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แม่น า้เพือ่ชีวติ 3: การประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนและพนัธมติรนานาชาต ิคร้ังที ่3 
Temacapulí n,         , 1-7        2553 

           
Committee to Save Temaca, Acasico and Palmarejo 

International Rivers, อเมริกา 
Mexican Institute for Community Development (IMDEC) & COA Collective 

Mexican Movement of People Affected by Dams and in Defense of Rivers (MAPDER) 

                       
Africa Rivers Network,         

Culture and Environment Preservation Association,         
European Rivers Network,          
Initiative to Save Hasankeyf,       
International Rivers,              

Kurdish Human Rights Project,        
Mexican Institute for Community Development,          

Movimento dos Atingidos por Barragens,        
Otros Mundos,          

River Research Centre,         
Young Volunteers for the Environment,      

                               
                                                                                                                      

                                                                      : 
 

Adalys Vázquez Solidarity Travel Fund of the AJ Muste Memorial Institute 
American Jewish World Service 

Both Ends 
CASA 

Gellert Family Foundation 
Global Greengrants Fund 
IUCN - Central America 

Kendeda Fund 
Open Society Institute 

Oxfam Australia 
Oxfam Novib 

Rosa Luxembourg Foundation 
Sigrid Rausing Trust 
Stiftung Umverteilen 

Swedish Society for Nature Conservation 

เราขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อชาวบา้นของเมือง Temacapulí n ท่ีไดเ้ปิดบา้นตอ้นรับพวกเรา พวกเขาไดใ้ชเ้วลาหลายวนัหลายคืนในการเตรียมเมือง
เพ่ือการประชุมคร้ังน้ี  และขอขอบคุณอาสาสมคัรท่ีไดส้ละเวลาและแรงกายมาช่วยกนัท าใหก้ารประชุมคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 
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เราขอตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมแม่น ้ าเพ่ือชีวติ คร้ังท่ี 3 ทุกท่าน  ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนไดเ้ดินทางขา้มทวปีมาถึงเมือง 
Temacapulí n  บางคนตอ้งเผชิญกบักระบวนการตรวจคนเขา้เมืองท่ียุง่ยาก  และบางคนไดทุ่้มเทท างานอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย
เพ่ือเตรียมการประชุมคร้ังน้ี 

พวกเราทุกคนลว้นมีส่ิงหน่ึงเหมือนกนั เราลว้นเป็นตวัแทนขบวนการเคล่ือนไหวต่อตา้นเข่ือนระดบัโลกท่ีทรงพลงั
และน่าประทบัใจ 
 แมภู้มิหลงัและเร่ืองราวของพวกเราจะแตกต่างกนัไป เราก็ไดม้ารวมกนัเพ่ือเป้าหมายร่วมกนั นัน่คือการทวงคืนแม่น ้ า
และสิทธิของเราคืนมา  ในช่วงสปัดาห์ต่อไปน้ี เราจะแบ่งปันประสบการณ์ สร้างพนัธมิตรใหม่ๆ พร้อมไปกบัเสริมสร้าง
พนัธมิตรเดิม  พฒันายทุธศาสตร์ร่วม และท าความรู้จกักบัเพ่ือนใหม่ 
 ชุดเอกสารประกอบน้ีมีขอ้มูลส าคญัต่างๆ ส าหรับการประชุมท่ีเมือง Temacapulí n 

 แนวทางการอยูร่่วมกนั 
 คู่มืออธิบายก าหนดการและการจดัการ ในการประชุมแม่น ้ าเพ่ือชีวติ คร้ังท่ี 3 
 ภาพรวมก าหนดการ 
 ประเด็นหลกัของการประชุมกลุ่มยอ่ย 
 รายละเอียดก าหนดการ 
 ค าอธิบายการประชุมกลุ่มยอ่ย 
 การลงพ้ืนท่ี 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัเข่ือน Temacapulí n และเข่ือน Zapotillo 
 ภาษาสเปนในชีวติประจ าวนั 
 แผนท่ีเมือง Temaca และบริเวณท่ีจดัประชุม 

เราหวงัวา่ไม่ก่ีวนัขา้งหนา้น้ีจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหคุ้ณ และเติมพลงัคุณในการต่อสูเ้พ่ือแม่น ้ าและสิทธิมนุษยชน
ของเรา  เราจะร่วมกนัสร้างอนาคตท่ีดีกวา่เพ่ือตวัเราเองและเพ่ือลูกหลาน 
 

ดว้ยความสมานฉนัท ์
ซูซาน หวอ่ง (แม่น ้ าสากล-International Rivers)  
และคาร์เมน ดิแอซ (สถาบนัเมก็ซิโกเพื่อการพฒันาชุมชน-Mexican Institute for Community Development) 

 
ในนามของคณะผู้จัดการประชุมจากท้องถ่ิน คณะท างานนานาชาติ ขบวนการเคล่ือนไหวของผู้ได้รับผลกระทบจาก

เข่ือนและเพ่ือปกป้องแม่น า้แห่งเมก็ซิโก ชุมชน Temacapulí n และอาสาสมคัรอีกจ านวนมาก
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ชุมชน Temacapulí n ก าลงัเตรียมเป็นเจา้ภาพการประชุมแม่น ้ าเพ่ือชีวติ: การประชุมนานาชาติของผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากเข่ือนและพนัธมิตร คร้ังท่ี 3  เพ่ือใหมี้บรรยากาศท่ีดีและสนัติในระหวา่งการประชุม เราไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัตวั
พ้ืนฐานข้ึนมาในเร่ืองการมีปฏิสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม ความปลอดภยั และความเคารพและความสะอาดของทั้งพ้ืนท่ีสาธารณะ
และพ้ืนท่ีส่วนบุคคลของเมือง 

หน่ึงในส่ิงท่ีน่าช่ืนชมและน่าทา้ทายท่ีสุดของการประชุมนานาชาติก็คือ การประชุมเช่นน้ีจะน าบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์ พ้ืน
เพ และวฒันธรรม ท่ีแตกต่างกนัมาอยูร่่วมกนั  ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีเราจะเคารพความหลากหลายทางความคิด ความเช่ือ 
และวถีิการใชชี้วติท่ีจะมีอยูใ่นท่ีประชุม 

หลกัคุณค่าสามประการท่ีควรจะใชก้ ากบัการปฏิสมัพนัธ์ทั้งปวงในระหวา่งการประชุมแม่น ้ าเพ่ือชีวติคร้ังท่ีสาม คือ 
•  เคารพ 
•  ยอมรับความเห็นผูอ่ื้น 
•  รับผิดชอบ 
หากเราแต่ละคนปฏิบติัตามหลกัคุณค่าทั้งสามน้ี ก็จะช่วยกนัสร้างบรรยากาศท่ีไม่กีดกนัใครออกไป และมีความเคารพ

ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างการเสวนาแลกเปล่ียนและการอยูร่่วมกนัได ้ เป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีเราจะตอ้งร าลึกไวเ้สมอวา่ 
ชาวบา้นของเมือง Temacapulí n ไดทุ่้มเทแรงกายแรงใจอยา่งมากเพ่ือเป็นเจา้ภาพการประชุมคร้ังน้ี  ดว้ยความเคารพพวกเขา เรา
จะตอ้งรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะของเมืองใหส้ะอาดอยูเ่สมอในช่วงการประชุมแม่น ้ าเพ่ือชีวติ คร้ังท่ี 3 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่จะพกัท่ีบา้นของชาวบา้นในชุมชน  เราขอแนะน าใหคุ้ณส่ือสารกบัเจา้ของบา้น และท าความ
ตกลงกนัเร่ืองการจดัการต่างๆ ตั้งแต่วนัแรกท่ีมาถึง (เช่น เร่ืองเวลาเขา้บา้น กญุแจบา้น การใชห้อ้งน ้ า การใชเ้สียง บริเวณสูบ
บุหร่ี) ใหต้รงตามความตอ้งการของเจา้ของบา้นและผูเ้ขา้ประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนจะไดรั้บป้ายช่ือหลงัจากลงทะเบียนท่ี Temacapulí n  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตดิป้ายช่ือไว้
ตลอดเวลาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ของการประชุมเพ่ือเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเสวนากนั และเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภยั 
ถึงแมว้า่เราจะมีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลเร่ืองความปลอดภยั เราทุกคนก็ควรจะตอ้งระวงัตวัอยูต่ลอดเวลาเองดว้ย  หากคุณ
เห็นความเส่ียงหรือเหตุการณ์เร่ืองความปลอดภยัใดๆ ท่ีคุณคิดวา่จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อคนอ่ืนได ้ขอใหอ้ยูใ่นความสงบและ
ติดต่อสมาชิกของคณะกรรมการความปลอดภยั  หากมีเหตุการณ์หรือความขดัแยง้ใดๆ เกิดข้ึน คณะกรรมการความปลอดภยัและ
ทีมงานประสานงานการประชุมจะเป็นผูแ้กปั้ญหาหากจ าเป็น 

นอกจากน้ี ยงัมีแนวปฏิบติับางประการท่ีคุณควรจะร าลึกไวเ้สมอ 
  • รับผิดชอบท าความสะอาดส่ิงท่ีคุณท าสกปรกไว ้

• ขออนุญาตก่อนใชส่ิ้งของท่ีไม่ใช่ของคุณ 
• แปะแผน่พบั โปสเตอร์ รูปภาพ หรืออ่ืนๆ เฉพาะท่ีท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะเท่านั้น 
• ท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะเท่านั้น ถงัขยะจะมีการติดป้ายเพ่ือแยกขยะดว้ย (ขยะอินทรีย ์พลาสติก แกว้ และ
กระดาษ)  
• ไม่ส่งเสียงดงัในช่วงเวลา 23.00-6.00 น. 
• หา้มใชส้ารเสพติดโดยเดด็ขาด 
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ก าหนดการ 

เป้าหมายหลกัๆ ของการประชุมแม่น ้าเพ่ือชีวิต คร้ังท่ี 3 คือ การแบง่ปันประสบการณ์ ขอ้มูล และทกัษะ  การเสริมสร้าง
เครือข่ายระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติ  การสร้างพนัธมิตรใหม่ๆ  การพฒันายทุธศาสตร์ร่วมกนั  การเสริมสร้างการเคล่ือนไหว
ในทอ้งถ่ินเพ่ือหยดุย ั้งเข่ือน El Zapotillo  และการประเมิน ใหแ้รงบนัดาลใจ และฟ้ืนพลงัใหข้บวนการของเรา  เราหวงัวา่จะบรรลุ
เป้าหมายเหล่าน้ีไดส่้วนหน่ึงโดยกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของการประชุม ดงัท่ีจะอธิบายต่อไปน้ี 

การเสวนาเปิดการประชุม การเสวนาปิดการประชุม และพิธีปิดประชุม 
ในการเสวนาเปิดการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บการตอ้นรับเขา้สู่ประเทศเมก็ซิโกและการประชุมแม่น ้าเพ่ือชีวิตคร้ังท่ี 3 จากตวัแทน
ของเมืองและคณะท างานระหวา่งประเทศ และไดรั้บทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการและเป้าหมายของการประชุม พร้อมทั้งรับฟัง
เร่ืองราวของขบวนการเคล่ือนไหวระหวา่งประเทศเพ่ือปกป้องแม่น ้าและสิทธิ  การเสวนาปิดการประชุมและพิธีปิดการประชุมนั้นจะ
เป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและเป็นการแสดงออกอยา่งมีศิลปะของความมุ่งมัน่ของขบวนการเคล่ือนไหวระหวา่งประเทศในการ
ปกป้องแม่น ้าและสิทธิ และแนวร่วมการต่อสู้ท่ีเป็นหน่ึงเดียว  เราวางแผนวา่จะปิดการประชุมดว้ยการเดินไปท่ีแม่น ้า Rio Verde 

สถานท่ี: พลาซ่า (Doña Mago) 

ภาพรวมระดบัโลก 
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบทัว่โลกยงัคงตอ้งเผชิญกบัส่ิงคุกคามและส่ิงทา้ทายคลา้ยๆ กนัจากเข่ือนขนาดใหญ ่  ผูท่ี้น าเสนอในช่วงน้ีจะ
กล่าวถึงบริบทระดบัโลกของสถานการณ์ปัจจุบนัของขบวนการต่อตา้นเข่ือนท่ีท าลายลา้ง  หวัขอ้ท่ีจะพดูคุยกนัคือเร่ืองทางออกท่ี
แทจ้ริงของปัญหาน ้าและพลงังาน และพิจารณาวา่ประเดน็ท่ีขา้มทบัทกุปัญหาอยา่งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นส่งผล
กระทบกบัแต่ละภูมิภาคของผูน้ าเสนออยา่งไร 

สถานท่ี: พลาซ่า (Doña Mago) 

