
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 
• จุดกําเนิดของคอมพิวเตอร  

ตนกําเนดิของคอมพิวเตอรอาจกลาวไดวามาจากแนวความคิดของระบบตัวเลข ซ่ึงไดพัฒนาเปน
วิธีการคํานวณตาง ๆ รวมทั้งอุปกรณที่ชวยในการคํานวณอยางงาย ๆ คือ" กระดานคํานวณ" และ "ลูกคิด"  

ในศตวรรษที่ 17 เครื่องคําแบบใชเฟองเครื่องแรกไดกําเนิดขึ้นจากนักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศษ คือ 
Blaise Pascal โดยเครื่องของเขาสามารถคํานวณการบวกการลบไดอยางเที่ยงตรง และในศตวรรษเดียวกันนัก
คณิตศาสตรชาวเยอรมันคือ Gottried Wilhelm von Leibniz ไดสรางเครื่องคิดเลขเครื่องแรกที่สามารถคูณและ
หารไดดวย  

ในตนศตวรรษที่ 19 ชาวฝรัง่เศษชื่อ Joseph Marie Jacquard ไดพัฒนาเครื่องทอผาที่สามารถโปแกรม
ได โดยเครื่องทอผานี้ใชบัตรขนาดใหญ ซ่ึงไดเจาะรูไวเพื่อควบคุมรูปแบบของลายที่จะปก บัตรเจาะรู(punched 
card) ที่ Jacquard ใชนี้ไดถูกพัฒนาตอๆมาโดยผูอ่ืน เพื่อใชเปนอุปกรณปอนขอมูลและโปรแกรมเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรในยุคแรกๆ 

ตอมาในศตวรรษเดียวกนั ชาวอังกฤษชื่อ Charles Babbage ไดทําการสรางเครื่องสําหรับแกสมการ
โดยใชพลังงานไอน้ํา เรียกวา difference engine และถัดจากนั้นไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกบั คอมพิวเตอรสมัยใหม 
เมื่อเขาไดทําการออกแบบ เครื่องจักรสําหรับทําการวิเคราะห (analytical engine) โดยใชพลังงานจากไอน้ํา ซ่ึง
ไดมีการออกแบบใหใชบัตรเจาะรูของ Jacquard ในการปอนขอมูล ทําใหอุปกรณช้ินนี้มีหนวยรับขอมูล หนวย
ประมวลผล หนวยแสดงผล และหนวยเก็บขอมูลสํารอง ครบตามรูปแบบของคอมพิวเตอรสมัยใหม แตโชคไมดี
ที่แมวาแนวความคิดของเขวจะถูกตอง แตเทคโนโลยีในขณะนัน้ไมเอือ้อํานวยตอการสรางเครื่องที่สามารถ
ทํางานไดจริง อยางไรก็ดี Charles Babbage ก็ไดรับการยกยองวาเปนบดิาของคอมพิวเตอรคนแรก และผูรวมงาน
ของเขาคือ Augusta Ada Byron ก็ไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก 

 

เคร่ือง Difference Engine ของ Charles Babbage 



  

 จากนั้นประมาณป ค.ศ. 1886 Dr.Herman Hollerith ไดพัฒนาเครื่องจัดเรยีงบัตรเจาะรูแบบ 
electromechanical ขึ้น ซ่ึงทํางานโดยใชพลังงานไฟฟา และสามารถทําการ จัดเรียง (sort) และ คัดเลือก (select) 
ขอมูลได ตอมาในป ค.ศ. 1896 Hollerith ไดทําการกอตั้งบริษัทสําหรับเครื่องจักรในการจัดเรียงชื่อ Tabulating 
Machine Company และในป ค.ศ.1911 Hollerith ไดขยายกิจการโดยเขาหุนกับบริษัทอื่นอีก 2 บริษัทจัดตั้งเปน
บริษัท Computing -Tabulating-Recording-Company ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และในป ค.ศ. 1924 
ไดเปล่ียนชื่อเปน International Business Corporation หรือที่รูจักกันตอมาในชื่อของบริษัท IBM นั่นเอง  

 

