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คํานํา
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยท่ี 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึง
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ฝนกรด
 (Acid rain)

บทคัดยอ
ฝนกรด คือ น้ําฝนที่มีความเปนกรดโดยมีคาพีเอชต่ํากวา 5.6 ปรากฏการณฝนกรดถูกพบครั้งแรกในป 

ค.ศ. 1960 โดยนักวิทยาศาสตรชาวสแกนดิเนเวียนไดสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงความเปนกรด-ดางในแหลงน้ํา
คือ ทะเลสาบและสระนํ้า ซ่ึงสงผลกระทบตอปลาท่ีอาศัยในแหลงนํ้าน้ัน สาเหตุการเกิดฝนกรดมาจากธรรมชาติ
และกิจกรรมที่มนุษยทําขึ้นเอง โดยธรรมชาตินั้นเกิดจากกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมีอยูในบรรยากาศทํา
ปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ําฝนเกิดเปนกรดคารบอนิกและออกไซดของไนโตรเจนทําใหมีอนุมูลของไนเตรตใน
ธรรมชาติ มนุษยทําใหเกิดฝนกรดโดยกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ เชน รถยนตและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  
ท่ีปลอยสารพิษที่มีองคประกอบของกาซออกไซดของไนโตรเจนและกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากการเผาไหม
เชื ้อเพลิงที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ ไดแก ถานหิน น้ํามันเตา และน้ํามันดีเซลในอุตสาหกรรมตางๆ          
สารมลพิษเหลาน้ีจะกลายเปนสวนหน่ึงของไอนํ้าในกอนเมฆและกอใหเกิดเปนฝนกรดและเมื่อฝนกรดตกลงมา 
สูดิน ทะเลสาบ แมน้ํา และมหาสมุทร ฤทธิ์ของกรดที่มีในน้ําฝนนั้นจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศ  พืช และ
สัตว สิ่งกอสราง และที่สําคัญที่สุดคือ สุขภาพของมนุษย ฝนที่เปนกรดจะทําใหธาตุโลหะหนักในดิน เชน
แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท และธาตุโลหะหนักอื่นๆ ละลายออกมา ทําใหดินมีแนวโนมเกิดมลพิษเนื่องจาก
การปนเปอนของโลหะหนักมากขึ้น และยังทําใหดินเส่ือมคุณภาพ รวมทั้งการปรับสภาพน้ําฝนที่ขังหรือซึมลง
ดินใหเปนกลางทําไดนอยลงและกอใหเกิดการขาดธาตุอาหาร เชน แคลเซียม แมกนีเซียม  ซึ่งมีผลตอการ
เจริญเติบโตของตนไมในบริเวณนั้น นอกจากนี้ ฝนกรดยังสงผลกระทบตอวงจรชีวิตของสัตวน้ําและสัตวครึ่ง
บกครึ่งน้ํา และจุลินทรียในดินบางชนิดที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศบนบก  โดยเฉพาะบทบาทในการเพิ่ม
สารอาหารและความอุดมสมบรูณของดิน เมื่อคาพีเอชของน้ําเปลี่ยนแปลงไป การทํางานของจุลินทรียจะลดลง 
ทําใหการยอยสลายอินทรียสารนอยลง สารอินทรียจึงสะสมในระบบนิเวศทําใหขาดวัฏจักรการนําเอาธาตุ
อาหารกลับมาใชประโยชน นอกจากนั้นสัตวน้ําขนาดเล็กท่ีอาศัยอยูตามทองน้ํามีจํานวนลดลงและพบวา       
โลหะหนัก เชน นิกเกิล ทองแดง เหล็ก แมงกานีส ปรอท อะลูมิเนียม ฯลฯ จะสะสมในแหลงนํ้าเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ฝนกรดทําลายการจับยึดไอออนของโลหะหนักไว โดยเฉพาะถาระดับอะลูมิเนียมไอออนในน้ําเพิ่มขึ้นจะกอ
ความระคายเคืองแกเหงือกของปลา ซึ่งจะทําใหปลาพยายามสรางเมือกหอหุมสวนที่เกิดการระคายเคืองทําให
สภาพของเหงือกทรุดลงและตายไปในท่ีสุด เมื่อความเปนพิษของโลหะหนักจากดินและน้ําหลุดออกมาจะไป
สะสมในสัตวน้ํา ในพืช เม่ือประชาชนนําปลาและพืชมาบริโภคก็จะเปนสาเหตุของโรคและปญหาทางสุขภาพ
โดยเฉพาะอยางย่ิง หากมีการสะสมของอะลูมิเนียมในอวัยวะภายใน เชน สมอง เนื้อเยื่อกระดูก และกลามเนื้อ 
จะสงผลกระทบตอสุขภาพคือ ทําใหคนไขมีอาการหรือภาวะสมองเส่ือมได 

คําสําคัญ : ฝนกรด; ความเปนกรด; โลหะหนัก; ระบบนิเวศ; ซัลเฟอรออกไซด
Keywords : Acid rain; Acidity; Heavy metals; Ecosystem; Sulfur oxides
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1. บทนํา