การออกร้านความสมานฉนัทแ์ละการต่อสู ้
กิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึนในบ่ายวนัท่ี 2 ตุลาคม และจะจดัไวต้ลอดการประชุม  การออกร้านเป็นเวทีจดัการศึกษาท่ีแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบั
การต่อสู ้ การรณรงค ์ องคก์ร และชุมชนของคุณ  และยงัสามารถใชเ้ป็นท่ีแลกเปล่ียนและแบ่งปันส่ิงของจากภูมิภาคของคุณ เป็นท่ี
เล่นเกมส์ หรือแลกเปล่ียนกิจกรรมทางวฒันธรรมกนัไดด้ว้ย  การออกร้านเป็นโอกาสท่ีจะไดท้  าความรู้จกัผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนอ่ืน ได้
รู้จกัประเทศของพวกเขา วฒันธรรม และการต่อสู้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

สถานท่ี:  ท่ีจอดรถของโรงแรม (Jan Veltrop  และ Tupac Amaru) 

เวทีผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเข่ือนมกัจะถกูขบัใหเ้ป็นคนชายขอบและไม่ไดรั้บพ้ืนท่ีทางการเมืองในการน าเสนอปัญหาและประสบการณ์
ของตน  ในกิจกรรมน้ีเราขอเชิญใหผู้แ้ทนจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนมาบอกเล่าเร่ืองราวของตน  เราขอแนะน าใหคุ้ณเล่า
ถึงผลกระทบของเข่ือนท่ีมีต่อครอบครัว/ชุมชนของคุณ และปฏิบติัการท่ีประสบความส าเร็จท่ีคณุไดท้  าไปเพ่ือหยดุย ั้งเข่ือนและ
ปกป้องสิทธิของตนเอง  ในวนัแรกเราจะมีการแบง่ผูเ้ขา้ร่วมเป็นกลุม่หา้กลุ่มส าหรับกิจกรรมน้ี 

สถานท่ี: บริเวณท่ีใชป้ระชุมกลุ่มยอ่ย 
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กิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์ 
ในแต่ละเชา้ เราจะเร่ิมการประชุมดว้ยกิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์  ช่วงเวลา 15 นาทีน้ีจะเป็นโอกาสท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้้องเพลงของ
การต่อสู้ อ่านบทกวี หรือกล่าวอะไรสั้นๆ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ  เราจะมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ีสองสามคนต่อวนั  ขอใหคุ้ณ
เตรียมพร้อมท่ีจะมาร่วมแบ่งปันกนั  เราหวงัวา่กิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์เปล่าน้ีจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่คุณและช่วยเตรียมพลงั
ส าหรับการประชุมในวนันั้นๆ 

สถานท่ี: พลาซ่า (Doña Mago) 

เสียงจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
กิจกรรมช่วงเชา้น้ีจะเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนมาแลกเปล่ียนเร่ืองราวของตนกบักลุ่มใหญ่  ประเดน็หลกัของการ
น าเสนอสั้นๆ น้ีคือ ผูห้ญิงกบัเข่ือน กฎหมาย การศึกษา และการสานเสวนากบัสาธารณะ  และการจดัตั้งการเคล่ือนไหว  

สถานท่ี:   พลาซ่า (Doña Mago) 

ประชุมกลุ่มยอ่ยตามภูมิภาค 
เพ่ือเอ้ืออ านวยการสร้างเครือข่ายและการสร้างเสริมพนัธมิตร จะมีการประชุมกลุ่มระดบัภูมิภาคและกลุม่ตามประเดน็อยูส่ามช่วงใน
ระหวา่งการประชุมแม่น ้าเพ่ือชีวิต คร้ังท่ี 3 

สถานท่ี: บริเวณท่ีใชป้ระชุมกลุ่มยอ่ย 

แถลงการณ์ 
จะมีการรวบรวมประเดน็ร่วมและขอ้เรียกร้องจากค าประกาศระดบัภมิูกาค เพ่ือมาร่างเป็นค าประกาศโดยรวมของการประชุมแม่น ้า
เพ่ือชีวิต คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจะเป็นค าประกาศยาวหน่ึงหนา้กระดาษ ท่ีครอบคลุมประสบการณ์ร่วมของพวกเรา และระบุถึงขอ้เรียกร้องร่วม
ของพวกเรา  เราจะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้พ่ิมเติมเน้ือหาในค าประกาศ จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสนใจก็จะไดล้งคะแนนเลือกค า
ประกาศ แต่ละกลุ่มยงัสามารถเตรียมค าประกาศของการรณรงคข์องตนหรือค าประกาศระดบัภูมิภาคดว้ยก็ไดต้ามตอ้งการ 

สถานท่ี: บริเวณท่ีใชป้ระชุมกลุ่มยอ่ย 

งานวฒันธรรม & พิธีฉลองเพ่ือแม่น ้าและสิทธิ 
ในแต่ละคืนหลงัอาหารเยน็ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะมีโอกาสแลกเปล่ียนและแบ่งปันวฒันธรรมของตนผา่นทางวิดีโอ ดนตรี เพลง และ
การเตน้ร า  ในคืนสุดทา้ย เราจะฉลองการประชุมดว้ยพิธีฉลองเพ่ือแม่น ้าและสิทธิ  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดมี้โอกาสลองเคร่ืองด่ืม
ประจ าทอ้งถ่ินกนั 

สถานท่ี: พลาซ่า (Doña Mago) 
 
การจดัการ 
การประชุม/การประชุมกลุ่มยอ่ย/พ้ืนท่ี 
จะมีการประชุมกลุ่มยอ่ยตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในวนัท่ี 3 และ 5 ตุลาคม  การประชุมเหล่าน้ีจะถกูแบ่งตามประเดน็หลกัเจด็
ประเดน็  และยงัมีเวลาวา่งส าหรับเวทีเปิดในช่วงระหวา่งวนัในวนัท่ี 3 และ 5 และในช่วงกลางคืนของวนัท่ี 2-5 ตุลาคม  หวัขอ้ของ
ช่วงเวทีเปิดนั้นจะถกูก าหนดร่วมกนัโดยฉนัทามติของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ขอใหช่้วยกนัสร้างเวทีเปิดไดท่ี้ใตซุ้ม้ประตูในพลาซ่า 

สถานท่ี: บริเวณท่ีใชป้ระชุมกลุ่มยอ่ย 
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ศูนยค์อมพิวเตอร์และการส่ือสารอ่ืนๆ 
ใน Temacapulin ไม่มีสัญญาณโทรศพัทมื์อถือ  มีโทรศพัทส์องสามเคร่ืองในตวัเมือง  คุณจะตอ้งรับผดิชอบค่าโทรศพัทข์องคุณเอง  
วิธีการโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศจะมีติดไวท่ี้เคร่ืองโทรศพัท ์ เรามีอินเตอร์เนทใชอ้ยา่งจ ากดั โดยจะส ารองคอมพิวเตอร์สอง
เคร่ืองในศูนยค์อมพิวเตอร์ไวส้ าหรับการติดต่อส่วนตวัท่ีเร่งด่วนในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. และ 18.00-20.00 น.  เราขอใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมจ ากดัการใชค้อมพิวเตอร์ไวเ้พียงคร้ังละ 10 นาที 

สถานท่ี: ศูนยว์ฒันธรรม (Alfredo Placencia) 

หอ้งวิดีโอ 

จะมีการจดัสถานท่ีไวใ้หเ้ปิดวิดีโอฉายไดต้ลอดการประชุม  นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีไวแ้บง่ปันส่ือประเภทอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เร่ืองราว
ความส าเร็จในการต่อสู้ และค าขวญัต่างๆ  
สถานท่ี:  ติดกบัพลาซ่า  

คณะกรรมการประสานงานระหวา่งภูมิภาค 
คณะกรรมการประสานงานระหวา่งภูมิภาค ซ่ึงจะมีตวัแทนจากภูมิภาคละหน่ึงคน จะประชุมกนัทกุคืนเพ่ือพดูคุยถึงประเดน็ขอ้กงัวล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมจากภูมิภาคต่างๆ  สมาชิกแต่ละคนของคณะกรรมการชุดน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสานงานกบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีมาจากภูมิภาคของตน และแจง้ใหพ้วกเขาทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการหรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีส าคญั  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สามารถน าเสนอขอ้กงัวลของตนผา่นทางผูแ้ทนระดบัภูมิภาคของตนได ้

สถานท่ี: โรงเรียน (Benito Juárez) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
เราจดัอาหารสามม้ือต่อวนัใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนทุกคน  โดยจดัใหมี้ทั้งอาหารทัว่ไป อาหารมงัสวิรัติ และอาหารท่ีไม่มี
หมู  นอกจากน้ียงัมีอาหารวา่งระหวา่งพกักิจกรรมดว้ย  เราจดัเคร่ืองด่ืมเช่นชา กาแฟ ใหผู้เ้ขา้ประชุม  แต่หากคุณตอ้งการชา กาแฟ ท่ี
พิเศษเฉพาะ กรุณาเตรียมมาเอง  ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรด่ืมน ้าจากกออกน ้า  เราจดัใหมี้ขวดน ้าด่ืมสะอาดไวท่ี้พลาซ่าและในทุกๆ 
สถานท่ีท่ีใชป้ระชุม  ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนจะไดรั้บขวดน ้าท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ไดห้น่ึงขวดหลงัจากลงทะเบียน ซ่ึงคุณจะตอ้งเกบ็ขวดน ้าน้ี
ไวต้ลอดการประชุม  เราจะไม่มีแกว้น ้าประเภทใชแ้ลว้ทิ้งให ้

สถานท่ี:  อาหาร ท่ีศนูยว์ฒันธรรม, อาหารวา่ง บริเวณท่ีประชุมกลุ่มยอ่ย 

หอ้งน ้า 
หอ้งน ้าสาธารณะจะเปิดระหวา่งเวลา 8.00-23.00 น.  หอ้งน ้าบางหอ้งในเมือง Temaca นั้นสามารถทิ้งกระดาษลงไปในชกัโครกได ้
แต่บางหอ้งก็ไม่ได ้คุณจึงควรถามเจา้ของบา้นเสียก่อน  เกือบทกุบา้นมีหอ้งน ้า และส่วนใหญ่มีฝักบวัอาบน ้า 

ศูนยแ์พทย ์

การเขา้ถึงบริการทางการแพทยใ์น Temacapulí n นั้นมีอยูจ่  ากดั  เทศบาลเมืองไดจ้ดัใหมี้รถพยาบาลหน่ึงคนัระหวา่งการประชุม  มี
คลีนิคแห่งหน่ึงอยูห่่างไปคร่ึงชัว่โมงจากเมือง Temacapulí n  ส่วนโรงพยาบาลใหญ่ๆ นั้นอยูห่่างออกไปสองชัว่โมง  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทางการแพทยท่ี์อาจเกิดข้ึนเอง 
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เวลา       1 ต.ค. เ า   2 ต.ค.  า  ต   3 ต.ค.        4 ต.ค.    คา  5 ต.ค.     6 ต.ค. 

7:00    า า เ  า  
(7.00-8.00  .) 

 า า เ  า  
(7.00-8.00  .) 

 า า เ  า  
(6.00-8.00  .) 

 า า เ  า 
 (7.00-8.00  .) 

 า า เ  า 
 (7.00-8.00  .) 7:30   

8:00   

    เ     
(8.00-10.00  .) 

       เ    
   ล          า 
  าว (8.00-8:30  .) 

ล         

       เ    
   ล          า 
  าว (8.00-8:30  .) 

       เ    
   ล          า 
  าว (8.00-8:30  .) 

8:30   

เ     า           ล 
       

(8:30-9.00 .) 

เ     า           ล 
       

(8:30-9.00 .) 

เ     า           ล 
      

(8:30-9.00  .) 
9:00               

9:30          ล        3.1 
(9:30 -11.00  .) 

       ล        5.1  
(9:30 -11.00  .) 

 ล       ตา      าค  
(9:30-11.00  .) 10:00       

10:30   
 า  ว       ล 
(10:30-12.00  .) 

11:00               

11:30   

       ล        3.2 
(11:30-13:30  .) 

       ล        5.2  
(11:30-13:30  .) 

     าค  า    า  
(11:30-13:30 .) 

12:00 

ล   เ     
(12.00-18:30  .) 

ว า     เต     า  
     า   

(12.00-13:30  .) 
12:30 

13:00 

13:30 
 า า  ลา ว   

(13.30-15.00  .) 
 า า  ลา ว   

(13.30-15.00  .) 
 า า  ลา ว   

(13.30-15.00  .) 
 า า  ลา ว   

(13.30-15.00  .) 
14:00 

14:30 

15:00 เว               ล
       

(15.00-16:30  .) 
       ล        3.3  

(15.00-17.00  .) 
       ล        5.3  
(15.00-17.00  .) 

ว า  
(15.00-16.00 .) 15:30 

16:00 

เ ว า         า  
       

 (16.00-18.30  .) 

16:30  า      า ควา 
  า       ล  า 

ต       
(16:30-18:30  .) 

17:00         

17:30  ล       ตา      าค
(17:30-18:30 .) 

