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ภาคที่ 85 เครื่องเขารหัสลับ Enigma
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w

อีนิกมา

w

เปนเครื่องเขารหัสขอมูลที่เยอรมันใชใน ชวงสงครามโลกครั้งที่สอง

เยอรมันสื่อสารขอมูลทางวิทยุเปนหลัก เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลที่สงทางวิทยุนั้น
เปนสื่อสาธารณะที่ใครๆก็ไดยินได เยอรมันจึงจําเปนจะตองแปลงขอมูลเหลานั้นดวยอีนิกมาใหอยู
ในรูปที่อาน ไมรูเรื่องกอน
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อีนิกมาเปนรหัสลึกลับนาสนเทหอยางชื่อ และเปนเครื่องมือที่เยอรมันมั่นใจอยางเหลือเกิน
วาจะไมมีใครทําลายไดสําเร็จ การที่อังกฤษสามารถถอดรหัสอินิกมาได ถือเปนจุดเปลี่ยน
ของโฉมหนาของสงครามเลยทีเดียว
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อีนิกมาปรากฎโฉม ครั้งแรกในป 1918 โดยเปนสินคาชิ้นหนึ่งของบริษัทรักษาความปลอดภัย
ที่วางขายในทองตลาด ผูคิดคนอีนิกมาคือ Arthur Scherbius ซึ่งไดออกแบบใหอีนิกมาใชงานงาย
มีหนาตาคลายเครื่องพิมพดีดที่มีแปนตัวอักษรใหกด
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Arthur Scherbius
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เวลากดตัวอักษร เชน Q ตัวอักษรจะผานการแปลงรูปเปนตัวอื่นเชน U เปนตน ในเครื่องมีแผงไฟ
ที่แสดงตัวอักษรที่ถูกแปลงแลว (ในที่นี้คือ U) ที่จะสวางวาบขึ้น ผูใชเครื่องนี้จะตองจดตัว U
เพื่อเอาไปใชสงขอมูลตอไป ดังนั้น HELLO อาจกลายเปน BXCYR เปนตน
สังเกต วาตัว L สองตัวนั้นแปลงไดตางกันไปในการกดแตละครั้ง (ในแปนพิมพนั้นไมมีตัวเลข
การสงตัวเลขจึงตองใชการสะกดเอา เชน 3321 เปน DREI DREI ZWO EINS)
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อีนิกมาไมประสบความสําเร็จในการขาย แตกองทัพเยอรมันใหความสนใจ และตั้งแตป 1923
อี นิ ก มาก็ ไ ม มี ว างขายอี ก ต อ ไป
แต ก ลายเป น เครื่ อ งมื อ ใช ใ นหน ว ยทหารแทน

