การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านมลพิษทางน้้า
(กรณีศึกษา ล้าพูน ล้าปาง พิษณุโลก และนครสวรรค์)
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บทคัดย่อ
บทน้า : การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงในการเกิดปัญหามลพิษทางน้้า จ้าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Potential surface analysis)
และเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay analysis) ด้วยเครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อน้าไปสู่การวางแผนรองรับ
การขยายตัวของเมือง
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาศักยภาพการรองรับความเสี่ยงด้านมลพิษทางน้้าของจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ ล้าพูน
ล้าปาง พิษณุโลก และนครสวรรค์ ด้วยเครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
วิธีการศึกษา : 1) การประเมินค่าคงที่บีโอดีจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าประเภทต่าง ๆ 2) การให้ค่าน้้าหนักคะแนนความเหมาะสม
ของปัจจัย (Weighting) และค่าคะแนนระดับปัจจัย (Rating) ของแหล่งก้าเนิดแต่ละประเภท 3) การซ้อนทับของพื้นที่และจัดระดับ
ความเสี่ยงจากแหล่งก้าเนิดทั้งหมด และการเปรียบเทียบกับสถานการณ์คุณภาพน้้าในพื้นที่เพื่อปรับเทียบความถูกต้อง
ผลการศึกษา : ปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นรวม อยู่ในช่วงพิสัย 5,980 – 35,238 ตัน/ปี ค่าต่้าสุดได้แก่ จังหวัดล้าพูน โดยมีการ
ระบายมากที่สุดจากแหล่งก้าเนิดชุมชน ค่าสูงสุดพบที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีการระบายมากที่สุดจากแหล่งก้าเนิดชุมชน พื้นที่ไม่
มีความเสี่ยง พื้นที่มีความเสี่ยงน้อย พื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง และพื้นที่มีความเสี่ยงมาก แบ่งเป็นช่วงระดับคะแนน 1 ถึง 4
ตามล้าดับ โดยพบว่าพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อย ส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากมี
เพียงไม่เกินร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด
วิจารณ์และสรุป : การประเมินพื้นที่เสี่ยงทางมลพิษทางน้้านี้ ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นปัญหาส้า คัญ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าหลัก จ้าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ตลอดจนการ
เร่งสร้างความตระหนักให้ชุมชนบ้าบัดและลดการระบายน้้าเสียออกสู่ธรรมชาติ
ค้าส้าคัญ : ศักยภาพพื้นที่ การประเมินความเสีย่ ง มลพิษทางน้้า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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บทน้า
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย ส่งผลให้บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่ความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งที่อยู่
อาศัยและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกระจายตัวออกสู่เมืองขนาดใหญ่ในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้สถานการณ์คุณภาพน้้า
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้าสายหลักของประเทศ เช่น แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าปิง แม่น้าวั ง และ
แม่น้าน่าน โดยสาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพน้้า ส่วนใหญ่เกิดจากการระบายน้้าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
(กรมควบคุ ม มลพิ ษ 2561, (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทด้ า นการจั ด การคุ ณ ภาพน้้ า ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
การบริหารจัดการคุณภาพน้้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศและแผนการปฏิรูปประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเน้นการบูรณาการอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยยึดหลักความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยากรในการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงในการเกิดปัญหามลพิษทางน้้า จ้าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Potential surface analysis)
และเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay analysis) ด้วยเครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อน้าไปสู่การวางแผนป้องกัน
แก้ไข และฟื้นฟู การศึกษาการจัดการผังเมือง การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และน้าไปสู่การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและยั่งยืน ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 2 3 และ 4 จึงรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ GIS North เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ โดยเริ่มต้นจากการประเมินความเสี่ยงด้านมลพิษทางน้้า

