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เนื่ องจากสภาวการณ์ ของสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ความเจริญ ก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เกิดข้อพิพาททางแพ่งที่มีผู้เสียหายได้รับความเสียหาย
จานวนมากจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ปัญหามลพิษจากการเผาถ่านหินของโรงงานอุตสาหกรรม หรือการผิด
สัญ ญาซื้อขายบ้ านในโครงการหมู่บ้ านจั ดสรร เป็นต้น ในขณะที่ เงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีตามที่กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่เดิมนั้น ผู้เสียหายแต่ละคนต้องดาเนินคดีด้วยตนเองแยกต่างหากจากกัน
เป็นรายคดี แม้จะได้รับความเสียหายจากการกระทาเดียวกันก็ตาม และแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จะมี บ ทบั ญ ญั ติ ให้ มี ก ารรวมคดี ที่ มีข้ อเท็ จ จริงเดี ยวกั น มาพิ จารณาร่ว มกั น ได้ก็ ตาม แต่ก็ ยังมีข้ อจากั ดอยู่ม าก
ก่อให้เกิดปัญหาในการดาเนินคดีในเรื่องเดียวกันซ้า ๆ หลายครั้งในศาล คาพิพากษาในแต่ละคดีอาจแตกต่างกันได้
แม้ว่ามูลเหตุแห่งคดีมาจากเรื่องเดียวกันก็ตาม ทาให้คดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลเป็นจานวนมาก เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการคดี และใช้งบประมาณในการพิจารณาคดีเป็นจานวนมากโดยไม่มีความจาเป็น
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการหยิบยกแนวความคิดในการดาเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action ซึง่ เป็นวิธีการที่
มีประสิทธิภาพในต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการดาเนินคดีแบบกลุ่ม นั้น
หมายความถึง การที่ผู้แทนกลุ่มดาเนินคดีแทนผู้เสียหายคนอื่นๆ โดยผู้เสียหายเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดี
ไม่ได้มีการมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทน ผู้แทนกลุ่มดาเนินคดีไปในนามของตนเองและแทนผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระทาเดียวกันของผู้ ก่อให้เกิดความเสียหายคนเดียวกัน มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้เรียกร้องเป็น
อย่างเดียวกัน และคาพิพากษามีผลผูกพันถึงผู้เสียหายคนอื่นที่เป็นสมาชิกกลุ่มทุกคนด้วย
แนวความคิดในการดาเนินคดีแบบกลุ่มได้ถูกนามาบรรจุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่ง
แก้ไขเพิม่ เติมโดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีหลักเกณฑ์สาคัญสรุป
ได้ดังนี้
๑. กาหนดให้ ผู้ เสี ยหายสามารถร้อ งขอให้ ดาเนินคดีแบบกลุ่ มได้ในคดีล ะเมิด คดีผิ ดสัญ ญา และคดี
เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การคุ้ มครองผู้บริโภคแรงงาน หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันทางการค้า โดยต้องแสดงเหตุผลที่ศาลจะอนุญาตให้ดาเนินคดีแบบกลุ่มด้วย
๒. ให้ศาลยุติธรรมที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเว้นแต่ศาลแขวง มีอานาจในการดาเนินคดีแบบกลุ่ม

๒
๓. ให้มีเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มทาหน้าที่ช่ว ยเหลือศาลในการดาเนินคดีแบบกลุ่มตามที่ศาลมอบหมาย
เช่น ไกล่เกลี่ยคดีแบบกลุ่ม ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน ดาเนินการให้มีการคุ้มครองสิทธิของคู่ความและ
สมาชิกกลุ่มทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณาคดี
๔. สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่
ศาลกาหนด เมื่อพ้นกาหนดเวลาแล้ว สมาชิกกลุ่มจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ศาล และเมื่อแสดงความประสงค์จะออกจากกลุ่มแล้ว จะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกไม่ได้
๕. สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มมีสิทธิในการเข้าฟังการพิจารณาคดี ขอตรวจเอกสาร
ทั้งหมดหรือบางส่วนในสานวนความหรือขอคัดสาเนาเอกสารนั้น
๖. คาพิพากษาของศาลมีผลเป็นการผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่ม ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้โจทก์
ชนะคดี ให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์มีอานาจในการดาเนินการบังคับคดีแทนโจทก์และสมาชิกกลุ่ม สมาชิก
กลุ่มไม่มีสิทธิดาเนินการบังคับคดีได้ด้วยตนเอง
การน าวิธีการดาเนิ น คดีแบบกลุ่ ม มาใช้ มีข้อดีคือ ผู้ เสียหายจะได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึ ง ไม่มีการ
ดาเนินคดีในเรื่องเดียวกัน หลายครั้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และคาพิพากษาของศาลเป็นเอกภาพ แต่การ
ดาเนินคดีแบบกลุ่มก็มีข้อเสียบางประการ เนื่องจากวิธีการกาหนดสมาชิกกลุ่มบางกรณีทาได้ยากลาบาก ผู้เสียหาย
กับผู้ประกอบการอาจร่วมกันแสวงหาประโยชน์มิชอบจากการดาเนินคดี ผู้แทนกลุ่มไม่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพียง
พอที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มได้อย่างเต็มที่ และการบังคับคดีมีความยุ่งยากมากกว่าการบังคับคดีในคดี
ปกติ
การนาวิธีการดาเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในประเทศไทยจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ และเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่นั้น คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ
หนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่ง
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานี้เอง
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