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สงครามประมงระหวางสเปนกับคานาดายุติลงชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 เมษายน
2538 เมื่อตัวแทนสหภาพยุโรปลงนามในบันทึกความเขาใจซึ่งมีสาระสําคัญวา สหภาพยุโรปจะให
สัตยาบันในขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับคานาดาวาดวยการอนุรักษและตรวจสอบการจับ
ปลาเตอรบอต (turbot) บริเวณ Grand Banks ใกลเกาะกรีนแลนด (Greenland)
เรื่องของเรื่องมีอยูวา เรือประมงสัญชาติสเปนชื่อ The Estai ถูกกองทัพเรือ
คานาดาจับเมื่อตนเดือนมีนาคม 2538 บริเวณ Newfoundland ในขอหาวา เรือดังกลาวละเมิด
ขอตกลงสัตวนํ้าระหวางประเทศ รัฐบาลคานาดากําลังเปนหวงวา ปลาเตอรบอต หรือที่ชาว
ยุโรป เรียกวา Greenland halibut จะสูญพันธุ ดังเชนที่กําลังเกิดปญหากับปลาคอด (Cod)
ดวยเหตุดังนั้น จึงผลักดันใหองคการประมงแหงแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Fisheries
Organization = NAFO) กําหนดโควตาการจับปลาดังกลาว สําหรับป 2538 NAFO กําหนดให
มีการจับปลาเตอรบอตไมเกิน 27,000 ตัน โดยเปนโควตาของคานาดา และสหภาพยุโรปไมเกิน
ฝายละ 10,000 ตัน สวนที่เหลือ 7,000 ตันเปนโควตาของภาคี NAFO อื่นๆ อนึ่งโควตาของ
สหภาพยุโรปทั้งหมดเปนของสเปนและปอรตุเกส การจํากัดโควตา 27,000 ตันนี้เปนความหวังวา
จะชวยรักษาพันธุปลาเตอรบอตตอไปได เพราะกอนหนานี้มีการจับถึงปละ 60,000 ตัน
ในทันทีที่เรือ The Estai ถูกจับ สหภาพยุโรปก็ประทวงคานาดา และขูวาจะตัด
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปอางวา การจับปลาเตอรบอตยังไมเกินโควตาที่ไดรับ
จัดสรรประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเรือ The Estai ถูกจับหางจากฝง Newfoundland เกินกวา
320 กิโลเมตร ซึ่งหมายความวาเรือประมงสเปนถูกจับนอกนานนํ้าทะเลหลวงของคานาดา
รัฐบาลคานาดาอางวา ตนมีความชอบธรรมในการตรวจสอบเรือประมงตางชาติ
ตามกฎหมายคานาดา ในเดือนพฤษภาคม 2537 รัฐสภาคานาดาไดตรากฎหมายใหอํานาจ
รัฐบาลคานาดาตรวจสอบเรือประมงตางชาติ แมการตรวจสอบนั้นจะกระทํานอกนานนํ้าทะเล
หลวงก็ตาม โดยที่ในเวลาตอมารัฐบาลคานาดาประกาศหามจับปลาเตอรบอตบริเวณ Grand
Banks นอกฝง Newfoundland รัฐบาลคานาดาอางวา การออกกฎหมายขางเดียว โดยมิไดรับ
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ความเห็ น ชอบจากนานาชาติ เ ปน เรื่อ งที่ ส ามารถกระทํ าได ทั้ง นี้ โ ดยอา งอิง จารีต ในการร า ง
กฎหมายทะเลแตเกากอน
รั ฐ บาลสเปนพยายามผลักดันใหส หภาพยุโรปตัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กับคานาดา แตไมเปนผล ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และกลุมประเทศ
สแกนดินาเวียไมเห็นดวย อังกฤษพยายามทัดทานมิใหสหภาพยุโรปกระทําการรุนแรงกับคานาดา
เรื่องนี้ทําให สเปนเปนเดือดเปนแคนอยางยิ่ง ถึงกับกลาวหาวา อังกฤษเห็นแกประเทศเครือ
จักรภพยิ่งกวาภาคีสหภาพยุโรป จนทายที่สุดสเปนทํ าทาจะนํ าเรื่องฟองศาลโลก แตรัฐบาล
คานาดาประกาศเสียแตตนวา จะไมยอมรับคําพิพากษาใดๆ ของศาลโลก
