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จาก
ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงสังคมดราม่า ของคนไทย ที่
สามารถยกตัวอย่างถึงจุดสมดุลของแนชในเรื่องของ

การจ่ายค่าส่วนกลาง มาติดตามกันต่อ
● ส�าหรับจุดที่ให้ผลตอบแทน (-20, 5) ลูกบ้านกลุ่มหนึ่งที่

จ่ายค่าส่วนกลางจะมีระดับความสุขอยู่ที่ -20 เพราะต้องไปแบกรับ
ภาระของหมูบ้่านไว้กลุม่เดยีว สามารถทีจ่ะเปลีย่นทางเลอืกคอื การ
ตัดสินใจว่า “เมื่อคนอ่ืนเขาไม่จ่ายฉันก็จะไม่จ่ายด้วย” ซึ่งจะท�าให้
ระดับความสุขเพิ่มขึ้นจาก -20 กลายเป็น -5 ท�าให้จุด (-20, 5) ย้าย
มาทีจ่ดุทีใ่ห้ผลตอบแทน (-5, -5) ได้ คอือย่างน้อยสาธารณปูโภคแย่ๆ 
กจ็รงิ แต่ไม่ต้องไปเครยีดจ่ายเงนิค่าส่วนกลางในอตัราทีส่งู แล้วต้อง
ทนเห็นเจ้าพวกคนเห็นแก่ตัวมาใช้งานฟรีๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าส่วน
กลางเลย ในท�านองเดียวกันลูกบ้านคนอื่นๆ ที่แต่เดิมไม่ยอมจ่าย
ค่าส่วนกลางและใช้สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านฟรีๆ หากได้รับ
การชี้แจงท่ีชัดเจน จนท�าให้เขามั่นใจว่าหากเขาจ่ายค่าส่วนกลาง 
แล้วเขาจะได้รับประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน เป็น
รูปธรรม เขาก็ยังคงสามารถเปลี่ยนจากที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง มา 
ยอมจ่ายค่าส่วนกลางกไ็ด้ โดยจะท�าให้จดุทีใ่ห้ผลตอบแทน (-20, 5) 
ย้ายมาที่จุดที่ให้ผลตอบแทน (10, 10) ได้

● ส�าหรับจุด (5, -20) ก็คล้ายๆ กันครับ คือ ลูกบ้านกลุ่มที่
ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ยังคงสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจยอมจ่ายค่า
ส่วนกลางแล้วท�าให้ระดับความสุขเพิ่มขึ้นจาก 5 คะแนน เป็น 10 
คะแนนได้ ในท�านองเดียวกันลูกบ้านกลุ่มอื่นๆ ที่จ่ายค่าส่วนกลาง 
ก็สามารถที่จะหมดความอดทนเปล่ียนใจ
เป็น “ฉันก็ไม่จ่ายบ้างเหมือนกัน” ได้ก็จะ
ท�าให้ความทุกข์ที่อยู่ในระดับ -20 คะแนน 
เปลี่ยนเป็น -5 คะแนนได้

ย�้าไว้ว่าจุดที่ให้ผลตอบแทน (10, 
10) และ (-5, -5) นั้นเป็นจุดที่ไม่มีใคร
สามารถเปลี่ยนใจไปเลือกทางเลือกอื่นที่
ท�าให้ตัวเองได้รับผลตอบแทน หรือความสุขเพิ่มขึ้นได้อีกแล้ว 2 จุด
นี้จึงเป็น “จุดสมดุลของแนช”

ดังนั้น ถ้าเจอเกมในรูปแบบนี้ ผมคิดว่าผู้น�าหมู่บ้าน หรือ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตอนที่ 3 จุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium)

จากฉบับที่แล้วต่อ

กับ

จ่ายค่าส่วนกลาง ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

จ่ายค่าส่วนกลาง (10, 10) (5, -20)

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

ลูกบ้านคนอื่นๆ

คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องมีภาวะผู้น�าสูง มีการก�าหนดนโยบาย
ในการปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านให้ชัดเจน มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อท�าให้ลูกบ้านแต่ละหลังมั่นใจว่า หากพวกเขาจ่ายค่าส่วนกลาง
อย่างครบถ้วนแล้ว หมู่บ้านจะได้รับการดูแล ปรับปรุงอย่างแน่นอน 
แต่ถ้าคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีบารมีมากเพียงพอ หรือมีข่าวลือ
เกี่ยวกับการทุจริตเงินค่าส่วนกลาง หรือปัญหาของหมู่บ้านไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงทีเลย ก็จะท�าให้ลูกบ้านแต่ละคนต่างทยอย
เลิกจ่ายค่าส่วนกลางไปในที่สุด 

จากทฤษฎีเกมอย่างน้อยก็อธิบายให้เราทราบได้ว่าการ
จัดการหมู ่บ้านจัดสรรในปัจจุบันเราจะเห็นอยู ่ 2 แบบด้วยกัน 
คือ ประสบความส�าเร็จลูกบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ
จ่ายค่าส่วนกลางดี หมู่บ้านได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบอย่าง
มีประสิทธิภาพ กับหมู ่บ ้านที่ปล่อยให้พื้นที่ส ่วนกลางรกร้าง 
สาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ถนนหนทาง ไฟทาง สวนสาธารณะ
ช�ารุดทรุดโทรม เพราะจุดสมดุลชองแนชในเกมๆ นี้จะมีอยู่ 2 จุด
เท่านั้น

