
โครงการฟ้ื้�นฟื้พูื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าเมอรร์ย่์ใ์นรัฐวิกิตอเรย่์ (Victorian Murray Floodplain Restoration Project: 
VMFRP) จะผัันนำ�าซึ่่�งจำาเป็็นอย์�างย์ิ�ง กลุ่บัไป็ย์งัพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มรมิแม�นำ�าเมอรร์ย่์เ์กา้แห่�ง อนัเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มค่วิามสำำาคญัมาก  
ห่ากไม�มน่ำ�าห่ลุ่�อเลุ่่�ย์งน่� ภูมูทิี่ศันอ์นังดงามโดดเด�นเห่ลุ่�าน่�กจ็ะเสำ้�อมโที่รมลุ่งไป็เร้�อย์ ๆ พื้รอ้ม ๆ กบัตน้ไม ้สำตัวิ ์แลุ่ะ
พื้ช้พัื้นธุ์่เ์ฉพื้าะถิ่ิ�นนานาชนดิ ที่่�พื้่�งพื้าอาศยั์ผัน้ดนิแลุ่ะผัน้นำ�าแห่�งน่�

ตน้ย์คูาลุ่ปิ็ตสัำรเิวิอรเ์รดกมัสำท์ี่่�ย์น้ตน้งามตระห่ง�านที่่�รัฐวิกิตอเรย่์น่�จะอย์ู�รอดไดก้ต็�อเม้�อมน่ำ�าที่�วิมถิ่ง่เป็็นครั �งคราวิ

คืนืชีวีิติสู่่�พื้ื�นที่ี�  
ราบลุ่่�มแม�นำ �าเมอรร์ยี์ ์(Murray River)
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ป็ลุ่�อย์นำ�าเม้�อเห่มาะสำม
โครงการฟ้ื้�นฟื้เูห่ลุ่�าน่�จะช�วิย์คน้สำภูาพื้การณ์ก์ารไห่ลุ่ของนำ�าในลุ่กัษณ์ะที่่�เป็็นธุ์รรมชาตมิากข่�น เขา้สำู�พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าที่่�ม่
ควิามสำำาคญัที่ั �งเกา้แห่�ง  เราจะเฝ้้าตดิตามวิ�าป็รากฏการณ์น์ำ�าที่�วิมตามธุ์รรมชาตจิะเกดิข่�นบ�อย์ครั �งเพื้ย่์งใด แลุ่ะจะป็ลุ่�อย์นำ�าใน
ป่็ที่่�สำภูาพื้แวิดลุ่อ้มตอ้งการ ‘นำ�าเขา้ไป็เตมิ’ เพื้้�อคงควิามอด่มสำมบรูณ์ไ์วิ ้ เราจะไม�ป็ลุ่�อย์นำ�าที่ก่ป่็ เวิน้แต�วิ�าพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�า
ตอ้งการนำ�า
แผันการป็ลุ่�อย์นำ�าในแต�ลุ่ะพื้้�นที่่�จะมค่วิามย์ด้ห่ย์่�น  กลุ่�าวิคอ้ ในแต�ลุ่ะป่็แลุ่ะในแต�ลุ่ะครั �งที่่�จะป็ลุ่�อย์นำ�าจะสำอดคลุ่อ้งกบัปั็จจัย์
ห่ลุ่าย์ป็ระการ เช�น สำภูาพื้พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�า ป็รมิาณ์นำ�าที่่�ม ่กระแสำการไห่ลุ่ของนำ�าในแม�นำ�า แลุ่ะการเลุ่อ้กเวิลุ่าที่่�เห่มาะสำมห่ลุ่งั
จากเห่ตก่ารณ์น์ำ�าที่�วิมห่รอ้การป็ลุ่�อย์นำ�าครั �งลุ่�าสำด่
โครงการอ้�น ๆ ที่่�มค่วิามคลุ่า้ย์คลุ่ง่กนัน่�ป็ระสำบควิามสำำาเร็จมาแลุ่ว้ิภูาย์ใตโ้ป็รแกรม The Living Murray  ที่�านสำามารถิ่ศก่ษา
ขอ้มลูุ่เพื้ิ�มเตมิเก่�ย์วิกบัโครงการดงักลุ่�าวิไดท้ี่่� www.mdba.gov.au