ในป ค.ศ.1985 นิตยสาร Time Magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดตีพิมพบทความเกี่ยวกับการตาย
ของตนไมจํานวนมากในปาของประเทศเยอรมนีในชื่อบทความ “ The dying Forests –What Is Killing All the 
Trees? ”  บทความนี้เปนบทความที่สรางความสนใจใหชาวโลกและทําใหตะหนักถึงภัยคุกคามใหมที่เกิดขึ้น 
ปรากฏการณตนไมตายในประเทศเยอรมนี เรียกวา Waldsterben  หรือ  dying-forest symdrome โดยสาเหตุของ
ปญหาดังกลาวเกิดจากผลกระทบของฝนที่มีฤทธิ์เปนกรด หรือ ฝนกรด นั่นเอง ซึ่งปรากฏการณฝนกรดถูกพบ
ครั้งแรกในป ค.ศ. 1960 โดยนักวิทยาศาสตรชาวสแกนดิเนเวียนสองประเทศคือ สวีเดนและนอรเวย                
ไดสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงความเปนกรด-ดางในแหลงน้ําคือ ทะเลสาบและสระน้ํา ซึ่งสงผลกระทบตอปลา
ที่อาศัยในแหลงน้ําและพบตนตอของที่มาของปญหาวาเกิดจากมลพิษทางอากาศที่มาจากยุโรปกลางเปนเวลา
ยาวนานทําใหเกิดการทําลายตนไมและแหลงน้ําทั่วทวีปยุโรปและปญหาของฝนกรดไดลุกลามไปยังทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ ญ่ีปุนและจีนในชวงป ค.ศ.1980 เปนตนมา

2. ฝนกรดคืออะไร

ฝนกรดคืออะไรและมีคาความเปนกรดเทาใดจึงจะจัดวาเปนฝนกรด ตามปกติน้ําฝนจะมีคาความเปน
กรด-ดาง (คาพีเอช) ประมาณ 5.6-5.7 เพราะในอากาศมกีาซคารบอนไดออกไซดอยู ฝนที่ตกลงมาจะทําปฎิกิริยา
ทางเคมีกับกาซดังกลาวเปนกรดคารบอนิก ทําใหน้ําฝนมีฤทธิ์เปนกรดเล็กนอย ถาน้ําฝนที่ตกลงมามีคาพีเอชต่ํา
กวา 5.6 ก็จะถือวาเปนฝนกรด อยางไรก็ตาม จากรายงานการวิจัยความเปนกรดของน้ําฝนในบางพื้นที่ พบวา     
มีคาความเปนกรดต่ําประมาณ 4-5 เทานั้น ดังนั้นการวินิจฉัยเร่ืองฝนกรดจึงมุงประเด็นไปท่ีส่ิงเจือปนในนํ้าฝนท่ี
เปนสาเหตุของความเปนกรดวาเกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอมหรือไม กรณีศึกษาดังกลาว ไดแก 
การศึกษาปริมาณสารที่เปนสาเหตุของความเปนกรด เชน ซัลเฟตและไนเตรตในนํ้าฝน 

ฝนกรด คือ น้ําฝนที่มีความเปนกรด สาเหตุการเพิ่มความเปนกรดมาจากธรรมชาติและกิจกรรมที่มนุษย
ทําขึ้น โดยสาเหตุจากธรรมชาตินั้นเกิดจากกาซคารบอนไดออกไซดที่มีอยูในบรรยากาศทําปฎิกิริยาทางเคมีกับ
น้ําฝนดังที่กลาวแลวขางตน เม่ือฝนตกจะเกิดฟาแลบ ฟารอง และฟาผา ปรากฏการณนี้กอใหเกิดออกไซดของ
ไนโตรเจน ทําใหมีอนุมูลของไนเตรตในธรรมชาติ นอกจากนี ้กระบวนการสลายตัวของสิ่งมีชีวิตตามวงจรของ
ไนโตรเจน (N-Cycle) ก็มีสวนทําใหเกิดอนุมูลของไนเตรตไดเชนกัน เมื่อซากสิ่งมีชีวิตเนาเปอยโดยจุลินทรียที่
ตองการออกซิเจนและไรออกซิเจนในบรรยากาศ ทําใหเกิดกาซแอมโมเนีย จากนั้นกาซแอมโมเนียจะถูก
ออกซิไดซเปนไนตริกออกไซด ทั้งนี้ Seinfeld (1986) ไดรวบรวมผลงานวิจัยดานฝนกรดในชวงป ค.ศ.1973-
1979 และแสดงองคประกอบทางเคมีของฝนกรดในทวีปอเมริกาและประเทศสวีเดน ดังแสดงในตารางที่ 1โดย
ปริมาณของความเปนกรดจะแปรตามความเขมขนของซัลเฟต ( SO4

2-) ไนเตรต (NO3
- ) และแอมโมเนียม

(NH4
+) เปนหลัก
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ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีของฝนกรด

Species Concentration µeq l-1

Sjoangen,Sweden
1973-1975

Hubbard Brook,
New Hampshire, 

1973-1974

Pasadena, California, 
1978-1979

SO4
2- 69 110 39

NO3
- 31 50 31

Cl- 18 12 28
NH4

+ 31 22 21
Na+ 15 6 24
K+ 3 2 2

Ca2+ 13 10 7
Mg2+ 7 32 7
H+ 52 114 39
pH 4.3 3.94 4.41

ท่ีมา : Seinfeld (1986)

