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 รัฐธรรมนูญของสหรัฐซ่ึงเปนแหลงท่ีมาท่ีสําคัญท่ีสุดของกฎหมายในสหรัฐอเมริกา 
เปนเพียงเอกสารท่ีส้ันกะทัดรัด และเปนเอกสารกําหนดโครงสรางของการปกครองและ
กําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของชาวอเมริกัน ผูท่ีตรารัฐธรรมนูญไดพยายามคัดลอกระบบ
กฎหมายท่ีดีท่ีสุดของอังกฤษ ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงความเปนอิสระของฝายตุลาการ
และการถวงดุลอํานาจระหวางการปกครอง ท้ัง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 
และฝายตุลาการ 
 ประธานาธิบดีซ่ึงเปนจอมทัพมีอํานาจในการเสนอกฎหมาย สนธิสัญญาและแตงต้ัง
ตุลาการ ท้ังน้ี ภายใตการเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติ และมีอํานาจในการใชดุลพินิจเพ่ือ
ใชกําลังทหารในสถานการณท่ีไมถึงกับเปนสงคราม โดยนัยกลับกัน อํานาจในการตรา
กฎหมายของฝายนิติบัญญัติก็ถูกถวงดุลโดยอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายของ
ประธานาธิบดี อํานาจในการแตงต้ังผูพิพากษาศาลสูงของประธานาธิบดีนับวามี
ความสําคัญยิ่งเพราะผูพิพากษาศาลสูงท่ีทรงอิทธิพลอยูในตําแหนงตลอดชีพ และสามารถ
เช่ือไดวาจะตัดสินคดีใหสอดคลองกับแนวคิดข้ันพื้นฐานของพรรคการเมืองของ
ประธานาธิบดีท่ีแตงต้ังตนเองเขามา 
 ฝายนิติบัญญัติหรือสภาคองเกรส (Congress) ประกอบดวย 2 สภา ซ่ึงไดแก สภา
ซีเนต (the Senate) และสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) สภาซีเนตเปน
สภาท่ีไดรับการเคารพนับถือมากกวาในจํานวนสภาท้ังสอง เน่ืองจากประกอบดวยสมาชิก
จากพรรคการเมืองท้ังสองท่ีมีประสบการณทางการเมืองอันยาวนานกวา ในขณะที่สภา
ผูแทนราษฎรเปนองคกรท่ีมีสมาชิกจํานวนมาก และมีความเปนฝกเปนฝายทางการเมือง 
จึงยากท่ีจะคาดเดาได การแบงแยกกันในกรณีเชนน้ีเห็นไดจากกระบวนการถอดถอน     
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (impeachment) โดยสภาผูแทนราษฎรอาจขอใหถอดถอน
ประธานาธิบดีดวยคะแนนเสียงขางมาก ซ่ึงสภาซีเนตจะทําการพิจารณาการถอดถอน 
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 อํานาจของฝายนิติบัญญัติท่ีไดรับมอบจากรัฐธรรมนูญ รวมถึงอํานาจในการ
จัดเก็บภาษีและการใชจายเงิน ยืมเงิน ควบคุมการคา ประกาศสงคราม และตรากฎหมาย 
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีและใชจายเงินและการควบคุมการคา นับวาเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดทิศทางของประเทศชาติ เน่ืองจากทุกมลรัฐตองอาศัยการ
ใชจายเงินของรัฐบาลกลาง และการคาเกือบท้ังหมดอาจกลาวไดวาเปนเร่ืองของ
ประเทศชาติ จึงตองมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังโดยสภาคองเกรส ถึงแมทุกมลรัฐจะมี
อํานาจอธิปไตยในการตรากฎหมายของตนเอง  (ซ่ึงตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ) มลรัฐตาง ๆ 
มักจะถูกบังคับใหตรากฎหมายตามความประสงคของรัฐบาลกลาง มิฉะน้ันจะตองสูญเสีย
เงินทุนจํานวนมาก ตัวอยางเชนในเร่ืองการจํากัดความเร็วของยานพาหนะ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีสงวนไวเปนอํานาจของแตละมลรัฐ แตถามลรัฐไมทําตามมาตรฐานของรัฐบาล
กลาง มลรัฐตาง ๆ จะไมไดรับเงินทุนท่ีจําเปนสําหรับการกอสรางหรือการบํารุงรักษา   
ทางหลวงระหวางมลรัฐ 
 ฝายตุลาการดูเหมือนฝายท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดในการปกครองของอเมริกา และท่ีมี
อํานาจมากที่สุดไมยิ่งหยอนกวากัน ไดแก ศาลสูงสหรัฐ ดังไดกลาวมากอนหนาน้ีแลววา
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวของอเมริกันต้ังอยูบนพ้ืนฐานแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาแต
เกากอน ซ่ึงเกี่ยวของกับการตีความตัวบทกฎหมายท่ีมีปญหา ฝายนิติบัญญัติอาจมีอํานาจ
ในการตรากฎหมาย แตฝายตุลาการเปนองคกรสุดทายท่ีจะอธิบายวากฎหมายน้ันมี
ความหมายวาอยางไร รูปแบบการตีความโดยฝายตุลาการที่สําคัญท่ีสุดไดแกการที่ศาล
รัฐบาลกลางสามารถตัดสินวากฎหมายใดชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมตามความหมายของ
รัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจการตีความโดย
ฝายตุลาการหรือการตรวจสอบ โดยฝายตุลาการ ซ่ึงมีช่ือเรียกเปนการเฉพาะวา Judicial 
review เพ่ือท่ีจะเขาใจถึงท่ีมาของอํานาจน้ีจําเปนตองตรวจสอบความเปนมาของอํานาจนี้
ในแงประวัติศาสตรในรูปแบบของคดี Marbury v. Madison ซ่ึงตัดสินในป 1803 
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 ในการเลือกต้ังป 1800 Thomas Jefferson1 ซ่ึงสังกัดพรรครีพลับลิกันชนะทั้งการ
เลือกต้ังตําแหนงประธานาธิบดีและสภาคองเกรส ฝายท่ีแพการเลือกต้ังไดแกพวกนิยม
รัฐบาลกลาง (Federalist) คือประธานาธิบดี John Adams1 ซ่ึงกําลังพนจากตําแหนง 
เพื่อท่ีจะสามารถคุมอํานาจฝายตุลาการไว John Adams ไดแตงต้ังผูพิพากษาศาลสหรัฐ 
จํานวน 42 ตําแหนงข้ึนมาใหมในวันสุดทายของการดํารงตําแหนงของตนเอง บาง
ตําแหนงเปนตําแหนงตลอดชีพ หน่ึงในจํานวนผูพิพากษาใหมไดแก William Marbury แต
เขาไมไดรับหนังสือแตงต้ังจากประธานาธิบดี Adams เน่ืองจากเขาลืมหนังสือแตงต้ังไวใน
หองทํางานของประธานาธิบดี ซ่ึงขณะนี้ถูก Jefferson เขาครอบครอง ประธานาธิบดี 
Jefferson ปฏิเสธท่ีจะสงมอบหนังสือการแตงต้ังใหกับ Marbury และตอมา Marbury จึง
นําคดีข้ึนสูศาลสูงสหรัฐ 
 Marbury อางวาตามพระราชบัญญัติตุลการ 1789 (Judiciary Act 1789) ไดให
อํานาจแกศาลสูงในการส่ังใหประธานาธิบดีสงมอบหนังสือแตงต้ังตุลาการ ประธานศาลสูง
สหรัฐ John Marshall ซ่ึงเปนพวกนิยมรัฐบาลกลางและศาลสูงไดตัดสินวาการแตงต้ัง และ
การสงมอบหนังสือแตงต้ังมิชอบดวยกฎหมายเพราะวาพระราชบัญญัติตุลาการ 1789 ได
ใหอํานาจแกศาลสูงในสิ่งที่ไมมีการระบุไวในรัฐธรรมนูญสหรัฐ คําตัดสินน้ีถือเปนเร่ือง
ประหลาดมากเพราะ Marshall เปนพวกนิยมรัฐบาลกลาง แทนที่จะสนับสนุนพวกนิยม
รัฐบาลกลาง Marshall กลับตัดสินใหศาลสูงมีอํานาจในการตัดสินวา กฎหมายท่ีตราโดย
สภาคองเกรสใชไมได หากขัดกับรัฐธรรมนูญและเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