 ล       ตา      าค 
(17:30-18:30 .) 18:00 

18:30 
 า า เ    

(18.30-20.00  .) 
 า า เ    

(18.30-20.00  .) 
 า า เ    

(18.30-20.00  .) 
 า า เ    

(18.30-20.00  .) 
 า า เ    

(18.30-20.00  .) 
 า า เ    

(18.30-20.00  .) 
19:00 

19:30 

20:00 เต     า     
  า  ล   เ     
(20.00-21.00  .) 

 า ว        เว  
เ     

(20.00-21.00  .) 

 า ว        เว   
เ    

 (20.00-21.00  .) 

 า ว        เว  
เ     

(20.00-21.00  .) 

 า ว        เว   
เ    

 (20.00-21.00  .) 

     ล  เ          า 
 ล        20.00  . 

เ   ต    ) 20:30 

   า เ ต :    า า เ  า    า    ว า เวลา 7.00-8.00  .   ว      7 ต ลาค   
  19.30-20.00  . ว       1-5 ต ลาค        คณะกรรมการ       า  า      าค  
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ประเดอน 1: การเคลือ่นไหวทีม่ปีระสิทธิภาพ 
กิจกรรมสร้างสรรค:์ การปะทะสงัสรรคข์องศิลปะ การผลกัดนันโยบาย และวฒันธรรม - 3.1, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม  

เวลา 9:30 -11.00 น. 
เพศภาพกบัการพฒันา – 3.1, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 9:30 -11.00 น. 
จะต่อสูเ้ข่ือนอยา่งไร: ยทุธศาสตร์และเร่ืองเล่า - 3.2, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 
การสร้างขบวนการเคล่ือนไหว: ความส าคญัของการสร้างพนัธมิตรความร่วมมือและเครือข่ายระดบัภูมิภาค - 3.3,  

วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม  เวลา  15.00-17.00 น. 
ความทา้ทายต่อการเคล่ือนไหวในรัฐท่ีกดข่ี - 5.1, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
การระดมทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ - 5.2, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 

ประเดอน 2: การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบัการจดัการน า้ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอ่างเก็บน ้ าของเข่ือน - 3.3, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
น ้าในโลกท่ีก าลงัร้อนข้ึน - 5.1, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
เข่ือนกบัการคา้คาร์บอน: การผลกัดนัเร่ืองกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (CDM) แลว้อะไรจะเกิดข้ึนต่อไป - 5.2, วนัองัคารท่ี 5  

ตุลาคม เวลา 11:30 -13:30 น. 
ทางออกเร่ืองน ้ าของชุมชน - 5.3, วนัองัคารท่ี  5 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 

ประเดอน 3: การส่ือสาร 
การพฒันายทุธศาสตร์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ - 3.1, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
วดีิโอเพื่อการผลกัดนันโยบาย ตอน 1: จะใชว้ดีิโอเพ่ือผลกัดนันโยบายอยา่งไร - 3.2, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 
วดีิโอเพื่อการผลกัดนันโยบาย ตอน 2: อบรมการผลิตวดีิโอขั้นพ้ืนฐาน - 3.3, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ: จะสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการปฏิบติัไดอ้ยา่งไร - 5.1, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม  

เวลา 9:30-11.00 น. 

ประเดอน 4: มาตรฐานเขื่อนและผู้ให้ทุนแก่การสร้างเขื่อน  
ขอ้ถกเถียงเร่ืองเวทีประเมินความยัง่ยนืของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (HSAF): อุตสาหกรรมเข่ือนจะบ่อนท าลายคณะกรรมการ 
เข่ือนโลกหรือไม่? - 3.1, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
การคุม้ครองแม่น ้ าและสิทธิ: มาตรฐานเข่ือน 10 ปีหลงัคณะกรรมการเขื่อนโลก (WCD) - 5.1, วนัองัคารท่ี  5 ตุลาคม  

เวลา 9:30-11.00 น. 
ตามรอยเงินไป: ภาพรวมของผูใ้หทุ้นแก่การสร้างเข่ือนและยทุธศาสตร์ในการเผชิญหนา้กบัพวกเขา - 5.2, วนัองัคารท่ี  5  

ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 
นกัสร้างเข่ือนระดบัโลกรายใหม่ - 5.3, วนัองัคารท่ี  5 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
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ประเดอน 5: สิทธิและการเยยีวยา 
ยทุธศาสตร์ทางกฎหมายในการต่อตา้นเข่ือน - 3.1, วนัอาทิตยท่ี์  3 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ: โอกาสเพ่ือการผลกัดนัทางกฎหมายในกรณีเข่ือนขนาดใหญ่ - 3.2,  

วนัอาทิตยท่ี์  3 ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 
น ้าคือสิทธิมนุษยชน - 3.3, วนัอาทิตยท่ี์  3 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
การชดเชยความเสียหาย: แสวงหาความยติุธรรม การเยยีวยาชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ - 5.2, วนัองัคารท่ี  5 ตุลาคม  

เวลา 11:30-13:30 น. 
การลงคะแนนเสียงในทอ้งถ่ิน กลไกการร้องทุกข ์และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการเผชิญหนา้กบัเข่ือน - 5.2, วนัองัคารท่ี  5 ตุลาคม  

เวลา 11:30-13:30 น. 

ประเดอน 6: ทางออกเร่ืองพลงังาน 
การวางแผนพลงังาน: คู่มือส าหรับนกัเคล่ือนไหวภาคพลเมือง - 3.1, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
ทางออกเร่ืองพลงังานของชุมชน - 3.2, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 11:30-13.30 น. 
พลงังานหมุนเวยีน: พลงังานสะอาดจะมาแทนท่ีเข่ือนขนาดใหญ่ไดห้รือไม่? - 3.3, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
ประสิทธิภาพ: พลงังานท่ีเขียวท่ีสุด - 5.2, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 11:30 -13:30 น. 

ประเดอน 7: การคุ้มครองและฟ้ืนฟูแม่น า้ในนโยบายและการปฏิบัต ิ
การคุม้ครองแม่น ้ าระหวา่งประเทศและแม่น ้ าท่ีขา้มพรมแดน - 3.2, วนัอาทิตยท่ี์ 3 ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 
การจดัการลุ่มน ้ าอยา่งบูรณาการ - 5.1, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 9:30-11.00 น. 
ผลกระทบของเข่ือนต่อล าน ้ าตอนล่างและการบรรเทาผลกระทบ - 5.2, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 11:30-13:30 น. 
น าแม่น ้ ากลบัคืนมา: การก าจดัเข่ือนออกไป การเปิดเข่ือน และการฟ้ืนฟแูม่น ้ า - 5.3, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
ผูห้ญิง แม่น ้ า และเข่ือน (ขอผูเ้ขา้ร่วมเป็นผูห้ญิงเท่านั้น) - 5.3, วนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น. 
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       1,             1        

12.00  - 18.30  .                  (Doña Mago) 
18.30 - 20.00  .                          

(Alfredo Placencia) 
20.00 - 21.00  .                   (Doña Mago) 

       2,             2        

7.00 - 8.00  .                         
(Alfredo Placencia) 

8.00 - 10.00  .         :                                        
-                      –         Gabriel, Temacapulí n,          
- Lupita Lara,        Arcediano,          
-                                              
- Maria de Jesús Garcí a, Comité  Salvemos                              
         
- Carmen Diaz & Susanne Wong,                        
- Abigail Agredano, Temacapulí n,          
- Ikal Angelei, Friends of Lake Turkana,        
-                              International Rivers 

       (Doña Mago) 

10.00 - 10.30  .            (Doña Mago) 
10.30 - 12.00  .                                                               

- Patrick McCully, International Rivers,         
- Shripad Dharmadhikary, Manthan Resource Centre,         
- Soniamara Maranho, Movement of Dam-Affected People,        
- Sena Alouka, Young Volunteers for the Environment,      

       (Doña Mago) 

 
12.00  - 13.30  .                               
13.30 - 15.00  .                            

(Alfredo Placencia) 
15.00 - 16.30  .                     -                                จาก                                        

16.30 - 18.30  .                                                       
(Jan Veltrop/Tupac Amaru) 

18.30 - 20.00  .                          
(Alfredo Placencia) 
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20.00 - 23.00  .                 
-          La Peñita & Francisco Barrios "El Mastuerzo" 

       (Doña Mago) 

       3,               3        

7.00 - 8.00  .                          
(Alfredo Placencia) 

8.00 - 8.30  .                      &                   (Doña Mago) 
8.30 - 9.00  .                                 (Doña Mago) 
9.00 - 9.30  .      
9.30 - 11.00  .                    3.1  
                  :                                          

            
       (Doña Mago) 

                 :                                                (Benito Juárez) 
                                                       (Nokos 

Emberas) 
 ขอ้ถกเถียงเร่ืองเวทีประเมินความยัง่ยนืของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (HSAF): 

อุตสาหกรรมเข่ือนจะบ่อนท าลายคณะกรรมการเข่ือนโลกหรือไม่? 
          (Chief Kapika) 

                                                             
(John Muir) 

                                (Baba Amte) 
11.00–11:30  .      
11:30 - 13.30  .                    3.2  
                      :                                  (Doña Mago) 
 วดีิโอเพื่อการผลกัดนันโยบาย ตอน 1:จะใชว้ดีิโอเพ่ือผลกัดนันโยบายอยา่งไร          (Benito Juárez) 
 กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ: โอกาสเพื่อการผลกัดนั

ทางกฎหมายในกรณีเข่ือนขนาดใหญ่ 
         

(Nokos Emberas) 
                                       (Chief Kapika) 
                                                                                

(John Muir) 
13.30 - 15.00  .                            

(Alfredo Placencia) 
15.00 - 17.00  .                    3.3  

 การสร้างขบวนการเคล่ือนไหว: ความส าคญัของการสร้างพนัธมิตรความ
ร่วมมือและเครือข่ายระดบัภูมิภาค 

       (Doña Mago) 
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                                 2:                                       (Benito Juárez) 
                                                           (Nokos 

Emberas) 
 พลงังานหมุนเวยีน: พลงังานสะอาดจะมาแทนท่ีเข่ือนขนาดใหญ่ไดห้รือไม่?           (Chief Kapika) 
                                       น ้า 

(John Muir) 
17.00 - 17.30  .      
17.30 - 18.30  .                     

-           -        (Doña Mago) 
-        -         ล (Chief Kapika) 
-                        -          (Nokós Emberas) 
-          -                        (John Muir) 
-                                        -          (Benito Juárez) 

 

18.30 - 20.00  .                         
(Alfredo Placencia) 

20.00 - 23.00  .                 
-          La Turka Zampa 
-                                              
-          Manual Carvajal 

       (Doña Mago) 

       4,              4        
                 La Yesca Dam          Santiago,              El Zapotillo                                 Temaca           
Arcediano                                    

                                                                                                       

       5,              5        

7.00 - 8.00  .                         
(Alfredo Placencia) 

8.00 - 8.30  .                      &                   (Doña Mago) 
8.30 - 9.00  .                                 (Doña Mago) 
9.00 - 9.30  .      
9.30 - 11.00  .                    5.1  

 การคุม้ครองแม่น ้ าและสิทธิ: มาตรฐานเข่ือน 10 ปีหลงัคณะกรรมการเขื่อน
โลก (WCD) 

       (Doña Mago) 
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 การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ: จะสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการปฏิบติัได้
อยา่งไร 

         (Benito Juárez) 

                                     (Nokos 
Emberas) 

                                           อร่ี    (Chief Kapika) 
                                                        

(John Muir) 
11.00 - 11:30  .      
11:30 - 13.30  .                    5.2  
 การชดเชยความเสียหาย: แสวงหาความยติุธรรม การเยยีวยาชุมชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ 
       (Doña Mago) 

                                                               (Benito Juárez) 
                       :                                            

                        
         (Nokos 

Emberas) 
 ตามรอยเงินไป: ภาพรวมของผูใ้หทุ้นกบัการสร้างเข่ือนและยทุธศาสตร์ใน

การเผชิญหนา้กบัพวกเขา 
           (Chief Kapika) 

 การลงคะแนนเสียงในทอ้งถ่ิน กลไกการร้องทุกข ์และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการ
เผชิญหนา้กบัเข่ือน 

                       
(John Muir) 

            :                                  
13.30 - 15.00  .                           (Alfredo 

Placencia) 
15.00 - 17.00  .                    5.3  
                                     (Doña Mago) 
                                        (Benito Juárez) 
                                   (Nokos 

Emberas) 
                                                         )           (Chief Kapika) 
 น าแม่น ้ ากลบัคืนมา: การก าจดัเข่ือนออกไป การเปิดเข่ือน และการฟ้ืนฟู

แม่น ้ า 
               น ้า 

(John Muir) 
17.00 - 17.30  .      
17.30 - 18.30  .                     

-            -        (Doña Mago) 
-         -           (Chief Kapika) 
-                         -          (Nokós Emberas) 
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-          -                        (John Muir) 
-                                        -          (Benito Juárez) 

18.30 - 20.00  .                         
(Alfredo Placencia) 

20.00 -23.00  .                 
-                        Tecuexes & Caxcanes 
-                                       

       (Doña Mago) 

6,                    
7.00 - 8.00  .                         

