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 ห ัวใจของการเรียนรู ค้ร ังนี  คือ BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) ซึงหมายถึง

ทางเลอืกทีดีทีสุดเมือเทียบกบัขอ้ตกลงทีจะไดจ้ากการเจรจา โดยการประเมนิสถานการณ์ดว้ยเครืองมอื BATNA นีจะทาํให ้

เราแสวงหาทางเลอืกทดีทีสีุดและมคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุดสาํหรบัเราภายใตส้ถานการณ์ทเีปลยีนแปลงอย่างมพีลวตั 

   

BATNA [แบท-น่า]: อะไร? อย่างไร? 

 การทคู่ีขดัแยง้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะเขา้สู่การเจรจาสนัตภิาพนนั จะมปีจัจยัทตีอ้งพจิารณาอยู่ 5 ขอ้ โดยมรีายละเอียด

ดงันี 

   

 

 

 

สงิททีุกฝ่ายพจิารณา ก่อนทจีะเขา้สู่การพูดคุย “สนัตภิาพ” 

  ปจัจยัทพีจิารณาหรือสงิททีุกฝ่ายพจิารณาก่อนทจีะเขา้สู่การพูดคุย “สนัตภิาพ” 5 ขอ้ 

1. ระดบัของความจริงใจ การเตรียมความพรอ้ม และความสามารถศกัยภาพในการขนึสู่การพูดคุยเจรจา  

2. ระดบัความเชอืมนัของอีกฝ่าย เช่น การประเมนิไปทคู่ีเจรจาและผูเ้กียวขอ้ง: รฐับาลไทย คู่ขดัแยง้ และ

อนืๆ ว่ามรีะดบัความเชอืมนัของอีกฝ่าย มนัใจ หรือไมม่นัใจอกีฝ่ายหนงึมากนอ้ยเพยีงใด  

3. แรงกกดดนัและการกระตุน้ของฝ่ายท ี3 หรือจากภายนอก ระดบันานาชาติสู่สองฝ่ายคู่ขดัแยง้ ซงึอาจจะ

กดดนัสาํเร็จหรือไมก่็ได ้แต่ก็มอีิทธิพลต่อตวัแสดงหลกัไม่มากก็นอ้ย  

4. เงอืนไขก่อนการพูดคุย แต่ละฝ่ายมเีงอืนไขก่อนเขา้สู่การเจรจาหรือการพูดคุยอย่างไร เช่น บอีารเ์อ็น มี

ขอ้เสนอ 5 ขอ้ และของฝ่ายรฐัไทยนนัตอ้งพจิารณาอย่างถ่องแทเ้งอืนไขก่อนการพูดคุยคืออะไร  

5. ทางเลอืกทดีีทสีุดนาํไปสู่การเจรจา (BATNA) หากไม่มกีารเจรจา อะไรคือทางเลอืกทมีหีากไม่มกีารขนึสู่

โตะ๊เจรจา 

  BATNA: ทางเลอืกทเีป็นไปไดท้ดีทีสีุดหากยงัไม่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนัได ้

  

หวัขอ้:  ทางเลือกทดีีทีสุดเมือเทียบกบัขอ้ตกลงทีจะไดจ้ากการเจรจา (BATNA) 

วิทยากร:           Dr.Norbert Ropers 

                    ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  28-29 มีนาคม 2558 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 

รฐั กลุ่มต่อตา้นรฐั 

ทางเลือกอ่ืนนอกจาก 

การเจรจา 
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BATNA หมายถึง “ทางเลือกทีดีทีสุดเมือเทียบกบัขอ้ตกลงทีจะไดจ้ากการเจรจา” เป็นคาํทถีูกพฒันาเมอื 30 ปีที

ผ่านมา โดยนกัไกล่เกลยีชาวอเมริกา Roger Fisher (โรเจอร ์ฟิชเชอร)์ และ William Ury (วลิเลยีม ยูรี) ของมหาวทิยาลยั

