
เอาชนะคําวาเอาชนะคําวา  ““ไมไม””  
ใชเรื่องยากใชเรื่องยาก    

getting past nogetting past no

ปรัชญาปรัชญา  อยูประเสริฐอยูประเสริฐ

ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกาผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา



ปจจัยหาประการที่เปนอุปสรรคตอความรวมมือปจจัยหาประการที่เปนอุปสรรคตอความรวมมือ
 

( Five Barrier to Cooperation)( Five Barrier to Cooperation)

 ปฏิปฏิกริยาโตตอบกริยาโตตอบ  

 อารมณอารมณ

 จุดยืนจุดยืน  

 ความไมพอใจความไมพอใจ

 อาํนาจอาํนาจ



การฝาแนวตานหาประการการฝาแนวตานหาประการ


 

ออกไปยืนอยูริมระเบียงหรือออกนอกวงเจรจาออกไปยืนอยูริมระเบียงหรือออกนอกวงเจรจา  (Go to (Go to 

the Balcony)the Balcony)


 

กาวออกมายื่นอยูเคียงขางกาวออกมายื่นอยูเคียงขาง  ( Step to their Side)( Step to their Side)


 

ปรับเปลี่ยนคําพูดและกระบวนการใหมปรับเปลี่ยนคําพูดและกระบวนการใหม  (Reframe)(Reframe)


 

สรางสะพานสมานไมตรีสรางสะพานสมานไมตรี  ( Build Them a Golden Bridge)( Build Them a Golden Bridge)


 

จงใชอํานาจเพิ่มพูนความรูจงใชอํานาจเพิ่มพูนความรู  (  Use Power to Educate)(  Use Power to Educate)



ออกไปยืนอยูริมระเบียงหรือออกนอกวงออกไปยืนอยูริมระเบียงหรือออกนอกวง  
เจรจาเจรจา  (Go to the Balcony(Go to the Balcony


 

รูจักกลยุทธรูจักกลยุทธ  


 

ซื้อเวลาที่จะคิดซื้อเวลาที่จะคิด  


 

อยาโกรธอยาแกแคนจงพิจารณาวาอะไรคือสิ่งที่คุณตองการอยาโกรธอยาแกแคนจงพิจารณาวาอะไรคือสิ่งที่คุณตองการ



ปฏิกิริยาธรรมชาติสามแบบปฏิกิริยาธรรมชาติสามแบบ

 โจมตีกลับโจมตีกลับ

 การยอมแพการยอมแพ

 ตัดสัมพันธตัดสัมพันธ



อันตรายของการมีปฏิกิริยาโตตอบอันตรายของการมีปฏิกิริยาโตตอบ



รูจักกลยทุธสามแบบรูจักกลยทุธสามแบบ

 กําแพงหินกําแพงหิน

 การกลาวโจมตีการกลาวโจมตี

 กลอุบายกลอุบาย

 การรูกลยุทธการรูกลยุทธ

 จงรูจักจุดเดือดของคุณจงรูจักจุดเดือดของคุณ



ซื้อเวลาที่จะคิดซื้อเวลาที่จะคิด  Buy time to thinkBuy time to think

 หยุดและไมพดูอะไรเลยหยุดและไมพดูอะไรเลย
 ใหเปดเทปฟงดูใหมใหเปดเทปฟงดูใหม
 ขอเวลานอกขอเวลานอก
 อยาทําการตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญทันทีอยาทําการตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญทันที
 อยาโกรธอยาโกรธ  อยาแกแคนวาอะไรที่คุณตองการอยาแกแคนวาอะไรที่คุณตองการ



กาวออกมายื่นอยูเคียงขางกาวออกมายื่นอยูเคียงขาง (  ( Step to their Side)Step to their Side)


 

การฟงอยางตั้งใจการฟงอยางตั้งใจ


 

รับรูเปาประสงคของเขารับรูเปาประสงคของเขา


 

ตกลงในสิ่งที่คุณสามารถตกลงไดตกลงในสิ่งที่คุณสามารถตกลงได  


 

รับรูสถานะบุคคลรับรูสถานะบุคคล


 

