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การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

บทนำ

	ปัจจุบันกระบวนการพิจารณาคดีโดยทั่วไปของประเทศไทยนั้นได้อาศัย 
หลกัเกณฑต์ามทีไ่ดม้กีารกำหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความหรอืกฎหมาย 
วิธีสบัญญัติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง	คดีอาญา	หรือคดีตามกฎหมายพิเศษอื่น	ๆ	 
ซึง่จะเริม่ตน้โดยการฟอ้งคดโีดยบคุคลผูถ้กูโตแ้ยง้สทิธติามกฎหมาย	หรอืจะตอ้งใชส้ทิธ ิ
ทางศาลเพือ่ปกปอ้งคุม้ครองสทิธขิองตนโดยการเสนอเปน็คำฟอ้งหรอืคำรอ้งขอเพือ่ให ้
ศาลพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วแต่กรณี	

อย่างไรก็ดีในคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งได้รับความเสียหายจาก 
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายคนเดียวกันภายใต้ข้อเท็จจริงหรือกฎหมายเดียวกัน 
การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความดังกล่าวอาจจะไม่ครอบคลุมไปถึงบุคคล 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายเหล่านั้นทุกคน	หากว่าบุคคลนั้น	 ๆ	 ไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความ 
ในคดดีว้ย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน	“การดำเนนิคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม”	จะเหน็ไดว้า่เมือ่ 
มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขึ้นก็จะมีบุคคลเป็นจำนวนมาก 
ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเสียหายดังกล่าว	หากผู้เสียหายทุกคนจะฟ้อง
คดีของตนต่อศาลก็อาจจะเกิดภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย	และทำให้เสียเวลามากในการ
ดำเนินคดี	อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการพิจารณาคดีของศาลอีกด้วย	
ดังนั้น	แนวคิดใน	“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม”	จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ 
ลดข้อจำกัดในการดำเนินคดีดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและอำนวยความยุติธรรม 
ให้แก่คู่ความได้มากยิ่งขึ้น

	คอลัมน์	 “เกร็ดกฎหมายน่ารู้”	 จึงใคร่ขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง	
“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” 
เพือ่ใหผู้อ้า่นไดท้ราบถงึการพจิารณาคดใีนรปูแบบของการดำเนนิคดแีบบกลุม่	ซึง่เปน็ 
ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดำเนินคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก	ซึ่งในระบบศาล 



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓166

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	(Class	Action)	 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดให้มีวิธีการดำเนินคดีในรูปแบบกลุ่มมาใช้ในการ 
พิจารณาคดีของศาล	อย่างไรก็ดีการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจถูกพัฒนาและนำมาใช ้
ในประเทศไทยก็เป็นได้ในอนาคตอันใกล้นี้

๑. ความเป็นมาของแนวความคิดในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม๑

แนวความคิดในการดำเนินคดีแบบกลุ่มน้ันได้เร่ิมมีข้ึนเป็นคร้ังแรกในต่างประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความยุติธรรม	และคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดี	
จึงได้มีแนวคิดในเบื้องต้นว่าควรมีผู้แทนในการดำเนินคดีแทนบุคคลผู้ที่ได้รับความ 
เสียหายคนอื่น ๆ  ด้วยซึ่งอาจมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากการกระทำที่ก่อให้เกิด 
ความเสยีหายของบคุคลฝา่ยเดยีวกนัและมขีอ้เรยีกรอ้งเปน็อยา่งเดยีวกนั	การดำเนนิคด ี
แบบกลุ่มนั้นช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีได้	เนื่องจากเป็นการเข้าสู่กระบวน
พิจารณาของศาลในครั้งเดียวแต่มีผลผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด

	ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์นั้น	 ได้อาศัย 
แนวความคดิทัว่ไปมาจาก	“หลกัการคุม้ครองประโยชนข์องประชาชนในประเทศ”	ซึง่ 
ไม่ใช่ประโยชน์ของรัฐแต่เป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม	ดังนั้นผู้ที่ได้รับ 
ความเสยีหายทกุคนจะตอ้งเขา้ตอ่สูค้ดดีว้ยตวัเอง	เพือ่ปกปอ้งและคุม้ครองสทิธขิองตน 
ทำใหเ้กดิความลา่ชา้ในการพจิารณาคดี	ศาลจงึมแีนวความคดิในการกำหนดใหม้รีะบบ 
การดำเนินคดีแทนกัน	โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ 
ไดเ้สยีรว่มกนัในเรือ่งเดยีวกนั	มขีอ้เรยีกรอ้งเปน็อยา่งเดยีวกนัและผลในการพพิากษาคด ี
นั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มนั้น	ๆ	ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง 
ไดม้กีารกำหนดใหเ้อกชนสามารถดำเนนิคดแีบบกลุม่ไดใ้นคดแีพง่เพือ่ลดความซำ้ซอ้น 

แนวความคิดในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนั้นได้เริ่มมีขึ้น 
เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
รักษาความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
ในการดำเนินคดี

 ๑โปรดดูเพิ่มใน	อรรถกร	 	อิงควรานุวัฒน์,	“บทบาทของทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม”,	 (วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,	๒๕๕๑),	หน้า	๓๐.	คนึงนิจ	 	บุญบานเย็น,	
“ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ กับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม”, 
(วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๔๙),	หน้า	๗๘.		ปราณี		สาโร,	“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : 
การเขา้เปน็สมาชกิกลุม่ ขอ้จำกดัและประโยชนท์ีพ่งึไดร้บั”,	(วทิยานพินธป์รญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติ		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์	
๒๕๔๗),	หน้า	๓๔.



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 167

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ในการดำเนินคดีท่ีมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างเดียวกันเข้าสู่การพิจารณาของศาล 
โดยมมีาตรการทางกฎหมายทีก่ำกบัดแูลการดำเนนิคดแีทนของผูแ้ทนกลุม่เพือ่คุม้ครอง 
สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มิได้เข้ามารักษาสิทธิของตนในคดี	ทั้งนี้	ได้มีการกำหนดเงื่อนไข 
เบือ้งตน้ในการดำเนนิคดแีบบกลุม่ไวใ้นขอ้ 23 ของ “กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 
ของสหพนัธรฐั” หรอื Federal Rule of Civil Procedure (FRCP)	โดยไดก้ำหนด 
หลักเกณฑ์ให้สมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งหรือหลายคนอาจฟ้องหรือถูกฟ้องในฐานะ 
คู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มในนามของสมาชิกในกลุ่มได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	(๑)	 จำนวนสมาชิกของกลุ่มมีจำนวนมาก	 (Numerous)	และการที่สมาชิก 
ของกลุ่มเข้าร่วมกันในคดีจะไม่สะดวกในทางปฏิบัติ	(impracticable)

	(๒)		มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันในกลุ่ม	 (Common	
question	to	fact	or	law)

	(๓)	 ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ของคู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มจะต้องเป็น 
ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ประเภทเดียวกันกับของกลุ่ม	 (Typical	of	 the	claims	or	
defenses)

	(๔)	 คู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มสามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มได้อย่าง 
เป็นธรรมและเพียงพอ	(Fairly	and	adequately	protect	the	interests)

	สำหรบัในกลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบกฎหมายแบบซวีลิลอวน์ัน้	ไดม้แีนวความคดิ 
มาจากหลกัการทีถ่อืวา่	“ประโยชนเ์อกชนเปน็เรือ่งทีร่ฐัจะตอ้งรบัผดิชอบ”	ในฐานะ 
ที่เป็นองค์กรรวมของสังคม	 หากจำเป็นต้องคุ้มครองประโยชน์ของเอกชนที่มี 
เป็นจำนวนมากจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาที่รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยตรงหรือเป็นประโยชน์ของสาธารณชนแล้ว	 ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่ 
จำตอ้งดแูลจดัการเพือ่ประโยชนส์าธารณะ	รฐัจงึเปรยีบเสมอืนตวัแทนของเอกชนในการ 
ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ต่าง	ๆ	มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 
ของรัฐหรือกลุ่มองค์กรท่ีกฎหมายเห็นว่ามีหน้าท่ีเก่ียวข้องแม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลัก 
เป็นผู้ดำเนินคดีปกป้องผลประโยชน์แทนบุคคลในกลุ่ม๒

	ดังนั้นในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์จึงได้มีการกำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของ 
กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินคดีแทนเอกชนที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยมีข้อ 
เรยีกรอ้งอยา่งเดยีวกนัภายใตข้อ้เทจ็จรงิหรอืกฎหมายอยา่งเดยีวกนัและจะดำเนนิคดี 
ได้โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น	 	 เช่น	ในประเทศฝรั่งเศส 
มีรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มอยู่	 ๒	 รูปแบบคือ	รูปแบบแรกคือการดำเนินคดี 

