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บทนํา (Introduction)

รูปที่ 1 ภาพเขื่อน Burdekin Falls Dam ประเทศออสเตรเลีย
เขื่อน Burdekin Falls Dam ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ. 1987 มีพื้นที่ครอบคลุม 22,400 เฮกเตอร์
เป็นแหล่งกักเก็บน้ําในแม่น้ํา Burdekin โดยแกนกลางของเขื่อนก่อสร้างด้วยคอนกรีตจํานวน 630,000 ลูกบาศก์เมตร
มีความสามารถในการกักเก็บน้ํา จํานวน 1.8 ล้านเมกะลิตร เขื่อนดังกล่าวเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ออสเตรเลีย ขนาดของตัวเขื่อนมีความยาว 876 เมตร ความยาวของทางน้ําล้น (Spill way) 504 เมตร ซึ่งมีความสูง
37 เมตร โดยเขื่อนดังกล่าว ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสําหรับการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
สําหรับการบริหารจัดการน้ําของเขื่อน Burdekin นั้น น้ําจากเขื่อน Burdekin จะถูกปล่อยลงสู่แม่น้ํา Burdekin
และจะถูกนําไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ําในหลายแห่ง รวมทั้งสถานีสูบน้ําที่อยู่ด้านท้ายน้ําของแม่น้ํา Burdekin
โดยการบริหารจัดการน้ําจะสอดคล้องกับปริมาณน้ําที่ต้องการกักเก็บของอ่างเก็บน้ํา Clare Weir และ Gorge
Weir ในแม่น้ํา Burdekin และอ่างเก็บน้ํา Val Bird weir และ Giru weir ของแม่น้ํา Haughton สถานีสูบน้ํา
หลายสถานีได้ถูกก่อสร้างในแม่น้ํา Burdekin ซึ่งจะทําหน้าที่ผันน้ําไปสู่แม่น้ํา Haughton สําหรับ Lake Dalrymple
ซึ่งเป็นทะเลสาปเทียมที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อน Burdekin Falls Dam ซึ่งตัวเขื่อนและทะเลสาปได้ถูกจัดการบริหาร
โดยบริษัท Sunwater พื้นที่ทะเลสาปตั้งอยู่ห่าง 125 กิโลเมตรทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Townsville
และ 75 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงของเมือง Charters Towers โดย Lake Dalrymple และเป็นสถานที่สําหรับ
กิจกรรมสันทนาการ เช่น การตกปลาและการเล่นกีฬาทางน้ํา (NQ DryTopics, 2013) เป็นต้น
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รูปที่ 2 ภาพแสดงสภาพน้ําของเขื่อน Burdekin Falls Dam และอ่างเก็บน้ํา Clare Weir
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการชลประทาน (Environmental issues and irrigation)
จากการพัฒนาแม่น้ํา Burdekin ได้ดําเนินการหยิบยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย
ประเด็นมาพิจารณาในการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ประเด็นสําคัญที่ไม่ได้รับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความขุ่นของน้ํา เขื่อน Burdekin Falls Dam นั้น
ได้รับน้ําจากพื้นที่รับน้ํา (Catchment) จํานวน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ Cape-Campaspa, พื้นที่ Belyando-Suttor และ
พื้นที่ Burdekin ตอนบน เนื่องจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของพื้นที่รับน้ําเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด และการขยายตัว
ของการบุกเบิกพื้นที่ทํากิน (Land clearing) ส่งผลให้น้ําที่ไหลลงเขื่อน Burdekin จากพื้นที่รับน้ํา BelyandoSuttor มีความขุ่น พร้อมทั้งดินเหนียวเนื้อละเอียดจํานวนมากที่ไหลจากพื้นที่รับน้ําแหล่งอื่นๆ ในช่วงพายุฝน
เมื่อน้ําจากทุกแหล่งของพื้นที่รับน้ําไหลมาร่วมกัน ตะกอนที่พัดพากับน้ํายังคงเป็นสารแขวนลอย ตามความซับซ้อน
ของแร่วิทยา (Mineralogy) ค่า pH อุณหภูมิ และปัจจัยทางกายภาพและคมี ทําให้น้ําในเขื่อนมีความขุ่นและ
มีตะกอนมาก
