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ค�ำน�ำ

มีใครยังจ�าการคูณเมทริกซ์ที่เรียนตอนมัธยมปลายได้ไหมครับ 

เชือ่ว่าหลายท่านต้องจ�าได้ว่าเคยเรียนมาก่อน	แต่ถ้าถามต่อว่ามนัเอาไป

ใช้ท�าอะไร	หลายท่านอาจนึกไม่ออกหรือไม่เคยทราบมาก่อน

ถ้าถามใหม่ว่า	 ทุกวันนี้มีใครที่ไม่ใช้กูเกิลหาข้อมูลหรือไม่ใช้ 

สมาร์ตโฟนทีย่่อขยายภาพหน้าจอได้บ้าง	เชือ่ว่าคงไม่น่ามีแล้วใช่ไหมครบั

ผมมีค�าตอบครับว่าการคูณเมทริกซ์นั้นเกี่ยวอะไรกับการค้นหา

ข้อมูลและการย่อขยายภาพหน้าจอ	

ในหนงัสอืเล่มนี	้ผมได้น�าเอาหวัข้อคณติศาสตร์ต่างๆ	ทีคิ่ดว่าหลาย

คนเคยได้เรียนในชั้นเรียน	 ไม่ว่าจะเป็น	 จ�านวนนับ	 เอกซ์โพเนนเชียล	

ลอการิทึม	 เมทริกซ์	 ความน่าจะเป็น	 และอื่นๆ	 มาเล่าให้ฟังและเชื่อม

โยงให้เห็นถึงประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวชนิดที่คุณอาจคาดไม่ถึง	

อาจเป็นเพราะการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไม่ค่อยให้ความ

ส�าคัญในการเชื่อมโยงเนื้อหากับการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน	

เลยท�าให้หลายคนคดิว่าคณติศาสตร์เป็นแค่เรือ่งทฤษฎ	ีไม่น่าสนใจ	และ

เป็นเรื่องของส�าหรับเด็กเนิร์ด



ผมหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะน�าเสนอมุมมองและเรื่องราวของ 

คณิตศาสตร์ที่สดใหม่	 น่าตื่นตาตื่นใจ	 และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ 

ให้แก่ผู้อ่าน	พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์มากมายมหาศาลที่จับต้องได	้

แล้วคุณอาจจะพบว่าคณิตศาสตร์นั้นน่าสนุกและไม่ใช่เรื่องของ 

แค่เด็กเนิร์ดอย่างเดียว

แม้เรือ่งทีน่�ามาเล่าจะมคีวามสนกุ	แต่คณติศาสตร์ก็มกัท้าทายให้เรา

ใช้พลังในการขบคิด	 ดังนั้นผมแนะน�าให้ผู้อ่านท่ีไม่ได้ใช้งานคณิตศาสตร์

เป็นประจ�า	 ค่อยๆ	 อ่าน	 ไม่ต้องรีบร้อน	 หากมีบางช่วงบางตอนที่รู้สึก 

ติดขัดบ้าง	ก็อาจข้ามไปก่อนบ้างไม่เป็นไร

ผมขอขอบคุณส�านักพมิพ์ซเีอด็ท่ีให้โอกาสหนังสือเล่มนี	้ขอขอบคณุ 

คุณนิสากร	ปานประสงค์	บรรณาธิการ	ที	่ให้ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ 

เป็นอย่างด	ีขอขอบคุณครอบครัว	เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ที่คอยเป็นก�าลังใจ

และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาตลอด	 หากมีส่วนใดในหนังสือที่

ท�าให้ผู้อ่านไม่สบายใจ	ผู้เขียนขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วย

หากผู้อ่านท่านใดต้องการแนะน�าหรือติชม	 สามารถพูดคุยกับ 

ผู้เขียนได้ที่	 pornputsbooks@gmail.com	 ผู ้เขียนพร้อมรับฟัง 

ทุกความคิดเห็นครับ

                                       พรพุฒิ สุริยะมงคล
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ถ้าคุณต้องส่งข้อความลับสุดยอดให้ใครสักคน 

คุณจะท�ายังไงครับ	คุณอาจจะเอาข้อความลับ

ใส่กล่องคล้องแม่กญุแจ	ส่งไปให้ผู้รับท่ีอยูป่ลายทางไขเปิดด	ู

ปัญหาคอืผูร้บัของคณุไม่ได้มลีกูกญุแจอยูแ่ต่แรก	จะ

ให้ส่งลกูกุญแจไปพร้อมกับกล่องด้วยกไ็ม่ปลอดภยั	เพราะ

ถ้ามีใครขโมยกล่องไปได้พร้อมกับลูกกุญแจ	ก็จะเปิดอ่าน

ข้อความลับได้ทันที

ปัญหานี้คาใจมนุษย์เรามานานกว่า	 2,000	 ปี	 เลย

ล่ะครับ	ท�าให้การส่งข้อความลับในสมัยก่อนจะต้องส่งทั้ง

กล่องใส่ข้อความและลูกกุญแจ	 ซึ่งก็อาจจะแยกส่งทีละ

เทีย่ว	แต่กย็งัไม่ค่อยปลอดภยัเท่าไหร่อยู่ดี…จนถึงปี	1976

วิตฟีลด์	 ดิฟฟี	 (Whitfield	 Diffie)	 กับ	 มาร์ติน	 

เฮลล์แมน	 (Martin	 Hellman)	 นักเข้ารหัสอเมริกัน	 ได้

แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่งกล่อง	3	เที่ยว	ตามวิธีดังนี้

