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ในปี 1995 ผู้ผลิตเป๊ปซี่ได้ออกโปรโมช่ันใหม่ให้ผู้บริโภคสะสมแต้ม

เพื่อเอามาแลกเป็นของรางวัลจากทางแบรนด์ ของรางวัลที่ว่าก็มีตั้งแต ่

สินค้าชิ้นเล็กอย่างเส้ือยืดที่แลกได้ด้วยแต้มเป๊ปซี่ 75 แต้ม หรือแว่น

กันแดดที่ใช้แต้มเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น 175 แต้ม จนถึงเสื้อแจ็กเก็ตหนัง 

ทีต้่องใช้แต้มเป๊ปซีถ่งึ 1,450 แต้ม ซึง่ถ้าคณุแต่งตวัด้วยของรางวัลทัง้สามชิน้ 

พร้อมกันอย่างที่ปรากฏในโฆษณาของแคมเปญนี้แล้วละก็ คุณจะได้แต้ม

ความโก้ในยุคเก้าศูนย์ไปไม่น้อยเลยทีเดียว

 แต่นั่นก็ยังไม่เจ๋งพอท่ีจะสะท้อนภาพลักษณ์ความซ่าบ้าระห�่า

ของ “เป๊ปซี่คลาสสิก” ทั้งหมดได้ โฆษณาชิ้นนี้จึงไม่ได้หยุดความเท่อยู่แค่ 

การสวมเสื้อยืดทับด้วยแจ็กเก็ตหนังและสวมแว่นตากันแดดของเป๊ปซี่ 

เท่านั้น ในตอนท้ายของโฆษณา ตัวเอกถึงข้ันขับเคร่ืองบินรบตระกูล 

แฮร์รเิออร์เจต็ทีแ่ลกมาด้วยแต้มเป๊ปซีจ่�านวน 7 ล้านแต้มไปโรงเรยีนเลย!  

แน่นอนว่าเคร่ืองบินรบในโฆษณาเป็นเพยีงมุกตลกของแบรนด์ท่ีเอาไอเดีย 

แต้มเป๊ปซี่มาขยายต่อจนหลุดโลก แต่ดูเหมือนคนเขียนบทโฆษณาจะ
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จดจ่อกบัการคดิมกุจนมองข้ามการคดิเลขแบบง่ายๆ ไป แต้ม 7 ล้านแต้ม 

อาจฟังดูมหาศาล แต่ผมไม่คิดว่าทีมงานเบื้องหลังโฆษณาชุดนี้ได้ลองคิด

และตรวจสอบว่าคะแนนที่ว่ามันสูงมากพอหรอกนะครับ

 แม้เป๊ปซี่จะไม่สนใจ แต่ผู้บริโภคบางคนสน ในเวลานั้นเครื่องบิน 

รบรุ่น AV-8 Harrier II ซึ่งใช้งานอยู่ในเหล่านาวิกโยธินสหรัฐฯ มีราคา

สูงกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโชคดีที่ทางเป๊ปซี่ได้ก�าหนดอัตรา 

แลกเปล่ียนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและแต้มเป๊ปซี่อย่างง่ายๆ ไว้ด้วย 

โดยคุณสามารถใช้เงนิแค่ 10 เซนต์แลกเป็นแต้มเป๊ปซีห่นึง่แต้ม แม้ว่าผม

จะไม่เชีย่วชาญในตลาดเคร่ืองบินรบมือสองเท่าไรนกั แต่การซือ้เคร่ืองบิน

รบราคา 20 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินเพียง 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ก็ดูจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่เลว ซึ่งจอห์น ลีโอนาร์ด (John Leonard) 

ก็คิดเช่นนั้น และเขาก็ลองแลกดูจริงๆ เสียด้วย

 อันท่ีจริงจอห์นไม่ได้แค่ “ลอง” แลกเคร่ืองบินรบเล่นๆ เขาเอาจริง 

แบบทุ่มสุดตัว เงื่อนไขการแลกแต้มของเป๊ปซี่ระบุไว้เพียงว่า ผู้ที่สนใจจะ

แลกสินค้าต้องใช้แบบฟอร์มท่ีแนบมากับแคตตาล็อกสนิค้าของเป๊ปซี ่และ

ใช้แต้มเป๊ปซีอ่ย่างน้อย 15 แต้ม บวกกับเชค็เงนิสดแทนมูลค่าส่วนท่ีเหลือ 

และค่าจัดส่งสินค้าอีก 10 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งจอห์นก็ได้ด�าเนินการ

ตามนี้ทั้งหมด เขากรอกแบบฟอร์มจากแคตตาล็อก สะสมแต้มเป๊ปซี่จน

ครบ 15 แต้ม และเอาเงิน 700,008.50 ดอลลาร์สหรัฐไปฝากไว้ในระบบ 

เอสโครว์ (escrow) พร้อมพาทนายไปรับรองเช็คด้วย ซึ่งจอห์นได้เงิน

จ�านวนนี้มาโดยการเรี่ยไรจากคนอื่นๆ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆ!

