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บทน�า

กฎหมายใหม่ใหอ้ �านาจรัฐบาลสหรัฐฯปรับ และกระทัง่จ�าคุก บุคคลหรือบริษทัท่ีท�าธุรกิจผลิตภณัฑไ์มท่ี้ตดัหรือคา้ขายมาอยา่ง

ผดิกฎหมาย รัฐบาลสหรัฐฯสามารถใชก้ฎหมายน้ีซ่ึงเรียกวา่กฎหมายเลซีย ์(Lacey Act) ลงโทษอยา่งหนกัแก่บุคคลและบริษทั

ท่ีไม่ตระหนกัวา่ไมข้องตนผดิกฎหมาย กฎหมายฉบบัน้ีและค�าแถลงแสดงการน�าเขา้ (ดว้ยการกรอกแบบฟอร์มท่ีผูน้�าเขา้ทุก

รายตอ้งท�า) ท่ีกฎหมายน้ีก�าหนดใหมี้ข้ึนมาใหม่จะมีผลต่อผูผ้ลิตและผูส่้งออกท่ีส่งผลิตภณัฑต่์างๆท่ีท�าจากไม ้รวมทั้งกระดาษ 

เฟอร์นิเจอร์ ไมท่้อน ไมพ้ื้น ไมอ้ดั และแมแ้ต่กรอบภาพ ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา

เม่ือเร็วๆน้ี รัฐบาลสหรัฐฯไดบุ้กตรวจบริษทัท่ีสงัคมใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งดีจนเป็นข่าวใหญ่โต ซ่ึงมีรายงานวา่กระท�า

ไดบ้นพื้นฐานวา่บริษทัน้ีอาจละเมิดกฎหมายเลซีย ์กระทรวงยติุธรรมสหรัฐฯไดเ้ตือนวา่ตั้งใจจะใชก้ฎหมายน้ีด�าเนินคดีผูน้�า

เขา้ไมท่ี้ไดม้าหรือขนส่งมาในทางท่ีละเมิดกฎหมายต่างๆของประเทศท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดของไมท่ี้ตดัมาใชน้ั้น บทลงโทษตาม

กฎหมายน้ีรวมทั้งบทลงโทษทางแพง่ทางการปกครอง การริบสินคา้ท่ีท�าธุรกิจคา้ขายมา การปรับหรือการจ�าคุกทางอาญา การ

ละเมิดกฎหมายเลซียอ์าจกระตุน้ใหมี้การตั้งขอ้หาการลกัลอบน�าสินคา้เขา้ประเทศอยา่งผดิกฎหมายหรือการฟอกเงินดว้ย 

กฎหมายเลซียจ์ะถกูน�า ไปใชค้รอบคลุมอยา่งเตม็ท่ีกบัผลิตภณัฑแ์ละชนิดพนัธ์ุไมท่ี้น�าเขา้มาในสหรัฐฯ กวา้งไปกวา่ไมไ้ม่ก่ีชนิด

พนัธ์ุท่ีถกูระบุวา่ใกลสู้ญพนัธ์ุตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศของชนิดพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (CITES)

ผลท่ีเก่ียวพนักบัผูส่้งออกไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทยส�าหรับไมเ้น้ือแขง็เขตร้อนและผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ

เป็นการส่งออกโดยตรงไปยงัสหรัฐอเมริกาหรือส่งผา่นศนูยก์ารแปรรูปอ่ืนๆ เช่น จีน เวยีดนาม หรือมาเลเซีย (ดูภาพท่ี 1 และ 2) 

ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2543 ถึง 2551 สหรัฐอเมริการองรับประมาณร้อยละ 10–23 ของการส่งออกผลิตภณัฑไ์มข้องประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เฟอร์นิเจอร์ กรอบรูป ไมอ้ดั และกระดาษ โดยทัว่ไปแลว้ มูลค่าของผลิตภณัฑไ์มท่ี้ส่งไปยงัสหรัฐอเมริกาสูง

กวา่ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ส่งไปจีนและเวยีดนามมากมายนกั (ภาพ 2) แมว้า่การคา้ตรงทวภิาคีกบัประเทศสหรัฐอเมริกาน้ีโดยตวัของมนั

เองกม็ากอยูแ่ลว้ แต่น่าจะเป็นวา่มีไมแ้ละผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปแลว้ในปริมาณท่ีมากกวา่มากมายถกูคา้ผา่นไปทางประเทศท่ีเป็น

