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เขื่อนบนแมน้ำโขงสายหลัก 
ภัย คุกค ามความ ม่ันคงทางอาห ารของ ภู มิภ าค อุษ าค เนย 

แมนำ้โขงกำลังถกูคกุคาม รฐับาลกัมพชูา ลาว และไทย กำลงัมแีผนสรางเขือ่นขนาดใหญ 12 แหง
บนแมน้ำโขงตอนลาง หากสรางไดจริงเขื่อนเหลานี้จะทำลายระบบนิเวศแมน้ำ ปดกั้นเสนทาง

อพยพลของปลาซ่ึงเปนทั้งอาหารเลี้ยงชีพและแหลงรายไดของประชาชนหลายลานคนในลุมน้ำ 

ปดฝุนโครงการเขื่อนน้ำโขง 
แมแมนำ้โขงทางตอนบนในประเทศจีน (ทีเ่รยีกในภาษาจีนวาหลานชางเจียง 
หรือแมน้ำลานชาง) กำลังมีการกอสรางเข่ือนไปแลว 4 แหง แตแมน้ำโขง
ทางตอนลาง ซึ่งไหลผานประเทศลาว ไทย กัมพูชและเวยีดนาม ยงัคง
ปราศจากเข่ือนกั้น ประชาชนกวา 60 ลานคนท่ีพึ่งพาทรัพยากรใน 
ลุมน้ำโขงตอนลางไดอาศัย “มหาธารา” แหงนี้ในการหาอยูหากิน  
สรางรายได และอ่ืนๆ ในขณะท่ีเศรษฐกิจของภูมิภาคกำลังเจริญเติบโต
และมีความตองการพลังงานที่สูงขึ้น โครงการเข่ือนบนแมน้ำโขงตอนลาง
ก็ถูกหยิบยกมาพิจารณาอีกคร้ัง 
 

นับตั้งแตกลางป 2549 บริษัทเอกชนไทย มาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย 
และจีน ไดเตรียมการศึกษาโครงการเขื่อนท้ังหมด 12 แหงบนแมน้ำโขง
สายหลัก โครงการเข่ือน 8 แหงตั้งอยูในพ้ืนที่ประเทศลาว 2 แหง 
ในกัมพูชา และ 2 แหงบนชายแดนไทย-ลาว ไฟฟาที่ผลิตจากเขื่อน 
จะสงไปยังเมืองใหญในประเทศไทยและเวียดนาม 

การเปล่ียนแปลงการไหลของน้ำและระบบนิเวศ และการปดกั้น 
เสนทางหลักในการอพยพของปลา เขื่อนเหลานี้จะสรางผลกระทบ
รายแรงตลอดทั้งลุมน้ำ และสรางความเดือดรอนใหแกวิถีชีวิตของ
ประชาชนหลายลานคนทีพ่ึง่พาทรัพยากรอันอดุมสมบูรณของแมนำ้โขง 

 

คนหาปลาใกลน้ำตกคอนพระเพ็งทางตอนใตของลาว ซึ่งเปนพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ 
จากเข่ือนดอนสะฮอง (ภาพโดย © Suthep Kritsanavarin) 

มีนาคม 2553 



การประมงในลุมน้ำโขง สายเลือดหลอเล้ียง 
อุษาคเนย 
แมน้ำโขงมีการประมงน้ำจืดที่ ใหญที่สุดในโลก ขอมูลของ 
คณะกรรมกาธิการแมน้ำโขง หรือเอ็มอารซี ระบุวาในแตละป 
มีปริมาณการจับปลาและสัตวน้ำสูงถึง 2.6 ลานตัน เปนมูลคา 
การคาในข้ันตนเกือบ 70,000 ลานบาท หากพิจารณาถึงอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องในระดับทุติยภูมิ เชน การแปรรูปปลาและการตลาด 
มลูคาการประมงในแตละปจะเพิม่ขึน้อยูระหวาง 184,800 ลานบาท
ถึง 310,200 ลานบาท ซ่ึงเปนสัดสวนสำคัญตอเศรษฐกิจของภูมิภาค 