เหตุที่สเปนมิไดรับความเห็นใจจากภาคีสหภาพยุโรปเทาที่ควร เปนเพราะความ
เปนนักเลงโตของกองเรือประมงสเปน เพราะเรือประมงสเปนมิไดมีปญหาขอพิพาทกับประเทศ
นอกสหภาพยุโรปเทานั้น แตสรางปญหาความขัดแยงภายในสหภาพยุโรปดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ขอพิพาทการจับปลาแอนโชวี่ (anchovy) และปลาทูนา (tuna) บริเวณอาวบิสเกย (Bay
of Biscay) ของฝรั่งเศส และขอพิพาทกับอังกฤษในบริเวณนานนํ้าระหวางอังกฤษกับไอรแลนด
ท า ยที่สุด ในขณะที่ส เปนกํ าลั ง มี ขอพิ พ าทกับคานาดานั่นเอง เรือประมงสเปนก็ถู ก รัฐ บาล
ไอรแลนดจับเมื่อกลางเดือนเมษายน 2538 ในขอหาละเมิดนานนํ้า แมรัฐบาลไอรแลนดในฐานะ
ภาคีสหภาพยุโรปรวมประณามคานาดาในกรณีการจับเรือประมงสเปน แตโดยนํ้าใสใจจริงแลว
ไอรแลนดเห็นใจคานาดา เรือประมงไอรแลนดพากันติดธงคานาดาเพื่อแสดงความสนับสนุน
แมแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยอรมนีก็แสดงความเห็นใจคานาดา
ดวยเหตุที่ภาคีส หภาพยุโรปหลายตอหลายประเทศมีขอพิพาทการประมงกับ
สเปนนี้เอง สหภาพยุโรปจึงมีจุดยืนที่คอนขางประนีประนอมกับคานาดา อันเปนเหตุใหสเปน
ไมพอใจอยางยิ่ง ความไมพอใจของสเปนนี้เองเปนเหตุใหการเจรจายืดเยื้อมากกวาที่ควร รัฐบาล
สเปนเสนอขอเรียกรองที่คอนขางสุดโตง อาทิเชน ขอเรียกรองใหแบงครึ่งโควตาการจับปลา
เตอรบอต 27,000 ตันระหวางสหภาพยุโรปกับคานาดา โดยไมคํานึงถึงประเทศประมงชาติอื่น ๆ
ขอพิพาทการประมงดังเชนที่เกิดขึ้นระหวางสเปนกับคานาดานี้ จะยังคงมีตอไป
ในอนาคต โดยที่จะมีความถี่และความรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่ความตองการทรัพยากรประมงมีแต
จะเพิ่มขึ้น แตทรัพยากรประมงลดนอยถอยลง ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรประมงจึงเปน
เรื่องที่คาดการณได
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รายงานวา ในป 2536
มีการจับปลาถึง 84.3 ลานตัน ประเทศที่มีการจับปลาในนานนํ้าทะเลมากที่สุด ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปรู ญี่ปุน ชิลี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สเปน และคานาดา
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แตเดิมนั้นมนุษยไมเคยคาดคิดวา ทรัพยากรประมงมีปริมาณจํากัด ทองทะเล
และมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลมีทรัพยากรประมงอันเหลือเฟอ เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร
ของโลก จวบจนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มนุษยจึงเริ่มตระหนักถึงความจํากัดของทรัพยากร
ประมง ในป 2442 กษัตริยแหงสวีเดนไดเรียกประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการจับปลาในทะเลเหนือ
และทะเลบอลติก ครั้นในป 2444 จึงมีการจัดตั้ง International Council for the Exploration of
the Seas (ICES) ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรประมง นับแตนั้นมา ความตื่นตัว
ในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ
ความต อ งการแสวงหาประโยชนและอนุรัก ษท รัพ ยากรประมง ทํ าใหน านา