w

ขอ ดีของอีนิกมาคือใชงานงาย เขาใจงาย ผูใชไมจําเปนตองรูวาขางในเครื่องอีนิกมา
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ทํางานอยางไร ก็รูวาพิมพอะไรเขาไป ก็จะออกมาเปนอีกอยางใหเราเอาไปใชได คนใชอีนิกมา
ไมตองผานการฝกฝนอะไรมาก เพียงอานหนังสือออกและเรียนรูการปรับคาเริ่มตนของลอหมุน
(ที่ทํางายๆ ดวยมือ) ก็ใชไดแลว
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สวนใหญภารกิจที่ Enigma มีสวนรวมมากคือ ภารกิจของเรือดําน้ํา U-boat ซึ่งทําใหเรือดํา
น้ํา U-boat จมเรือฝายสัมพันธมิตรไดมากมาย จึงทําใหฝายสัมพันธมิตรตองเรงทําการแกะรหัสของ
เครื่อง Enigma นี้ใหได แตก็ไมใชเรื่องงายนัก เพราะ นาย Arthur Scherbius ไดอางวา
ถานําคน 1000 คนมาทําการสุมถอดรหัส โดยใชอัตรา 4 ทางเลือก ตอ 1นาที ตองใชเวลาถึง
900 ลานป ในการจะถอดรหัสได เปนการเพิ่มความมั่นใจแกกองทัพนาซีเยอรมันเปนอยางมาก
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อีกทั้งเครื่องเขารหัสและถอดรหัสในตัวเดียวกันอีนิกมามีขนาดเล็ก พกพาไปไหนสะดวก จึง
สะดวกกับการใชงานทางทหารอยางยิ่งนอกจาก นั้นหนวยทหารแตละกองยังสามารถตั้งรหัสให
เขาใจไดแตในพวกเดียวกัน(เชน เฉพาะกองทัพเรือ เฉพาะกองทัพอากาศ)ซึ่งทําไดดวยการตั้งคาลูก
ล อ ให ต า งกั น ไปตอนที่ ส งครามโลกครั้ ง ที่ ส องเริ่ ม ระอุ นั้ น กองทั พ เยอรมั น ก็ ใ ช ง านอี นิ ก มา
อยางกวางขวางแลวตลอดชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันไดพัฒนาอีนิกมาอยูเสมอเชนเพิ่มลอ
หมุนจาก 3 เปน 5 และทําใหลอหมุนนี้วิ่งไปลําดับใดก็ไดคือจะตั้งคาให ลอไหนจะเปน ลอชั่วโมง
ลอนาที ก็ได
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ซึ่งทําใหการถอดรหัสยากขึ้นไปอีก ไมเพียงเทานั้นเยอรมันจะเลือกใชลอหมุนเพียงสามตัว
จากหาตัวที่มีอยูการ จะแกะรหัสดวยการเดาจึงตองเดาทั้งลูกลอไหนที่จะใช และใชในลําดับใด
ด ว ยคุ ณ สมบั ติ เ หล า นี้
เยอรมั น จึ ง เชื่ อ มั่ น ว า ไม มี ใ ครจะแกะรหั ส อี นิ ก มาออกได เ ลย
มีการเริ่มตนศึกษาเครื่องอินิกมา ในป ค.ศ. 1930 กอนที่เยอรมันจะบุกโปแลนด ในป ค.ศ. 1939
โดยหนวยราชการลับของโปแลนด โดยการรวบรวมขอมูล รูปภาพและสรางเครื่องจําลองอินิกมา
(Enigma Replica)ไดสําเร็จ แตการถอดรหัสก็ยังไมใชเรื่องงาย ทีมงานถอดรหัสของโปแลนด
ประกอบไปดวยนักคณิตศาสตร นักถอดรหัส ในป ค.ศ. 1939ที่เยอรมันบุกโปแลนดทําให ผลงาน
การวิจัยศึกษาอินิกมา ถูกสงตอไปยังฝายพันธมิตรคือฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แตการบุกของ
เยอรมันไดรุกคืบมายังฝรั่งเศสอยางรวดเร็วฝรั่งเศสยังไมไดพัฒนาตอ ทีมโปแลนดที่พยายามแกะ
อีนิกมาประกอบดวย Marian Rejewski, Jerzy Rozycki และ Henryk Zygalski ทีมนี้มีที่มาตั้งแตตนป
1929 เมื่ออาจารย Krygowski แหงภาคคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย Poznan ไดรวบรวมรายชื่อนักเรียน
ปสามและสี่ที่รูภาษาเยอรมัน และมีผลการเรียนในเกณฑดี มารวมเรียนวิชา Cryptology (การ
เขารหัสและถอดรหัสขอมูล) ในโครงการลับที่มีทหารมารวมดวย นักเรียนราวยี่สิบคนที่ไดรับเลือก
จะตองปฏิญาณตนวา จะเก็บเรื่องนี้เปน ความลับ สาเหตุที่มหาวิทยาลัยนี้ไดรับเลือกเปนที่ตั้งทีม ก็