ตวักลาง อยา่งเช่น จีน เวยีดนาม และมาเลเซีย เพื่อไปผา่นกระบวนการแปรรูปอีกต่อหน่ึงก่อนจะถกูน�าเขา้ไปยงัสหรัฐอเมริกา
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ภาพ 1 และภาพ 2: จุดหมายปลายทางการส่งออกผลติภณัฑ์ไม้ของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2543–2551

แหล่งท่ีมาของข้อมลู: กรมศลุกากรแห่งราชอาณาจักรไทย รวบรวมและปรับมาใช้โดย www.globaltimber.org.uk

นอกจากการใชไ้มท่ี้ตดัมาภายในประเทศแลว้ ประเทศไทยเองยงัท�าหนา้ท่ีเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบไมท่ี้น�าเขา้จากประเทศอ่ืน โดย

เฉพาะอยา่งยิง่มาเลเซีย พม่า จีน และลาว มีรายงานถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาท่ีถกูกฎหมายของไมเ้หล่าน้ีท่ีตดัในประเทศท่ี

สนองไมเ้หล่าน้ีเองหรือประเทศอ่ืนท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดของไมเ้หล่าน้ีจริงๆ (เช่น ไมพ้ม่าบางส่วนผา่นมาทางจีนหรือมาเลเซีย) 

ความเป็นไปไดท่ี้ผลิตภณัฑไ์มแ้ปรรูปของไทยบางส่วนท่ีส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกาจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัมาอยา่งผดิกฎหมาย

และการละเมิดกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมโดยกฎหมายเลซีย ์ถึงแมว้า่การกระท�าท่ีผดิกฎหมายจะเกิดข้ึนในประเทศผูผ้ลิตท่ี

เป็นตน้ก�าเนิด แต่จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงวา่ ผูผ้ลิต ผูส่้งออก และผูค้า้ปลีกของสินคา้ท่ีท�าข้ึนดว้ยไมท่ี้มีขอ้สงสยัอาจถกูริบ 

ลงโทษ หรือกระทัง่จ�าคุกตามกฎหมายสหรัฐฯ ท่ีมีการแกไ้ขใหม่น้ี
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เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 27 ประเทศ อื�น
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ภาพ 3: การน�าเข้าผลติภณัฑ์ไม้ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2543–2551

แหล่งท่ีมาของข้อมลู: กรมศลุกากรแห่งราชอาณาจักรไทย รวบรวมและปรับมาใช้โดย www.globaltimber.org.uk

ภาพรวมของกฎหมายเลซียข์องประเทศสหรฐัอเมริกา

กฎหมายไม้ต่างประเทศมผีลบังคบัใช้ในศาลของสหรัฐอเมริกา: กฎหมายเลซียข์ยายขอบเขตกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ 

ของต่างประเทศโดยการท�าใหเ้ป็นการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเองในการท�าธุรกิจคา้ผลิตภณัฑท่ี์ท�าจากไมท่ี้ถกูตดั 

ขนส่ง หรือขายในทางท่ีละเมิดกฎหมายของต่างประเทศ เช่น กฎหมายและกฏระเบียบการจดัการป่าในประเทศผูผ้ลิต อยา่งเช่น 

ประเทศไทย มาเลเซีย พม่า จีน และลาว รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเภทของการละเมิดกฎหมายและกฏระเบียบท่ีครอบคลุม

โดยกฎหมายเลซียอ์ยูใ่นส่วนต่อๆไปของบทความน้ี

การลงโทษ: กญุแจหลกัในการหลีกเล่ียงการถกูลงโทษหรือท�าใหถ้กูลงโทษนอ้ยท่ีสุดตามกฎหมายเลซียคื์อการด�าเนินการตามท่ี

สมควรในการหาแหล่งไมท่ี้น�ามาใช ้รัฐบาลสหรัฐฯสามารถใชก้ฎหมายน้ีลงโทษบุคคลหรือบริษทัใดๆ ไม่วา่บุคคลหรือบริษทัน้ี

จะรู้หรือไม่กต็ามเก่ียวกบัการกระท�าใดๆ ท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายในการหาแหล่งไมข้องตน อยา่งไรกต็าม แนวโนม้วา่จะมีการ

ลงโทษอยา่งหนกัหรือการจ�าคุกจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือบุคคลหรือบริษทันั้นรู้หรือควรจะรู้เก่ียวกบัความไม่ถกูกฎหมายนั้น ขอ้มูลเพิ่ม

