
 

 

  ใบความรู้เร่ือง  ประวตัิและความเป็นมาของคอมพวิเตอร์ 

                  

 

   ประวติัและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
ความหมาย 

 คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถท างานค านวณผลและเปรียบเทียบค่า
ตามชุดค าสั่งดว้ยความเร็วสูงอยา่งต่อเน่ืองและอตัโนมติั   

การจ าแนกคอมพิวเตอร์ตามลกัษณะวธีิการท างานภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 

 แอนะลอ็กคอมพวิเตอร์  (analog computer) เป็นเคร่ืองค านวณอเิลก็ทรอนิกส์ทีไ่ม่ได้ใช้ค่าตัวเลข

เป็นหลกัของการค านวณ แต่จะใช้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแทน ไม้บรรทดัค านวณ อาจถือเป็นตัวอย่างหน่ึง

ของแอนะลอ็กคอมพวิเตอร์ ทีใ่ช้ค่าตัวเลขตามแนวความยาวไม้บรรทดัเป็นหลกัของการค านวณ โดยไม้

บรรทดัค านวณจะมีขีดตัวเลขก ากบัอยู่ เมื่อไม้บรรทดัหลายอนัมาประกบรวมกนั การค านวณผล เช่น การ

คูณ จะเป็นการเลือ่นไม้บรรทดัหน่ึงไปตรงตามตัวเลขของตัวตั้งและตัวคูณของขีดตัวเลขชุดหน่ึง แล้วไป

อ่านผลคูณของขีดตัวเลขอกีชุดหน่ึงแอนะลอ็กคอมพวิเตอร์แบบอเิลก็ทรอนิกส์จะใช้หลกัการท านองเดียวกนั 

โดยแรงดันไฟฟ้าจะแทนขีดตัวเลขตามแนวยาวของไม้บรรทดั  

แอนะล็อกคอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแยกส่วนท าหนา้ท่ีเป็นตวักระท าและเป็น
ฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ จึงเหมาะส าหรับงานค านวณทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมท่ีอยูใ่นรูปของสมการ
คณิตศาสตร์ เช่น การจ าลองการบิน การศึกษาการสั่งสะเทือนของตึกเน่ืองจากแผน่ดินไหว ขอ้มูลตวัแปร
น าเขา้อาจเป็นอุณหภูมิความเร็วหรือความดนัอากาศ ซ่ึงจะตอ้งแปลงใหเ้ป็นค่าแรงดนัไฟฟ้า เพื่อน าเขา้แอ
นะล็อกคอมพิวเตอร์ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาเป็นแรงดนัไฟฟ้าแปรกบัเวลาซ่ึงตอ้งแปลงกลบัไปเป็นค่าของตวั
แปรท่ีก าลงัศึกษา 

ในปัจจุบนัไม่ค่อยพบเห็นแอนะล็อกคอมพิวเตอร์เท่าไรนกัเพราะผลการค านวณมีความละเอียดนอ้ย ท าใหมี้
ขีดจ ากดัใชไ้ดก้บังานเฉพาะบางอยา่งเท่านั้น 



 

 

ดิจิทลัคอมพวิเตอร์ (digital computer) คอมพวิเตอร์ทีพ่บเห็นทัว่ไปในปัจจุบัน จัดเป็นดิจิทลัคอมพวิเตอร์
แทบทั้งหมด ดิจิทลัคอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองค านวณอเิลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้งานเกีย่วกบัตัวเลข มีหลกัการค านวณ
ทีไ่ม่ใช่แบบไม้บรรทดัค านวณ แต่เป็นแบบลูกคิด โดยแต่และหลกัของลูกคิดคือ หลกัหน่วย หลกัร้อย และ
สูงขึน้ไปเร่ือย ๆ เป็นระบบเลขฐานสินทีแ่ทนตัวเลขจากศูนย์ถ้าเก้าไปสิบตัวตามระบบตัวเลขทีใ่ช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

