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1.1.  ความตองการที่แทจริงความตองการที่แทจริง  (Interest)(Interest)

๏๏
 

ความตองการที่แทจริงความตองการที่แทจริงเปนเหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังเปนเหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังจุดยืนจุดยืน
 

หรือขอเรียกรองของคูพิพาทหรือขอเรียกรองของคูพิพาท

๏๏  จุดยืนจุดยืนเปนเพียงหนทางหนึ่งที่ตอบสนองหรือสรางความพอใจตอเปนเพียงหนทางหนึ่งที่ตอบสนองหรือสรางความพอใจตอ
 

ความตองการที่แทจริงความตองการที่แทจริง  
๏๏  คูพิพาทมักมุงความสนใจไปที่จุดยืนหรือขอเรียกรองของแตละฝายคูพิพาทมักมุงความสนใจไปที่จุดยืนหรือขอเรียกรองของแตละฝาย  
ผูไกลเกลี่ยตองพยายามคนหาความตองการที่แทจริงของคูพิพาทใหไผูไกลเกลี่ยตองพยายามคนหาความตองการที่แทจริงของคูพิพาทใหไดด







2.2.  ขอเสนอขอเสนอ  (Options)(Options)
๏๏  ผูไกลเกลีย่ตองกระตุนใหคูพิพาทผูไกลเกลีย่ตองกระตุนใหคูพิพาทสรางสรางขอเสนอใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดขอเสนอใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได

๏๏  แยกแยกกระบวนการของการคนหาขอเสนอออกจากกระบวนการตัดสินใจกระบวนการของการคนหาขอเสนอออกจากกระบวนการตัดสินใจ

๏๏  ระดมสมองระดมสมองคนหาขอเสนอคนหาขอเสนอ

๏๏  กําหนดกฎเกณฑในการคนหาขอเสนอวากําหนดกฎเกณฑในการคนหาขอเสนอวา  ไมผูกพันไมผูกพัน  ไมกอภาระไมกอภาระ  ไมไม
 



วิจารณและไมประเมินวิจารณและไมประเมิน

๏๏  ขยายขยาย““พายพาย””  
(Expanding the pie)(Expanding the pie)  ที่ใชแบงสันปนสวนระหวางที่ใชแบงสันปนสวนระหวาง

 
คูพิพาทใหเปนคูพิพาทใหเปน““พายพาย””  ชิน้ใหญที่สุดเทาที่เปนไปไดชิน้ใหญที่สุดเทาที่เปนไปได  

๏๏  ขอเสนอตองตอบสนองตอความตองการที่แทจรงิของคูพิพาททั้งสองฝายขอเสนอตองตอบสนองตอความตองการที่แทจรงิของคูพิพาททั้งสองฝาย



33..  หลักเกณฑอางอิงหลักเกณฑอางอิง ( (CriteriaCriteria))
๏๏  ใชหลักเกณฑที่เปนใชหลักเกณฑที่เปนภาวะวิสัยภาวะวิสัย  (Objective Criteria)(Objective Criteria)  ของบุคคลทั่วไปของบุคคลทั่วไป

 ประเมินขอเสนอของคูพิพาทประเมินขอเสนอของคูพิพาท   เพื่อใหคูพิพาทรูสึกถึงความเปนธรรมเพื่อใหคูพิพาทรูสึกถึงความเปนธรรม  
สมเหตุสมผลสมเหตุสมผล   และเปนที่ยอมรับและเปนที่ยอมรับ   ซึ่งหลักเกณฑที่ เปนภาวะวิสัยจะซึ่งหลักเกณฑที่ เปนภาวะวิสัยจะ

 แตกตางจากหลักเกณฑที่เปนแตกตางจากหลักเกณฑที่เปนอัตตอัตตวิสัยวิสัย  (Subjective Criteria)(Subjective Criteria)  เพราะเพราะ
 อัตตอัตตวิสัยเปนความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในลักษณะที่เปนวิสัยเปนความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในลักษณะที่เปน
 ปจเจกชนปจเจกชน

๏๏     หลักเกณฑที่เปนภาวะวิสัยหลักเกณฑที่เปนภาวะวิสัย   เปนทั้งเปนทั้ง   ““อาวุธอาวุธ””  เพื่อจูงใจคูพิพาทอีกฝายเพื่อจูงใจคูพิพาทอีกฝาย
 หนึ่งวาเปนขอเสนอที่เปนธรรมหนึ่งวาเปนขอเสนอที่เปนธรรม   และเปนทั้งและเปนทั้ง   ““เกราะกําบังเกราะกําบัง””เพื่อเพื่อ
 ปองกันคูพิพาทจากการถูกบังคับใหยอมรับขอเสนอที่ไมเปนธรรมปองกันคูพิพาทจากการถูกบังคับใหยอมรับขอเสนอที่ไมเปนธรรม