เคร่ืองจัดเรียงบัตรเจาะรูของ Dr. Her Hollerith 

 ในป ค.ศ.1939 Dr. Howard H. Aiken จาก Harvard University ไดรวมมือกับบริษัท IBM ออกแบบ
คอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีของ Babbage และในป ค.ศ.1944 Harvard mark I ก็ไดถือกําเนิดขึน้เปนคอมพิวเตอร
เครื่องแรก ซ่ึงมีขนาดยาว 5 ฟุต ใชพลังงานไฟฟาและใช relay แทนเฟอง แตยังทํางานไดชาคือใชเวลาประมาณ 
3-5 วินาทีสําหรับการคูณ  

 การพัฒนาที่สําคัญกับ Mark I ไดเกิดขึ้นป 1946 ดดย Jonh Preper Eckert, Jr. และ Dr. Jonh W.Msuchly 
จาก University of Pennsylvnia ไดออกแบบสรางเครื่อง ENIAC ( Electronic Numeric Integator and Calcuator ) 
ซ่ึงทํางานไดเร็วอยูในหนวยของหนึ่งสวนลานวินาที ในขณะที่ Mark I ทํางานอยูในหนวยของหนึง่สวนพันลาน
เทา โดยหวัใจของความสําเร็จนี้อยูทีก่ารใชหลอดสูญญากาศมาแทนที่ relay นั่นเอง และถดจากนั้น Mauchly 
และ Eckert กท็ําการสราง UNIVAC ซ่ึงเปนคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิสเพื่อการคาเครื่องแรกของโลก  



 

เคร่ือง ENIAC สูง 10 ฟุต กวาง 10 ฟุต และยาว 10 ฟุต 

 การพัฒนาที่สําคัญไดเกิดขึน้มาอีก เมื่อ Jonh von Neumann ซ่ึงเปนที่ปรึกษาของโครงการ ENIAC ได
เสนอแผนสําหรับคอมพิวเตอรเครื่องแรกที่จะทําการเก็บโปรแกรมไวในหนวยโปรแกรมไวในหนวยความจําที่
เหมือนกับทีเ่กบ็ขอมูล ซ่ึงพัฒนาการนี้ทําใหสามารถเปลียนวงจรของคอมพิวเตอรไดดดยอัตโนมตัแิทนที่จะตอง
ทําการเปลียนสวิทตดวยมือเหมือนชวงกอน นอกจากนี้ Dr. Von neumann ยังไดนําระบบเลขฐานสองมาใชใน
คอมพิวเตอรซ่ึงหบักการตงๆเหลานี้ไดทําใหเครื่อง IAS ที่สรางโดย Dr. von Neumann เปนเครื่องคอมพิวเตอร
เอนกประสงคเครื่องแรกของโลก เปนการเปดศักราชของคอมพิวเตอรอยางแทจริงและยังไดเปนบดิาคอมพว
เตอรคนที่ 2  

• ยุคของคอมพิวเตอร  

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถแบงออกไดโดยแบงสวนประกอบของ
ฮารดแวร (Hardward ) เปน 4 ยุคดวยกนั  

o ยุคที่ 1 (1951-1958)  

 กอนหนาป 1951 เครื่องคอมพิวเตอรจะมีใชเฉพาะนกัวิทยาศาสตร วิศวกร และทหารเทานั้น จนกระทั่ง
ผูสราง ENIAC คือ Mauchly และ Eckert ไดจัดตั้งบรษิทัเพื่อทําตลาดเชิงพาณิชยของเครื่องรุนถัดมาของพวกเขา 
คือเครื่อง UNIVAC ซ่ึงคอมพิวเตอรในยุคนี้จะม ีหลอดสูญญากาศ และ ดรัมแมเหล็ก (magnetic drum) เปน
สวนประกอบสําคัญ แตหลอดสุญญากาศจะมีไมนาเชื่อถือสูง เปนเหตใุหตองใชความพยายามอยางมากในการ
ทําใหเครื่องในยุคนั้นสามารถทํางานได สวนดรัมแมเหล็กถูกใชเปนหนวยความจําหลัก (primary memory) บน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนมากในยุคแรกนี้ สวนหนวยบนัทกึขอมูลสํารอง (secondary storage) ซ่ึงใชเก็บทั้งขอมูล
และคําสั่งโปรแกรมในยุคนีจ้ะอยูในบัตรเจารู จนปลายยคุนี้เทปแมเหล็กจึงไดถูกนํามาใชเปนหนวยบันทึกขอมูล
สํารอง 