 มนุษยทําใหเกิดฝนกรดโดยกอใหเกิดมลพิษในอากาศ อาทิ รถยนต และโรงงานตาง ๆ จะปลอย
สารพิษที่มีองคประกอบของกาซออกไซดของไนโตรเจนสูอากาศ โดยเกิดจากการเผาไหมที่อุณหภูมิสูงคือ 
1,100  องศาเซลเซียส  การเผาไหมตางๆ โดยเฉพาะเช้ือเพลิงจะกอใหเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนไมเทากัน 
เชน การใชถานหินเปนเช้ือเพลิงจะปลอยกาซออกไซดของไนโตรเจนมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้ํามันปโตรเลียม 
และกาซธรรมชาติ ซึ่งแหลงปลอยกาชนี้เปนแหลงปลอยอยูกับที่ (stationary sources) เชน โรงงานผลิตไฟฟา 
โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานถลุงโลหะ  สําหรับแหลงปลอยเคลื่อนที่ (mobile sources) ไดแก ยานพาหนะตางๆ เชน 
รถยนต เรือ เคร่ืองบิน สารพิษท้ังหลายเหลาน้ีจะกลายเปนสวนหน่ึงของไอนํ้าในกอนเมฆและกอใหเกิดเปนกรด
และเม่ือฝนกรดตกลงมา กรดทั้งหมดจะลงสูดิน ทะเลสาบ แมน้ํา และมหาสมุทร นอกจากนั้น ยังทําใหรูปปน
สะพาน และอาคารมากมายในเมืองใหญๆ ท่ีทําดวยหินปูนและหินปูนทั้งหลายจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีในฝน
กรด เกิดการสึกกรอนและหากถูกฝนกรดเปนเวลานานหลายป ส่ิงกอสรางตาง ๆ จะสึกกรอนและถูกทําลายลง

สําหรับแหลงปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดในธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีววิทยาเปลี่ยนกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของออกซิเจนหรือโอโซนในบรรยากาศที่มีฝุนละอองเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา  กาซไฮโดรเจนซัลไฟดยังมาจาก กระบวนการทางชีววิทยาทั้งในดินและทะเลและแหลงระเบิดของ
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ภูเขาไฟที่ปลอยผงฝุนที่มีกํามะถันเปนองคประกอบขึ้นสูบรรยากาศ แหลงปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดจาก
กิจกรรมของมนุษยมีท้ังแหลงปลอยอยูกับท่ีและแหลงปลอยเคล่ือนท่ี โดยแหลงปลอยเคลื่อนที่มาจากที่เดียวกับ
กาซออกไซดของไนโตรเจน แหลงปลอยอยูกับที่เกิดจากเผาไหมเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ ไดแก 
ถานหิน นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล จากอุตสาหกรรมตางๆ เชน การผลิตกระแสไฟฟา การใชเชื้อเพลิงของหมอน้ํา
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเกิดจากประเภทของอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตใหกาซดังกลาว เชน 
โรงงานผลิตกรดซัลฟวริกและเกิดจากวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานถุงแรตะกั่ว
หรือทองแดง เน่ืองจากในน้ํามันดิบและสินแรเหลานี้มีกํามะถันเปนองคประกอบทําใหมีการปลอยกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นสวนแหลงปลอยเคลื่อนที่นั้นเกิดจากการใชน้ํามันดีเซลในยานพาหนะท้ัง
รถยนต รถบรรทุก  เรือยนต โดยนํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงท่ีมีองคประกอบของกํามะถันท่ีมีอยู 

3. การเกิดฝนกรด

การเกิดฝนกรดโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ (รูปท่ี 1) คือ 
1. Wet precipitation โดย  SO2 / SO3 หรือ NO2   ทําปฏิกิริยาและละลายอยูในเมฆและนํ้าฝนในรูปกรด

ซัลฟวริกและกรดไนตริก
2. Dry deposition  ท่ีสภาพของ SO2 / SO3 หรือ NO3  - /   HNO3

-  ตกลงมาจากบรรยากาศอยูในสภาพ
กาซหรือเกาะตัวกันเปนอนุภาคหรือฝุนตกลงมา

รูปท่ี 1 แหลงท่ีมาและการเกิดฝนกรด
(ท่ีมา: http://resources.schoolscience.co.uk/CEH/acidrain/acidrain1_fig1.html)
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กระบวนการเกิดฝนกรด (รูปที่ 2) เปนการเปลี่ยนกาซซัลเฟอรไดออกไซดใหเปนซัลเฟตไอออนใน
บรรยากาศขึ้นอยูกับปฎิกิริยาการเติมออกซิเจนระหวางกาซซัลเฟอรไดออกไซดกับตัวเติมออกซิเจนที่ดี (strong  
oxidizing radical) เมื่อเกิดการปะทะกันในสภาวะกาซ (gas- phase  collision) ซึ่งเปนผลของปฏิกิริยาโฟโตเคมี
คัลของไฮโดรคารบอน-ไนโตรเจนในสวนของการเปล่ียนไนโตรเจนออกไซดเปนกรดไนตริกนั้น ตามปกติตอง
ผานข้ันตอนท่ีสลับซับซอน เม่ือมีการสันดาปท่ีอุณหภูมิสูงจะเกิดไนตริกออกไซดระดับความเขมขนของกาซทั้ง
สองน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปมา จากน้ันจึงจะเปล่ียนเปนกรดไนตริกหรือสารประกอบไนเตรต

รูปท่ี 2 กระบวนการการเกิดฝนกรด
(ท่ีมา:http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aciddeposition.html)

