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ค�ำน�ำผู้แปล

.
อะไรคือเกม? เมื่อนึกถึง “เกม” สิ่งที่ปรากฏในความคิด
ของเราอาจแตกต่างกันไป แต่ไม่วา่ จะนึกถึงสิง่ ใด เกมทุกเกมล้วน
มีลักษณะพื้นฐานร่วมกันอยู่ นั่นคือ เกมประกอบด้วยผู้เล่นซึ่ง
แต่ละคนเลือกใช้กลยุทธ์อย่างมีเหตุมผี ล ภายใต้สภาพการณ์หรือ
“กฎ” บางอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะหรือผลลัพธ์ใดๆ ที่ตนต้องการ
และเมื่อมองย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน เราจะพบ
ว่าส่วนมากก็มีลักษณะพื้นฐานที่ว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการคบหาดูใจ
ของหนุม่ สาว การขับรถสวนกันในซอยแคบ การตัดสินใจตัง้ ราคา
สินค้าทีม่ คี แู่ ข่ง การประมูลจัดสรรคลืน่ ความถีข่ องรัฐ การก�ำหนด
นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง การที่ประเทศต่างๆ
ต้องร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือกระทั่งการ
ตัดสินใจรบราฆ่าฟันกันตลอดเส้นทางอารยธรรมของมนุษยชาติ
กล่าวอย่างถึงที่สุด เกมเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาเมื่อผู้คน
หรือสถาบันต่างๆ ปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าความสัมพันธ์ที่ว่าจะอยู่
ในลักษณะของความร่วมมือหรือความขัดแย้ง การจัดการความ
สัมพันธ์เหล่านีจ้ ะว่าไปก็ถอื เป็นใจกลางชีวติ ทางสังคมของมนุษย์
ด้วยเหตุนี้ความพยายามที่จะเข้าใจมูลเหตุพื้นฐานของความ
ร่วมมือและความขัดแย้งจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดส�ำหรับ
สังคมศาสตร์หลายแขนง
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ทฤษฎีเกมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงกลางศตวรรษ
ที่ 20 น�ำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจส�ำคัญในประเด็นดังกล่าว
ภายใต้ข้อสมมติว่าผู้เล่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและตัดสินใจ
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล ทฤษฎี เ กมเป็ น เครื่ อ งมื อ ทรงพลั ง ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ต่อกัน
พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ทฤษฎีเกมจะช่วยเราหาค�ำตอบว่า ผู้เล่น
แต่ ล ะรายจะมี พ ฤติ ก รรมอย่ า งไร? พฤติ ก รรมของผู ้ เ ล่ น จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าพฤติกรรมของอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไป?
สิ่งที่ผู้เล่นรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามส่งผลต่อพฤติกรรม