 แต่เป๊ปซี่ปฏิเสธค�าขอแลกสินค้าของจอห์นแทบจะทันที โดยให้

เหตผุลว่า “เครือ่งบินรบแฮร์รเิออร์ทีป่รากฏในโฆษณานัน้เป็นเพยีงมุกตลก

เกินจริงทีเ่พิม่เข้าไปเพือ่ความข�าขนัและความบันเทิงเท่านัน้” ซึง่จอห์นเอง

กเ็ดาไว้อยูแ่ล้วว่าต้องเป็นแบบนี ้เขาจึงเตรยีมทนายไว้สูเ้พือ่เครือ่งบนิรบ

อย่างเตม็ท่ี ทนายของจอห์นย่ืนเรือ่งกลับไปยังเป๊ปซีด้่วยใจความว่า “นีเ่ป็น 

ข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้ทางบริษัทเป๊ปซี่รักษาค�าม่ันสัญญาและ
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เตรียมการโอนเครือ่งบินรบแฮร์ริเออร์ล�าใหม่ให้กบัลูกความของเราทนัที”  

แต่หลังจากนัน้เป๊ปซีก็่ไม่ได้มีการโต้ตอบใดๆ กลับมาอกี จอห์นเลยย่ืนฟ้อง

ต่อศาล และเรื่องดังกล่าวก็กลายเป็นคดีความในที่สุด

 ในการพจิารณาคดีคร้ังน้ี ประเด็นทีถ่กเถยีงกันอย่างกว้างขวางคอื  

โฆษณาตัวปัญหานี้เป็นมุกตลกท่ีเห็นได้ชัด หรือมันท�าให้คนเข้าใจผิดได้

จริงๆ ซึง่ดเูหมือนผูพ้พิากษาจะรู้ตวัอยูว่่าคดีนีจ้ะน�าความยุ่งยากมาให้แน่ๆ  

เหน็ได้จากเอกสารของผูพ้พิากษาท่ีระบุว่า “โจทก์ยงัคงยืนกรานว่าโฆษณา

ดังกล่าวดูน่าเชื่อถือและเป็นไปได้จริงๆ และยังเรียกร้องให้ศาลอธิบายว่า 

ท�าไมโฆษณาดังกล่าวถึงตลกด้วย ซึ่งการที่จะอธิบายว่ามุกตลกนั้นตลก

อย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”

 แต่สุดท้ายศาลก็ยอมท�าตามค�าขอ! โดยให้ค�าอธิบายไว้ดังนี้

แม้ว่าตวัเอกวยัรุ่นในโฆษณาจะให้ความเหน็ว่าการขบัเครือ่งบินรบ 

แฮร์ริเออร์ไปโรงเรียนน้ัน “ท้ังเร็วและเจ๋งกว่าการนั่งรถโรงเรียน 

เหน็ๆ” แต่ข้อคิดเหน็ดังกล่าวกแ็สดงถงึทัศนคตแิละความคดิทีข่าด

การพิจารณาอย่างรอบด้าน เน่ืองจากเขาไม่ได้ค�านึงถึงประเด็น

เร่ืองความล�าบากและอันตรายของการขับเคร่ืองบินรบในพื้นที่ 

อยู่อาศัย ซึ่งแตกต่างจากการใช้รถโดยสารสาธารณะที่มีความ

ปลอดภัย

 นอกจากนี้ ไม่มีโรงเรียนไหนในโลกที่จะเตรียมลานจอดส�าหรับ

เครื่องบินรบไว้ให้แก่นักเรียน หรือแม้กระทั่งยอมรับความเสียหาย

ที่อาจเกิดจากการที่เครื่องบินรบลงจอดในพื้นที่โรงเรียนด้วย

 และเม่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ของเคร่ืองบินรบแฮร์ริเออร์ท่ี

มีไว้เพื่อโจมตีและท�าลายเป้าหมายภาคพื้นดินและทางอากาศ  

ใช้ในการลาดตระเวนติดอาวุธ ท�าภารกิจสกัดกั้นทางอากาศ และ

ท�าสงครามต่อต้านอากาศยานท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ภาพการขับ 

เคร่ืองบินเจ็ตดังกล่าวไปโรงเรียนในตอนเช้าจึงเป็นเร่ืองเพ้อเจ้อ 

อย่างเห็นได้ชัด
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 การสู้คดีระหว่างจอห์น ลีโอนาร์ด และบริษัทเป๊ปซี่จึงจบลง

ด้วยชัยชนะของเป๊ปซี่ ส่วนจอห์นก็ไม่ได้รับเครื่องบินรบกลับบ้าน แต่ถึง 

อย่างนั้น คดีดังกล่าวก็ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกฎหมาย 