มาจุดๆ นี้ทุกๆ คนเริ่มถามต่อว่าแล้วท�าไมการจัดการ
คอนโดมิเนียม จึงไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับการจัดการหมู ่บ้าน
จัดสรร ผมก็ตอบได้ทันทีว่า เพราะว่าคอนโดมิเนียมสามารถกีดกัน
ไม่ให้ลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่ให้ใช้สาธารณูปโภคส่วน
กลางได้ เช่น ห้องไหนที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ก็จะปิดวาล์วส่งน�้าไม่
ให้ห้องนั้นใช้น�้าประปาได้ ซึ่งการที่ไม่สามารถใช้น�้าประปาในการ
อปุโภค บรโิภคได้นีถ่อืว่าทกุข์ทรมานเชยีวนะครบั ซึง่ส�าหรบักรณีของ
คอนโดมิเนียมนั้นตารางผลตอบแทนจะเปลี่ยนไปเป็น ดังนี้

ในกรณีที่คณะกรรมการคอนโดมิเนียมสามารถกันไม่ให้
ลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่ให้ใช้สาธารณูปโภคได้  หรือ
มีมาตรการบางอย่างที่ท�าให้ลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง เกมๆ นีล้กูบ้านแต่ละคนจะมกีลยุทธ์เด่น 
(Dominant Strategy) ทันที คือ “การจ่ายค่าส่วนกลาง” 

กรณีที่ลูกบ้านคนอื่นๆ “จ่ายค่าส่วนกลาง
      

 
ลูกบ้านกลุ่มหนึ่งก็ควรจะต้องเลือกตัดสินใจ “จ่ายค่าส่วน

กลาง” เพื่อให้มีความสุขในการอยู่อาศัยที่ 10 คะแนน ถ้าไม่จ่ายจะ
มีความทุกข์มาก เพราะมีระดับความสุขอยู่ที่ -20 คะแนน

กรณีที่ลูกบ้านคนอื่นๆ “ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง”
           
 

เมื่อมีลูกบ้านคนใดในคอนโดมิเนียมไม่ยอมจ่ายค่าส่วน
กลาง ด้วยความทีเ่ป็นคอนโดมเินยีม ระบบการจ่ายน�า้ประปาจะต้อง
ใช้ปั๊มน�้า โดยจะมีวาวล์แยกน�้าประปาไปให้แต่ละห้องได้ใช้อุปโภค
บริโภค แบบห้องใครก็ห้องมัน ดังน้ัน หากลูกบ้านห้องใดไม่ยอม
จ่ายค่าส่วนกลาง คณะนิติบุคคลฯ ของคอนโดมิเนียมจะมีอ�านาจ
ปิดวาวล์น�้าเพื่องดจ่ายน�้าประปาให้กับห้องๆ นั้นในคอนโดมิเนียม 
ด้วยความที่คอนโดมิเนียมอยู่สูง น�้าประปาหากไม่มีแรงดันจาก 
ป๊ัมน�า้ช่วย ไม่มทีางทีน่�า้จะจา่ยไปถงึห้องได้เลยครบั ลองคดิดสูคิรบั 
ถ้าเราต้องอยู่โดยที่ไม่มีน�้าใช้ จะทุกข์ทรมานแค่ไหน ในกรณีนี้ผม

สมมตใิห้มรีะดบัความสขุอยูท่ี ่-20 เชยีวนะครบั ด้วยความท่ีสาธารณ
สมบัติ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์จะเรียกว่า “สินค้าสาธารณะ (Public 
Good)” ของคอนโดมิเนียมนั้น คณะนิติบุคคลสามารถกันคนที่ไม่
จ่ายค่าส่วนกลางให้ไม่สามารถใช้สาธารณะสมบัติที่ส�าคัญๆ เช่น 
น�้าประปา ได้ จึงเป็นแรงกดดันให้ลูกบ้านทุกๆ หลังจ�าเป็นต้องจ่าย
ค่าส่วนกลาง ผิดกับหมู่บ้านจัดสรรครับ ที่คณะกรรมการหมู่บ้านไม่
สามารถไปถอดมิเตอร์น�้า หรือตัดไฟฟ้าบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
ได้ จะห้ามไม่ให้คนทีไ่ม่จ่ายค่าส่วนกลางไม่ใช้สวนสาธารณะกไ็ม่ได้ 
ไม่ให้ใช้ถนนก็ไม่ได้ ลักษณะของสาธารณสมบัติของหมู่บ้านจัดสรร
นั้น มีความเป็น “สินค้าสาธารณะ (Public Good)” ที่มากกว่ากรณี
ของคอนโดมิเนียม นี่คือปัญหาในการบริหารจัดการสาธารณสมบัติ
ของหมู่บ้านจัดสรร

จ่ายค่าส่วนกลาง

จ่ายค่าส่วนกลาง (10, 10)
ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง (-20, 5)

ลูกบ้านกลุ่มหนึ่ง

ลูกบ้านคนอื่นๆ

ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

จ่ายค่าส่วนกลาง (5, -20)
ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง (-20, -20)

ลูกบ้านกลุ่มหนึ่ง

ลูกบ้านคนอื่นๆ




