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ผม
อยากจะชักชวนให้ผู้อ่านพิจารณาเกมในลักษณะเกม 
วดัใจ เราเคยขบัรถอยูใ่นเลนกลางของดีๆ   กม็รีถนกัเลงซึง่

ขบัรถมดุไปมดุมา แซงซา้ยแซงขวาคนัหนึง่เขา้มาเบยีดเพือ่เขา้มาใน
เลนของเรา ซึง่สดุทา้ยดว้ยความกลัววา่รถจะเฉ่ียวชน เราเลยหกัพวง
มาลยัเพือ่เบีย่งรถหลบไปอกีเลนหนึง่ โดยปลอ่ยใหร้ถนกัเลงคันนัน้ขบั
เขา้มาในเลนทีค่ณุอยูเ่ดิมหนา้ตาเฉย ซึง่คณุคงท�าไดแ้ตบ่บีแตร หรอื
ไม่ก็นึกว่าเจ้าของรถนักเลงคันนั้นในใจ แต่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร

 
ด้วยแนวคิดของทฤษฎีเกม ผมจะลองเขียนตารางผล

ตอบแทนโดยคิดว่าเรามีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ จะหลบ หรือไม่หลบ 
ส่วนรถนักเลงก็มีอยู่ 2 ทางเลือกเหมือนกัน คือ หลบและไม่หลบเช่น
เดียวกัน ซึ่งได้ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) ดังต่อไปนี้

      

ถ้าเกิดเราหลบ รถนักเลงก็หลบคิดง่ายๆ เหมือนกับเกมก็
ถือว่าต่างฝ่ายต่างเสมอ ไม่ได้ไม่เสียอะไร ผมเลยให้ผลตอบแทนใน
กรณนีีเ้ปน็ (0,0) แตถ่า้เราหลบ โดยทีร่ถนกัเลงไมห่ลบปาดเขา้มาใน
เลนของเราไดอ้ยา่งสบายใจเฉิบ มนัก็เปรยีบเสมอืนวา่เกมๆ นีเ้ราแพ ้
แมว้า่รถของเราจะไมเ่กดิการเฉีย่วชนกบัรถนกัเลงกจ็รงิ แตก่ารทีเ่รา

ตอ้งหกัพวงมาลยัหลบไปอกีเลนหนึง่โดยทนัทกีท็�าใหเ้รามคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิอบุติัเหตุเฉีย่วชนกบัรถทีอ่ยูใ่นเลนขวาสดุ (ซึง่เปน็เลนทีร่ถวิง่
ด้วยความเร็วสูงที่สุดเสียด้วย) ย่ิงถ้าว่ากันไปตามกฎหมายแล้วใน
กรณีที่เราหักหลบไปชนอีกรถที่ว่ิงอยู่ดีๆ ในเลนขวา ฝ่ายเราก็จะผิด
ทันที อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่เกิดเหตุเฉี่ยวชนเราก็ต้องอารมณ์เสีย
ทันที ดังนั้น ในกรณีนี้ผมจึงให้ผลตอบแทนออกมาที่ (-1, +1) หาก
คิดในมุมมองของรถนักเลงในกรณีที่เราไม่หลบ จนเขาต้องหลบเสีย
เอง (ผมคิดว่าถ้าคนที่มีเหตุมีผล ไม่บ้าจริงๆ สุดท้ายถ้าเราไม่หลบ
แน่ๆ เขาก็คงต้องหลบครับ) เขาก็จะเป็นฝ่ายที่อารมณ์เสีย โดยที่เรา
แอบสะใจเล็กๆ ครับ ซึ่งในกรณีนี้ผลตอบแทนจะอยู่ที่ (+1, -1)  แต่
ถ้ากรณีที่ทั้งเราและรถนักเลงต่างบ้าเลือดไม่หลบด้วยกันทั้งคู่ มันก็
ต้องชนกันแน่ๆ ครับ ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดความสูญเสียขั้นรุนแรงเกิด
ขึ้นแก่ทั้งสองฝ่ายครับ ดังนั้น ผมจึงให้ผลตอบแทนอยู่ที่ (-10, -10) 
หรือต่างฝ่ายต่างแย่ว่านั้นเถิดครับ

ก่อนอื่นผมอยากจะชวนให้ผู้อ่านทุกท่านลองพิจารณา
เกมๆ นี้ก่อนครับว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกลยุทธ์เด่น (Dominant 
Strategy) หรือไม่ ดังนี้

มองในมุมของฝ่ายเรา:
1) ในกรณีที่เราทราบว่ารถนักเลงจะ “หลบ” เราก็ควร

จะ “ไม่หลบ” ซึ่งกรณีนี้ผลตอบแทนของทั้งสองฝ่ายจะอยู่ที่ (+1, 
-1) คือเราได้ผลตอบแทน +1 ส่วนรถนักเลงได้ผลตอบแทน -1