 ๒ปราณี		สาโร,	อ้างแล้ว,	หน้า	๖๐.
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แบบกลุ่มโดยองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเอกชน 
ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอำนาจตามกฎหมายเฉพาะและอยูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูลของ 
หน่วยงานรัฐ	ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีอำนาจดำเนินคดีภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ตามทีก่ฎหมายไดก้ำหนดใหอ้ำนาจไวเ้ทา่นัน้	สว่นอกีรปูแบบหนึง่กค็อืการดำเนนิคดี 
แบบกลุม่โดยหนว่ยงานของรฐั และผูท้ีท่ำหนา้ทีด่ำเนนิคดแีทน คือ พนกังานอยัการ
ซึง่สามารถดำเนนิคดทีางแพง่ในฐานะคูค่วาม	หรอืผูร้อ้งสอดเขา้เปน็คูค่วามแทนบคุคล
อื่นได้	โดยมีผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินคดีและต้องอยู่ภายใต้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม๓

	การดำเนนิคดแีบบกลุม่	คอื	การฟอ้งคดเีพือ่ประโยชนข์องผูเ้สยีหายจำนวนมาก 
ซึง่มผีลกระทบตอ่ประชาชนโดยสว่นรวม	โดยมลีกัษณะเปน็กระบวนพจิารณาทีก่ำหนด 
ให้บุคคลดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่อยู่ 
ภายใต้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน	ทั้งนี้	ผลของคำพิพากษาในคดีจะผูกพัน
ถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการดำเนินคดีแทนด้วย

	 วัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม	 คือ	 การเยียวยาความเสียหาย 
ทางแพง่อนัจะเกดิประโยชนต์อ่ศาลและคูค่วาม	เนือ่งจากเปน็การประหยดัทัง้คา่ใชจ้า่ย 
เวลา	และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีให้น้อยลง	ตลอดจนทำให้ผู้เสียหายในคด ี
ได้รับการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 อยา่งไรกด็	ีคดทีีจ่ะเขา้สูก่ารดำเนนิคดแีบบกลุม่ไดน้ัน้จะตอ้งมบีคุคลซึง่ไดร้บั 
ความเสยีหายเปน็จำนวนมากและเปน็คดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ	โดยรปูแบบ 
การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ใช้เฉพาะในการดำเนินคดีทางแพ่งเท่านั้น	ทั้งนี้	กลุ่มบุคคล 
จะเข้าเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยก็ได้โดยมีอำนาจฟ้องโดยเท่าเทียมกัน	

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ การฟ้องคดีเพื่อ 
ประโยชน์ของผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีลักษณะเป็นกระบวน 
พิจารณาที่กำหนดให้บุคคลดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองและเพือ่ประโยชนข์องบคุคลอืน่ทีอ่ยูภ่ายใต้
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน

 ๓คะนึงนิจ		บุญบานเย็น,	อ้างแล้ว,หน้า	๗๖.
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๓.  ลักษณะทั่วไปของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
๓.๑ รูปแบบของคดี
		 	 การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะใช้ในกรณีที่มีผู้ถูกโต้แย้งสิทธิเป็นจำนวนมาก	

เชน่	ในคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคซึง่มผีูเ้สยีหายเปน็จำนวนมากจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร	 
โดยเกิดจากสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการรายเดียวกัน	หรือในคดีละเมิดที่มี 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำเป็นบุคคลจำนวนมาก	ซึ่งบ่อยครั้งความเสียหาย 
อาจเกิดจาก	อุบัติเหตุต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะทางบก	ทางน้ำ	หรือทางอากาศ	ซึ่งแต่ละครั้ง 
ที่มีเหตุละเมิดดังกล่าวจะมีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้นเป็นจำนวนมาก	 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มซึง่ในปจัจบุนัจะเปน็ปญัหาในอนัดบั 
ตน้	ๆ 	ของประเทศไทยไปแลว้	เพราะการกระทำอนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ในแต่ละครั้งนั้นจะมีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
เช่นเดียวกัน