 ภาษาคอมพวิเตอรในยุคนีจ้ะอยูในรูปของภาษาเครื่อง ซ่ึงเปนตัวเลขฐาน 2 ทั้งสิ้น ทําใหผูที่จะสามารถ
โปรแกรมใหเครื่องทํางานได ตองเปนผูเชีย่วชาญเทานั้น  

 

เคร่ือง UNIVAC 

o ยุคที่ 2 (1959-1964)  

 การพัฒนาที่สําคัญที่สุดที่แบงแยกยุคนี้ออกจากยุคแรก คือการแทนที่หลอดสูญญากาศดวย
ทรานซิสเตอร (transistor) หนวยความจําพืน้ฐานกไ็ดมีการพัฒนามาเปน magnetic core รวมทั้งมีการใช 
magnetic disk ซ่ึงเปนหนวยบันทึกขอมูลสํารองที่มีความเร็วสูงขึ้น นอกจากนี ้สวนประกอบที่คอมพวิเตอรได
ถูกรวบรวมเขาไวใน แผนวงจรพิมพลาย (printed circuit boards) ซ่ึงงายตอการเปลี่ยนและมีการสรางโปรแกรม
วิเคราะหเพื่อหาสวนผิดพลาดไดอยางรวดเร็ว 

 ภาษาโปรแกรมระดับสูง เชน FORTRAN และ COBOL ไดถูกใชในการโปรแกรมสําหรับยุคนี ้
โปรแกรมเมอรสามารถใชงานภาษาเหลานีไ้ดสะดวกกวาคอมพิวเตอรในยุคที่ 1 เนื่องจากมีไวยากรณที่คลายคลืง
กับภาษาอังกฤษ อยางไรกด็ ีเนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดแตเฉพาะกับภาษาเครื่อง ทําใหตองใช
โปรแกรมตัวอ่ืน คือ compiler และ interpreter ในการแปลงภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่อง 

 ในยุคที่ 2 เร่ิมมีการติดตอส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร 2 เครื่องที่อยูหางกันโดยผานสายโทรศพัท 
ถึงแมวาจะติดสื่อสารกันไดชามากก็ตาม ปญหาในยุคนีค้ืออุปกรณรับขอมูลและอุปกรณแสดงผลทํางานไดชา
มาก ทําใหคอมพิวเตอรตองรอการรับขอมูลหรือการแสดงผลบอย ๆ ซ่ึง Dr.Daniel Slotnick ไดทําการพัฒนา
เพิ่มเติม โดยใชหลักการของการประมวลผลแบบขนานกนั นอกจากนัย้งัมีกลุมคณาจารยและนกัเรียกจาก 
Massachusetts Instiute of Technoligy พัฒนาระบบ มัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ซ่ึงเปนการจัดสรร
ใหคอมพวิเตอรทํางานหลายโปรแกรมพรอม ๆ กนได ทําใหไมตองเสยีเวลารอหนวยรับขอมูลและหนวย
แสดงผลอีกตอไป 



o ยุคที่ 3 (1965-1971)  

 ในยุคที่ 3 เปนยุคของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรที่มีการเติบโตมาก ไดมกีารนํา แผงวงจรรวม (IC หรือ 
integrated circuits) ซ่ึงประกอบดวยทรานซิสเตอรและวงจรไฟฟาที่รวอยูบนแผนซิลิกอนเล็ก ๆ มาแทนการ
ประกอบแผนวงจรพิมพลาย ทําใหเวลาการทํางานขิงคอมพิวเตอรลดลงอยูในหนวยหนึ่งสวนพันลานวินาที 
นอกจากนี ้มินิคอมพิวเตอรไดถือกําเนิดขึน้ในป ค.ศ.1965 คือเครื่อง PDP-8 ของ Digital Equipment Corportion 
(DEC) ซ่ึงตอมาก็มีการใชมนิิคอมพิวเตอรที่สามารถติดตอกับคอมพิวเตอรกันอยางแผรหลาย รวมทั้งมีการใช
งาน เทอรมินลั (terminal) ซ่ึงเปนจอคอมพวิเตอรผานทาง คียบอรด (keyboard) ทําใหการปอนขอมูลและพัฒนา
โปรแกรมกระทําไดสะดวกขึน้  

