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ทางเลือกทีดีทีสุดเมือเทียบกับข้อตกลงทีจะได้จากการเจรจา (BATNA)
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
28-29 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัว ใจของการเรี ย นรู ค้ รังนี คื อ BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) ซึ งหมายถึ ง
ทางเลือกทีดีทีสุดเมือเทียบกับข้อตกลงทีจะได้จากการเจรจา โดยการประเมินสถานการณ์ดว้ ยเครืองมือ BATNA นีจะทําให้
เราแสวงหาทางเลือกทีดีทสุี ดและมีความเป็ นไปได้มากทีสุดสําหรับเราภายใต้สถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงอย่างมีพลวัต
BATNA [แบท-น่ า]: อะไร? อย่างไร?
การทีคู่ขดั แย้งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะเข้าสู่การเจรจาสันติภาพนัน จะมีปจั จัยทีต้องพิจารณาอยู่ 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี

รัฐ

กลุ่มต่อต้านรัฐ

สิงทีทุกฝ่ ายพิจารณา ก่อนทีจะเข้าสู่การพูดคุย “สันติภาพ”
ปัจจัยทีพิจารณาหรือสิงทีทุกฝ่ ายพิจารณาก่อนทีจะเข้าสู่การพูดคุย “สันติภาพ” 5 ข้อ
1. ระดับของความจริงใจ การเตรียมความพร้อม และความสามารถศักยภาพในการขึนสู่การพูดคุยเจรจา
2. ระดับความเชือมันของอีกฝ่ าย เช่น การประเมินไปทีคู่ เจรจาและผูเ้ กียวข้อง: รัฐบาลไทย คู่ขดั แย้ง และ
อืนๆ ว่ามีระดับความเชือมันของอีกฝ่ าย มันใจ หรือไม่มนใจอี
ั กฝ่ ายหนึงมากน้อยเพียงใด
3. แรงกกดดันและการกระตุน้ ของฝ่ ายที 3 หรือจากภายนอก ระดับนานาชาติสู่สองฝ่ ายคู่ขดั แย้ง ซึงอาจจะ
กดดันสําเร็จหรือไม่ก็ได้ แต่ก็มอี ิทธิพลต่อตัวแสดงหลักไม่มากก็นอ้ ย
4. เงือนไขก่อนการพูดคุย แต่ละฝ่ ายมีเงือนไขก่อนเข้าสู่การเจรจาหรือการพูดคุยอย่างไร เช่น บีอาร์เอ็น มี
ข้อเสนอ 5 ข้อ และของฝ่ ายรัฐไทยนันต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้เงือนไขก่อนการพูดคุยคืออะไร
5. ทางเลือกทีดีทสุี ดนําไปสู่การเจรจา (BATNA) หากไม่มกี ารเจรจา อะไรคือทางเลือกทีมีหากไม่มกี ารขึนสู่
โต๊่นะเจรจา
ทางเลือกอื
นอกจาก
การเจรจาBATNA: ทางเลือกทีเป็ นไปได้ทดีี ทสุี ดหากยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้
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BATNA หมายถึง “ทางเลือกทีดีทีสุดเมือเทียบกับข้อตกลงทีจะได้จากการเจรจา” เป็ นคําทีถูกพัฒนาเมือ 30 ปี ที
ผ่านมา โดยนักไกล่เกลียชาวอเมริกา Roger Fisher (โรเจอร์ ฟิ ชเชอร์) และ William Ury (วิลเลียม ยูรี) ของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ผูว้ เิ คราะห์วจิ ยั เรืองการต่อรองในโครงการ Harvard Program on Negotiation (PON)
โดยแนวคิ ด นี จะตรงข้า มกับ WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) ซึ งหมายถึ ง
“ทางเลือกทีแย่ทีสุดเมือเทียบกับข้อตกลงทีจะได้จากาการเจรจา” ทังสองแนวคิดนี เราจะต้องคิดว่าคู่ ขดั แย้งแต่ละฝ่ ายมี
ทางเลือกทีดีทสุี ดและทีแย่ทสุี ดอย่างไรเมือเทียบกับข้อตกลงทีจะได้จากการเจรจา
ในความเป็ นจริง คู่ขดั แย้งอาจจะคิดถึงทางเลือกหลายๆทางซึงโดยทัวไปแล้วจะมีอยู่มากมาย หัวใจสําคัญคือ การ
พิจารณาว่า จะมีทางเลือกใดบ้างทีจะตอบโจทย์ความต้องการของคู่ ขดั แย้ง ซึงปัจจัยทีสัมพันธ์กนั และควรนํามาวิเคราะห์
ร่วมกันคือ
• จุดยืน จุดสนใจ (เครืองมือหัวหอม)
• ทางเลือก(เชิงยุทธศาสตร์)ของแต่ละฝ่ ายมีอะไรบ้างเพือบรรลุจดุ ยืน จุดสนใจข้างต้น
• ทางเลือกดังกล่าวมีความเป็ นไปได้และยังยืนขนาดไหน
กรณีตวั อย่างความขัดแย้งในเมียนมาร์
ยกตัว อย่ า งความขัด แย้ง ในเมี ย นมาร์ รัฐ คะฉิ นขัด แย้ง กับ กองทัพ ทหารเมี ย นมาร์ที เรี ย กว่ า “ตะมะดอ”
(Tatmadaw) จุดยืนของฝังกองทัพเมียนมาร์คือ ต้องการแสดงความเหนือกว่าทางการทหารต่อรัฐคะฉิน พยายามลดทอน
ความสามารถและศักยภาพของรัฐคะฉินและชนกลุ่มน้อย เมียนมาร์ตอ้ งการรักษาชายแดนเมียนมาร์กบั จีน เพือควบคุม
ทรัพยากรไว้ดว้ ย เพราะคะฉินเป็ นรัฐทีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากทีสุด เมือประเมินทางเลือกของกองทัพเมียน
มาร์นอกเหนือจากการเจรจา คือ การแสดงกําลังความเหนือกว่าทางการทหาร แต่ก็มขี อ้ จํากัดคือ คนคะฉินให้การสนับสนุ น
องค์กรปลดปล่อยรัฐคะฉิ น (Kachin Independence Organization - KIO) มากกว่ากองทัพเมียนมาร์ ส่วนทางเลือกที
สอง คือ กองทัพปฏิบตั ิการทางทหารโดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากประธานาธิบดี แต่การทําเช่นนีก็จะเป็ นการทําลายฐานเสียงใน
อนาคตของกองทัพและประธานาธิบดีเมียนมาร์เอง
ส่วนจุดยืนและจุดสนใจของ KIO คือหลีกเลียงการถูกลดทอนกําลัง ไม่ให้มีการปลดอาวุธ ไม่ถูกควบคุมโดย
กองทัพเมียนมาร์ ซึงการจะได้สงที
ิ ต้องการเหล่านี KIO มีทางเลือกใดบ้าง ทางเลือกแรก คือ ทําให้กองกําลังคะฉินเข้มแข็ง มี
แรงจูงใจในการสู ร้ บ แต่ก็มขี อ้ จํากัดคือ ตัวเองเป็ นคนกลุ่มน้อยในประเทศ และมีจาํ นวนประชากรเพียง 30% เท่านันเอง
ทางเลือกทีสอง คือ KIO พยายามควบคุมพืนทีและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ แต่ก็มขี อ้ จํากัดคือ บรรษัทข้ามชาติก็
พยายามเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับการไปติดต่อสัมพันธ์กบั รัฐบาลเมียนมาร์ ข้อจํากัดเหล่านีทําให้ BATNA ของ
KIO อ่อนแรงลง
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BATNA ของกองทัพเมียนมาร์

