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What is computer ?



17th century computer

The term "computer", in use from the 

early 17th century , meant "one who

computes": a person performing 

mathematical calculations

Early "computers" at work, 
summer 1949. In the terminology 
of that period, computers were 
employees--typically female--who 
performed the arduous task of 
transcribing raw data to standard 
engineering units.

Computer Room



Modern computer

A computer is a general purpose device that can be 
programmed to carry out a set of arithmetic or logical 
operations automatically.



ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  
หมายถึง   เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมติัท าหนา้ท่ี
เป็นเสมือนสมองกล  ใชส้ าหรับแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งท่ี
ง่ายและซบัซอ้นโดยวธีิทางคณิตศาสตร์ 

“คอมพิวเตอร์” หรือในภาษาไทยวา่ “คณิตกรณ์”



Timeline of computer history

http://www.eagles.k12.mo.us/pages/youngj/files/animatedtimeline/flashtim

eline.html





The down of computing
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ววิฒันาการของเคร่ืองคอมพวิเตอร์
• กว่า 2000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวจีนได้

สร้างส่ิงประดษิฐ์ทีใ่ช้ในการค านวณ
คือ ลูกคดิ (a b a c u s )

ลูกคดิ (abacus)จอห์น เนเปียร์ (John Napier) นักคณติศาสตร์ ชาวสกอ็ต ไดคิ้ดประดิษฐ์
ตารางลอการิทมึ(Logarithm) เพื่อช่วยในการค านวณท าใหก้ารคูณและหาร
เลขใหร้วดเร็วข้ึน และ กระดูกของเนเปียร์ (Napier ’s bones)

วเิลยีม อ๊อกเตรด (William Oughtred) นักคณติศาสตร์ ชาวองักฤษ ไดคิ้ดคน้
ประดิษฐไ์ม้บรรทดัเล่ือน ( S l i d e r u l e )













Early innovations 
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ววิฒันาการของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
Lady Ada Augusta Lovelace (1815 – 1852) ได้ท ำงำนร่วมงำน
กับ Babbage และได้เขียนชุดค ำส่ังลงในบัตรเจำะรูเพื่อ
ควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ือง Analytical Engine ได้รับกำร
ยกย่องว่ำเป็น
โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

Ada Augusta Lovelace
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George Boole (1815 – 1864)

นักคณิตศำสตร์ชำวอังกฤษ George Boole ได้คิดระบบ
พีชคณิตแบบใหม่ คือ Boolean Algebraซึ่งใช้อธิบำย
หลักเหตุผลทำงตรรกวิทยำโดยใช้สภำวะเพียง 2 อย่ำง
คือ 0 และ 1ร่วมกับเคร่ืองหมำยในเชิงตรรกะพืน้ฐำน
ได้แก่ not, and และ or

ถือเป็นก าเนิดของระบบเลขฐานสอง และ Boolean Algebra กไ็ด้ถูกดดัแปลง
ให้เข้ากบัวงจรไฟฟ้าซ่ึงม ี2 สถานะคือ เปิดและปิด จึงนับเป็นรากฐานของ
การออกแบบวงจรในระบบคอมพวิเตอร์ปัจจุบัน

ววิฒันาการของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
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ววิฒันาการของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
Herman Hollerith (1860 – 1929) ได้ออกแบบบัตรเจำะรูและใช้
บัตรเจำะรูที่ได้ออกแบบในกำรประมวลข้อมูลสถติจิำกส ำมะ
โนประชำกร และได้ประดษิฐ์เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรอ่ำนและ
ประมวลผลข้อมูลจำกบัตรดังกล่ำว

Herman Hollerith

ฮอลเลอริธ ได้ก่อตัง้บริษัท Machine Company เพื่อผลิตและจ ำหน่วย
อุปกรณ์กำรประมวลผลข้อมูลด้วยบัตรเจำะรู ใช้กับงำนทำงด้ำนธุรกิจต่ำงๆ
จนกระทั่งเปล่ียนเป็นบริษัท IBM (International Business Machines
C o r p o r a t i o n )
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Modern Age



1936 Turing Machine
A Turing machine is a 
hypothetical device that 
manipulates symbols on a strip of 
tape according to a table of rules.