การที่รัฐธรรมนูญหมายความวาอยางไร หรือแมกระท่ังผูเขียนรัฐธรรมนูญไดให
ความหมายวาอยางไร ข้ึนอยูกับความนึกคิดของศาลสูง ณ ขณะท่ีมีปญหาขอกฎหมาย
ข้ึนมาสูศาลสูง ตัวอยางเชน คําตัดสินของศาลสูงท่ีเกี่ยวกับการทําแทงโดยชอบดวย
กฎหมายยอมมีความแตกตางกันต้ังแตป 1900 ถึงป 2000 คําพิพากษาของศาลสูงอาจแบง
ออกตามประวัติศาสตรไดเปน 3 ยุค ดังน้ี คือยุคกอต้ังประเทศตั้งแตป 1800-1870 ยุค
อํานาจรัฐบาลกลางต้ังแตป 1870-1940 และยุคสิทธิสวนบุคคลต้ังแต 1940-ปจจุบัน  
ปจจุบันศาลสูงมักจะมีคําตัดสินซ่ึงไปทดสอบความสําคัญทางการเมืองท่ีวาใครไดอะไร ได
เม่ือไร และไดมาอยางไร ในสหรัฐ ใครไดแกบุคคลธรรมดา สถาบันเอกชน องคกรของ