การดำาเนนิโครงการ
เราไดเ้ริ�มดำาเนนิโครงการเห่ลุ่�าน่�มาระย์ะห่น่�งแลุ่ว้ิ โดย์ดำาเนนิการวิางแผันเพื้้�อให่แ้น�ใจวิ�าโครงสำรา้งพื้้�นฐานที่่�จะก�อสำรา้งจะช�วิย์
พัื้ฒนาควิามอด่มสำมบรูณ์ข์องพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�า
จากน่�ต�อไป็ในอนาคต จะมก่ารดำาเนนิโครงการตามระย์ะ  ในขั �นตอนการขออน่มตัจิากที่างการจะมก่ารวิางแผันแลุ่ะการป็รก่ษา
ขอควิามคดิเห็่น เพื้้�อให่ไ้ดรั้บการอน่มตัแิลุ่ะงบป็ระมาณ์ดำาเนนิโครงการ  เรามก่ำาห่นดที่่�จะเริ�มการก�อสำรา้งในป่็ ค.ศ. 2023 
แลุ่ะจะที่ำางานร�วิมกบัชม่ชนในที่อ้งถิ่ิ�นในช�วิงเวิลุ่าน่�เพื้้�อลุ่ดการห่ย์ด่ชะงักลุ่�าชา้ของโครงการ

February 2021

vmfrp.com.au

โครงการจะดำาเนนิขั �นตอนการป็รก่ษาขอควิามคดิเห็่นจากชม่ชน เจา้ของผัน้แผั�นดนิดั �งเดมิ แลุ่ะผัูม้ส่ำ�วินไดส้ำ�วินเสำย่์ 
เป็็นระย์ะเวิลุ่านานพื้อสำมควิร ก�อนที่่�จะไดรั้บการอน่มตัเิพื้้�อดำาเนนิโครงการ

2021

ป็รก่ษาขอควิามคดิเห็่นจากชม่ชน เจา้ของผัน้แผั�นดนิดั �งเดมิ แลุ่ะผัูม้ส่ำ�วินไดส้ำ�วินเสำย่์

ดำาเนนิขั �นตอนการขออน่มตัจิากที่างการ

พื้จิารณ์าให่ก้ารอน่มตัิ ระย์ะก�อสำรา้ง

2022 2023 2024

รัฐบาลุ่จะพื้จิารณ์าตดัสำนิวิ�าจะให่ ้
ดำาเนนิโครงการเห่ลุ่�าน่�ต�อในระย์ะ

ก�อสำรา้งห่รอ้ไม�

ดำาเนนิการผัันนำ�า
คน้สำู�พื้้�นที่่�ราบลุ่่�ม

แม�นำ�า

เริ�มใชง้าน

ฟืื้�นฟื้พ่ื้ื�นที่ี�ราบลุ่่�มแม�นำ �า
พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มรมิแม�นำ�าเมอรร์ย่์ม์ว่ิวิิฒันาการเร้�อย์มาเพื้้�อให่ส้ำามารถิ่รองรับพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มรมิแม�นำ�าเมอรร์ย่์ม์ว่ิวิิฒันาการเร้�อย์มาเพื้้�อให่ส้ำามารถิ่รองรับ
นำ�าเป็็นครั �งคราวิได ้ ในอดต่นั�น นำ�าในแม�นำ�าจะไห่ลุ่เขา้ที่�วิมพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มนำ�าเป็็นครั �งคราวิได ้ ในอดต่นั�น นำ�าในแม�นำ�าจะไห่ลุ่เขา้ที่�วิมพื้้�นที่่�ราบลุ่่�ม
แม�นำ�าเห่ลุ่�าน่�บ�อย์ครั �งถิ่ง่ 8 ในที่ก่ ๆ 10 ป่็ ย์งัผัลุ่ให่ภู้มูปิ็ระเที่ศมค่วิามอด่มแม�นำ�าเห่ลุ่�าน่�บ�อย์ครั �งถิ่ง่ 8 ในที่ก่ ๆ 10 ป่็ ย์งัผัลุ่ให่ภู้มูปิ็ระเที่ศมค่วิามอด่ม
สำมบรูณ์ ์เขย่์วิชอ่�ม ดาษด้�นไป็ดว้ิย์สำิ�งมช่ว่ิติสำมบรูณ์ ์เขย่์วิชอ่�ม ดาษด้�นไป็ดว้ิย์สำิ�งมช่ว่ิติ