ค่าตวัเลขของการค านวณในดิจิทลัคอมพิวเตอร์จะแสดงเป็นหลกัเช่นเดียวกนั แต่จะเป็นระบบเลขฐานสองท่ี
มีสัญลกัษณ์ตวัเลขเพียงสองตวั คือเลขศูนยก์บัเลขหน่ึงเท่านั้น โดยสัญลกัษณ์ตวัเลขทั้งสองตวัน้ี จะแทน
ลกัษณะการท างานภายในซ่ึงเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีต่างกนั การค านวณภายในดิจิทลัคอมพิวเตอร์จะเป็นการ
ประมวลผลดว้ยระบบเลขฐานสองทั้งหมด ดงันั้นเลขฐานสิบท่ีเราใชแ้ละคุน้เคยจะถูกแปลงไปเป็นระบบ
เลขฐานสองเพื่อการค านวณภายในคอมพิวเตอร์ ผลลพัธ์ท่ีไดก้็ยงัเป็นเลขฐานสองอยู ่ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะ
แปลงเป็นเลขฐานสิบเพื่อแสดงผลใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจไดง่้าย 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยใีนช่วง 100 ปีท่ีผา่นมาไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยี
ทางดา้น คอมพิวเตอร์ เม่ือ 50 ปีท่ีแลว้มา มีคอมพิวเตอร์ข้ึนใชง้าน ต่อมาเกิดระบบส่ือสารโทรคมนาคม
สมยัใหม่เกิดข้ึนมากมาย และมีแนวโนม้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เรา
สามารถแบ่งพฒันาการคอมพิวเตอร์จากอดีตสู่ปัจจุบนั สามารถแบ่งเป็นยคุ
ก่อนการใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ และยคุท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ 

 

เคร่ืองค านวณในยุคประวตัิศาสตร์ 

เคร่ืองค านวณเคร่ืองแรกของโลก ไดแ้ก่ ลูกคิด มีการใชลู้กคิดในหมู่ชาวจีนมากกวา่ 7000 ปี และใชใ้นอียปิต์
โบราณมากกวา่ 2500 ปี ลูกคิดของชาวจีนประกอบดว้ยลูกปัดร้อยอยูใ่นราวเป็นแถวตามแนวตั้ง โดยแต่ละ
แถวแบ่งเป็นคร่ึงบนและล่าง คร่ึงบนมีลูกปัด 2 ลูก คร่ึงล่างมีลูกปัด 5 ลูก แต่ละแถวแทนหลกัของตวัเลข 

เคร่ืองค านวณกลไกท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่ เคร่ืองค านวณของปาสคาลเป็นเคร่ืองท่ีบวกลบดว้ยกลไกเฟืองท่ีขบต่อ
กนั เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) นกัคณิตศาสาตร์ชาวฝร่ังเศส ไดป้ระดิษฐข้ึ์นในปี พ.ศ. 2185 



 

 

คอมพิวเตอร์ในยคุเร่ิมแรก ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกลหรือส่ิงประดิษฐข้ึ์นเพื่อช่วยในการ ค านวณ โดยท่ียงัไม่มีการ 
น าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เขา้มาใชป้ระโยชน์ร่วมดว้ย ล าดบัเคร่ืองมือข้ึนมามีดงัน้ี  

ในระยะ 5,000 ปีท่ีผา่นมา มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการใชน้ิ้วมือและน้ิวเทา้ของตนเพื่อช่วยในการค านวณ และพฒันา 
มาใชอุ้ปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ลูกหิน ใชเ้ชือกร้อยลูกหินคลา้ยลูกคิด 

ต่อมาประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนไดป้ระดิษฐเ์คร่ืองมือเพื่อใชใ้นการ ค านวณข้ึนมาชนิดหน่ึง 
เรียกวา่ ลูกคิด ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นอุปกรณ์ใชช่้วยการค านวณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและคงยงัใชง้านมาจนถึง
ปัจจุบนั 

พ.ศ. 2158 นกัคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนดช่ื์อ John Napier ไดป้ระดิษฐอุ์ปกรณ์ใช ้ช่วยการค านวณข้ึนมา 
เรียกวา่ Napier's Bones เป็นอุปกรณ์ท่ีลกัษณะคลา้ยกบัตารางสูตรคูณในปัจจุบนั เคร่ืองมือชนิดน้ีช่วยให ้
สามารถ ท าการคูณและหาร ไดง่้ายเหมือนกบัท าการบวก หรือลบโดยตรง 

พ.ศ 2185 นกัคณิตศาสตร์ชาวฝร่ังเศลช่ือ Blaise Pascal ซ่ึงในขณะนั้นมีอายเุพียง 19 ปี ไดอ้อกแบบ 
เคร่ืองมือในการค านวณโดย ใชห้ลกัการหมุนของฟันเฟืองหน่ึงอนัถูกหมุนครบ 1 รอบ ฟันเฟืองอีกอนัหน่ึง
ซ่ึงอยู ่ทางดา้นซา้ยจะถูกหมุนไปดว้ยในเศษ 1 ส่วน 10 รอบ เคร่ืองมือของปาสคาลน้ีถูกเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะชน เม่ือ พ.ศ. 2188 แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากราคาแพง และเม่ือใชง้านจริงจะ
เกิดเหตุการณ์ท่ีฟันเฟืองติดขดับ่อยๆ ท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่ค่อยถูกตอ้งตรงความเป็นจริง  

