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เชื่อ
หรือไม่ครับว่าทฤษฎีเกม
ก็สามารถอธิบายความ

สัมพันธ์ฉันท์แฟนได้ด้วยนะครับ!! เคย
ได้ยินที่เพื่อนๆ เตือนเวลาเราคบแฟนไหม
ครับว่า “ถ้าง้อเขามาก เราจะกลายเป็นของตาย 
แล้วจะโดนเขาทิง้ทหีลัง” แต่ผูช้ายบางคนนี่ก็แปลกนะ
ครับทะเลาะกับแฟนทีไร ไม่ว่าเราจะผิด จะถูก ก็ง้อไว้ก่อนเสมอ 
จนถูกมองจากใครๆ ว่าเป็นแฟนท่ีดีมากๆ แต่ก็ตามค�าเตือนนั่นล่ะ
ครับ ง้อตลอดกลัวว่าเธอจะทิ้ง สุดท้ายก็ไม่แคล้วครับ เธอก็ไปคบอีก
คนแล้วกม็าท้ิงเราไป จนเกิดภาษติทีผู่ช้ายบางคนชอบบ่นว่า “ผูห้ญงิ
ชอบผูช้ายเลว” ดงันัน้ คุณผู้ชายท้ังหลายถ้ารกัจะเป็นคนคมุเกม แบบ
คาสโนว่า เราต้องท�าตัวไม่เป็นของตายครับ ต้องท�าให้ผู้หญิงเขาคิด
ว่าขาดเขาเราก็มีใหม่ได้ มีปัญหาอะไรก็ต้องฝืนใจไม่ง้อครับ วางเฉย
เงียบขรึมเข้าไว้ แล้วจะดีเองครับ

เกมๆ นี้ จะมีตารางผลตอบแทนเหมือนกับเกมขับรถเบียด
กัน นั่นล่ะครับ (เกมแบบน้ีเขาเรียกว่า Game of Chicken) เกมๆ 
เกมนีท้ัง้คูท่ัง้ฝ่ายหญงิและฝ่ายชายรกักันอยู่นะครบั ยังไม่มใีครมกีิก๊ 
เวลางอนกัน ไม่เข้าใจกัน หากต่างฝ่ายต่างง้อก็จะไม่มีปัญหาครับ 
ไม่มีใครได้เปรียบใคร ผมถือว่าเสมอครับ ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอม
ง้อก่อน ฝ่ายนั้นจะตกเป็นรองทันทีครับ แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ง้อกัน
ก็ต้องเลิกกันเป็นเร่ืองธรรมดา ผมลองเขียนเป็นตารางผลตอบแทน 
(Payoff Matrix) ดังนี้ครับ 

    

ถ้าเวลางอนกนั แล้วต่างคนต่างง้อ กจ็ะจบกนัแบบ
ต่างฝ่ายต่างขอโทษ ขอโพย ปรับความเข้าใจ ถ้าเป็น
ไปได้จะดีมาก เพราะไม่มีใครต้องตกเป็นลูกไล่ของอีก
ฝ่ายหนึ่ง กรณีนี้ผมถือว่าเสมอกันครับ (0,0)  ถ้าผู้ชาย
เป็นฝ่ายง้อ ผูช้ายจะตกเป็นลกูไล่และจะกลายเป็นของ
ตายทันที กรณีนี้ผมถือว่าฝ่ายชายเสียเปรียบ ความ

ได้เปรียบตกอยู่กับฝ่ายหญิงครับ ดังนั้น ผลลัพธ์จึงเป็น 
(-1,+1) ในทางตรงกนัข้ามหากผูห้ญงิเป็นฝ่ายง้อ ผูช้ายจะ

ได้เปรียบทันทีเช่นกัน ดังนั้น ผลลัพธ์จึงเป็น (+1,-1) เรียกได้
ว่าใครง้อก่อนเสียเปรียบนั่นเองครับ แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ง้อ ก็

คงต้องมอีนัเลกิรากนั ซึง่ท�าให้ความสมัพนัธ์ฉนัท์แฟนต้องเดนิมาสู่
หายนะต่างฝ่ายต่างเสียใจ ผมถือว่าผลลัพธ์ในกรณีนี้เป็น (-10, -10)