เพราะนักเรียน สวนใหญมาจากดินแดนที่เคยถูกครอบครองโดยเยอรมันมากอน และผานการเรียน
ในโรงเรียนที่สอนเปนภาษาเยอรมัน ในวิชา Cryptology นั้น อาจารยนําโคดยากๆ มาลองให
นักเรียนแกเลน และสอนความรูไปดวยพรอมกันนักเรียนจํานวนมากตองยกเลิกกลางคัน บางเพราะ
ตามไมทัน บางเพราะรูสึกไมถนัดทางศาสตรนี้ และสามคนที่เหลือรอดอยูก็ไดกลายมาเปนทีมอีนิก
มานั่นเอง ในตอนนั้น Rejewski อายุ 27 ป Rozycki อายุ 23 และ Zygalski อายุ 25 ป
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ในป 1926 โปแลนด ที่จับตาดูเยอรมันอยู พบวาตัวเองแกะขอความที่เยอรมันใชสื่อสาร
ไมไดอีกตอไป จึงรูวาเยอรมัน ไดใชวิธีการเขารหัสขอมูลแบบใหมแลว สปายโปแลนดสืบพบ
เกี่ยวกับอีนิกมา อีกทั้งไดครอบครอง เครื่องอีนิกมาที่เคยวางขายตามทองตลาดดวย Rejewski หนึ่ง
ในผูแกะโคดอีนิกมาเขียนในบทความของเขาฉบับหนึ่ง (Wiadomosci matematyczne 23) วาในราว
ป 1927 ศุลกากรวอรซอไดรับพัสดุจากเยอรมัน ระบุวาเปนอุปกรณวิทยุ แตบริษัทจัดสงยื่นคําขาด
อยางเอาเปนเอาตายใหคืนพัสดุนี้กลับเยอรมันกอนจะถูกเปดตรวจ โดยบอกวาพัสดุนี้จัดสงพลาด
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อาการรอนรนนี้ทําใหศุลกากรโปแลนดเอะใจและสงพัสดุนี้ไปใหหนวยแกะรหัส ขอมูล ซึ่งเปน
ผูดูแลอุปกรณวิทยุอยูในตอนนั้น โปแลนดพบวาสิ่งที่อยูในกลองคืออีนิกมา เหตุการณนั้นเกิดขึ้นใน
เที่ยงวันเสาร และโปแลนดก็มีเวลาทั้งสุดสัปดาหทําความรูจักกับอีนิกมา กอนจะบรรจุลงกลองแลว
จัดสงคืนเยอรมันอยางเรียบรอยแตถึง โปแลนดจะมีอีนิกมารุนที่เคยวางขาย แตการแกะรหัสก็ยัง
เปนไปไมไดเพราะกองทัพเยอรมันไดดัดแปลงอีนิกมาที่ใชในทหารใหตางจากรุนที่วางขายใน
ทองตลาด
โปแลนดอาจจะทําอะไรไมไดไปมากกวานี้ ถาเยอรมันจะไมมีหนอนบอนไส Hans ThiloSchmidt (* ชื่อจริงนี้ปรากฏตางๆ กันไป ขอมูลที่ทราบแนชัดประการเดียวคือเขาเปนที่รูจักกัน
ทั่วไปในนามแฝง Asche) เปนชาวเยอรมันที่มาเสนอขายขอมูลอีนิกมาใหฝรั่งเศส บางขอมูลบอกวา
เขาเกิ ด ตกอั บ และได ไ ปของานทํ า จากพี่ ช ายที่ เ ป น นายทหารมี ย ศในศู น ย ข อ มู ล ของเยอรมั น
งานที่ไดรับมอบหมายคือการทําลายโคดอีนิกมาที่ไมใชแลว ฮานสมีขอมูลทั้งขอความกอนเขารหัส
และขอความที่เขารหัสแลว ซึ่งเขานําไปขายใหหนวยสปายฝรั่งเศส แถมดวยการเขียนคูมืออธิบาย
การติดตั้งใชงานเครื่องใหพรอมสรรพ แตฮานสก็ไมไดบอกวาอีนิกมามีวงจรการทํางานภายใน
อยางไร นายฮานสนั้นทํางานไดดีมาก จนกระทั่งฝรั่งเศสเชิญใหไปปารีสครั้งหนึ่งในป 1938 เพื่อให
รางวัลเปนการทองราตรี ในฐานะที่ ปฏิบัติหนาที่และจงรักภักดีเปนเลิศ
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(รูปจากซายไปขวา Marian Rejewski , Henryk Zygalski , Jerzy Rozycki)
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ฝรั่งเศสนําขอ มูลที่ ไดไปปรึก ษากั บอังกฤษ
ซึ่งไดลงความเห็นวาถึงจะมีขอมูล พวกนี้ไปก็
ไรประโยชน ฝรั่งเศสจึงเสนอขอมูลนี้ใหทีมอีนิกมาโปแลนดที่ยินดีเปนอันมาก ทีมโปแลนด
มีขอความใหลองเลนแลว แตตองแกปริศนาวาลูกลอในนั้นหมุนอยางไร จึงลองถามทางฝรั่งเศส
วาขอคีย หรือคาตั้งเริ่มตนของลูกลอดวยไดไหม เพื่อจะไดรูวา AXEBY = HELLO เมื่อคาเริ่มตน