ข้อตกลงจากการเจรจา

จุดยืนและจุดสนใจ
- แสดงความเหนือกว่าทางทหาร
- ทอนกําลังทหารกลุม่ ชาติพนั ธุต์ ่างๆ
- ปกป้ องชายแดนระหว่างเมียนมาร์กบั จีน และ
ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเลือก
เมือไม่มีการเจรจา

BATNA ของ KIO
จุดยืนและจุดสนใจ
- ต้องแน่ใจว่าจะควบคุมบางส่วนของพืนที
และควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้
- หลีกเลียงการปลดอาวุธ
- หลีกเลียงการถูกหลอมรวมโดยไม่มกี ารผ่อน
ปรนทางการเมือง (การยอมรับการจัดตัง
สหพันธรัฐ)

ความเป็ นไปได้และ
ความยังยืน?

1. ความเหนือกว่า

1. ไม่ได้รบั การ
ทางการทหาร
สนับสนุนจากคน
2. ปฏิบตั กิ ารทางทหาร
คะฉิน
โดยไม่ตอ้ งผ่าน
2. ผลทีจะเกิดขึน
ความเห็นชอบจาก
ตามมาหลังการ
ประธานาธิบดี
เลือกตัง
3. xxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxxxxx

ทางเลือก
เมือไม่มีการเจรจา

ความเป็ นไปได้และ
ความยังยืน?