ฮารว์ารด์ ผูว้เิคราะหว์จิยัเรืองการต่อรองในโครงการ Harvard Program on Negotiation (PON)  

โดยแนวคิดนีจะตรงขา้มกับ WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) ซึงหมายถึง 

“ทางเลือกทีแย่ทีสุดเมือเทียบกบัขอ้ตกลงทีจะไดจ้ากาการเจรจา” ทงัสองแนวคิดนี เราจะตอ้งคิดว่าคู่ขดัแยง้แต่ละฝ่ายมี

ทางเลอืกทดีทีสีดุและทแีย่ทสีุดอย่างไรเมอืเทยีบกบัขอ้ตกลงทจีะไดจ้ากการเจรจา  

ในความเป็นจริง คู่ขดัแยง้อาจจะคิดถึงทางเลอืกหลายๆทางซงึโดยทวัไปแลว้จะมอียู่มากมาย หวัใจสาํคญัคือ การ

พิจารณาว่า จะมทีางเลอืกใดบา้งทจีะตอบโจทยค์วามตอ้งการของคู่ขดัแยง้ ซึงปจัจยัทีสมัพนัธก์นัและควรนาํมาวเิคราะห์

ร่วมกนัคือ  

• จดุยนื จุดสนใจ (เครืองมอืหวัหอม) 

• ทางเลอืก(เชงิยุทธศาสตร)์ของแต่ละฝ่ายมอีะไรบา้งเพอืบรรลุจดุยนื จดุสนใจขา้งตน้ 

• ทางเลอืกดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดแ้ละยงัยนืขนาดไหน 

 

 กรณีตวัอยา่งความขดัแยง้ในเมยีนมาร ์

ยกตัวอย่างความขดัแยง้ในเมียนมาร์ ร ัฐคะฉินขดัแยง้กับกองทพัทหารเมียนมาร์ทีเ รียกว่า “ตะมะดอ”                  

(Tatmadaw) จุดยนืของฝงักองทพัเมยีนมารค์ือ ตอ้งการแสดงความเหนือกว่าทางการทหารต่อรฐัคะฉิน พยายามลดทอน

ความสามารถและศกัยภาพของรฐัคะฉินและชนกลุ่มนอ้ย เมยีนมารต์อ้งการรกัษาชายแดนเมยีนมารก์บัจีน เพือควบคุม

ทรพัยากรไวด้ว้ย เพราะคะฉินเป็นรฐัทมีทีรพัยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากทสีุด เมอืประเมนิทางเลอืกของกองทพัเมยีน

มารน์อกเหนือจากการเจรจา คือ การแสดงกาํลงัความเหนือกว่าทางการทหาร แต่ก็มขีอ้จาํกดัคือ คนคะฉินใหก้ารสนบัสนุน

องคก์รปลดปล่อยรฐัคะฉิน (Kachin Independence Organization - KIO) มากกว่ากองทพัเมียนมาร์ ส่วนทางเลอืกที

สอง คือ กองทพัปฏบิตัิการทางทหารโดยไม่ตอ้งขออนุมตัิจากประธานาธิบดี แต่การทาํเช่นนีก็จะเป็นการทาํลายฐานเสยีงใน

อนาคตของกองทพัและประธานาธิบดีเมยีนมารเ์อง   

 ส่วนจุดยืนและจุดสนใจของ KIO คือหลีกเลียงการถูกลดทอนกาํลงั ไม่ใหม้ีการปลดอาวุธ ไม่ถูกควบคุมโดย

กองทพัเมยีนมาร ์ซงึการจะไดส้งิทตีอ้งการเหลา่นี KIO มทีางเลอืกใดบา้ง ทางเลอืกแรก คือ ทาํใหก้องกาํลงัคะฉินเขม้แขง็ มี

แรงจูงใจในการสูร้บ แต่ก็มขีอ้จาํกดัคือ ตวัเองเป็นคนกลุ่มนอ้ยในประเทศ และมจีาํนวนประชากรเพียง 30% เท่านนัเอง 