w

w

w

.g

eo

ลูกลอเปน ABN เปนตน ซึ่งฮานสก็ตอบรับและสงขอมูลคียมาใหดวยความเต็มใจ
ทีมโปแลนด พิจารณาขอมูล และพบดวยวาลอหมุนทั้งสามตองหมุนดวยความเร็วไมเทากัน
เพราะจากขอความสวนใหญนั้น ลอชั่วโมงและนาทีจะไมหมุน (ไมมีใครเรียกลออีนิกมาวาชั่วโมง
และนาทีนอกจากผูเขียน จริงๆ จะกันเรียกวาลอซายกลางขวา หรือ LMN หรือลอหมุนชา
ลอหมุนเร็ว)
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Rejewski ใชหลักการสลับลําดับของขอมูล (Permutation) มาสรางสมการ คอยๆ แกะรอย
การทํางานของลูกลอ จนรูวาลูกลอทํางานอยางไร โปแลนดพยายามสรางอีนิกมาจําลองขึ้นมา
แตปญหาหนักหนวงที่ตองเดาใจเยอรมัน ก็คือการเดินสายไฟจากปุมคียบอรดแตละปุมไปยัง
ตัวอักษรแตละตัวที่ลูกลอ เยอรมันอาจจะลากสายจากปุม A ไปที่ลูก ลอซี่ X ก็ได
และความเปนไปไดที่จะลากสายแบบตางๆ กันนี้ เปนไปไดแปดลานลานแบบ ในเครื่องอีนิกมาที่
วางขายในทองตลาดที่โปแลนดมีอยูนั้น ลากสายจากปุมคียบอรด Q ไป Aและ W ไป B คือ
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เรียงลําดับตามแปนของคียบอรด และไมวาโปแลนดจะพยายามเทาไหร ก็ไมไดผลออกมาเลย
ทีมโปแลนดเกือบจะสิ้นหวังอยูแลว กับการตองเดาใจหนึ่งในลานลานนี้ แต Rejewski ก็ลองนึกวา
สมมติวาเยอรมันจะลากสายแบบตรงไปตรงมา จาก A ไป A และ B ไป B ละ และพอลองเขา
ก็ไดผลจริงๆ เมื่อใส HELLO และตั้งคาลูกลอเปน ABN ขอความที่ไดก็จะเปน AXEBY ไมนาเชื่อ
เลยวาในบรรดาทางเลือกนับลานลานแบบ เยอรมันจะเลือกวิธีนี้ ที่จริงแลว ตอนที่อังกฤษเจอทีม
โปแลนดเปนครั้งแรก คําถามแรกที่อังกฤษเอยปากถามคือ เยอรมันลากสายนี้อยางไร และก็ ไดรับ
คําตอบอันสรางความประหลาดใจยิ่งยวดนี้ อยางไรก็ตาม ตอนนี้โปแลนดก็มีอีนิกมาจําลองอยูกับตัว
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แลวแตถึงจะสรางอีนิกมา เทียมไดสําเร็จ การแกะโคดก็ยังเปนเรื่องยาก เราตองไมลืมวาอีนิกมาจะ
ตั้งคาเริ่มตนของลูกลอใหมทุกวัน แถมลูกลอสามตัวนี้ยังจับมาสลับวาลอไหนจะเร็วจะชาไดตามใจ
อีกดวยหากจะใหเดาคาเริ่มตนลูกลอใหถูก ก็ตองเดาใหถูกหนึ่งในหนึ่งแสนหาพันกวาวิธี และ
จะตองเดากันทุกวัน การเดาหนึ่งจากแสนฟงดูงายดาย ในยุคคอมพิวเตอร
แตในสมัยนั้น การลองหนึ่งทางเลือก หมายถึงการปรับลูกลอดวยมือ และการตั้งลําดับ
ความเร็วของลูกลอ ก็ตองลากเดินสายกันใหมจริงๆ ดังนั้นการแกะโคดดวยการเดาสุมจึงไมเปนผล
หากจะตองเดา ก็ขอใหเปนการเดาแคหนึ่งในรอยแทนที่จะเปนหนึ่งในแสน โปแลนดจะตองรูใหได
วาคาเริ่มตนของลูกลอ และลําดับการใชลูกลอเปนอยางไร และผูที่ชวยใบคําตอบนี้แกโปแลนด