เคร่ืองมือของปาสคาล สามารถใชไ้ดดี้ในการค านวณการบวกและลบ ส่วนการคูณและหารยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
ดงันั้นในปี พ.ศ. 2216 นกัปราชญษชาวเยอรมนัช่ือ Gottfriend von Leibnitz ไดป้รับปรุงเคร่ืงค านวณของ 
ปาสคาลใหส้ามารถทหการคูณและหารไดโ้ดยตรง โดยท่ีการคูณใชห้ลกัการบวกกนัหลายๆ คร้ัง และการ
หาร ก็คือการลบกนัหลายๆ คร้ัง แต่เคร่ืองมือของ Leibnitz ยงัคงอาศยัการหมุนวงลอ้ ของเคร่ืองเองอตัโนมติั 
นบัวา่ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีดูยุง่ยากกลบัเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน  

พ.ศ. 2344 นกัประดิษฐช์าวฝร่ังเศลช่ือ Joseph Marie Jacquard ไดพ้ยายามพฒันาเคร่ืองทอผา้โดยใช ้
บตัรเจาะรูในการบนัทึกค าสั่ง ควบคุมเคร่ืองทอผา้ใหท้  าตามแบบท่ีก าหนดไว ้และแบบดงักล่าวสามารถ

น ามา สร้างซ ้ าๆ ไดอี้กหลายคร้ัง ความพยายามของ Jacquard 
ส าเร็จลงใน พ.ศ. 2348 เคร่ืองทอผา้น้ีถือวา่เป็น เคร่ืองท างานตาม
โปรแกรมค าสั่งเป็นเคร่ืองแรก 

พ.ศ. 2373 Chales Babbage ถือก าเนิดท่ีประเทศองักฤษ เม่ือ พ.ศ. 
2334 จบการศึกษาทางดา้นคณิตศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัแคม



 

 

บริดจ ์และไดรั้บต าแหน่ง Lucasian Professor ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี Isaac Newton เคยไดรั้บมาก่อน ในขณะท่ี
ก าลงัศึกษาอยูน่ั้น Babbage ไดส้ร้างเคร่ือง หาผลต่าง (Difference Engine) ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีใชค้  านวณ และ
พิมพต์ารางทางคณิศาสตร์อยา่งอตัโนมติั จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2373 เขาไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลองักฤษ
เพื่อสร้างเคร่ือง Difference Engine ข้ึนมาจริงๆ 

แต่ในขณะท่ี Babbage ท าการสร้างเคร่ือง Difference Engine อยูน่ั้น ไดพ้ฒันาความคิดไปถึง เคร่ืองมือใน
การค านวนท่ีมีความสามารถสูงกวา่น้ี ซ่ึงก็คอืเคร่ืองท่ีเรียกวา่เคร่ืองวเิคราะห์ (Analytical Engine) และได้
ยกเลิกโครงการสร้างเคร่ือง Difference Engine ลงแลว้เร่ิมตน้งานใหม่ คือ งานสร้างเคร่ืองวเิคราะห์ ใน
ความคิดของเขา โดยท่ีเคร่ืองดงักล่าวประกอบไปดว้ยช้ินส่วนท่ีส าคญั 4 ส่วน คือ 