เกมๆ นี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีกลยุทธ์เด่น (Dominant Strategy) 
ครบั ถ้าเรารูว่้าอกีฝ่ายหนึง่ไม่ง้อ เราจะต้องง้อ ถ้าเรารูว่้าอกีฝ่ายหนึง่
ง้อแน่ๆ เราก็จะท�าตัวขรึมไม่ง้อแน่ๆ ครับ ดังนั้น เกมๆ นี้ต่างฝ่ายต่าง
ไม่มีกลยุทธ์เด่น ดังนี้

มองในมุมของฝ่ายชาย:

กรณีที่ผ่ายชายทราบแน่ว่าฝ่ายหญิง “ง้อ”
 

 

กรณีที่ผ่ายชายทราบแน่ว่าฝ่ายหญิง “ไม่ง้อ”
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตอนที่ 3 จุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium)
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 ไม่ง้อ (+1, -1) (-10, +1)

จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายไม่มีกลยุทธ์เด่นเลยในเกมๆ นี้ ฝ่าย
ชายสามารถตัดสินใจจะ “ง้อ” หรือ “ไม่ง้อ” ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสิน
ใจของฝ่ายหญิง

มองในมุมของฝ่ายหญิง:

 กรณีที่ฝ่ายหญิงทราบแน่ว่าฝ่ายชาย “ง้อ”
 

กรณีที่ฝ่ายหญิงทราบแน่ว่าฝ่ายชาย “ไม่ง้อ”
        

เราจะพบว่าฝ่ายหญิงก็ไม่มีกลยุทธ์เด่น (Dominant Stra-
tegy) เช่นเดียวกับฝ่ายชายครับ ถ้าฝ่ายหญิงรู้ว่าฝ่ายชายง้อแน่ๆ ก็
ต้องเล่นตัวไม่ง้อตอบ แต่ถ้ารู้ว่าฝ่ายชายไม่ง้อแน่ๆ ฝ่ายหญิงก็ต้อง
เป็นฝ่ายง้อล่ะครับงานนี้

ตามแนวคิดของทฤษฎีเกมที่จุด (+1, -1) และ (-1, +1) ทั้ง
สองจุดนี้เป็นจุดที่ฝ่ายหนึ่งยอมง้อ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ง้อ (ถูกง้อ) ซึ่งเป็น
จุดที่หากมาลงตัวที่จุดนี้แล้ว จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเปลี่ยน
การตดัสนิใจโดยทีท่�าให้ตนเองได้ผลลัพธ์ท่ีดขีึน้ได้เลย ดงัน้ัน ทัง้สอง
จุดนี้จึงเป็นจุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium) นั่นเอง

ดังนั้นเกมๆ นี้ หากเราเป็นฝ่ายชายที่ไม่ต้องการจะต้องหงอ
ฝ่ายหญิงไปตลอดชีวิต จนต้องแต่งงานกลายเป็นผู้ชายกลัวเมีย 
หากมั่นใจว่าฝ่ายหญิงเขารักเรา (เอาเป็นว่าถ้าเลิกกับเรา มั่นใจว่า
เขาต้องน�้าตาเช็ดหัวเข่า) เมื่อมีเรื่องงอนกัน เราต้องกัดฟันห้ามง้อ
ครับและต้องท�าให้เขาเชื่อว่าเราจะไม่ง้อแน่ๆ ด้วยครับ สุดท้ายฝ่าย
หญิงก็จะกลับมาง้อเรา หรือกลับมาท�าดีกับเราเองครับ ซึ่งจะลงตัว
ท่ีจุดสมดุลของแนชครับผมและสุดท้ายเราจะกลายเป็นฝ่ายคุมเกม 
ตามแบบฉบับของคาสโนว่าครับ มองเผินๆ อาจจะดีนะครับ แต่ถ้า
ผู้ชายท�าตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆ งอนอะไรก็ไม่รู้จักง้อผู้หญงิ ผมเชื่อว่าใน
ที่สุดแล้วพอผู้หญิงโดนแบบนี้บ่อยๆ ฝ่ายหญิงก็จะทนไม่ได้ครับ จน
ท�าให้สุดท้ายทัศนคติฝ่ายหญิงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบที่ผู้หญิง
มักจะถูกสอนว่า “ให้รักคนที่เขารักเราดีกว่า” เมื่อไหร่ที่ทัศนคติของ
ฝ่ายหญงิเป็นแบบนีเ้มือ่ไหร่ ผลลัพธ์ในตารางผลตอบแทนจะเปลีย่น
ไปทันที เป็นดังนี้ครับ