แสดงทัศนคติของคุณแสดงทัศนคติของคุณ  โดยปราศจากความกาวราวโดยปราศจากความกาวราว



 การฟงอยางตั้งใจการฟงอยางตั้งใจ

 จงใชหูรับฟงฝายอืน่จงใชหูรับฟงฝายอืน่

 กลาวทวนขอใหแกถากลาวผิดกลาวทวนขอใหแกถากลาวผิด



รับรูเปาประสงคของเขารับรูเปาประสงคของเขา

 รับรูความรูสกึของเขารับรูความรูสกึของเขา

 จงกลาวคาํขอโทษจงกลาวคาํขอโทษ

 แสดงออกถึงความมั่นใจแสดงออกถึงความมั่นใจ



ตกลงในสิ่งที่คุณสามารถจะทําไดตกลงในสิ่งที่คุณสามารถจะทําได

 ใหตกลงโดยไมใชการออนขอใหตกลงโดยไมใชการออนขอ

 จงเก็บสะสมคาํวาใชจงเก็บสะสมคาํวาใช

 ปรับคลื่นใหตรงกับของเขาปรับคลื่นใหตรงกับของเขา



 จงรับรูสถานะของบุคคลจงรับรูสถานะของบุคคล

 การรบัรูอาํนาจและหนาที่และความสามารถของเขาการรบัรูอาํนาจและหนาที่และความสามารถของเขา

 สรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน



แสดงทัศนคติของคุณแสดงทัศนคติของคุณ  โดยปราศจากความกาวราวโดยปราศจากความกาวราว


 

อยาพูดคําวาแตอยาพูดคําวาแต  ใหพูดวาใชและใหพูดวาใชและ


 

ใหใชคําวาฉันแทนคําวาคณุใหใชคําวาฉันแทนคําวาคณุ


 

จงยืนหยัดเปนตวัของตัวเองจงยืนหยัดเปนตวัของตัวเอง


 

การรับรูความแตกตางของคุณดวยการมองโลกในแงดีการรับรูความแตกตางของคุณดวยการมองโลกในแงดี


 

สรางบรรยากาศเอื้ออาํนวยในการเจรจาสรางบรรยากาศเอื้ออาํนวยในการเจรจา



ปรับเปลีย่นคําพูดและกระบวนการใหมปรับเปลีย่นคําพูดและกระบวนการใหม ( (Reframe)Reframe)


 

ถามคําถามอันนําไปสูการแกปญหาถามคําถามอันนําไปสูการแกปญหา


 

ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหมปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหม


 

การเจรจาเกี่ยวกับกฎกติกาของกระบวนการการเจรจาเกี่ยวกับกฎกติกาของกระบวนการ


 

จุดหักเหจุดหักเห




 

จงถามคําถามวาจงถามคําถามวา


 

ทําใมทําใม


 

ทําใมทําใมไมไม


 

แลวถาแลวถา


 

จงถามคําถามเพื่อที่จะขอคําแนะนําของอีกฝายหนึ่งจงถามคําถามเพื่อที่จะขอคําแนะนําของอีกฝายหนึ่ง


 

ใหถามวาอะไรนาจะเปนสิ่งที่ยุติธรรมใหถามวาอะไรนาจะเปนสิ่งที่ยุติธรรม


 

ใหใชคําถามปลายปดใหใชคําถามปลายปด


 

จงใชพลังความเงียบใหเปนประโยชนจงใชพลังความเงียบใหเปนประโยชน



ปรับเปลีย่นยุทธวิธีใหมปรับเปลีย่นยุทธวิธีใหม

 เดินออมจากจุดยืนเดินออมจากจุดยืน

ไมรับรูจุดยืนไมรับรูจุดยืน

ใหแปรเปลี่ยนจุดยืนเปนความปรารถนาใหแปรเปลี่ยนจุดยืนเปนความปรารถนา

จงพิจารณาจุดยืนอยางจริงจังแตทดสอบดูดวยจงพิจารณาจุดยืนอยางจริงจังแตทดสอบดูดวย



จงเบี่ยงเบนการโจมตีจงเบี่ยงเบนการโจมตี

 ไมรับรูการโจมตีไมรับรูการโจมตี

 ปรับเปลีย่นการโจมตีตอคุณเปนการโจมตีตอปญหาปรับเปลีย่นการโจมตีตอคุณเปนการโจมตีตอปญหา

 ปรับเปลีย่นการโจมตีสวนบุคคลไปสูมิตรภาพปรับเปลีย่นการโจมตีสวนบุคคลไปสูมิตรภาพ

 การแกไขในอนาคตการแกไขในอนาคต

 การปรับเปลีย่นคําพูดจากคุณและฉันเปนเราการปรับเปลีย่นคําพูดจากคุณและฉันเปนเรา




 

ถามเพื่อใหความกระจางถามเพื่อใหความกระจาง


 

จงใชคําขอรองอยางมีเหตุผลจงใชคําขอรองอยางมีเหตุผล


 