อย่างไร? อะไรคือผลลัพธ์ที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น? ด้วย
เพราะเป็นเครื่องมือที่มีแนวทางการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ มี
ความแน่นหนารัดกุมทางคณิตศาสตร์ แต่ก็ยังยืดหยุ่นพอที่จะ
น�ำไปประยุกต์กับสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ทฤษฎีเกม
จึงมีสว่ นปฏิวตั แิ นวทางการวิจยั ในหลายสาขาวิชาทีม่ นั ได้สมั ผัส
ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ไปจนถึงรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
กระทั่งปรัชญาและชีววิทยา
ทฤษฎีเกม: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้น�ำเราเข้าสู่โลก
ที่น่าตื่นตาตื่นใจของทฤษฎีเกม เคน บินมอร์ ผู้เขียนซึ่งเป็น
นักทฤษฎีเกมชั้นแนวหน้า ใช้เนื้อหาในช่วงต้นอธิบายหลักการ
พื้นฐานทางเทคนิคที่ส�ำคัญของทฤษฎีเกม ผ่านตัวอย่างที่เป็น
เกมแบบง่ายๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สมการคณิตศาสตร์ ซึ่งเขา
ก็ถ่ายทอดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน แม้อาจซับซ้อน
บ้างในบางส่วนแต่หากครุ่นคิดตามก็จะเข้าใจสารที่สื่อได้ไม่ยาก
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ตลอดทัง้ เล่ม บินมอร์ยงั สอดแทรกเกร็ดความรูน้ า่ สนใจ
เกีย่ วกับแนวคิดและชีวประวัตขิ องผูค้ นทีโ่ ยงใยกับพัฒนาการของ
ทฤษฎีเกม ทัง้ ยังได้แสดงความคิดเห็นกระทัง่ วิพากษ์แนวคิดของ
บุคคลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ซึ่งไม่เพียงสร้าง
อรรถรสในการอ่านแต่ยังทิ้งประเด็นต่างๆ ทั้งทางเศรษฐศาสตร์
ปรัชญา และอื่นๆ ให้ผู้อ่านได้เก็บไปคิดใคร่ครวญต่อตามความ
สนใจ
ในความเห็นของผู้แปล หนังสือเล่มนี้มีความเป็นเลิศ
ในแง่ที่บินมอร์อุทิศเนื้อหาส่วนใหญ่เพื่ออธิบายการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเกมในโลกแห่งความจริง เมื่อพินิจจากตัวอย่างประกอบ
ผู้อ่านอาจต้องประหลาดใจที่พบว่านอกจากจะมีการประยุกต์ใช้
เพื่อออกแบบการประมูลแล้ว ทฤษฎีเกมสามารถอธิบายการ
เกิ ด ขึ้ น ของบรรทั ด ฐานทางสั ง คม กระบวนการวิ วั ฒ นาการ
หรือกระทั่งเผยความลับแห่งการร่วมมือของมนุษยชาติ
ผู้แปลขอขอบคุณทีมงานส�ำนักพิมพ์ bookscape และ
openworlds โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ. ปกป้อง จันวิทย์ และ อ. วรพจน์
วงศ์กจิ รุง่ เรือง ทีเ่ ชิญชวนและไว้วางใจให้แปลหนังสือเล่มนี้ อภิรดา
มีเดช, ฐณฐ จินดานนท์, บุญชัย แซ่เงี้ยว และ ภูมิ น�้ำวล ที่ช่วย
ตรวจแก้ต้นฉบับได้อย่างยอดเยี่ยม ความผิดพลาดใดที่เกิดขึ้น
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แปลแต่เพียงผู้เดียว
			