1. กองกําลังมีพลังและ
แรงจูงใจในการ
เคลือนไหว - สูร้ บ
2. มีอาํ นาจควบคุม
ทรัพยากร
3. xxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxx

1. รัฐคะฉินมีประชากร
น้อย
2. แรงกดดันจากการ
แข่งขันของบรรษัท
ข้ามชาติ
3. xxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxx

ทีกล่าวไปทังหมดนีเป็ นปัจจัยภายใน แต่ยงั มีปจั จัยแวดล้อมภายนอกอีก อาทิ ชุมชนนานาชาติ เช่น ประเทศจีน
ต้องการเข้ามาแทรกแซงการเมืองในเมียนมาร์ หรือการได้รบั การสนับสนุ นจากคนในเมียนมาร์เองไม่ว่ากองทัพจะใช้ความ
รุนแรงหรือไม่ก็ตาม ในทางตรงกันข้าม KIO ก็ได้รบั การสนับสนุ นจากคนคะฉินและเอ็นจีโอจํานวนหนึง ซึงคนเหล่านีต้องสู ้
อย่างแข็งขันเพือให้ได้ในสิงทีต้องการ เหตุผลทีเขาไม่ยอมให้กองทัพคะฉินถอย เพราะไม่ไว้วางใจกองทัพเมียนมาร์นนเอง
ั
สิงทีทําได้ในรัฐคะฉินคือ การหาข้อตกลงกันในส่วนของมาตรการการสร้างความไว้วางใจเท่านัน ยังไม่สามารถไปถึงข้อตกลง
ทางการเมืองอืนๆ นีเป็ นเหตุผลสําคัญ ทีทําให้กระบวนการสันติภาพของเมียนมาร์เดินไปได้ชา้ เพราะคะฉิ นกับกองทัพ
เมียนมาร์ไม่สามารถพูดคุยกันในส่วนทีจะนําไปสู่ขอ้ ตกลงทางการเมืองได้

4

IPP 16

โดยบริบทนัน พืนทีของรัฐคะฉินมีพรมแดนติดกับจีน จีนจึงอยากให้สถานการณ์ชายแดนสงบ ในเชิงประวัตศิ าสตร์
ก่อนทีอังกฤษจะคืนเอกราชให้แก่เมียนมาร์หลังเป็ นอาณานิคมนัน หนึงในเงือนไขการให้เอกราชคือ การให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆ
สามารถปกครองตนเองได้ (Autonomy) แต่ในระยะยาวนานทีผ่านมา ชนกลุ่มน้อยต่างๆก็ยงั อยู่ภายใต้การปกครองของ
เมียนมาร์อยู่
จะเห็นได้ว่า BATNA เป็ นเครืองมือทีถูกใช้ในการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งเพือดูว่าคู่ขดั แย้งจะมีโอกาส
ในการขึนสู่โต๊ะเจรจามากน้อยเพียงใด และจากนันจึงจะคิดต่อว่า ควรจะมีมาตรการเสริมอย่างไรเพือให้สามารถเข้าสู่โต๊ะ
เจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นยําว่า BATNA สนใจเรืองทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์บนฐานของจุดยืนตัวเองว่าสามารถ
เลือกทําอะไรได้บา้ ง
การพิจารณาถึง BATNA เป็ นสิงสําคัญอย่างยิงในช่วงเริมต้นกระบวนการสันติภาพ เพราะคู่ขดั แย้งจะประเมิน
ว่าการเจรจาจะเกิดประโยชน์ต่อเป้ าหมายของตนหรือไม่อย่างไร และขณะทีมีการเจรจา/พูดคุยสันติภาพ แต่ละฝ่ ายก็จะมี
การปรับปรุ ง BATNA และสรรพกํา ลัง อํา นาจของตนเองไปพร้อ มๆกัน ด้วย ซึงการปรับปรุ ง BATNA ของแต่ ละฝ่ าย
ดังกล่าวนันจะอยู่บนฐานคิดสําคัญ 2 ข้อ คือ ถ้าปรับปรุงแล้ว
(1) จะดีต่อการสร้างอํานาจต่อรองของฝ่ ายตนหรือไม่?
(2) จะดีต่อการสร้างสันติภาพโดยรวมหรือไม่?
กระบวนการสันติภาพจะเดินหน้าไปได้ถา้ แต่ละฝ่ ายปรับปรุง BATNA ของตนแล้ว เกิดผลดีในทังสองข้อ
ทีน่าสนใจคือ ผูเ้ ชียวชาญทีศึกษาเรืองนีพบว่า ยิงกระบวนการสันติภาพเดินทางใกล้ถึงความสําเร็จมากขึนเท่าใด
BATNA ก็จะยิงหมดความสําคัญลงมากเท่านัน เพราะมันสะท้อนว่าทังสองฝ่ ายมีความเชือมันในกระบวนการเจรจามากขึน
เรือยๆและเห็นประโยชน์ทจะบรรลุ
ี
ขอ้ ตกลงสันติภาพร่วมกัน
แต่ถา้ กระบวนการเจรจาสันติภาพหยุดชะงัก ทุกฝ่ ายมักจะกลับมายึดที BATNA ของตนเอง

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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