การสงผานของสารท่ีกอใหเกิดเปนฝนกรดมีอยู 3 รูปแบบดวยกันดังนี้

สารเหลาน้ีเม่ือถูกปลอยสูบรรยากาศจะสามารถกระจายและตกลงในสภาพแหง เม่ือฝนตกลงมาจึงจะทํา
ปฏิกิริยาทําใหน้ําฝนเพ่ิมสภาพความเปนกรด นอกจากนั้นสารเหลานี้ยังทําปฏิกิริยาในขณะที่อยูในบรรยากาศ
โดยสามารถเปล่ียนแปลงรูปทางเคมีเม่ืออยูในสภาพแหง และสภาพเปยกจากนั้นจะตกลงมาสูสิ่งแวดลอมในทั้ง
สองสภาพ 

1. Emission    dispersion dry deposition
2. Emission     chemical trans - formation/dispersion  dry deposition
3. Emission     chemical trans - formation/dispersion   wet deposition
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4. ปจจัยทีFเอืGออํานวยใหเกิดสภาวะฝนกรด

4.1 ภูมิอากาศ (climate) เปนปจจัยที่สําคัญโดยเฉพาะปริมาณและความถี่ในการตกของฝน บริเวณที่มี
ลักษณะอากาศแหงจะมีการพัดพาฝุนละอองท่ีมีคุณสมบัติเปนดาง ทําใหมีการปรับสภาพความเปนกรด- ดางใน
บรรยากาศ สวนบริเวณที่มีบรรยากาศชื้นเชนแถบชายทะเล จะมีปริมาณฝุนละอองคอนขางนอยในบรรยากาศ
แนวโนมของฝนท่ีตกลงมาจะมีฤทธ์ิเปนกรด นอกจากน้ันทิศทางกระแสลมและความเร็วเปนปจจัยที่ชวยในการ
พัดพาและกระจายมลพิษในบรรยากาศ โดยความชื้นในอากาศและคาความรอนจากแสงอาทิตย (solar radiation) 
เปนปจจัยในการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีจะเปล่ียนสภาพกาซเปนกรดไดเร็วขึ้น

4.2 ภูมิประเทศ พบวาบริเวณที่ไวตอฝนกรดนั้น ไดแก บริเวณที่มีชั้นหินที่หนาแข็งและ มีระดับผิวดิน
(buffering) ท่ีบาง ทําใหขาดการปรับสภาพของดิน ความหนาของผิวดินจะชวยลดปญหาความเปนกรดในดินได 
ตําแหนงของแหลงน้ําเปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึง เชน ความลึกของแหลงน้ํา พื้นที่ชายฝงของแหลงน้ําและ
เวลาในการกักขังน้ํา สิ่งเหลานี้จะชวยเพิ่มหรือลดความเปนกรดของฝนท่ีมีตอแหลงนํ้า

4.3 สิFงมีชีวิต (biota) โดยเฉพาะพืชบริเวณที่มีฝนตกนั้นมีความสูง ความหนาแนนของใบตอตนและการ
ผลัดใบ เน่ืองจากเหลาน้ีจะชวยปองกันและลดปริมาณของน้ําฝนลงสูพื้นดินไดสวนหนึ่งและพืชยังเปนตัวแปร
สําคัญที่สงผลตอความชื้นในบรรยากาศโดยแสดงออกมาในรูปของการคายน้ําและการระเหยของน้ําสู
บรรยากาศ ถาการระเหยของนํ้ามีมากจะทําใหใบของพืชไดรับผลกระทบจากความเปนกรดของฝนมากขึ้น

4.4 กิจกรรมของมนุษย (human activity) เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดสภาวะความเปนกรดในน้ําฝนมาก
ที่สุดไมวาจะเปนการใชเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันเปนองคประกอบทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟา การ
พัฒนาทางอุตสาหกรรมทําใหมีปริมาณของกาซท่ีเปนสาเหตุของฝนกรดและถูกปลอยสูบรรยากาศมากข้ึนทุกป

5. ผลกระทบทีFเกิดจากฝนกรด

ฝนกรดสามารถทําลายองคประกอบตางๆ ในส่ิงแวดลอมโดยสงผลกระทบตอดิน พืช สัตว แหลงนํ้า ส่ิง
ปลูกสราง และสุขภาพของมนุษย ดังรายละเอียดตอไปน้ี

5.1 ผลกระทบตอดิน สภาพของดินในแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันจึงทําใหความสามารถในการปรับ
สภาพใหเปนกลางของดินนั้นตางกันดวย จึงเปนการยากที่จะทราบถึงผลกระทบของฝนกรดตอระบบนิเวศทั้ง
บนบกและในน้ํา การวิเคราะหผลกระทบของฝนกรดในดินจึงนิยมวิเคราะหลักษณะของดินและความไวตอการ
เกิดสภาพกรด (acidification) ความไวของดินในการปรับสภาพเปนกรดขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานที่สําคัญ คือ 
โครงสรางของดิน (texture) คาการอิ่มตัวของดาง (base saturation) คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคต
ไอออน(cation exchange capacity, CEC) องคประกอบของสารอินทรีย (organic matter content) คา
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ความสามารถในการเคลื่อนที่ของไอออน ความหนา (thickness) ลักษณะผิวหนาของดินและปริมาณอัตราของ
ฝนตกในพื้นที่นั้นๆ โดยทั่วไปความไวตอสภาพกรดของดินขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้

1. ช้ันหินใตดินเปนหินแกรนิตแข็ง (hard granite) หรือช้ันของหินไนส (gneiss) ท่ีจะทําใหนํ้าซึมผานได
ยาก มีคาความอ่ิมตัวของดางและคาความสามารถในการแลกเปล่ียนไอออน (CEC)  

