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 ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Crime) เป็นปัญหาอาชญากรรมรูปแบบหน่ึง   
ที่จัดอยู่ในอาชญากรรมสีน ้าเงิน (Blue crime) ซึ่งมีมิติที่กว้างและยากต่อการตีความให้ชัดเจนและต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
อย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การใช้กลไกลทางเศรษฐกิจผ่านเศรษฐกิจสีน ้าเงิน (Blue Economy) อาจเป็น
กลไกหน่ึงท่ีส้าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

สถานการณ์ 
 อาชญากรรมสีน ้าเงิน (Blue crime) คือ แนวคิดหนึ่งที่กล่าวถึง
อาชญากรรมที่เกิดขึ นในทะเลและเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ก้าลัง
เติบโต อาทิ การกระท้าอันเป็นโจรสลัด การโจมตีทางไซเบอร์ทาง
ทะเล ค้ามนุษย์ อาวุธ ยาเสพติด อาชญากรรมจากกิจกรรมประมง 
และอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมในทะเล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
แนวคิดอาชญากรรมสีน ้าเงินนี ยังคงมีการตีความหมายที่ไม่แน่นอน
และมีความขัดแย้งกันในกลุ่มวิชาการ ถึงแม้จะมีความส้าคัญจาก
สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน อาชญากรรมสีน ้าเงินกลายเป็นมิติที่มี
ความส้าคัญมากขึ นของการท้าสมุทราภิบาลและการสร้างความมั่นคง
ทางทะเลที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมาย อาชญากรรมดังกล่าว     
มกีารแสดงออกที่แตกตา่งกันไปตามภูมภิาคทางทะเลและส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตมนุษย์ เสถยีรภาพทางการเมอืง และผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ 
ในรปูแบบตา่ง ๆ ตั งแต่ผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งไปจนถึงการขนส่ง
ระหว่างประเทศและแม้กระท่ังความมั่นคงของชาติ 
 

สถานการณ์ปัจจุบัน  
 ปญัหาอาชญากรรมสิง่แวดลอ้มทางทะเล (Marine Environmental 
Crime) เปน็ปญัหาอาชญากรรมรปูแบบหนึง่ทีจ่ดัอยูใ่นอาชญากรรมสนี ้าเงนิ 
หมายถงึ อาชญากรรมทีเ่กิดขึ นในทะเลและมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล แม้ว่าสิ่งนี จะครอบคลุมอาชญากรรมต่าง ๆ มากมาย แต่
อาชญากรรมทีพ่บบอ่ยและส้าคญัทีส่ดุ ๓ ประเภท ไดแ้ก ่มลพิษทางทะเล 

การขดุลอกและการท้าเหมอืงใตท้อ้งทะเลทีผ่ดิกฎหมาย และการประมงที่
ผดิกฎหมาย ไรก้ารควบคมุ และขาดการรายงาน (Illegal Unregulated 
Unreported: IUU) อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล
มักจะประกอบดว้ยกจิกรรมทีก่อ่ให้เกิดอันตรายที่ส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลเป็นหลัก โดยที่มนุษย์มักเป็นเหยื่ออันดับ ๒ รองจากระบบ
นิเวศน์หรือสิ่งแวดล้อมทางทะเลเท่านั น ทั งนี  อาชญากรรมดังกล่าว
มกัเปน็ไปในแงข่องการแสวงหาผลประโยชนจ์ากทรพัยากร สตัวน์ ้าตา่ง ๆ 
มรดกทางวัฒนธรรม แร่ธาตุ และโครงสร้างทางธรรมชาติที่อยู่ใน
มหาสมทุร สิง่เหลา่นี เปน็อาชญากรรมของมนษุยใ์นแงบ่รบิทของกิจกรรม
จากมนุษย์ที่มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับสิง่แวดลอ้มในทะเล ซึง่เปน็
การพัฒนาทีไ่มส่มดลุระหว่างมติิของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งก้าลังเป็นปัญหาหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างหนึ่งในระดับโลก
ทีอ่าจน้าไปสูป่ญัหาการแยง่ชงิทรพัยากรทางทะเลและความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 

บทวิเคราะห์ 
 ประเทศไทยจัดเป็นบริเวณมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเล และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล จงึไมอ่าจหลกีเลีย่ง
ปญัหาดังกล่าวได้ ส้าหรับประเทศไทยอาจพบอาชญากรรมดังกล่าวได้
ตั งแต่กิจกรรมขนาดเล็ก เช่น การด้าน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวที่สร้างความ
เสยีหายตอ่แนวปะการงั ไปจนถงึกจิกรรมทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
การละเลยต่อปัญหาน ้ามันรั่ว การปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลโดยตรง   
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การก่อสรา้งทีน่้าไปสูค่วามรนุแรงของการกัดเซาะชายฝัง่ และการประมงที่
ผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ การเพ่ิมขึ นของอุปทานด้านต่าง ๆ เป็น
ผลให้เกิดการเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วและหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางทะเล และเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดการลดลงทั งในเชิงปริมาณ   
และคุณภาพของทรัพยากรทางทะเล เนื่องจากปัญหาอาชญากรรม
สิ่งแวดล้อมทางทะเลนั นมีมิติที่กว้างและยากต่อการตีความให้ชัดเจน 
สิ่งเหล่านี จึงเป็นความท้าทายส้าหรับการศึกษาและจัดท้านโยบายที่
ครอบคลุมกับปัญหาดังกล่าว  