ซึ่งท�าให้ผมชื้นใจข้ึนมาหน่อยที่ไม่ต้องกังวลว่า ไม่ว่าผมจะเล่นมุกตลก 

“บ้าระห�่า” ขนาดไหน กฎหมายก็ยังคอยคุ้มครองผมจากคนที่คิดเอาจริง

เอาจังกับมันอยู่ และถ้ามีใครมีปัญหากับเรื่องนี้ละก็ คุณก็สามารถสะสม

แต้มพาร์กเกอร์เพื่อมาแลกรูปภาพผมท�าท่าเบ้ปากยักไหล่ได้ฟรีๆ (อาจ

คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติมนะครับ)

 ถงึอย่างนัน้ หลังจากนัน้ไม่นาน เป๊ปซีก็่ด�าเนนิการแก้ไขโฆษณา

เพื่อปกป้องตัวเองจากปัญหาท่ีอาจตามมาอีกในอนาคต โดยโฆษณาที่ 

เผยแพร่ใหม่นี้ก�าหนดมูลค่าเครื่องบินรบแฮร์ริเออร์เพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้าน

แต้ม ซึ่งผมเองก็แปลกใจว่าท�าไมเป๊ปซี่ถึงไม่เลือกก�าหนดมูลค่าของ 

เครือ่งบินรบแฮร์ริเออร์ทีอ่ตัรานีต้ัง้แต่แรก ทัง้นี ้ไม่ใช่ว่าตวัเลข 7 ล้านแต้ม 

มันดูน่าขันกว่าแต่อย่างใด แต่เป๊ปซี่คงแค่ไม่ได้สนใจท่ีจะค�านวณค่าของ

ตัวเลขค่าสูงๆ ที่พวกเขาสุ่มขึ้นมาก็เท่านั้นเอง

 ในฐานะมนุษย์ เราไม่ค่อยเก่งเร่ืองการตัดสินขนาดของตัวเลข 

ที่มีค่ามหาศาลเท่าไรนัก แม้เราจะเทียบได้ว่าเลขไหนมีค่ามากกว่าหรือ

น้อยกว่า แต่เรามักไม่ค่อยรู้สกึถงึขนาดของความต่างระหว่างตวัเลขทีเ่หน็ 

ในปี 2012 ผมได้รับเชิญไปออกรายการข่าวของช่องบีบีซีเพื่ออธิบายว่า

จ�านวน 1 ล้านล้านนัน้มีขนาดใหญ่แค่ไหน ช่วงน้ันหน้ีของสหราชอาณาจกัร 

เพิ่งพุ่งทะยานเกิน 1 ล้านล้านปอนด์ ผมจึงมีหน้าที่อธิบายให้คนเข้าใจว่า

มูลค่า 1 ล้านล้านปอนด์นี้มันมากมายเพียงใด แน่นอนว่าการตะโกนว่า  

“มันใหญ่มาก! ทีนี้ก็กลับไปที่ห้องส่งได้แล้วครับ!” ย่อมไม่เพียงพอ ผมเลย

ต้องยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้น

 วิธีการที่ผมชอบใช้คือการน�าตัวเลขขนาดใหญ่ไปเปรียบเทียบ

กับเวลา เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจ�านวน 1 ล้าน 1,000 ล้าน และ 1 ล้านล้าน 

มขีนาดไมเ่ท่ากัน แตเ่รากไ็มค่อ่ยรู้สกึว่ามนัเพิม่ขึน้มากเทา่ไร ทวา่ถ้าลอง
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เอามาเทียบเป็นเวลาละก็ คุณจะพบว่า 1 ล้านวินาทีมีค่าเท่ากับประมาณ 

11 วันกับอีก 14 ชั่วโมง หรือเกือบสองสัปดาห์ ถือว่าไม่แย่เท่าไรนักหาก

จะต้องรออะไรบางอย่างด้วยเวลาเท่านี้ แต่ถ้าคุณต้องรออะไรบางอย่าง

ถึง 1,000 ล้านวินาทีจากตอนนี้ มันเท่ากับว่าคุณต้องรอไปอีกกว่า 31 ปี 

เลยนะครับ

 ส่วน 1 ล้านล้านวนิาทจีากตอนนี ้แปลว่าคณุต้องรอไปจนถงึหลัง

ปี 33700 เลย

 แมต้วัเลขพวกนีจ้ะดูนา่ตกใจ แต่ถา้คุณคิดอย่างถีถ้่วนก็จะเข้าใจ

ได้ง่ายๆ ในเมื่อจำนวน 1 ล้าน 1,000 ล้าน และ 1 ล้านล้าน มีค่าเพิ่มขึ้น 

1,000 เท่าจากตัวเลขก่อนหน้า ดังนั้น เมื่อ 1 ล้านวินาทีคือเวลาประมาณ 

1 ใน 3 ของเดือน 1,000 ล้านวินาทีจึงมีค่าเท่ากับ 330 เดือน (1 ใน 3 ของ

ระยะเวลา 1,000 เดือน) และเมื่อ 1,000 ล้านวินาทีมีค่าเท่ากับระยะเวลา

ประมาณ 31 ป ีดงันัน้ ระยะเวลา 1 ลา้นล้านวินาท ีจงึมคีา่เท่ากบัประมาณ 

31,000 ปีนั่นเอง

 เราถูกสอนกันมาตลอดชีวิตว่าตัวเลขจะเพิ่มข้ึนเป็นเส้นตรง ซ่ึง

หมายความว่าระยะห่างของตวัเลขแต่ละตวัจะต้องเท่ากัน หากคณุนบัหนึง่

ถึงเก้า เลขแต่ละตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นจากจ�านวนก่อนหน้าหนึ่งหน่วยเท่ากัน 