เม้�อเมอ้งเล็ุ่ก เมอ้งให่ญ� เกษตรกรรม แลุ่ะอต่สำาห่กรรมต�างขย์าย์ตวัิเม้�อเมอ้งเล็ุ่ก เมอ้งให่ญ� เกษตรกรรม แลุ่ะอต่สำาห่กรรมต�างขย์าย์ตวัิ
เตบิโตข่�นตามกาลุ่เวิลุ่า เรากไ็ดเ้ป็ลุ่่�ย์นแป็ลุ่งที่างนำ�าในแม�นำ�าโดย์ใชฝ้้าย์เตบิโตข่�นตามกาลุ่เวิลุ่า เรากไ็ดเ้ป็ลุ่่�ย์นแป็ลุ่งที่างนำ�าในแม�นำ�าโดย์ใชฝ้้าย์
แลุ่ะเข้�อน เพื้้�อให่ส้ำอดคลุ่อ้งกบัวิถิิ่ท่ี่างที่่�เราใชท้ี่รัพื้ย์ากรนำ�า แลุ่ะเข้�อน เพื้้�อให่ส้ำอดคลุ่อ้งกบัวิถิิ่ท่ี่างที่่�เราใชท้ี่รัพื้ย์ากรนำ�า 

แมส้ำภูาพื้การณ์ด์งักลุ่�าวิจะก�อให่เ้กดิป็ระโย์ชนแ์ก�ชม่ชนแลุ่ะเศรษฐกจิในแมส้ำภูาพื้การณ์ด์งักลุ่�าวิจะก�อให่เ้กดิป็ระโย์ชนแ์ก�ชม่ชนแลุ่ะเศรษฐกจิใน
ภูมูภิูาคกต็าม แต�นำ�าไม�สำามารถิ่ไห่ลุ่ตามธุ์รรมชาตเิช�นในอดต่ไดอ้ก่ต�อไป็ ภูมูภิูาคกต็าม แต�นำ�าไม�สำามารถิ่ไห่ลุ่ตามธุ์รรมชาตเิช�นในอดต่ไดอ้ก่ต�อไป็ 
แลุ่ะนำ�าในแม�นำ�าเมอรร์ย่์ก์ไ็ม�สำามารถิ่ไห่ลุ่ห่ลุ่ากสำู�พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าเห่ลุ่�าน่�แลุ่ะนำ�าในแม�นำ�าเมอรร์ย่์ก์ไ็ม�สำามารถิ่ไห่ลุ่ห่ลุ่ากสำู�พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าเห่ลุ่�าน่�
บ�อย์ครั �งพื้อที่่�จะคงควิามอด่มสำมบรูณ์ข์องพื้้�นที่่�ไวิไ้ด ้บ�อย์ครั �งพื้อที่่�จะคงควิามอด่มสำมบรูณ์ข์องพื้้�นที่่�ไวิไ้ด ้

โครงการ VMFRP จะดำาเนนิการขจัดสำิ�งกด่ขวิางที่างนำ�าที่่�จะไห่ลุ่ลุ่งโครงการ VMFRP จะดำาเนนิการขจัดสำิ�งกด่ขวิางที่างนำ�าที่่�จะไห่ลุ่ลุ่ง
ลุ่ำาธุ์าร แลุ่ะจะก�อสำรา้งโครงสำรา้งพื้้�นฐาน เช�น ป็ระตรูะบาย์นำ�า รางนำ�า ลุ่ำาธุ์าร แลุ่ะจะก�อสำรา้งโครงสำรา้งพื้้�นฐาน เช�น ป็ระตรูะบาย์นำ�า รางนำ�า 
แลุ่ะที่ำานบกั �นนำ�า เพื้้�อผัันนำ�าให่เ้ขา้ถิ่ง่พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าแลุ่ะกกัเกบ็แลุ่ะที่ำานบกั �นนำ�า เพื้้�อผัันนำ�าให่เ้ขา้ถิ่ง่พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าแลุ่ะกกัเกบ็
นำ�าไวิใ้นพื้้�นที่่�ดงักลุ่�าวิไดน้านข่�นนำ�าไวิใ้นพื้้�นที่่�ดงักลุ่�าวิไดน้านข่�น