เติมเก่ียวกบัประเภทและขนาดของโทษและความเก่ียวพนัระหวา่งโทษเหล่านั้นกบัการรู้ถึงความไม่ถกูกฎหมายมีอยูใ่นส่วนต่อๆ

ไปของบทความน้ี

ข้อก�าหนดใหม่ให้มกีารประกาศการน�าเข้าผลติภณัฑ์ไม้: สภาคองเกรสยงัเพิ่มขอ้ก�าหนดเขา้ไปใหม่ในกฎหมายฉบบัน้ีใหผู้น้ �า

เขา้กรอกแบบฟอร์มแสดงการน�าเขา้ซ่ึงเสริมความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาอยา่งแม่นย �า ถึงแมว้า่ประเภทของ

ผลิตภณัฑไ์มจ้�านวนมากจะถกูครอบคลุมไวใ้นขอ้ก�าหนดการประกาศน้ีแลว้ รัฐบาลสหรัฐฯ กย็งัก�าลงัทะยอยน�าขอ้ก�าหนด

ส�าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆบางชนิดเขา้มาใชเ้พิ่มอีก เม่ือขอ้ก�าหนดเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชส้�าหรับผลิตภณัฑบ์างชนิดเป็นการ
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เฉพาะแลว้ ผูน้�าเขา้จะถูกก�าหนดใหต้อ้งประกาศช่ือวทิยาศาสตร์ของชนิดพนัธ์ุไมใ้ดๆท่ีรวมอยูใ่นสินคา้ มูลค่าของสินคา้ท่ีน�า

เขา้มา และปริมาณผลิตภณัฑไ์ม ้และช่ือประเทศท่ีเอาไมม้า ผูน้�าเขา้จ�าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลเหล่าน้ีมาจากผูจ้ดัสนองไมข้องตน และ

ผูจ้ดัสนองไมจ้�าเป็นตอ้งตามขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นประจ�าสม�่าเสมอ อยา่งนอ้ยในขั้นตน้น้ี กฎหมายยนิยอมใหผู้ส่้งออกระบุรายช่ือ

ประเทศท่ีน่าจะเป็นตน้ก�าเนิดไมไ้ดห้ลายประเทศ และ/หรือชนิดพนัธ์ุท่ีเป็นไปไดข้องไมท่ี้จะส่งมา ถา้ยงัไม่ทราบขอ้มูลเหล่า

น้ี ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ไม่มีการประกาศตามท่ีก�าหนดไวน้ี้ ณ เวลาท่ีจะเขา้ไปในประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกลงความเห็นวา่ใหเ้ขา้

ประเทศไม่ได้

การบงัคบัใช้กฎหมายโดยรฐับาลสหรฐัอเมริกา

การหา้มการน�าเขา้ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ตดัมาอยา่งผดิกฎหมายของกฎหมายเลซียมี์ผลบงัคบัใชแ้ลว้ และกระทรวงยติุธรรมสามารถ

ด�าเนินคดีคนท่ีละเมิดขอ้หา้มน้ีได ้ขอ้ก�าหนดใหมี้การประกาศการน�าเขา้มีใชแ้ลว้กบัประเภทของผลิตภณัฑจ์�านวนมาก แมจ้ะยงั

ไม่ทั้งหมด ดงัท่ีจะกล่าวในส่วนต่อไป ถึงแมว้า่ผูน้�าเขา้รายหน่ึงใดอาจจะยงัไม่ถกูก�าหนดใหเ้ตรียมค�าประกาศส�าหรับไมป้ระเภท

หน่ึงใดเป็นการเฉพาะ ผูน้�าเขา้รายนั้นกย็งัจะตอ้งข้ึนต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายน้ีหากวา่ไมน้ั้นตดัมาอยา่งผดิกฎหมาย

รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งใจจะใชเ้คร่ืองมือของกฎหมายเลซียใ์หม่น้ีมาพยายามบงัคบัใชใ้หเ้ป็นข่าวใหญ่โตเพื่อส่งสญัญาณไปยงัผูส่้ง

ออกในต่างประเทศ โดยไดเ้ร่ิมตน้ตั้งเป้าเลง็ไปท่ีการคา้ผลิตภณัฑไ์มแ้ลว้:

