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ฉบับ
ทีแ่ล้วได้กล่าวถึงเรือ่งของการจ่ายค่าส่วนกลาง โดย
มีการเปรียบเทียบกันระหว่างหมู ่บ้านจัดสรรกับ

คอนโดมิเนียม ซึ่งลักษณะของสาธารณสมบัติของหมู่บ้านจัดสรรมี
ความเป็นสินค้าสาธารณะมากกว่าคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นปัญหาใน
การบริหารจัดการของหมูบ้านจัดสรร 

ในเมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถขัดขวางการใช้
สาธารณสมบัติของลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางได้ คณะ
กรรมการหมู่บ้านก็มีความจ�าเป็นจะต้องหามาตรการในเชิงลบบาง
อย่างที่ท�าให้ลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางได้รับความทุกข์จาก
การที่เขาไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง แต่จะต้องไม่ท�าให้ลูกบ้านที่จ่าย
คา่สว่นกลางไดร้บัผลกระทบ อย่างบางหมูบ่า้นมกีารถอดไฟทางออก
จากหนา้บา้นของลกูบา้นท่ีไมย่อมจา่ยคา่ส่วนกลาง ซึง่ผมไมเ่หน็ด้วย 
เพราะถา้บา้นขา้งๆ เขาจา่ยคา่สว่นกลางเขายอ่มไดร้บัผลกระทบจาก
ไฟทางทีถ่กูถอดออกแน่ๆ  ครบั เชน่ อาจจะท�าใหห้นา้บา้นของลูกบา้น
ทีจ่า่ยคา่สว่นกลางไมส่วา่งเทา่ทีค่วร ซึง่มาตรการเหล่านีจ้ะท�าใหล้กู
บา้นทีจ่า่ยคา่สว่นกลางไมพ่อใจและอาจจะเลกิจา่ยคา่สว่นกลางตาม
ไปดว้ยไดค้รบั ดงันัน้ มาตรการทีท่�าใหลู้กบา้นทีไ่มจ่า่ยคา่ส่วนกลาง
ได้รับความทุกข์แต่เพียงผู้เดียวก็มี เช่น

● การติดประกาศประจานว่าบ้านหลังไหนไม่จ่ายค่าส่วน
กลางให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นๆ รับทราบถึงความเห็นแก่ตัวของลูก
บ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความอับอาย

● การให้คณะกรรมการหมู่บ้านไปจดทะเบียนจัดต้ังคณะ 
นติบิคุคลฯ เพือ่จะไดม้อี�านาจในการยบัยัง้การโอนกรรมสทิธิ ์ในกรณี
ทีล่กูบา้นทีไ่มจ่า่ย หรือคา้งจา่ยคา่สว่นกลางจะขายบา้น ซึง่จะท�าให้
ลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่สามารถขายบ้านได้

● การท�าสัญลักษณ์ให้กับบ้านท่ีจ่ายค่าส่วนกลางอย่าง
ถูกต้อง ทั้งที่หน้าบ้านและท่ีรถยนต์ เพื่อให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การเปิดประตูรั้วให้ การรักษาความ
ปลอดภัยในกรณีที่ลูกบ้านไม่อยู่ ทั้งนี้ จะต้องประกาศชัดว่าลูกบ้าน
ที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง อาจจะต้องมายกประตูรั้วทางเข้าหมู่บ้านเอง
และหากทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่ามีขโมยก�าลังขึ้น
บ้านหลังที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง ก็จะไม่เข้าไประงับยับยั้งใดๆ ทั้งสิ้น 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตอนที่	3	จุดสมดุลของแนช	(Nash’s	Equilibrium)

จากฉบับที่แล้วต่อ

กับ

เพือ่ใหเ้จา้ของบา้นทีไ่มย่อมจา่ยคา่สว่นกลางเกดิความหวาดระแวง
ในการอยู่อาศัย เป็นต้น

ซึ่งหากมาตรการเชิงลบเหล่านี้ มีแรงกดดันมากพอก็อาจ
จะท�าให้ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
จนกลายเป็นตารางผลตอบแทนของกรณีคอนโดมิเนียมได้ ซ่ึงก็จะ
ท�าให้ลูกบ้านทุกๆ คนยอมที่จะจ่ายค่าส่วนกลางอย่างเต็มใจ เพราะ
การจ่ายค่าส่วนกลางเป็นกลยุทธ์เด่น (Dominant Strategy) ของลูก
บ้านทุกๆ คน นั่นเอง