ปลาในแมน้ำโขงไมใชเพียงสรางรายไดแกคนหาปลาซ่ึงสวนใหญ
เปนชาวบานท่ีจัดวาเปนกลุมที่ยากจนท่ีสุดในภูมิภาค แตยังเปน
ปจจัยสำคัญตอความม่ันคงทางอาหารในภูมิภาคแหงนี้อีกดวย 
จำนวนคนหาปลาที่อาศัยอยูริมแมน้ำโขงและตามลำน้ำสาขา 
ตางๆ ซึ่งจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากปริมาณปลาและรายได 
ที่ลดลงมีหลายลานคน 

พันธุปลาเศรษฐกิจในแมน้ำโขงกวา 70 เปอรเซนตเปนปลาอพยพ
ระยะทางไกล การอพยพเปนวงจรชีวิตที่สำคัญของปลาเหลานี้ 
การสรางเขื่อนบนแมน้ำโขงจะทำลายการอพยพของปลา ซึ่ง
ประสบการณจากลุมน้ำตางๆ ทั่วโลกช้ีใหเห็นแลววาผลกระทบน้ี
ไมมีทางบรรเทาหรือแกไขได บันไดปลาโจน หรือเทคโนโลยี 
ทางปลาผาน ไมสามารถรองรับการอพยพของปลาในแมน้ำโขง 
ซึ่งมีความหนาแนนมาก ในชวงท่ีมีการอพยพสูงสุดมีปลาถึง  
3 ลานตัวตอ 1 ช่ัวโมง นอกจากน้ีปลาแมน้ำโขงยังมีความหลากหลาย
ทางสายพันธุนับรอยชนิดซึ่งมีลักษณะการอพยพแตกตางกันไป 

ผลกระทบตอการประมงจากเขื่อนบนแมน้ำโขงสายหลักจะกระทบ
ตอความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และสุขภาวะของประชาชน
ในลุมน้ำ ครึ่งหนึ่งถึงส่ีในหาของโปรตีนจากเนื้อสัตวที่ประชาชน 
60 ลานคนในลุมน้ำโขงตอนลางมาจากการประมงในแมน้ำโขง 

ปลาในแมน้ำโขงมิใชหลอเล้ียงเพียงชุมชนริมแมน้ำเทานั้น แตยัง
รวมถึงประชาชนในเมืองตางๆ ตลอดทั้งภูมิภาค ปริมาณปลา 
ที่ลดลงจะสงผลตอปลาในตลาดท่ีมีนอยลง ราคาปลาจะปรับขึ้น 
และทำใหคนสามารถบริโภคปลาไดนอยลง ผูที่จะเดือดรอนท่ีสุด
คือครอบครัวชาวบานท่ียากจน แมจะสามารถทดแทนโปรตีนจาก
เน้ือปลาดวยเนื้อสัตวอื่นๆ แตเนื้อหมู เนื้อไก ก็มีราคาแพงกวา
และมีปญหาในการขนสง 

โปรตีนจากเนื้อปลาเปนหัวใจของโภชนาการสำหรับคนในภูมิภาค
ลุมน้ำโขง ปริมาณปลาท่ีจับไดนอยลงจะสงผลตอภาวะทุโภชนาการ 
ซึ่งเปนปญหาที่หลายพื้นท่ีกำลังเผชิญอยูแลว ดังนั้นในทางกลับกัน
สุขภาวะของประชาชนจะแยลง และโรคภัยก็จะเกิดข้ึน ความสามารถ
ในการเรียนรูก็จะลดลง การผลิตของครอบครัวจะเสื่อมลง ความ
ยากจนก็จะหยั่งรากลึกยิ่งขึ้น 