ส่วนเก็บขอ้มูล เป็นส่วนท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลน าเขา้และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ 
ส่วนประมวลผล เป็นส่วนท่ีใชใ้นการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 
ส่วนควบคุม เป็นส่วนท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลระหวา่งส่วนเก็บขอ้มูล และส่วนประมวลผล 
ส่วนรับขอ้มูลเขา้และแสดงผลลพัธ์ เป็นส่วนท่ีใชรั้บทราบขอ้มูลจากภายนอกเคร่ืองเขา้สู่ส่วนเก็บ และแสดง
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บทราบ 
เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง Alaytical Engine มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัส่วนประกอบ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนั แต่น่าเสียดายท่ีเคร่ือง Alalytical Engine ของ Babbage นั้นไม่สามารถ สร้าง
ใหส้ าเร็จข้ึนมาได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลย ีสมยันั้นไม่สามารถสร้างส่วนประกอบต่างๆ ดงักล่าว และอีก
ประการหน่ึงก็คือ สมยันั้นไม่มีความจ าเป็น ตอ้งใชเ้คร่ืองท่ีมีความสามารถสูงขนาดนั้น ดงันั้นรัฐบาล 
องักฤษจึงหยดุใหค้วามสนบัสนุนโครงการของ Babbage ในปี พ.ศ. 2385 ท าใหไ้ม่มีทุนท่ีจะท าการวจิยั
ต่อไป สืบเน่ืองจากมาจากแนวความคิดของ Analytical Engine เช่นน้ีจึงท าให ้Charles Babbage ไดรั้บการ
ยกยอ่ง ใหเ้ป็น บิดาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2385 ชาวองักฤษ ช่ือ Lady Auqusta Ada Byron ไดท้  าการแปลเร่ืองราวเก่ียวกบัเคร่ือง Anatical Engine 
จากภาษาฝร่ังเศลเป็นภาษาองักฤษ ในระหวา่งการแปลท าให ้Lady Ada เขา้ใจถึงหลกัการท างาน ของเคร่ือง 
Analytical Engine และไดเ้ขียนรายละเอียดขั้นตอนของค าสั่งใหเ้คร่ืองน้ีท าการค านวณท่ียุง่ยาก ซบัซอ้นไว้
ในหนงัสือทางคณิตศาสตร์เล่มหน่ึง ซ่ึงถือวา่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมแรกของโลก และจากจุด
น้ีจึงถือวา่ Lady Ada เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก (มีภาษาท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมท่ีเก่แก่ อยูห่น่ึงภาษา
คือภาษา Ada มาจาก ช่ือของ Lady Ada) นอกจากน้ี Lady Ada ยงัคน้พบอีกวา่ชุดบตัรเจาะรู ท่ีบรรจุค าสั่งไว้
สามารถน ากลบัมาท างานซ ้ าไดถ้า้ตอ้งการ นัน่คือหลกัของการท างานวนซ ้ า หรือเรียกวา่ Loop เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการค านวณท่ีถูกพฒันาข้ึนในศตวรรษท่ี 19 นั้น ท างานกบัเลขฐานสิบ (Decimal Number) แต่เม่ือเร่ิมตน้
ของศตวรรษท่ี 20 ระบบคอมพิวเตอร์ไดถู้กพฒันาข้ึนจึงท าใหมี้การเปล่ียนแปลงมาใช ้เลขฐานสอง (Binary 
Number) กบัระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากหลกัของพีชคณิต 



 

 

พ.ศ. 2397 นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ George Boole ไดใ้ชห้ลกัพีชคณิตเผยแพร่กฎของ Boolean Algebra 
ซ่ึงเป็นคณิตศาสตร์ท่ีใชอ้ธิบายเหตุผลของตรรกวทิยาท่ีตวัแปรมีค่าไดเ้พียง "จริง" หรือ "เทจ็" เท่านั้น (ใช้
สภาวะเพียงสองอยา่งคือ 0 กบั 1 ร่วมกบัเคร่ืองหมายในเชิงตรรกพื้นฐาน คือ AND, OR และ NOT) 

ส่ิงท่ี George Boole คิดคน้ข้ึน นบัวา่มีประโยชน์ต่อระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็น การ
ยากท่ีจะใชก้ระแสไฟฟ้า ซ่ึงมีเพี่ยง 2 สภาวะ คือ เปิด กบั ปิด ในการแทน เลขฐานสิบซ่ึงมีอยูถึ่ง 10 ตวั คือ 0 
ถึง 9 แต่เป็นการง่ายกวา่เราแทนดว้ยเลขฐานสอง คือ 0 กบั 1 จึงถือวา่ส่ิงน้ีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการ 
ออกแบบวงจรระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั  

พ.ศ. 2423 Dr. Herman Hollerith นกัสถิติชาวอเมริกนัไดป้ระดิษฐ์
เคร่ืองประมวลผลทางสถิติซ่ึง ใชก้บับตัรเจาะรู เคร่ืองน้ีไดรั้บการ
พฒันา ใหดี้ยิง่ข้ึนและมาใชง้านส ารวจส ามะโนประชากร ของ
สหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2433 และช่วยใหก้ารสรุปผลส ามะโน
ประชากรเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปีคร่ึง (โดยก่อนหนา้นั้นตอ้ง
ใชเ้วลาถึง 7 ปีคร่ึง) เรียกบตัรเจาะรูน้ีวา่ บตัรฮอลเลอริธ และช่ืออ่ืนๆ ท่ีใชเ้รียกบตัรน้ี ก็คือ บตัร ไอบีเอม็ 
หรือบตัร 80 คอลมัน์ เพราะผูผ้ลิตคือ บริษทั IBM 

การก าเนิดของเคร่ืองคอมพวิเตอร์อเิลก็ทรอนิกส์  

เคร่ืองมือทั้งหลายท่ีถูกประดิษฐข้ึ์นมาในยคุก่อนนั้นส่วนมากประกอบดว้ยฟันเฟือง รอก คาน ซ่ึงเป็นวสัดุ ท่ี
มีขนาดใหญ่ และมีน ้าหนกัมากท าใหก้ารท างานล่าชา้และผดิพลาดอยูเ่สมอ ดงันั้นในยคุต่อมาจึงพยายาม 
พฒันาเคร่ืองมือ ใหมี้ขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดงัน้ี 

พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย ์Howard Aiken แห่งมหาลยัวทิยาลยัฮาวาร์ด ไดพ้ฒันาเคร่ืองค านวณ ตาม แนวคิด 
ของ Babbage ร่วมกบัวศิวะกรของบริษทั IBM สร้างเคร่ือง

ค านวณตามความคิดของ Babbage ได ้ส าเร็จ โดยเคร่ือง
ดงักล่าวท างานแบบเคร่ืองจกัรกลปนไฟฟ้า และใช้
บตัรเจาะรูเป็นส่ือในการน าเขา้ขอ้มูลสู่ เคร่ืองเพื่อท าการ
ประมวลผล การพฒันาดงักล่าวมาเสร็จส้ินในปี พ.ศ. 

2487 โดยเคร่ืองมือน้ีมีช่ือวา่ MARK 1 และเน่ืองจากเคร่ืองน้ี
ส าเร็จ ไดจ้ากการสนบัสนุน ดา้นการเงินและบุคลากรจาก
บริษทั IBM ดงันั้นจึงมีอีกช่ือ หน่ึงวา่ IBM Automatic Sequence Controlled Calculator และนบัเป็นเคร่ือง
ค านวณแบบอตัโนมติัเคร่ืองแรกของโลก  



 

 

พ.ศ. 2486 ซ่ึงเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ศูนยว์จิยัของกองทพับกสหรัฐอเมริกามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง 
คิดคน้เคร่ืองช่วยค านวณ เพื่อใชค้  านวณหาทิศทางและระยะทางในการส่งขีปนาวธุ ซ่ึงถา้ใชเ้คร่ืองค านวณท่ี
มี อยูใ่นสมยันั้นจะตอ้งใชเ้วลาถึง 12 ชัว่โมงในการค านวณ การยงิ 1 คร้ัง ดงันั้นกองทพัจึงใหก้อง
ทุนอุดหนุนแก่ John W. Mauchly และ Persper Eckert จากหมาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย ในการสร้าง

คอมพิวเตอร์ จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมา โดยน าหลอด
สุญยากาศ (Vacuum Tube) จ านวน 18,000 หลอด มาใชใ้นการ
สร้าง ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ท าใหเ้คร่ืองมีความเร็ว และมีความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการค านวณมากข้ึน ในดา้นของความเร็วนั้น เคร่ือง
จกักลมีความเฉ่ือยของการเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนประกอบ แต่

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จะใชอิ้เล็กตรอนเป็นตวัคล่ือนท่ี ท าใหส้ามารถส่งขอ้มูลดว้ยกระแสไฟฟ้าได ้
ดว้ยความเร็วใกลเ้คียงกบัความเร็วของแสง ส่วนความถูกตอ้งแม่นย  าในการท างานของเคร่ืองจกัรกลอาศยั
ฟันเฟือง รอก คาน ในการท างาน ท าใหท้  างานไดช้า้ และเเกิดความผดิพลดไดง่้าย 

พ.ศ. 2489 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี Mauchly และ Eckert คิดคน้ข้ึนไดมี้ช่ือวา่ ENIAC ยอ่มาจาก (Electronic 
Numberical Integrater and Caculator) ประสบความส าเร็จในปี พ.ศ. 2489 ถึงแมว้า่จะไม่ทนัใชใ้น
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง แต่ความเร็วในการต านวณของ ENIAC ท าใหว้งการคอมพิวเตอร์ขณะนั้น ยอมรับ
ความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แต่อยา่งไรก็ตาม ENIAC ท างานดว้ยไฟฟ้าทั้งหมดท า
ใหใ้นการท างานแต่ละคร้ังจึงท าใหเ้กิดความร้อนสูงมาก จ าเป็นตอ้งติดตั้งไวใ้นหอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ
ดว้ย นอกจากน้ี ENIAC ยงัเก็บไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขขนาด 10 หลกั และเก็บไดเ้พียง 20 จ านวน 
เท่านั้น ส่วนชุดค าสั่งนั้น ยงัไม่สามารถเก็บไวใ้นเคร่ืองได ้การส่งชุดค าสั่งเขา้เคร่ืองจะตอ้งใชว้ธีิการเดิน
สายไฟสร้างวงจร ถา้มีการแกไ้ขโปรแกรม ก็ตอ้งมีการเดินสายไฟกนัใหม่ ซ่ึงใชเ้วลาเป็นวนั 

