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ใน
ส่วนของพฤติกรรมสังคมในประเทศไทย ทฤษฎีเกมใน
ส่วนของ “สมดุลของแนช”  ก็สามารถอธิบายได้เหมือนกัน                

ผมคิดว่าปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่สังคมไทยเราไม่พัฒนา เพราะ
สังคมไทยในปัจจุบันน้ีเราเป็นสังคมดราม่า คือ สังคมท่ีถูกละคร      
น�า้เน่าหล่อหลอมจนคนเรามทีศันคตเิหมอืนกบัละคร โดยทีไ่ม่สนใจ
กบัความเป็นจริง ไม่สนใจการลงมอืท�า มคีวามเข้าใจว่า ถ้าอยากจะ
เป็นพระเอกแค่ท�าตัวเท่ห์ๆ คอยให้ไอเดียเท่ห์ ก็พอแล้วไม่ต้องไป
เหนื่อยท�าอะไร ขอให้เป็นพระเอกท�าอะไรก็ไม่ผิด จะฉุดนางเอกไป
ขังไว้ในเกาะร้างก็ไม่ผิดและสุดท้ายจะได้กลับมารักกันในที่สุด การ
คิดว่าการเป็นคนดีที่ไม่ตอบโต้ต่อการกดขี่ของคนชั่วนั้น สุดท้ายจะ
ท�าให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง คนจะมองเห็นว่าเราเป็นคนดีเองและจะจบ
อย่าง Happy Ending นี่เป็นนิยามคร่าวๆ ของ “สังคมดราม่า”

การท่ีสังคมดราม่าครอบง�าคนไทย โดยเฉพาะชนชั้นกลาง 
ผมคิดว่าหลายๆ ท่านปัจจุบันนี้คงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ที่บ้านแต่ละ
หลังจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายค่าส่วนกลาง เพื่อให้คณะกรรมการ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตอนที่ 3 จุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium)

จากฉบับที่แล้วต่อ

กับ

หมู่บ้านน�าเอาเงินค่าส่วนกลางที่แต่ละบ้านจ่าย มาใช้บ�ารุง
รักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ซึ่งถ้าทุกๆ บ้าน

จ่ายค่าส่วนกลางก็คงไม่มีปัญหาครับ แต่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ชนชั้นกลางซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแต่ละ

หลัง มักจะบ่นโน่นบ่นนี่ ตินั่นตินี่ ด่านี่ก็ไม่ดี นั่นก็
ไม่ถูกใจ ครั้นพอจะชวนให้เข้ามาช่วยท�างาน ก็
จะบอกว่าไม่มีเวลา ไม่อยากเข้ามายุ่ง โดยอ้าง
เหตุผลสารพัด คือประมาณว่า “ข้าจะด่าของ

ข้า แต่ไม่ช่วยอะไร” ซ�้าร้ายบางรายก็ไม่จ่ายค่าส่วน
กลางเลยก็มี ท�าตัวเป็นผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านที่ใช้ไฟ-
ทางของหมู่บ้าน ใช้ถนนของหมู่บ้าน ใช้ รปภ. ของ
หมู่บ้าน แต่ตัวเองไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ซ่ึงใน
ทางเศรษฐศาสตร์เขาจะประณามคนที่ท�าแบบนี้ว่า 
“Free rider” ซึง่ผมคิดว่าน่ารงัเกียจมาก พอบ้านอืน่ๆ 
เขาเห็นบ้านหลังนี้ไม่จ่ายแล้วก็ยังใช้สาธารณูปโภค

ส่วนกลางได้อย่างหน้าตาเฉย พอคนที่เต็มใจจะจ่าย
มีจ�านวนน้อยลง ก็จะต้องท�าให้บ้านแต่ละหลังต้องจ่ายค่าส่วน

กลางรายเดือนมากขึ้น (ตัวหารมีน้อยลง จึงท�าให้บ้านแต่ละหลัง
ต้องจ่ายแพงขึ้น) 