2. บริเวณน้ันมีปริมาณนํ้าฝนตกชุกมากนอยเพียงใด
3. มีองคประกอบของสารอินทรียสูง และ/หรือ มีความสามารถดูดซับซัลเฟตตํ่า
4. เปนบริเวณท่ีมีอัตราการทําลายปาไมสูงหรือมีการทําเกษตรมาก
เม่ือดินไดรับนํ้าฝนท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดเปนเวลานานจะทําใหดินเส่ือมคุณภาพในการปรับสภาพน้ําฝนที่ขัง

หรือซึมลงดินใหเปนกลางไดนอยลงและกอใหเกิดการขาดธาตุอาหาร เชน แคลเซียม แมกนีเซียม  ซึ่งมีผลตอ
การเจริญเติบโตของตนไมในปาบริเวณนั้น นอกจากนั้นอะลูมิเนียมและโลหะหนักตางๆในดินจะหลุดออกมาสู
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวจะถูกทําลายโดยฝนที่มีสภาวะเปนกรด

การสะสมของกรดมีผลกระทบตอคุณสมบัติของดินและสภาพแวดลอมในดินโดยมีผลทําใหดินมีความ
เปนกรดมากขึ้น ทําใหธาตุอาหารพืชบางชนิด เชน แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และโพแทสเซียม(K)
สูญเสียไป เน่ืองจากถูกทําใหเคล่ือนท่ีลงไปในดินช้ันลางท่ีอยูรอบนอกของบริเวณรากพืชโดยกระบวนการทาง
เคมี ซ่ึงมีผลทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง นอกจากน้ัน ทําใหธาตุโลหะหนักในดิน เชน แคดเมียม (Cd) 
ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) และธาตุโลหะหนักอ่ืนๆ ละลายออกมา ทําใหดินมีแนวโนมที่จะเกิดมลพิษเนื่องจากการ
ปนเปอนของโลหะหนักมากข้ึนและมีผลตอเนื่องใหพืชที่ปลูกในบริเวณดังกลาวดูดซับโลหะหนักขึ้นไปสะสม
ไวในตนและผลผลิต ซ่ึงเปนอันตรายตอผูบริโภคไดในภายหลัง นอกจากนี้ การสะสมของกรดมีผลกระทบตอ
จํานวนและกิจกรรมของจุลินทรียในดินบางชนิดทําใหการยอยสลายวัสดุอินทรียและวัฏจักรของธาตุอาหารบาง
ชนิดเปล่ียนแปลงไป การลดลงของจํานวนจุลินทรียในดินจะมีผลตอวัฏจักรคารบอนและวัฏจักรไนโตรเจนทํา
ใหการตรึงไนโตรเจนของสาหราย และดินลดลง

การลดลงของคา pH ในดินที่ไดรับฝนกรดมีคาไมเทากัน ขึ้นอยูกับชนิดของดินและการแลกเปลี่ยนของ
แคตไอออน (Cation Exchange Capacity, CEC) ดินที่มีความไวตอฝนกรดจะมีคา pH ลดลงตามคา CEC 
กลาวคือ ถาคา CEC ต่ํา จะมีความไวตอฝนกรดมาก ธาตุอาหารในดินจะถูกชะลางไปทําใหอะลูมิเนียม (Al) ถูก
ปลอยออกมาไดอยางอิสระและเปนธาตุที่มีความเปนพิษ เมื่อรากพืชดูดซึมอะลูมิเนียมขึ้นไปแทนที่แคลเซียม
และแมกนีเซียมจะมีผลทําใหพืชขาดธาตุอาหารเหลาน้ีแลวตายไปในท่ีสุด

5.2 ผลกระทบตอพืช จากงานวิจัยของอเมริกาเหนือและยุโรปเกี่ยวกับพืชในเขตอบอุน พบวาผลกระทบ
ของฝนกรดท่ีมีตอพืชปาไม มี 2 อยางคือ

1. ผลกระทบโดยตรงตอใบและสวนผิวตางๆ ของพืช เชน การชะลางสารอาหารออกจากใบ การกัดชะ
ช้ันเคลือบผิวใบ นอกจากตนไมจะไดรับผลกระทบจากการที่สารอาหารในดินถูกชะลางไปแลว ฝนกรดเหลานี้
ยังเปนอันตรายตอใบของพืชดวย โดยการกัดกรอนใบ ทําใหเกิดรูโหว ทําใหพืชขาดความสามารถในการผลิต
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อาหารจากการสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis)  นอกจากนี้ เช้ือโรคตาง ๆ อาจทําอันตรายกับพืชไดโดยผาน
เขาทางแผลที่ใบ ทําใหตนไมออนแอตอสภาวะแวดลอม ไมวาจะเปนความรอน ความเย็น หรือ ความแหงแลง 
ทําใหตนไมยืนตนตายจากรากขึ้นไปถึงใบ เพราะแรธาตุในดิน เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุอื่นๆโดนชะ
ลางจากฝนกรดทําใหตนไมไมสามารถดูดซึมมีแรธาตุไปใชได

2. ผลกระทบทางออมโดยผานดิน ถึงแมวาในเขตอบอุนจะไดรับผลกระทบของฝนกรดสูง แต
ผลกระทบโดยตรงกับพืชก็ยังนอย ซึ่งอาจเปนไปไดวาอายุของใบไมในเขตอบอุนจะมีชวงยาวและทนกวาเขต
รอนโดยความเปนกรดในฝนจะตองมีความเขมขนมากพอท่ีจะทําลายได ซ่ึงจะตองมีการศึกษาตอไป