Alan Turing

Bombe Machine
Finite automata
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John Von Neumann นักคณิตศำสตร์ได้
ค้นพบวธีิกำรเกบ็โปรแกรมไว้ในเคร่ือง
คอมพวิเตอร์พร้อมทัง้กำรแปลงชุดค ำส่ัง
(โปรแกรม)ให้เป็นรหัสตัวเลขฐำนสอง  ซึ่ง
สำมำรถปรับเข้ำได้กับระบบวงจรไฟฟ้ำ 

ช่ือว่ำ EDVAC(Electronic Discrete Variable 
Automatic Computer) ขึน้มำจนส ำเร็จในปี 
ค.ศ. 1949 และเร่ิมใช้งำนจริงในปี ค.ศ. 1951

ววิฒันาการของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

EDVAC
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คอมพวิเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ.1952 – 1957)
เป็นยคุแรกของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองที่
สร้างขึน้ในสมยันีมี้ UNIVAC I. NCR 102, 
IBM 701, 704, 705, IBM 305, IBM 650

ยุคของคอมพวิเตอร์

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่1
ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก

ท าให้ตัวเคร่ืองมีขนาดใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และเกดิความร้อนสูง
ความเร็วในการท างานคิดเป็นวินาที
ใช้ระบบเลขฐานสองแทนเลขฐานสิบและเกบ็โปรแกรมได้
ท างานด้วยภาษาเคร่ือง (Machine Language)
เท่าน้ัน 
เร่ิมมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์ (Assembly 
Language) ขึ้นใช้งาน 

คอมพวิเตอร์เม่ือได้ถูกสร้างขึน้มาแล้ว กไ็ด้มคีวามเจริญก้าวหน้าเป็นล าดบัจนถึงปัจจุบนั โดยอาจแบ่งเป็น
ยุคต่าง ๆ ได้ดงันี้

UNIVAC I
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คอมพวิเตอร์ยุคที่ 2 (ค.ศ.1958 – 1963)
เคร่ืองที่สร้างขึน้ในสมยันีมี้ IBM 1401, 
1410, 1440, UNIVAC 1004 เป็นต้น

ยุคของคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่2
ใช้อุปกรณ์ ทรานซสิเตอร์ (Transistor) ซึง่สร้างจากสารกึง่ตัวน า (Semi-Conductor) เป็นอุปกรณ์หลัก แทนหลอดสุญญากาศ 

เน่ืองจากทรานซสิเตอร์เพียงตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการท างานเทยีบเท่าหลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด ท าให้
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในยุคน้ีมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ความร้อนต า่ ท างานเร็ว และได้รับความน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ขึ้น 

เกบ็ข้อมูลได้ โดยใช้ส่วนความจ าวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core)

IBM 1401
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คอมพวิเตอร์ยุคที่ 2 (ค.ศ.1958 – 1963)
เคร่ืองที่สร้างขึน้ในสมยันีมี้ IBM 1401, 
1410, 1440, UNIVAC 1004 เป็นต้น

ยุคของคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่2
มีความเร็วในการประมวลผลในหน่ึงค าส่ัง ประมาณหน่ึงในพันของวินาท ี(Millisecond : mS)
ส่ังงานได้สะดวกมากข้ึน เน่ืองจากท างานด้วยภาษาสัญลักษณ์ (Assembly Language)
เร่ิมพัฒนาภาษาระดับสูง (High Level Language) ขึ้นใช้งานในยุคน้ี

IBM 1401
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คอมพวิเตอร์ยุคที่ 3 (ค.ศ.1964 –
1969)
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
นีมี้ IBM 360 series, UNIVAC 9200. 
NCR Century 100 เป็นต้น

ยุคของคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่3
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถลดขนาดของ
ทรานซสิเตอร์ สามารถน าทรานซสิเตอร์จ านวนมากหรือวงจรรวม
เกบ็ลงในซลิิกอนชิป 1 แผ่นได้ คอมพวิเตอร์ในยุคน้ีจงึใช้อุปกรณ์ 
วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซี เป็นอุปกรณ์หลัก 
ความเร็วในการประมวลผลในหน่ึงค าส่ัง ประมาณหน่ึงในล้านของ
วินาท ี(Microsecond : mS)
ท างานได้ด้วยภาษาระดับสูงทัว่ไป 