สําหรับอ่างเก็บน้ํา Clare Weir ซึ่งห่างจากเขื่อน Burdekin 100 กิโลเมตร เป็นจุดที่ปล่อยน้ํา
จากเขื่อนไปสู่ผู้ใช้น้ําผ่านคลองส่งน้ําหลัก Haughton และ Elliot อ่างเก็บน้ํา Clare Weir จะประกอบด้วยประตูน้ํา
ที่สามารถยกและลดระดับน้ําให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตามฤดูกาลและความต้องการใช้น้ํา
ของผู้ใข้น้ําได้ เมื่อประตูน้ําได้ถูกยกขึ้น ปริมาณความจุน้ําของอ่างเก็บน้ําโดยประมาณ 15,500 เมกะลิตร จะถูก
บริหารจัดการให้กับผู้ต้องการใช้น้ํา นอกจากการใช้ประตูน้ําในการควบคุมปริมาณน้ําเหนืออ่างเก็บน้ํา Clare Weir แล้ว
อ่างเก็บน้ําดังกล่าวได้จัดทําช่องทางปลาที่สามารถเดินทางจากต้นน้ําไปสู่ปลายน้ําได้ การทํางานของ Fishlock
จะเกิดขึ้นจากการไหลของน้ําที่จะนําปลาไปสู่ห้องขนส่ง (Chamber) ประตูของห้องขนส่งจะปิดเป็นช่วงเวลา
และห้องดังกล่าวจะไหลสูงขึ้นตามระดับน้ําเหนือระดับประตูน้ําและปลาจะถูกปล่อยให้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของประตูน้ํา
ช่องทางผ่านของปลาดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการบริหารจัดการใน Neville Hewitt
Weir ในแม่น้ํา Dawson อ่างเก็บน้ํา Eden Bann Weir ในแม่น้ํา Fitzroy อ่างเก็บน้ํา Ned Churchward
Weir ในแม่น้ํา Burnett และอ่างเก็บน้ํา Ned Churchward Weir ในแม่น้ํา Burnett
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สถานีสูบน้ํา Tom Fenwick ห่างจากอ่างเก็บน้ํา Clare Weir 7 กิโลเมตร โดยสถานีดังกล่าว
จะสูบน้ําและจ่ายน้ําไปสู่คลองส่งน้ําหลัก Haughton ผ่านแท่นคอนกรีตที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (Volute
pumps) จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ําแบบ drywell จํานวน 1 เครื่อง ปัจจุบัน บริษัท SunWater ได้ตระหนักดีว่า
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมีประสิทธิภาพในการสูบน้ําจากแม่น้ํา เพราะสามารถทนต่อการไหลของน้ําที่ไม่สม่ําเสมอได้
(Non-laminar flow) นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสูบน้ําปริมาณเท่าๆ กัน ค่าใช้จ่ายใน
การการสูบน้ําจากเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (Volute pumps) จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณครึ่งหนึ่งในการสูบน้ํา
จากเครื่องสูบน้ําแบบ drywell เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งดังกล่าวสามารถทํางานได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของ
ประสิทธิภาพการสูบน้ํา และปริมาณการใช้พลังงานเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งการประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาแท่นคอนกรีตที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (Volute pumps) มาจากความพยายามของเจ้าหน้าที่
และผู้เชี่ยวชาญของบริษัท SunWater
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin
(Water management in Burdekin River Delta area)

รูปที่ 3 พื้นที่รับน้ํา (Catchment) ของพื้นที่ Burdekin
พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ได้ถูกจัดการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารด้านน้ํา
ของ Burdekin (North and South Burdekin Water Boards) โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สําคัญต่อการชลประทาน
เนื่องจากเกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้น้ําจากการสูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้ และชั้นหินอุ้มน้ําดังกล่าวได้รับการเติมน้ํา
/จากการสูบน้ํา...