ไม่มผีดิเพีย้น และเมือ่คณุถามใครสกัคนว่าค่ากึง่กลางระหว่างหนึง่ถงึเก้า

นัน้คือเท่าไร พวกเขาก็จะตอบเหมือนๆ กันว่าห้า แต่ทีพ่วกเขาตอบแบบนี ้

ก็เป็นเพราะพวกเขาถูกสอนมาเช่นนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่ค�าตอบที่ถูกต้อง 

เสมอไป! ความจริงก็คือมนษุย์เราไม่ได้รับรู้ว่าตวัเลขเพิม่ขึน้หรือลดลงเป็น 

เส้นตรง แต่เป็นในลักษณะลอการิธึม (logarithm) มากกว่า หากคุณไป

ถามเด็กหรือใครสักคนที่ไม่เคยเข้าเรียนในระบบการศึกษาด้วยค�าถาม 

ข้างต้น พวกเขามักจะตอบกลับมาว่าค่าที่อยู่ตรงกลางระหว่างหนึ่งและ

เก้าคือสามต่างหาก

 เหตุผลก็คือสามถือเป็นค่าก่ึงกลางอีกแบบหนึ่งที่เราเรียก

ว่าค่าก่ึงกลางแบบลอการิธึม ซึ่งหมายความว่ามันเป็นค่ากลางเม่ือ
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พิจารณาจากสมการการคูณ ไม่ใช่การบวก โดย 1 × 3 = 3 และ 

3 × 3 = 9 ตามลำดับ อันท่ีจริงในทางคณิตศาสตร์นั้นมีหลายวิธีที่จะ

เพิ่มค่าจากหนึ่งไปถึงเก้า ไม่ว่าจะเป็นการบวกเพิ่มทีละสี่หรือการคูณ 

ครั้งละสาม ดังนั้น “ค่ากึ่งกลางของการคูณ” จึงอยู่ที่สาม วิธีนี้เป็นวิธีคิดที่

ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด และเรามักใช้วิธีคิดแบบนี้จนกว่าจะถูกสอน

ให้คิดอีกแบบหนึ่ง

 หากคุณลองบอกชนเผ่ามุนดูรูคู (Munduruku) ทีเ่ป็นชาวพืน้เมือง

ในเขตลุม่น�า้แอมะซอนให้วางรปูทีมี่จ�านวนจดุท่ีแตกต่างกนัในต�าแหน่งท่ี

เหมาะสม พวกเขาก็จะวางรูปสามจุดไว้ตรงกลางระหว่างรูปหนึ่งจุดและ

รูปสิบจุด หรือถ้าคุณรู้จักเด็กในวัยอนุบาลหรือเด็กกว่านั้นสักคนที่พ่อแม ่

ไม่กังวลที่จะให้คุณท�าการทดลองกับลูกของพวกเขา คุณก็จะพบว่าเด็ก

เหล่านี้จัดวางตัวเลขในรูปแบบเดียวกันกับชนเผ่ามุนดูรูคู

 ถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลาเกือบท้ังชีวิตในโรงเรียนค�านวณตัวเลข 

ที่มีค่าไม่มาก แต่สัญชาตญาณของมนุษย์ก็ยังคงรับรู้เลขท่ีมีขนาดใหญ่ 

ในเชิงลอการิธึมมากกว่า อย่างท่ีเรามักรู้สึกว่าความต่างระหว่างจ�านวน  

1 ล้านกับ 1,000 ล้านและ 1,000 ล้านกับ 1 ล้านล้านมีขนาดใกล้เคียงกัน  

เพราะมันเพิม่ข้ึน 1,000 เท่าเหมือนๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความต่าง 

ระหว่างตวัเลข 1,000 ล้านกับ 1 ล้านล้านนัน้ใหญ่กว่ามาก มันคอืช่วงเวลา 

ตัง้แต่ทีคุ่ณเกิดมาจนอายุ 30 ต้นๆ เทยีบกับระยะเวลาทีแ่ม้แต่มนษุยชาติ 

ก็อาจไม่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้ว

 สมองของมนุษย์เราไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์

ตั้งแต่เกิด แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับ จริงๆ แล้วเราทุกคนเกิดมา

พร้อมกับศักยภาพในการรับรู้ตัวเลขที่แตกต่างกันจำนวนมาก และเรา

ก็มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม แม้กระทั่งเด็กทารกก็ยังสามารถ