(Alfredo Placencia) 
8.00 - 8.30  .                      &                   (Doña Mago) 
8.30 - 9.00  .                                 (Doña Mago) 
9.00 - 9.30  .      
9.30 - 11.00  .                     

-            -        (Doña Mago) 
-         -           (Chief Kapika) 
-                         -          (Nokós Emberas) 
-          -                        (John Muir) 
-                                        -          (Benito Juárez) 

 

11.00 - 11:30  .      
11:30 - 13.30  .                         (Doña Mago) 
13.30 - 15.00  .                            

(Alfredo Placencia) 
15.00 - 16.00  .           
16.00 - 18.30  .                        

-  น าเสนอแถลงการณ์ของการประชุม 
- แสดงความขอบคุณ 
- ฉายวดีิโอของการประชุม 
- เดินไปแม่น ้ า 

       (Doña Mago) 

- 20.00  .                          
                                      (Doña Mago) 
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ค า                         
มีการแปลภาษาองักฤษ/สเปนในทุกกลุ่มยอ่ย ยกเวน้กรณีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

การแปลเป็นภาษาอ่ืนจะก าหนดโดยกลุ่มท่ีใชภ้าษานั้นๆ 

 
 
          3.1  
              3         
9.30-11.00  . 
 

กจิกรรมสร้างสรรค์: การปะทะสังสรรค์ของศิลปะ การ
ผลกัดนันโยบาย และวฒันธรรม  
[ประเดอน 1: การเคลือ่นไหวที่มปีระสิทธิภาพ] 
พลาซ่า (Doña Mago)                                                                          
ไม่วา่จะเป็นละครขา้งถนนหรือศิลปะท่ีวาดลวดลายตาม
ทอ้งถนน คอนเสิร์ต หรือการแสถงภาพถ่าย การรณรงค์
นั้นเป็นศิลปะประเภทหน่ึง และศิลปะกส็ามารถถกูใชไ้ป
เพ่ือต่อสูก้บัความไม่ยติุธรรมได ้  ในกิจกรรมการแบ่งปัน
ทกัษะและการอบรมคร้ังน้ี เราจะพดูคุยกนัถึงยทุธศาสตร์
ต่างๆ ท่ีท าใหเ้รา “คิดนอกกรอบ” วา่จะสร้างศกัยภาพใน
ชุมชน พฒันาขบวนการเคล่ือนไหว และดึงความสนใจ
จากส่ือมวลชนไวไ้ดอ้ยา่งไร  เรายงัจะคุยกนัถึง
ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในแต่ละภูมิภาคและแต่ละ
ขั้นตอนของการต่อสูอี้กดว้ย 

          :             IMDEC, Stephen Burgess (Mary 
River Catchment Coordinating Committee,           ), 
Gustavo Castro (Otros Mundos,         ), Glenda 
Pickersgill (Save the Mary River Coordinating Group, 
          ), Daniel Ribeiro (Justica Ambiental, 
        ), Katy Yan (International Rivers,        ) 

 

 

การวางแผนพลงังาน: คู่มอืส าหรับนักเคลือ่นไหวภาค
พลเมอืง  [ประเดอน 6: ทางออกเร่ืองพลงังาน] 
โรงเรียน (Benito Juárez) 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน 

การเสวนาน้ีจะตั้งค าถามวา่อะไรคือปัจจยัท่ีน าไปสู่การให้
ความส าคญักบัเข่ือนขนาดใหญ่และโครงการพฒันา
ขนาดใหญ่อ่ืนๆ?  คณะกรรมการเข่ือนโลกมีขอ้เสนอแนะ
เร่ืองการประเมินวิธีการจดัหาน ้าและพลงังานอยา่งไร? 
และเรายงัจะคุยกนัถึงการปฏิวติัพลงังานสีเขียวของคิวบา 
และแลกเปล่ียนกนัวา่จะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะท าใหก้าร
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึนได ้

          : Shripad Dharmadhikary (Manthan Resource 
Centre,        ), Liane Greeff (EcoDoc Africa, 
          ), Laurie Guevara-Stone (Solar Energy 
International,        ), Terri Hathaway (International 
Rivers,        ) 

การพฒันายุทธศาสตร์การส่ือสารที่มปีระสิทธิภาพ 
[ประเดอน 3: การส่ือสาร] 
สนามกฬีา (Nokós Emberas) 
การประชุมน้ีจะใหข้อ้มูลและการอบรมเร่ืองการพฒันา
ยทุธศาสตร์การส่ือสาร ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ของการเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพ  เราจะแลกเปล่ียน
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กนัถึงปัจจยัส าคญัของยทุธศาสตร์การส่ือสาร เช่น การ
ก าหนดเป้าหมาย การระบุตวัผูรั้บสาร และการประดิษฐ์
ขอ้ความใหก้ระทบใจ  เราจะพดูถึงทั้งส่ือแบบเดิมและส่ือ
ใหม่ และอภิปรายกนัถึงยทุธศาสตร์ในการท างานกบั
นกัข่าว การท าบลอ็ก การใชภ้าพและวิดีโอ และเครือข่าย
ทางสงัคมต่างๆ 

          : Aviva Imhof     Brent Millikan 
(International Rivers,               ) 

ข้อถกเถียงเร่ืองเวทีประเมนิความยั่งยนืของโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน า้ (HSAF): อุตสาหกรรมเขื่อนจะบ่อนท าลาย
คณะกรรมการเขื่อนโลกหรือไม่?  
[ประเดอน 4: มาตรฐานเขื่อนและผู้ให้ทุนแก่การสร้าง
เขื่อน]  
กลอร่ีฮิล (Chief Kapika) 
การประชุมน้ีจะมีทั้งการถกเถียงอยา่งคึกคกัและการ
วิพากษเ์วทีประเมินความยัง่ยืนของโครงการไฟฟ้าพลงั
น ้า (Hydropower Sustainability Assessment Forum -
HSAF) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีน าโดยอุตสาหกรรมเข่ือน 
และจะเปิดตวัขอ้ก าหนดกระบวนการใหม่ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในปลายปีน้ี  วิธีการใหม่ท่ี
ก าลงัจะเสนอน้ีจะช่วยเสริมหรือบัน่ทอนกรอบของ
คณะกรรมการเข่ือนโลกท่ีเป็นมาตรฐานระดบัโลกใน
เร่ืองเข่ือน? และเราจะระดมสมองกนัวา่จะโตต้อบ
ประเดน็ทา้ทายน้ีกนัอยา่งไรดี  

          :                                       
                                                 
                                          
          ) 

 

 

ยุทธศาสตร์ทางกฎหมายในการต่อต้านเขื่อน   
[ประเดอน 5: สิทธิและการเยยีวยา] 
ที่จอดรถของสระว่ายน ้า (John Muir) 
การเสวนาน้ีจะอภิปรายถึงคดีความในยโุรปและอเมริกา
ใตท่ี้มีต่อนกัสร้างเข่ือนและรัฐบาล โดยใชท้ั้งกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง  ตวัอย่างคดีท่ีเราจะพดูถึงเช่น 
เข่ือน Merowe ในซูดาน  เข่ือน Jirau และ Belo Monte 
ในบราซิล และเข่ือน La Parota Dam ในเมก็ซิโก 

          :                                         
                                              . 
        ), Nic                                       
                                                   
                                                   
                                                      
               ) 

เพศภาพกบัการพฒันา   
[ประเดอน 1: การเคลือ่นไหวที่มปีระสิทธิภาพ] 
ห้องโถงของโบสถ์ (Baba Amte) 
กลุ่มย่อยน้ีจะมีทั้งการเสวนาและการระดมสมองวา่ความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศภาพท่ีปรากฏอยูต่ลอดนั้นมกัจะถูก
มองขา้มไปในการพฒันาไดอ้ยา่งไร และผูห้ญิงมกัจะตอ้ง
เป็นผูแ้บกรับผลกระทบมากกว่าอยา่งไร  นอกจากน้ีเรายงั
จะอภิปรายกนัถึงขั้นตอนท่ีชุมชนและกลุ่มต่างๆ ก าลงั
ด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาความไม่เท่าเทียมเหล่าน้ี 
วิธีการเอ้ือกระบวนการสานเสวนาเปิดระหวา่งผูห้ญิงกบั
ผูช้ายในประเดน็เร่ืองความไม่เท่าเทียมทางเพศภาพ และ
วิธีการท่ีจะบูรณาการผูห้ญิงเขา้ไวใ้นการต่อสูเ้พ่ือ
ปลดปล่อยแม่น ้าและสิทธิมนุษยชน 

          :                                          
                              -                 
                                   ) 
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          3.2  
          , 3         
11.30-13.30  . 
 
จะต่อสู้เขื่อนอย่างไร: ยุทธศาสตร์และเร่ืองเล่า   
[ประเดอน 1: การเคลือ่นไหวที่มปีระสิทธิภาพ] 
พลาซ่า (Doña Mago) 
การประชุมน้ีจะเป็นโอกาสในการแลกเปล่ียนและเรียนรู้
เก่ียวกบัยทุธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นเข่ือน   
เราจะอภิปรายกนัถึงวิธีการเลือกเป้าหมาย การก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละยุทธวิธี การสร้างพนัธมิตร การใช้
ยทุธศาสตร์ทางกฎหมาย และการพฒันายทุธศาสตร์การ
ส่ือสาร  นอกจากน้ี เราจะแลกเปล่ียนเร่ืองเล่าถึงกรณีท่ี
ประสบความส าเร็จและบทเรียนท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ย 

          :           CECOP (La Parota,         ), 
Aviva Imhof (International Rivers,        ), Aleksandr 
Kolotov (Plotina,        ), Glenda Pickersgill (Save the 
Mary River Coordinating Group,           ), Yu 
Xiaogang (Green Watershed,    ) 

วดิโีอเพือ่การผลกัดนันโยบาย ตอน 1: จะใช้วดิโีอเพือ่
ผลกัดนันโยบายอย่างไร [ประเดอน 3: การส่ือสาร] 
โรงเรียน (Benito Juárez) 
กิจกรรมการใหข้อ้มูลน้ีจะสอนผูเ้ขา้ร่วมใหใ้ชวิ้ดีโอเป็น
เคร่ืองมือในการรณรงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  การ
วางแผนและผลิตวิดีโอเพ่ือการผลกัดนันโยบาย การ
น าเสนอเร่ืองราวทางวิดีทศันท่ี์ทรงพลงัท่ีจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วม และท าใหผู้ก้  าหนด
นโยบายตอ้งด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  และเร่ืองการ
เผยแพร่วิดีโออยา่งมียทุธศาสตร์ 

ผูน้ าเสนอ: Molly Clinehens (International 
Accountability Project, อเมริกา), Sarah Kelly (Adapting 
to Scarcity, อเมริกา/เมก็ซิโก) 

กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ: 
โอกาสเพือ่การผลกัดนัทางกฎหมายในกรณีเขื่อนขนาด
ใหญ่ [ประเดอน 5: สิทธิและการเยยีวยา] 
สนามกฬีา (Nokós Emberas) 
กิจกรรมการอบรมและใหข้อ้มูลน้ีจะใหเ้คร่ืองมือเชิง
ปฏิบติัในเร่ืองการใชก้ลไกสิทธิมนุษยชนระหวา่ง
ประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศเพ่ือแกปั้ญหา
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและทางสงัคมของเข่ือนขนาด
ใหญ่   เราจะอภิปรายกนัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลู 
กระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ สิทธิของชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิมและชนเผา่ การท่ีตอ้งยา้ยถ่ินฐาน การ
สูญเสียวิถีชีวิต และการเขา้ถึงความยติุธรรม  เราจะท า
กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงบทบาท
เป็นฝ่ายต่างๆ ของกรณีเข่ือนขนาดใหญ่ท่ีสมมติข้ึนมา ทั้ง
เป็นสมาชิกในชุมชน เจา้หนา้ท่ีรัฐ บรรษทัขา้มชาติ เอน็จี
โอ และหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  เราจะ
แลกเปล่ียนกนัถึงระบบสิทธิในกลไกระดบั
สหประชาชาติและระบบในระดบัทวีปอเมริกาและกลไก
สิทธิมนุษยชนระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ รวมถึงเร่ืองการใช้
กฎหมายระหวา่งประเทศในระดบัประเทศอีกดว้ย              

ผูน้ าเสนอ: André s Pirazzoli และ Astrid Puentes 
(Interamerican Association for Environmental Defense, 
อเมริกา/เมก็ซิโก) 
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ทางออกเร่ืองพลงังานของชุมชน  
[ประเดอน 6: ทางออกเร่ืองพลงังาน] 
กลอร่ีฮิล (Chief Kapika) 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน 
Laurie Stone ผูเ้ช่ียวชาญและนกัการศึกษาเร่ืองพลงังาน
ยัง่ยืน จาก Solar Energy International (พลงังาน
แสงอาทิตยส์ากล) จะมาแลกเปล่ียนถึงการวางแผน
พลงังานในชุมชน และวิธีการท าใหร้ะบบเช่นนั้นเกิดข้ึน
ได ้

ผูน้ าเสนอ: Laurie Guevara-Stone (Solar Energy 
International, อเมริกา) 
 

การคุ้มครองแม่น า้ระหว่างประเทศและแม่น ้าที่ข้าม
พรมแดน [ประเดอน 7: การคุ้มครองและฟ้ืนฟูแม่น ้าใน
นโยบายและการปฏิบัต]ิ 
ที่จอดรถของสระว่ายน ้า (John Muir) 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน 
กิจกรรมในช่วงน้ีจะมีการเสวนาและการแบ่งปันทกัษะ
เก่ียวกบัวิธีการท างานเพ่ือปกป้องแม่น ้าและชุมชนท่ีขา้ม
พรมแดนประเทศ  เราจะคุยกนัถึงลุ่มน ้าโขง แม่น ้า
ไทกริส-ยเูฟรติส และภูมิภาคเอเชียใต ้เป็นตน้ 

ผูน้ าเสนอ: เพียรพร ดีเทศน ์(International Rivers, 
ประเทศไทย), นิวตัน ์ร้อยแกว้ (กลุ่มรักษเ์ชียงของ, 
ประเทศไทย), Ipek Tasli (Initiative to Keep Hasankeyf 
Alive, ตุรกี), Yu Xiaogang (Green Watershed, จีน) 
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          3.3  
              3         
15.00-17.00  . 
 