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จากการสูบน้ําจากแม่น้ําผ่านบ่อน้ําเติมน้ํา (Re-charge pits) จํานวนหลายบ่อ และบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
บริหารด้านน้ําของ Burdekin ที่ได้จัดตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1965 และ 1966 โดยคณะกรรมการบริหารด้านน้ําของ
Burdekin ด้านใต้ (South Burdekin Water Board) จะบริหารจัดการพื้นที่ 27,450 เฮกเตอร์ ทางตอนใต้
ของแม่น้ํา Burdekin พื้นที่ดังกล่าวมีท่อส่งน้ํา 13.9 กิโลเมตร และมีคลองส่งน้ําความยาว 116 กิโลเมตร
มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 13,343 เฮกเตอร์ และปลูกพืชอย่างอื่น 94 เฮกเตอร์ สําหรับพื้นที่ด้านตอนเหนือ คณะกรรมการ
บริหารด้านน้ําของ Burdekin ด้านเหนือ (North Burdekin Water Board) รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด
จํานวน 48,530 เฮกเตอร์ และ 25,212 เฮกเตอร์ เป็นพื้นที่ที่ปลูกอ้อย และ 800 เฮกเตอร์เป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชอื่นๆ
การเติมน้ําใต้ดิน (Groundwater recharge)

รูปที่ 4 ภาพแสดงลักษณะบ่อเติมน้ําใต้ดิน (Re-charge pit)
กระบวนการเติมน้ําใต้ดินที่ประสบความสําเร็จตลอด 40 ปี ของพื้นที่ Burdekin เกิดขึ้นจาก
การเลือกพื้นที่ของบ่อเติมน้ําใต้ดินที่อยู่บนพื้นที่ทรายหยาบ (Coarse sands) เมื่อน้ําสะอาดที่ผ่านการสูบน้ํา
จากแม่น้ํามาแล้ว จะถูกผันไปเติมในบ่อเติมน้ําใต้ดิน (Re-charge pit) และจะไหลซึมสู่ชั้นน้ําใต้ดิน
โดยธรรมชาติ สําหรับความสามารถในการเติมน้ําใต้ดินในแต่ละบ่อสามารถเติมน้ําใต้ดินได้ถึง 20 เมกะลิตรต่อวัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของบ่อเติมน้ําใต้ดินแต่ละบ่อมีขนาดที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเติมน้ํา
ใต้ดินจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและพื้นที่ของบ่อน้ํา โดยเฉพาะในกรณีที่มีการอุดตันของบ่อซึ่งเกิดจาก
ตะกอนซึ่งเกิดขึ้นจากความขุ่นของน้ํา และในส่วนการพักบ่อ โดยการทําให้บ่อแห้งนั้น จะส่งผลให้แสงแดดส่อง
ลงถึงพื้นผิวด้านล่างของบ่อ ทําให้สาหร่ายเกิดการเจริญเติบโต ซึ่งจะทําให้เกิดอุปสรรคในการซึมของน้ําลงไปสู่
ชั้นน้ําใต้ดนิ เช่นกัน ดังนั้น การดําเนินการเติมน้ําลงสู่บ่อเติมน้ําใต้ดิน จําเป็นจะต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพบ่อและการใช้งานของบ่อเติมน้ําใต้ดิน โดยการเติมน้ําลงสู่ชั้นน้ําใต้ดินจะเกิดขึ้น
จากการไหลซึมด้านล่างของบ่อเติมน้ําและผนังด้านข้างของบ่อซึ่งเป็นระบบการกระจายน้ําลงสู่ชั้นน้ําใต้ดินด้วย
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การประเมินปริมาณน้ําใต้ดนิ ของชัน้ หินอุม้ น้ําในสามเหลี่ยมปากแม่นา้ํ Burdekin ควีนแลนด์เหนือ
Estimation of the Groundwater Budget of the Burdekin River Delta Aquifer, North Queensland

รูปที่ 5 ภาพแสดงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ตอนเหนือของรัฐควีนแลนด์
สามเหลี่ ยมปากแม่น้ํา Burdekin ตั้ งอยู่ตอนเหนือของรั ฐควี นแลนด์ เป็ นพื้ นที่ ที่ มีระบบน้ําใต้ ดิ น
ที่เป็นชั้นหินอุ้มน้ําเปิดใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของออสเตรเลีย มีพื้นที่ครอบคลุม 850 ตารางกิโลเมตร โดยห่างจาก
เมือง Townsville ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งตามลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศนั้น พื้นที่ดังกล่าว
เหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อย โดยได้เริ่มต้นปลูกในช่วงหลังศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันการปลูกอ้อยมีมากกว่า
35,000 เฮกเตอร์ รวมทั้ง การปลูก พืช อื่น ๆ ที่มีไ ม่ม ากในพื้น ที่ ซึ่ง พื้น ที่ดัง กล่า วอยู่ใ นเขตชลประทาน
โดยผลผลิตอ้อยที่ได้รับมีปริมาณที่สูง และคุณภาพที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการขยายพื้นที่
การเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํานั้น ได้นําไปสู่แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่ดินและ
ทรัพยากรน้ํา จึงจําเป็นที่จะต้องสํารวจความยั่งยืนในระยะยาวสําหรับการชลประทาน
กรมทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่ (Department of Natural Resources and Mine)
ของรัฐควีนแลนด์ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารด้านน้ําของ Burdekin (North and South Burdekin Water
Boards) ในการพัฒนาแบบจําลองน้ําใต้ดิน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบน้ําใต้ดินและประเมินกลยุทธการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านการชลประทานในพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ํา Burdekin โดยความท้าทายที่สําคัญ คือ
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Numerical model) สําหรับการวิเคราะห์ระบบน้ําใต้ดิน ในพื้นที่สามเหลี่ยม
ปากแม่น้ําดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กําหนด
ทําให้ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไหลของทรัพยากรน้ําในชั้นหินอุ้มน้ํา (Aquifer) น้ําใต้ดินที่นําไปใช้ไม่ผ่านมิเตอร์
ในการตรวจวัด และไม่มีการจัดสรรการใช้น้ําใต้ดิน แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ในพื้นที่ท่ีมีการนําน้ําใต้ดินมาใช้เพื่อ
การชลประทาน ยิ่งไปกว่านั้น ทรัพยากรดินในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ไม่ได้ถูกจัดทํารายละเอียด
เชิงแผนที่ โดยเฉพาะคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ (Hydraulic properties) ดังนั้น แบบจําลองดังกล่าวจะได้ถูกนําไปใช้
ในการประเมินระบบปริมาณน้ําใต้ดิน (Groundwater budget systems)
/พื้นที่ศึกษา...