ในท่ีสุดแลวผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ท้ังความม่ันคงทางอาหาร 
โภชนาการ และสขุภาวะ การสรางเขือ่นบนแมนำ้โขงสายหลักจะย่ิง
ทำลายเปาหมายของรัฐบาลและแหลงทุนผูบริจาคจากตางประเทศ 
ที่มุงมายขจัดความยากจนและเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

เขื่อนบนแมน้ำโขงสายหลัก: ตนทุนมหาศาล 
นอกจากผลกระทบรายแรงตอการประมงและความม่ันคงทางอาหาร
ของภูมิภาค ยังมีความเดือดรอนอื่นๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากมี
การสรางเขื่อนบนแมน้ำโขงสายหลัก 

อางเก็บน้ำของเข่ือนท้ังหมดจะกินความยาวถึง 600 กิโลเมตร 
ตามการคาดการณของทางการจะทำใหตองอพยพประชาชนถึง 
88,000 คน และความเปนจริงก็คือในภูมิภาคลุมน้ำโขงประชาชนที่ 
ยายจากการสรางเขือ่นตองเผชิญสภาวะท่ีเลวรายกวาทีเ่คยอยูมากอน 

ความหลากหลายทางชีวภาพทางน้ำของแมน้ำโขงมีความพิเศษ
และเปนรองเพียงลุมน้ำอเมซอน สิ่งเหลาน้ีจะถูกทำลายลงไป 
พันธุปลาอพยพท่ีจะไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนก็เปนอาหาร
ของปลาอื่นๆ ที่เปนนักลา พันธุปลาเหลานี้เปนหัวใจของความ
ม่ันคงและผลผลิตของระบบนิเวศแมน้ำโขงโดยรวม ดังน้ันการทำลาย
พันธุปลายอมสงผลเสียหายอยางมีนัยสำคัญและเกินจะคาดการณ
ไดตอระบบนิเวศโดยรวม เขื่อนจะทำใหสายพันธุที่เสี่ยงตอการสูญ
พันธุเชน โลมาอิรวดี และปลาบึก มีแนวโนมที่จะสูณพันธุลงไป 
จรงิๆ คามเสียหายทางนิเวศวทิยาน้ีจะเปนโศกนาฏกรรมระดบัโลก 

เขื่อนบนแมน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาของแมน้ำ และปดก้ัน
การพัดพาตะกอนอันอุดมสมบูรณที่พัดพามากับสายน้ำ ตะกอน
เหลาน้ีคือปุยตามธรรมชาติที่ทับถมตลอดสองฝงน้ำ ที่ราบลุม  
ลงไปจนถึงสามเหลี่ยมปากแมน้ำ ทำใหผืนแผนดินอุดมสมบูรณ
และไมจำเปนตองพึ่งพาปุยเคมีราคาแพง 
 
 

จีนมีแผนสรางเขื่อนแบบขั้นบันได 8 แหงบนแมน้ำโขง  
(หลานชางเจียง หรือแมน้ำลานชาง) ปจจุบันสรางเสร็จ
แลว 3  แหง เขื่อนแหงที่สี่คือเขื่อนเสี่ยววาน เปนหนึ่ง 
ในเขื่อนท่ีใหญที่สุด ไดเริ่มกักเก็บน้ำแลวเมื่อปลายป 
2552 และเข่ือนอีกอยางนอย 2 แหงกำลังอยูระหวาง
การกอสราง เขื่อนทางตอนบนเหลานี้จะสรางความ
เปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงตอวงจรน้ำหลาก-น้ำแลง 
ตามธรรมชาติของแมน้ำโขง ปดก้ันตะกอนท่ีพัดพามากับ
สายน้ำ และทำลายระบบนิเวศตลอดจนวิถีชีวิตของผูคน
หลายลานคนที่อาศัยอยูทางทายน้ำในพมา ไทย ลาว 
เขมร และเวียดนาม ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีถึงผลกระ
ทบตอระดับน้ำและการประมงในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว  
ถึงกระน้ันการกอสรางเข่ือนก็ยังเดินหนาไปโดยไมมี 
การหารือกับประเทศทายน้ำซึ่งเปนเพ่ือนบานของจีน 
และไมมีการศึกษาผลกระทบตอแมน้ำและประชาชน 
 