คาพีเอชของฝนที่ตกในทวีปเอเชียจะมีคาสูง แตไมไดทําใหปริมาณของซัลเฟตและไนเตรตต่ํา แตกลับ
เพ่ิมคาฝุนแอลคาไลน ( alkaline dust ) เน่ืองจากทวีปเอเซียอยูในเขตระบบนเิวศเขตรอนและมีเสนศูนยสูตรจึงมี
สารอาหารอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะไนโตรเจนและกํามะถัน การปนเปอนของสารเหลานี้ในบรรยากาศที่มากับ
ฝนมีผลตอสารอาหารในดินบริเวณนั้น กลาวคือ อัตราการนําธาตุอาหารกลับมาใชตลอดจนอัตราการหมุนเวียน
ของธาตุอาหารสูน้ําผิวดินหรือน้ําใตดินเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคาพีเอชลดต่ําลงใบของพืชจะแสดงอาการขาด
อาหารหลักใหเห็น ไดแก โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม 

5.3 ผลกระทบตอสัตว  ฝนกรดจะสงผลกระทบตอวงจรชีวิตโดยเฉพาะสัตวน้ํา เชน กบและ 
Salamanders ยุง แมลงวัน และจุลินยทรียในดินบางชนิดท่ีมีความสําคัญมากตอระบบนิเวศบนบกโดยเฉพาะ
บทบาทในการเพิ่มสารอาหารและความอุดมสมบรูณของดินโดยเปนวงจรและ aeration ซึ่งสําคัญมากในเขต
รอนและเขตศูนยสูตร เน่ืองจากสัตวจะเปนตัวท่ีทําใหเกิดสารอาหาร

5.4 ผลกระทบตอแหลงนGํา ทะเลสาบหรือแมน้ําจะไดรับผลกระทบของฝนกรด ถึงแมวาแหลงน้ํานั้นจะ
มีดางหรือสภาพเปนกลาง หรือแหลงน้ํานั้นมีความเปน alkalinity หรือ acid neutralizing capacity (ANC) แต
ตองขึ้นกับระยะเวลาสัมผัสบริเวณผิวหนากับฝนที่ตกลงมา ทะเลสาบหรือแหลงน้ําที่มีคา ANC ต่ําจะสามารถ
ปรับสภาพความเปนกรดจากฝนกรดไดงาย ผลกระทบของฝนกรดตอแหลงน้ําธรรมชาติไมวาจะเปนทะเลสาบ
หรือแหลงนํ้าผิวดินอ่ืนๆ มีขอมูลคอนขางจํากัด เนื่องจากขาดความเขาใจกับกลไกที่เกิดขึ้นของฝนกรดในระบบ
นิเวศน้ันๆ อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอปลาในน้ําคอนขางจะมีผลการศึกษามาก ซึ่งตรงขามกับสิ่งมีชีวิตอื่นใน
แหลงนํ้าน้ันไมวาจะเปนสาหรายหรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ทั้งนี้ความเปนกรดในแหลงน้ําจะเพิ่มขึ้นจากการลดลง
ของคาอัลคาไลนิต้ี (alkalinity) ทั้งนี้การปรับสภาพความเปนกรด ดาง ขึ้นกับสภาวะเคมีของน้ําในแหลงน้ํานั้น 
ซึ่งขึ้นกับปริมาณไบคารบอเนตอิออน (bicarbonate ion, HCO3

-)  ซ่ึงมีความสัมพันธทางเคมีดังน้ี
alkalinity  = [HCO3

-]+2[ CO3
2-]+[OH-]-[H+]

ทั้งนี้หากมีความเขมขนของกรดแก เชน กรดกํามะถันทําใหเกิดการความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน
ทําปฏิกิริยากับไบคารบอเนต ทําใหความเปนดางหรือ คา alkalinity ลดลง  ดังน้ี

2H+ + SO4
2- + 2HCO3

- = CO2 H2O + SO4
2-
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เมื่อคาพีเอชของน้ําเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลผลิตชั้นปฐมภูมิ (primary production )
การทํางานของจุลินทรียลดลง ทําใหการยอยสลายอินทรียสารนอยลง สารอินทรียจะสะสมในระบบนิเวศ ทําให
ขาดวัฎจักรการนําเอาธาตุอาหารกลับมาใชประโยชน นอกจากนั้น สัตวน้ําขนาดเล็กซึ่งอาศัยอยูตามทองน้ํา 
(benthic invertebrates) จะลดลงและพบวาสารโลหะหนัก เชน นิกเกิล ทองแดง เหล็ก แมงกานีส ปรอท 
อะลูมิเนียม ฯลฯ ตกสะสมในแหลงน้ําเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนกรดทําลายการจับยึดไอออนของโลหะหนักไว 
โดยเฉพาะถาระดับอะลูมิเนียมไอออนในน้ําเพิ่มขึ้นจะกอความระคลายเคืองแกเหงือกของปลา และปลาจะ
พยายามสรางเมือกหอหุมสวนที่เกิดการระคายเคืองทําใหสภาพของเหงือกทรุดลงและตายไปในที่สุด เมื่อฝน
กรดตกลงมาบริเวณริมขอบนํ้าท่ีมีหินคารบอเนตและเม่ือรวมกับสภาพดินท่ีเปนกรดอยูแลวจะทําใหมีความเปน
กรดเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังขึ้นกับปริมาณฝนกรดที่ไดรับ การปรับสภาพเปนกลางนอยสงผลใหผลผลิตจาก
แหลงนํ้าลดลงโดยเฉพาะในเอเชีย ทําใหเพ่ิมการขาดสารอาหารในระบบนิเวศแหลงนํ้าน้ัน