ความคิดต่อมาในการพฒันาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหดี้ข้ึนก็
คือ การคน้หาวธีิการเก็บโปรแกรมไวใ้นเคร่ือง เพื่อลด
ความยุง่ยาก ของขั้นตอนการป้อนค าสั่งเขา้เคร่ือง มีนกั
คณิตศาสตร์เช้ือสายฮงัการเรียนช่ือ Dr.John Von Neumann 
ไดพ้บวธีิการเก็บโปรแกรมไว ้ในหน่วยความจ าของเคร่ือง
เช่นเดียวกบัการเก็บขอ้มูลและต่อวงจรไฟฟ้า ส าหรับการ

ค านวณ และการปฏิบติัการพื้นฐาน ไวใ้หเ้รียบร้อยภายในเคร่ือง แลว้เรียกวงจรเหล่าน้ีดว้ยรหสัตวัเลขท่ี
ก าหนดไว ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนตามแนวความคิดน้ีไดแ้ก่ EVAC (Electronic Ddiscreate 
Variable Automatic Computer) ซ่ึงสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2492 และน ามาใชง้านจริงในปี พ.ศ. 2494 และใน
เวลาใกลเ้คียงกนั ท่ีมหาวทิยาลยัเคมบริดส์ ประเทศองักฤษ ไดมี้การสร้างคอมพิวเตอร์มีลกัษณะคลา้ยกบั
เคร่ือง EVAC และใหช่ื้อวา่ EDSAC (Electronic Delay Strorage Automatic Caculator) 



 

 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในแต่ละยุค 

คอมพวิเตอร์ยุคที ่1 (พ.ศ. 2497-2501) 

คอมพวิเตอร์ในยุคนีใ้ช้หลอดสูญญากาศ (Vacuum tube) เป็น

วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองยงัมีขนาดใหญ่มาก ใช้กระแสไฟฟ้า

จ านวนมาก ท าให้เคร่ืองมีความร้อนสูงจึงมักเกดิข้อผดิพลาด

ง่าย คอมพวิเตอร์ในยุคนีไ้ด้แก่ UNIVAC I , IBM 600 

คอมพวิเตอร์ยุคที ่2 (พ.ศ. 2502-2507) 

คอมพวิเตอร์ยุคนีใ้ช้ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ และใช้วงแหวนแม่เหลก็เป็น

หน่วยความจ า คอมพวิเตอร์มีขนาดเลก็กว่ายุคแรก ต้นทุนต ่ากว่า ใช้กระแสไฟฟ้าและมีความแม่นย ามากกว่า 

คอมพวิเตอร์ยุคที ่3 (พ.ศ. 2508-2513) 

คอมพวิเตอร์ยุคนีใ้ช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นสารกึง่ตัวน าทีส่ามารถบรรจุวงจรทางตรรกะไว้

แล้วพมิพ์บนแผ่นซิลกิอน(Silicon) เรียกว่า "ชิป" 

คอมพวิเตอร์ยุคที ่4 (พ.ศ. 2514-2523) 

คอมพวิเตอร์ยุคนีใ้ช้วงจร LSI (Large-Scale Integrated Ciruit) เป็นการรวมวงจรไอซีจ านวนมากลงใน

แผ่นซิลกิอนชิป 1 แผ่น สามารถบรรจุได้มากกว่า 1 ล้านวงจร ด้วยเทคโนโลยใีหม่นีท้ าให้เกดิแนวคิดในการ

บรรจุวงจรทีส่ าคัญส าหรับการท างานพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์น่ันคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกว่า "ไมโคร

โปรเชสเซอร์" 

คอมพวิเตอร์ยคุที ่5 (พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน) 

คอมพวิเตอร์ยุคนีใ้ช้วงจร VLSI (Very Large-Scale Integrated Ciruit) เป็นการพฒันา

ไมโครโปรเซสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ก่อก าเนิด ไมโครโปรเซสเซอร์ 

เม่ือก่อนนั้น Intel เป็นบริษทัผลิตชิปไอซี แห่งหน่ึงท่ีไม่ใหญ่โตมากนกัเท่าในปัจจุบนั เม่ือปี ค.ศ.1969 ได้
สร้างความสะเทือน ใหก้บัวงการอิเล็คทรอนิคส์ โดยการออกชิปหน่วยความจ า(Memory)ขนาด 1 Kbyte มา
เป็นรายแรก 



 

 

บริษทับิสซิคอมพ(์Busicomp) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองคิดเลขของญ่ีปุ่ญไดท้ า
การวา่จา้งให ้Intel ท าการผลิตชิปไอซี ท่ีบิสซิคอมพเ์ป็นคนออกแบบเองท่ี
มีจ านวน 12 ตวั โครงการน้ีถูกมอบหมายใหน้าย M.E. Hoff, Jr. ซ่ึงเขา้
ตดัสินใจท่ีจะใชว้ธีิการออกแบบชิปแบบใหม่ โดยสร้างชิปท่ีใหถู้ก
โปรแกรมได ้หมายถึงวา่ สามารถน าเอาชุดค าสั่งของการค านวณไปเก็บไว้
ใน หน่วยความจ าก่อนแลว้ใหไ้อซีตวัน้ีอ่านเขา้มาแปล ความหมาย และ
ท างานภายหลงั 