เปลี่ยนกลอุบายเปนขอไดเปรียบของคุณเปลี่ยนกลอุบายเปนขอไดเปรียบของคุณ



 หยิบยกประเด็นขึ้นมาหยิบยกประเด็นขึ้นมา

 การเจรจาเกี่ยวกับการเจรจาไกลเกลีย่การเจรจาเกี่ยวกับการเจรจาไกลเกลีย่

 จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยน



สรางสะพานสมานไมตรีสรางสะพานสมานไมตรี  

( Don( Don’’t t push:Buildpush:Build
 Them a Golden Bridge)Them a Golden Bridge)


 

สรางสะพานสมานไมตรีสรางสะพานสมานไมตรีBuild a Golden BridgeBuild a Golden Bridge


 

ใหฝายอื่นมีสวนรวมใหฝายอื่นมีสวนรวมInvolve the Other SideInvolve the Other Side


 

สนองตอบความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองสนองตอบความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองSatisfy Unmet Satisfy Unmet 

InterestsInterests


 

ชวยรักษาหนาเขาชวยรักษาหนาเขาHelp Them Save FaceHelp Them Save Face


 

ชาๆชาๆ  ไดพราเลมงามไดพราเลมงาม  Go Slow to Go FastGo Slow to Go Fast


 

กาวขามสะพานกาวขามสะพานAcross the BridgeAcross the Bridge



อุปสรรคที่ขวางกั้นขอตกลงอุปสรรคที่ขวางกั้นขอตกลง

 ไมใชความคิดเห็นของเขาไมใชความคิดเห็นของเขา

 ความตองการที่ไมไดรับการพิจารณาความตองการที่ไมไดรับการพิจารณา

 กลัวเสียหนากลัวเสียหนา

 มากไปและเร็วไปมากไปและเร็วไป

 สรางสะพานสมานไมตรีสรางสะพานสมานไมตรี



ใหฝายอื่นไดมีสวนรวมใหฝายอื่นไดมีสวนรวม

 จงถามและสรางขึ้นตามความคดิเห็นของเขาจงถามและสรางขึ้นตามความคดิเห็นของเขา

 จงถามหาคําวจิารณที่สรางสรรคจงถามหาคําวจิารณที่สรางสรรค

 เสนอเขาถึงทางเลือกเสนอเขาถึงทางเลือก



จงสนองตอบความตองการที่ไมไดรับการสนองตอบจงสนองตอบความตองการที่ไมไดรับการสนองตอบ

 อยาโตแยงวาเขาเปนผูไมมีเหตุผลอยาโตแยงวาเขาเปนผูไมมีเหตุผล

 อยามองขามความตองการพื้นฐานมนุษยอยามองขามความตองการพื้นฐานมนุษย

 อยายึดสมมุติฐานวาขนมเคกมขีนาดเทาเดิมอยายึดสมมุติฐานวาขนมเคกมขีนาดเทาเดิม

 ใหมองหาการแลกเปลี่ยนที่สิ้นเปลืองนอยแตไดใหมองหาการแลกเปลี่ยนที่สิ้นเปลืองนอยแตได
 



ประโยชนสูงประโยชนสูง

 ใชสูตรแลวใชสูตรแลว--ถาถา



จงชวยรักษาหนาเขาจงชวยรักษาหนาเขา

 จงชวยเขาขยับที่ละนอยอยารูสกึวายินยอมออนขอจงชวยเขาขยับที่ละนอยอยารูสกึวายินยอมออนขอ

 แสดงใหเห็นวาสถานการณเปลีย่นแปลงไปอยางไรแสดงใหเห็นวาสถานการณเปลีย่นแปลงไปอยางไร

 จงขอคาํแนะนําจากกลุมบคุคลที่สามจงขอคาํแนะนําจากกลุมบคุคลที่สาม

 มองไปที่มาตรฐานความยุติธรรมมองไปที่มาตรฐานความยุติธรรม

 จงชวยเขียนสุนทรพจนแหงชัยชนะของเขาจงชวยเขียนสุนทรพจนแหงชัยชนะของเขา



ชาๆไดพราเลมงามชาๆไดพราเลมงาม

   จงแนะนําเขาทีละขั้นตอนจงแนะนําเขาทีละขั้นตอน

   อยาถามถึงขอตกลงตอนทายจงกวาจะถึงตอนจบอยาถามถึงขอตกลงตอนทายจงกวาจะถึงตอนจบ

   อยาเรงรัดเพื่อใหเสร็จอยาเรงรัดเพื่อใหเสร็จ

 กาวขามสะพานกาวขามสะพาน



จงใชอาํนาจเพิม่พูนความรูจงใชอาํนาจเพิม่พูนความรู  

(  Don(  Don’’t escalate: Use Power to Educate)t escalate: Use Power to Educate)