เกมที่ผมยกในส่วนของการจ่ายค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน
จัดสรรนี้ ในทฤษฎีเกมเขาเรียกว่า “เกมแห่งความเช่ือใจ (Trust 
Game)” คือ จุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium) น้ันมีอยู่ 2 
จุด คือ 

1) จดุทีแ่ตล่ะคนเชือ่มัน่วา่เราตอ้งจา่ยและคนอืน่กต็อ้งจ่าย 
ต่างฝ่ายต่างเชื่อใจซึ่งกันและกัน ท�าให้ทุกๆ คนในหมู่บ้าน (คนที่ไม่
จา่ยอาจมส่ีวนนอ้ยมากๆ) จา่ยค่าส่วนกลางและท�าใหท้ัง้หมูบ่า้นอยู่
อย่างมีความสุข  

2)  จุดแต่ละคนมีความเชื่อว่าเราอย่าไปจ่ายมันเลย เพราะ
คนอืน่เขากไ็มจ่า่ยเหมอืนกนันัน่ละ่ ซึง่สดุทา้ยกจ็ะท�าใหไ้มม่ลีกูบา้น
คนไหนจ่ายค่าส่วนกลาง ซึ่งจะท�าให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านต้องระทม
ทกุขร์ว่มกัน เกมแบบ Trust Game สามารถสะทอ้นถึงความเสยีสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคนในสังคมได้ ซึ่งผมคิดว่าคนไทยใน
ปจัจบุนัยังอยู่ในระดับทีต้่องปรบัปรงุอกีมาก บางคนก็จะเอาเกมแบบ 
Trust Game ไปใช้อธิบายการประท้วงชุมนุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ชุมนุมประท้วงของสหภาพแรงงาน หรือการชุมนุมประท้วงทางการ
เมอืง เพือ่ใหเ้ราเขา้ใจว่า Trust Game นัน้ สามารถอธบิายการชมุนมุ
ประทว้งไดอ้ยา่งไร ผมจะขอยกตวัอยา่งการประทว้งนดัหยดุงานของ
สหภาพแรงงานก็แล้วกัน (ไม่อยากเอาการประท้วงทางการเมืองมา
ยกตัวอย่าง เดี๋ยวงานเข้าครับ) 

เรือ่งของเรือ่งมนัมอียูว่า่ประธานสหภาพแรงงานไม่พอใจมติ
การจา่ยโบนสัของโรงงาน จงึไดป้ระกาศนดัหยดุงานโดยประกาศให้
พนักงานทุกๆ คนมาชุมนุมเรียกร้องกดดัน เพื่อให้โรงงานพิจารณา
จ่ายโบนัสเพิ่มมากขึ้น ผมอยากให้ผู้อ่านทุกๆ ท่านลองจินตนาการ
ดูครับ ว่าถ้าเราเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แล้วมีการประกาศและ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

บอกกันปากต่อปาก คุณจะไป หรือไม่ ส่วนมากพนักงานทุกๆ คนจะ
นกึในใจวา่ “ถา้คนอืน่ไป เราก็ไป แตถ้่าไมม่ใีครไป ฉันก็ไมไ่ปเหมอืน
กัน” ใช่ไหมครับ เพราะถ้าคนไปกันมากๆ ชุมนุมกันมากๆ เจ้าของ
โรงงานคงไม่กล้าตัดสินใจไล่ออกกันหมดโรงงานแน่ๆ แต่ถ้าไปกัน
น้อยๆ ก็มีหวังถูกไล่ออกแหงๆ ดังน้ัน ตารางผลตอบแทน (Payoff 
Matrix) จึงสามารถเขียนได้ ดังต่อไปนี้

      

จากตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) ที่ให้มานี้ เริ่มจาก
ถ้าไม่มีใครมาชุมนุมเลย นั่นหมายถึงทั้งคุณและพนักงานทุกๆ คน ก็
พร้อมที่จะยอมรับโบนัสตามโรงงานก�าหนด ซึ่งผมให้คะแนนความ
สุขของพนักงานท้ังคุณและพนักงานคนอื่นๆ = (1,1) คือ ทั้งคุณ
และพนักงานคนอื่นมีระดับความสุข = 1 ประมาณว่ามีความสุข
เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าทั้งคุณและพนักงานคนอื่นๆ ต่างก็มาร่วมชุมนุม
กันทุกๆ คน ผมเชื่อว่าเจ้าของโรงงานคงไม่กล้าไล่พนักงานทุกๆ คน
ออกจากโรงงานแน่ เพราะจะจัดการอย่างไรกับการผลิตสินค้าเพื่อ
ส่งมอบให้กับลูกค้าตาม Order ที่รับมา เผลอๆ ส่งมอบสินค้าไม่ทัน 
อาจจะต้องถูกปรับจากลูกค้าเป็นเงินก้อนโตก็ได้ ซึ่งในท้ายที่สุด 
ทางเจ้าของโรงงานคงจะต้องปรับเพิ่มจ�านวนโบนัสให้อีกแน่ เพื่อ 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ซึ่งในกรณีนี้ผลตอบแทน = (10, 10) คือ ทั้ง
คณุและเพือ่นพนักงานคนอืน่ๆ ไดโ้บนสัเพิม่ขึน้อย่างเปน็ธรรม ท�าให้
ความสุขของแต่ละคนอยู่ที่ =10 ซึ่งมากกว่า 1 ซึ่งคุณยอมรับโบนัส
ที่โรงงานก�าหนด

กรณีที่เสียงแตกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ คุณห้าวเป้ง 
ออกไปชุมนุมคนเดียว โดยพนักงานท่านอื่นๆ ไม่เอาด้วย คุณก็จะ
ต้องถูกเจ้าของโรงงานไล่ออกแน่ๆ ครับ จริงไหม? เหมือนกันครับ 
ในกรณีที่คุณไม่ออกไปร่วมชุมนุม โดยปล่อยให้เพื่อนพนักงานกลุ่ม
น้อยๆ ออกไปชุมนุมเรียกร้อง ถ้าจ�านวนไม่มากพอ สุดท้ายก็โดน
เจ้าของโรงงานไล่ออกอีกเหมือนกัน ซึ่งการถูกไล่ออกจากงานนี้  
ผมถือว่าอยู่ดีๆ ก็ตกงาน จึงให้ระดับความสุขอยู่ท่ี = -20 ส่วนคุณ 
หรือพนักงานคนอ่ืนๆ ที่เอาตัวรอดไม่ออกไปชุมนุมเรียกร้องโบนัสก็
ต้องก้มหน้ารับกับโบนัส

เกมๆ นี้มีจุดสมดุลของแนช (Nash’s Equilibrium) อยู่ 2 จุด
ด้วยกัน คือ จุดที่ 1: การที่พนักงานทั้งคุณและพนักงานคนอื่นๆ มา
ร่วมชุมนุม ซึ่งมีผลตอบแทนอยู่ที่ (10,10) และจุดที่ 2: พนักงานทั้ง
คณุและคนอ่ืนๆ ตา่งไมม่าชมุนมุ ตา่งยอมรบัโบนสัทีโ่รงงานก�าหนด
มาให้ จะสังเกตได้ว่าที่จุด (10, 10) และจุด (1, 1) ซึ่งทั้ง 2 จุดนี้ จะ
ไมมี่ทางเปลีย่นการตดัสนิใจใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ขีึน้ไดเ้ลย ลองดนูะครบั

จุดที่ 1: ทั้งคุณและพนักงานคนอื่นต่าง

ชุมนุม (10,10)

ถา้คณุเปลีย่นใจจาก “ชมุนมุ” เปน็ “ไมช่มุนมุ” ระดบัความสขุ
ของคณุจะลดลงจาก 10 เปน็ 1 ส�าหรบัพนกังานคนอืน่ๆ ถา้เปลีย่นใจ

จาก “ชุมนุม” เป็น “ไม่ชุมนุม” ระดับความสุขของพนักงานคนอื่นๆ ก็
จะลดลงจาก 10 เปน็ 1 เชน่เดยีวกนั เหน็ไหมครบัวา่ทีจ่ดุ (10,10) เป็น
จดุทีท่ัง้สองฝา่ยทัง้คุณและพนกังานคนอืน่ๆ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
การตัดสนิใจเพือ่ใหไ้ด้ผลลพัธท์ีดี่กว่าได้อกีแลว้ แสดงว่าจดุ (10,10) 
ทีท่ัง้คุณและเพือ่นพนกังานคนอืน่ๆ รว่มชมุนมุ เปน็จดุสมดุลของแนช 
(Nash’s Equilibrium)