			

พรเทพ เบญญาอภิกุล

แด่
ปีเตอร์และนีนา

ทฤษฎีเกม
•

ความรู้ฉบับพกพา

GAME THEORY
•
A

Very

Short

Introduction

by

Ken Binmore

แปลโดย

พรเทพ เบญญาอภิกุล

บทที่ 1

/
ชื่อของเกม

A Very Short

Introduction

17

ทฤษฎีเกมเกี่ยวกับอะไร?
เมื่อครั้งที่ภรรยาของผมไม่อยู่ในวันที่ต้องเข้าร่วมการ
ประชุมเล็กๆ น่ารืน่ รมย์ในทัสคานี หญิงสาวเยาว์วยั 3 คนเชิญผม
ให้มาร่วมโต๊ะอาหารกลางวัน หลังจากผมนัง่ ลง หนึง่ ในนัน้ พูดกับ
ผมด้วยน�้ำเสียงวาบหวามว่า “สอนพวกเราเล่นเกมรักหน่อยน่า”
แต่กลายเป็นว่าทัง้ หมดทีพ่ วกเธอต้องการจากผมก็แค่คำ� แนะน�ำ
วิธีจัดการกับแฟนหนุ่มชาวอิตาลี ผมยังคงคิดว่าพวกเธอพลาด
ที่ปฏิเสธค�ำแนะน�ำเชิงกลยุทธ์ของผม แต่พวกเธอถูกต้องที่สุดที่
เข้าใจได้เองว่าการคบหาดูใจนั้นเป็นหนึ่งในเกมหลายประเภทที่
พวกเราเล่นกันในชีวิตจริง
ผู้ที่ขับรถหลบหลีกกันในช่วงการจราจรหนาแน่นก�ำลัง
เล่นเกมขับขี่ นักช็อปของถูกประมูลสินค้าในอีเบย์ก�ำลังเล่น
เกมการประมูล บริษัทและสหภาพแรงงานที่เจรจาค่าจ้างของ
ปีหน้ากันอยู่นั้นก�ำลังเล่นเกมการต่อรอง เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เลือกน�ำเสนอนโยบายที่จะใช้แข่งขันกัน พวกเขาก็ก�ำลังเล่นเกม
การเมือง เจ้าของร้านช�ำที่ก�ำลังตัดสินใจตั้งราคาคอร์นเฟลกส์
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ที่จะขายในวันนี้ก�ำลังเล่นเกมเศรษฐศาสตร์ กล่าวโดยย่อแล้ว
ทุกครั้งที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กัน จะเกิดการเล่นเกมขึ้นเสมอ
แอนโทนี (Mark Antony) และคลีโอพัตรา (Cleopatra)
เล่นเกมเกี้ยวพาราสีกันใหญ่โตมโหระทึก บิล เกตส์ (Bill Gates)
สร้างความร�่ำรวยมหาศาลให้ตนเองด้วยการเล่นเกมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) และ โจเซฟ สตาลิน
(Joseph Stalin) เล่นเกมซึ่งสังหารประชากรโลกไปในสัดส่วน
ไม่น้อย ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) และเคนเนดี (John F.
Kennedy) เล่นเกมกันในช่วงวิกฤตขีปนาวุธคิวบาที่เกือบจะลบ
พวกเราทั้งหลายให้สิ้นไปโดยทั่วกัน
ด้ ว ยสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นหลากหลาย
สาขา ทฤษฎีเกมก็น่าจะเป็นยาครอบจักรวาลของทุกปัญหา
หากมั น พยากรณ์ ไ ด้ เ สมอว่ า ผู ้ ค นจะเล่ น เกมมากมายที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบหลักของชีวิตทางสังคมอย่างไร ทว่าทฤษฎีเกม
นั้นไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของโลกใบนี้ได้ เพราะมันจะใช้งาน
ได้ดีต่อเมื่อผู้คนเล่นเกม อย่างมีเหตุมีผล (rationally) เท่านั้น
ฉะนั้ น มั น จึ ง ไม่ อ าจพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมของวั ย รุ ่ น ช�้ ำ รั ก
อย่างโรเมโอหรือจูเลียต หรือคนบ้าดีเดือดอย่างฮิตเลอร์หรือ
สตาลินได้ อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปไม่ได้ประพฤติตนไร้เหตุ
ไร้ผล (irrational) ตลอดเวลา ดังนั้นคงไม่เปล่าประโยชน์นัก
ในการศึ ก ษาว่ า จะเกิ ด อะไรขึ้ น เมื่ อ ผู ้ ค นคิ ด ให้ ร อบคอบก่ อ น
ตัดสินใจ อย่างน้อยพวกเราส่วนใหญ่ก็พยายามใช้เงินให้เข้าท่า
และเราก็ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ อะไรแย่ ๆ บ่ อ ยนั ก เพราะไม่ อ ย่ า งนั้ น
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คงจะใช้งานไม่ได้เลย กระทั่งตอนที่ผู้คน
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ไม่ได้คิดวางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าก็ไม่จ�ำเป็นว่าพวกเขาจะ