• การบุกตรวจค้น Gibson Guitars – ในการกระท�าท่ีดูเหมือนวา่จะเป็นการบงัคบัใชเ้ป็นคร้ังแรกตามกฎหมายเลซียท่ี์แกไ้ข

แลว้น้ี ในปลายปี พ.ศ. 2552 หน่วยงานรัฐบาลกลางไดบุ้กตรวจคน้สถานท่ีท�าการผลิตของ Gibson Guitars ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต

กีตาร์ท่ีมีช่ือเสียง มีข่าวท่ีไดรั้บการรายงานอยา่งกวา้งขวางโดยส่ือมวลชนวา่หน่วยงานเหล่านั้นไดย้ดึไมแ้ละเอกสารไปจาก

บริษทั ถึงแมว้า่ทางรัฐบาลปฏิเสธท่ีจะใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ี กมี็รายงานวา่การบุกตรวจคน้น้ีเก่ียวพนักบัการสืบสวนการคา้

ไมเ้น้ือแขง็ชนิดพนัธ์ุท่ีหายากจากมาดากาสการ์ การบุกตรวจคน้คร้ังน้ีสะทอ้นความประสงคข์องรัฐบาลดงัท่ีกล่าวแถลงไวว้า่

จะใชป้ฏิบติัการท่ีกา้วร้าวมุ่งเป้าไปท่ีการกระท�าท่ีผดิกฎหมายในการคา้ผลิตภณัฑไ์ม้

• การด�าเนินคดผู้ีผลติเฟอร์นิเจอร์จีน – แมก้ระทัง่ก่อนหนา้ท่ีจะมีการแกไ้ขกฎหมายเลซีย ์รัฐบาลสหรัฐฯกไ็ดด้�าเนินคดี

คนท่ีถูกกล่าวหาวา่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ท่ีผดิกฎหมายของเฟอร์นิเจอร์ท่ีท�าข้ึนจากชนิดพนัธ์ุไมท่ี้ใกลสู้ญพนัธ์ุ เม่ือวนัท่ี 

6 เมษายน 2551 คณะลูกขนุศาลกลางในเมืองนิววาร์ค รัฐนิวเจอร์ซีย ์ตดัสินลงโทษผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์จีนรายหน่ึงคือ Style 

Craft Furniture Co. Ltd  ตามกฎหมายชนิดพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (Endangered Species Act) และกฏระเบียบต่อตา้นการน�า

เขา้สินคา้อยา่งผดิกฎหมายในการน�าเขา้เตียงนอนทารกท่ีเป็นคอกกั้นท�าจากรามิน (ramin) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไมใ้กลสู้ญพนัธ์ุท่ี

มีช่ืออยูใ่นรายการของ CITES เป็นจ�านวนหน่ึงตูค้อนเทนเนอร์ ในท่ีสุดบริษทักย็อมรับผดิและถูกพิพากษาใหจ่้ายค่าปรับ 

40,000 ดอลลาร์สหรัฐและถูกภาคทณัฑเ์ป็นเวลาสามปี กฎหมายเลซียท์ �าใหเ้ป็นไปไดท่ี้รัฐบาลสหรัฐฯ จะด�าเนินคดีใน

ท�านองเดียวกนัต่อไปกบัคนท่ีลกัลอบน�าเขา้ไมช้นิดพนัธ์ุท่ีมิไดใ้กลสู้ญพนัธ์ุ (ชนิดพนัธ์ุท่ีมิไดมี้ช่ือระบุไวใ้นรายการของ 

CITES) ดว้ย
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การหลีกเล่ียงการถกูด�าเนินคดีตามกฎหมายเลซีย์

เพื่อท่ีหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตามบทบญัญติัใหม่ในกฎหมายเลซีย ์กมี็มาตรการท่ีใชเ้พียงสามญัส�านึกหลายอยา่งท่ีผูส่้งออก

และผูน้�าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบเป็นไมส้ามารถท�าได้

• ให้ความสนใจกบัลูกค้าของคุณ – ลกูคา้จะถามมากข้ึนในรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของไม ้ผูผ้ลิตและผูส่้งออก/ผูน้�าเขา้

อาจจะสามารถดึงดูดลกูคา้ใหม่ๆหรือเสียลกูคา้ไป ข้ึนอยูก่บัหลกัประกนัท่ีพวกเขาสามารถใหไ้ดเ้ก่ียวกบัความถูกตอ้งตาม