ประเทศเริ่มประกาศขยายเขตนานนํ้าทะเลหลวงของตน เริ่มตนในป 2488 เมื่อประธานาธิบดี
ทรูแมนประกาศขยายนานนํ้าทะเลหลวงของสหรัฐอเมริกาไปจรดไหลทวีป (continental shelf)
ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา สหรัฐอเมริกาเปนเจาของทรัพยากรประมงและแรในนานนํ้ าทะเลหลวงนั้น
ประเทศตางๆในลาตินอเมริกา ดังเชน ชิลี เปรู และอีกัวดอร เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาในการ
ขยายนานนํ้าทะเลหลวง ครั้นในป 2501 จึงเริ่มมีการจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล (U.N. Conference on the Law of the Sea = UNCLOS) โดยที่มีการประชุม UNCLOS
III ในป 2525 เปนครั้งลาสุด
ผลการประชุม UNCLOS ทั้งสามครั้งไดกอใหเกิดหลักการอันเปนที่ยอมรับของ
นานาชาติ อยางนอย 2 หลักการ คือ
หลักการแรก ไดแก เขตประมงขยาย (Extended Fisheries Jurisdiction =
EFJ) อันเปนหลักการที่ใหสิทธิแกรัฐชายฝงทะเลในการควบคุมการเขาถึงและการใชทรัพยากร
ประมงเกินกวาเขตนานนํ้าทะเลหลวง สิทธิดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงการควบคุมเรือประมงที่เขาสู
EFJ การกํ าหนดวิธีการจับปลา การกําหนดปริมาณและประเภทของปลาที่จับ และการเก็บ
คาธรรมเนียมจากเรือประมงที่เขาสู EFJ
หลักการที่สอง ไดแก เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zones =
EEZs) อันเปนหลักการที่ใหรัฐชายฝงทะเลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรใตทะเลในขอบเขต 200 ไมล
นับจากชายฝง ซึ่งเปนเขตที่เกินกวานานนํ้าทะเลหลวง แมวารัฐชายฝงจะสามารถใหสัมปทาน
ในการสํารวจและนําทรัพยากรใตทะเลมาใชประโยชนได แตนานนํ้าทะเลสวนที่อยูนอกนานนํ้า
ทะเลหลวงยังคงถือเปนนานนํ้าทะเลระหวางประเทศ ซึ่งนานาชาติยังคงมีสิทธิในการเดินเรือและ
การเดิน อากาศ
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ทะเลและมหาสมุทรถือเปน 'สาธารณสมบัติของโลก' (Global Commons)
แต เ ดิ ม น า นนํ้ าทะเลหลวงอั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของอาณาเขตประเทศต า งๆมี พื้ น ที่ เ พี ย งน อ ยนิ ด
หลักการวาดวย EFJ และ EEZs อันเปนผลจากการประชุม UNCLOS ยังผลให 'สาธารณสมบัติ
ของโลก' ลดพื้นที่ลงไปเปนอันมาก ความจํ ากัดและความหาไดยากของทรัพยาประมงและ
ทรัพยากรใตสมุทรอื่นๆจะผลักดันใหนานาชาติขยายเขตผลประโยชนรุกลํ้านานนํ้าทะเลระหวาง
ประเทศออกไปอีก พื้นที่ของนานนํ้าทะเลระหวางประเทศจะยังคงลดลงตอไปในอนาคต ความ
ขัดแยงอันเกิดจากการกําหนด Extended Fisheries Jurisdiction ก็ดี และการกําหนด Exclusive
Economic Zones ก็ดี จะยังคงมีตอไปและทวีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไมมีการจัดระเบียบ
ที่ชัดเจน แตปญหาที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในอาณาบริเวณ
ที่เปนนานนํ้ าทะเลระหวางประเทศ มิจําเพาะแตการปองกันขอพิพาทอันเกิดจากความขัดแยง
ในการแยงชิงทรัพยากรเทานั้น หากยังคลุมถึงการปองกันการประกอบการประมงที่มีลักษณะ
ไมยั่งยืนอีกดวย