กะประมาณจำนวนจุดท่ีปรากฏในภาพหรือทำโจทย์เลขคณิตพื้นฐาน 

อยา่งงา่ยๆ ได้ นอกจากนีเ้รายงัเกิดมาพรอ้มกับทกัษะในการเรยีนรู้ภาษา

และสัญลักษณ์ต่างๆ แต่ทักษะเหล่าน้ีท่ีช่วยให้เราอยู่รอดและรวมกลุ่ม
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ขึ้นมาเป็นสังคมได้นั้นแตกต่างจากทักษะทางคณิตศาสตร์ในเชิงวิชาการ

อยู่มาก แม้ว่าการพิจารณาจำนวนเชิงลอการิธึมจะเป็นวิธีที่ใช้การได้ใน

การจัดเรียงและเปรียบเทียบตัวเลข แต่คณิตศาสตร์ท่ีแท้จริงนั้นยังต้อง

พิจารณาจำนวนเชิงเส้นด้วย

 มนุษย์เรามักจะไม่ค่อยฉลาดเวลาต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ

ท่ีเป็นวิชาการเท่าไรนัก เพราะมันเป็นกระบวนการท่ีต่อยอดจากสิ่งท่ี

ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ผ่านวิวัฒนาการมาเป็นทักษะในระดับท่ีเกินกว่า

ความเข้าใจทั่วไปของเรา มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาพร้อมสมองที่จะท�าความ

เข้าใจจ�านวนเศษส่วน จ�านวนตดิลบ หรอืแนวคิดทางคณติศาสตร์ท่ีซบัซ้อน 

และแปลกประหลาดได้ในทันที แต่ถ้าเราใช้เวลากับมันไปเรื่อยๆ สมอง

ของเราก็จะค่อยๆ เรียนรู้วิธีจัดการกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ได ้

ทีละเล็กละน้อย ตอนนี้เรามีคณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับในโรงเรียน และ

เม่ือผ่านการเรียนรูแ้ละพบเจอโจทย์คณติต่างๆ มากพอ สมองของเราก็จะ 

เรียนรู้วิธีคิดค�านวณตัวเลขตามหลักการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ได้ แต่ 

เมื่อใดที่ทักษะเหล่านี้ไม่ถูกใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน สมองของเราก็

พร้อมจะปรับตัวเองกลับสู่ค่าตั้งต้นเมื่อตอนเราเกิดมาได้ทันที

 ในสหราชอาณาจักรเคยมีเหตุการณ์ท่ีลอตเตอร่ีแบบขูดชุดหนึ่ง 

ท่ีเพิ่งวางขายได้ไม่ถึงสัปดาห์ต้องถูกเรียกคืนจากตลาด กลุ่มคาเมล็อต  

(Camelot) ท่ีได้รับสิทธิ์เป็นผู ้ด�าเนินการขายลอตเตอร่ีของสหราช

อาณาจกัรอย่างเป็นทางการออกมาช้ีแจงว่า สาเหตท่ีุต้องเรียกคืนลอตเตอร่ี 

ชุดนี้เกิดจาก “ความสับสนของนักเสี่ยงโชค” ลอตเตอรี่แบบใหม่ที่เป็น

ปัญหานี้มีชื่อว่า “คูลแคช” (Cool Cash) ลอตเตอรี่คูลแคชนี้เป็นลอตเตอรี่ 

แบบขูดที่มีตัวเลขอุณหภูมิต่างๆ พิมพ์เอาไว้ ซึ่งกติกาการถูกรางวัลก็ไม่

ซับซ้อนอะไรนัก นักเส่ียงโชคเพียงต้องขูดพบตัวเลขอุณหภูมิที่ต�่ากว่า

ค่าที่เขียนไว้เท่านั้นเอง แต่ดูเหมือนผู้เล่นหลายคนจะมีปัญหากับตัวเลข

ที่มีค่าติดลบ …
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ลอตเตอร่ีใบหนึง่ของผมบอกว่าผมต้องได้ตวัเลขอณุหภมิูทีต่�า่กว่า 

-8 ถึงจะถูกรางวัล ซึ่งเลขที่ผมได้หลังจากขูดการ์ดแล้วคือเลข -6  

และ -7 ผมเลยคิดว่าผมถูกรางวัลแน่ พนักงานสาวที่ขายลอตเตอรี่ 

ให้ผมกคิ็ดเหมือนกัน แต่เม่ือเธอน�าลอตเตอรีใ่บนัน้ไปสแกน เครือ่ง

ตรวจรางวลักลับบอกว่าลอตเตอร่ีของผมไม่ถกูรางวลั ผมเลยโทรไป

ทีค่าเมลอ็ตเพือ่ร้องเรียน แต่พวกเขากลับมาโกหกผมว่าเลข -6 นัน้ 

มีค่ามากกว่า -8 นี่มันบ้าชัดๆ 

 เร่ืองราวน้ีท�าให้คิดว่าเราใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในสังคม 

สมยัใหม่ของเรามากจนน่าเหลือเช่ือ แต่ก็น่ากลัวในคราวเดียวกัน ในฐานะ

สปีชส์ีหนึง่ มนษุย์เราได้เรยีนรูท่ี้จะส�ารวจและใช้ประโยชน์จากคณติศาสตร์ 

เพื่อท�าสิ่งต่างๆ มากมายเกินกว่าท่ีสมองของเราจะประมวลผลได้ตาม

ธรรมชาติท่ีติดตัวมา คณิตศาสตร์ท�าให้เราสามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีเหนือ

กว่าศักยภาพท่ีร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ท�าได้ ซึ่งเม่ือเราไปได้

ไกลกว่าสัญชาตญาณ มนุษย์เราก็จะสามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีน่าตื่นเต้น

ได้ไม่รู้จบ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ท�าให้มนุษย์เราเปราะบางท่ีสุดด้วย  

ข้อผิดพลาดในการค�านวณเล็กๆ น้อยๆ ท่ีหลุดรอดสามัญส�านึกของเรา 

ไปได้ง่ายๆ อาจสร้างความเสียหายได้มหาศาล

 โลกในทุกวันนี้สร้างข้ึนบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะ

เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเงิน หรือวิศวกรรมศาสตร์ 

… ทุกอย่างล้วนเป็นคณิตศาสตร์ที่มีเปลือกนอกแตกต่างกันไปเท่านั้น  

ดังนั้น ความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ท่ีดูเหมือนจะไม่เป็นพิษเป็นภัย 

ทุกประเภทอาจส่งผลเสียได้เกินกว่าท่ีเราจะคาดคิด หนังสือเล่มนี้ 

เป็นการรวบรวมข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ทั้งหลายท่ีผมประทับใจ 

มาไว้ด้วยกัน ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ที่คุณจะได้พบในหน้าต่อๆ ไป 

ไม่เพียงแต่น่าประหลาดใจเท่าน้ัน แต่มันยังช่วยให้เราตาสว่างอีกด้วย 

ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเปิดเผยให้พวกเราเห็นถึงกลไกทางคณิตศาสตร์ที่

ท�างานอยู่เบ้ืองหลังสิ่งต่างๆ โดยที่ไม่ค่อยมีใครรับรู้ ราวกับว่าเบ้ืองหลัง
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โลกแห่งเวทมนตร์คาถาสมัยใหม่ของเรามีพ่อมดแห่งออซก�าลังท�างาน

ล่วงเวลาอย่างแข็งขันด้วยลูกคิดและไม้บรรทัดค�านวณ (slide rule) เรา

มักไม่รู้ว่าคณติศาสตร์พาเราพฒันามาไกลแค่ไหนและสามารถสร้างความ

เสยีหายให้เราได้มากเพยีงใดจนกว่าจะมีปัญหาเกิดขึน้ ความตัง้ใจของผม 

ในการเขยีนหนงัสือเล่มนีไ้ม่ใช่เพือ่จะล้อเลียนผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบในความ

ผิดพลาดเหล่านี้ แน่นอนว่าผมเองก็เคยท�าพลาดอยู่บ่อยครั้ง ใครๆ ก็เคย

ท�าพลาดกันทัง้นัน้ และเพือ่สร้างความสนกุและความท้าทายเล็กๆ น้อยๆ 

ผมได้ตั้งใจสร้างข้อผิดพลาดไว้สามข้อในหนังสือเล่มนี้ แล้วบอกผมด้วย 

นะครับว่าคุณหาเจอครบทั้งสามข้อหรือไม่!



1

หลงวัันำลืมเวัล�
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วันที่ 14 กันยายน 2004 ขณะที่เครื่องบินราว 800 ล�าก�าลังบินใน

เที่ยวบินทางไกลอยู่เหนือน่านฟ้าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ความ

ผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ก็ท�าให้ชีวิตของผู้คนนับหม่ืนตกอยู่ในอันตราย 

เมื่อจู่ๆ สัญญาณวิทยุที่ใช้ติดต่อระหว่างศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศใน

เมืองลอสแอนเจลิสกับเคร่ืองบินทกุล�าก็ขาดหายไปโดยไม่มีสญัญาณเตอืน 

ใดๆ ล่วงหน้า ความตื่นตระหนกจึงตามมาอย่างรวดเร็ว

 เป็นเวลาราวสามชั่วโมงที่วิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้ ในระหว่างนั้น  

เจ้าหน้าท่ีต้องใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวติดต่อกับศูนย์ควบคุมจราจรทาง

อากาศแห่งอื่นๆ เพื่อให้เครื่องบินทุกล�ากู้คืนสัญญาณส่ือสารกลับมา  

โชคดีท่ีไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่ท่ามกลางความโกลาหลก็มีเร่ืองตื่นเต้น 

เกิดขึน้ไม่น้อย มีเครือ่งบิน 10 ล�าทีเ่ฉยีดเข้าใกล้กันเกินกว่าระยะท่ีข้อบังคับ 

ก�าหนด (5 ไมล์ทะเลในแนวราบ หรือ 2,000 ฟุตในแนวดิ่ง) ในจ�านวนนี้มี

เครื่องบินสองคู่ที่บินห่างกันในระยะเพียง 2 ไมล์ เที่ยวบิน 400 เที่ยวต้อง

ออกเดินทางล่าช้า และอีก 600 เที่ยวบินต้องถูกยกเลิก ทั้งหมดนี้เกิดจาก 

ความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์
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 แม้รายละเอียดที่ทางการประกาศออกมาจะไม่ระบุถึงสาเหตุ

