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เกมเกมโจรสลัดแบ่งสมบัติ กบัการโจรสลัดแบ่งสมบัติ กบัการวางวางยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  
 

ส านักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
 

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน พ่อน้องภูกลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากวารสาร  OIE Share 
ไปปีกว่า ๆ ตั้งแต่พ่อน้องภูมีน้องภูเพียงคนเดียว จนตอนนี้น้องภูอายุใกล้ 3 ขวบ และน้องภูมีน้องสาวอายุจะ 4 
เดือนแล้ว ถ้าท่านผู้อ่านที่รักเคยมีลูกหรือมีหลานมาแล้ว ก็คงจะทราบว่าปริมาณลูกที่เพ่ิมขึ้นนั้น เป็นปฏิภาค
ผกผันกับเวลาว่างที่เหลือของพ่อแม่ ซึ่งพ่อน้องภูก็เช่นเดียวกันครับเวลาอ่านหนังสือหรือเว็บไซต์ดี ๆ เพ่ือเอามา
แบ่งปันให้ท่านผู้อ่านที่รักแทบจะหาไม่ได้เลยทีเดียว (ข้ออ้างล้วน ๆ หุหุ) 

อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนก่อนขณะน้องภูและน้องพราวก าลังหลับ พ่อน้องภูได้เข้า Facebook ที่มีเพ่ือน ๆ 
ได้แชร์ต่อกันมา ซึ่งเพจนี้ชื่อว่า “Dr.Noom MathLover”1 ครับ เป็นเพจของอาจารย์หนุ่มภาควิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส าหรับท่านผู้อ่านที่ชอบคิดชอบ
ค านวณเชิญเข้าไปอ่านโจทย์ลับสมองได้ทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับ โจทย์แรก ๆ ที่พ่อน้องภูได้อ่านคือโจทย์  
“โจรสลัดแบ่งสมบัติ” โจทย์มีอยู่ว่า ในเรือล าหนึ่งมีโจรสลัด 5 คนที่อายุต่างกัน โดยชื่อตามล าดับของคนที่อายุมาก
ไปหาน้อย คือ ก ข ค ง และ จ โดยทั้ง 5 คนต้องการแบ่งเหรียญทองค า 100 เหรียญที่มีอยู่ ตามข้อตกลงดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) คนที่อายุมากที่สุดบนเรือจะเสนอข้อเสนอการแบ่งเหรียญทองค า และทุกคนบนเรือ  (รวมทั้งคนที่

อายุมากที่สุด) ต้องโหวตว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนข้อเสนอ 
(2) ถ้าคนที่โหวตสนับสนุนข้อเสนอมีอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคนที่โหวต จะต้องแบ่งเหรียญทองค าตาม

ข้อเสนอนั้น แต่ถ้าผลโหวตสนับสนุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่โหวต คนที่เสนอข้อเสนอจะถูกโยนลงทะเลไปและ
กระบวนการทั้งหมดจะถูกเริ่มต้นอีกครั้งกับโจรสลัดที่เหลืออยู่บนเรือ 

(3) โจรสลัดทุกคนเข้าใจกันดีว่าทุกคนเป็นคนกระหายเลือด หากมีข้อเสนอที่ท าให้โจรสลัดคนหนึ่งเห็น
ว่าไม่มีความต่างระหว่างการโหวตสนับสนุนและไม่สนับสนุน (นั่นคือได้เหรียญทองค าเท่ากัน) เขาจะเลือกโหวตไม่
สนับสนุน  

โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า โจรสลัดทุกคนฉลาด มีเหตุผล เก่งคณิตศาสตร์ โลภ และไม่ต้องการที่จะตายโดย
การถูกโยนทิ้งลงทะเล แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในการแบ่งเหรียญทองค าครั้งนี้? 
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หลังจากอ่านโจทย์เสร็จ พ่อน้องภูก็เริ่มปัดฝุ่นความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีเกม (Game 
Theory) ที่ลางเลือนอยู่ในสมอง พ่อน้องภูคุ้น ๆ ว่าทฤษฎีเกมมีการอธิบายเรื่องเกมในหลายรูปแบบ ทั้งเกมที่
ผลรวมได้ศูนย์ (Zero Sum Game) หรือผลรวมไม่ได้ศูนย์ (มีทั้งได้ผลรวมเป็นลบ Negative Sum Game หรือ
ผลรวมเป็นบวก Positive Sum Game หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าสถานการณ์ชนะทั้งคู่ Win-Win) เกมที่มีการ
ร่วมมือกัน (Cooperative Game) หรือเกมที่ไม่มีความร่วมมือกัน (Non-Cooperative Game) เกมแบบเล่นครั้ง
เดียว (One Shot Game) เกมที่มีการเล่นซ้ าได้ (Repeated Game) ฯลฯ ซึ่งเมื่อศัพท์เฉพาะของทฤษฎีไหลบ่า
เข้ามา สมองของพ่อน้องภูก็เริ่มออกอาการเบลอ แล้วกลับคืนสู่สามัญ ... คือการใช้สัญชาตญาณในการเดาค าตอบ 
555 

พ่อน้องภูคุ้น ๆ ว่าโจทย์แบบนี้ เป็นเกมที่ผลรวมได้ศูนย์ และเล่นครั้งเดียว จุดสมดุล (Equilibrium) 
ของเกมมักอยู่ในแค่ 2 รูปแบบ คือ ถ้าไม่ใช่โจรสลัดทุกคนได้เหรียญทองเท่ากัน (คนละ 20 เหรียญ) ก็ต้องมีคนใด
คนหนึ่งได้เหรียญส่วนมาก (คล้าย ๆ เกมที่ผู้ชนะได้ทั้งหมด Winner takes all) ซึ่งก็เป็นไปตามกรณีหลังครับ คือ
เมื่อเหลือบไปดูเฉลยแล้ว (แหะ ๆ คิดไม่ออกขอลอกเฉลยแล้วกัน) วิธีแบ่งที่จะเกิดขึ้นคือโจรสลัด ก ได้ 98 เหรียญ 
โจรสลัด ค และ จ ได้เท่ากันคือคนละ 1 เหรียญ ส่วนที่เหลือไม่ได้เหรียญเลย (ท่านผู้อ่านที่สงสัยว่าท าไมแบ่งกันไม่
ยุติธรรมแบบนี้ ดูค าเฉลยได้ที่ท้ายบทความนะครับ)2 

ซึ่งเมื่อกลับมาใคร่ครวญกับงานการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่พ่อน้องภูท าอยู่ ก็เกิดข้อสังเกตขึ้นมา 3 ข้อครบั คือ 

1. การวางยุทธศาสตร์ของเราได้ใส่ใจทางเลือกของผู้เล่นคนอ่ืนด้วยหรือไม่ คือ บ่อยครั้งในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะของภาครัฐเราจะให้ความสนใจแค่การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกเท่านั้น ไม่ว่าจะ
ใช้วิธีการแบบ SWOT Analysis, TOWS Matrix, Five Force Model, Diamond Model ฯลฯ แต่มักไม่ได้มีการ
วิเคราะห์ว่าคู่แข่ง หรือผู้เล่นคนอ่ืนเขาจะเลือกทางเลือกใด คืออาจจะมีบ้างที่เราน าแผน ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย
ของคู่แข่ง หรือของประเทศอ่ืนมาพิจารณาด้วย แต่แทบจะไม่มีเลยที่เราจะพิจารณาทางเลือกหลักของประเทศ
เหล่านั้น (ในทฤษฎีเกม เรียกทางเลือกหลักท่ีผู้เล่นจะเลือก ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดว่า Dominant Strategy)   

ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นคือ เราก็เลยมักจะวางยุทธศาสตร์ไปคล้าย ๆ กับองค์กรอ่ืน (หรือของประเทศอ่ืน ๆ) 
หรือคล้าย ๆ เป็นกลยุทธ์ขอฉันด้วยคน (Me Too Strategy) ซึ่งการวางกลยุทธ์แบบขอฉันด้วยคนนี้เราเห็นได้บ่อย
ว่าส่วนมากผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด คือ ผู้น าตลาด ส่วนรายอ่ืน ๆ มักจะท าประโยชน์ได้แค่บางช่วงของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และมักเป็นผู้รับความเสี่ยงมากที่สุดเมื่อสถานการณ์หรือความนิยมของสินค้าเปลี่ยนไป เช่นเดียวกันกับ
การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งหากทุกประเทศวิเคราะห์มาเหมือน ๆ กัน และวางยุทธศาสตร์เหมือน ๆ 
กัน คือตอบสนองต่อกระแสโลก (Mega Trend) ผู้ที่จะได้ประโยชน์ที่สุด ก็คือ ประเทศที่สามารถเป็นเจ้าตลาดใน
สินค้านั้น ๆ ก่อน ซึ่งก็มักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง ขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนาตามหลัง ก็มักต้องติด 
กับดักรับความเสี่ยงในการพัฒนาสินค้าไป   

ดังนั้น เป็นไปได้หรือไม่ ที่ในการวางยุทธศาสตร์ เราจะน าทางเลือกหลักของผู้เล่นต่าง ๆ เหล่านี้มา
ประกอบด้วย เช่น เมื่อพิจารณาแล้ว จะมีหลาย ๆ ประเทศก าลังเกาะกระแส  Mega Trend เราก็พิจารณาใช้
ประโยชน์โดยเลือกทางเลือกเฉพาะ (Niche) ของเราขึ้นมาเอง ดูว่าประเทศอ่ืน ๆ จะเลือกทางเลือกใด แล้วน่าจะมี
ความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน ส่วนของเราก็ใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม (Cooperative) เพ่ือใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาของประเทศเหล่านั้นแทน 

2. การวางยุทธศาสตร์ของเราเป็นคนริเริ่มหรือเป็นผู้ตาม อย่างที่เห็นในตัวอย่างของเกมโจรสลัดแบ่ง
สมบัติ คือ โจรสลัด ก ผู้ริเริ่มการแบ่งสมบัติ หรือผู้เล่นก่อน ได้ประโยชน์อย่างมากในเกมนี้ คือ ได้เหรียญทองถึง 
98 เหรียญ จากเหรียญทั้งหมด 100 เหรียญ ในขณะที่โจรสลัดรายอ่ืนมีทั้งที่ได้แค่เหรียญเดียว หรือที่ไม่ได้เหรียญ
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เลย ดังนั้นบ่อยครั้งที่การเจรจาต่าง ๆ ผู้ริเริ่มการเจรจามักจะก าหนดเงื่อนไขที่บริษัท หรือประเทศตัวเองได้
ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งหากเราเป็นแค่ผู้ตาม โอกาสที่เราจะเสียเปรียบในเกมนั้น ๆ ก็จะมีมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเรา
อาจจะต้องกลับมามองว่าการเจรจาการค้าต่าง ๆ ที่ประเทศเรามีอยู่ตอนนี้นั้น เราได้ประโยชน์เต็ม ๆ จริง ๆ 
หรือไม่ หรือได้เพียงเศษ ๆ จากที่เหลือมาจากผู้ริเริ่มการเจรจา หรือมีบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเป็นผู้ด าเนินการเชิงรุก 
คือ เป็นผู้ริเริ่มการเจรจาต่อรองกับผู้เล่นอ่ืน ๆ ขึ้นมาเอง  หรือแม้แต่การวางยุทธศาสตร์ภายในประเทศหรือ
ภายในองค์กร เราวางยุทธศาสตร์บางด้านเพราะเรารับฟังหรือตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้อ่ืน (เช่น ภาคเอกชน 
นักการเมือง นักวิชาการ ผู้บริหารหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่มีบทบาท ฯลฯ) หรือไม่ หรือว่าเราเป็นผู้ริเริ่มเพราะเห็น
แก่ทิศทางที่ควรจะเป็นจริง ๆ ดังนั้นในการวางยุทธศาสตร์จึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ที่จะริเริ่มและชักจูงผู้เล่น
อ่ืน ๆ ให้คล้อยตามเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือต่อองค์กรของเราให้มากที่สุด 