กฎหมายของไมท่ี้พวกเขาใช้

• ให้ “ความใส่ใจตามทีส่มควรให้” ในการท�าความเข้าใจต้นก�าเนิดของไม้ – แมว้า่บทบญัญติัในการบงัคบัใชก้ฎหมายเลซีย์

หลกัๆ แลว้ผกูพนักบัแนวคิดท่ีวา่บริษทัไดใ้ห ้“ความใส่ใจตามท่ีสมควรให”้ วลีน้ีกมิ็ไดมี้การนิยามไวใ้นกฎหมายดงักล่าว 

มนัเป็นแนวคิดท่ียดืหยุน่ท่ีครอบคลุมความพยายามท่ีบริษทัหน่ึงควรใชใ้นการประกนัวา่ห่วงโซ่อุปทานของตนไม่ผดิ

กฎหมาย บริษทัต่างๆควรคาดไดว้า่รัฐบาลจะถือเอาไม่วา่ส่ิงใดท่ีโปรแกรมท่ี “ดีท่ีสุดของรุ่น” ในขณะนั้นของคู่แข่งต่างๆมา

เป็นตวัอยา่ง “ความใส่ใจตามท่ีสมควรให”้ ดงันั้นผูผ้ลิตและผูส่้งออก/ผูน้�าเขา้ควรจะน�าเอากระบวนการจดัการท่ีตั้งเป้าไว้

แลว้ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบมาใหสื้บสวนห่วงโซ่อุปทานของผลิตภณัฑน์ั้น มาใช ้และใหก้ารรับประกนัท่ีเป็นเอกสารวา่ไม่มี

การรับมาและใชผ้ลิตภณัฑไ์มท่ี้น่าจะผดิกฎหมาย บริษทัควรพิจารณาใชร้ะบบแกะรอยติดตามภายใน นโยบายการหาแหล่ง

ไม ้การตรวจสอบความเป็นจริงโดยฝ่ายท่ีสาม และเคร่ืองมือท่ีมีอยูต่่างๆ บริษทัและเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีละเลยปัญหาการหา

แหล่งไมท่ี้อาจเกิดข้ึนไดไ้ปง่ายๆ ยงัอาจถกูพบวา่ตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายต่อการละเมิดกฎหมายเลซีย์

• อย่าเอาแต่พึง่การค�า้ประกนัทีเ่ป็น “กระดาษเอกสาร” – บทบญัญติับางประการของกฎหมายเลซียมี์ผลไม่วา่บริษทัหน่ึงใดจะ

ทราบจริงๆหรือไม่กต็ามถึงความไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายในการหาวตัถุดิบของผลิตภณัฑห์น่ึงใด จึงไม่เพียงพอท่ีจะท�าง่ายๆ 

แค่ใหไ้ดห้นงัสือรับรองหรือสญัญาจากผูจ้ดัสนองท่ีระบุวา่ผลิตภณัฑไ์มน้ั้นไดม้าอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น ถึงแมว้า่

จะมีประโยชน ์เอกสารเหล่าน้ีกอ็าจไม่ไดป้้องกนัการริบผลิตภณัฑน์ั้นถา้รัฐบาลมีเหตุผลท่ีจะเช่ือวา่ไมน้ั้นไดม้าอยา่งผดิ

กฎหมาย

• อย่าพึง่ใบรับรองความถูกต้องตามกฎหมายหรือความยัง่ยนืเพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน – ใบรับรองความถกูตอ้งตามกฎหมาย

หรือความยัง่ยนื แมว้า่จะมีประโยชน ์กอ็าจจะไม่ไดใ้หเ้กราะป้องกนัการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ี ถา้รัฐบาลสหรัฐฯ มี

เหตุผลเพียงพอท่ีจะเช่ือวา่ไมน้ั้นไดม้าอยา่งไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย กอ็าจใชป้ฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่วา่ผลิตภณัฑน์ั้น

มีใบรับรองดงักล่าวติดมากต็าม

• ท�าเอกสารสัญญาให้คุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงนิของคุณ – ผูน้�าเขา้ผลิตภณัฑไ์มห้รือกระดาษสามารถท�าสญัญาใน

แบบท่ีพวกเขาจะจ่ายเงินส�าหรับผลิตภณัฑน์ั้นและเขา้มาเป็นเจา้ของมนักต่็อเม่ือมนัผา่นการตรวจของศุลกากรแลว้เท่านั้น 