ด้วยค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ธาตุแท้ของความเป็นชนชั้นกลางที่ เห็นแก่ตัวก็ทยอย
ออกมาเรื่อยๆ บ้านแต่ละหลังก็ทยอยไม่จ ่ายค่าส่วน
กลาง จนสุดท้ายหมู่บ้านก็มีเงินไม่เพียงพอต่อการดูแล
สาธารณูปโภคต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้านก็ลาออก 
หรอืไม่กใ็ส่เกยีร์ว่างปล่อยให้ถนนช�ารดุทรดุโทรม ไฟทาง
ดบั เพราะไม่มีเงินมาจ่ายช�าระค่าไฟฟ้า ฯลฯ สุดท้ายทั้ง
หมู่บ้านก็อยู่กับความโกโรโกโส แต่เชื่อไหมครับว่าชนชั้น
กลางอยู่ได้ ต่อให้พื้นที่สาธารณะจะยับเยินแค่ไหน ขอให้
บ้านตวัเองสวยงามกเ็พยีงพอแล้ว นีไ่งครบั! ความเหน็แก่ตวั
ของชนชัน้กลาง สดุท้ายกท็�าให้หมูบ้่านทีค่วรจะมคีวามพร้อม
ของสาธารณปูโภคต้องกลายเป็นหมูบ้่านร้างๆ   สกปรกๆ ต้นไม้
กไ็ม่มคีนตัด ขยะก็ไม่มใีครมาเก็บกวาดอย่างเป็นระบบ ความเหน็
แก่ตัวของชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้าน ผมสามารถเขียนเป็น
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) ได้ ดังต่อไปนี้
จากตารางผลตอบแทน ถ้าลกูบ้านทกุๆ คนจ่ายค่าตอบแทน 

หมู่บ้านก็จะมีเงินที่จะใช้บ�ารุงรักษาและพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะท�าให้
ลูกบ้านทุกๆ คน อยู่อาศัยในหมู่บ้านอย่างมีความสุข

ผมสมมติให้ผลตอบแทนในกรณีน้ี คือ (10, 10) ลูกบ้าน
แต่ละคนได้คะแนนความสุขเป็น 10 คะแนน แต่ถ้ามีลูกบ้านกลุ่ม
หนึ่งไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง เงินค่าส่วนกลางก็จะน้อยลงท�าให้
สาธารณูปโภคต่างๆ ไมได้รับการดูแลอย่างเต็มท่ี ท�าให้ลูกบ้านที่
เต็มใจจะจ่ายต้องจ่ายค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีเงินเพียงพอที่
จะดูแลสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน

นอกจากนี้ที่เจ็บใจก็คือลูกบ้านกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ยอมจ่ายค่า
ส่วนกลางกย็งัท�าตวัเป็น Free rider ใช้ประโยชน์จากสาธารณปูโภค
ได้โดยฟรีๆ ซึ่งลูกบ้านที่จ่ายค่าส่วนกลางในแต่ละเดือนย่อมต้องไม่
พอใจแน่ๆ ครับ เพราะต้องจ่ายแพงกว่า แถมยังต้องเจ็บใจทนเห็น
พวกลูกบ้านที่ไม่จ่ายใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ได้อย่างหน้าด้านๆ ใน
กรณีน้ีลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางจะได้คะแนนความสุขที่ 5 
คะแนน เพราะอาจจะได้ใช้สาธารณูปโภคท่ีไม่ได้ดีมาก แต่ก็พอใจ
อยู่บ้างเพราะตัวเองเอาเปรียบคนอื่นโดยการใช้ฟรีๆ โดยไม่จ่ายค่า
ส่วนกลาง แต่ส�าหรับลูกบ้านท่ีจ่ายค่าส่วนกลาง จะได้
คะแนนความสุขอยู่ท่ี -20 คะแนน เพราะต้อง

จ่ายแพง เพื่อแลกกับสาธารณูปโภคที่ไม่
สมบูรณ์นัก ซึ่งจะเป็นผลตอบแทน (-20, 
5) และ (5, -20) ในตาราง