 ๓.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี๔

   ๑) โจทก์	ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะใช้กับการดำเนินคดีแพ่ง	โดยการ 
ดำเนินคดีจะเป็นรูปแบบของกลุ่มบุคคล	การเริ่มต้นของคดีจะเริ่มต้นด้วยการที่โจทก ์
ยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม	 โจทก์จึงต้องเป็นผู้ดำเนินคด ี
ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนคดีเสร็จสิ้นเนื่องจากโจทก์	คือ	ผู้แทนกลุ่ม	คุณสมบัติของโจทก์ 
ในการดำเนินคดี	 คือ	 ต้องมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันกับสมาชิกกลุ่มเพื่อเป็น 
หลักประกันว่า	 โจทก์ย่อมต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม 
ทัง้หมด	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่โจทกจ์ะตอ้งมคีวามสามารถในการดำเนนิคดเีพือ่รกัษา 
ผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเต็มที่	 เพราะผลของคำพิพากษาย่อมผูกพัน 
สมาชกิในกลุม่ทกุคน	แตห่ากโจทกไ์มม่คีวามสามารถในการดำเนนิคดไีดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ลว้ 
คำพพิากษายอ่มไมผ่กูพนัสมาชกิกลุม่ทีไ่มไ่ดเ้ขา้มาดำเนนิคดดีว้ย	โดยในการพสิจูนเ์รือ่ง 
ความสามารถในการดำเนินคดีนั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า 
ตนมีความสามารถในการดำเนินคดี	หากไม่สามารถพิสูจน์ได้อาจจะทำให้ฝ่ายจำเลย 
คัดค้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มของโจทก์ได้

   ๒)  สมาชิกกลุ่ม		คือ	บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายโดยตรง 
ซึง่ไดร้บัการดำเนนิคดแีทนโดยผูแ้ทนกลุม่	เพราะเหตวุา่ในมลูเหตแุหง่ความเสยีหายใด 
ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนั้นหากผู้เสียหายดำเนินการฟ้องคดีเองทุกคนจะทำให้ 
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากตลอดจนทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดี

 ๔วัชรี	 	 สุตะไล,	 “พนักงานอัยการในฐานะทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมาย 
คุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายสิง่แวดลอ้ม” (วทิยานพินธป์รญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติ	คณะนติศิาสตร	์มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย,์	
๒๕๕๑)	หน้า	๑๕.
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การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	(Class	Action)	 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

   ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มน้ันสมาชิกกลุ่มจะต้องแสดงเจตนาเข้าเป็น 
สมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นคู่ความในคดีตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่มีการจำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม	
โดยศาลจะพิจารณาว่าในคดีท่ีฟ้องต่อศาลน้ันหากใช้วิธีการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีหรือไม่	อย่างไรก็ดีสมาชิกกลุ่มจะต้องมีปัญหาใน 
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาและ 
พิพากษาคดีในประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างเดียวกันให้เสร็จสิ้นไปใน 
คราวเดียว

   ๓) ทนายความของกลุม่ ทนายความในการดำเนนิคดแีบบกลุม่นัน้	ถอืวา่ 
เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก	 เพราะต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของโจทก์และ 
สมาชกิกลุม่ทกุคน	ทนายความของกลุม่จงึควรเปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณแ์ละมชีือ่เสยีง 
โดยศาลจะพิจารณาถึงผลงานตั้งแต่เริ่มต้นคดีว่าทนายความผู้นั้นมีความตั้งใจในการ 
ดำเนินคดีตลอดจนมีความสามารถมากน้อยเพียงใดโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	 
ทนายความจะตอ้งปรกึษาหารอืกบัผูแ้ทนกลุม่เกีย่วกบัความคบืหนา้ของคดตีลอดเวลา 
โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มด้วย	

   ๔) ศาล	การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการดำเนินคดีแทนผู้เสียหาย 
เป็นจำนวนมากทั้งผู้เสียหายที่ไม่ได้เข้ามาดำเนินคดีด้วยตัวเอง	ศาลจึงต้องมีบทบาท 
ในการควบคุมและดูแลการดำเนินกระบวนพิจารณา	เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครอง 
และรักษาสิทธิของสมาชิกกลุ่มคนอื่น	ๆ	ที่ได้รับการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน	