ในท�านองเดียวกนั บริษทัท่ีผลิตกระดาษหรือผลิตภณัฑไ์มส้ามารถระบุในสญัญาใหมี้การชดใชค้่าเสียหายจากผูส้นองไมต่้อ

ความเสียหายทางการเงินใดๆท่ีเป็นผลมาจากปฏิบติัการของรัฐบาลสหรัฐฯท่ีกระท�าต่อผลิตภณัฑน์ั้น

• อย่าสับสนข้อก�าหนดให้มกีารประกาศกบัข้อก�าหนดเกีย่วกบัความถูกต้องตามกฎหมาย – เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจ

วา่ขอ้ก�าหนดใหมี้การประกาศนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกฎหมายเลซียท่ี์แกไ้ขแลว้ ถา้ไมน้ั้นไม่ถกูกฎหมายแลว้ รัฐบาล

สหรัฐฯสามารถใชป้ฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อบริษทัใดกไ็ดไ้ม่วา่บริษทันั้นจะกรอกแบบฟอร์มใบประกาศอยา่งเหมาะ

สมครบถว้นแลว้กต็าม ในท�านองเดียวกนั ขอ้ก�าหนดเร่ืองความถกูตอ้งตามกฎหมายของกฎหมายเลซียจ์ะบงัคบัใชไ้ม่วา่ขอ้

ก�าหนดการประกาศจะถกูน�าเขา้มาใชส้�าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทใดเป็นการเฉพาะกต็าม
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การละเมิดกฎหมายเลซีย์

การด�าเนินคดีตามกฎหมายเลซียจ์ะตอ้งแสดงขอ้พิสูจนก์ารละเมิดกฎหมายน้ีสองประการคือ การละเมิดท่ี “เป็นรากฐาน” และ

การละเมิดท่ี “อยูเ่บ้ืองบน” การละเมิดท่ี “เป็นรากฐาน” จะเป็นการละเมิดกฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายสหรัฐฯท่ีก�ากบั

ควบคุมการหามา การครอบครอง การน�าเขา้ การส่งออก การขนส่ง หรือการขายปลาหรือสตัวป่์าหรือพืช การละเมิดท่ี “อยูเ่บ้ือง

บน” จะเป็นการละเมิดการหา้มการน�าเขา้ การส่งออก การขนส่ง การขาย การไดม้าหรือการซ้ือสินคา้ท่ีมีมลทินตามกฎหมาย 

เลซีย ์การด�าเนินคดีจะตอ้งมีข้ึนภายในหา้ปีหลงัจากการละเมิดกฎหมายเลซีย์

กฎหมายเลซียฉ์บบัแกไ้ขใหร้ายการกวา้งๆของกิจกรรมท่ีมีแนวโนม้วา่จะผดิกฎหมายท่ีครอบคลุมไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ีวา่

เป็นการละเมิดท่ี “เป็นรากฐาน” รายการน้ีครอบคลุมการละเมิดกฎหมายท่ีเขา้ใจไดอ้ยูแ่ลว้ เช่น การตดัไมอ้ยา่งผดิกฎหมายใน

อุทยานแห่งชาติ อยา่งไรกต็าม กฎหมายเลซียย์งัอาจขยายไปครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีชดัเจนนอ้ยกวา่นั้นดว้ย เช่น การขนส่งไม ้

ในเวลากลางคืนอนัเป็นการละเมิดการหา้มท�ากิจกรรมในยามค�่าคืนท่ีออกแบบมาไวต่้อสูก้บัการลกัลอบขนส่งไมเ้ถ่ือน ตาม 

กฎหมายเลซียฉ์บบัแกไ้ข การละเมิดท่ี “เป็นรากฐาน” รวมไปถึงการละเมิดกฎหมายท่ี “ปกป้องพืช” โดยทัว่ไป หรือกฎหมายท่ี

ก�ากบัควบคุม:

1) การขโมยพืช

2) การเอาพืชมาจากอุทยาน ป่าสงวน หรือพื้นท่ีคุม้ครองท่ีเป็นทางการอ่ืนๆ

3) การน�าพืชมาจากพื้นท่ีท่ีจดัไวเ้ป็นทางการ หรือ

4) การน�าพืชมาโดยไม่มีหรือตรงขา้มกบัการใหอ้ �านาจตามท่ีก�าหนดไว้

นอกจากนั้นการละเมิดท่ี “เป็นรากฐาน” ยงัรวมถึงการไม่จ่ายค่าสมัปทาน/ค่าภาคหลวง ภาษี หรือค่าธรรมเนียมการโค่นไมต้ามท่ี