 

แผงวงจรรวมเปรียเทียบกันทรานซิสเตอรและหลอดสูญญากาศ 

 ภาษาโปรแกรมระดับสูงไดเกิดขึ้นมากมานในยุคที่ 3 เชน RPG APL BASICA เปนตน และไดมีการ
เปดตัว โปรแกรมจัดการระบบ (Operating system) ซ่ึงชวยใหสามารถบริการทรัพยากรของคอมพิวเตอรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ระบบแบงเวลา (time sharing) ก็ทําใหสามารถติดตอเทอรมินัลจํานวนมากเขาไปยัง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยทีผู่ใชแตละคนสามารถทํางานในสวนของตนไดพรอม ๆ กัน 

o ยุคที่ 4 (1971-ปจจุบัน)  

 ในยุคที่ 4 เทคโนโลยีแผงวงจรรวมไดพฒันาขึ้นเปน แผงวงจรรวมขนาดใหญ (LSI หรือ large-scale 
integartion) และจากนัน้ก็มกีารพัฒนาตาเปน แผงวงจรขนาดใหญมาก (Very Large-Scale integartion - VLSI) 
ซ่ึงทําใหเกดิ microprocessor ตัวโลกของโลก คือ Intel 4004 จากบริษทั Intel ซ่ึงเปนการใชแผนชิฟเพียงแผน
เดียวสําหรับเกบ็ หนวยควบคุม (control unit) และ คํานวณเลขตรรกะ (arithmetic-logic unit) ของคอมพิวเตอร
ทั้งหมดเทคนคิในการยอทรานซีสเตอรใหอยูกันอยางหนาแนนบนแผนซิลิกอนนี ้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากปจจุบนัสามารถเก็บทรานซิสเตอรนับลานตัวไวในชปิเพียงหนึ่งแผน ในสวนของหนวยบันทกึขอมูลสํารอง 
(secondary storage) ก็ไดเพิ่มความจุขึ้นอยางมากจนสามารถเก็บขอมูลนับพันลานตัวอักษรไดในแผนดิสกขนาด 
3 นิ้ว 



 เนื่องจากการเพิ่มความจุของหนวยบันทกึขอมูลสํารองนี่เอง ซอฟตแวรชนิดใหมไดพฒันาขึ้น เพื่อให
สามารถเก็บรวมรวบและบนัทึกแกไขขอมูลจํานวณมหาศาลที่ถูกจัดเก็บไว นั่นคือ ซอฟรแวร ฐานขอมูล (Data 
base ) นอกจากนี ้ยังมีการถือกําเนิดขึน้ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในป 1975 คือเครื่อง Altair ซ่ึงใชชิป 
intel 8080 และถัดจากนั้นกเ็ปนยุคของเครื่อง และ ตามลําดับ ในสวนของซอฟตแวรก็ไดมีการพัฒนาใหเปนมิตร
กับผูใช มีขนาดใหญและซับซอนมากขึ้นเรือ่ย ๆ รวมทั้งมกีารนําเทคนิคตาง ๆ เชน OOP (Object-Oriented 
Programming) และ Visual Programming มาเปนเครื่องมือชวยในการพฒันา 

 การพัฒนาที่สําคัญอื่นๆในยคุที่ 4 คือการพัฒนาเครื่องขายคอมพิวเตอรความเร็วสูง ทําใหคอมพวิเตอร
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได โดยการใชงานภายในองคกรนั้น ระบบเครื่อขายทองถ่ิน (Local Araa 
Networks) ซ่ึงนิยมเรียกวา แลน (LANs) จะมีบทบาทในการเชื่องโยงเครื่องนับรอยเขาดวยกันในพื้นที่ไทหาวกนั
นัก สวนระบบเครื่องขายระยะไกล ( Wide Area Networks ) หรือ แวน (WANs) จะทาํหนาที่เชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอรทีอ่ยูหางไกลคนละซีกโลกเขาดวยกัน  

 
 

แหลงอางอิง  http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20intro3.htm 
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