แท้จริงของข้อผิดพลาดน้ี แต่เราก็พอรู้ได้ว่าต้นเหตุของปัญหาคือการ 

จับเวลาท่ีผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ในศูนย์ควบคุม ระบบควบคุมจราจร

ทางอากาศนับเวลาด้วยวิธีการนับถอยหลังทีละหนึ่งมิลลิวินาทีจาก 

4,294,967,295 มิลลิวินาที ซึ่งหมายความว่ามันจะใช้เวลาทั้งหมด 49 วัน  

17 ชั่วโมง 2 นาที และ 47.296 วินาทีกว่าจะนับถึงศูนย์

 โดยปกติแล้ว เคร่ืองคอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องถูกรีสตาร์ตเพื่อให้

นาฬิกาเริ่มเดินใหม่ก่อนจะนับถึงศูนย์ ซึ่งทุกคร้ังที่รีสตาร์ต นาฬิกาก็จะ 

กลับไปเริ่มนับถอยหลังใหม่ที่ 4,294,967,295 มิลลิวินาที ในมุมมอง 

ของผม ใครบางคนคงเหน็ปัญหาดังกล่าวแล้ว จงึมีนโยบายให้ต้องรีสตาร์ต 

ระบบอย่างน้อยทุก 30 วัน แต่นี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดย 

ไม่ได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ท่ีซ่อนอยู่ ข้อผิดพลาดดังกล่าว 

ก็คือไม่มีใครเคยตรวจสอบเลยว่าระบบของคอมพิวเตอร์ในศูนย์ควบคุม

มีระยะเวลาด�าเนินงาน (runtime) เหลือกี่มิลลิวินาที จนกระทั่งในปี 2004  

ระบบกบ็งัเอญิทำงานตดิตอ่กนัเปน็เวลา 50 วนัโดยไมไ่ดห้ยดุพกั นาฬิิกา

ที่นับถอยหลังจึงแตะเลขศูนย์วินาทีเข้าจนได้ ทันใดนั้นระบบทั้งหมดก็

ปิดตัวลง ส่งผลให้เครื่องบิน 800 ลำที่ลอยอยู่บนน่านฟ้าของเมืองที่ใหญ่

อันดับต้นๆ ของโลกตกอยู่ในความเป็นความตายทันที เพียงเพราะใคร 

บางคนไม่ได้เลือกใช้ตัวเลขที่ใหญ่มากพอ

 ผู้คนโยนความผิดไปให้กับการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ

รันระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบต่างๆ เป็นอย่างแรก ระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์รุ่นแรกๆ (อย่างเช่น Windows 95) นั้นมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ 

ไม่ผดิเพีย้น เพราะเม่ือใดก็ตามทีค่ณุเร่ิมใช้งานโปรแกรม ระบบปฏิบัตกิาร

วินโดวส์ก็จะเร่ิมจับเวลาในหน่วยมิลลิวินาทีเพื่อสร้าง “เวลาของระบบ” 

ซึ่งใช้ก�าหนดเวลาการท�างานของโปรแกรมทั้งหมดในเครื่อง แต่เมื่อเวลา

ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์นับจนถึง 4,294,967,295 มิลลิวินาที ระบบ

ก็จะกลับมาเร่ิมท่ีศูนย์ใหม่อีกคร้ัง ซึ่งเวลาที่วิ่งถอยหลังฉับพลันนี้ท�าให้



Matt  Parker    23

บางโปรแกรม เช่น ไดรเวอร์ ซึ่งท�าหน้าที่เชื่อมต่อระบบปฏิบัติการเข้ากับ

อปุกรณ์ภายนอกอ่ืนๆ เกิดปัญหาขึน้มาได้ เพราะไดรเวอร์ต้องจบัเวลาเพือ่

คอยตรวจสอบการตอบสนองของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างราบร่ืนและ

ไม่มีอาการค้างนานเกินไป ดังนั้น เมื่อจู่ๆ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์บอก

โปรแกรมว่าเวลาของระบบก�าลังนับถอยหลัง โปรแกรมเหล่านี้ก็จะรวน  

และท�าให้ทั้งระบบพังลงไปพร้อมๆ กัน

 แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าต้นตอของปัญหาในเหตุการณ์นี้อยู่ท่ีระบบ

ปฏิบัติการวินโดวส์จริงหรือไม่ หรือปัญหาอาจอยู่ท่ีค�าสั่งใหม่ซึ่งถูกป้อน

เข้าไปในระบบควบคุมจราจรทางอากาศก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าความจริงจะ

เป็นเช่นไร จ�าเลยของเหตกุารณ์นีคื้อตวัเลข 4,294,967,295 อย่างแน่นอน  

ตัวเลขนี้ไม่มากพอส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ใช้ในครัวเรือนยุค