เหมาะสม และการละเมิดกฎหมายท่ีก�ากบัการส่งออกหรือการขนยา้ยพืช (ระหวา่งพาหนะในการขนส่งหรือระหวา่งรูปแบบการ

ขนส่งท่ีต่างกนั) ดว้ย

บทลงโทษตามกฎหมายเลซีย์

บทลงโทษส�าหรับการละเมิดกฎหมายเลซียข้ึ์นอยูก่บัความรู้ของจ�าเลยเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายต่างประเทศท่ีเป็นรากฐาน

บทลงโทษทางแพง่ทางการปกครอง: รัฐบาลอาจจะก�าหนดโทษทางแพง่อยา่งหนกักบับุคคลใดท่ีละเมิดกฎหมายเลซีย ์ถา้จ�าเลย

รู้อยา่งแทจ้ริง หรือควรจะรู้ในระหวา่งท่ีด�าเนินการตามท่ีสมควรท�า วา่ปลาหรือสตัวป่์าหรือพืชถกูน�ามา ครอบครอง ขนส่ง หรือ

ขายในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมายท่ีเป็นรากฐาน รัฐบาลสามารถประเมินการลงโทษทางแพง่ไดสู้งถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ตวัอยา่งเช่นองคก์ารบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) 

พิสูจนใ์หเ้ห็นเสมอๆวา่ผูน้�าเขา้ปลาขาด “การด�าเนินงานตามท่ีสมควร” ดว้ยการแสดงวา่จ�าเลยอยูใ่นธุรกิจการประมงเชิงพาณิชย ์

และโดยการเปรียบเทียบการด�าเนินการของจ�าเลยกบัการปฏิบติัของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจน้ี

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายเหนือการละเมิดกฎหมายนั้นๆอาจออกหนงัสือแจง้การละเมิดกฎหมายและก�าหนดบทลงโทษ

ทางแพง่ทางการปกครองได ้ถา้จ�าเลยโตแ้ยง้การลงโทษ หน่วยงานนั้นตอ้งพิสูจนก์ารกล่าวหาของตนต่อหนา้ผูพ้ิพากษากฎหมาย

การปกครองโดยมีความเหนือกวา่ในดา้นพยานหลกัฐาน
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การริบ: ปลาหรือสตัวป่์าหรือพืชท่ีน�าเขา้มาในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมายเลซียจ์ะถกูริบแมว้า่จ�าเลยจะไม่รู้วา่มีการละเมิดท่ีเป็น

รากฐาน (เช่นวา่ไมถู้กตดัมาอยา่งผดิกฎหมาย) แมว้า่กฎหมายอาญาสหรัฐฯโดยทัว่ไปจะให ้“การป้องกนัผูเ้ป็นเจา้ของท่ีไร้เดียง

สา” จากการถกูริบทรัพย ์การปกป้องน้ีไม่มีผลในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีถกูริบเป็น “สินคา้เถ่ือนหรือทรัพยสิ์นท่ีผดิกฎหมายท่ีจะ

ครอบครอง” ซ่ึงน่าจะรวมสินคา้ท่ีการครอบครองผดิกฎหมายตามกฎหมายเลซีย ์ดู U.S. v. 144,774 Pounds of Blue King Crab, 

410 F.3d 1131 (9th Cir. 2005) เรือ ยานพาหนะ เคร่ืองบิน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชใ้นการท�าความผดิอาญาร้ายแรงตามกฎหมาย 

เลซียก์จ็ะตอ้งถกูริบเช่นกนัหลงัจากมีการตดัสินวา่มีการกระท�าผดิอาญาร้ายแรงนั้นแลว้ ถา้เจา้ของรู้ หรือควรจะรู้ในช่วงการ

ด�าเนินการตามท่ีสมควรนั้นวา่จะมีการใชย้านพาหนะเหล่านั้น กฎหมายศุลกากรในเร่ืองการริบทรัพยสิ์นจะถกูน�ามาใชใ้นการ

ด�าเนินการริบทั้งปวง

การปรับและการจ�าคุก: ถา้กลุ่มคนหน่ึงใดมีส่วนในการท�าธุรกิจพาณิชยท่ี์ผดิกฎหมายอยา่งตั้งใจในขณะท่ีรู้วา่ปลาหรือสตัวป่์า