5.5 ผลกระทบตอสิFงกอสราง ฝนกรดจะทําลายสิ่งกอสรางไมวาจะเปนรูปปน อนุสาวรียตึก หรือ
ยานพาหนะ โครงสรางที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนวัสดุประเภทหินปูน (limestone) หินออน(marble) หิน
ทราย (sandstone)โดยน้ําฝนจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของสิ่งกอสราง 
นอกจากนั้น ตึก สะพาน โครงสรางอุตสาหกรรม เครื่องมือ และอุปกรณทางไฟฟา รวมทั้งส่ิงทอ สีท่ีทาภายนอก 
และเข่ือนก็ไดรับผลกระทบจากฝนกรดเชนกัน

5.6 ผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากสภาพของฝนที่มีความเปนกรดแลวยังมีละอองลอยเชิงกรด (acidic 
aerosols) โดยเฉพาะซัลเฟตและไนเตรต ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพโดยตรงเมื่อไดรับสัมผัสทางผิวหนัง ตา 
และการหายใจ ทําใหปอดทํางานไดไมเต็มที่ ทําใหเปนไขและมีอาการภูมิแพปญหาระบบทางเดินหายใจและ
รวมถึงโรคปอดได ในบรรยากาศ กรดเหลานี้อาจรวมตัวกับสารเคมีอื่นๆ กอใหเกิดหมอกควันที่เปนอันตรายตอ
ระบบทางเดินหายใจและทําใหหายใจไดลําบาก โดยเฉพาะกับคนที่มีโรคหอบหืด หรือโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ 
อยูแลว อาการอาจกําเริบรุนแรงจนถึงแกชีวิตได นอกจากนั้น ยังสรางผลกระทบที่เกี่ยวของกับมนุษยอีกอยาง
หนึ่งคือการมองเห็นหรือทัศนวิสัย (visibility) เนื่องจากหมอกควันนั่นเอง แหลงน้ําที่เปนกรดไมกอใหเกิด
ปญหากับมนุษยเทาไรนัก ไมมีปญหาอะไรถาเราจะวายน้ําในทะเลสาบที่เปนกรด แตอยางไรก็ตาม ปญหาที่
สําคัญไมไดอยูที่ความเปนกรดของน้ํา หากแตเปนเพราะสารพิษที่ละลายมาจากดินลงสูแหลงน้ําตางหากใน
สวีเดนมีทะเลสาบมากกวาหนึ่งหมื่นแหงที่ไดรับผลกระทบจากฝนกรด ทําใหมีสารปรอทละลายอยูเปนจํานวน
มาก ประชาชนบริเวณแถบนั้นไดรับการเตือนโดยทางการไมใหรับประทานปลาที่จับมาจากแหลงน้ําเหลานั้น
เปนตน

ผลกระทบอีกอยางคือ การปนเปอนในน้ําอุปโภคบริโภค โดยความเปนกรดจะทําใหความเปนพิษของ
โลหะหนักจากดินและนํ้าหลุดออกมาและจะไปสะสมในสัตวนํ้า เชน ปลา หรือสะสมในพืชผลที่ปลูกเนื่องจาก
สภาพของดินเปนกรด เมื่อนํามาบริโภคจะเปนสาเหตุของโรคและปญหาทางสุขภาพตอไป โดยเฉพาะโลหะ
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หนัก ตะกั ่ว แคดเมียม ปรอท อะลูมิเนียม มีความสามารถในการละลายมากขึ้นเมื ่อคาความกรดมากขึ้น
โดยเฉพาะอะลูมิเนียม ซ่ึงเปนธาตุท่ีมีอยูในธรรมชาติประมาณ 5 เปอรเซ็นตของพื้นผิวโลก นักวิทยาศาสตรวิตก
วาหากความเปนกรดในแหลงนํ้าเพ่ิมข้ึน การละลายของอลูมิเนียมจะมากข้ึนโดยเฉพาะในทะเลสาบของประเทศ
แคนาดาที่พบปริมาณความเขมขนของอลูมิเนียมสูงถึง 372 สวนในแสนลานสวน(part per billion) แตระดับ
ความเขมขนของอะลูมิเนียมที่ทําอันตรายตอปลาในแหลงน้ําคือ 100 สวนในแสนลานสวนเทานั้น มีงานวิจัย
พบวา อะลูมิเนียมยังสงผลกระทบตอนกที่อาศัยอยูรอบๆทะเลสาบนั้น ซึ่งนักวิทยาศาสตรสังเกตวาเปลือกไขนก
จะเปราะบางและแตกงายกวาปกติ  หากมนุษยนําน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติที่มีธาตุอะลูมิเนียมปริมาณมากอยูจะ
สงผลกระทบตอสุขภาพคือ จะมีการสะสมของอะลูมิเนียมในอวัยวะภายใน เชน สมอง เนื้อเยื่อกระดูก และ
กลามเนื้อ สงผลใหคนไขมีอาการหรือภาวะสมองเสื่อมได เชน โรคสมองเสื่อม (dementia)โรคอัลไซเมอร
(Alzheimer’s disease) โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease) ฝนกรดยังสงผลกระทบตอปริมาณธาตุโลหะหนัก
อ่ืนๆ ไดแก แคดเมียม สารหนู และสังกะสี  โดยสามารถละลายออกมาสูสิ่งแวดลอมไดดีในสภาวะที่เปนกรด 
สําหรับซีลีเนียม (selenium) จะมีปริมาณลดลง ซ่ึงจะนําไปสูการขาดธาตุสารอาหารซีลีเนียม (selenium 
deficiencies) ได