2) ในกรณีที่เราทราบว่ารถนักเลง “ไม่หลบ” แน่ๆ เราก็ควร
จะต้อง “หลบ” ใช่ไหมครับ เพราะเราคงไม่อยากให้รถชนแน่ๆ อยู่
แล้วครับ ซึ่งกรณีนี้ผลตอบแทนของทั้งสองฝ่ายจะอยู่ที่ (-1, +1) คือ 
ในกรณีนี้เราจะได้ผลตอบแทน -1 ส่วนรถนักเลงได้ผลตอบแทน +1 
เรียกได้ว่ายอมเสียศักดิ์ศรีสักหน่อยก็ยังดีกว่ารถชนน่ะครับ

สนุกคิด
ทฤษฎเีกม

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

Ph.D. Candidate สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตอนที่ 3 จุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium)

จากฉบับที่แล้วต่อ
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แสดงว่าในสถานการณ์อย่างนี้ หรือเกมรูปแบบนี้เราไม่มี
กลยุทธ์เด่น (Dominant Strategy) ให้เลือกครับ
มองในมุมของฝ่ายรถนักเลง:

1) ในกรณีที่รถนักเลงรู้แน่ๆ ว่าเราจะ “หลบ” เขาก็ควรจะ 
“ไม่หลบ” ควรจะเบียดแล้วปาดเข้าในเลนของเราเลย ซึ่งในกรณีนี้
ผลตอบแทนของทั้งสองฝ่ายจะอยู่ที่ (-1, +1) คือเราได้ผลตอบแทน 
-1 ส่วนรถนักเลงได้ผลตอบแทน +1

       
 

 2) ในกรณีที่รถนักเลงรู้ว่า เรา “ไม่หลบ” แน่ๆ ต่อให้ 
รถนักเลงจะเก๋าแค่ไหน ก็คงจะต้องกลัวรถจะเป็นริ้วเป็นรอยอยู่ด ี
นั่นล่ะครับ คงไม่มีใครยอมเสี่ยงเอารถมาชนแน่ๆ ครับ รถนักเลง
คันนั้นก็คงจะต้อง “หลบ” แน่ๆ ครับ ซึ่งในกรณีนี้ผลตอบแทนของ
ทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ (+1, -1) โดยรถนักเลงอาจจะเสียเหลี่ยม ส่วน
เราก็ได้ความสะใจที่เจ้ารถนักเลงไม่สามารถเบียดเขามาในเลน
เราได้

ในเกมๆ นี้ ฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็ คือ รถนักเลง ก็ไม่มีกลยุทธ์เด่น 
(Dominant Strategy) เชน่เดยีวกนั นัน่หมายความวา่เกมๆ นีท้ัง้ฝา่ย
เราและฝ่ายรถนักเลงต่างก็ไม่มีกลยุทธ์เด่นด้วยกันทั้งคู่ แต่เกมๆ นี้
มีจุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium) อยู่ทั้งหมด 2 จุด คือ จุด 
(+1,-1) และ (-1, +1) โดยจดุทัง้สองจดุนี ้จะไมม่ผีูเ้ลน่คนใดสามารถ
เปลี่ยนทางเลือก เพื่อให้ตนเองได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้อีก (โดยที่
ไม่ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลตอบแทนที่แย่ลง)

สมมติว่าเกมๆ นี้ เราเลือกที่จะ “หลบ” โดยที่รถนักเลง “ไม่
หลบ” ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้คือ (-1, +1) ซึ่งเราจะได้ผล
ตอบแทน -1 และรถนักเลงได้ผลตอบแทน +1 ถ้าเราเปลี่ยนใจเป็น 
“ไม่หลบ” รถทั้งสองคันจะชนกัน ดังนั้น ผลตอบแทนของทั้งสองฝ่าย
จะกลายเป็น (-10, -10) ทันที คือ เราจะได้ผลตอบแทนเป็น  -10 ซึ่ง
แย่ลงกว่าเดิม ส�าหรับรถนักเลงก็เช่นเดียวกัน แต่เดิมรถนักเลงได้ผล
ตอบแทนที่ +1 ถ้าเปลี่ยนการตัดสินใจเป็น “หลบ” ผลตอบแทนของ
ทั้งสองฝ่ายจะได้คือ (0,0) ซึ่งรถนักเลงจะมีผลตอบแทนเป็น 0 ทันที 
ดังนั้นจุด (-1, +1) จึงเป็นจุดที่ทั้งเราและรถนักเลงไม่สามารถเปลี่ยน

การตัดสินใจเพื่อให้ผลตอบแทนของตนเองเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น จุด
ที่ผลตอบแทนของทั้งสองฝ่ายที่ (-1, +1) จึงเป็นจุดสมดุลของแนช 
(Nash’s Equilibrium) 