นำ�าที่่�วิ�าน่�จะให่ก้ำาเนดิชว่ิติให่ม�แลุ่ะห่ลุ่�อเลุ่่�ย์งให่พ้ื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�านำ�าที่่�วิ�าน่�จะให่ก้ำาเนดิชว่ิติให่ม�แลุ่ะห่ลุ่�อเลุ่่�ย์งให่พ้ื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�า
ที่ั �งเกา้แห่�งซึ่่�งมนั่ย์สำำาคญัที่างระบบนเิวิศน่� อย์ู�รอดแลุ่ะรับมอ้กบัที่ั �งเกา้แห่�งซึ่่�งมนั่ย์สำำาคญัที่างระบบนเิวิศน่� อย์ู�รอดแลุ่ะรับมอ้กบั
สำภูาพื้แห่ง้แลุ่ง้แลุ่ะภูยั์แลุ่ง้ในอนาคตได ้เพื้้�อให่ค้นร่�นลุ่กูร่�นห่ลุ่านสำภูาพื้แห่ง้แลุ่ง้แลุ่ะภูยั์แลุ่ง้ในอนาคตได ้เพื้้�อให่ค้นร่�นลุ่กูร่�นห่ลุ่าน
ไดช้้�นชมควิามงดงามตามธุ์รรมชาตนิ่�สำบ้ไป็ไดช้้�นชมควิามงดงามตามธุ์รรมชาตนิ่�สำบ้ไป็

หากที่�านมขี้อ้ซักัถามเกี�ย์วิกบัโคืรงการใดก็ตาม หรอืประสู่งคืท์ี่ี�จะเข้า้ร�วิมการปรกึษาข้อคืวิามคืดิเห็นจาก
ช่ีมชีน โปรดอเีมลุ่หาเราที่ี� info@vmfrp.vic.gov.au

ร�วิม
แสู่ดง
คืวิามคืดิเห็น



Mildura

Robinvale

Swan Hill

Koondrook

Echuca

Lindsay 
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Wallpolla 
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Hattah Lakes North

Burra

Vinifera

Gunbower

Guttrum–Benwell

Nyah

Belsar–Yungera

พื้ื�นที่ี�ราบลุ่่�มแม�นำ �าที่ี�อด่มสู่มบร่ณ์ ์ 
ดาษดื�นไปดว้ิย์สู่ิ�งมชีีวีิติ
ตวัิอย์�างบางสำ�วินของสำตัวิน์านาชนดิที่่�จะไดรั้บป็ระโย์ชนจ์ากโครงการ
ฟ้ื้�นฟื้พูื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าน่� 

Echuca

Mildura

Melbourne

Victoria

พื้ื�นที่ี�ราบลุ่่�มแม�นำ �าที่ี�อด่มสู่มบร่ณ์ย์์ ิ�ง
ข้ ึ�นสู่�งผลุ่ดตี�อ
ช่ีมชีนที่อ้งถิ�นแลุ่ะผ่ม้าเย์อืน
พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าที่่�อด่มสำมบรูณ์เ์ป็็นสำถิ่านที่่�ที่�องเที่่�ย์วิที่่�สำวิย์งามแลุ่ะเอ้�อต�อการที่ำา
กจิกรรมพัื้กผั�อนห่ย์�อนใจ เช�น แลุ่�นเรอ้ ตกป็ลุ่า แลุ่ะตั �งค�าย์พัื้กแรม

เจา้ข้องผนืแผ�นดนิด ั�งเดมิ (Traditional Owners)
เจา้ของผัน้แผั�นดนิดั �งเดมิมค่วิามเช้�อมโย์งที่างวิฒันธุ์รรม ที่างจติวิญิญาณ์ แลุ่ะที่าง
เศรษฐกจิกบัผัน้ดนิ ผัน้นำ�า แลุ่ะที่รัพื้ย์ากรต�าง ๆ ผั�านควิามสำมัพัื้นธุ์ก์บัผัน้แผั�นดนิ
ป็ระเที่ศ โดย์จัดการดนิแลุ่ะนำ�าอย์�างย์ั�งย์น้เป็็นเวิลุ่าย์าวินานกวิ�าห่ลุ่าย์พัื้นชั�วิอาย์ค่น