                                                           
1Thomas Jefferson, (1743-1826), ประธานาธิบดี ลําดับท่ี 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา. 
2John Adams (1722-1803), ประธานาธิบดีลําดับท่ี 2 ของสหรัฐอเมริกา (1797-1801). 



ในป 1970 ทนายความของ Norma L. McCorvey  ซ่ึงมีช่ือสมมติในคดีวา Jane 
Roe ไดยื่นฟองตอศาลช้ันตนของสหรัฐในมลรัฐเท็กซัส โดยมี Henry Wade ซ่ึงเปนอัยการใน
นามของมลรัฐเท็กซัสเปนจําเลย 

ศาลช้ันตนสหรัฐตัดสินให McCorvey ชนะคดี แตไมยอมออกคําส่ังหามมิใหมีการ
บังคับใชกฎหมายหามการทําแทง คําพิพากษาของศาลชั้นตนสหรัฐไดตัดสินตามบท 
บัญญัติเพิ่มเติมรัฐ ฉบับท่ี 9 (Ninth Amendment) ซ่ึงบัญญัติวา “การที่มีการแจกแจงสิทธิ
ตาง ๆ ไว ในรัฐธรรมนูญไมไดเปนการปฏิเสธสิทธิหรือลดคุณคาของสิทธิอื่น ๆ ท่ีประชาชนมี
อยู” และไดมีการอิงกับคําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐในคดี Griswold v. Connecticut1 ซ่ึง
ตัดสินวา การที่ Griswold ซ่ึงนายกสมาคมวางแผนครอบครัวถูกตัดสินใหมีความผิดฐาน
ละเมิดตอกฎหมายอาญาของมลรัฐคอนเนคติกัต (Connecticut) ซ่ึงหามการแจกจาย
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคุมกําเนิดใหแกบุคคลที่สมรสแลว ศาลสูงสหรัฐไดพยายาม
หาทางยกเลิกกฎหมายฉบับดังกลาว แตก็ไมพบวามีการลวงละเมิดบทบัญญัติวาดวยสิทธิ
บทหน่ึงบทใดเปนการเฉพาะ แตศาลสูงไดกลาววาบทบัญญัติวาดวยสิทธิแตละบทมีรัศมี
แหงสิทธิซ่ึงเทากับเปนขอบขายของสิทธิตาง ๆ ท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก สิทธิ
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1) หญิงท่ีทําแทงมักจะมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย 
2) วิธีการทําแทงกอนท่ีจะมีการคนพบยาปฏิชีวนะมีความเสี่ยงอยางมาก แมจะ

ดวยวิธีการทางแพทยสมัยใหมการทําแทงชวงหลังของการตั้งครรภก็ยังเปนการเสี่ยงภัย
อยางยิ่ง 

