก การตรากฎหมายปองกันการผูกขาด
ทางการคาฉบับแรกที่เรียกวา Sheman Act ในป ค.ศ. 1890 เม่ือมาถึงศตวรรษปจจุบัน 
กลาวไดวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงและการริเร่ิมโดยการตรากฎหมายเพิ่มมากข้ึนของ
ฝายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสังคมท้ังหมดโดยสวนรวม และมีการอาศัย
องคการทางฝายบริหารมากกวาศาล ในป ค.ศ. 1920 มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับคา
ทดแทนของผูใชแรงงานจนเกือบครบทุกมลรัฐ ในเวลาเดียวกันน้ีเอง อํานาจฝายบริหาร
สมัยใหมก็เร่ิมมีรูปรางตามแบบอยางที่เห็นอยูในปจจุบัน ท้ังในระดับรัฐบาลกลางและระดับ
มลรัฐ 
 อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษทุกวันน้ี กลาวไดวาไมมีความหมายในอเมริกาเลย 
ความจริงอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษหมดส้ินไปจากในอเมริกาต้ังแตเม่ือมีสงครามกลาง
เมือง จะเห็นไดวานอยคร้ังนักท่ีคําพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกาอางอิงถึงคําพิพากษา
ใหม ๆ ของศาลอังกฤษ และการรับเอาหลักกฎหมายของอังกฤษยิ่งพบเห็นนอยท่ีสุด 
 อยางไรก็ตาม การเขาถึงกฎหมายก็ดี การใชศัพทกฎหมายและการถือหลักการ
ของคอมมอนลอวก็ดี มีลักษณะเหมือนกันท้ังในสหรัฐอเมริกาและในอังกฤษ โรงเรียน 
กฎหมายในอเมริกาก็ยังคงสอนถึงกฎหมายท่ีปรากฏในคําพิพากษาเกาของอังกฤษ แมจะ
มีจํานวนไมมากนักก็ตาม ศาลและนักกฎหมายแมจะไมสนใจกฎหมายอังกฤษแลวก็ตาม 
แตก็ยังมีแนวความคิดเอนเอียงไปในทางอังกฤษ ซ่ึงนํามาสูกฎหมายอเมริกันเม่ือ 150 ปท่ี
ผานมา แนวความคิดท่ีสําคัญเหลาน้ีไดแก ความมีอํานาจสูงสุดของกฎหมาย ดังจะเห็นได
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