IBM 360
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IC Chip

วงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกนั
ยอ่ๆว่า "ไอซี (IC)" ซึง่ไอซีนีท้ าให้
สว่นประกอบและวงจรตา่งๆ สามารถวาง
ลงได้บนแผน่ชิป (chip)เลก็ๆ เพียงแผ่น
เดียว จงึมีการน าเอาแผน่ชิปมาใช้แทน
ทรานซสิเตอร์จ านวนมากเพื่อร่วมกนัท า
งานใดงานหนึง่ ท าให้ประหยดัเนือ้ท่ี
ได้มาก
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คอมพวิเตอร์ยุคที่ 4 (ค.ศ.1970 – 1989)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้ในสมยันีมี้ 
IBM 370 series, IBM System 4, Burrough 
4700, UNIVAC 9700 เป็นต้น

ยุคของคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่4
ใช้อุปกรณ์ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration 

: LSI) และ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก (Very Large Scale 
Integration : VLSI) เป็นอุปกรณ์หลัก 
มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละค าส่ัง ประมาณหน่ึงใน
พันล้านวินาท ี(Nanosecond : nS) และพัฒนาต่อมาจนมี
ความเร็วในการประมวลผลแต่ละค าส่ัง ประมาณหน่ึงในล้าน
ล้านของวินาท(ีPicosecond : pS)

IBM 370

http://www.cs.nott.ac.uk/~ef/ComputerXHistory/TheIbm370/1974-IBM370-201.JPG
http://www.cs.nott.ac.uk/~ef/ComputerXHistory/TheIbm370/1974-IBM370-201.JPG
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คอมพวิเตอร์ยุคที่ 5 (ค.ศ.1990 –
ปัจจุบัน)
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
นี ้พฒันาต่อเน่ืองมาจากยคุก่อน 
และมีการสร้าง ไมโครคอมพิวเตอร์

ยุคของคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยคุที ่
5

คอมพวิเตอร์ในยคุน้ี จะมุ่งเน้น
การพฒันาความสามารถในการท างานของ
ระบบคอมพวิเตอร์ การส่ือสารระหว่าง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และความสะดวกสบาย
ในการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์เป็นหลกั  
คอมพวิเตอร์มีขนาดเลก็ลง มีการสร้าง
ไมโครคอมพวิเตอร์  และคอมพวิเตอร์แบบ
พกพา (Portable Computer) ซ่ึงได้แก่
pocket  PC และ laptop PCขึ้นมาใช้งานใน
ยคุน้ีด้วย

University of Virginia, Facilities Management

Computer Network
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การแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์

• กำรแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ตำมสัญญำณที่ใช้
ในกำรประมวลผล

• กำรแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ตำมลักษณะกำร
น ำไปใช้งำน

• กำรแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ตำมขนำด
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ประเภทคอมพวิเตอร์ตามสัญญาณที่ใช้ในการประมวลผล

• อะนำลอกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) เป็นคอมพวิเตอร์ที่
ประมวลผลข้อมูลเป็นสัญญำณต่อเน่ืองโดยกำรวัด(Measurement)
ค่ำตัวเลขที่ได้เป็นค่ำโดยประมำณ ใช้งำนทำงด้ำนวทิยำศำสตร์
,วศิวกรรมศำสตร์

• ดจิติอลคอมพวิเตอร์ (Digital Computer) เป็นคอมพวิเตอร์ที่
ประมวลผลข้อมูลโดยกำรนับ ค่ำที่ได้จำกกำรประมวลผลเป็นค่ำที่ถูกต้อง
แน่นอน เคร่ืองดจิติอลคอมพวิเตอร์นีใ้ช้งำนทั่วไป

• ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer) ผสมกันระหว่ำงอะนำ
ลอกคอมพวิเตอร์และดจิติอลคอมพวิเตอร์ ส ำหรับเช่น คอมพวิเตอร์
ควบคุมกระบวนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม
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ประเภทคอมพวิเตอร์ตามลกัษณะการน าไปใช้งาน

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพำะงำน (Special-purpose 
computer) เป็นคอมพวิเตอร์ที่ใช้กับงำนที่มีลักษณะเฉพำะ มีกำร
เขียนโปรแกรมส ำหรับงำนนัน้ๆเกบ็ไว้ในเคร่ืองอย่ำงถำวร เช่น เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ตรวจสมองในโรงพยำบำล เคร่ืองคอมพวิเตอร์ควบคุม
สัญญำณไฟจรำจร

