
 
 

เทคนิคการเจรจาและระงับข้อขัดแย้งทางธุรกิจ   
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) 
ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 



ที่ตั้งของโรงเรียน :  
99/27 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 043-242611 
อีเมล์ : rucschool@gmail.com 
website : www.rucschool.com 

     LEADERSHIFT  v/s LEADERSHIP  ผู้น ำ น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

      JUST  PEACE = Justice + Peace: สันติธรรม= สันติภาพ+ยติุธรรม 

   RUC = Reconciliation with Understanding Communication 



“Peace cannot be kept by 

force. It can only be achieved 

by understanding.” 
“สันติภาพไม่อาจเกดิขึน้ได้ด้วยความรุนแรง 
จะเกดิได้เมื่อมีความเข้าใจกนัเท่าน้ัน” 

Albert Einstein 



การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 ความขัดแย้ง หลักการและเครื่องมือ 
•     1.ความหมายและความส าคัญของ "ความขัดแย้ง"    
•    2. อ านาจ ความไว้วางใจ สัมพันธภาพ ความยุติธรรมและความขัดแย้ง   

•    3. การแก้ปัญหาข้อพิพาทด้วยการเจรจา 
•     4.การสื่อสารกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง                  
•  การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง  
•       1. การมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างแท้จริง และการป้องกันความขัดแย้ง 
•      2.การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  



GROUND RULES 

กฎกติกาพืน้ฐาน 
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Expectation between the two persons 

ความคาดหวงัที่ต่างกนัระหว่างสองคน 

Expectation and the real situation 

ความคาดหวงักบัความเป็นจริง 



TRUST v/s MISTRUST 

ความไว้วางใจ v/s ความไม่ไว้วางใจ 

EXPECTATION & BEHAVIOR 

ความคาดหวัง & พฤติกรรม 



พฤติกรรมที่ต า่กว่าความคาดหวงั = ความไม่ไว้วางใจ 
Behavior that does not meet 

expectation = 
MISTRUST 

พฤติกรรมที่ตรงกบัความคาดหวงั = ความไว้วางใจทีพ่อรับได้ 

Behavior that meets expectations = 

ACCEPTABLE LEVEL of TRUST 



พฤติกรรมทีด่เีกนิความคาดหวงั = ความไว้วางใจที่ยัง่ยนื 

Behavior that exceeds expectation = 
Sustained TRUST 

พฤติกรรมที่เกนิความคาดหวงั + ความสัมพนัธ์ที่
เกือ้หนุนกนั = ความไว้วางใจที่จงรักภักดี 
Behavior that exceeds expectation + a supportive 

relationship =  

LOYAL TRUST 



ACTIVE 

LISTENING  

การฟังอย่างตั้งใจ 
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ข้าพเจ้ามีความเต็ม
ใจทีจ่ะสละอ านาจ