3. การวางยุทธศาสตร์ของเรามองที่ประโยชน์ของเราหรือประโยชน์โดยรวม ส าหรับข้อสังเกตข้อนี้ 
อาจจะไม่เห็นชัดเจนในเกมโจรสลัดแบ่งสมบัติเนื่องจากเป็น Zero Sum Game แต่ในเกมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเกมที่มี
การร่วมมือกันได้ (Cooperative Game) จะเห็นชัดกว่า โดยตัวอย่างคลาสสิกคือ เกมความล าบากใจของนักโทษ 
(Prisoner’s Dilemma)3 ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านจ าได้เกมนี้จะกล่าวถึงนักโทษ 2 คนซึ่งถูกจับตัวมาพร้อมกันแต่ถูกจับ
สอบสวนคนละห้อง ถ้าต่างฝ่ายต่างปฏิเสธอาจถูกกักขังไว้สอบสอนเพ่ิมเติมอีกคนละเล็กน้อย เช่นคนละ 1 เดือน 
แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งสารภาพคนที่สารภาพจะถูกกันไว้เป็นพยานและเพ่ือนร่วมแก๊งค์จะถูกกักขังตามความผิด 
(เช่น 1 ปี) แต่ถ้าต่างคนต่างสารภาพจะได้รับการลดหย่อยเหลือจ าคุกเพียงคนละ 3 เดือน เป็นต้น ซึ่งข้อสรุปของ
เกมนี้ คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดของนักโทษแต่ละคน (ซึ่งต่างไม่แน่ใจในทางเลือกของอีกฝ่าย) คือต่างคนต่างสารภาพ 
(คือยอมติดคุกกันคนละ 3 เดือน แทนที่จะต่างคนต่างปฏิเสธและติดคุกเหลือเพียงคนละเดือนเดียว) ซึ่งตัวอย่าง
ของเกมนี้น าไปสู่ข้อสังเกตที่ว่าการที่หน่วยย่อยแต่ละหน่วยได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่จ าเป็นที่สังคมโดยรวมจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย  

ซึ่งน ามาสู่ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างในชีวิตจริง เช่น การใช้นโยบายประชานิยม (คือถ้าพรรคตรงกันข้าม
ใช้นโยบายประชานิยม โดยพรรคเราไม่ใช้ พรรคเราก็จะได้คะแนนเสียงน้อยกว่า สุดท้ายทุกพรรคจะเลือกใช้
นโยบายประชานิยม โดยไม่ค านึงถึงภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นของประเทศ) การเสนองบประมาณแบบเบี้ยหัวแตก 
(เนื่องจากการเสนองบประมาณโครงการขนาดเล็กแบบกระจายความเสี่ยงมีโอกาสจะถูกตัดลดงบประมาณน้อย
กว่า ดังนั้นหลาย ๆ หน่วยงานจึงร่วมกันเสนองบประมาณในโครงการขนาดเล็ก ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมน้อย และ
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยรวมมากกว่าแทน) หรือการเสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ (เนื่องจาก
การเสนอจัดตั้งหน่วยงานจะได้รับงบประมาณและบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นมาก ในขณะที่หน่วยงานที่ไม่ขอจะได้รับ
งบประมาณและบุคลากรในอัตราเท่าเดิม ดังนั้นแต่ละหน่วยงานจะพยายามขอจัดตั้งองค์กรใหม่ หรือขอขยาย
หน่วยงาน โดยไม่เลือกแนวทางท่ีจะยุบรวมหน่วยงาน บูรณาการงาน หรือใช้วิธีการบริหารจัดการให้ยืดหยุ่น)  

ดังนั้นในการวางยุทธศาสตร์แต่ละครั้ง นอกจากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีปัจจัยภายใน -ภายนอกที่เราใช้
กันเป็นประจ าแล้ว พ่อน้องภูว่าเรายังควรกลับมาพิจารณายุทธศาสตร์ของเราอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมจริง ๆ แล้วหรือไม่ หรือเป็นประโยชน์เฉพาะต่อองค์กรหรือหน่วยงานของเราเท่านั้น 
(ซึ่งอาจจะดีในระยะหนึ่ง แต่สุดท้ายสังคมจะเสียประโยชน์มากกว่า) ซึ่งแน่นอนว่าการจะให้คนอ่ืนคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวคงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเราสร้างสังคมหรือองค์กรของเราให้มีหิริโอตัปปะ คือ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม (หรือกลุ่มคนต่าง ๆ ในองค์กร) เป็นแรงสอดส่องและกดดันไม่ให้
ใครคนใดคนหนึ่งเอาเปรียบเกินไป รวมถึงพัฒนากลไกทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่จะเอ้ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมก่อน พ่อน้องภูก็เชื่อว่าประเทศไทยเราหรือองค์กรของเราก็คงจะผ่านพ้นสถานการณ์ความ
ยากล าบากทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงนี้ไปได้  ... ด้วยความปรารถนาดีครับ 
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จัดท าโดย .. พ่อน้องภู (นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์) 