วิธีด้าเนินการ
การศึกษาการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ด้านมลพิษทางน้้า เป็นการรวบรวมข้อมูลมลพิษทางน้้าเชิงพื้นที่ในขอบเขตการ
ปกครองระดับจังหวัด (โดยมีหน่วยย่อยที่สุดในระดับต้าบล) น้ามาจ้าแนกเป็นกลุ่มหรือเป็นระดับปัจจัยโดยการทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ และความเป็นจริงของพื้นที่ศึกษา เพื่อน้ามาวิเคราะห์ข้อมูล 3 ระดับ ได้แก่ 1) การประเมิน BOD loading และการก้าหนด
ค่าคงที่ ความสกปรกบี โอดีจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าประเภทต่าง ๆ 2) การให้ ค่าน้้าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจั ย
(Weighting) และค่าคะแนนระดับปัจจัย (Rating) ของชุดข้อมูลแต่ละประเภท 3) การซ้อนทับของพื้นที่และจัดระดับความเสี่ยงจาก
แหล่งก้าเนิดทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์ประเมินข้อมูลแล้วจึงน้ามาเทียบกับสถานการณ์คุณภาพน้้าในพื้นที่เพื่อปรับเทียบความถูกต้อง
1. การประเมิน BOD loading การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งประเภทของแหล่งก้าเนิดมลพิษออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ฟาร์มสุกร
โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่ (โรงพยาบาล โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ) สถานีบริการน้้ามัน ชุมชน (ความ
หนาแน่นของประชากร) พื้นที่นาข้าว พืชไร่/พืชสวน และป่าไม้ โดยใช้การค้านวณ 2 แบบ ดังนี้
แหล่งก้าเนิดประเภท Point sources ได้แก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่ (โรงพยาบาล
โรงแรม และห้างสรรพสินค้า) และสถานีบริการน้้ามัน อ้างอิงตามวิธีการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งใช้ข้อมูลอัตราการ
ระบายน้้าทิ้ง และค่า BOD ของน้้าเสียหรือน้้าทิ้งแล้วแต่ชนิดของแหล่งก้าเนิด คูณกับหน่วยที่ก่อให้เกิดน้้าเสียของแหล่งก้าเนิด
แต่ละชนิด (กรมควบคุมมลพิษ 2546, โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้าเจ้าพระยา) ดังสมการ

̅
เมื่อ L = ปริมาณ BOD ในน้้าเสียหรือน้้าทิ้งที่เกิดจากแหล่งก้าเนิดที่ท้าการประเมิน (kg/d)
̅ = ค่า BOD เฉลี่ยของน้้าเสียหรือน้้าทิ้งที่เกิดจากแหล่งก้าเนิดที่ท้าการประเมิน (g/m3)
V = ปริมาณน้้าเสียหรือน้้าทิ้งต่อหน่วยที่ก่อให้เกิดน้้าเสียของแหล่งก้าเนิดที่ท้าการประเมิน (m3/หน่วย)
P = ปริมาณหน่วยที่ก่อให้เกิดน้้าเสียของแหล่งก้าเนิดที่ท้าการประเมิน (หน่วย/วัน)
ตารางที่ 1 ค่าคงที่เพื่อการประเมิน BOD Loading จาก ฟาร์มสุกร
ประเภท
P
V
สุกรพ่อ-แม่พันธุ์
64
สุกรขุน
จ้านวนสุกรแต่ละประเภท (ตัว)
24
สุกรอนุบาล
20
(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2553, คู่มือการประเมินประมาณน้้าเสียและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร)

̅
800
3500
2500

ตารางที่ 2 ค่าคงที่เพื่อการประเมิน BOD Loading จากโรงงานอุตสาหกรรม (ประเภทที่ 3)
ประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมที่ท้าให้มี
น้้าเสียจากกระบวนการผลิต

P

V

ปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่
ได้ต่อวัน (หน่วย/วัน)

ปริมาณน้้าเสียที่เกิดจริง
จากการส้ารวจตาม
ฐานข้อมูลกรมโรงงาน

̅
สัมประสิทธิ์จากการส้ารวจ
โรงงานอุตสาหกรรมในแต่
ละประเภท โดยกรม
ควบคุมมลพิษ

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2546, โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้าเจ้าพระยา)
ตารางที่ 3 ค่าคงที่เพื่อการประเมิน BOD Loading จากอาคารขนาดใหญ่ (โรงพยาบาล โรงแรม และห้างสรรพสินค้า)
และสถานีบริการน้้ามัน
ประเภท
P
V
̅
โรงแรม
37 (ลบ.ม./วัน)
61 (มก./ลิตร)
โรงพยาบาล
108 (ลบ.ม./วัน)
15 (มก./ลิตร)
จ้านวนแหล่ง (แห่ง)
ห้างสรรพสินค้า
120 (ลบ.ม./วัน)
47 (มก./ลิตร)
สถานีบริการน้้ามัน
8 (ลบ.ม./วัน)
86 (มก./ลิตร)
(ที่มา: สัมประสิทธิ์ ( ̅) เป็นค่าเฉลี่ยจากตรวจวัดจริงในพื้นที่ จากข้อมูลส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 1 2 3 และ 4)
แหล่งก้าเนิดที่ไม่มีจุดระบายแน่นอน (Non-point source) แบ่งเป็น 1) แหล่งก้าเนิดประเภทการเกษตรกรรม
(พื้นที่นา และพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น) โดยใช้วิธีการประเมินปริมาณมลพิษในน้้าฝนชะล้างหน้าดินพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้้า
(Event Mean Concentration Method) (กรมควบคุมมลพิษ 2546, โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้า