หรือพืชถกูน�าออกมา ครอบครอง ขนส่ง หรือขายในลกัษณะท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเป็นรากฐาน พวกเขากจ็ะตอ้งถกูด�าเนิน

คดีความผดิทางอาญาร้ายแรง (felony) และมีโทษปรับสูงสุดถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (500,000 ส�าหรับจ�าเลยท่ีเป็นองคก์าร) 

หรือจ�าคุกสูงสุดหา้ปี ดู United States v. Eisenberg, 496 F. Supp. 2d 578, 582 (E.D. Pa. 2007) (ถือตามนั้นเม่ือสภาคองเกรส

ออก 18 U.S.C. §3571 ในปี 1984 (และเพิ่ม 3571(e) ในปี 1987) มนัยกเลิกโทษปรับท่ีต�่ากวา่ท่ีอยูใ่นกฎหมายเลซีย)์ ถา้กลุ่มคนใน

ระหวา่งท่ีด�าเนินการตามท่ีสมควรควรรู้วา่เป็นการละเมิดท่ีเป็นรากฐาน ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท�าผดิอาญาประเภทเบา (misdemeanor 

คือนอ้ยกวา่ประเภท felony ท่ีกล่าวมาขา้งตน้) ตอ้งถูกลงโทษปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ส�าหรับองคก์าร) และ/หรือจ�าคุกสูงสุดหน่ึงปี การละเมิดแต่ละคร้ังถือเป็นการกระท�าความผดิท่ีแยกจากกนั

การลกัลอบน�าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยา่งผดิกฎหมายและการฟอกเงิน: ผูน้�าเขา้ท่ีน�าเขา้สินคา้ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายเลซียย์งั

สามารถถกูด�าเนินคดีส�าหรับการละเมิดกฎหมายการลกัลอบน�าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยา่งผดิกฎหมาย 18 U.S.C. §545 ซ่ึงเป็น

ความผดิทางอาญาร้ายแรง Class D ขอ้หาลกัลอบน�าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยา่งผดิกฎหมายยงัสามารถสนบัสนุนขอ้หาการฟอก

เงินซ่ึงเป็นความผดิทางอาญาร้ายแรงส�าหรับการโอนถ่ายเงินจากสหรัฐอเมริกาไปยงัผูข้ายชาวต่างประเทศ “ดว้ยความตั้งใจท่ีจะ

ส่งเสริมการท�ากิจกรรมท่ีผดิกฎหมายหน่ึงใดเป็นการเฉพาะ” เน่ืองจากการลกัลอบน�าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยา่งผดิกฎหมายเป็น

กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายอยา่งหน่ึง ดู U.S. v. Lee, 937 F.2d 1388 (9th Cir. 1991) ทา้ยท่ีสุดขอ้ก�าหนดใหมี้การประกาศในกฎหมาย

ใหม่อาจจะกระตุน้กฎหมายการใหก้ารเทจ็ซ่ึงเป็นความผดิทางอาญาร้ายแรง 18 U.S.C. §1001 ซ่ึงบญัญติัว่าคนท่ีรู้ตวัและตั้งใจท่ี

จะใหก้ารเทจ็อยา่งมาก ท�าหรือใชเ้อกสารเทจ็ หรือปิดบงัซ่อนเร้นขอ้เทจ็จริงทางกายภาพ ตอ้งถกูปรับและ/หรือจ�าคุกสูงสุดหา้ปี

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักฎหมายเลซีย์

กระทรวงยติุธรรมสหรัฐอเมริกา U.S. Department of Justice: www.usdoj.gov

หน่วยงานตรวจสุขภาพสตัวแ์ละพืช The Animal and Plant Health Inspection Service: www.aphis.usda.gov

หน่วยงานสืบสวนดา้นส่ิงแวดลอ้ม Environmental Investigation Agency (EIA): www.eia-global.org 

และดูไดด้ว้ยท่ีเวบ็ไซตข์อง Forest Trends: www.forest-trends.org:
• Amendment to the U.S. Lacey Act: Implications for Exporters of Malaysian Forest Products (English)
• Amendment to the U.S. Lacey Act: Implications for Chinese Forest Products Exporters (Chinese and English)
• Amendment to the U.S. Lacey Act: Implications for Indonesian Forest Products Exporters (English and Bahasa Indonesia)
• Amendment to the U.S. Lacey Act: Implications for Vietnamese Forest Products Exporters (English and Vietnamese)