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รูปที่ 6 ภาพแสดงสถานทีส่ ูบน้ําใต้ดิน ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin
พื้นที่ศึกษาที่พิจารณานั้น จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ชั้ น หิ นอุ้ ม น้ํ า ที่ ไ ด้ รั บ การบริ ห ารจั ด การโดยคณะกรรมการบริ ห ารด้ า นน้ํ า ของ Burdekin
(North and South Burdekin Water Boards) ซึ่งจากภารกิจใน ปี ค.ศ. 1965 และ 1966 หน่วยงานดังกล่าว
ได้ดําเนินการตรวจสอบการพัฒนาในกิจกรรมการเติมน้ําใต้ดิน (Recharge) และการบริหารจัดการน้ําใต้ดินสําหรับ
ผู้ใช้น้ําในพื้นที่ พร้อมทั้งการดําเนินการด้านทรัพยากรน้ําผิวดิน เช่น ด้านคลองกระจายน้ํา สถานีสูบน้ํา การเติมน้ําใต้ดิน
และเขื่ อนกั้ นแม่ น้ํ า พร้ อมกั นนี้ คณะกรรมการได้ มี บทบาทในการบริ หารจั ดการน้ํ าที่ หลากหลายสํ าหรั บ
ภาคเกษตรกรรม เช่น การนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการกระจายน้ํา เป็นต้น
สําหรับระยะเวลาของการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1981 จนถึง
ปี ค.ศ. 1997 โดยการประเมินระบบปริมาณน้ําใต้ดิน (Groundwater budget systems) ของชั้นหินอุ้มน้ํา
ในพื้ นที่ สามเหลี่ ยมปากแม่ น้ํ า Burdekin จะพิ จารณาบนพื้ นฐานการไหลเข้ า การไหลออก และการเปลี่ ยนแปลง
ของปริมาณน้ําใต้ดินของชั้นหินอุ้มน้ํา โดยการไหลเข้านั้น จะประกอบด้วยการพิจารณาการเติมน้ําใต้ดินจากน้ําฝน
น้ําท่วม การชลประทาน และแหล่งน้ําผิวดิน เช่น การระบายน้ําตามธรรมชาติ การเติมน้ําใต้ดินโดยบ่อน้ําและคลองผันน้ํา
สําหรับการไหลของน้ําออกจากระบบน้ําใต้ดินนั้น จะพิจารณาจากการสูบน้ําใต้ดิน การไหลของน้ําใต้ดินลงสู่ทะเล
การไหลซึมตามแนวด้านข้างของพื้นที่การชลประทานในแม่น้ํา Burdekin เป็นต้น
/ผลการศึกษา...