ก็ไมใชใครเลย นอกจากเยอรมัน
สวน ทางสหราชอาณาจักรไดมีการกอตั้งหนวยงานที่ Bletchley Park เพื่องานถอดรหัส
โดยเฉพาะ
ซึ่ง Bletchley Park นี้เปน Mansion สไตล วิคทอเรีย อยูทางเหนือของ ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษประมาณ 50 ไมล ซึ่งเปนแหลงของบุคคลที่มีความสามารถในการถอดรหัสนับเปน หมื่นๆ
คน ประกอบดวย เลนเกมอักษรไขว แชมปหมากรุก นักคณิตศาสตร นักเรียน นักอักขระอียิปต
และใครก็ตามที่มีวี่แวววาจะแกะรหัสได ทุกคนทํางานดวยความสนุกสนาน ดวยความทาทายกับ
รหัสที่ตองการจะถอด ยิ่งเปนความมั่นคงระดับชาติและหมายถึงความเปนความตายของชีวิตมนุษย
ดวย แลว พวกเขาจะทํางานหามรุงหามค่ํากันเลยทีเดียว
ความประสบความสําเร็จ ของ Bletchley Park นั้นไดรับความชวยเหลือจากหลายทาง หนึ่ง
ในนั้นคือ นักคณิศาสตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดชชื่อ Alan Turing (แอลัน ทัวริง)ซึ่งเปนที่ยอมรับ
วาเปนบิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งไดสรางเครื่องมือถอดรหัสชื่อ The bombe (มาจาก
ภาษาอังกฤษวา Bomb เพราะเปนเครื่องมือที่เสียงดังมากนั้นเอง) ชวงแรกๆ เครื่อง Bombe
ทํางานไดชามากๆ แตดวยความประมาทของฝายเยอรมันที่โอเปเรเตอรมักงายไมยอมเปลี่ยนการตั้ง
เครื่องทุกวันประจวบกับในเดือนพฤษภาคม 1941 ฝายอังกฤษไดจับกุมเรือดําน้ํา U-boat ที่นอกฝง
กรีนแลนดทางฝายอังกฤษก็ไดเขาไปคนและเจอเครื่อง Enigma โมเดลลาสุดพรอมกับ หนังสือ
ถอดรหัส( Code Book)อีกหลายเลมดวย จึงทําใหเครื่องถอดรหัสของฝายสัมพันธมิตรพัฒนาไป
มากทีเดียว
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โดย เฉพาะ ชวง ดีเดย ซึ่งการสื่อสารของเยอรมันในชวงนั้น ฝายสัมพันธมิตรก็ไดถอดรหัสไดแลว

Alan Turing
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eo

ซึ่งเครื่องมือถอดรหัสในชวงดีเดยนั่น ไดสรางมาจากตนแบบ Bombe เปนหนึ่งในเครื่อง
BinaryComputer เครื่องแรกๆ ของโลก ซึ่งกินพื้นที่หลายๆหองและใชหลอดสูญญากาศมากกวา
1500 หลอด เครื่องนี้ชื่อวา Colossus ซึ่งเริ่มใชงานเดือนมิถุนา ป 1944 กอนดีเดยไมกี่วัน
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ความผิดพลาดขอสําคัญที่สุดของเยอรมันก็คือ ความเชื่ออยางสุดจิตสุดใจในตัว
อีนิกมานี่เองซึง่ เปนเหตุของความผิดพลาดและเลินเลอในการใชงาน
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บทสรุปของเรื่องนี้ ก็คือ จะทําการสิ่งใดก็ขอให มีสติ อยาประมาท