ในปี 1971 Intel ไดน้ าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด โดยใชช่ื้อทางการคา้วา่ Intel 
4004 ในราคา 200 เหรียญสหรัฐ และเรียกชิปน้ีวา่เป็น 
ไมโครโปรเซสเซอร์(Micro Processor) ก็เพราะวา่ 4004 น้ีเป็น CPU (Central Processing Unit) ตวัหน่ึง ซ่ึงมี
ขนาด 4.2 X 3.2 มิลลิเมตร ภายในประกอบดว้ย ทรานซิสเตอร์ จ  านวน 2250 ตวั และเป็น 
ไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 4 บิต 

หลงัจาก 1 ปีต่อมา Intel ไดอ้อก ไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาด 8 บิตออกมาโดยใชช่ื้อวา่ 8008 มีชุดค าสั่ง 48 
ค าสั่ง และอา้งหน่วยความจ าได ้16 Kbyte ซ่ึงทาง Intel หวงัวา่จะเป็นตวักระตุน้ตลาดทางดา้นชิป
หน่วยความจ าไดอี้กทางหน่ึง 

เม่ือปี 1973 ทาง Intel ไดอ้อก ไมโครโปรเซสเซอร์ 8080 ท่ีมีชุดค าสั่งพื้นฐาน 74 ค าสั่งและสามารถอา้ง
หน่วยความจ าได ้64 Kbyte 

ไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแรกของโลก  

เม่ือปี 1975 มีนิตยสารต่างประเทศฉบบัหน่ึง ช่ือวา่ Popular Electronics ฉบบัเดือน มกราคม ไดล้งบทความ 
เก่ียวกบัเคร่ือง ไมโครโปรเซสเซอร์ เคร่ืองแรกของโลกท่ีมีช่ือวา่ อลัแตร์ 8800 (Altair) ซ่ึงท าออกมาเป็น
ชุดคิท โดยบริษทั MITS (Micro Insumentation And Telemetry Systems) ลกัษณะของชุดคิท ก็คือ จะอยูใ่น
รูปของอุปกรณ์แต่ละช้ินโดยให ้คุณน าไปประกอบข้ึนใชเ้อง 

บริษทั MITS ถูกก่อตั้งเม่ือปี 1969 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าตลาดในดา้นเคร่ืองคิดเลข แต่การคา้ชลอตวัลง 
ประธานบริษทั ช่ือ H. Edword Roberts เห็นการไกล คิดเปิดตลาดใหม่ซ่ึงจะขายชุดคิด คอมพิวเตอร์ 
ประมาณเอาไวว้า่อาจขาย ไดใ้นจ านวนปีล่ะประมาณ 200-300 ชุด จึงใหทิ้มงานออกแบบบและพฒันาแลว้
เสร็จก่อนถึงคริสตม์าส ในปี 1974 แต่เพิ่งมา ประกาศตวัในปีถดัไป ส าหรับ CPU ท่ีใชคื้อ 8080 และค าวา่ 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จึงถูกเรียกใชเ้ป็นคร้ังแรกเพื่อชุดคิทคอมพิวเตอร์ชุดน้ี  



 

 

ชุดคิทของ อลัแตร์ น้ีประกอบดว้ย ไมโครโปรเซสเซอร์ 8080 ของบริษทั Intel มี เพาเวอร์ซพัพลาย มีแผง
หนา้ปัดท่ีติดหลอดไฟ เป็นแถวมาใหเ้พื่อแสดงผล รวมถึงหน่วยความจ า 256 Byte ( แหม.. เหมือนของเล่น
เราในสมยัน้ี จงังง ) นอกนั้น ยงัมี สล๊อต (Slot) ใหเ้สียบอุปกร์อ่ืน ๆ เพิ่มได ้แต่ก็ท  าให ้MITS ตอ้งผดิคาด คือ 
ภายใน เดือนเดียว มีจดหมายส่งเขา้มาขอสั่งซ้ือเป็นจ านวนถึง 4,000 ชุดเลยทีเดียว 

ดว้ยชิป 8080 น่ีเองไดเ้ป็นแรงดลใจใหบ้ริษทั ดิจิตอลรีเสิร์ช (Digital Research) ก าเนิดระบบปฏิบติัการ
(Operating System) ท่ีช่ือวา่ ซีพีเอม็(CP/M หรือ Control Program For Microcomputer) ข้ึนมา ในขณะท่ี 
Microsoft ยงัเพิ่งออก Microsoft Basic รุ่นแรกเองน่ะ 