1
 ดูรายละเอียดใน  https://www.facebook.com/Dr.NoomMathLover 

2
 วิธีการได้มาซึ่งค าตอบต้องใช้วิธีการพิจารณาย้อนกลับในกรณีที่มี 2 คนไปถึงกรณีที่มี 5 คน ดังนี้ 

a) ในกรณีที่เหลือ 2 คน นั่นคือ ง และ จ จะพบว่าไม่ว่า ง จะเสนออย่างไร เขายกมือสนับสนุนตัวเองก็ถึง
ครึ่งหนึ่งของคนโหวตแล้ว ดังนั้น ง จะเสนอ ง=100 จ=0 

b) ในกรณีที่เหลือ 3 คน นั่นคือ ค ง และ จ จะได้ว่า ค จะเสนอดังนี้ ค=99 ง=0 จ=1  
เพราะวิธีนี้ ค และ จ จะโหวตสนับสนุน (เหตุที่ จ ต้องโหวตสนับสนุนเพราะแบบนี้ยังได้ 1 เหรียญ แต่ถ้า
โหวตไม่สนับสนุน ก็ท าให้เกิดกรณี (a) ซึ่ง จ จะไม่ได้อะไรเลย) 

c) ในกรณีที่เหลือ 4 คน นั่นคือ ข ค ง และ จ จะได้ว่า ข จะเสนอดังนี้ ข=99 ค=0 ง=1 จ=0 
เพราะวิธีนี้ ข และ ง จะโหวตสนับสนุน (เหตุที่ ง ต้องโหวตสนับสนุนเพราะแบบนี้ยังได้ 1 เหรียญ แต่ถ้า
โหวตไม่สนับสนุน ก็ท าให้เกิดกรณี (b) ซ่ึง ง จะไม่ได้อะไรเลย)  

d) ในกรณีที่เหลือ 5 คน ก จะเสนอดังนี้ ก=98 ข=0 ค=1 ง=0 จ=1  เพราะวิธีนี้ ก ค และ จ จะโหวต
สนับสนุน (เหตุที่ ค และ จ ต้องโหวตสนับสนุนเพราะแบบนี้ยังได้ 1 เหรียญ แต่ถ้าโหวตไม่สนับสนุน ก็ท า
ให้เกิดกรณี (c) ซึ่ง ค และ จ จะไม่ได้อะไรเลย) 

3 ดูรายละเอียดใน https://th.wikipedia.org/wiki/ความล าบากใจของนักโทษ   โดยสาระคือ “ผู้ต้องสงสัยสอง
คนถูกต ารวจจับกุม ต ารวจมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ามีความผิด ต ารวจแยกผู้ต้องสงสัยทั้งคู่ออกจากกัน 
และเสนอข้อเสนอเดียวกันแก่ผู้ต้องสงสัยทั้งคู่ หากคนหนึ่งให้การเป็นพยานต่ออีกคนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งยังคง
ไม่ให้การ  ผู้แปรพักตร์จะถูกปล่อยตัวไปแต่ผู้สมคบคิดที่ไม่ให้การจะได้รับโทษจ าคุกเต็ม 1 ปี หากท้ังคู่ไม่ให้การ 
นักโทษทั้งสองจะถูกตัดสินจ าคุกเพียง 1 เดือนด้วยข้อหาเล็กน้อย หากทั้งสองให้การ แต่ละคนจะได้รับโทษ 3 
เดือน นักโทษแต่ละคนต้องเลือกท่ีจะทรยศอีกฝ่ายหนึ่งหรือปฏิเสธที่จะให้การ แต่ละคนต่างก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่
อาจรู้ได้ถึงการทรยศก่อนการสืบสวนจะสิ้นสุด นักโทษควรท าอย่างไร” ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางนี้ 