หากในท้ายทีส่ดุลกูบ้านกลุม่ทีจ่่าย
ค่าส่วนกลาง ต่างทยอยถอดใจค่อยทยอย

เลิกจ่ายค่าส่วนกลางไปเรื่อยๆ  จนในท้ายที่สุดหมู่บ้านก็จะไม่มีเงิน
เพียงพอที่จะดูแลสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านได้ สุดท้ายก็ต้อง
ปล่อยให้หมู่บ้านทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ ถนนหนทางก็ทรุดตัวลงโดย
ไม่ได้รับการซ่อมแซม ท่อระบายน�้าตัน ขยะไม่มีการเก็บอย่างถูก
สุขลักษณะ ไฟทางไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่า
ไฟฟ้า ซึง่สดุท้ายกจ็ะท�าให้เกดิผลตอบแทน (-5, -5) ซึง่ท�าให้ลกูบ้าน       
ทุกๆ คน ได้รับความสุขในระดับ –5 คะแนนทุกคน ได้รับความทุกข์
ใจไปถ้วนหน้า บ้านที่คิดว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสุข ความ
ปลอดภัย กลับกลายสภาพเป็นที่ซุกหัวนอน ที่บริเวณโดยรอบพื้นที่
ส่วนกลางกลายเป็นพื้นที่รกร้างไร้การดูแล

ในเกมๆ นี ้จะพบได้ว่ามจีดุสมดุลของแนช (Nash’s Equilib-
rium) จ�านวน 2 จดุ คอื จดุทีล่กูบ้านทกุๆ คนจ่ายค่าส่วนกลาง ซ่ึงมีผล
ตอบแทนอยู่ที่ (10, 10) ซึ่งลูกบ้านทุกๆ คนอยู่อย่างมีความสุขอย่าง
ถ้วนหน้าและอกีจดุหนึง่คือ จดุทีล่กูบ้านแต่ละคนต่างไม่ยอมจ่ายค่า
ส่วนกลาง ต้องทนอยู่อย่างมีความทุกข์ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมแย่ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีผลตอบแทนอยู่ที่ (-5, -5) ซึ่งบางคนจะส�าทับ
ว่า “เมือ่อยู่อย่างมคีวามสุขร่วมกันไม่ได้ ก็ต้องแบ่งความทกุข์ให้รูส้กึ
กนับ้าง” เหตผุลทีย่นืยนัว่า จดุทีล่กูบ้านทกุคนจ่าย ทีใ่ห้ผลตอบแทน 

(10, 10) และจุดที่ลูกบ้านทุกๆ คนไม่ยอมจ่าย ที่ให้ผลตอบแทน 
(-5, -5) เป็นจุดสมดุลของแนช เพราะว่า

●	 	ที่จุดที่ให้ผลตอบแทน (10, 10) คือลูก
บ้านทุกคนจ่ายค่าส่วนกลาง จะไม่มีลูกบ้านราย

ใดสามารถเปลี่ยนทางเลือกเป็นอีกทางหนึ่ง
เพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ เพราะถ้า
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนใจไม่ยอมจ่าย ก็จะ
ท�าให้ระดับความสุขของตนเองลดลงจาก 
10 คะแนน เป็น 5 คะแนนทันที ดังนั้น จุด
ที่ให้ผลตอบแทน (10, 10) จึงเป็นจุดสมดุล

ของแนช
● ที่จุดที่ให้ผลตอบแทน (-5, -5) ที่ลูก

บ้านทุกๆ คนไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง จะไม่มี
ลูกบ้านรายใดสามารถเปล่ียนทางเลือกเป็นอีกทาง

หนึ่งเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ เพราะถ้าตัว
เองเปลี่ยนใจมายอมจ่ายค่าส่วนกลาง ก็ต้องแบกรับ
ภาระค่าใช้จ่ายมหาศาล เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ยอม
จ่าย ซึง่กจ็ะท�าให้ระดบัความสขุลดลงจาก -5 กลาย
เป็น -20 ทุกข์หนักมากขึ้นไปอีก

จ่ายค่าส่วนกลาง ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

จ่ายค่าส่วนกลาง (10, 10) (-20, 5)

ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง (5, -20) (-5, -5)
ลูกบ้านกลุ่มหนึ่ง

ลูกบ้านคนอื่นๆ




