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แต่เดิมมนุษย์มีเพียงอาหารเท่านั้นที่เป็นแหล่งพลังงาน โดยปริมาณที่แต่ละ
คนได้รับในแต่ละวันเทียบเท่ากับความร้อนเพียง 2,000 กิโลแคลอรี

ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักไฟโดยมีการใช้ไฟท าให้อาหารสุก รู้จักใช้แรงงานสัตว์
ในการเพาะปลูก และเริ่มใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการท ากิจกรรมต่างๆ
เช่น ผลิตอาวุธส าหรับล่าสัตว์ และป้องกันตัว ในยุคนี้ความจ าเป็นในการใช้พลังงาน
เพ่ิมสูงขึ้น ในศตวรรษที่ 1 มนุษย์เริ่มรู้จักท ากังหันวิดน ้าซึ่งมีก าลังเพียง
ประมาณ 0.3 กิโลวัตต์เท่านั้น ต่อมาศตวรรษที่ 4 สามารถเพิ่มก าลังได้เป็น 2 
กิโลวัตต์ ในศตวรรษที่ 12 เริ่มรู้จักใช้กังหันลมเพื่อยกของหนัก สูบน ้า และบดเมล็ด
ธัญพืช กันมากในประเทศอังกฤษ
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อย่างไรก็ตาม จนถึงยุคก่อนศตวรรษที่ 18 ความต้องการใช้พลังงาน
ก็ยังนับว่าต ่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน มีการใช้พลังงานเพียง 12,000 กิโลแคลอรี
ต่อคนต่อวันเท่านั้น และแหล่งพลังงานในสมัยนั้นก็ยังจ ากัดอยู่ที่ไม้ และพลังน ้า
ในรูปกังหันน ้า ซึ่งมีใช้กันมากในประเทศอังกฤษ

มนุษย์เริ่มใช้พลังงานในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19
ซึ่งมีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน ้า และเริ่มมีการใช้ถ่าน
หินเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ และใช้กังหันน ้าและลม 
ขณะที่ปลายศตวรรษที่ 19 เริ่มมีการใช้ถ่านหินในการ
ผลิตไฟฟ้า ความต้องการใช้พลังงานจึงเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ 24,000
กิโลแคลอรี
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ต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีการค้นพบปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพลังงานท่ีมี
คุณสมบัติอเนกประสงค์ สามารถใช้ให้แสงสว่าง ใช้ผลิตไฟฟ้า ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักร
โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายใน นอกจากนี้การขนส่งน ้ามันยังท าได้ง่ายกว่า
การขนส่งถ่านหิน ดังนั้นปิโตรเลียมจึงถูกใช้แทนถ่านหิน ในระยะต่อมามีการใช้
ปิโตรเลียมในเครื่องยนต์ และใช้ผลิตไฟฟ้า ท าให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใน
ประเทศตะวันตก และเป็นจุดส าคัญที่ท าให้การใช้พลังงานของมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศยุโรปตะวันตก และอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยรับเอารูปแบบการใช้ชีวิตของชาวตะวันตกมาเป็น
แบบอย่างในการด ารงชีวิต ปริมาณความต้องการพลังงานในประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว มนุษย์ในยุคนี้ใช้พลังงาน 240,000 กิโลแคลอรีต่อคนต่อวัน
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วิวัฒนาการการค้นพบพลังงานกับการน ามาใช้นั้น มีความเป็นมาควบคู่กับ
ความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยของความ
เจริญทางอารยธรรมของมนุษย์ตามวิวัฒนาการในการใช้พลังงาน ดังนี้

ยคุเกษตรกรรม

เกิดขึ้นเมื่อราว 10,000 ปีมาแล้ว
มนุษย์เริ่มรู้จักเลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูก
พืช ใช้สัตว์เป็นพาหนะ และทุ่นแรง
ในการท างาน การเกษตรในยุคนี้มี
จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อเลีย้งตนเองและ
ครอบครัวการใช้พลังงานจึงมีประมาณ
12,000 กิโลแคลอรีต่อคนต่อวัน

ยคุล่าสตัว ์(ยคุหินใหม่)

มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ข้ึน รู้จัก
ใช้ไฟล่าสัตว์ออกจากท่ีซ่อน
และท าเนื้อสัตว์ให้สุก การใช้
พลังงานของคนในยุคนี้
เพิ่มขึ้นราว 5,000 กิโลแคลอรี
ต่อคนต่อวัน

ยคุเร่ิมแรก (ยคุหินเก่า)

มนุษย์ด ารงชีวิตแบบง่ายๆ
อยู่ตามธรรมชาติ การใช้พลังงาน
ต่อคนต่อวันมีเพียงการอาศัย
ความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์
ตามธรรมชาติซึ่งคิดเป็นพลังงาน
ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรีต่อ
คนต่อวันเท่านั้น
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.
2457-2461) มนุษย์ได้ใช้เชื้อเพลิงประเภท
น ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติมากขึ้น 
มีการประดิษฐ์เครื่องจักร เครื่องยนต์ และ
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การใช้พลังงานต่อคน
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก ส าหรับประเทศที่
พัฒนาแล้วประมาณ
125,000 กิโลแคลอรีต่อคนต่อวัน โดย
ประชากรในสหรัฐอเมริกามีการบริโภค
พลังงานสูงสุด คือราว 230,000 กิโล
แคลอรีต่อคนต่อวัน

ยคุอตุสาหกรรมก้าวหน้า

นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องจักรไอน ้า ปี
พ.ศ. 2308 มนุษย์เริ่มรู้จักใช้
เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น ถ่านหิน 
น ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ แทน
การใช้แรงงานสัตว์ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ เริ่มขึ้นในยุโรป
ตะวันตกและอเมริกาเหนือก่อน 
อัตราการใช้พลังงานต่อคนใน
ระยะนี้เพ่ิมขึ้นราว 60,000 กิโล
แคลอรีต่อคนต่อวัน

ยคุอตุสาหกรรมเร่ิมต้น

เกิดขึ้นราว 5,000 ปีก่อน
คริสตกาล มนุษย์เริ่มมีการตั้ง
ถิ่นฐานอยู่กับที่มีสังคมเมือง
เกิดขึ้น เริ่มมีความรู้ด้านการ
ชลประทาน หรือการน าน ้ามาใช้ใน
การเพาะปลูกแทนการพึ่งพาน ้าฝน
ตามธรรมชาติ การใช้พลังงานมี
ประมาณ 20,000 กิโลแคลอรีต่อคน
ต่อวัน

ยคุเกษตรกรรมก้าวหน้า
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การใช้พลังงานในอดีตต้ังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ความร้อน และแสงสว่างในเวลากลางคืน
มีส่วนน้อยที่ใช้ผลิตในงานหัตถกรรม เช่น ท าเครื่องถ้วยชาม
สังคโลก หรือหล่อพระพุทธรูป ท าอาวุธ และก่อสร้าง เชื้อเพลิง
ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ฟืน ถ่าน และแกลบ
ส าหรับเชื้อเพลิงพลังงานที่ให้แสงสว่างมักใช้น ้ามันพืช
หรือไขสัตว์
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การใช้พลังงานยุคใหม่ของ
ไทย เริ่มในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยเริ่มมีโรงสีไฟที่ใช้
เครื่องจักรไอน ้า แต่ก็ยังใช้แกลบ
เป็นเชื้อเพลิง ต่อมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยเริ่มพัฒนาตามแบบยุโรป
มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคใหม่ๆ ขึ้น เช่น รถไฟ และเรือก าปั่น แต่ก็ยังใช้พลังงาน
ประเภทฟืน และแกลบอยู่ จนมีการสั่งซื้อยานพาหนะ ประเภทรถยนต์เข้ามา จึงต้อง
น าเข้าน ้ามันเบนซินเพื่อใช้กับรถ รวมทั้งน าเข้าน ้ามันก๊าด เพ่ือใช้จุดตะเกียงให้แสง
สว่างตามถนนหนทาง และบ้านเรือน

ภาพ รถรางไฟฟ้าสมยัรชักาลที ่5
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ภาพ จอมพลเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรี 
(เจิม แสงชูโต)

กิจการไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่ม
ด าเนินการในปีพ.ศ. 2427 สมัยรัชกาลที่ 5 โดย
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต)
ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งหมื่นไวยวรนาถได้ซ้ือ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โคม
ไฟฟ้าจากสหราชอาณาจักรมาติดต้ังที่กรมทหาร
ม้าหน้ากระทรวงกลาโหมปัจจุบัน และจ่ายไฟฟ้า
เพ่ือใช้ในพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2427 ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของรัชกาลที่ 5 นับได้ว่า

ประเทศไทยน าไฟฟ้ามาใช้ก่อนประเทศใดในทวีปเอเชียต่อมาในปี พ.ศ. 2437
รัฐบาลไทยในสมัยนั้นเห็นความส าคัญของการใช้ไฟฟ้า จึงได้ท าสัญญาผลิตและ
ส่งกระแสไฟฟ้าไปใช้ในส่วนราชการ และถนนหลวง
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การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด าเนินการโดยหลายบริษัท จนกระทั่งการไฟฟ้า
นครหลวงได้สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นที่วัดเลียบ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีก าลัง
ผลิต 1,250-6,000 กิโลวัตต์ รัฐบาลไทยได้เข้าไปมีหน้าที่ควบคุม และผลิตโดยตรง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 และใน พ.ศ. 2455 ได้สร้างโรงไฟฟ้าอีกแห่งที่สามเสนเพ่ือน าไฟฟ้า
ไปใช้ในการผลิตน ้าประปา และจ่ายกระแสไฟฟ้าบางส่วนให้

ประชาชนด้วย ส าหรับต่างจังหวัด
ที่จังหวัดราชบุรี มีไฟฟ้าใช้เมื่อ
พ.ศ. 2460 และจังหวัดเชียงใหม่มี
ไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. 2474

ภาพ โรงไฟฟ้าวดัเลียบในยคุต้น
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหายาก
และมีราคาสูง และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เสียหายจากระเบิด รัฐบาลไทยจึงศึกษาหาวิธีผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยพลังงานอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2500 โรงไฟฟ้าพลังน ้าจากเขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก ได้สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แก่จังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลาง
รวม 36 จังหวัด ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ได้สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ต่อมาการผลิตกระแสไฟฟ้าได้กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
และมีการน าพลังงานหลายประเภทมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น ้ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ พลังน ้า ถ่านหินลิกไนต์ รวมทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ จากความร้อนใต้
พิภพ และจากชีวมวล
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พลังงานส่วนใหญ่เมื่อมีการน ามาใช้ประโยชน์โดยมีการแปรรูปตามขั้นตอน
ต่างๆ รูปแบบสุดท้ายของพลังงานที่ได้มักจะอยู่ในรูปของความร้อน งานกล และ
ไฟฟ้า ความร้อนจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม
งานกลจะถูกน าไปใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ รถโดยสาร ในระบบขนส่งเครื่องจักรใน
การผลิต และใช้ในการยกสิ่งของ หรือขุดดิน เช่น รถขุดดิน ไฟฟ้าจะถูกน าไปใช้ใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบต่างๆ การจ าแนกลักษณะการใช้พลังงานในสาขาเศรษฐกิจ
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
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ภาพ พลงังานเพือ่การพฒันาประเทศ
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1 การใช้พลังงานในภาคขนส่งและคมนาคม

2 การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

3 การใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์
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มนุษย์มีการใช้พลังงานมาตั้งแต่อดีต การใช้พลังงานในอดีตเป็นการใช้พลังงานจากชีว
มวล และพลังงานจากธรรมชาติ เช่น การใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง การใช้กังหันลม การใช้ระหัดวิดน ้าต่อมา
เมื่อมนุษย์มีการผลิตเครื่องจักรจึงมีการน าพลังงานจากฟอสซิลมาใช้ เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น ้า
มัน เป็นต้น

ส าหรับประเทศไทย การใช้พลังงานได้พัฒนาเป็นสมัยใหม่ในรัชกาลที่ 5 มีการน า
พลังงานมาใช้ในกิจการรถไฟ เรือก าปั่น รถยนต์ และเริ่มมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างใน
พระบรมมหาราชวัง ถนนหลวง และส่วนราชการ

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างมากมายในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาประเทศในสาขาต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การอุตสาหกรรม ตลอดจนการพาณิชย์ และบ้าน
ที่อยู่อาศัย
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