 

จงใชอํานาจเพิ่มพูนความรูจงใชอํานาจเพิ่มพูนความรู


 

ใหเขารูถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาใหเขารูถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา


 

จงใชจงใช  BATNA BATNA ทําใหปฏิกิริยาเขาหมดไปทําใหปฏิกิริยาเขาหมดไป


 

ใหเห็นความแตกตางในทางเลือกใหเห็นความแตกตางในทางเลือก


 

กาวไปอยางมั่นคงเพื่อการตกลงที่ยื่นยาวกาวไปอยางมั่นคงเพื่อการตกลงที่ยื่นยาว


 

ตั้งเปาหมายเพื่อความพึงพอใจรวมกันมิใชชัยชนะตั้งเปาหมายเพื่อความพึงพอใจรวมกันมิใชชัยชนะ



อยาทําเปนเรื่องใหญจงใชอํานาจเพิ่มพูนความรูอยาทําเปนเรื่องใหญจงใชอํานาจเพิ่มพูนความรู

 จงใชอาํนาจเพิม่พูนความรูจงใชอาํนาจเพิม่พูนความรู

 ชวยใหเขารูถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาชวยใหเขารูถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา

 จงถามคาํถามที่ใชทดสอบจริงๆจงถามคาํถามที่ใชทดสอบจริงๆ

--คุณคดิวาอะไรจะเกดิขึ้นถาคณุไมตกลงยินยอมคุณคดิวาอะไรจะเกดิขึ้นถาคณุไมตกลงยินยอม??

--คุณคดิวาเราจะทําอะไรคุณคดิวาเราจะทําอะไร??

--คุณจะทําอะไรคุณจะทําอะไร??



 ใหคําเตือนแตอยาขูใหคําเตือนแตอยาขู

 แสดงใหเห็นแสดงใหเห็นBATNA BATNA หรือวถิทีางเลือกที่ดีที่สุดของหรือวถิทีางเลือกที่ดีที่สุดของ
 

คุณที่จะไมเจรจาคุณที่จะไมเจรจา



 จงใชจงใชBATNABATNAหรือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะไมเจรจาของหรือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะไมเจรจาของ
 

คุณทําใหปฏิกิริยาของเขานั้นหมดไปคุณทําใหปฏิกิริยาของเขานั้นหมดไป

 จัดวางจัดวางBATNA BATNA หรือวถิทีางเลือกที่ดีที่สุดของคณุที่จะหรือวถิทีางเลือกที่ดีที่สุดของคณุที่จะ
 

ไมเจรจาไปสูขอตกลงโดยปราศจากการยั่วยุไมเจรจาไปสูขอตกลงโดยปราศจากการยั่วยุ



 ไมเจรจาไปสูตกลงโดยปราศจากการยั่วยุไมเจรจาไปสูตกลงโดยปราศจากการยั่วยุ

   จงใชอาํนาจนอยๆเทาที่จําเปนจงใชอาํนาจนอยๆเทาที่จําเปน

   จงใชวถิทีางที่มีความชอบธรรมจงใชวถิทีางที่มีความชอบธรรม

 ทําใหการโจมตีของเขาไมเปนผลทําใหการโจมตีของเขาไมเปนผล



ใหใชแรงที่สามใหใชแรงที่สาม

 สรางสัมพนัธมิตรสรางสัมพนัธมิตร

 ใหใชกลุมบุคคลที่สามเพือ่ระงับการโจมตีใหใชกลุมบุคคลที่สามเพือ่ระงับการโจมตี

 ใหใชกลุมบุคคลที่สามเพือ่สนับสนุนการเจรจาไกลใหใชกลุมบุคคลที่สามเพือ่สนับสนุนการเจรจาไกล
 



เกลีย่เกลีย่



จงหมั่นแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางทางเลือกของเขาจงหมั่นแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางทางเลือกของเขา

 ใหเขารูวาเขามทีางออกใหเขารูวาเขามทีางออก

 ปลอยใหเขาเลอืกทางของเขาปลอยใหเขาเลอืกทางของเขา

 จงเจรจาไกลเกลี่ยแมวาคุณอาจชนะจงเจรจาไกลเกลี่ยแมวาคุณอาจชนะ



กาวไปขางหนาอยางมั่นคงเพือ่ความตกลงที่ยืนยาวกาวไปขางหนาอยางมั่นคงเพือ่ความตกลงที่ยืนยาว