การสร้างขบวนการเคลือ่นไหว: ความส าคัญของการสร้าง
พนัธมติรความร่วมมอืและเครือข่ายระดบัภูมภิาค  
[ประเดอน 1: การเคลือ่นไหวที่มปีระสิทธิภาพ] 
พลาซ่า (Doña Mago) 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมน้ีจะช่วยกนัก าหนดรูปแบบส าหรับ
ช่วงน้ี  ประเดน็ท่ีจะมีการแลกเปล่ียนกนัคือเร่ือง
ประสบการณ์จากทัว่โลกในดา้นการสร้างพนัธมิตรและ
เครือข่ายระดบัภูมิภาค รวมถึงพนัธมิตรขา้มประเดน็ ขา้ม
วฒันธรรม และเครือข่ายกบัผูห้ญิงและเยาวชน  เราจะเนน้
ถึงเร่ืองราวความส าเร็จและบทเรียนจากการท างานสร้าง
พนัธมิตรและเครือข่าย 

ผูน้ าเสนอ: Marco von Borstel (Mexican Institute for 
Community Development, เมก็ซิโก), Joan Carling (Asian 
Indigenous Peoples' Pact, ฟิลิปปินส์), Gustavo Castro 
(Otros Mundos, เมก็ซิโก), Rodolfo Chavez Galindo (La 
Parota, เมก็ซิโก), Robert Kugonza (Africa Rivers 
Network, ยกูนัดา), Juan Pablo Soler (Otros Mundos, 
โคลอมเบีย/เมก็ซิโก) 

วดิโีอเพือ่การผลกัดนันโยบาย ตอน 2: อบรมการผลติวดิโีอ
ขั้นพืน้ฐาน [ประเดอน 3: การส่ือสาร] 
โรงเรียน (Benito Juárez) 
กลุ่มย่อยบางกลุ่มจะด าเนินการเป็นภาษาสเปน 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ีควรจะผา่นการอบรมเร่ืองวิดีโอเพ่ือ
การผลกัดนันโยบายตอน 1 มาแลว้  การอบรมดว้ยการ
ปฏิบติัจริงคร้ังน้ีจะพดูถึงทกัษะการถ่ายวิดีโอเบ้ืองตน้ 
รวมถึงการจดัแสง เสียง องคป์ระกอบ และการตดัต่อ  
ผูเ้ขา้ร่วมจะไดเ้รียนรู้เทคนิคการสมัภาษณ์เพ่ือผลิตวิดีโอ

รณรงคด์า้นสิทธิมนุษยชน และเร่ืองการดูแลความ
ปลอดภยัของผูใ้หส้ัมภาษณ์และของตนเอง  เราจะแบ่ง
ผูเ้ขา้ร่วมเป็นกลุ่มยอ่ยเพ่ือหดัน าทฤษฎีไปปฏิบติัจริง  การ
อบรมน้ีจะใชก้ลอ้งฟลิป   กิจกรรมน้ีรับผูเ้ขา้ร่วมจ ากดั
เพียง 25 คน 

ผูน้ าเสนอ: Molly Clinehens (International 
Accountability Project, อเมริกา), Ian Elwood 
(International Rivers, อเมริกา), Liane Greeff (EcoDoc 
Africa, แอฟริกาใต)้, Sarah Kelly & Arthur Richards 
(Adapting to Scarcity, อเมริกา/เมก็ซิโก), Pablo Prieto 
Gutié rrez, Pato Esquivel, และ Bernardo Lizardi 
(IMDEC, เมก็ซิโก) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอ่างเกอบน ้าของเขื่อน   
[ประเดอน 2: การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบัการ
จดัการน ้า] 
สนามกฬีา (Nokós Emberas) 
การประชุมน้ีจะใหข้อ้มูลภาพรวมเร่ืองวิทยาศาสตร์และ
การเมืองของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอ่างเกบ็น ้าของ
เข่ือน  เราจะอภิปรายกนัเร่ืองวิธีการส่ือสารเก่ียวกบั
ประเดน็น้ีดว้ย 

ผูน้ าเสนอ: Philip Fearnside (National Institute for 
Research in Amazonia, บราซิล) 
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พลงังานหมุนเวยีน: พลงังานสะอาดจะมาแทนที่เขื่อน
ขนาดใหญ่ได้หรือไม่? [ประเดอน 6: ทางออกเร่ืองพลงังาน] 
กลอร่ีฮิล (Chief Kapika) 
กิจกรรมใหข้อ้มลูและระดมสมองน้ีจะพดูถึงเร่ืองพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัเทคโนโลยีพลงังานใหม่ๆ และขอ้จ ากดัในการ
น ามาใช ้เราจะศึกษาผา่นกรณีศึกษา และจะแบ่งกลุ่มยอ่ย
เพ่ือระดมสมองเร่ืองยทุธศาสตร์การผลกัดนัเร่ืองการเขา้ถึง
พลงังานหมุนเวียน 

ผูน้ าเสนอ: Betty Obbo (National Association of 
Professional Environmentalists, ยกูนัดา), André s 
Pirazzoli (Interamerican Association for Environmental 
Defense, อเมริกา/เมก็ซิโก), Lori Pottinger (International 
Rivers, อเมริกา), Daniel Ribeiro (Justica Ambiental, โม
ซมับิค) 

น า้คือสิทธิมนุษยชน [ประเดอน 5: สิทธิและการเยยีวยา] 
ที่จอดรถของสระว่ายน ้า (John Muir) 
ในกิจกรรมระดมสมองน้ี คุณจะไดแ้ลกเปล่ียนความเห็น
วา่ขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองเข่ือนจะสามารถหรือควรจะ
เช่ือมกบัขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองการแปรรูปน ้าอยา่งไร 
เพ่ือท่ีจะสร้างแนวร่วมใหม่เร่ืองความเป็นธรรมดา้นน ้า 

ผูน้ าเสนอ: Ercan Ayboga (Initiative to Keep Hasankeyf 
Alive, ตุรกี), Shripad Dharmadhikary (Manthan 
Resource Centre, อินเดีย) 
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          5.1  
             5         
9.30-11.00  . 
 
การคุ้มครองแม่น า้และสิทธิ: มาตรฐานเขื่อน 10 ปีหลงั
คณะกรรมการเขื่อนโลก (WCD)  
[ประเดอน 4: มาตรฐานเขื่อนและผู้ให้ทุนแก่การสร้างเขื่อน] 
พลาซ่า (Doña Mago) 
การเสวนาและการระดมสมองน้ีจะอภิปรายกนัถึงการ
ครบรอบสิบปีของรายงานของคณะกรรมการเข่ือนโลก 
และแลกเปล่ียนกนัวา่หลกัการของคณะกรรมการเข่ือน
โลกจะถูกน าไปใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งไร  เราจะไดฟั้งถึง
วิธีท่ีชุมชนและเอน็จีโอจดังานฉลองครบรอบรายงานน้ีใน
ประเทศของตน และแลกเปล่ียนแนวคิดเพ่ือการท างานใน
อนาคตเก่ียวกบัมาตรฐานเข่ือน และเร่ืองการเจรจาระดบั
โลกในเร่ืองเข่ือนดว้ย 

ผูน้ าเสนอ: Gopal Siwakoti (Himalayan and Peninsular 
Hydro-Ecological Network-HYPHEN, เนปาล), Liane 
Greeff (EcoDoc Africa, แอฟริกาใต)้,  Betty Obbo 
(National Association of Professional Environmentalists, 
ยกูนัดา), Richard Twum (Volta Basin Development 
Foundation, กาน่า), Wang Yongchen (Green Earth 
Volunteers, จีน), Katy Yan และ Peter Bosshard 
(International Rivers, อเมริกา) 

การส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ: จะสร้างแรงบันดาลใจให้
เกดิการปฏิบัตไิด้อย่างไร [ประเดอน 3: การส่ือสาร] 
โรงเรียน (Benito Juárez) 
การอบรมและระดมสมองน้ีจะใหข้อ้มูลและอบรมเก่ียวกบั
วิธีท่ีคุณควรใชใ้นการพดูถึงการต่อสู ้(ปรับวาทกรรมการ
เสนอใหม่) และวิธีการใชภ้าพถ่าย วิดีโอ ส่ือใหม่ๆ และ
เร่ืองเล่า เพ่ือส่ือสาส์นของคุณไปยงัผูฟั้ง และใหผู้ค้น

ตอบสนองต่อสาส์นเหล่านั้นตามท่ีคุณตอ้งการ  เราจะฝึก
การปรับวาทกรรมการน าเสนอกบัสาส์นท่ีเฉพาะประเดน็ 
และเฉพาะโครงการ  

ผูน้ าเสนอ: Berklee Lowrey-Evans, Lori Pottinger และ
เพียรพร ดีเทศน ์(International Rivers, อเมริกา/ประเทศ
ไทย), นกัข่าวเมก็ซิกนั 

น า้ในโลกที่ก าลงัร้อนขึน้  
[ประเดอน 2: การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบัการจัดการ
น า้] 
สนามกฬีา (Nokós Emberas) 
ในช่วงน้ีจะมีการเสวนาในเร่ืองผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัของเข่ือน ระบบนิเวศนใ์นน ้า และการจดัการ
ทรัพยากรน ้า  เราจะยงัอภิปรายกนัถึงนยัยะของผลกระทบ
เหล่าน้ีท่ีมีต่อการต่อสูเ้ร่ืองเข่ือน และความพยายามต่างๆ ท่ี
จะผลกัดนัเร่ืองการแกไ้ขปัญหาดว้ย  

ผูน้ าเสนอ: Shripad Dharmadhikary (Manthan Resource 
Centre, อินเดีย), Brian Richter (The Nature Conservancy, 
อเมริกา) 

ความท้าทายต่อการเคลือ่นไหวในรัฐที่กดขี่ [ประเดอน 1: 
การเคลือ่นไหวที่มปีระสิทธิภาพ] 
กลอร่ีฮิล (Chief Kapika) 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน 
ในช่วงน้ีจะมีการเสวนาและการแบ่งปันทกัษะในเร่ืองการ
เผชิญกบัส่ิงทา้ทายในการต่อตา้นเข่ือนและการปกป้อง
แม่น ้าและชุมชนในรัฐท่ีมีการกดข่ี  ชุมชนมกัจะตอ้งการ
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เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจงไป และตอ้งการ
ขอ้ถกเถียงเพ่ือกดดนัรัฐบาลในเร่ืองเข่ือนและนโยบายน ้า 
ในขณะเดียวกนักต็อ้งดูแลเร่ืองความปลอดภยัของตนเอง
ดว้ย  เราจะพดูคุยกนัถึงทั้งรัฐท่ีเป็นเผดจ็การเตม็ขั้นและรัฐ
ท่ีเป็นประชาธิปไตยในนามแต่ท่ีจริงแลว้กดข่ีประชาชน  

ผูน้ าเสนอ: ผูน้ าเสนอจะแลกเปล่ียนถึงประเทศอิหร่าน บริ
ซิล อินเดีย ยกูนัดา และตุรกี เป็นตน้ 

การจดัการลุ่มน า้อย่างบูรณาการ [ประเดอน 7: การคุ้มครอง
และฟ้ืนฟูแม่น า้ในนโยบายและการปฏิบัต]ิ 
ที่จอดรถของสระว่ายน ้า (John Muir) 
การเสวนาน้ีจะแลกเปล่ียนกนัว่าจะน ารูปแบบการจดัการ
ลุ่มน ้ามาใชเ้พ่ือส่งเสริมการจดัการน ้าท่ีดีส าหรับทุกคน 
และใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในการหยดุย ั้งเข่ือนท่ีท าลายลา้งได้
อยา่งไร  การจดัการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ

(Integrated Water Resources Management - IWRM) เป็น
วิธีการจดัการลุ่มน ้าท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  
เข่ือนท่ีท าลายลา้งนั้นขดักบัหลกัการส าคญัต่างๆ ของ 
IWRM ในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
จดัการทรัพยากรน ้าส าหรับผูใ้ชทุ้กคน  เราจะเนน้กนัท่ี
บทเรียนจากการรณรงคเ์ร่ืองเข่ือนในจีน อินเดีย ตุรกี และ
ออสเตรเลีย  

ผูน้ าเสนอ: Latha Anantha (River Research Centre, 
อินเดีย), Stephen Burgess (Mary River Catchment 
Coordinating Committee, ออสเตรเลีย), Grace Mang 
(International Rivers, อเมริกา), Daniel Ribeiro (Justica 
Ambiental, โมซมับิค), Yu Xiaogang (Green Watershed, 
จีน) 
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          5.2 
             5        
11.30-13.30  . 
 