๏๏     ตัวอยางหลักเกณฑอางอิงไดแกตัวอยางหลักเกณฑอางอิงไดแก   คําพิพากษาของศาลคําพิพากษาของศาล   บรรทัดฐานการบรรทัดฐานการ
 แกไขปญหาในอดีตแกไขปญหาในอดีต   กระบวนการปฏิบัติที่ไดมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติที่ไดมาตรฐาน   กฎหมายหรือกฎหมายหรือ
 จารีตประเพณีจารีตประเพณี  ราคาประเมินที่ดินราคาประเมินที่ดิน  มูลคาหรือราคาตลาดมูลคาหรือราคาตลาด  แนวปฏิบัติของแนวปฏิบัติของ
 ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 
และการประเมินของผูเชี่ยวชาญอิสระและการประเมินของผูเชี่ยวชาญอิสระ



4.4.  ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น    (Alternatives)(Alternatives)
๏๏  ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น  หมายถงึหมายถงึ  ทางเลือกอื่นๆที่คูพิพาทมีอยูนอกเหนือจากการตกทางเลือกอื่นๆที่คูพิพาทมีอยูนอกเหนือจากการตก

 
ลงกันตามขอเสนอลงกันตามขอเสนอ  ที่สําคัญทางเลือกอื่นนี้เปนทางเลือกที่คูพิพาทไมจําตองที่สําคัญทางเลือกอื่นนี้เปนทางเลือกที่คูพิพาทไมจําตอง

 พึ่งพาหรืออาศัยความยนิยอมของคูพิพาทอีกฝายหนึง่พึ่งพาหรืออาศัยความยนิยอมของคูพิพาทอีกฝายหนึง่

๏๏  ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น  ไดแกไดแก

๑.๑
 

.
 

ทางเลือกอื่นทีด่ีที่สุดทางเลือกอื่นทีด่ีที่สุดนอกเหนือจากการทําความตกลงกับอีกฝายหนึ่งนอกเหนือจากการทําความตกลงกับอีกฝายหนึ่ง  

((BATNABATNA  หรือหรือ  Best Alternative to a Negotiated Agreement)Best Alternative to a Negotiated Agreement)

๒.๒
 

.
 

ทางเลือกอื่นทีแ่ยที่สุดทางเลือกอื่นทีแ่ยที่สุดนอกเหนือจากการทําความตกลงกับอีกฝายหนึ่งนอกเหนือจากการทําความตกลงกับอีกฝายหนึ่ง  

((WATNAWATNA  หรือหรือ  Worst Alternative to a Negotiated Agreement)Worst Alternative to a Negotiated Agreement)

๓.๓
 

.
 

ทางเลือกอื่นที่เปนไปทางเลือกอื่นที่เปนไปไดมากไดมากทีสุ่ดทีสุ่ดนอกเหนือจากการทําความตกลงกับอีกนอกเหนือจากการทําความตกลงกับอีก
 

ฝายหนึง่ฝายหนึง่  ((MLATNAMLATNA  หรือหรือ  Most Likely Alternative to a Negotiated Most Likely Alternative to a Negotiated 

Agreement)Agreement)



ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น  ((ตอตอ))

๏๏  บทบาททีส่ําคัญของผูไกลเกลีย่คือบทบาททีส่ําคัญของผูไกลเกลีย่คือ  

๑๑..  ชวยคูพิพาทตรวจสอบชวยคูพิพาทตรวจสอบ  BATNA BATNA ของคูพิพาทวาสมเหตุสมผลหรือมีทางของคูพิพาทวาสมเหตุสมผลหรือมีทาง
 เปนไปไดจริงหรือไมเปนไปไดจริงหรือไม

๒๒..  ชวยคูพิพาทประเมินชวยคูพิพาทประเมิน  BATNA BATNA ของคูพิพาทอีกฝายหนึ่งของคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง

๏๏  ขอตกลงจะบรรลุผลไดขอตกลงจะบรรลุผลได  เมื่อขอเสนอนั้นดีกวาหรือเทากับเมื่อขอเสนอนั้นดีกวาหรือเทากับ  BATNABATNA



5. 5. การสื่อสารการสื่อสาร  (Communication)(Communication)

๏๏  คูพิพาทมักใหความสําคัญกับสิ่งที่ตนเองกําลังคูพิพาทมักใหความสําคัญกับสิ่งที่ตนเองกําลังพูดพูดมากกวาการใหมากกวาการให
 



ความสําคัญกับสิ่งที่คูพิพาทอีกฝายความสําคัญกับสิ่งที่คูพิพาทอีกฝายไดยนิไดยนิ  ที่สําคัญคูพิพาทอีกฝายอาจที่สําคัญคูพิพาทอีกฝายอาจ
 

ไมไดยินหรือไมเขาใจขอความที่คูพิพาทสื่อสารออกไปในลกัษณะที่ไมไดยินหรือไมเขาใจขอความที่คูพิพาทสื่อสารออกไปในลกัษณะท
 