6. บทสรุป

ฝนกรดไมไดสรางปญหาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะแตเปนปญหาระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ทีเดียวและผลกระทบที่เกิดขึ้นสรางความเสียหายทั้งแกมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได ผลกระทบ
ของฝนกรดมีท้ังตอระบบนิเวศ  ผลกระทบโดยตรงตอพืช สัตว และส่ิงกอสรางและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สุขภาพของ
มนุษย ฝนที่เปนกรดจะทําใหธาตุโลหะหนักในดินละลายออกมา ทําใหดินมีแนวโนมที่เกิดมลพิษเนื่องจากการ
ปนเปอนของโลหะหนักมากข้ึน และยังทําใหดินเสื่อมคุณภาพในการปรับสภาพน้ําฝนที่ขังหรือซึมลงดินใหเปน
กลางไดนอยลงและกอใหเกิดการขาดธาตุอาหาร เชน แคลเซียม แมกนีเซียม ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของ
ตนไมในบริเวณนั้น ฝนกรดยังจะสงผลกระทบตอวงจรชีวิตโดยเฉพาะสัตวน้ํา เชน กบ ยุง แมลงวัน และจุลินท
รียในดินบางชนิดท่ีมีความสําคัญมากตอระบบนิเวศน้ันๆ การรวมมือเพ่ือหาทางปองกัน การแกปญหา ตลอดจน
การหามาตรการที่จะลดระดับความรุนแรงของปญหาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําไดโดยเฉพาะการ
ควบคุมการปลอยสารมลพิษที่กอใหเกิดฝนกรดคือ กาซซัลเฟอรไดออกไซดและออกไซดของไนโตรเจน โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือการแสวงหาวัตถุทดแทนที่มีองคประกอบของซัลเฟอรนอย 
และการสงเสริมความรูความเขาใจตอประชาชนใหเห็นความสําคัญของปญหาและมีสวนรวมในการจัดการและ
แกปญหาที่เกิดขึ้น สําหรับการควบคุมการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด สามารถทําไดดังนี้คือ การกําจัดหรือ
ลดปริมาณองคประกอบของซัลเฟอรในเชื้อเพลิง เชน ถานหิน กอนจะนําไปใช โดยใชเทคนิค coal cleaning 
หรือเทคนิค desulfurization สําหรับการกําจัดหรือลดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดระหวางการเผาไหมนิยม
ใชเทคโนโลยีการเผาไหมแบบ fluiedized-bed ซึ่งอาจผสมหินปูนหรือปูนขาวกับถานหินในอัตราที่เหมาะสม
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และนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในเตาเผา กาซซัลเฟอรไดออกไซดจะถูกดูดซับไวดวยปูนขาวหรือหินปูนดังกลาว 
และการกําจัดหรือลดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดหลังการเผาไหมสามารถใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
เชน wet scrubber หรือ flue gas desulfurization ซึ่งแตละวิธีจะใหประสิทธิภาพในการลดปริมาณกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดไมเทากัน สําหรับการควบคุมปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจนจากแหลงกําเนิดสามารถทําได
โดยการปรับปรุง ออกแบบเตาเผา หัวฉีดเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม เนื่องจากกาซดังกลาวไม
เกิดขึ้นหากอุณหภูมิต่ํา โดยอาจใชเทคโนโลยี  stage combustion ที่มีการควบคุมปริมาณอากาศที่ใชในการเผา
ไหม การพนนํ้าเพ่ือลดอุณหภูมิในเตาเผา  ซึ่งเปนการลดปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจนไดในระดับหนึ่ง
การลดปญหาเมื่อเกิดฝนกรดขึ้นแลวก็นับวาไดผลเชนกัน เชน ประเทศนอรเวยและสวีเดน ปญหาเหลานี้ไดถูก
แกไขโดยการเติมปูนขาวลงในแหลงน้ําตาง ๆ และยังมีการเติมปูนขาวลงในถังเก็บน้ําเพื่อปองกันไมใหกรดทํา
ความเสียหายกับทอประปา การใชสีหรือสารอื่น ๆ ที่สามารถปองกันฝนกรดไดเคลือบทาไวบนสิ่งปลูกสรางก็
สามารถลดปญหาไดอยางดี แมเทคโนโลยีสมัยใหมจะชวยลดปริมาณกาซที่เปนตนเหตุปญหาของฝนกรด แต
ปญหาดังกลาวยังมีตอเน่ือง นั่นหมายความวาฝนกรดจะยังคงสรางปญหาแกมวลมนุษยและสิ่งแวดลอมตอไป
หากไมไดรับความสนใจจากทุกประเทศที่เรงพัฒนาดานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศตนจนลืมนึกถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโลก ดังน้ันความหวังในการแกปญหาดังกลาวอยูที่ความรวมมือรวมใจของมนุษย
ในการรักษาและแนวแนในการแกปญหาดวยกันนั่นเอง
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