7
ผลการศึกษา (Results))

รูปที่ 7 ตาารางสรุปผลการคํานวณสมดุลปริ
ล มาณน้ําใต้ต้ดินของพื้นทีสามเหลี
ส่
่ยมปากกแม่น้ํา Burdeekin
นิ งสุดต่อปริมาณการไหลออกกสูงสุดจากระบบบ
จากการรเปรียบเทียบระะหว่างปริมาณกการเติมน้ําใต้ดนสู
น้ําใต้ดิน ซึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับความยั่งยื
ง นในระยะยาาวสําหรับการชชลประทาน คื อ การดําเนินการเติ
ก มน้ําใต้ดิดิน
ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแแม่น้ําดังกล่าว โดยจากการปร
โ
ะเมินการเติมน้นําเข้าระบบน้ําาใต้ดิน ในการดํดําเนินการในช่วง
ว
ต
ระยะเวลารระหว่าง ปี ค.ศศ. 1981 จนถึถึง ปี ค.ศ. 1997 จะมีอัตราาเฉลี่ยต่อปีอยู่ทีท่ีประมาณ 1000,000 ล้านลิตร
อย่างไรก็ตาม
า การเติมน้ําโดยบ่
โ อน้ําและคคลองส่งน้ําซึ่งสูบน้ําจากแม่น้ํา Burdekin นั้น ความขุ่นของน้ําตามธรรมชาาติ
ได้ทําให้บ่อเกิ
อ ดการอุดตันและทํ
น
าให้อัตราการซึ
ต
ม (innfiltration) ลดดลงอย่างมาก โดยการอุดตัันและการลดลลง
ของอัตรากการซึมจะเพิ่มมากขึ้นตามปัจจัยทางด้านชีววิทยา (Biologicaal factors) ดังนั้น จําเป็นจะต้
จ องล้างบ่อน้นํา
อยู่เป็นประะจํา เพื่อรักษาาอัตราการซึมของน้
ข ําใต้ดิน
เนื่องจาากการประเมินการเติ
น
มน้ําและะการไหลออกขของน้ําใต้ดินจากกระบบได้ถูกคํํานวณจากข้อมูล
ที่มีอยู่ในปัปัจจุบัน อย่างไไรก็ตาม จากข้อสมมติ
อ
ฐานแลละการประเมินได้
น พบว่ามีข้อมมูลขาดหายในนบางส่วนสําหรัรับ
การคํานวณ
ณ โดยจะเกิดขึนกั
้น บระบบที่ไม่ได้ดดําเนินการเก็บบข้อมูลเชิงปริมาณอย่
ม างสมบูรรณ์ เช่น ปริมาณ
ณน้ําที่สูบขึ้นมาใใช้
ไม่ผ่านมิเตออร์วัด ไม่มีการรจัดทําแผนที่พื้นที
น ่น้ําท่วมในกาารเติมน้ําใต้ดิน ไม่มีการวัดอัตรราการลดลงของงการเติมน้ําใต้ดิดิน
เนื่ อ งจากกการอุ ดตันของงบ่ อน้ํ า การปรระเมิ นลั กษณะะลํ าน้ํ าและคววามกว้ างของลํลํ าน้ํ า รวมถึ งปริ
ป มาณน้ํ าผิ วดิ น
ที่ไหลลงไปปสู่ทะเล
/สรุป...
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สรุป (Conclusion)
จากการประเมินปริมาณน้ําใต้ดิน (Groundwater budget) ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา
Burdekin โดยการพิจารณาจากความหลากหลายในการคํานวณค่าจากข้อมูลที่มีอยู่ ปริมาณการเติมน้ําใต้ดิน
สูงสุดอยู่ระหว่าง 430,000 ถึง 850,000 ล้านลิตร และจํานวนของน้ําใต้ดินที่ไหลออกสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 440,000
ถึง 845,000 ล้านลิตร เมื่อพิจารณาการไหลเข้าและออกจากระบบน้ําใต้ดินเป็นรายปี ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าสู่ระบบ
น้ําใต้ดินจะมีค่าใกล้เคียงกับการไหลออกของน้ําในระบบน้ําใต้ดิน ดังนั้นสัดส่วนของการดําเนินการเติมน้ําใต้ดิน
เข้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (โดยประมาณ 100,000 ล้านลิตร) จะเป็นการดําเนินการที่สําคัญในการรักษา
ความยั่งยืนระยะยาวสําหรับการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ต่อไป
สําหรับความอ่อนไหวในการสร้างสมดุลน้ําจากกระบวนการการเติมน้ําใต้ดิน การพัฒนา
ความน่าเชื่อถือในค่าที่ใช้ในการคํานวณเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปได้ถูกบริหารจัดการ โดย I Lower
Burdekin Initiative ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดําเนินงานวิจัยสําหรับ
การบริหารจัดการน้ําใต้ดินและการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ดังกล่าว
บทความดังกล่าว ได้สรุปเนื้อหาจากบทความ Estimation of the groundwater budget of the Burdekin
River Delta aquifer, North Queensland และบทความ Burdekin Field Trip: An Awesome “Dam”
Experience และจากเวปไซค์ NQ DryTopics สําหรับโครงการการศึกษาการบริหารจัดการน้ําใต้ดินร่วมกับน้ําผิวดิน
สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ํา
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