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์อเนกประสงค์ (General-purpose 
computer) เป็นคอมพวิเตอร์ที่ใช้กับงำนทั่วๆไป โดยโปรแกรมที่ ส่ัง
ให้เคร่ืองท ำงำนจะไม่ถูกเกบ็ไว้ในตัวเคร่ืองอย่ำงถำวร เช่น เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ในห้องเรียน 
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ประเภทคอมพวิเตอร์ตามขนาด

• ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (Supercomputer)

• เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (Mainframe computer)

• มินิคอมพวิเตอร์ (Minicomputer)

• ไมโครคอมพวิเตอร์ (Microcomputer)
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ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (Supercomputer)

• เป็นคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรวิจัย 
โดยเฉพำะโครงกำรด้ำนยำนอวกำศในประเทศ
มหำอ ำนำจต่ำงๆ 

• ใช้ในด้ำนกำรพยำกรณ์อำกำศ กำรวิจัยทำงด้ำน
สำธำรณสุข

• เป็นคอมพวิเตอร์ที่มีขนำดใหญ่มำกที่สุด รำคำแพง 
• กำรประมวลผลค ำส่ังไม่ต ่ำกว่ำ 1000 ล้ำนค ำส่ังต่อวินำที

(MIPS : Million Instruction Per Second)
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เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ 
(Mainframe computer)

• ใช้กันมำกในวงกำรธุรกิจขนำดใหญ่และขนำดกลำง

• ใช้ในงำนประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ประมวลผลเข้ำสู่
ส่วนกลำง(Centralization) 

• มีกำรประมวลผลค ำส่ังไม่ต ่ำกว่ำ 1 ล้ำนค ำส่ังต่อวินำท ี

• เช่น ใช้ในงำนธุรกิจด้ำนธนำคำร ด้ำนสำยกำรบนิ 
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มินิคอมพวิเตอร์ (Minicomputer)

• ใช้กับธุรกิจขนำดเล็ก หรือจะเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ที่เป็น
เฉพำะงำนใดงำนหน่ึง

• ใช้หลักกำรออกแบบเช่นเดียวกับกำรออกแบบเคร่ือง
เมนเฟรมคอมพวิเตอร์  แต่มีขนำด รำคำและควำมเร็ว
น้อยกว่ำเคร่ืองเมนเฟรมคอมพวิเตอร์ 
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ลกัษณะการท างานของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
(Large Computer) 

• มีกำรประมวลผลเข้ำสู่ส่วนกลำง(Centralization 
processing)

• มีกำรท ำงำนกับผู้ใช้(User) ได้หลำยคนพร้อมกันที่
เรียกว่ำ มัลตยูิเซอร์(Multiuser)

• กำรแบ่งเวลำใช้งำนในกำรประมวลผลในกับผู้ใช้แต่ละ
คน เรียกว่ำ ไทม์แชร่ิง(Time-sharing)

• ท ำงำนหลำยงำนได้พร้อมกันในแต่ละผู้ใช้ เรียกว่ำ มัลติ
ทำสกิง้ (Multitasking)
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ไมโครคอมพวิเตอร์ (Microcomputer)

• คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล(Personal Computer) 
หรือ PC 

• ใช้กันอย่ำงกว้ำงขว้ำงตำมส ำนักงำน บ้ำน ธุรกิจขนำด
ต่ำงๆ

• มีโปรเซสเซอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลำง(CPU) 
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ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์

• เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต่ำงๆ
• ระบบแลน (LAN : Local Area Network ) เครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ระยะใกล้ เป็นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีมีการน าเอาเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์มาเช่ือมตอ่กนั ภายในบริเวณเดียวกนั

• ระบบแวน (WAN : Wide Area Network) เครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ระยะไกล เป็นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีมีการน าเอาเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์มาเช่ือมตอ่กนั ภายในบริเวณกว้างหรือระยะไกล

• ระบบแพน (PAN:Personal Area Network)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ หรือ เครือข่ายสว่นบคุคล



คน้ควา้เพ่ิมเติม

• ศกึษาการคณุเลขด้วย Napier's bone

• ศกึษา Boolean Algebra