การชดเชยความเสียหาย: แสวงหาความยุตธิรรม การ
เยยีวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ [ประเดอน 5: สิทธิและ
การเยยีวยา] 
พลาซ่า (Doña Mago) 
ผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมน้ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของตน
และพิจารณาถึงวิธีการและกระบวนการการชดเชยฟ้ืนฟู
หลงัจากเข่ือนถกูสร้างข้ึนแลว้  เราจะแลกเปล่ียนกนัถึง
บทเรียนส าคญั และเสนอแนะเคร่ืองมือท่ีจะเป็น
ประโยชนใ์นการต่อสูเ้พ่ือสร้างพ้ืนท่ีท่ีมีการคุม้ครองสิทธิ 
การร้องเรียนเร่ืองการชดเชย การสร้างและการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเจรจา และการเรียกร้องใหมี้การเยียวยาท่ี
ดีส าหรับชุมชนท่ีตอ้งยา้ยถ่ินฐานเพราะเข่ือนขนาดใหญ่ 

ผูน้ าเสนอ: Monti Aguirre (International Rivers, 
อเมริกา), Juan de Dios Garcí a (Asociación del 
Desarrollo Intregral de las Ví ctimas, กวัเตมาลา), 
Barbara Rose Johnston (Center for Political Ecology, 
อเมริกา) 

ผลกระทบของเขื่อนต่อล าน า้ตอนล่างและการบรรเทา
ผลกระทบ [ประเดอน 7: การคุ้มครองและฟ้ืนฟูแม่น ้าใน
นโยบายและการปฏิบัต]ิ 
โรงเรียน (Benito Juárez) 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน 
การประชุมน้ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของเข่ือนต่อ
ล าน ้าตอนล่าง โดยเนน้ท่ีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคมท่ีเก่ียวพนักนั  เราจะคุยกนัถึงกรณีศึกษาสั้นๆ 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพของแนวคิดเหล่าน้ีจากประสบการณ์จริง  
เราจะน าเสนอเคร่ืองมือและวิธีการท างานบางประการ

เพ่ือลดผลกระทบต่อล าน ้าตอนล่าง รวมถึงเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม  เวลาส่วนใหญ่ของกิจกรรมน้ีจะเป็นการ
อภิปรายแลกเปล่ียนกนัและการมีส่วนร่วมจากผูฟั้ง 

ผูน้ าเสนอ: Aimal Khan (Sungi Development 
Foundation, ปากีสถาน), Brian Richter และ Jeff 
Opperman (The Nature Conservancy, อเมริกา), Neeraj 
Vagholikar (Kalpavriksh, อินเดีย) 

เขื่อนกบัการค้าคาร์บอน: การผลกัดนัเร่ืองกลไกการ
พฒันาที่สะอาด (CDM) แล้วอะไรจะเกดิขึน้ต่อไป 
[ประเดอน 2: การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบัการ
จดัการน ้า] 
สนามกฬีา (Nokós Emberas) 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน  
ในการอบรมน้ี เราจะเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัของกลไกการ
พฒันาท่ีสะอาด (CDM) ความเช่ือมโยงกบัเข่ือน วิธีการ
ผลกัดนัเก่ียวกบักระบวนการน้ี สถานะปัจจุบนัของระบบ
การคา้คาร์บอน และขอ้เสนอเร่ืองอนาคตการคา้คาร์บอน
ในระดบัโลก 

ผูน้ าเสนอ: Patrick McCully (International Rivers, 
อเมริกา) 

ตามรอยเงินไป: ภาพรวมของผู้ให้ทุนกบัการสร้างเขื่อน
และยุทธศาสตร์ในการเผชิญหน้ากบัพวกเขา [ประเดอน 4: 
มาตรฐานเขื่อนและผู้ให้ทุนแก่การสร้างเขื่อน ] 
กลอร่ีฮิล (Chief Kapika) 
การประชุมท่ีเนน้ใหข้อ้มูลน้ีจะพดูถึงบทบาทส าคญัของ
นกัการเงินท่ีมีต่อโครงการเข่ือน  นกัเคล่ือนไหวจะตอ้ง 
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“ตามรอยเงินไป” และพุ่งเป้าไปท่ีผูใ้หก้ารสนบัสนุนทาง
การเงินเพ่ือหยดุย ั้งโครงการท าลายลา้ง และเปล่ียนกฎ
ต่างๆ เก่ียวกบัการสร้างเข่ือนระดบัโลก  การประชุมน้ีจะ
ใหภ้าพรวมถึงผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่เข่ือนราย
ส าคญัๆ ทัว่โลก บทบาทท่ีเปล่ียนไปของพวกเขา และ
ยทุธศาสตร์ในการเผชิญหนา้กบัพวกเขา 

ผูน้ าเสนอ: Ikal Angelei (Friends of Lake Turkana, เคน
ยา่), Peter Bosshard และเพียรพร ดีเทศน ์(International 
Rivers, อเมริกา/ประเทศไทย), Nick Hildyard 
(Cornerhouse, องักฤษ) 

การลงคะแนนเสียงในท้องถิ่น กลไกการร้องทุกข์ และ
เคร่ืองมอือืน่ๆ ในการเผชิญหน้ากบัเขื่อน [ประเดอน 5: 
สิทธิและการเยยีวยา] 
ที่จอดรถของสระว่ายน ้า (John Muir) 
เวทีน้ีจะเป็นโอกาสในการแลกเปล่ียนถึงกรณีศึกษาทัว่
โลก และเรียนรู้ถึงเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการกดดนันกัสร้าง
เข่ือน เช่น กลไกในการติดตามใหป้ฏิบติัตามกฎและ
ขอ้ตกลง  การทบทวนทางกฎหมาย  การลงคะแนนเสียง
ในทอ้งถ่ินเร่ืองเข่ือนท่ีจะสร้าง  เราจะคุยกนัถึงเข่ือน 
Cerro de Oro ในเมก็ซิโก  เข่ือน Merowe Dam ในซูดาน 
และเข่ือนอ่ืนๆ 

ผูน้ าเสนอ: Rodolfo Chávez (Comunidades Opositores a 
La Presa La Parota, เมก็ซิโก), Claudia Gomez 
(Colectivo COA. เมก็ซิโก), Manana Kochladze (CEE 
Bankwatch Network, จอร์เจีย), Marcos Ramí rez 
(Fundación Guillermo Toriello, กวัเตมาลา), Fernanda 
Venzon (Environmental Defense Law Center, อเมริกา/
เมก็ซิโก) 

ประสิทธิภาพ: พลงังานที่เขียวที่สุด [การวางแผน
พลงังาน: คู่มอืส าหรับนักเคลือ่นไหวภาคพลเมอืง] 
หอ้งวิดีโอ 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาสเปน  
ในช่วงน้ี เราจะฉายวิดีโอท่ีสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง
ประสิทธิผลทางพลงังาน ตามดว้ยการระดมสมองวา่จะ
ผลกัดนัเร่ืองมาตรการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพได้
อยา่งไร 

ผูน้ าเสนอ: Lori Pottinger (International Rivers, อเมริกา) 
จะเอ้ือกระบวนการแลกเปล่ียนหลงัจากผูเ้ขา้ร่วมชมวิดีโอ
แลว้ 
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          5.3 
             5        
15.00-17.00  . 

การระดมทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ [ประเดอน 1: การ
เคลือ่นไหวที่มปีระสิทธิภาพ] 
พลาซ่า (Doña Mago) 
การเสวนาน้ีจะแลกเปล่ียนกนัถึงวิธีการและกรณีตวัอยา่ง
ในการระดมทุน  เราจะอภิปรายกนัเร่ืองการระดมทุนของ
ระดบัรากหญา้ และการเขียนขอ้เสนอโครงการเพ่ือเสนอ 
ต่อแหล่งทุน  วิทยากรจะมาจากมลูนิธิต่างๆ และเอน็จีโอ 
และขบวนการเคล่ือนไหวในประเทศท่ีพฒันาแลว้และ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

ผูน้ าเสนอ: Karolo Aparicio และ Aviva Imhof 
(International Rivers, อเมริกา), Gustavo Castro (Otros 
Mundos, เมก็ซิโก), Theodorus Chronopoulos (Sigrid 
Rausing Trust, องักฤษ), Richard Twum (Volta Basin 
Development Foundation, กาน่า) 

นักสร้างเขื่อนระดบัโลกรายใหม่ [ประเดอน 4: มาตรฐาน
เขื่อนและผู้ให้ทุนแก่การสร้างเขื่อน ] 
โรงเรียน (Benito Juárez) 
จะตดัสินใจเร่ืองการแปลภาษาองักฤษ/สเปนในท่ีประชุม 
การประชุมน้ีจะใหภ้าพรวมเร่ืองนกัสร้างเข่ือนและผูใ้ห้
เงินสนบัสนุนเข่ือนรายใหม่ๆ จากจีน อินเดีย บราซิล และ
ไทย ซ่ึงก าลงัเขา้ควบคุมภาคไฟฟ้าพลงัน ้าในระดบัโลก
มากข้ึนเร่ือยๆ  เราจะอภิปรายวา่ตวัละครเหล่าน้ีเป็นใคร 
และขบวนการเคล่ือนไหวจะตอบโตอ้ยา่งไร  เรายงัจะ
ระดมสมองเร่ืองยุทธศาสตร์ในการเผชิญกบันกัสร้าง
เข่ือนใหม่ๆ ธนาคารโลก และตวัละครอ่ืนๆ ในกลุ่มยอ่ย  
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมน้ีควรจะไดเ้ขา้ร่วมการประชุม “ตาม
รอยเงินไป” ก่อนหนา้น้ีมาก่อน 

 

 

 
ผูน้ ากลุ่มย่อย: Peter Bosshard, Grace Mang, Samir 
Mehta, เพียรพร ดีเทศน ์และ Brent Millikan 
(International Rivers, อเมริกา/อินเดีย/ไทย/บราซิล), 
Nick Hildyard (Cornerhouse, องักฤษ), Yuki Tanabe 
(Japan Center for a Sustainable Environment and 
Society, ญ่ีปุ่น), Eri Watanabe (Friends of the Earth 
Japan, ญ่ีปุ่น), Aynabat Yaylymova (Bank Information 
Center, อเมริกา) 

ทางออกเร่ืองน า้ของชุมชน [ประเดอน 2: การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศกบัการจดัการน า้] 
สนามกฬีา (Nokós Emberas) 
จะตดัสินใจเร่ืองการแปลภาษาองักฤษ/สเปนในท่ีประชุม 
การเสวนาน้ีจะน าเสนอเร่ืองการอนุรักษน์ ้าในเมือง การ
เกบ็น ้าฝน ยทุธศาสตร์การจดัการน ้าท่วม โครงการจดัหา
น ้าขนาดเลก็ในชนบท การแยกเกลืออกจากน ้าและการน า
น ้าหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ และการฟ้ืนฟตูน้น ้า 

ผูน้ าเสนอ: Jeff Opperman (The Nature Conservancy, 
อเมริกา), Glenda Pickersgill (Save the Mary River 
Coordinating Group, ออสเตรเลีย) 

ผู้หญิง แม่น ้า และเขื่อน [ประเดอน 1: การเคลือ่นไหวที่มี
ประสิทธิภาพ] 
กลอร่ีฮิล (Chief Kapika) 
ในเวทีการแลกเปล่ียนเฉพาะระหวา่งผูห้ญิงน้ี ผูห้ญิงจะ
ไดแ้บ่งปันประสบการณ์เร่ืองความสมัพนัธ์กบัแม่น ้าของ
ตน และไดแ้ลกสู่กนัฟังวา่พวกตนไดต้ดัสินใจเขา้ร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องแม่น ้าและ
ชุมชนจากเข่ือนขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งไร  เราจะอภิปรายกนั
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ถึงผลกระทบของเข่ือนท่ีมีต่อครอบครัวและชุมชนของ
เรา 