ประพฤติตนไร้เหตุไร้ผล ทฤษฎีเกมประสบความส�ำเร็จในการ
อธิบายพฤติกรรมของแมงมุมและปลาจนเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ ซึง่ ไม่อาจ
กล่าวได้เลยว่าสัตว์พวกนี้มีความสามารถในการคิด แต่ที่สัตว์
เบาปัญญาเหล่านีป้ ฏิบตั ติ วั ราวกับว่าคิดอย่างมีเหตุมผี ลก็เพราะ
สายพั น ธุ ์ คู ่ แ ข่ ง ของพวกมั นที่ มียี นซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ป ระพฤติ ตั ว
ไร้เหตุไร้ผลสูญพันธ์ุไปเรียบร้อยแล้ว ในท�ำนองเดียวกัน แม้ว่า
บริษัทต่างๆ จะไม่ได้บริหารโดยผู้ฉลาดปราดเปรื่องเสมอไป แต่
ตลาดก็มักจะไร้ความปรานีพอๆ กันกับที่ธรรมชาติก�ำจัดผู้ที่ไม่
เหมาะสมให้สิ้น
ทฤษฎีเกมใช้งานได้จริงหรือ?
ทั้งที่มีความส�ำเร็จทางทฤษฎีอยู่มาก นักปฏิบัติในภาค
ธุรกิจกลับเคยมองข้ามทฤษฎีเกมในฐานะที่เป็นเพียงอีกสาขา
ของสังคมศาสตร์ที่ไร้ประโยชน์ไม่อาจใช้งานได้จริง แต่พวกเขา
ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพียงชั่วข้ามคืนหลังจากรัฐบาลอเมริกัน
ตัดสินใจประมูลขายสิทธิในการใช้คลื่นวิทยุหลายช่วงความถี่
ส�ำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในเรื่องดังกล่าว
ค�ำแนะน�ำของนักทฤษฎีเกมพิสูจน์ชัดว่ามีบทบาทชี้ขาดในการ
ออกแบบกฎเกณฑ์ที่ใช้กับเกมการประมูล ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
ประชาชนชาวอเมริกนั ผูเ้ สียภาษีทำ� ก�ำไรได้ 2 หมืน่ ล้านดอลลาร์
หรือกว่า 2 เท่าของค่าคาดการณ์ตามแบบดั้งเดิม การประมูล
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ในกิ จ การโทรคมนาคมของอั ง กฤษภายหลั ง จากนั้ น ซึ่ ง ผม
เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ท� ำ ก� ำ ไรได้ ม ากกว่ า นั้ น เสี ย อี ก เราท� ำ เงิ น
ได้ ถึ ง 35,000 ล้ า นดอลลาร์ ใ นการประมู ล เพี ย งครั้ ง เดี ย ว
ผลพวงในครานั้นคือนิตยสาร Newsweek กล่าวถึงผมว่าเป็น
นักเศรษฐศาสตร์เซียนไพ่โป๊กเกอร์ใจโหดผู้ท�ำลายอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม!
ครั้นเปิดไพ่กันจนหมดแล้ว อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ก็ไม่ได้ถูกท�ำลาย และมันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยที่จะให้บริษัท
เสื อ นอนกิ น ทั้ ง หลายในอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมจ่ า ยค่ า
ใบอนุญาตเท่าใดก็ได้ตามทีพ่ วกเขาเห็นว่าคุม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อเงินเหล่านั้นถูกใช้ไปกับโรงพยาบาลส�ำหรับผู้ที่ไม่สามารถ
รับภาระค่ารักษาพยาบาลของเอกชนได้ ส่วนเรื่องไพ่โป๊กเกอร์
นัน้ อย่างน้อยก็ 20 ปีมาแล้วจากทีผ่ มเคยเล่นกินเงินเล็กๆ น้อยๆ
สิ่งเดียวที่ Newsweek พูดถูกคือทฤษฎีเกมจะใช้งานได้จริงเมื่อ
มันถูกประยุกต์ใช้โดยผู้ที่รู้ว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ มันไม่ได้
ใช้ ก ารได้ แ ต่ ใ นสาขาเศรษฐศาสตร์ หากยั ง รวมถึ ง ในสาขา
ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการและรัฐศาสตร์อีกด้วย ในหนังสือเมื่อ
ไม่นานมานี้ของผมเรื่อง Natural Justice (ความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ) ผมถึงกับท�ำให้พวกนักปรัชญาศีลธรรมดั้งเดิมโกรธ
เป็นฟืนเป็นไฟเมื่อใช้ทฤษฎีเกมมาจับเรื่องจริยธรรม
เกมเด็กเล่น
การประมูลทีม่ มี ลู ค่าสูงในกิจการโทรคมนาคมแต่ละครัง้
จะต้องมีการออกแบบเป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับสถานการณ์