เจ้าพระยา) โดยค่าคงที่ชะล้างหน้าดินของน้้าฝนในพื้นที่แหล่งก้าเนิดประเภท Non-point Source ส้าหรับการศึกษาครั้งนี้
เลือกใช้เฉพาะประเภทดินซึ่งมีในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มดินทราย/ดินร่วนปนทราย กลุ่มดินร่วน และกลุ่มดินเหนียวปนดินร่วน/ดิน
เหนียว และ 2) แหล่งก้าเนิดชุมชน ซึ่งอาศัยข้อมูลประชากร อ้างอิงจากจ้านวนประชากรในพื้นที่ศึกษา โดยใช้ค่าคงทีป่ ริมาณน้้า
ทิ้ง (V) เท่ากับ 150 ลิตร/คน/วัน และค่า BOD เฉลี่ย ( ̅ ) 120 มิลลิกรัม/ลิตร/คน/วัน
2. การให้ค่าน้้าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Weighting) และค่าคะแนนระดับปัจจัย (Rating)
แหล่งก้าเนิดทั้ง 8 ประเภท จะถูกน้ามาให้ค่าน้้าหนัก (W) คะแนนความเหมาะสมตามสัมประสิทธิ์ความเข้มข้น BOD ของ
แหล่งก้าเนิดแต่ละประเภท ระหว่าง 1-8 โดย คะแนน 1 หมายถึง ค่าน้้าหนักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าน้อยที่สุด ไปจนถึง ค่า
คะแนน 8 หมายถึงค่าน้้าหนักที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้ามากที่สุด และให้ค่าคะแนนระดับปัจจัย (R) ด้วยการแบ่งชั้น
ตามปริมาณ BOD Loading ที่ค้านวณได้ของแหล่งก้าเนิดแต่ละประเภทด้วยเครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิธีการ Natural
Breaks เป็นวิธีแบ่งตามลักษณะของข้อมูลโดยสังเกตจากช่วงห่างของข้อมูล โดยความถี่ของข้อมูลหรือระยะห่างระหว่างชั้นไม่
จ้าเป็นต้องมีขนาดเท่า ๆ กัน การแบ่งระดับความเสี่ยงด้านมลพิษทางน้้าเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ไม่มีความเสี่ยง พื้นที่มีความ
เสี่ยงน้อย พื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง และพื้นที่มีความเสี่ยงมาก
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักของตัวแปรแหล่งก้าเนิดมลพิษ 8 ประเภท
ปัจจัย
ค่าถ่วง
น้้าหนัก
(W)

ประชากร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร พื้นที่นาข้าว อาคาร

8

6

6

5

4

พืชไร่
สถานีบริการน้้ามัน ป่าไม้
พืชสวน
3

2

1

3. การซ้อนทับของแผนที่และค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักในแต่ละชั้นปัจจัยของแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า
การแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ (อันตรภาคชั้น) คะแนนรวมของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยง จะถูกน้ามา
แบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้หลักการซ้อนทับแผนที่และการค้านวณหาค่า รวมคะแนนที่ได้รับในการถ่วงน้้าหนัก
ของแหล่งก้าเนิดมลพิษแต่ละประเภท (สุพิชฌาย์ ธนารุณและจินตนา อมรสงวนสิน, 2553)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่ขอบเขตจังหวัด (ล้าพูน ล้าปาง พิษณุโลก และนครสวรรค์)
โดยใช้ Potential Surface Analysis (PSA) ร่วมกับการประเมินค่ามลสาร (BOD loading) และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยง ผลการก้าหนดค่าถ่วงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เพื่อก้าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดมลพิษทางน้้า พบว่ามีปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นจากแต่ละปัจจัย จังหวัดล้าพูนมีปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นรวม 5,980 ตัน/ปี
จังหวัดล้าปางมีปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นรวม 9,784 ตัน/ปี จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นรวม 25,505 ตัน/ปีและ
จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นรวม 35,238 ตัน/ปี ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ปริมาณมลสารทีเ่ กิดขึ้นโดยใช้วิธีการประเมินจากค่าคงที่
ปัจจัย
ชุมชน
พื้นที่นาข้าว
พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น
ฟาร์มสุกร
ป่าไม้
โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารขนาดใหญ่
สถานีบริการน้้ามัน
รวม