๔.  การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม๕

คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีลักษณะเฉพาะ	กล่าวคือเป็นคดีที่ผู้กระทำ
ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดมลพิษต้องไม่ได้มุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด 
โดยเฉพาะ	และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดมลภาวะและมลพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำรงชีวิต 
ของมนษุย	์จากการศกึษาพบวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้มนัน้มอียู่	๒	ประเภท	คอื	การทำลาย 

ทนายความของกลุ่มจึงควรเป็นบุคคลที่มี 
ประสบการณ์และมีชื่อเสียง โดยศาลจะพิจารณาถึง 
ผลง านตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น คดี ว่ า ทน ายคว ามผู้ นั้ น 
มีความตั้งใจในการดำเนินคดีตลอดจนมีความสามารถ 
มากน้อยเพียงใดโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๕น้ำแท้	 	มีบุญสล้าง, “Class Action การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคด ี
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”,	พิมพ์ครั้งที่	๑,	(กรุงเทพฯ	:	นิติธรรม,	๒๕๕๐),	หน้า	๔๔.	
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ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยมลพิษ	 โดยจะเห็นได้ว่าผลของการกระทำผิดต่อ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้น	แม้ผู้กระทำจะมิได้มีเจตนามุ่งก่อให้เกิดความเสียหาย	แต่ผล 
ของการกระทำละเมิดนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	รวมถึงส่งผลกระทบต่อชีวิต	ร่างกาย	อนามัย	คุณภาพชีวิตหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่นด้วย

	คดสีิง่แวดลอ้มในประเทศไทยสามารถเสนอขึน้สูศ่าลไดท้ัง้ในศาลยตุธิรรมและ
ศาลปกครองโดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในคดี	สถานะของผู้กระทำความผิด	และอำนาจ 
ในการพิจารณาคดีในศาลนั้น	ๆ	เช่นในกรณีที่การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้บุคคลได้รับความเสียหายย่อมถือว่าบุคคลเหล่านั้นถูกโต้แย้ง 
สิทธิตามกฎหมายแล้ว๖	ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ในความเสียหายนั้นได้หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ	 หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร๗	 และก่อให้ 
เกิดความเสียหายขึ้น	ผู้ได้รับความเสียหายย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้	

	อย่างไรก็ดีการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในการดำเนิน
คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ที่ไม่เหมาะสม
กบัรปูแบบของคดทีีม่ผีูเ้สยีหายเปน็จำนวนมาก	ตลอดจนการดำเนนิกระบวนพจิารณา 
ล่าช้า	 เช่น	 ในเรื่องของการรวมการพิจารณาคดี	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่า	ศาลจะต้องฟัง 
คู่ความให้ครบทุกฝ่าย	และต้องมีการสอบถามผู้เสียหายทุกคนซึ่งมีเป็นจำนวนมาก 
และตอ้งใชร้ะยะเวลานาน	และหากคดทีีค่า้งพจิารณาอยูใ่นศาลสองศาลตา่งกนักจ็ะตอ้ง 
ไดร้บัความยนิยอมของอกีศาลหนึง่ดว้ยวา่	จะรบัโอนหรอืจะโอนคดนีัน้หรอืไม	่ถา้หาก 
ศาลน้ันไม่ยินยอมก็จะต้องให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้ช้ีขาดซ่ึงต้องรอเป็นระยะเวลานาน 
หรือในบางกรณีที่คดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีศาลก็ได้มีคำพิพากษาในคดีนั้นแล้ว	 
การรวมการพจิารณาจงึไมเ่ปน็ประโยชนต์อ่รปูคดอีกีตอ่ไป	และปญัหาอกีเรือ่งหนึง่คอื	
ในเรื่องของการร้องสอดในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก	 
หากผู้เสียหายทุกคนร้องสอดเข้ามาในคดีหมดจะทำให้เกิดความล่าช้าในคดีและผู้ร้องสอด 
จะใช้สิทธิได้เพียงเท่าที่คู่ความฝ่ายที่ตนเข้ามาเป็นคู่ความร่วมมีสิทธิเท่านั้น	จะใช้สิทธิ 
ขัดกับสิทธิที่โจทก์หรือจำเลยเดิมมีอยู่ไม่ได้	จึงไม่สามารถดำเนินคดีของตนได้เต็มที่	 
นอกจากนีย้งัมปีญัหาในเรือ่งของการเขา้เปน็คูค่วามรว่มในคดหีากผูเ้สยีหายตอ้งการ 
เป็นโจทก์ร่วมกันในคดีจะต้องมีการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดซึ่งเป็นการสร้างภาระ 
ให้แก่ฝ่ายโจทก์และหากมีโจทก์หลายคนแต่ละคนก็มีสิทธินำพยานหลักฐานของตน 
เข้ามาสืบได้	จึงก่อให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากแก่คดีเป็นอย่างมาก

 ๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๕๕.
 ๗พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙.
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การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	(Class	Action)	 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 หากเรานำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาบังคับใช้ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดปัญหาในหลาย	 ๆ	 เรื่อง	 
จึงเห็นว่าการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเนื่องจากจะทำให้การฟ้องคดีของผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก 
ทำได้ง่ายโดยมี “ตัวแทนกลุ่ม” ในการฟ้องคดีและสมาชิกกลุ่มทุกคนไม่จำเป็นต้อง 
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีแต่คำพิพากษาของศาลก็มีผลไปถึงสมาชิกกลุ่มทุกคนทำให ้
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดปัญหาเรื่อง 
ความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีในประเด็นปัญหาเดียวกันที่มีลักษณะเดียวกันทำให้ 
ประหยัดทั้งเวลา	ค่าใช้จ่ายตลอดจนลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลได้ในโอกาสเดียวกัน

บทสรุป
	อาจกลา่วไดว้า่ในการดำเนนิคดแีบบกลุม่ซึง่มแีนวความคดิ	ทีม่า	และลกัษณะ 

ของการดำเนินคดี	 ตลอดจนในการนำคดีแบบกลุ่มมาใช้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทยนั้น	จะทำให้ช่วยลดภาระทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย	เวลา	และความซ้ำซ้อน 
ในการดำเนนิคดขีองศาลไดเ้ปน็อยา่งมาก	ตลอดจนมสีว่นสำคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการรักษาประโยชน์ของคู่ความในคดีให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมมากกว่าการ 
ดำเนินคดีภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งใช้บังคับ 
อยูใ่นปจัจบุนั	ดงันัน้จงึเหน็ควรใหม้กีารนำหลกัการหรอืรปูแบบการดำเนนิคดแีบบกลุม่ 
มาใช้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความ 
ยตุธิรรมแกป่ระชาชน	ปจัจบุนัไดม้กีารยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบัการดำเนนิคดแีบบกลุม่
ขึน้ในประเทศไทยแลว้	กลา่วคอื	รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ 
แล้วเมื่อวันที่	 ๒๑	 มีนาคม	๒๕๔๙	 	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ 
เพิ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายโดยกำหนดให้เป็นกฎหมายกลาง 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงการฟ้องคดีในเรื่องอื่น	ๆ	ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก	 เช่น	คดี 
เกี่ยวกับหลักทรัพย์	คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	หรือคดีละเมิดที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก	 

การดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งมีแนวความคิด ที่มา 
และลักษณะของการดำเนินคดี ตลอดจนในการนำคดี 
แบบกลุ่มมาใช้กับคดีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยน้ัน 
จะทำให้ช่วยลดภาระทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา และความ
ซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีของศาลได้เป็นอย่างมาก



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 173

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

 ๘ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๓.

โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	ก่อนที่จะนำกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป๘	

	เน่ืองจากรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มน้ีเป็นเร่ืองใหม่สำหรับวงการกระบวนการ 
ยุติธรรมของประเทศไทย	การได้ศึกษาหลักการในการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากต่างประเทศ 
จะทำให้การวางหลักกฎหมายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น	 ตลอดจนทำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้คิดหาแนวทางในการวาง 
มาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีในรูปแบบของ “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม” 
ได้อย่างเหมาะสม	ทั้งนี้	หากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มดังกล่าว	ได้ประกาศใช้บังคับเป็น 
กฎหมายแลว้	ประชาชนจะไดร้บัหลกัประกนัและไดร้บัความคุม้ครอง	รวมทัง้หนว่ยงาน 
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งจะไดด้ำเนนิบทบาทในการปกปอ้งประโยชนส์าธารณะไดอ้ยา่งเตม็ที ่
รวดเร็ว	 และเป็นธรรมอีกประการหนึ่งด้วย	 และเป็นการยืนยันในหลักสากลที่ว่า	 
กระบวนการยตุธิรรมทีล่า่ชา้คอืการปฏเิสธความยตุธิรรมหรอื “Justice delayed 
is Justice denied” 
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