ผลกระทบจากเขื่อน 
บนแมน้ำโขงในจีน 



แผนการสรางเข่ือนบนแมน้ำโขงสายหลัก 

ขอมูลและสถานะโครงการ 
นับตั้งแตกลางป 2549 รัฐบาลกัมพูชา ลาว 
และไทย ไดลงนามใหบริษัทเอกชนจากไทย 
มาเลเซีย จีน และเวียดนาม ทำการศึกษา
เขื่อน 12 แหง บนแมน้ำโขงสายหลัก 

ความสูงของเขื่อนอยูระหวาง 30-70 เมตร 
และมีกำลังผลิตติดตั้งรวมกวา 14,100  
เมกะวัตต เข่ือนดอนสะฮอง ทางตอนใตของ
ลาวจะปดก้ันชองทางอพยพของปลาท่ีสำคัญ
ที่สุดในพื้นที่เกาะแกงตางๆ ในสีพันดอน 
สวนเขื่อนอื่นๆ จะปดกั้นแมน้ำโขงทั้งสาย  

ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2552 โครงการ
เขื่อน 9 โครงการกำลังอยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปได ในขณะท่ี 2 โครงการ คือ  
เข่ือนดอนสะฮอง และไซยะบุรี มีความ 
คืบหนามากท่ีสุด คือศึกษาการออกแบบโดย
ละเอียด โดยวางแผนวาจะกอสรางและ 
เริ่มใชงานเขื่อนในชวงป พ.ศ. 2556 - 2563  

แมน้ำโขงมหานที 
ทวงทำนองของวงจรฤดูกาลแหงแมน้ำโขงไดหลอเล้ียงและเปน 
แรงบนัดาลใจแกผูคนในภูมภิาคมานบัพนัป แมนำ้โขงไมเพยีงเลีย้งชพี
ใหแกลูกน้ำโขงท้ังในชนบนและเมืองใหญ แตยังเปนพลังสรางสรรค
วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี บทเพลง อาหาร หัตถกรรม และพิธีกรรม 
ที่เปนดังลมหายใจของชีวิตหลากสีสันของภูมิภาค ตลอดลำน้ำ 
มีประเพณีเฉลิมฉลองท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับแมน้ำโขงมากมาย 
อาทิ “เทศกาลน้ำ” อันโดงดังของกัมพูชาในชวงเดือนพฤศจิกายน 
เปนชวงท่ีฝูงปลาจำนวนมหาศาลอพยพออกจากทะเลสาปเขมร 
สูแมน้ำโขง ซึ่งชาวเขมรฉลิมฉลองดวยการแขงไหลเรือไฟ 

แมน้ำโขงเปนแหลงกำเนิดความเชื่อพื้นถิ่น “บั้งไฟพญานาค” ที่
พวยพุงจากลำน้ำโขงเปนสิ่งที่ลูกน้ำโขงท้ังฝงไทยและลาวเช่ือวา
พญานาคจุดไฟบูชาพระพุทธเจาหลังออกพรรษา หากสายน้ำอันเปน
ที่กำเนิดของพญานาคกลับกลายเปนเพียงอางเก็บน้ำจากเข่ือน 
ที่กำลังจะก้ันแมน้ำโขง ใครเลยจะสรางอรรศจรรยแหงสายน้ำ 
ไดอีก 

ความงดงามและหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ำโขง 
ที่ยังเปนส่ิงดึงดูดสำหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แตเขื่อนเหลานี้ 
จะทำลายพ้ืนท่ีธรรมชาติอันงดงามไปอยางนาเสียดาย ซ่ึงการสงเสริม
การทองเท่ียวเปนนโยบายรวมกันของรัฐบาลตางๆ ในภูมิภาค  
ทีส่พีนัดอนทางตอนใตของลาว โลมาอริวด ีและนำ้ตกคอนพระเพง็
เปนจุดขายสำหรับนักทองเที่ยวและสามารถสงเสริมอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในทองถิ่นไดอยางดี แตโครงการเขื่อนดอนสะฮองจะ
ทำลายการทองเท่ียวไปอยางนาเสียดาย เชนเดียวกับสามพันโบก 
ที่ จ.อุลราชธานี ที่จะตองจมอยูใตอางเก็บน้ำตลอดไปหากมีการ
กอสรางเขื่อนบานกุม 

ทางออกพลังงานท่ีดีกวา 
การปฏิวัติพลังงานท่ีกำลังรุกคืบไปท่ัวโลกทำใหเกิดทางเลือกพลังงาน
ใหมๆ มากมาย และทำใหเขื่อนเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัย  
ความตองการพลังงานสามารถตอบสนองไดดวยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ระบบพลังงานแบบไมรวมศูนย 
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ดวยการปรับนโยบายพลังงาน

เขื่อนบนแมน้ำโขงสายหลัก 

พนมเปญ 

ดอนสะฮอง ทาโก 



ของประเทศใหดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานแบบใหม 
รัฐบาลในลุมน้ำโขงสามารถกาวกระโดดจากยุคแหงการสรางเขื่อน
เม่ือหกสิบปที่แลวสูการเติบโตอยางยั่งยืน มีเศรษฐกิจสมัยใหมที่ไม
ทำลายประโยชนตางๆ ที่แมน้ำมอบให 

พลังแหงสาธารณชน 
ตลอดชวงระยะเวลา 2 ทศวรรษท่ีผานมา ความหวงใยของสังคม
ตอโครงการเขื่อนขนาดใหญในภูมิภาคไดขยายวงกวางข้ึนเรื่อยๆ 
เม่ือมีการปดฝุนโครงการเขื่อนบนแมน้ำโขง ความกังวลของ
สาธารณชนก็ยิ่งเพ่ิมขึ้นอยางมาก เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2552 
พันธมิตรเพื่อปกปองแมน้ำโขง (Save the Mekong Coalition) ได
เริ่มรณรงคเพื่อรักษาแมน้ำโขงรวมกัน โดยพันธมิตรเพื่อปกปอง
แมน้ำโขงเปนเครือขายของกลุมประชาสังคม นักวิชาการ นักขาว 
ศลิปน คนหาปลา ชาวไรชาวนา และประชาชนในภูมภิาคลุมนำ้โขง 
และนานาชาติ รวมท้ังองคกรแมน้ำนานาชาติ (International Rivers) 
ทำงานรวมกันเพ่ือปกปองแมนำ้โขง ทรัพยากร และวิถชีวีติของคน 
ในลุมน้ำ  

นับตั้งแตเริ่มการรณรงงค พันธมิตรเพื่อปกปองแมน้ำโขงสามารถ
รวบรวมรายชื่อของผูที่หวงใยแมน้ำโขงกวาหมื่นหกพันรายชื่อจาก
ในภูมิภาคและประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ไดลงชื่อบนไปรษณียบัตร
และแถลงการณบนเว็บไซตที่เรียกรองใหผูนำรัฐบาลในภูมิภาค
ลุมน้ำโขงรักษาแมน้ำโขงใหไหลอยางอิสระ และผลักดันทางเลือก
พลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รายชื่อเหลานี้มีทั้งคนหาปลา
จากชุมชนริมแมน้ำโขงและลำน้ำสาขา พระ นักเรียนนักศึกษา 
คนในเมือง และบุคคลที่มีชื่อเสียง 

คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง  
คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง หรือเอ็มอารซี เปนองคกรจัดการลุมน้ำ
ในภูมิภาค ภายใตรัฐบาลกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งเดิม
เปนองคท่ีสงเสริมการสรางเข่ือนบนแมน้ำโขงสายหลักในชวงทศวรรษ