3) รัฐ ไดประโยชนจากการปกปองคุมครองทารกในครรภมารดากอนคลอด 
 สําหรับประเด็นที่หน่ึงศาลไมไดใหนํ้าหนักมากนัก แตศาลไดใหนํ้าหนักแกประเด็น
ท่ี 2 และท่ี 3 เน่ืองจากรัฐไดรับประโยชนตามกฎหมายท่ีตองปกปองและรักษาไวซ่ึง
สุขภาพของหญิงที่ต้ังครรภ และยังไดรับประโยชนในการปกปองคุมครองชีวิตมนุษยท่ีจะ
เกิดมา การท่ีกลาววารัฐเท็กซัสไดรับประโยชนในการควบคุมการทําแทงหรือไมไดรับ
ประโยชนอยางเพียงพอในการตัดสินใจการทําแทงของหญิงจึงเปนเร่ืองท่ีไมอาจรับฟงได 
 ศาลสูงสหรัฐไดกลาวสรุปในท่ีสุดวา สิทธิความเปนอยูสวนตัวใหรวมถึงการ
ตัดสินใจการทําแทงดวย แตสิทธิในกรณีเชนน้ีก็มิใชจะปราศจากเง่ือนไขเสียเลยทีเดียว 
และจะตองคํานึงถึงผลประโยชนในการควบคุมการทําแทงดวย 
 ในคําพิพากษาของศาลสูงไดยกประเด็นเร่ืองทารกในครรภมารดาเปนบุคคลแลว
หรือยังตามบทบัญญัติเพ่ิมเติมฉบับท่ี 14 (Fourteenth Amendment) ซ่ึงศาลกลาว  ถาหาก
ทารกในครรภมารดาเปนบุคคล ยอมมีสิทธิท่ีจะมีชีวิต (the right to life) ตามบทบัญญัติ
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 14 ผูพิพากษาเสียงขางของศาลสูงเห็นวาตามเจตนาด้ังเดิม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมรวมถึงผูยังไมเกิด แตอยางไรก็ตาม ศาลสูงก็ไมช้ีขาดใน
ประเด็นที่วา ทารกในครรภมารดาเปนบุคคลหรือไม เน่ืองจากประเด็นน้ียังไมมีขอยุติ ศาล
จึงไมอยูในฐานะที่จะใหคําตอบไดแตศาลเห็นวาศาลอยูในฐานะช้ีขาดประเด็นวาสิทธิใน
การทําแทงส้ินสุดเม่ือใด 
 คําพิพากษาในคดี Roe v. Wade กําหนดระบบท่ีเรียกวา trimesters ข้ึนมาเพ่ือ
ถวงดุลระหวางผลประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของรัฐกับสิทธิในการทําแทง โดยศาล



 ในคดี Roe v. Wade ยังมีประเด็นซ่ึงวาดวยการมีเหตุอันเปนมูลฐานที่จะฟองรอง
ไดหรือไม เน่ืองจาก Jane Roe เร่ิมฟองคดีในเดือนมีนาคม 1970 ไดคลอดบุตรเรียบรอย
แลวตอนท่ีเธอตอสูคดีในศาลสูงในเดือนธันวาคม 1971 โดยหลักการ มีการโตแยงกันวา
คดีของ Roe มีเหตุจะตองพิจารณาตอไปหรือไม เพราะเธอไมไดรับผลกระทบใด ๆ จาก
คําตัดสินของศาล ขณะเดียวกันเน่ืองจากเธอไดคลอดบุตรเรียบรอยแลว และยกบุตรของ
ตนเองใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น เธอจึงอางเหตุแหงคดีของหญิงต้ังครรภอื่นเพื่อมา
ฟองศาลไมได ตอกรณีน้ีศาลสูงสหรัฐไดยกเวนการไมมีเหตุแหงคดีใหแก Roe โดยเห็นวา
คดีในลักษณะเดียวกันกับของ Roe เกิดข้ึนเปนประจํา ศาลสูงสหรัฐจึงถือวายังมีเหตุแหง
คดีท่ีตองพิจารณาตอไป โดยศาลใหขอสังเกตวาการต้ังครรภของหญิงมักจะส้ินสุดลง
กอนท่ีศาลจะพิจารณาคดีแลวเสร็จ การอุทธรณคดียอมจะไดรับการปฏิเสธ 
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