A Very Short

Introduction

21

ทีจ่ ะใช้ คุณไม่สามารถท�ำเพียงเลือกหยิบรูปแบบการประมูลหนึง่
จากชั้นวางแล้วเอามาใช้ได้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเคยท�ำดังว่า
คราวที่จ้างบริษัทซัทเทบีส์ (Sotheby’s) ให้จัดการประมูลขาย
เครือ่ งรับส่งสัญญาณดาวเทียมจ�ำนวนหนึง่ แต่กไ็ ม่มใี ครสามารถ
รวบรวมลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อนของตลาดโทรคมนาคม
ยุคใหม่ทั้งหมดนี้ลงในแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ได้ การออกแบบ
การประมูลในกิจการโทรคมนาคมจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งยังต้องเป็นการออกแบบที่ต่อยอดจาก
แบบจ�ำลองเรียบง่ายที่เลือกมาเพื่อเลียนแบบสิ่งที่เป็นลักษณะ
ส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ของปัญหา
ผมพยายามจะท�ำสิง่ เดียวกันในหนังสือเล่มนี้ โดยจะไม่มี
พีชคณิตและใช้ศัพท์เทคนิคให้น้อยที่สุด หนังสือเล่มนี้จะพินิจดู
เฉพาะเกมเด็กเล่น โดยทิง้ ประเด็นแต่งเติมอืน่ ๆ ทีม่ คี วามซับซ้อน
ในชีวิตจริง ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ก็พบว่าแม้แต่เกมเด็กเล่น
ยังให้อะไรแก่พวกเขาไว้คิดต่อมากมาย
ความขัดแย้งและความร่วมมือ
เกมเกือบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีผู้เล่นเพียง 2 คน
คืออลิซและบ็อบ เกมแรกที่พวกเขาจะเล่นคือเกมจับคู่หัวก้อย
(Matching Pennies)
เชอร์ล็อก โฮล์มส์ และศาสตราจารย์มอริอาร์ตีจอม
วายร้ายเล่นเกมจับคู่หัวก้อยระหว่างทางสู่การเผชิญหน้าครั้ง
สุดท้ายทีน่ ำ�้ ตกไรเชนบาค โฮล์มส์ตอ้ งตัดสินใจว่าจะลงจากรถไฟ
ทีส่ ถานีใด ในขณะทีม่ อริอาร์ตตี อ้ งตัดสินใจเช่นกันว่าจะดักซุม่ รอ
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บ็อบ
หัว

ก้อย

หัว

หัว

หัว

ก้อย

ก้อย

ก้อย

อลิซ

กลยุทธ์ของอลิซ 		

กลยุทธ์ของบ็อบ

ภาพประกอบ 1 ปัญหาการตัดสินใจของอลิซและบ็อบในเกมจับคู่หัวก้อย

ทีส่ ถานีไหน นักบัญชีขฉี้ อ้ และผูต้ รวจสอบบัญชีเล่นเกมท�ำนองนี้
ในชีวิตจริง โดยฝ่ายแรกตัดสินใจว่าเมื่อไรจะโกงและฝ่ายหลัง
ตัดสินใจว่าเมื่อใดจะตรวจสอบบัญชี
ในเกมเด็กเล่นของเรา อลิซกับบ็อบเลือกหงายเหรียญ
คนละเหรียญ อลิซจะชนะถ้าเหรียญทั้งสองหงายด้านเดียวกัน
ส่วนบ็อบจะชนะถ้าเหรียญทั้งสองหงายด้านที่ต่างกัน ดังนั้น
ทั้งอลิซและบ็อบจึงมีคนละ 2 กลยุทธ์ได้แก่ หัว และ ก้อย
ภาพประกอบ 1 แสดงให้เห็นผู้ชนะและผู้แพ้ส�ำหรับทุกความ
เป็นไปได้ในกลยุทธ์ที่ทั้งคู่ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผลตอบแทน
(Payoffs) จากการเล่นเกม เราใช้สัญลักษณ์รูปนิ้วโป้งชี้ขึ้นและ
นิ้วโป้งชี้ลงเพื่อเน้นให้เห็นว่าไม่จ�ำเป็นต้องวัดผลตอบแทนเป็น
ตัวเงิน
ภาพประกอบ 2 แสดงวิธีรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
ภาพประกอบ 1 มาสร้างเป็นตารางผลตอบแทน โดยผลตอบแทน
ของอลิซอยูท่ มี่ มุ ซ้ายล่างของแต่ละช่องในตาราง ส่วนผลตอบแทน
ของบ็ อ บอยู ่ ที่ มุ ม ขวาบน ภาพประกอบนี้ ยั ง แสดงเกมขั บ ขี่
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ซ้าย

ก้อย

หัว

ซ้าย

ก้อย

ขวา

ขวา

เกมจับคู่หัวก้อย
เกมขับขี่
ภาพประกอบ 2 ตารางผลตอบแทน อลิซเลือกกลยุทธ์หนึง่ ตามแนวนอน (แถว)
และบ็อบเลือกกลยุทธ์หนึ่งตามแนวตั้ง (หลัก)