ทางเลอืกทสีอง คือ KIO พยายามควบคุมพนืทแีละการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตใิหไ้ด ้แต่ก็มขีอ้จาํกดัคือ บรรษทัขา้มชาติก็

พยายามเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาติพรอ้มกบัการไปติดต่อสมัพนัธก์บัรฐับาลเมียนมาร ์ขอ้จาํกดัเหล่านีทาํให ้BATNA ของ

KIO อ่อนแรงลง  
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BATNA ของกองทพัเมียนมาร ์ ขอ้ตกลงจากการเจรจา BATNA ของ KIO 

จุดยืนและจุดสนใจ 

- แสดงความเหนือกว่าทางทหาร 

- ทอนกาํลงัทหารกลุม่ชาติพนัธุต่์างๆ 

- ปกป้องชายแดนระหว่างเมยีนมารก์บัจนี และ

ควบคุมการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาติ 

 จุดยืนและจุดสนใจ 

- ตอ้งแน่ใจว่าจะควบคุมบางส่วนของพนืท ี

และควบคุมการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตไิด ้

- หลกีเลยีงการปลดอาวุธ  

- หลกีเลยีงการถูกหลอมรวมโดยไม่มกีารผ่อน

ปรนทางการเมอืง (การยอมรบัการจดัตงั

สหพนัธรฐั) 

ทางเลอืก 

เมอืไม่มีการเจรจา 

ความเป็นไปไดแ้ละ

ความยงัยืน? 

ทางเลอืก 

เมอืไม่มีการเจรจา 

ความเป็นไปไดแ้ละ

ความยงัยืน? 

1.  ความเหนือกว่า 

   ทางการทหาร 

2.  ปฏบิตักิารทางทหาร   

   โดยไม่ตอ้งผ่าน 

   ความเหน็ชอบจาก 

   ประธานาธิบดี 

3.  xxxxxxxxxxxxxx 

4.  xxxxxxxxxxxxxx 

1. ไม่ไดร้บัการ 

   สนบัสนุนจากคน 

   คะฉิน 

2. ผลทจีะเกิดขนึ 

   ตามมาหลงัการ 

   เลอืกตงั 

3. xxxxxxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxxxxxx 

1. กองกาํลงัมพีลงัและ 

   แรงจูงใจในการ 

   เคลอืนไหว - สูร้บ 

2. มอีาํนาจควบคุม 

   ทรพัยากร 

3. xxxxxxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxxxxxx 

1. รฐัคะฉินมปีระชากร 

   นอ้ย 

2. แรงกดดนัจากการ 

   แข่งขนัของบรรษทั 

   ขา้มชาติ 

3. xxxxxxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 ทกีล่าวไปทงัหมดนีเป็นปจัจยัภายใน แต่ยงัมีปจัจยัแวดลอ้มภายนอกอีก อาทิ ชุมชนนานาชาติ เช่น ประเทศจีน

ตอ้งการเขา้มาแทรกแซงการเมอืงในเมยีนมาร ์หรือการไดร้บัการสนบัสนุนจากคนในเมยีนมารเ์องไม่ว่ากองทพัจะใชค้วาม

รุนแรงหรือไม่ก็ตาม ในทางตรงกนัขา้ม KIO ก็ไดร้บัการสนบัสนุนจากคนคะฉินและเอ็นจีโอจาํนวนหนึง ซงึคนเหล่านีตอ้งสู ้

อย่างแขง็ขนัเพอืใหไ้ดใ้นสงิทีตอ้งการ เหตุผลทเีขาไม่ยอมใหก้องทพัคะฉินถอย เพราะไม่ไวว้างใจกองทพัเมยีนมารน์นัเอง 

สงิททีาํไดใ้นรฐัคะฉินคือ การหาขอ้ตกลงกนัในส่วนของมาตรการการสรา้งความไวว้างใจเท่านนั ยงัไม่สามารถไปถงึขอ้ตกลง