ล้าพูน
2,667
379
798
1,340
157
524
51
64
5,980

ปริมาณมลสารที่เกิด (ตัน/ปี)
ล้าปาง
นครสวรรค์
4,905
7,214
1,312
6,339
1,194
3,478
1,192
869
867
12
184
7,551
106
32
24
9
9,784
25,505

พิษณุโลก
8,254
7,855
3,587
7,261
492
7,683
83
23
35,238

ผลการจัดระดับความเสีย่ งในขอบเขตของแต่ละจังหวัด พบว่าจังหวัดล้าพูนมีการระบายมลสารจากแหล่งก้าเนิดประเภท
ชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 ของมลสารที่ระบายจากทุกแหล่งก้าเนิด จังหวัดล้าปางมีการระบายมลสารจากแหล่งก้าเนิด
ประเภทชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ของมลสารที่ระบายจากทุกแหล่งก้าเนิด ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีมลสารที่
ระบายจากอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ของมลสารที่ระบายจากทุกแหล่งก้าเนิด จังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีการ
ระบายมลสารจากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.42 จากผลการจัดอันดับพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษทางน้้า
พบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก จังหวัดล้าพูน คิดเป็นร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ต้าบล
อุโ มงค์ และต้ า บลป่ า สั ก อ้ า เภอเมื อ งล้ า พู น พื้ น ที่ ที่มี ค วามเสี่ ย งมาก จั งหวั ด ล้ า ปาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6 ของพื้ น ที่ ทั้ งหมด
คิดเป็นพื้นที่ 757 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ได้แก่ เทศบาลนครล้าปาง อ้าเภอเมืองล้าปาง ต้าบล
แม่ล้อมแรด อ้าเภอเถิน และต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก จังหวัดนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
พื้ น ที่ ทั้ งหมด คิ ด เป็ น พื้ น ที่ 392 ตารางกิ โ ลเมตร ได้ แ ก่ ต้ า บลหนองโพและต้ า บลตาคลี อ้ า เภอตาคลี ต้ า บลปากน้้ า โพ
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ และต้าบลหนองบัว อ้าเภอหนองบัว จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่
458 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง ต้าบลวงห้อง ต้าบลพรหมพิราม อ้าเภอพรหมพิราม ต้าบลนครป่าหมาก
อ้าเภอบางกระทุ่ม แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษทางน้้า จังหวัดล้าพูน (ซ้ายบน) ล้าปาง (ขวาบน) พิษณุโลก (ซ้ายล่าง) และนครสวรรค์ (ขวาล่าง)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่โดยใช้ Potential Surface Analysis (PSA) ร่วมกับการประเมิน
ค่ามลสาร (BOD loading) และการประยุกต์ใช้ เครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยง ผลการ
ก้าหนดค่าถ่วงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่าปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นรวม อยู่ในช่วงพิสัย 5,980 – 35,238 ตัน/ปี ค่าต่้าสุด
ได้แก่ จังหวัดล้าพูน โดยมีการระบายมากที่สุดจากแหล่งก้าเนิดชุมชน ค่าสูงสุดพบที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีการระบายมากที่สุด
จากแหล่งก้าเนิด ชุมชน การให้ค่าน้้าหนักคะแนนและการจัดระดับค่าคะแนนของพื้นที่เสี่ยง แบ่งได้ 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ไม่มี
ความเสี่ยง พื้นที่มีความเสี่ยงน้อย พื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง และพื้นที่มีความเสี่ยงมาก แบ่งเป็นช่วงระดับคะแนน 1 ถึง 4
ตามล้าดับ โดยพบว่าพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีความเสี่ยงทางด้านมลพิษทางน้้าและมีความเสี่ยงน้อย ส่วนพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงมาก (สีแดง) ซึ่งมีเพียงไม่เกินร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด
การประเมินพื้นที่เสี่ยงทางมลพิษทางน้้านี้ ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นปัญหาส้าคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าหลัก จ้าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ตลอดจนการเร่งสร้าง
ความตระหนักให้ชุมชนบ้าบัดและลดการระบายน้้าเสียออกสู่ธรรมชาติ
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