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ยุคนี้อยู่ระหวา่งปี พ.ศ. 2488 – 2501 เครื่องคอมพิวเตอร์ยคุนี้ใช้หลอด
สุญญากาศ (Vacumm Tube) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้านเป็น
องค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้า และใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูลและคําส่ังที่จะให้คอมพิวเตอร์
ทํางาน ใช้ดรมัแม่เหล็ก (Magnetic Drum) เป็นหน่วยความจําหลัก ดรัมแม่เหล็กทําด้วยวงแหวน
แม่เหล็กขนาดเล็ก ๆ เท่าหัวเข็มหมุดจํานวนมากมาย วงแหวนเหล่านี้ถูกร้อยด้วยเส้นลวดเลก็ ๆ 
เหมือนการรอ้ยลูกปัดหรือหน้าต่างมุ้งลวดที่มีวงแหวนคล้องอยู่ที่จุดตัดของเส้นลวด หน่วยความจํา
หลักนี้จะเก็บข้อมูลในขณะที่มีการประมวลผลเท่านั้น ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอร์ยุคนี้
มีหน่วยเป็นหนึ่งในพันวนิาที (Millisecond) 

ในระยะแรก จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เพื่อช่วยใน
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า “อินิ
แอค” (Electronic Number Integrator And Calculator : ENIAC) ได้รับการพัฒนาขึน้ในปี 
พ.ศ. 2486 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยหลอดสุญญากาศประมาณ 18,000 หลอด 
ทําให้มีขนาดใหญ่และน้ําหนักมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องแรกทีส่ามารถใช้งานทางธุรกิจ ชื่อว่า “ยูนิแวค” (Universal Automatic Company : 
UNIVAC) ทั้งนี้เพื่อใช้ช่วยในการสํารวจสํามะโนประชากร 

การสั่งงานคอมพิวเตอร์ยคุนี้ในระยะแรกจะใช้ภาษาเครื่อง ซ่ึงเป็นรหัสตัวเลขที่ทํา
ให้ใช้งานลําบาก จึงได้มีการคิดค้นภาษาสัญลักษณ์ (Symbolic Language) ข้ึนช่วยงาน โดยใช้
ภาษาชนิดเขยีนคําส่ังเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงใช้ตัวแปลภาษาแปลงเป็นภาษาเครื่องอีกครั้ง
หนึ่ง 

ปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศ    นอกจากขนาดและน้ําหนักที่มาก
แล้ว   ยังมีปัญหาเรื่องความร้อน   เนื่องจากหลอด ดังกล่าวต้องใช้พลังงานสูง ทําให้เกิดความร้อน
จากการใช้งานสูง และไส้หลอดขาดง่าย ทําให้มีการพัฒนาอุปกรณ์อื่นขึ้นใช้งานแทน 
3.2.2  ยุคทรานซิสเตอร ์

ยุคนี้อยู่ระหวา่งปี พ.ศ. 2502 – 2506 เครื่องคอมพิวเตอร์ยคุนี้ใช้ทรานซสิเตอร์ 
(Transistor) เป็นองค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้าแทนหลอดสุญญากาศ โดยผู้ที่คิดค้น
ทรานซิสเตอร์คือนักวิทยาศาสตร์สามคนของห้องปฏิบัติการเบลล์ (Bell Laboratories) แห่ง
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ บาร์ดีน (J.Bardeen) แบรทเทน (H.W.Brattain) และชอคเลย์ 
(W.Shockley) การใช้ทรานซิสเตอร์ในการผลิตคอมพิวเตอร์แทนหลอดสุญญากาศ ทําให้ตัว
คอมพิวเตอรม์ีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก โดยทรานซิสเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกมีขนาด 1 ใน 
100 ของหลอดสุญญากาศเท่านั้น นอกจากขนาดเล็กแล้วยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายประการคือ 
ไมเ่ปลืองกระแสไฟฟ้า ไม่ต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องเมื่อแรกเปิดเครื่อง ทําให้เครื่องคอมพิวเตอรม์ี
ประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มข้ึน จนกระทั่งสามารถบวกจํานวน 2 จํานวน ได้ในเวลาประมาณ
หนึ่งในล้านวนิาที (Microsecond) โดยท่ีทรานซิสเตอร์เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญยิ่ง จึงทําให้นักวทิยาศาสตร์ทัง้สามคนได้รับรางวัลโนเบล 
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เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศ
ในทวีปยุโรป กําลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง 

นอกจากนี้ในยุคนี้ก็มีการพัฒนาเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน
อยู่ในเครือขา่ยสามารถใช้ทรัพยากรรว่มกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกนัได้ โดยเริ่มจากการ
ทํางานเป็นกลุ่ม (Work Group) ที่เครือ่งคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเดียวกัน สามารถใช้อุปกรณร์อบข้าง 
เช่น เครื่องพมิพ์ ร่วมกันได้ สามารถเรยีกใช้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องอืน่ในกลุ่มได้ โดยใช้เครือข่าย
ท้องถิ่น ซ่ึงจะเชื่อมคอมพิวเตอร์นับร้อยเครื่องที่อยูภ่ายในบริเวณเดียวกัน เช่น ในอาคารเดียวกัน 
หรือระหว่างอาคารที่อยูใ่นรั้วเดียวกันเข้าด้วยกัน 

จากความสะดวกของการทํางานบนเครือข่ายคอมพวิเตอร ์ทําให้เทคโนโลยีนี้ได้รับ
ความนิยมสูงมาโดยตลอด มีผลให้มีการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายคอมพวิเตอร์
มาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลหรือการคิดคํานวณ ดังจะเห็นได้ว่ามีการพฒันาขีด
ความสามารถของอุปกรณ์ต่อเชื่อมในเครือข่าย เชน่ มีการพัฒนาสายเชื่อมโยงให้มีความทนทาน
และสามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น การพฒันาขีดความสามารถของเครื่องแม่ข่ายในระบบใหม้ี
หน่วยความจํามากข้ึนและประมวลผลได้เร็วข้ึน 

สําหรับการพฒันาด้านซอฟต์แวร์ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
การติดต่อสื่อสารในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเปน็การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุย หรือเล่น
เกมแบบออนไลน์ การนาํเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บ การกรอกข้อมูลหรือสมัครงานผ่านเวบ็ และการ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทําการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
  
  
ที่มา : krusunanta.net 
 