น าแม่น ้ากลบัคืนมา: การก าจดัเขื่อนออกไป การเปิดเขื่อน 
และการฟ้ืนฟูแม่น า้ [ประเดอน 7: การคุ้มครองและฟ้ืนฟู
แม่น ้าในนโยบายและการปฏิบัติ] 
ที่จอดรถของสระว่ายน ้า (John Muir) 
การประชุมน้ีจะเร่ิมดว้ยการเสวนา จากนั้นกเ็ป็นการ
อภิปรายเร่ืองประสบการณ์และยทุธศาสตร์เร่ืองการปิด
เข่ือนและโอกาสในการฟ้ืนฟแูม่น ้าแบบอ่ืนๆ 

ผูน้ าเสนอ: Ercan Ayboga (Initiative to Keep Hasankeyf 
Alive, ตุรกี), Stephen Burgess (Mary River Catchment 
Coordinating Committee, ออสเตรเลีย), Daniel Ribeiro 
(Justica Ambiental, โมซมับิค) 
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1.  เขื่อน La Yesca Dam: สัญญาปากเปล่า (เดนิทางเทีย่วละ 
3 ช่ัวโมง) 

เข่ือน Yesca Dam เป็นหน่ึงในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยพลงัน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดและข้ึนช่ือท่ีสุดในเมก็ซิโก คณะ 
กรรมการไฟฟ้าส่วนกลาง (Federal Electricity Commission – 
CFE) ไดข้บัไล่ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีอาศยัอยูใ่น Llano 
de las Velas โดยท่ีไม่เคยปรึกษาพวกเขาก่อนเลย คณะ
กรรมการฯไม่สนใจขอ้เรียกร้องของชุมชนท่ีใหมี้การจ่ายค่า 
ชดเชยท่ีเป็นธรรมส าหรับท่ีดินของพวกเขา และคณะ
กรรมการฯยงัไม่ด าเนินการจ่ายคา่ชดเชยตามท่ีสญัญาอีกดว้ย  
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนน้ีก าลงัเจรจาใหมี้การชดเชย
ท่ีเป็นธรรม  ผูไ้ดรั้บผลกระทบจ านวนมากเรียกร้องใหช้ะลอ
โครงการไวก่้อนจนกวา่แม่น ้ า Santiago ซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ีมีมลพิษ
มากท่ีสุดในประเทศจะสะอาดเสียก่อน โครงการน้ีไดด้ าเนิน 
การไปแลว้ประมาณร้อยละ 12 และจะท าใหเ้กิดน ้ าท่วมพ้ืนท่ี
เกือบ 560 ไร่ 

ในช่วงตน้ของการลงพ้ืนท่ี เราอาจจะไป Arroyo La 
Tuba ในเขตเทศบาล Tequila, รัฐ Jalisco  บริเวณน้ีเป็น
บริเวณท่ีมีการปล่อยของเสียจากโรงงานเตกิล่า (เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลพ้ื์นเมืองของเมก็ซิโก) โดยไม่มีการบ าบดัก่อน  
จากนั้นเราจะไปดูบริเวณท่ีก่อสร้างเข่ือน La Yesca แลว้ไป 
Hostotipaquillo เพ่ือพบปะกบัชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
โครงการ  ถา้เป็นไปได ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอาจจะไดพ้บกนัผูพ้กั 
 

 
อาศยัท่ีนัน่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
อ่ืนๆ ท่ีสร้างอยูบ่นแม่น ้ าน้ีดว้ย  

อ่านขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/08/index.php?section=eco
nomia&article=021a1eco, 
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/represas.html 

2. แม่น า้ Santiago: การเดนิทางผ่านแม่น า้ทีต่ายแล้ว 
(เดนิทาง เทีย่วละประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

การสร้างเข่ือนกั้นแม่น ้ า Santiago จะเป็นการปลดปล่อย
การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีไดท้ าลายชีวติของแม่น ้ าน้ี  ในอดีต 
ผูค้นแห่ง El Salto และ Juanacatlan ไดรั้บประโยชนจ์ากน ้ า
สะอาดของแม่น ้ าสายน้ี และไดไ้ปเท่ียวพกัผอ่นท่ีน ้ าตก El 
Alto  แตปั่จจุบนั น ้ าตก El Alto เหลือน ้ านอ้ยมาก  น ้ าท่ีเคย
ไหลไปลงน ้ าตกตอนน้ีเตม็ไปดว้ยของเสียจากอุตสาหกรรม
และท่ีพกัอาศยัจากเทศบาลGuadalajara น ้าน้ีมีระดบัปุ๋ยเคมี 
ยาฆ่าแมลง และยาปราบศตัรูพืช อยูสู่งมาก น ้าท่ีเน่าเสียส่ง
กล่ินเหมน็กระทบต่อผูท่ี้อยูอ่าศยัและผูท่ี้มาเท่ียว ท าใหพ้วก
เขาปวดหวั และแสบตา  เด็กๆท่ีเล่นกนัอยูบ่ริเวณฝ่ังแม่น ้ าก็
เป็นโรคทางเดินหายใจและผิวหนงัเกิดอาการแพ ้  มลพิษ
เหล่าน้ีท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพเร้ือรังในชุมชน  ทางราชการ
ยงัคงปฏิเสธท่ีจะยอมรับถึงวกิฤติส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
เหล่าน้ี  

 
 

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/08/index.php?section=economia&article=021a1eco
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/08/index.php?section=economia&article=021a1eco
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/represas.html
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องคก์รและกลุ่มเยาวชนในทอ้งถ่ินก าลงัต่อสูเ้พ่ือฟ้ืนฟู
แม่น ้ า  พวกเขาพยายามสร้างความตระหนกัและกดดนัใหรั้ฐ
ด าเนินการแกไ้ข  ในการลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี เราจะไดเ้ดินผา่น
บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในลุ่มน ้ า เพ่ือใหรั้บรู้ถึงส่ิง
ท่ีชาวชุมชนใน El Salto และ Juanacatlan ตอ้งเผชิญอยูทุ่กวนั 
และไดรั้บฟังความพยายามของพวกเขาท่ีจะท าสถานการณ์ให้
ดีข้ึน  

อ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
http://www.aldeah.org/es/mexico-salto-vida 

3. เขื่อน Arcediano และนิทรรศการ “เขื่อนกบัน า้ แม่น า้กบั
ประชาชน” (เดนิทางเทีย่วละ 2 ช่ัวโมง) 

เม่ือปี 2544 รัฐบาลของรัฐ Jalisco ไดเ้สนอท่ีจะสร้าง
เขื่อน Arcediano ข้ึนบนแม่น ้ า Santiago ซ่ึงเป็นหน่ึงในแม่น ้ า
ท่ีมีมลพิษสูงสุดในประเทศ  เข่ือนน้ีถูกเสนอข้ึนมาเพ่ือเก็บกกั
น ้ าแมว้า่แม่น ้ าสายนั้นจะปนเป้ือนไปดว้ยส่ิงปฏิกลูจาก
เทศบาลและอุตสาหกรรม  ขอ้เสนออนัน่าขนัน้ีมาจากรัฐบาล
ท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการน ้ าท่ีก าลงัอยูใ่นวกิฤติ
รุนแรงไดใ้นเมือง Guadalajara ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง
ของประเทศเมก็ซิโก  รัฐบาลไดไ้ล่ครอบครัว 25 ครอบครัว
ออกไปเม่ือปี 2546 เพื่อด าเนินโครงการและไดท้ าลายบา้น
ของพวกเขาลง  ทุกคนออกจากบริเวณนั้นไปยกเวน้ Dona 
Maria Guadalupe Lara Lara กบัครอบครัวของเขา ซ่ึงปฏิเสธ
ท่ีจะขายท่ีดินของตน และไดเ้ร่ิมการต่อสูอ้นัยาวนานเพ่ือ
ต่อตา้นเข่ือน  เม่ือปี 2552 ทาง การไดย้กเลิกโครงการในท่ีสุด 
โดยสรุปวา่สภาพทางธรณีวทิยาท าใหโ้ครงการน้ีไม่คุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจ  สมาชิกของชุมชนไดต้่อสูเ้รียกร้องค่าชดเชย  
Maria Guadalupe Lara Lara จะมาพบกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม
แม่น ้ าเพ่ือชีวติคร้ังท่ี 3 และเราจะไดไ้ปหุบผา Huentitan-
Oblate 

จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดไ้ปชมนิทรรศการ “น ้ า 
แม่น ้ า และผูค้น” ท่ีใจกลางเมืองเก่าของเมือง Guadalajara  งาน
นิทรรศการน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงแง่มุมเก่ียวกบัมนุษยใ์นความ
ขดัแยง้ระดบัโลก 

เพ่ือแยง่ชิงน ้ า เช่น เข่ือนขนาดใหญ่ และการไล่ท่ีประชากร
จ านวนมาก การละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรุนแรง การ
ท าลายระบบนิเวศน์ และความยากจน  นิทรรศการเนน้ถึงชยั
ชนะในการต่อสูเ้ร่ืองเข่ือนและทางออกท่ีแทจ้ริงท่ีตอบสนอง
ต่อความตอ้งการดา้นน ้ าและพลงังานของประชาชน  จะมีการ
จดัเวทีสาธารณะร่วมกบักลุ่มการรวมตวัของพลเมืองเพ่ือน ้ า 
(                     ’             W    ) และขบวนการ
เคล่ือนไหวของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนแห่ง
เมก็ซิโก (Mexican Movement of People Affected by Dams)  
เวทีน้ีจะยกประเด็นปัญหาส าคญัท่ีประชาชนก าลงัประสบ 
และพดูถึงเร่ืองยทุธศาสตร์การปฏิบติัการ  

อ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
http://www.aguariosypueblos.org/, 
http://www.internationalrivers.org/en/node/1941 

 

4. เขื่อน El Zapotillo (เดนิทางเทีย่วละหนึ่งช่ัวโมง) 
เข่ือน El Zapotillo ถูกสร้างข้ึนเพ่ือจดัใหมี้น ้ าด่ืมแก่เมือง 

León ใน Guanajuato โดยการผนัน ้ าจากแม่น ้ า Verde ไปยงัเขต
เทศบาล 14 แห่งใน Altos de Jalisco และเมือง Guadalajara  
แมจ้ะมีประเด็นเร่ืองกฎระเบียบ มีการคดัคา้นท่ีเขม้แขง็ของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน และมีทางเลือกอ่ืนๆ นอกจากการผนัน ้ า รัฐบาล
กลางและรัฐบาลของรัฐก็ไม่หยดุย ั้งโครงการน้ี  คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งรัฐ Jalisco ไดเ้รียกร้องใหท้างการยติุ
โครงการ  ชุมชน Temacapulí n, Acasico และ Palmarejo ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากองคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่ือมวลชน พลเมือง และนกัวชิาการ  แต่แมจ้ะมีขอ้ถกเถียงทาง
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และกฎหมายแลว้ก็ตาม การ
ก่อสร้างเข่ือนขนาด 105 เมตรก็ยงัด าเนินต่อไป 

http://www.aldeah.org/es/mexico-salto-vida
http://www.aguariosypueblos.org/
http://www.internationalrivers.org/en/node/1941
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ในการลงพ้ืนท่ี เราจะไปเข่ือน El Zapotillo เพ่ือเขา้ร่วม
ในกิจกรรมเรียกร้องใหมี้การเคารพสิทธิของประชาชนท่ีได ้
รับผลกระทบจากเข่ือน  โดยเราจะจดักิจกรรมในลกัษณะท่ีไม่
ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งมีปัญหาเร่ืองความปลอดภยั  จาก 
นั้น เราจะเดินทางไปยงั Talicoyunque ซ่ึงเป็นจุดท่ีคณะ 
กรรมการน ้ าแห่งรัฐของรัฐบาลก าลงัสร้างพ้ืนท่ีรองรับคนท่ี
จะตอ้งถูกยา้ยท่ี  ต่อจากนั้น เราจะไปเข่ือน El Salto Dam ซ่ึง
สร้างข้ึนเม่ือ 16 ปีก่อนเพ่ือเก็บกกัน ้ า แต่จนถึงทุกวนัน้ียงั
ไม่ไดมี้การใชน้ ้ าจากเข่ือนน้ีสกัหยดเดียว  เราอาจจะไดไ้ป
เขื่อน La Zurda ดว้ย 

อ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
http://www.temacapulin.com.mx, 
http://www.temacajalisco.com

 