สู่ตัวิป์� าเฉพื้าะถิ�น
สำตัวิน์านาชนดิพื้่�งพื้าพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�าเป็็นแห่ลุ่�งอาห่าร อย์ู�อาศยั์ แลุ่ะผัสำมพัื้นธุ์่ ์ไม�
วิ�าจะเป็็นสำิ�งมช่ว่ิติขนาดเล็ุ่ก ไป็จนถิ่ง่ กบ ป็ลุ่า นก คา้งคาวิ แลุ่ะสำตัวิเ์ลุ่่�ย์งลุ่กูดว้ิย์นม
ชนดิอ้�นกต็าม

พื้ชืีพื้นัธุ์่ต์�าง ๆ
นำ�าที่่�ไห่ลุ่เขา้ที่�วิมพื้้�นที่่�จะชบ่ชว่ิติพื้ช้พัื้นธุ์่ต์�าง ๆ ก�อให่เ้กดิแห่ลุ่�งที่่�อย์ู�อาศยั์ แห่ลุ่�งห่า
อาห่าร แลุ่ะอาห่ารสำำาห่รับสำิ�งมช่ว่ิติในพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�า
พื้ช้พัื้นธุ์่บ์างชนดิที่่�พื้่�งพื้านำ�าที่�วิม เช�น ตน้ย์คูาลุ่ปิ็ตสัำรเิวิอรเ์รดกมัสำแ์ลุ่ะแบล็ุ่กบ็อกซึ่ ์
อาศยั์นำ�าที่่�ที่�วิมในป็รมิาณ์มากข่�น ซึ่่�งเคย์เกดิข่�นที่ก่สำบิป่็ในอดต่  นอกจากน่� สำตัวิ์
จำาพื้วิกคา้งคาวิแลุ่ะนกย์งัที่ำารังในโพื้รงของตน้ไมเ้ห่ลุ่�าน่�

เศรษฐกจิที่อ้งถิ�น
โครงการเห่ลุ่�าน่�จะก�อให่เ้กดิการลุ่งที่น่อย์�างมนั่ย์สำำาคญัในภูมูภิูาค ย์งัผัลุ่ให่เ้กดิการ
สำรา้งงานแลุ่ะสำ�งเสำรมิเศรษฐกจิในที่อ้งถิ่ิ�น

งหู่ลุ่ามคารเ์พ็ื้ต (Carpet Pytho
n)

กบเกราลุ่งิกราสำ (Growling Grass
 Fr

og
)

กลิุ่ส่ำพ์ื้

ลุ่า
นเิ

กลุ่
 (G

ile
s 

Pl
an

ig
ale

)

คา้
งค

าวิโ
กลุ่

ดสำว์ิทัี่เที่ลิุ่ด ์(Gould’s Wattled Bat)
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ดอกไมป้็� าที่่� Wallpolla

นกแกว้ิรเ่จนที่ ์(Regent Parrot)

นกกระที่ง่ (Pelicans)ตวัิอย์�างโครงสำรา้งพื้้�นฐาน

ที่างโครงการจะขจัดสำิ�งกด่ขวิางที่างนำ�า
ที่่�จะไห่ลุ่ลุ่งสำู�พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม�นำ�า เช�น ที่�อ
ขนาดเล็ุ่กน่� ซึ่ ่�งกด่ขวิางลุ่ำาธุ์ารใน Nyah 

Park อย์ู�

ป็ระตรูะบาย์นำ�าจะช�วิย์ให่เ้ราผัันนำ�าไป็ย์งัพื้้�นที่่�ราบ
ลุ่่�มแม�นำ�าแลุ่ะกกัเกบ็ไวิใ้นพื้้�นที่่� ก�อนที่่�จะเปิ็ดป็ระตู

ระบาย์นำ�าเพื้้�อคน้นำ�ากลุ่บัสำู�แม�นำ�า  ที่ั �งน่� ป็ระตรูะบาย์นำ�า
จะมบ่นัไดป็ลุ่าเพื้้�อช�วิย์ให่ป้็ลุ่าเฉพื้าะถิ่ิ�นวิ�าย์ผั�านสำิ�ง

กด่ขวิางได ้