อันเป็นของ
ข้าพเจ้าอยู่แต่เดมิ
ให้แก่ราษฎร
โดยทั่วไป แต่

ข้าพเจ้าไม่ยนิยอม
ยกอ านาจทัง้หลาย
ของข้าพเจ้าให้แก่
ผู้ใดคณะใดโดย 

 เฉพาะ เพือ่ใช้
อ านาจน้ันโดยสิทธิ
ขาดและโดยไม่ฟัง
เสียงอันแท้จริง

ของประชาราษฎร 



ลองไปฟังทนไม่ไหว เพราะมีอะไรท่ีขดัหูอยูเ่ร่ือย กเ็ลยลุกไปบอกกบัผูท่ี้อ  านวยเพลง วา่ไดเ้ทียบ
เสียงหรือเปล่า ท่านผูอ้  านวยเพลงบอกวา่ เทียบเสียงแลว้ จึงขอใหเ้ทียบอีก มันเพีย้นเพราะเล่น
บนัไดเสียงไทย มิไดเ้ล่นบนัไดเสียงสากล .............ถา้ฟัง ฟังโน่นคนโนน้คนน้ีคนไหน ท่ีมาจาก
อเมริกาใต้ พูดใหญ่ว่าต้องปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี ้ไม่เห็นด้วยสักอัน เรากต้็องคิดว่าท าไมเราเกิด
ไม่เห็นด้วย บางทีคนท่ีมีช่ือเสียงมาพูด เราฟังไม่เข้าเร่ือง ไม่ได้มีประโยชน์…….แต่ประโยชน์
มีว่า ท่านเก่งท่ีท าให้คนเช่ือ ถ้าคนมาพูดแล้วเราฟัง แล้วกเ็ช่ือตามไปหมด ไม่ดีเพราะว่าไม่ได้
พิจารณา ..........ไหน คือเดก็ไม่ฟัง หรือฟัง ฟังแต่ฟังไม่เขา้ใจ ฟังไม่เขา้ใจ แทนท่ีจะปฏิบติั
สร้างสรรคต่์อไป กไ็ปเข้าดสิโก้เธค ไปฟังเพลง ไปฟังเพลงที ่ความจริงกไ็ม่ใช่เพลงอะไรด ีทีเ่ป็น
เพลงทีไ่ม่ได้เร่ือง ท าให้หูเสีย หูเสียไม่ใช่วา่คนท่ีฟังหูสูงหูต ่า แต่หูไม่ไดย้นิ หูตึง คนท่ีไปฟังเพลง
ในดิสโกเ้ธคหูตึงทั้งนั้น ถา้ใครเป็นหมอท่ีน่ี หมอหู ไปตรวจกข็อยนืยนัวา่เดก็สมยัน้ี ถา้ไปตรวจ
หู หูเสียมากกวา่เดก็สมยัก่อน แมจ้ะเดก็สมัยท่านนายกฯ กหู็ตงึกว่าเดก็สมัยพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา    ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิตฯ วนัเสาร์ที ่๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗ (ฉบับไม่เป็นทางการ)  



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ : 
• เข้าใจ 

• เข้าถงึ 

• และพฒันา 



Why 

To be  heard ต้องการให้ได้ยนิ  

Empowering เพิม่อ านาจต่อรอง 



• การพดู/การน าเสนอ (Verbal Communication) 

• การฟังอยา่งตัง้ใจ (Listening) 

• การตัง้ค าถาม : ปลายเปิด (open end) 

   : ปลายปิด (Closed end) 

• การกลา่วทวน (Paraphrase) 

• การเรยีงค าพดูใหม่ (Reframe) 

• หนา้ตา (Face)  : การรกัษาหนา้ (Face Saving) 

    : การก ูห้นา้ (Face Restoration) 

• ภาษาท่าทาง (Nonverbal Communication) 



1. ไม่พูดขณะฟัง 

2. สบตา 

3. พยกัหน้า , ส่งเสียง  เออ! ออ! 

4. PARAPHRASING (Substance + 

Feeling) การกล่าวทวน (เนือ้หาและความรู้สึก) 
5. ถามค าถาม / ตอบค าถาม 



1. Identify feeling   พจิารณา “ความรู้สึก” 

2. Asses Intensity ประเมิน “ความรุนแรง” ของ
ความรู้สึก 

3. Select appropriate “feeling” word   

    เลอืกความรู้สึกที่เหมาะสม 

4. Phrase the message   เรียบเรียงค าพูดจากค าที่
เลอืก 











CONFLICT 

 

ความขัดแย้ง 
How many people working together can create CONFLICT ? 

คนต้ังแต่กีค่น อยู่ด้วยกนัจะขดัแย้งกนั? 



NO PROBLEM NO 

PROGRESS 

“ท่ีใดไม่มปัีญหา ท่ีน่ันไม่มีความก้าวหน้า” 



ประเภทของความขัดแย้ง Types of 

Conflict 

VALUES 
ค่านิยม 

ยากต่อการเจรจา 
Hard to Negotiable 

  STRUCTURE 
 โครงสร้าง 

DATA 
ข้อมูล 

เจรจาได้ 
Negotiable 

INTERESTS 
ผลประโยชน์ 

RELATIONSHIPS 
ความสัมพนัธ์ 



Principled Negotiation  
การเจรจาทีม่หีลกัการ 

• Set  “Ground rules”  together  
• ก าหนด “กติกา” ร่วมกนั  ก่อนเจรจา  
• Separate people from the problem 

• แยกคนออกจากปัญหา 
• Focus on interests not positions 

• มุ่งประเดน็ จดุสนใจหรือความต้องการไม่ใช่จดุยนื 
• Invent options for mutual gain 