(Driving Game) แบบมีผู้เล่น 2 คนที่ต่างจากเกมก่อนหน้าและ
เราก็เล่นเกมนี้กันทุกเช้าหลังจากก้าวขึ้นรถและขับไปท�ำงาน
เช่นเคย อลิซกับบ็อบมีกลยุทธ์ชัดแจ้ง (pure strategy) อยู่ 2
รูปแบบ ได้แก่ ซ้าย และ ขวา แต่ตอนนี้ผลตอบแทนของผู้เล่น
ทั้งสองกลับสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์ แทนที่จะขัดแย้งกันโดย
สิน้ เชิง เวลานักข่าวพูดถึงสถานการณ์แบบ “วิน-วิน” นัน้ พวกเขา
ก็นึกถึงบางอย่างที่คล้ายกับเกมขับขี่นี่แหละ
ฟอน นอยมันน์
ผลการศึ ก ษาชิ้ น แรกของทฤษฎี เ กมคื อ ทฤษฎี บ ท
มินิแม็กซ์ (minimax theorem) โดย จอห์น ฟอน นอยมันน์
(John von Neumann) ซึง่ ประยุกต์ใช้ได้เฉพาะในเกมทีส่ มมติให้
ผู้เล่นเป็นศัตรูที่ไม่มีทางประนีประนอมกันเท่านั้นดังเช่นในเกม
จับคู่หัวก้อย ถึงตอนนี้บางคนก็ยังเชื่อถ้อยค�ำวิจารณ์ทฤษฎี
เกมแบบไม่ให้ราคาที่ฟอน นอยมันน์ถูกล้อเป็นต้นแบบนักรบ
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สงครามเย็นซึง่ เป็นต้นตอของ ดร. สเตรนจ์เลิฟ (Dr. Strangelove)
ในภาพยนตร์ชื่อดัง นอกจากนี้พวกเราอาจจะเคยได้ยินบางคน
พูดว่า จะมีกแ็ ต่นกั วางกลยุทธ์ทางทหารจอมเพีย้ นเท่านัน้ ทีจ่ ะคิด
ใช้ทฤษฎีเกมในชีวติ จริง เพราะมีแค่คนบ้าหรือไซบอร์กเท่านัน้ ที่
จะคิดแบบผิดๆ ไปว่าโลกนี้คือเกมแห่งความขัดแย้งโดยสิ้นเชิง
ฟอน นอยมันน์คืออัจฉริยะรอบด้าน การคิดค้นทฤษฎี
เกมเป็นเพียงอาชีพเสริม มันก็จริงอยูท่ เี่ ขาเป็นพวกสายเหยีย่ วใน
ช่วงสงครามเย็น แต่นนั่ ก็ยงั ห่างไกลจากการเป็นไซบอร์กบ้าเลือด
เขามีจิตอันเป็นมิตร ชอบสังสรรค์และสรรหาความสุข เขาก็
เหมื อ นกั บ คุ ณ และผมที่ ช อบความร่ ว มมื อ มากกว่ า ความ
ขัดแย้ง แต่เขาก็เข้าใจดีวา่ หนทางแห่งการบรรลุความร่วมมือนัน้
ไม่ใช่การเสแสร้งว่ามนุษย์จะแสวงหาประโยชน์จากการสร้าง
ปัญหาไม่ได้
ความร่วมมือและความขัดแย้งคือสองด้านของเหรียญ
เดียวกัน เราไม่สามารถเข้าใจสิ่งหนึ่งได้ดีถ้าไม่พิจารณาอีกสิ่ง
ควบคู่กันไป เราไม่ได้ท�ำความเข้าใจเกมแห่งความขัดแย้งโดย
สิ้นเชิงอย่างเกมจับคู่หัวก้อยเพื่อที่จะสรุปว่าทุกการปฏิสัมพันธ์
ของมนุษย์คือการแข่งขัน ในท�ำนองเดียวกัน เราไม่ได้สรุปว่า
ทุกการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์คือการร่วมมือเมื่อเราพิเคราะห์
เกมที่มีแต่การประสานความร่วมมือดังเช่นเกมขับขี่ เราเพียง
แบ่งแยกพฤติกรรมสองด้านทีแ่ ตกต่างกันของมนุษย์ให้ชดั เพือ่ ที่
จะได้ศึกษาไปทีละอย่าง