ทางการเมืองอืนๆ นีเป็นเหตุผลสาํคญัทีทาํใหก้ระบวนการสนัติภาพของเมียนมาร์เดินไปไดช้า้ เพราะคะฉินกบักองทพั          

เมยีนมารไ์ม่สามารถพูดคุยกนัในส่วนทจีะนาํไปสู่ขอ้ตกลงทางการเมอืงได ้
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 โดยบริบทนนั พนืทขีองรฐัคะฉินมพีรมแดนติดกบัจนี จนีจงึอยากใหส้ถานการณ์ชายแดนสงบ ในเชงิประวตัศิาสตร ์

ก่อนทอีงักฤษจะคืนเอกราชใหแ้ก่เมยีนมารห์ลงัเป็นอาณานิคมนนั หนึงในเงอืนไขการใหเ้อกราชคอื การใหช้นกลุ่มนอ้ยต่างๆ

สามารถปกครองตนเองได ้(Autonomy)  แต่ในระยะยาวนานทีผ่านมา ชนกลุ่มนอ้ยต่างๆก็ยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

เมยีนมารอ์ยู ่

 

 จะเห็นไดว้่า BATNA เป็นเครืองมือทีถูกใชใ้นการประเมินสถานการณ์ความขดัแยง้เพือดูว่าคู่ขดัแยง้จะมีโอกาส

ในการขึนสู่โตะ๊เจรจามากน้อยเพียงใด และจากนันจงึจะคิดต่อว่า ควรจะมีมาตรการเสริมอยา่งไรเพือใหส้ามารถเขา้สู่โตะ๊

เจรจาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน้นยาํว่า BATNA สนใจเรืองทางเลือกเชิงยุทธศาสตรบ์นฐานของจุดยืนตวัเองว่าสามารถ

เลือกทาํอะไรไดบ้า้ง 

 

 การพิจารณาถึง BATNA เป็นสิงสําคญัอย่างยิงในช่วงเริมตน้กระบวนการสนัติภาพ เพราะคู่ขดัแยง้จะประเมิน

ว่าการเจรจาจะเกิดประโยชน์ต่อเป้าหมายของตนหรือไม่อย่างไร และขณะทมีกีารเจรจา/พูดคุยสนัติภาพ แต่ละฝ่ายก็จะมี

การปรบัปรุง BATNA และสรรพกําลงัอาํนาจของตนเองไปพรอ้มๆกนัดว้ย ซึงการปรบัปรุง BATNA ของแต่ละฝ่าย

ดงักลา่วนนัจะอยู่บนฐานคิดสาํคญั 2 ขอ้ คือ ถา้ปรบัปรุงแลว้  

(1) จะดต่ีอการสรา้งอาํนาจต่อรองของฝ่ายตนหรือไม?่ 

(2) จะดต่ีอการสรา้งสนัตภิาพโดยรวมหรือไม่? 

กระบวนการสนัตภิาพจะเดนิหนา้ไปไดถ้า้แต่ละฝ่ายปรบัปรุง BATNA ของตนแลว้ เกิดผลดใีนทงัสองขอ้  

 ทน่ีาสนใจคือ ผูเ้ชยีวชาญทศีึกษาเรืองนีพบว่า ยงิกระบวนการสนัติภาพเดินทางใกลถ้ึงความสาํเร็จมากขนึเท่าใด 

BATNA ก็จะยงิหมดความสาํคญัลงมากเท่านนั เพราะมนัสะทอ้นว่าทงัสองฝ่ายมคีวามเชือมนัในกระบวนการเจรจามากขนึ

เรือยๆและเห็นประโยชนท์จีะบรรลุขอ้ตกลงสนัตภิาพร่วมกนั   

 แต่ถา้กระบวนการเจรจาสนัตภิาพหยุดชะงกั ทุกฝ่ายมกัจะกลบัมายดึที BATNA ของตนเอง 

 

 

 
 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