ทศวรรษ 1990 และไม่มากพอส�าหรับการควบคุมจราจรทางอากาศใน

ช่วงต้นทศวรรษ 2000 และในปี 2015 มันก็ไม่มากพอส�าหรับเครื่องบิน 

โบอิงรุ่น 787 ดรีมไลเนอร์

 ปัญหาทีเ่กดิขึน้กับเคร่ืองบินโบองิรุน่ 787 ดรีมไลเนอร์อยู่ท่ีระบบ

ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมันจะนับเวลาเพิ่มขึ้นทีละ 10 มิลลิ- 

วินาที (เมื่อนับครบ 100 ครั้งจะเท่ากับ 1 วินาที) โดยมีตัวเลขสูงสุดอยู่ที่ 

2,147,483,647 (น่าสงสยัท่ีมันใกล้เคียงกบัครึง่หนึง่ของ 4,294,967,295 …)  

ซึ่งหมายความว่าเครื่องบินโบอิง 787 จะสูญเสียพลังงานไฟฟ้าทันทีเม่ือ

มันท�างานต่อเนื่องกัน 248 วัน 13 ชั่วโมง 13 นาที และ 56.47 วินาที 

แม้จะเป็นเวลานานพอที่เครื่องบินส่วนใหญ่จะรีสตาร์ตก่อนจะเกิดปัญหา 

แต่มันก็สั้นพอท่ีจะท�าให้เกิดปัญหาเคร่ืองยนต์สูญเสียพลังงานไฟฟ้า  

ซึ่งองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation 

Administration - FAA) อธิบายสถานการณ์นี้ไว้ดังนี้

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมหน่วยควบคุมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator 

Control Unit - GCU) จะท�างานเกนิพกัิดหากเดินเคร่ืองต่อเนือ่งกัน
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นานเกิน 248 วัน ท�าให้หน่วยควบคุมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าทั้งหมด

เข้าสู่โหมดส�ารอง (failsafe) และถ้าหากหน่วยควบคุมเคร่ือง

ก�าเนิดไฟฟ้าหลักส่ีตัว (ท่ีเชื่อมต่อกับเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าที่ติดกับ

ตัวเคร่ืองยนต์) เร่ิมท�างานพร้อมกัน หากพวกมันท�างานต่อเนื่อง

กันเป็นเวลาเกิน 248 วัน หน่วยควบคุมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหลัก

ทั้งส่ีตัวจะเข้าสู่โหมดส�ารองโดยพร้อมเพรียง ส่งผลให้เครื่องบิน 

สญูเสียพลงังานไฟฟ้ากระแสสลับท้ังหมด ไม่ว่าจะอยูใ่นช่วงการบิน 

แบบไหน

 ผมเชื่อว่า “ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงการบินแบบไหน” ขององค์การ

บริหารการบินแห่งชาต ิคือข้อความแบบเป็นทางการของ “เคร่ืองยนต์อาจ

หยุดท�างานในระหว่างเท่ียวบินได้” แต่ค�าแถลงการณ์ด้านความสมควร 

เดินอากาศ (airworthiness) จากทางการกลับระบุวิธีการแก้ไขโดยออก

ข้อบังคับว่า “ต้องหม่ันบ�ารุงรักษาด้วยการปิดการใช้งานพลังงานไฟฟ้า

เป็นประจ�า” ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามท่ีมีเคร่ืองบินโบอิง 787 อยู่ใน 

ครอบครองต้องไม่ลืมท่ีจะปิด-เปิดเคร่ืองเป็นประจ�า แหม ช่างเป็นวิธ ี

แก้ปัญหาสไตล์โปรแกรมเมอร์ที่คลาสสิกอะไรเช่นนี้ แต่โชคดีที่ตอนนี ้

บริษทัโบองิได้พฒันาโปรแกรมของตวัเองเพือ่แก้ปัญหานีแ้ล้ว การรีสตาร์ต 

เครื่องยนต์ก่อนน�าเครื่องขึ้นจึงไม่จ�าเป็นอีกต่อไปแล้วครับ

เมื�อ 4,300 ล้�นำมิลลิวัินำ�ท่ไม่นำ�นำพอ

แล้วท�าไมทั้งไมโครซอฟท์ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศในเมืองลอส 

แอนเจลิส และบริษทัโบองิ จงึต้องใช้ตวัเลขราว 4,300 ล้าน (หรือคร่ึงหนึง่) 

ที่ดูแปลกประหลาดนี้ในการจับเวลากันด้วยล่ะ ดูเหมือนนี่จะเป็นปัญหาที่

แพร่ขยายไปทัว่ ผมขอแนะน�าให้คณุลองพจิารณาตวัเลข 4,294,967,295  

ในรปูแบบเลขฐานสอง (binary code) ดูครับ แล้วคณุจะพบเบาะแสส�าคัญ 

เพราะเม่ือตัวเลขดังกล่าวถูกเขียนในรูปแบบของรหัสคอมพิวเตอร์ที่