ถึงยคุ Z80 ส่ะที 

เม่ือเดือน พฤศจิกายนปี 1974 ไดมี้ วศิวกรของ Intel บางคนไดอ้อกมาตั้งบริษทัผลิตชิปเอง โดยมีช่ือวา่ 
ไซล๊อก (Zilog) เน่ืองจาก วศิวกรเหล่าน้ี ไดมี้ส่วนร่ามในการผลิตชิป 8080 ดว้ยจึงไดน้ าเอาเทคโนโลยกีาร
ผลิดน้ีมาสร้างตวัใหม่ท่ีดีกวา่ มีช่ือวา่ Z80 ยงัคงเป็น ชิปขนาด 8 บิต เม่ือไดอ้อกสู่ตลาดไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากไดป้รับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น 8080 จึงท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หลายต่อหลาย
ยีห่อ้ หนัมาใชชิ้ป Z80 กนั แมแ้ต่ซีพีเอม็ ก็ยงัถูกปรับปรุงใหม้าใชก้บั Z80 น้ีดว้ย *** แมใ้นปัจุบนัน้ี Z80 
ยงัคงถูกใชง้าน และน าไปใช ้ในการเรียนการสอน ไมโครโปรเซสเซอร์ ดว้ย เช่น ชุดคิดหรือ Single Board 
Microcomputer ของ ETT, Sila เป็นตน้ และ IC ตวัน้ียงัผลิตขาย อยูใ่นปัจจุบนั ในราคา ไม่เกิน 100 บาท น่ะ
จะบอกให)้ 

Computer เคร่ืองแรกของ IBM 

ในปี 1975 ไอพีเอม็ ไดอ้อกเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแรกออกมา แต่ทางไอบีเอม็ไดเ้รียกเคร่ืองน้ีวา่
เป็น เทอร์มินลัแบบชาญฉลาด ท่ีสามารถโปรแกรมได ้(Intelligent Programmable Terminal) และตั้งช่ือรุ่น
วา่ Model 5100 มีหน่วยความจ า 16 Kbyte แลว้ยงัมีตวัแปลภาษาเบสิก แบบอินเตอร์พรีทเตอร์ (Interpreter) 
ดว้ย และมี ไดรฟ์ส าหรับใส่คาร์ทิดจเ์ทปในตวั แต่ก็ยงัขายไม่ดีเอามาก ๆ เลย เพราะวา่ตั้งราคาไวสู้งมากถึง 
9,000 เหรียญสหฐั 

ในปลายปี 1980 บริษทัไอบีเอม็ไดเ้กิดแผนกเล็ก ๆ ข้ึนมาแผนกหน่ึงเรียกวา่ Entry Systems Division ภายใต้
ทีมของคนช่ือวา่ ดอน เอสทริดจ ์(Don Estridge) และนกัออกแบบอีก 12 คน โดยไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันา
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของไอบีเอม็โมเด็ล 5100 นั้นเอง โดยน าเอาจุดเด่นของเคร่ือง ท่ีขายดีมา
รวมไวใ้นการออกแบบเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ของไอบีเอม็ และผลิตจ าหน่ายไดภ้ายในปีเดียวภายใตช่ื้อ
วา่ ไอบีเอม็พีซี (IBM PC) ซ่ึงถูกเปิดตวัในเดือน สิหาคม ปี 1981 และยอดขายของเคร่ืองพีซีก็ไดพุ้ง่อยา่ง
รวดเร็ว ท าใหบ้ริษทัอ่ืน ๆ จบัตามอง 



 

 

ก าเนิด แอปเป้ิล 

ในปี 1976 หลงัจาก Stephen Wozniak และ Steve Jobs ไดร่้วมกนัก่อตั้งบริษทัแอปเปิลคอมพิวเตอร์ (Apple 
Computer) และไดน้ าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแรกท่ีประดิษฐจ์ากโรงรถออกมาขายโดยใชช่ื้อวา่ 
Apple I ในราคา 695 เหรียญ บริษทัแอปเปิลไดผ้ลิตเคร่ือง Apple I ออกมาไม่มากนกั ภายในปีเดียวไดผ้ลิต 
Apple II ออกมา และรุ่นน้ีเป็นรุ่นเปิดศกัราชแห่งวงการไมโครคอมพิวเตอร์ และเป็นการสร้างมาตรฐาน ท่ี
ไมโครคอมพิวเตอร์ ท่ีเกิดมาตามหลงัทั้งหมดตอ้งท าตาม 

ข้อมูลจาก www.sanambin.com 
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