ี่

คูพิพาทตองการก็ไดคูพิพาทตองการก็ได

๏๏    บทบาททีส่ําคัญประการหนึ่งของผูไกลเกลีย่คือบทบาททีส่ําคัญประการหนึ่งของผูไกลเกลีย่คือ  ทําใหเกิดทําใหเกิดการสื่อสารการสื่อสาร
 

สองทางสองทาง  สงเสริมใหคูพิพาทแตละฝายพยายามฟงสงเสริมใหคูพิพาทแตละฝายพยายามฟง  ทําความเขาใจและทําความเขาใจและ
 

แสดงใหเห็นวาเขาใจความคิดของคูพิพาทอีกฝายแสดงใหเห็นวาเขาใจความคิดของคูพิพาทอีกฝาย

๏๏    ผูไกลเกลี่ยตองเปนตัวอยางที่ดีผูไกลเกลี่ยตองเปนตัวอยางที่ดี  ดวยการฟงคูพิพาทอยางตั้งใจดวยการฟงคูพิพาทอยางตั้งใจ  และขอใหและขอให
 



คูพิพาทใหความกระจางในประเด็นที่ผูไกลเกลี่ยเห็นวายังคลุมเคคูพิพาทใหความกระจางในประเด็นที่ผูไกลเกลี่ยเห็นวายังคลุมเครือรือ



66..  ความสัมพันธความสัมพันธ  ((Relationship)Relationship)

๏๏  บอยครั้งที่ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจะมปีระเด็นบอยครั้งที่ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจะมปีระเด็นความสัมพันธระหวางคูพิพาทความสัมพันธระหวางคูพิพาทแทรกอยูแทรกอย
 

ู

ในประเด็นที่เปนในประเด็นที่เปนเนื้อหาสาระของขอพิพาทเนื้อหาสาระของขอพิพาท

๏๏        ผูไกลเกลี่ยควรชี้แนะใหคูพิพาทแยกประเด็นความสัมพันธระหวางผูไกลเกลี่ยควรชี้แนะใหคูพิพาทแยกประเด็นความสัมพันธระหวางคูพิพาทออกคูพิพาทออก
 จากประเด็นที่เปนเนื้อหาสาระของขอพพิาทจากประเด็นที่เปนเนื้อหาสาระของขอพพิาท

๏๏  ทางแกทางแก  ปญหาความสัมพันธระหวางคูพิพาทปญหาความสัมพันธระหวางคูพิพาท

๑.๑
 

.
 

ใหระบายใหระบาย

๒.๒
 

.
 

เอาใจเขามาใสใจเราเอาใจเขามาใสใจเรา

๓.๓
 

.
 

ไมตัดสินคนจากการแสดงออกไมตัดสินคนจากการแสดงออก

๔.๔
 

.
 

ควบคุมอารมณดวยเหตุผลควบคุมอารมณดวยเหตุผล



7.7.  ขอผูกพันขอผูกพัน  (Commitment)(Commitment)

๏๏  คูพิพาทควรทําขอผูกพันเมือ่คูพิพาทควรทําขอผูกพันเมือ่

๑.๑
 

.
 

เขาใจความตองการที่แทจริงของคูพิพาททุกฝายแลวเขาใจความตองการที่แทจริงของคูพิพาททุกฝายแลว

๒.๒
 

.
 

ขอเสนอไดรับการพิจารณาอยางครบถวนและรอบคอบแลวขอเสนอไดรับการพิจารณาอยางครบถวนและรอบคอบแลว

๓.๓
 

.
 

ขอเสนอตอบสนองความตองการที่แทจริงของคูพิพาทขอเสนอตอบสนองความตองการที่แทจริงของคูพิพาท

๔.๔
 

.
 

หลักเกณฑอางอิงที่เปนธรรมหลักเกณฑอางอิงที่เปนธรรม

๕.๕
 

.
 

เปรียบเทียบขอเสนอกบัทางเลือกอื่นแลวเปรียบเทียบขอเสนอกบัทางเลือกอื่นแลว  



ขอผูกพันขอผูกพัน  ((ตอตอ))

๏๏  ขอสังเกตขอสังเกต  เกี่ยวกับการทําขอผูกพันเกี่ยวกับการทําขอผูกพัน

๑.๑
 

.
 

ตรวจอํานาจการทําขอตกลงของคูพิพาทตรวจอํานาจการทําขอตกลงของคูพิพาท

๒.๒
 

.
 

ทําเปนลายลักษณอักษรทําเปนลายลักษณอักษร

๓.๓
 

.
 

รางขอตกลงที่เปนไปไดรางขอตกลงที่เปนไปได

๔.๔
 

.
 

ขอตกลงไมควรกอใหเกิดขอพิพาทอื่นขอตกลงไมควรกอใหเกิดขอพิพาทอื่น  

๕.๕
 

.
 

ตรวจสอบตรวจสอบ  ทําความเขาใจประเด็นปญหาที่เกี่ยวของทําความเขาใจประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ  ขอความและขอความและ
 ภาษาในขอตกลงภาษาในขอตกลง



ขอบคุณครับขอบคุณครับ
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