• สร้างทางเลอืกหลายทางเพือ่พจิารณาผลประโยชน์ร่วม 
• Insist on using objective criteria to measure fairness of 

outcomes 

• มีการใช้เกณฑ์ทีว่ดัได้ในการวดัทางออกอย่างยติุธรรม 
 



เตรียมตัว : ก าหนดแผนที่เดินทาง 

Interests :  ผลประโยชน์ / ความต้องการ : ของคุณ  ของเขา 

Options :  ทางเลอืก :  ขยายขนมเค้ก, หลาย ๆ ทางแล้วจงึเลอืก 

Standards :  มาตรฐาน :  ใช้มาตรฐานท้องตลาด 

Alternatives :  วธีิการอืน่ :  BATNA ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด
แทนเจรจา 

Proposals :  ข้อเสนอ :  ทีด่ทีีสุ่ด / พอใจ / พออยู่ได้
ดกีว่า BATNA 

Rehearsal :  การซักซ้อม 

 
 

 

Getting Past No : Ury 



Best Alternative To a Negotiated 

Agreement :BATNA 

ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดแทนการตกลงจากการ
ไกล่เกลีย่ : ทดตก 



1. ไม่พูดขณะฟัง 

2. สบตา 

3. พยกัหน้า , ส่งเสียง  เออ! ออ! 

4. PARAPHRASING (Substance + 

Feeling) การกล่าวทวน (เนือ้หาและความรู้สึก) 
5. ถามค าถาม / ตอบค าถาม 

6. วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั : ภาษาท่างทาง 



1. Identify feeling   พิจารณา “ความรู้สึก” 

2. Asses Intensity ประเมิน “ความรุนแรง” ของความรู้สึก 
3. Select appropriate “feeling” word   
    เลือกความรู้สึกท่ีเหมาะสม 
4. Phrase the message   เรียบเรียงค าพดูจากค าท่ีเลือก 



Reframe an attack on you as an attack on the problem 
Reframe a personal attack as friendly 
Reframe from past wrongs to future remedies 
Reframe from “you” and “me” to “we” 
Use “yes……and” instead of “yes……but” 

 
Getting Past No. 



เปลี่ยนกรอบจากการโจมตเีราเป็นการพูดถึงปัญหา 

เปลี่ยนกรอบการโจมตบุีคคลมาเป็นอยา่งฉันเพ่ือน 

เปลี่ยนกรอบจาการพูดถึงความผดิพลาดในอดตีเป็นการเยยีวยา 

ในอนาคต 

เปลี่ยนกรอบจาก “คุณ” เป็น “ฉัน” และมาเป็น “เรา” 

ใช ้“ใช ่... และก”็ แทน “ใช ่… แต”่ 

 

Getting Past No. 



ตารางที ่1  กระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อพพิาท  และผลแห่งการตดัสินใจ 

กระบวนการที่ใช้ 
Process 

ผู้ตดัสิน 
Decision - making 

ผลการตดัสินใจ 
Result 

- ใช้ความรุนแรง   (Violence /  
 Fight) 
- ใช้การเผชิญหน้าประท้วงอย่างสันต ิ 
  (Non-Violence Direct Acton or  
 Civil Disobedience)อารยะขดัขนื 
- ใช้การบัญญัตกิฎหมาย  
  (Legislation) 
- ใช้การฟ้องร้อง   (Litigation) 
- ใช้อนุญาโตตุลาการตดัสิน 
  (Arbitration) 
- ใช้การเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 
  (Mediation) 
- ใช้การเจรจาไกล่เกลีย่  (Negotiation) 
- ใช้การหลกีหนีปัญหา 
  (Avoidance / Flight) 

- ผู้ชนะ   (The Winner) 
 
- ผู้ชนะ   (The Winner) 
 
 
- สภานิตบิัญญัต ิ 
  (The Legislature) 
- ศาล   (The Court) 
- อนุญาโตตุลาการ 
  (Arbitrator) 
- คู่กรณ ี  ( The parties) 
 
- คู่กรณ ี  ( The parties) 
                           - 
 

- แพ้ - ชนะ     (Win - Lose) 
 
- แพ้ - ชนะ     (Win - Lose) 
 
 
- แพ้ - ชนะ     (Win - Lose) 
 
- แพ้ - ชนะ     (Win - Lose) 
- แพ้ - ชนะ     (Win - Lose) 
 