 

 
นักโทษ ข ปฏิเสธจะให้การ  นักโทษ ข สารภาพ  

นักโทษ ก ปฏิเสธจะให้การ  ทั้งสองรับโทษ 1 เดือน 
นักโทษ ก: 1 ปี 

นักโทษ ข: ปล่อยตัวเป็นอิสระ 

นักโทษ ก สารภาพ  
นักโทษ ก: ปล่อยตัวเป็นอิสระ 

นักโทษ ข: 1 ปี 
ทั้งสองรับโทษ 3 เดือน 

 
ซึ่งจากตารางจะเห็นว่าทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับนักโทษท้ังคู่คือเลือกปฏิเสธที่จะให้การ และต่างคนต่างถูกจ าคุก
เพียงแค่คนละ 1 เดือน แต่ผลที่เกิดขึ้นของเกมนี้ คือ นักโทษแต่ละคนต่างเลือกท่ีจะมองประโยชน์ที่ตนเองจะได้
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ดงันั้นทางเลือกท่ีเกิดข้ึนคือ ต่างคนต่างจะสารภาพ (ลองจินตนาการดูว่าท่านผู้อ่าน
เป็นนักโทษ ก หากนักโทษ ข ตัดสินใจปฏิเสธจะให้การเกี่ยวกับอาชญากรรม เราก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่า
หากเราสารภาพ เพราะเราจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ เช่นเดียวกัน หากนักโทษ ข สารภาพ เราก็ยังได้รับ
ผลประโยชน์มากกว่าถ้าเราสารภาพ เพราะเราจะได้รับโทษเพียง 3 เดือน แทนที่จะเป็น 1 ปี มองจากมุมมองนี้ 
ไม่ว่านักโทษ ข จะเลือกอะไร นักโทษ ก ก็จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าถ้าสารภาพ)   
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ฝึกคิดทิ้งท้ายจากน้องภู : 

ตั้งแต่น้องพราวเกิดมา น้องภูก็เหมือนจะร้องไห้งอแงมากกว่าปกติ ในขณะที่น้องพราว (จนถึงปัจจุบัน) 
ยังเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย ไม่ค่อยงอแงเท่าไหร่ แต่ถ้าน้องภูร้องงอแง น้องพราวก็มักจะงอแงด้วย...  
รูปแบบดังกล่าวเอาทฤษฎีเกมมาจับได้ไหม? และจะมีแนวทางแก้อย่างไรดี? ลองคิดเล่น ๆ โดยสร้างตารางความ
พึงพอใจที่น้องภูและน้องพราวจะได้รับจากการดูแลของพ่อและแม่น้องภูในกรณีต่าง ๆ กันดูเล่น ๆ นะครับ 

เนื่องจากน้องพราวเพ่ิงเกิดได้ 4 เดือน ดังนั้นพ่อและแม่น้องภูจึงต้องเอาใจใส่มากกว่า ดังนั้นในกรณีปกติ
ที่ทั้งน้องภูและน้องพราวไม่งอแง ภูอาจจะมีความสุขระดับ 5 ในขณะพราวมีความสุขระดับ 8 แต่ถ้าน้องภูงอแง
ขึ้นมา (โดยน้องพราวไม่งอแง) พ่อและแม่น้องภูก็ต้องไปดูแลเพ่ิมขึ้น ซึ่งน้องภูอาจจะรู้สึกว่าได้รับความสนใจมาก
ขึ้นจึงจะมีความสุขมากข้ึน สมมติว่าเป็นระดับ 8 (น้องพราวมีคนดูแลน้อยลง ความสุขเหลือระดับ 6) แต่ถ้าต่างคน
ต่างงอแง พ่อและแม่น้องภูอาจไปดูแลน้องภูและน้องพราวไม่ทั่วถึง น้องภูอาจมีระดับความสุขลดลงเหลือ 6 
ขณะที่น้องพราวอาจจะมีความสุขระดับ 7   และกรณีสุดท้ายคือน้องพราวงอแง ขณะที่น้องภูไม่งอแง พ่อและแม่
น้องภูอาจจะให้ความสนใจน้องภูลดลง แต่การร้องของน้องพราวอาจไม่ท าให้น้องพราวมีความสุขมากขึ้น (เพราะ
เหนื่อย) ดังนั้นจะได้ตารางความสุข ดังนี้ 