ดังนั นแล้วการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ้าเป็นต้องอาศัยการมอง
ภาพรวมที่ชัดเจนของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความพยายามต่อการบังคับใช้
กฎหมายในการจัดการกับอาชญากรรมเหล่านี  อาทิ การระบุจุดอ่อน
ในมาตรการหรือนโยบายเดิมที่มีอยู่ และการระบุสาเหตุและจุดตัด
ของสาเหตปุญัหาตา่ง ๆ อีกทั งปญัหาเหลา่นี มคีวามจ้าเปน็ตอ้งด้าเนนิการ
ทั งเชิงรุกและเชิงรับโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือการ
มีส่วนร่วมอย่างบูรณาการผ่านการมองปัญหาดังกล่าวแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) อย่างไรก็ตาม กลไก ทางเศรษฐกิจภายใต้
กรอบของเศรษฐกิจสีน ้าเงิน (Blue Economy) อาจเป็นกลไกหนึ่งที่
ส้าคัญที่จะสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ๑) ปจัจบุนัประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานระหวา่ง
ประเทศมากมาย อาทิ UN Climate Change Conference (COP26) 
ณ เมอืงกลาสโกว ์สหราชอาณาจกัร องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
ของเยอรมน ี(German Agency for International Cooperation: GIZ) 
และองคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่น่ (Japan International 
Cooperation Agency: JICA) เป็นต้น ด้วยภายใต้กรอบความร่วมมือ
ดังกล่าว หากรัฐอาศัยกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะ
กลุม่สถาบนัการเงนิในการสนบัสนนุหนว่ยงานภาคเอกชนทั งขนาดใหญ่
และขนาดย่อยให้ด้าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีน ้าเงิน
ในลักษณะการให้สินเชื่อโครงการประเภทการด้าเนินงานต่อเนื่อง 
(Going Concern) ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Corporate Banking) ผ่าน
การให้สนิเชื่อดอกเบี ยต่้า (Soft loan) เพ่ือให้เอกชนน้าเงินทุนดังกล่าว
ไปด้าเนนิกจิกรรมภายใตก้รอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศทีต่อบโจทย์
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของรัฐในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มในทะเลซึง่ตอ้งอาศยัการจดัการ
แบบองค์รวม  
 ๒) รัฐอาจใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวออกนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนให้กลุ่มเอกชนขนาดใหญ่ด้าเนินกิจกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ผ่านการ

ลดหย่อนภาษี พร้อมทั งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้ซึ่ง
เปน็เจา้ของพื นทีใ่นการแกไ้ขปญัหาอยา่งบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานรฐั
ซึ่งเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย  
 ๓) กลไกหนึง่ทีน่า่สนใจในการแกไ้ขปญัหาอาชญากรรมสิง่แวดลอ้ม
ทางทะเลและเปน็ที่ไดร้ับความนิยมในประเทศพัฒนาแลว้ คอื การออก
ตราสารหนี สนี ้าเงนิ (Blue bond) ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของตราสารหนี สเีขยีว 
(Green bond) ทีเ่ปน็การระดมทนุเพ่ือโครงการทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ตราสารหนี ดังกล่าวเน้นการระดมทุนเพ่ือน้ามาพัฒนาโครงการที่เป็น
ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล อาทิเช่น โครงการ
การฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มทางทะเล โครงการการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
หรือการสนับสนุนการท้าประมงอย่างยั่งยืน เป็นต้น การใช้กลไกผ่าน
การออกตราสารหนี จะท้าใหร้ฐัไมจ่้าเปน็ตอ้งใชส้ดัสว่นเงนิลงทนุจ้านวนมาก
ในการผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจสีน ้าเงินแต่อย่างใด 
 

บทส่งท้าย 
 กลไกทางเศรษฐศาสตรอ์ย่างเชน่แนวทางเศรษฐกิจสีน ้าเงินและ
ตราสารหนี สนี ้าเงนิเปน็สว่นหนึง่ของความพยายามในการพัฒนาทีย่ัง่ยืน
ตามเปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(SDGs) ภายใตก้รอบ 
SDG 14 และ 17 ในทางหนึง่ การสนบัสนนุตราสารหนี ชนดินี จะสามารถ
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสีน ้าเงินซึ่งจะเป็นตัวผลักดันการแก้ไขปัญหาใน
ประเดน็สิง่แวดลอ้มทางทะเล ภยัธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
กระทั่งการเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารซึ่งเป็นมิติของความมั่นคง
ทางทะเลด้วยเช่นเดียวกัน  

อ้างอิง 
 

 - คืบก็ทะเล ศอกก็สินในน ้ำ: หยั่งวัดเศรษฐกิจสีน ้ำเงิน และ ควำมมั่นคงทำงทะเล
นยิำมใหม ่กบั โสภำรตัน ์จำรสุมบตั ิhttps://www.the101.world/interview-soparatana/ 
 - ‘พันธบัตรสีน ้ำเงิน’ เพื่อระดมทุนสนับสนุนกำรพัฒนำทะเลไทยอย่ำงยั่งยืน
https://www.sdgmove.com/2021/04/13/pdmo-blue-bonds-help-thailand-sea/ 
 - โลกรอ้น: ค้ำสญัญำรับมอืกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ของนำยกฯ ประยทุธ ์
กับผู้น้ำชำติอื่นที่ COP26 https://www.bbc.com/thai/international-59121888 
 - https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/52738 
 - Maritime environmental crime: What to know https://safety4sea. 
com/maritime-environmental-crime-what-to-know/ 
 - สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) (๒๕๕๙) 
รำยงำนวิจัยในลักษณะ Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชำคมอำเซียน เรื่อง 
ควำมมั่นคงทำงทะเล. ส้ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร. ๙๒ หน้ำ 
 - Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue crime: Conceptualising 
transnational organised crime at sea. Marine Policy, 119, 104067. 
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