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ต่อ

ด้านล่างนี้ก่อนนะครับ
จากฉบับที่แล้ว

ใน

มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นั้น เขาจะพยายามเลือกทาง
เลือกทีใ่ ห้ “ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง (Expected payoff)” ทีส่ งู
ทีส่ ดุ เพราะเป็นผลตอบแทนทีป่ ระเมินถึงความเสีย่ งทีต่ อ้ งแบกรับไว้
แล้ว ดังนั้น การตัดสินใจที่จะเลือกทางเลือกไหนจึงให้ความส�ำคัญ
กับผลตอบแทนในแต่ละทางเลือก พร้อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
ที่บ่งชี้ได้ถึงความน่าจะเป็นต่างๆ ส�ำหรับในทฤษฎีเกมนั้นความน่า
จะเป็นทีต่ อ้ งสนใจก็คอื “ความน่าจะเป็นในการเลือกทางเลือกของคู่
แข่งขัน” นัน่ เอง เพราะถ้าเรามีขอ้ มูลสถิตจิ นพอทีจ่ ะท�ำให้เราเดา หรือ
คาดคะเนได้ว่าคู่แข่งขันจะเลือกทางใด เราก็จะสามารถเลือกทาง
เลือกไว้รับมือได้อย่างเหมาะสม นั่นก็คือ ทางเลือกที่ท�ำให้เราได้รับ
ผลตอบแทนทีค่ าดหวังสูงทีส่ ดุ (Maximum expected payoff) นัน่ เอง
ซึง่ เกมประเภทนีใ้ นทฤษฎีเกมเรียกว่า Mixed Strategy ครับ หรืออาจ
จะเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า “เกมประเภทที่มีกลยุทธ์ผสมผสาน” ค�ำ
ว่า “ผสมผสาน” นั้นหมายถึงว่า การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรามีขอ้ มูลทีบ่ ง่ ชีไ้ ด้วา่ คูแ่ ข่งขันมักจะเลือกทางเลือก
ใดนัน่ เองครับ ในภาษาฟุตบอลมักจะเรียกว่า “การแก้เกม” ไงล่ะครับ
อย่างผู้จัดการทีมชื่อดังอย่าง โจเซ่ มูริญโญ นั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่า
เขาเตรียมแผนการแก้เกมไว้มากถึง 10 รูปแบบเชียวนะครับ ขึ้นอยู่
กับว่าคูแ่ ข่งขันของเขาจะเล่นเกมในรูปแบบใด เห็นไหมครับความน่า
จะเป็นมีความส�ำคัญมากๆ นะครับในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตามส�ำหรับ Mixed Strategy นั้น อาจจะต้องใช้
ความรูใ้ นวิชาแคลคูลสั ในส่วนของการหาอนุพนั ธ์ (Differentiation)
เสียหน่อยน่ะครับ ผมจะอธิบายสั้นๆ ก็แล้วกันนะครับ เรามาดูกราฟ
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ในวิชาแคลคูลัส (Calculus) นั้น หากเราต้องการที่จะหาจุด
สูงสุดนั้น เราจะต้องพิจารณาจากค่าอนุพันธ์ (Differentiation) ซึ่ง
เด็กมัธยมปลายมักจะเรียกกันสั้นๆ ติดปากว่า “ดิ๊ฟ” นั่นล่ะครับ (แต่
ว่าไม่ใช่ “ดริ๊ฟท์” นะครับ) ซึ่งเจ้าค่า “ดิ๊ฟ” นี่ก็คือค่าความชัน
(Slope) ณ จุดใดๆ ของกราฟนี่ล่ะครับ ซึ่งหากเราให้ Y เป็นผล
ตอบแทน (Payoff) ตามค่า X ต่างๆ เราจะเห็นว่าที่จุดใดๆ เช่น
จุด A ก็จะมีความชันในระดับใดระดับหนึ่ง แต่จุดที่ให้ค่า Y สูง
ที่สุด (ยอดดอย) จะมีค่าความชันเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับ ด้วย
คุณสมบัติที่ว่า “จุดสูงสุดของผลตอบแทน จะมีค่าความชัน
เท่ากับศูนย์” จะเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการตัดสินใจเลือกทางเลือก
เชียวนะครับ
มาถึงตรงนีเ้ ราเข้าใจแล้วนะครับว่าจุดสูงสุดของผลตอบแทน
นัน้ จะต้องมีคา่ ความชัน หรือค่าอนุพนั ธ์ (Differentiation) หรือค่าดิฟ๊
เท่ากับศูนย์ คราวนี้ผมขออนุญาตแนะน�ำวิธีการดิ๊ฟหน่อยก็แล้วกัน
นะครับ คิดว่าคงไม่ยากเกินไปเท่าไหร่ครับ ถือว่าเรียนพื้นฐานของ
แคลคูลัสด้วยกันก็แล้วกันนะครับ อย่างผมยกตัวอย่างฟังก์ชั่น Y =
-3X2 + 24X + 5 แล้วเราอยากจะหาว่า ณ จุด X ใดที่ให้ค่า Y สูงสุด
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แล้วเราได้คา่ Y สูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ วิธกี ารก็งา่ ยๆ ครับ คือเราต้องหา
ค่าความชันของฟังก์ชั่น Y = -3X2 + 24X + 5 ก่อนใช่ไหมครับ
เริ่มต้นด้วยการหาอนุพันธ์ของ Y = -3X2 + 24X + 5 ซึ่งค่า
อนุพันธ์จะแทนด้วยสัญลักษณ์ dY/dX น่ะครับ ซึ่งตามที่ผมได้โม้ไป
แล้วใช่ไหมครับว่าเด็กมัธยมเขาจะเรียกการหาอนุพันธ์ว่า “ดิ๊ฟ” ซึ่ง
การดิ๊ฟฟังก์ชั่นพหุนามที่ X มีตัวเลขยกก�ำลัง ปกติเราจะปัดตัวเลข
ยกก�ำลังของ X ลงมาคูณกับค่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า แล้วเราก็ลด
ตัวเลขยกก�ำลังลงเสียหนึ่งน่ะครับ ลองดูนะครับด้วยวิธีการนี้ เราจะ
ได้ดิ๊ฟได้เท่ากับ
dY/dX = 3 (2) X1 + 24 (1) X0 + 5 (0) X-1 = 6X – 24
หมายเหตุ: ตัวเลขอะไรที่ยกก�ำลังด้วยศูนย์ จะมีค่าเท่ากับ
1 ดังนั้น X0 =1
เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าจุดที่ให้ค่า Y สูงสุด นั้นเป็นจุดที่มีค่า
ดิ๊ฟเท่ากับศูนย์ ดังนั้นเราจึงทราบว่า
		 6X – 24 = 0
			 6X = 24
			 X = 4
แสดงว่า ณ จุด X = 4 นั้นให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยให้ Y =
2
-3 (4) + 24 (4) + 5 = - 48 + 96 + 5 = 53 นั่นเอง เอาล่ะครับผม
คงไม่ลงลึกไปกว่านี้ เพราะเดี๋ยวผู้อ่านจะมึนเกินไปน่ะครับ แต่ผม
ยืนยันด้วยเกียรติของลูกเสือส�ำรองเลยนะครับว่า ผมมักจะได้ยินค�ำ
พูดของคุณครูหลายๆ ท่านว่า คณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะของ
นักเรียนสายศิลป์ทไี่ ม่ตอ้ งอาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ผมขอแย้ง
เลยครับ เพราะว่าแท้ที่จริงแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ และตรรกะในการวิเคราะห์คอ่ นข้างมากเลย