จากตารางผลตอบแทนด้านบนนี้ ฝ่ายหญิงจะรู้สึกว่า ฝ่าย
หญิงคิดว่า ไม่ว่าผู้ชายจะง้อ หรือไม่ง้อ ตัวเองก็คงไม่กลับไปคืนดี 
หรือไปง้อฝ่ายชายแน่ๆ อย่างที่ผมเรียกว่า “ให้รักคนที่เขารักเราดี
กว่า” หากพิจารณาในมุมมองของฝ่ายหญิงแล้วทางเลือกที่จะ “ไม่
ง้อ” ผู้ชายจะเป็นกลยุทธ์เด่น (Dominant Strategy) ทันที

กรณีฝ่ายชาย “ง้อ” ฝายหญิงก็เลือกที่จะ “ไม่ง้อ” ตอบ
           

กรณีที่ฝ่ายชาย “ไม่ง้อ” ฝ่ายหญิงก็เลือกที่จะ “ไม่ง้อ” ใส่ 
Converse ตัวใครตัวมันเหมือนกัน สบายใจกว่า

      
 

ดังนั้น ทุกๆ ครั้งที่งอนกัน แล้วฝ่ายชายไม่ยอมง้อบ้างเลย ก็
จะท�าให้ทัศนคติของฝ่ายหญิงเปลี่ยนไป จนท�าให้สุดท้ายแล้วความ
เศร้า ความทุกข์จะกลับมาที่ฝ่ายชาย ทั้งๆ ที่เป็นฝ่ายบอกเลิก หรือ
เป็นฝ่ายไม่สนใจก่อน เคยเห็นกันไหมครับ ที่พอฝ่ายชายไม่สนใจ 
ผู้หญิงแล้ว แต่ไม่เห็นว่าผู้หญิงจะทุกข์อก ร้อนใจอะไร สุดท้ายฝ่าย
ชายจะเป็นฝ่ายใจเสียเองครับและจะกลับมาเป็นฝ่ายง้อ แต่ก็มักจะ
สายเกินไปเสียแล้ว ชีวิตคู่ต้องจบลงในที่สุด

ดังนั้นจากทฤษฎีเกม จึงสามารถอธิบายชีวิตคู่ได้ว่า หากว่า
เราจะคบกันเมื่อมีปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้น เราไม่ควรเอาแต่ง้อ 
เอาแต่ขอโทษ ยอมรับผิด ยอมเป็นเบี้ยล่างอยู่เรื่อยไป เพราะสุดท้าย
เราจะกลายเป็นของตาย บางครั้งถ้าฝ่ายชายมั่นใจว่าเราไม่ได้ท�า
อะไรทีผ่ดิเลย เพยีงแต่ท�าให้ฝ่ายหญงิไม่พอใจเท่านัน้ ฝ่ายชายกค็วร
จะต้องใจแข็งไม่ง้อฝ่ายหญิงครับ แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายชายก็ไม่ควร
จะได้ใจไม่ใช่ว่าท�าอะไรไม่ดีก็ไม่ส�านึก ไม่ง้อ ไม่ขอโทษมันอยู่ร�่าไป 
สภาพความสัมพันธ์อย่างนี้จะค่อยๆ เป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันให้กับฝ่าย
หญิงจนท�าให้ฝ่ายหญิงรู้สึกว่า “รักตัวเองดีที่สุด รักคนที่เขารักเราดี
กว่า” พอผู้หญิงเขารู้สึกอย่างนี้เกมเปล่ียนเลยนะครับ ฝ่ายชายอาจ
จะต้องเสียใจ ทุกข์ใจที่ต้องเสียผู้หญิงดีๆ คนหนึ่งไปจากชีวิตก็ได้ 
เห็นหรือไม่ครับว่าทฤษฎีเกมก็สามารถอธิบายเกมแห่งความรักได้
เช่นกันครับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน
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