 จงนึกถึงการนําไปปฏบิัติจงนึกถึงการนําไปปฏบิัติ

 จงรางขอตกลงเพือ่ลดความเสี่ยงของคณุจงรางขอตกลงเพือ่ลดความเสี่ยงของคณุ

 ใหระบุกระบวนการแกปญหาไวใหระบุกระบวนการแกปญหาไว

 จงยื่นยันในเรืองความสัมพนัธจงยื่นยันในเรืองความสัมพนัธ

 จงตั้งเปาหมายเพือ่ความพงึใจรวมกันไมใชชัยชนะจงตั้งเปาหมายเพือ่ความพงึใจรวมกันไมใชชัยชนะ



BATNA: BATNA: 
The Best Alternative to a Negotiated AgreementThe Best Alternative to a Negotiated Agreement

ทางเลือกอื่นที่ดีที่สุดทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด  
นอกเหนือจากการทําความตกลงนอกเหนือจากการทําความตกลง  

กบัอีกฝายหนึ่งกบัอีกฝายหนึ่ง  



WATNA: WATNA: 
Worst Alternative to a Negotiated AgreementWorst Alternative to a Negotiated Agreement

ทางเลือกอื่นที่แยที่สุดทางเลือกอื่นที่แยที่สุด

นอกเหนือจากการทําความตกลงนอกเหนือจากการทําความตกลง  
กบัอีกฝายหนึ่งกบัอีกฝายหนึ่ง



ตัวอยางกลโกงที่ใชบอยตัวอยางกลโกงที่ใชบอย


 

การหลอกลวงซึ่งหนาการหลอกลวงซึ่งหนา


 

ทําสงครามประสาททําสงครามประสาท


 

การดื้อรั้นติดกับจุดยืนการดื้อรั้นติดกับจุดยืน



การหลอกลวงซึ่งหนาการหลอกลวงซึ่งหนา


 

การใหขอความเท็จการใหขอความเท็จ  เชนการขายรถเกาเชนการขายรถเกา


 
ทําใหขอบอํานาจคลุมเครือทําใหขอบอํานาจคลุมเครือ  ไมบอกวามีอํานาจเจรจาไมบอกวามีอํานาจเจรจา


 

เจตนาที่มีเลศนัยเจตนาที่มีเลศนัย  ไมเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดไมเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมด



สงครามประสาทสงครามประสาท


 

สรางสถานการณตึงเครียดสรางสถานการณตึงเครียด  สถานที่สถานที่  ที่นั่งที่นั่ง  ทําเลทําเล


 

โจมตีบุคคลโจมตีบุคคล  ปลอยใหรอปลอยใหรอ  ไมสนใจไมสนใจ  วาทางออมวาทางออม  ไมสบตาไมสบตา


 

สวมบทบาทพระเอกผูรายพูดรายคนสวมบทบาทพระเอกผูรายพูดรายคน  พูดดีคนพูดดีคน


 

การขมขูการขมขู  เปนวิธีหยาบคายเปนวิธีหยาบคาย  เชนเปดเผยขอมูลตอสื่อเชนเปดเผยขอมูลตอสื่อ  ใหใชวิธีทีใหใชวิธีท
 

ี

เลนทีจริงเลนทีจริง



การยึดตดิจุดยืนเหนียวแนนการยึดตดิจุดยืนเหนียวแนน


 

การปฏิเสธที่จะเจรจาดวยการปฏิเสธที่จะเจรจาดวย


 

กดราคากดราคา  ลดความหวังลดความหวัง  แตจะเสียความนาเชื่อถือไดแตจะเสียความนาเชื่อถือได


 

เรียกรองเพิ่มตลอดเวลาเรียกรองเพิ่มตลอดเวลา  ยังมีอยูอีกเล็กนอยยังมีอยูอีกเล็กนอย


 

การยึดติดจุดยืนการยึดติดจุดยืน


 

หุนสวนใจแข็งหุนสวนใจแข็ง  อางวาหุนสวนไมยอมอางวาหุนสวนไมยอม


 

การถวงเวลาการถวงเวลา


 

จะเอาหรือไมเอาจะเอาหรือไมเอา  ตอบโตโดยการวางเฉยตอบโตโดยการวางเฉย  เหมือนไมมีอะไรเหมือนไมมีอะไร
 เกิดขึ้นเกิดขึ้น



ทําใมทําใมฉนัจึงจะตองทําลายศัตรูของฉันฉนัจึงจะตองทําลายศัตรูของฉัน

เมือ่ฉันทําใหเขากลายเปนเมือ่ฉันทําใหเขากลายเปน

เพื่อนของฉันไดเพื่อนของฉันได  

--  อับบอับบราราฮัมฮัม  ลินคอลนลินคอลน  --
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