ช็อปปิงออนไลน์ 
ได้อย่ำงปลอดภัย
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1.	 รอบแรกให้ต้นทางน�าข้อความลับใส่กล่องใส่แม่กุญแจ	 แล้วส่ง 

กล่องให้ปลายทาง

2.	 เมื่อปลายทางได้รับกล่องแล้ว	 ให้ปลายทางใส่แม่กุญแจของตัวเอง

เพิ่มอีกตัวหนึ่ง	แล้วส่งกล่องกลับไปหาต้นทางอีกครั้ง

3.	 เม่ือต้นทางได้รับกล่องซึ่งมีแม่กุญแจสองตัว	 (ตัวแรกโดยต้นทาง

เอง	 ส่วนตัวที่สองโดยปลายทาง)	 ให้ต้นทางปลดแม่กุญแจของ 

ตัวเอง	แล้วส่งกล่องกลับไปยังปลายทางอีกที

คราวนี้เมื่อปลายทางได้รับกล่องที่เหลือแม่กุญแจตัวเดียวที่ตัวเองเป็น 

คนล็อก	ปลายทางก็จะสามารถปลดแม่กุญแจเปิดอ่านข้อความลับได้!
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นักเข้ารหัสยังได้สังเกตต่อว่า	จริงๆ	แล้ว	เราสามารถลดการส่งกล่องให้

เหลือแค่	2	เที่ยว	ตามวิธีด้านล่าง

1.	 ให้ปลายทางส่งกล่องเปล่าพร้อมแม่กญุแจทีย่งัไม่ได้ลอ็กมาให้ต้นทาง

2.	 ต้นทางแค่ใส่ข้อความลับในกล่อง	ล็อกกุญแจที่ได้มาจากปลายทาง	

แล้วส่งกลับคืนให้ปลายทางก็เป็นอันเรียบร้อย	

วิธีนีแ้หละครับที่ทุกวันนีเ้รำใช้ส่ง 
ข้อมูลส�ำคัญทำงอินเทอร์เน็ต  

เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
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แม้ว่าขั้นตอนการสร้างแม่กุญแจและลูกกุญแจส�าหรับการส่งข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตจะมีรายละเอียดพอสมควร	 แต่ส่วนที่ส�าคัญที่สุดในการป้องกัน

การแฮกข้อมลูอยูท่ีก่ารสร้างแม่กญุแจทีไ่ขไม่ได้นอกจากจะมลีกูกญุแจเท่านัน้

ในปี	1978	รอน	ไรเวสต์	(Ron	Rivest),	อาด	ีชาเมยีร์	(Adi	Shamir)	และ	 

ลีโอนาร์ด	อาเดิลแมน	 (Leonard	Adleman)	 ได้คิดวิธี	 RSA	 (ตั้งตามชื่อย่อ

ของแต่ละคน)	 ในการท�าแม่กุญแจที่ว่าโดยอาศัยจ�านวนเฉพาะ…จ�านวนที่เรา

ต้องเรียนกันตอน	 ม.1	 นั่นเหละครับ	 ก่อนที่จะไปดูวิธีสร้างแม่กุญแจเราต้อง

รื้อฟื้นเรื่องจ�านวนเฉพาะกันก่อน

จ�านวนเฉพาะ (prime number)	ตามทีไ่ด้เรยีนมาคอื	จ�านวนนบัท่ีมาก 

กว่า	1	ที่ไม่สามารถหารลงตัวได้ด้วยเลขจ�านวนนับอื่นๆ	ยกเว้น	1	กับตัวมัน

เอง	พูดง่ายๆ	ก็คือ	จ�านวนที่แบ่งเป็นกลุ่มเท่าๆ	กันไม่ได้นั่นเอง

จ�านวนเฉพาะในวชิาคณติศาสตร์เปรยีบได้กบัอะตอมของธาตชุนดิต่างๆ	

ในวชิาเคมเีลยล่ะครบั	เพราะเป็นส่วนประกอบทีเ่ลก็ทีส่ดุทีไ่ม่สามารถแบ่งแยก

ต่อได้อีก	(ถ้าไม่เอาเครื่องเร่งอนุภาคมายิง)

สมมติว่าคุณเห็นเป็ดอยู	่6	ตัว	ในใจคุณอาจจะแบ่งเป็ดเป็น	2	กลุ่มเท่าๆ	

กัน	กลุ่มละ	3	ตัว	(2	×	3)	หรืออาจจะแบ่งเป็น	3	กลุ่มเท่าๆ	กัน	กลุ่มละ	2	ตัว	 

(3	×	2)	ก็ไม่ว่ากัน	แต่ไม่ว่าจะแบ่งอย่างไร	คุณก็ได้เป็ดมากกว่าหนึ่งกลุ่มโดยที่

แต่ละกลุ่มมีจ�านวนเป็ดเท่าๆ	กัน	ดังนั้นถือว่าเลข	6	ไม่ใช่จ�านวนเฉพาะ
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