จุดที่ 2: ทั้งคุณและพนักงานคนอื่นต่าง

ยอมรับไม่เข้าร่วมการชุมนุม (1,1)

 ถ้าคุณเปลี่ยนใจจาก “ไม่ชุมนุม” เป็น “ชุมนุม” ระดับ
ความสขุของคณุจะลดลงจาก 1 เปน็ -20 ส�าหรบัพนกังานคนอืน่ๆ ถ้า
เปลี่ยนใจจาก “ไม่ชุมนุม” เป็น “ชุมนุม” ระดับความสุขของพนักงาน
คนอื่นๆ ก็จะลดลงจาก 1 เป็น -20 เช่นเดียวกัน เห็นไหมครับว่าที่จุด 
(1,1) เป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายทั้งคุณและพนักงานคนอื่นๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้อีกแล้ว แสดง
ว่าจุด (1,1) ที่ทั้งคุณและเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ ต่างยอมรับโบนัส
ที่โรงงานก�าหนด ไม่เข้าร่วมชุมนุม เป็นจุดสมดุลของแนช (Nash’s 
Equilibrium) อีกจุดหนึ่ง

เกมๆ นี้ พอเราได้เห็นตารางผลตอบแทน เราก็คงตัดสินใจ
ได้ง่ายๆ ว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร เราก็ต้องเช่ือ
มั่นซึ่งกันและกัน ต้องร่วมกันชุมนุมเรียกร้องกันทุกๆ คน ทุกๆ คน
ต้องพร้อมใจที่จะออกมาประท้วง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทางเจ้าของ
โรงงานก็อ่านเกมๆ นี้ขาดเหมือนกัน เขาก็ต้องพยายามท�าให้กลุ่มผู้
ชุมนุมกระจัดกระจาย หรือลดจ�านวนลง ท�าให้แนวร่วมการชุมนุม 
ลดลง ด้วยเหตุผลนี้เมื่อมีการชุมนุมประท้วงใดๆ เจ้าของโรงงานมัก
จะใช้ยุทธวิธีในการประกาศลงโทษแกนน�าในการชุมนุมด้วยการ
ไล่ออกและเปิดโอกาสให้กับพนักงานคนอ่ืนๆ คิดทบทวนใหม่ โดย
อาจจะใหเ้วลาสกัระยะหนึง่ โดยหากพนกังานทา่นใดกลบัไปท�างาน 
โดยไม่ร่วมชุมนุมต่อ โรงงานก็จะไม่เอาผิดใดๆ เพราะจะถือว่าถูก
ยุยงปลุกปั่นให้เข้าใจผิด เมื่อพนักงานคนอ่ืนๆ ค่อยๆ ทยอยกลับ
ไปท�างาน ก็จะท�าให้กลุ่มผู้ชุมนุมน้อยลง จนในที่สุดขนาด
ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเล็กลงมากๆ จนโรงงานสามารถ
ไล่ออกทุกคนได้ หรือไม่ก็สามารถประสานงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ามาจัดการขั้นเด็ดขาดได้ เห็น
ไหมครับว่า เกมแบบนี้เป็นเกมแห่งความเชื่อใจ ถ้า
เราไม่มีความเชื่อใจกันแล้ว พนักงานค่อยๆ ทยอย
ถอนตัว สุดท้ายก็จะท�าให้ขาดพลังและถูกก�าจัด
ในที่สุด เขาถึงบอกไงครับว่า เวลา
จะชุมนุมประท้วงอะไร
ใหแ้สวงหาจุดรว่มแลว้
สงวนจุดต่างๆ เพื่อ
รวมตัวกันให้ได้มาก
ที่สุด ถ้ากลุ่มเริ่ม
น้อยลง ก็เตรียม
ถูกซิวได้เลยครับ

ชุมนุม ไม่ชุมนุม

ชุมนุม (10, 10) (-20, 1)

ไม่ชุมนุม (1, -20) (1, 1)
คุณ

พนักงานคนอื่นๆ