5. เส้นทางศึกษาธรรมชาตใินบริเวณ Temacapulí n (เดนิทาง
เทีย่วละคร่ึงช่ัวโมง) 
Temacapulí n เป็นอญัมณีท่ีซุกซ่อนอยูใ่นพ้ืนท่ีสูงของรัฐ 
Jalisco  เมืองน้ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา แม่น ้ า ล าธาร และน ้ าตก  
การลงพ้ืนท่ีน้ีจะมีการเดินตามสบายไปตามพ้ืนท่ีรอบๆเมือง 
Temacapulí n รวมถึงไปแม่น ้ า Rio Verde อนัสวยงามและ
ก าลงัถูกคุกคามดว้ย  เราจะไปเขตอนุรักษนิ์เวศน์วทิยา 
Colomos ท่ีอยูใ่กล้ๆ  ซ่ึงมีน ้ าพแุห่ง Temaca และมีพนัธ์ุพืช
และสตัวห์ลากหลาย  ผูน้ าทางของทอ้งถ่ินจะแลกเปล่ียนกบั
เราถึงประวติัของบริเวณนั้น และเล่าถึงการใชว้สัดุธรรมชาติ
ต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.temacapulin.com.mx/
http://www.temacajalisco.com/
http://www.temacajalisco.com/
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Temacapulín:                                
 

ชาวบา้นแห่ง Temacapulí n มีประวติัศาสตร์แห่งการต่อสูแ้ละการเคล่ือนไหวมายาวนาน  วนัน้ีเราตอ้งลุกข้ึนมาต่อตา้น
โครงการเข่ือน Zapotillo ท่ีรัฐบาลเมก็ซิโกก าลงัผลกัดนัอยูอี่กคร้ัง 

Temacapulí n (หรือเรียกวา่ Temaca) มีประชากรประมาณ 800 คน  เมืองน้ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีสูงอนัสวยงามของรัฐ Jalisco  
เรามีอ่างน ้ าพรุ้อนท่ีเก่าแก่ มีอาคารทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย และมีธรรมชาติสวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและ
แม่น ้ า Verde  

ท่ีน่ีมีอาคารท่ีเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์หลายอาคาร เช่น ท่ีพกัของขา้ราชการชั้นสูง Basilica de los Remedios 
(อาย ุ250 ปี) โบสถ ์Flamacordis และโบสถแ์ห่งพระแม่โรซาริโอ  โบสถป์ระจ าเมืองซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งพระแม่แห่งการเยยีวยาก็
สร้างข้ึนตั้งแตปี่ พ.ศ. 2302 

ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองน้ีเป็นชนเผา่ Tecuexe  นกัโบราณคดีระบุวา่ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมไดต้ั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ 
Temacapulí n มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 7 ก่อนคริสตกาล  เรายงัเห็นซากเก่าแก่ของวฒันธรรมของผูค้นสมยัก่อนการเขา้มาของสเปนได ้
มีทั้งถ ้า ภาพเขียนบนผนงัหิน เศษเคร่ืองป้ันดินเผา และหวัลูกศร  ของโบราณบางอยา่งถูกจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑข์องชุมชน 

การ “เขา้ยดึครอง” Temacapulí n เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2073 โดยกปัตนั Nuño Beltrán de Guzmán ของสเปน ไดส่้งกองทพั
มาส ารวจและเขา้ยดึครองพ้ืนท่ีบริเวณน้ีในระหวา่งเดินทางผา่นเพ่ือไปยดึครองอาณาจกัร Tonalá  ในปี พ.ศ. 2084 ชาว 
Temacapulí n ไดเ้ขา้ร่วมการลุกฮือของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป หรือท่ีเรียกกนัวา่ สงคราม Mixtón  ซ่ึงเป็นการปฏิวติั
คร้ังแรกของชนพ้ืนเมืองแห่งทวปีน้ีหลงัจากการรุกรานของสเปน 

ปัจจุบนัน้ีมีผูอ้ยูอ่าศยัถาวรใน Temacapulí n ไม่มากนกัเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินไปสหรัฐอเมริกาค่อนขา้งสูง  อยา่งไรก็
ตาม ผูค้นท่ียา้ยออกไปแลว้ก็ยงัคงมีความเช่ือมสมัพนัธ์กบัผนืแผน่ดินท่ีน่ี โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีชุมชนของพวกเขาตกอยูใ่น
ความเส่ียงใหญ่เช่นน้ี  อาคารแบบโคโลเนียล แม่น ้ า Verde อ่างน ้ าพรุ้อน น ้ าตกในช่วงฤดูฝน ภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนใคร และ
มิตรไมตรีของผูค้น ไดท้ าใหดิ้นแดนน้ีเป็นเป้าหมายการท่องเท่ียวของภูมิภาคน้ีในช่วงยีสิ่บปีท่ีผา่นมา  และท าใหช้าว 
Temacapulí n มีความหวงัเร่ืองการพฒันาชุมชน และหวงัวา่จะไดก้ลบัมาสู่แผน่ดินเกิดท่ีพวกเขาถวลิถึง  ทวา่ ชาวเมืองน้ีก าลงัตก
อยูใ่นภาวะรวดร้าว กงัวล และหา้วหาญ เน่ืองจากโครงการก่อสร้างเข่ือนท่ีประกาศมาตั้งแตปี่ 2548  ภยัคุกคามน้ีท าใหพ้วกเขา
ยงัคงตอ้งยดึเหน่ียวประวติัศาสตร์แห่งการต่อสูแ้ละศกัด์ิศรีของพวกเขาไว ้ อนัเป็นส่ิงท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงแมจ้ะถูกรัฐบาลโจมตี
ดว้ยการมุ่งมัน่สร้างเข่ือน Zapotillo ซ่ึงไม่เอ้ือต่อชีวติเลย 

ปีน้ี ประเทศเมก็ซิโกเฉลิมฉลองการเป็นเอกราชจากราชวงศส์เปนครบรอบสองร้อยปี  เราก็เฉลิมฉลองวาระครบรอบ
สองร้อยปีของการปฏิวติัของเราเช่นกนั อนัเป็นการปฏิวติัโดยขบวนการชาวนาท่ีต่อสูภ้ายใตค้  าขวญัท่ีวา่ “ท่ีดินและเสรีภาพ”  
การประชุมของเราจะอยูภ่ายใตบ้รรยากาศแห่งเฉลิมฉลองเช่นน้ี และการต่อสูข้องชุมชนท่ีปกป้องดินแดน วฒันธรรม และ
ศกัด์ิศรีของตนอยา่งภาคภูมิ โดยทา้ทายกบั
ผลประโยชนข์องทุนขนาดใหญ่ 
  อ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 
www.salvemostemaca.com, www.imdec.net, 
www.temacajalisco.com, 
www.riosparalavida3.org, www.redlar.org 

http://www.salvemostemaca.com/
http://www.temacajalisco.com/
http://www.riosparalavida3.org/
http://www.redlar.org/
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ก                Zapotillo  
Temacapulí n, Acasico และ Palmarejo เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีอยูติ่ดแม่น ้ า Rí o Verde  นอกจากจะมีถ่ินท่ีอยู ่ ภาษา และ

วฒันธรรมร่วมกนัแลว้ ทั้งสามเมืองยงัอาจจะถูกน ้ าท่วมหากมีการสร้างเข่ือน El Zapotillo ข้ึน  แต่ชาวบา้นของทั้งสามเมืองก็
ก าลงัต่อตา้นเข่ือนนั้น 

ประชากรกวา่ 1,000 คนจะตอ้งยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหากเมืองถูกน ้ าท่วม  หากนบัรวมคนท่ียา้ยถ่ินตามฤดูกาลเขา้ดว้ยแลว้ 
ก็จะมีผูไ้ดรั้บผลกระทบถึงมากกวา่ 3,000 คน  ในการประชุมเม่ือเดือนพฤษภาคม 2541 ผูว้า่ Emilio González Márquez ไดก้ล่าว
ไวว้า่ หากมีชาวเมืองมากกวา่ 50% แมเ้พียงคนเดียวไม่เห็นดว้ยกบัเข่ือน ก็จะไม่มีการสร้างเข่ือน  ปรากฏวา่ 90% ของประชากร
ทั้งสามเมืองต่อตา้นเข่ือน El Zapotillo  แต่แมว้า่จะมีบนัทึกเสียงค าสญัญานั้นของผูว้า่ก็ตาม เขาก็ไม่รักษาค าพดูและยงัค าด าเนิน
แผนการสร้างเข่ือนต่อไป 
 การต่อสูต้่อตา้นเข่ือนของ Temacapulí n นั้นคลา้ยคลึงกบัการต่อสูข้องชุมชนเลก็ๆ ทัว่โลก  เราไดต้่อสูเ้พ่ือความอยูร่อด
ของเรามาตั้งแต่ปี 2548 เม่ือรัฐบาลของเมก็ซิโกและของรัฐ Jalisco เร่ิมผลกัดนัโครงการเข่ือน โดยไม่สนใจความปรารถนาของผู ้
ท่ีอยูอ่าศยัในดินแดนน้ี  Temacapulí n เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานและไดด้ าเนินการต่อสูม้าอยา่งสงบสนัคิ เราจะไม่ยอม
ปล่อยใหสิ้ทธิของเราถูกเหยยีบย  ่าดว้ยการลอยนวลไม่ตอ้งรับผิดของรัฐ 
 ในการต่อสูค้ดัคา้นเข่ือนและการต่อสูเ้พ่ือชีวติของเรา เราใชเ้หตุผล ความสมานฉนัท ์ความศรัทธา และความหวงั เพ่ือ
คดัคา้นรัฐบาลท่ีกดข่ีท่ีใชก้ารข่มขู่ ค  าโกหก การกดดนั และการคุกคาม มาพรากพวกเราออกจากผืนแผน่ดินท่ีเราไดรั้บสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ  การประชุมคร้ังน้ีจะท าใหข้บวนการของทอ้งถ่ินเขม้แขง็ข้ึน และยงัจะพยายามสร้างความตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมวธีิการท่ีรัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันาผลกัดนัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีท าลายลา้งดว้ย 
 โครงการน้ีมีความผิดปกติมากมาย เร่ิมจากการท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินโดยหน่วยงานของทอ้งถ่ินหรือจาก
สถาบนัมานุษยวทิยาและประวติัศาสตร์แห่งชาติ  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ไดม้าท่ีชุมชน ไม่ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือปรึกษากบัชุมชน
ท่ีไดรั้บผลกระทบ  นอกจากการรณรงคแ์ละการด าเนินกิจกรรมต่างๆแลว้ ชุมชนของเรายงัพยายามจะเจรจากบัรัฐบาลทั้งสาม
ระดบั แต่ก็ไม่เป็นผล 
 แมจ้ะมีการคดัคา้นจากชุมชน การก่อสร้างของโครงการน้ีก็เร่ิมข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม 2553  ในช่วงตน้ปี 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐ Jalisco ไดเ้รียกร้องใหมี้การยกเลิกโครงการและมีการวเิคราะห์ถึงทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่เข่ือน 
แต่รัฐบาลของรัฐก็กลบัยิง่กดดนัประชาชนและด าเนินการข่มขู่โดยตรงดว้ย  ปัจจุบนัน้ีเราก าลงัท าการรณรงคร์ะดบันานาชาติท่ี
เรียกวา่ “สายตาทัว่โลกก าลงัจบัจอ้งท่ี TEMACA” เพ่ือสร้างแรงกดดนัต่อรัฐบาลเมก็ซิโกใหย้ติุโครงการ 
 
ความสูงของเข่ือน: 105 เมตร 
ขนาดอ่างเก็บน ้ า: 608 ไร่;  น ้า 912 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
งบประมาณ: 10.500 ลา้นเปโซ (ประมาณ 25.25 ลา้นบาท) 
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน:์ เมืองอุตสาหกรรม León Guanajuato และเขตเทศบาล 14 แห่งของพ้ืนท่ีสูงในรัฐ Jalisco และเมือง 
Guadalajara 
ทางเลือกอ่ืน: การจดัการน ้ าแบบบูรณาการส าหรับเมือง León และ Guadalajara ซ่ึงสูญเสียน ้ าร้อยละ 40 ไปในระบบการจดัส่งน ้ า 
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   ทักทาย 
      !   ¡Hola! 

             !   ¡Buenos dí as! 

             !   ¡Buenas noches! 

            ?   ¿Cómo está? 
         Bien. 
        Muy bien. 

          Más o menos. 

           ?   ¿Cómo se llama? 

       …   Me llamo ….. 

                       Mucho gusto. 

         Adiós. 

             ?   ¿Dónde vive? 
                     Vivo en Madrid. 
                        Tuve un tiempo agradable. 
 

       
      ?   ¿Dónde? 
                              ?   ¿Disculpe, dónde está…? 
                  ?   ¿Dónde está el baño? 
            Siga recto. (Siga derecho.) 
           Vaya a la derecha. 
            Vaya a la izquierda. 
             Vuelva. 
 

              
        !   ¡Está riquí sima! 

               Está bonita. 

           La comida pica mucho. 
                   Soy vegetariano. 
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              No como puerco. 
      Agua 
        Gracias. 

            De nada. 

          Por favor. 
      Sí . 
         No. 
    ษ   Con permiso. 

       ษ   Lo siento. 

               No entiendo. 
        ษ      ษ   ?   ¿Habla inglé s? 
                     ?   ¿Me podrí a ayudar? 
                                      Rí os para la vida, no para la muerte. 
 