ระดับความสุข น้องพราวไม่งอแง น้องพราวงอแง 

น้องภูไม่งอแง 
น้องภู 5  น้องพราว 8 
พ่อน้องภู 8 แม่น้องภู 8 

น้องภู 4  น้องพราว 7 
พ่อน้องภู 6 แม่น้องภู 6 

น้องภูงอแง 
น้องภู 8  น้องพราว 6 
พ่อน้องภู 5 แม่น้องภู 5 

น้องภู 6  น้องพราว 7 
พ่อน้องภู 3 แม่น้องภู 3 

 
ลองพิจารณาในมุมมองของน้องภูนะครับ ไม่ว่าน้องพราวจะงอแงหรือไม่งอแง น้องภูก็จะเลือกการงอแง

เป็นกลยุทธ์หลัก (Dominant Strategy) เนื่องจากจะได้รับความพึงพอใจมากกว่า คือถ้าน้องพราวไม่งอแง น้องภู
งอแงด้วย น้องภูได้ 8 (เมื่อเทียบกับ 5 ที่ไม่งอแง) ขณะที่ถ้าน้องพราวงอแง แล้วน้องภูงอแงด้วย น้องภูได้ 6 (เมื่อ
เทียบกับ 4 ที่ไม่งอแง) ในขณะที่น้องพราวอาจไม่มี Dominant Strategy ที่ชัดเจน คือถ้าน้องภูไม่งอแง น้องพราว
ก็จะเลือกไม่งอแงด้วย คือได้ระดับความพอใจ 8 (เมื่อเทียบกับ 7 ที่ต้องเหนื่อยถ้างอแงด้วย) แต่ถ้าน้องภูงอแง 
น้องพราวก็จะเลือกงอแงด้วย คือจะได้ระดับความพอใจ 7 (เทียบกับถ้าไม่งอแงจะได้แค่ 6) สรุปคือ น้องพราวจะ
ใช้วิธี “ถ้าพ่ีร้องน้องร้องด้วย” เป็นหลัก 

ซึ่งท่านผู้อ่านคงสังเกตได้นะครับว่าการเลือกกลยุทธ์หลักข้างต้นของน้องภูและน้องพราว ยังไม่ได้น า
ระดับความสุขของพ่อน้องภูและแม่น้องภูมารวมด้วย ซึ่งถ้าน ามาค านวณด้วยจะเห็นว่าการที่ทั้งน้องภูและน้อง
พราวไม่งอแงนั้น ความสุขโดยรวมของครอบครัวย่อมมีมากกว่า (5 + 8 + 8 + 8 = 31) เทียบกับ น้องภูและน้อง
พราวงอแงทั้งคู่ (6 + 7 + 3 + 3 = 19) น้องภูงอแง (8 + 6 + 5 + 5 = 24) น้องพราวงอแง (4 + 7 + 6 + 6 = 
23) ดังนั้นกลยุทธ์หลักของพ่อและแม่น้องภู คือ แล้วท าอย่างไรที่จะให้น้องภูงอแงลดลงได้ล่ะ? จากที่เราเห็นว่า
น้องภูเลือกใช้กลยุทธ์งอแงเป็น Dominant Strategy ก็เนื่องจากการงอแงท าให้ได้ความสุขมากกว่า (คือพ่อแม่หัน
มาให้ความสนใจมากขึ้น) ดังนั้นวิธีแก้คือ ต้องท าให้การไม่งอแงเป็นกลยุทธ์หลักแทน คือ ยิ่งร้องต้องยิ่ งไม่สนใจ 
หรือ เอาใจใส่น้องภูตอนไม่งอแงให้ดีกว่าตอนงอแงนั่นเอง (แต่จะท ากันได้ไหมเนี่ย พ่อน้องภู แม่น้องภู  -__-” ขอ
ท่านผู้อ่านที่รักช่วยเป็นก าลังใจด้วยนะครับ)  … Fighting Fighting 