ทีเดียวครับ อย่างนักเศรษฐศาสตร์ชอื่ ดังๆ ระดับโลกทีไ่ ด้รางวัลโนเบล
มักจะต้องใช้คณิตศาสตร์ทซี่ บั ซ้อนในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ
เสมอ อย่างจอห์น แนช นี่ก็เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับ เขาจึง
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายทฤษฎีเกม จนท�ำให้เราต้องมา
ปวดหัวอยู่อย่างทุกวันนี้ไงครับ
ผมลองยกตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่องของ
Mixed Strategy กันให้มากขึ้นก็แล้วกันนะครับ สมมติว่าเราเป็น
ต�ำรวจและวิง่ ตามจับโจรมาเรือ่ ยๆ จนถึงทางแยกแห่งหนึง่ ซึง่ ต�ำรวจ
ต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าโจรหนีไปทางซ้าย หรือหนีไปทางขวา เอา
ล่ะสิครับ ต�ำรวจจะเลือกทางซ้ายหรือทางขวาดีนะครับ ในกรณีนี้ผม
จะเขียนทางเลือกในการตัดสินใจเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff
Matrix) และแผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) เพื่อประกอบการตัดสิน
ใจ ดังนี้

ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix)

ณ จุดทีเ่ ป็นทางแยก หากต�ำรวจเลือกทางทีต่ รงกับทีโ่ จรเลือก
ก็จะท�ำให้ต�ำรวจสามารถจับโจรได้ ซึ่งในกรณีที่ต�ำรวจเลือกทางผิด
คือไปคนละทางกับทีโ่ จรหนีไป โจรก็จะหนีลอยนวลไปได้ ส่วนต�ำรวจ
ก็อาจจะต้องถูกผู้บังคับบัญชาต�ำหนิ ในกรณีนี้ ผมสมมติว่า โจรราย
นี้เป็นโจรมืออาชีพ ที่ติดคุกมาหลายครั้งแล้ว เรียกได้ว่าเข้าๆ ออกๆ
คุกอยูเ่ ป็นกิจวัตร ดังนัน้ หากโจรรายนีถ้ กู จับได้ คงต้องกลับไปติดคุก
ซึง่ ก็เป็นสิง่ ทีเ่ คยติดมาแล้ว แต่ถา้ เขาสามารถหลบหนีได้ เขาจะรูส้ กึ
ได้ถึงอิสรภาพ ซึ่งมีความหมายกับโจรรายนี้มาก ดังนั้น หากเขา
สามารถหนีจากการจับกุมครั้งนี้ได้ โจรจึงเสมือนได้ผลตอบแทน =
2 แต่ถา้ ถูกจับได้จะได้ผลตอบแทน = -1 ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ถ้า
เขาสามารถจับโจรรายนีไ้ ด้ เขาก็ยอ่ มต้องได้รบั ค�ำชมจากผูบ้ งั คับ
บัญชา ในทางกลับกันหากไม่สามารถจับโจรรายนี้ได้ก็
ย่อมต้องได้รับค�ำต�ำหนิเป็นของธรรมดา ดังนั้น ผมจึงให้
ต�ำรวจได้รบั ผลตอบแทน = 1 ในกรณีทสี่ ามารถจับกุมโจร
ได้ แต่ถ้าต�ำรวจไม่สามารถจับกุมโจรรายนี้ได้ ก็จะได้รับ
ผลตอบแทน = -1 ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังตาราง ดังต่อ
ไปนี้				
โจร
ตำ�รวจ

ทางซ้าย (L)
ทางขวา (R)

ทางซ้าย (L)
(1, -1)
(-1, 2)

ทางขวา (R)
(-1, 2)
(1, -1)
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