อีกจุดๆ หนึ่ง ถ้าเราเลือกที่จะ “ไม่หลบ” โดยที่รถนักเลงเป็น
ฝ่ายที่ตัดสินใจ “หลบ” ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้คือ (+1, -1) 
โดยเราจะได้ผลตอบแทน +1 ถ้าเราเปลี่ยนการตัดสินใจเป็น “หลบ” 
ผลตอบแทนของทัง้สองฝา่ยจะเปน็ (0,0) ทนัท ีผลตอบแทนจะเปลีย่น
จาก +1 เปน็ 0 ซึง่ลดลงจากเดมิทนัท ีในท�านองเดยีวกนั ถา้รถนกัเลง
เปลี่ยนการตัดสินใจเป็น “ไม่หลบ” ผลการตอบแทนของทั้งสองฝ่าย
จะได้รับคือ (-10, -10) คือ รถทั้งคู่ชนกันอย่างจัง ผลตอบแทนของรถ
นักเลงจะเปลี่ยนจาก -1 เป็น -10 ทันที แสดงว่าจุด (+1, -1) จึงเป็น
จุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium) อีกจุดหนึ่ง

สมมติว่าในกรณีที่เราและรถนักเลงต่างตัดสินใจที่จะหลบ
ด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งท�าให้ผลตอบแทนของทั้งคู่อยู่ที่ (0, 0) หรือต่างฝ่าย
ต่างจะไม่หลบ ซึ่งท�าให้ผลตอบแทนของทั้งคู่อยู่ที่ (-10, -10) ทั้งคู่
ยังสามารถที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจเพื่อให้ตนเองได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ได้ เช่น หากเริ่มต้นที่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างหลบ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจจะเป็นเรา หรือรถนักเลงเปลี่ยนการตัดสินใจเป็น “ไม่หลบ” ก็จะ
ท�าใหผ้ลการตอบแทนจะกลายเปน็ (+1, -1) และ (-1, +1) ตามล�าดบั 
หรือถ้าเริ่มต้นที่จุดที่ทั้งคู่ต่างจะ “ไม่หลบ” ซึ่งทั้งคู่จะมีผลตอบแทน
อยู่ที่ (-10, -10) ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรา หรือรถนักเลง
เปลี่ยนใจเป็น “หลบ” ก็จะมีผลตอบแทนเป็น (+1, -1) และ (-1, +1) 
ตามล�าดับทันที 

ที่จุด (+1, -1) และ (-1, +1) ซึ่งเป็นจุดที่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่หลบ จะเปน็จดุทีไ่มม่ฝีา่ยใดฝา่ยหนึง่ สามารถเปลีย่นการตดัสนิ
ใจให้ตนเองดีขึ้นได้อีกแล้ว ดังนั้นทั้งสองจุดนี้จึงเป็นจุดสมดุลของ
แนช (Nash’s Equilibrium) นั่นเอง
       
   

เกมๆ นี้ ถ้าใครต้องการจะต้องเป็นผู้ชนะก็จะต้องพยายาม
ลกัไกใ่หอ้กีฝา่ยหนึง่เชือ่ว่า “จะไมห่ลบแน่ๆ ” เพือ่ใหอ้กีฝา่ยหนึง่ตดัสนิ
ใจ “หลบ” ไปเสียเอง ซึ่งรูปแบบของเกมๆ นี้จึงถูกเรียกว่า Chicken 
Game นั่นเอง หรือเกมลักไก่นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามส�าหรับแนวคิด
ของเศรษฐศาสตรจ์ะมสีมมติฐานอยู่ขอ้หนึง่ก็คือ ผูเ้ลน่ทีอ่ยูใ่นเกมจะ
ต้องเปน็คนทีม่เีหตุผลและตัดสนิใจภายใต้เหตุผล (Rational players) 
ดงันัน้ ถา้เราเจอเจา้รถนกัเลงประเภททีเ่มาแลว้ขบั หรอืบา้จรงิๆ แบบ
ที่ไม่กลัวอันตรายเลย ประมาณว่าชนเป็นชน พ่อฉันรวย เราจะใช้
หมากๆ นี้กับคนที่ไร้เหตุผลไม่ได้เลยครับ

ต่อไปนี้เวลาขับรถแล้วเจอใครมาเบียดเพื่อแย่งเลน ต้องไม่
หลบครับ ต้องท�าให้ไอ้เจ้าคันนั้นมันเชื่อให้ได้ว่า เราจะไม่หลบและ
สุดท้ายมันจะหลบไปเองครับ แต่แนวคิดนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าคน
ขบัรถคนนัน้จะตอ้งเปน็คนทีม่เีหตผุลนะ ถา้มนับา้กต็วัใครตวัมนัครบั

ต่อฉบับหน้าอ่าน

รถเรา

รถนักเลง

หลบ ไม่หลบ

หลบ (0, 0) (-1, +1)

ไม่หลบ