ที่ 50 หรือเมื่อเกือบหกสิบปที่แลว ปจจุบันเอ็มอารซีอยูไดดวยเงิน
ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก รัฐบาลออสเตรเลีย เดนมารค 
ฟนแลนด ฝรั่งเศส ญี่ปุน สวีเดน และประเทศอื่นๆ 

ความพยายามของภาคประชาสังคมตลอด 2 ปที่ผานมาในการ
เรียกรองใหเอ็มอารซีเปดเผยขอมูลผลกระทบจากเข่ือนยังคงไมได
รับการตอบรับท่ีดีนัก แมจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรจากงาน
วิจัยของเอ็มอารซีเองท่ีระบุวาผลกระทบจากเข่ือนน้ันรายแรง ใน
ทางกลับกัน เอ็มอารซีไดเพิกเฉยตอประเด็นสำคัญ เชน ความ
โปรงใส การมีสวนรวมของประชาชน และการปกปองความมั่นคง
ทางอาหารในภูมิภาค และวางตัวเปนผูดำเนินการสำหรับนักสราง
เขื่อนในภูมิภาค หากเอ็มอารซีตองการเปนองคกรจัดการลุมน้ำที่
นาเชื่อถือ จำเปนตองเปดเผยขอมูลและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการเขื่อนบนแมน้ำโขงสายหลักสูสาธารณะ และดำเนินการ
อยางโปรงใส และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

สายน้ำโขงอันล้ำคา 
ในภูมิภาคซ่ึงการหาปลาจากแมน้ำเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งยวดตอ
ชุมชนริมน้ำ เข่ือนเหลาน้ีจะทำลายเศรษฐกิจการประมงและเศรษฐกิจ
การทองเท่ียว ตลอดจนความม่ันคงทางอาหารของภูมิภาค แมน้ำ
โขงหลอเลี้ยงประชาชนทั้งในชนบทและในเมือง และเชื่อมโยงรอย
รัดกับวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน โครงการเขื่อนบนแมน้ำโขง
ยอมเปนการทำลายการพัฒนาอยางยั่งยืนของภูมิภาค 

จนกระทั่งปจจุบัน กระบวนการตัดสินใจในโครงการเขื่อนบนแมน้ำ
โขงละเลยความเสียหายอันจะเกิดข้ึนับความอุดมสมบูรณทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมของสายน้ำ ในขณะที่ทั่วโลกตระหนักดีวาเข่ือน
สามารถเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีทำลายลาง แตในภูมิภาคลุมน้ำ
โขงโครงการเข่ือนกลับถูกพิจารณาอยางลับๆ 

โลกกำลังเผชิญวิกฤติขาดแคลนอาหารและน้ำ การรวมกันปกปอง
และแบงปนทรัพยากรอันอุดมสมบูรณของแมน้ำมากกวาที่จะชวย
กันทำลาย วรเปนวาระเรงดวนสำคัญสำหรับผูนำและรัฐบาลใน
ภูมิภาค การปกปองแมน้ำโขงอันล้ำคาและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ
จะยิ่งทำใหการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางอาหาร และสงเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค 

International Rivers ทำอะไรบาง 
ในฐานะภาคีของพันธมิตรเพื่อปกปองแมน้ำโขง International 
Rivers ทำงานเพ่ือสรางความตระหนักรูแกสาธารณะในภูมิภาค
และนานาชาติเก่ียวกับความเส่ียงอันจะเกิดจากการสรางเข่ือนบน
แมน้ำนานาชาติที่สำคัญท่ีสุดแหงหน่ึง และชักจูงใหผูมีอำนาจ
ตัดสินใจหันมาใชแนวทาง ที่ยั่งยืนและสันติในการแสวงหาพลังงาน
และน้ำเพื่อสนองความตองการของประชาชน  

มารวมกัน! 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม เปดดูไดท่ีเว็บไซต internationalrivers.org และขอมูลในภาษาตางๆ ในภูมิภาค (รวมท้ังภาษาไทย) 
savethemekong.org 
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