- ชนะ - ชนะ   (Win - Win) 
 
- ชนะ - ชนะ   (Win - Win) 
- คงสภาพเดมิ  (Status quo) 
 



Interest-based Negotiation 
not Position-based 

การเจรจาโดยยดึจุดสนใจ
หรือประโยชน์ร่วม ไม่ใช่

จุดยืน 



การเจรจาไกลเ่กลี่ย (Negotiation) คือ 

 การเจรจาไกลเ่กลี่ย คือ กระบวนการแกปั้ญหา

ระหว่างบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปซ่ึงสมคัรใจมา

เจรจาในเร่ืองของความแตกตา่งเพื่อพยายามที่จะ

น าไปสูก่ารตดัสินใจร่วมกนัในประเด็นที่มคีวามกงัวล

ดว้ยกนั 

การเจรจาไกลเ่กลี่ยคนกลาง (Mediation) คือ 

 การเจรจาไกลเ่กลี่ยที่อาศัยบคุคล หรือ กลุม่

บคุคลที่เป็นกลาง 



Interests VS. Position 
ระหว่างจุดสนใจ กบัจุดยนื 

B B 



ค ำจ ำกดัควำมค ำท่ีส ำคญั 

จุดสนใจหรือความต้องการ คือ ส่ิงท่ีกลุ่มต้องการ หรือ มีความ

จ าเป็นต้องได้จริงๆ จากการเจรจา 

จุดสนใจหรือความต้องการ คือ ความจ าเป็น, ความหวัง, ความ

กลัว, ความห่วงกังวล, ความปรารถนาท่ีอยู่เบื้องหลัง จุดยืน 

จุดยืน คือ ทางออกท่ีเหมาะสมของข้อพพิาทในสายตาของกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง 

จุดยืน คือ ทางแก้ไขปัญหาท่ีเตรียมการไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์

สดุท้าย หรือ การแสดงความต้องการอย่างเปิดเผย 



Principled Negotiation 
การเจรจาทีม่ีหลกัการ 

• Separate people from the problem 

• แยกคนออกจากปัญหา 
• Focus on interests not positions 

• มุ่งประเด็น จดุสนใจหรือความต้องการไม่ใช่จดุยนื 
• Invent options for mutual gain 

• สร้างทางเลือกหลายทางเพือ่พจิารณาผลประโยชน์ร่วม 
• Insist on using objective criteria to measure fairness of outcomes 

• มุ่งทีจ่ะให้มีการใช้เกณฑ์ที่วัดได้ในการวัดทางออกอย่างยติุธรรม 
 



กรณทีีส่อง 
 ณ  ชุมชนแห่งหน่ึง มีโรงงานท าเคร่ืองส าอาง  และ
องค์กรมูลนิธิเด็กดูแลศูนย์เด็กอยู่  วันหน่ึงทั้งสององค์กร คือ
มูลนิธิฯ และโรงงานได้ไปที่ร้านขายผลไม้ซ่ึงมีอยู่ร้านเดียว
จ าหน่ายผลไม้ที่ทั้งสององค์กรต้องการทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน  
ผู้ที่มาซ้ือต่างฝ่ายต่างไม่ยอม อ้างเหตุผลต่างๆ ว่าต้องซ้ือเอา
ผลไม้น้ันไปทั้งหมดให้ได้ 
 
 ถ้าท่านเป็นพ่อค้าอยู่ท่านจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร 

VANCHAI   VATANASAPT:2546 





There is significant overlap between  

The principles and tools for conducting  

Public Participation and Conflict  

Resolution. 

ในการด าเนินการ “การมีส่วนร่วมของประชาชนและ 

การแกปั้ญหาความขดัแยง้” มีความเหมือนกนัที ่

ส าคญัทั้งหลกัการและเครือ่งมือ 

 

Resolve Inc and 

International Partner, 2000 



RISK 

ความเส่ียง 
V/S 

ความไม่เส่ียง 



 รู้สกึวา่มีความเสี่ยงน้อย         รู้สกึวา่มีความเสี่ยงสงูกวา่ 
ถ้า ด้วยความสมคัรใจ        ถ้า       ไมรู้่ตวั 

 มีความคุ้นเคย           ไม่คุ้นเคย 
 ควบคมุได้           ควบคมุไมไ่ด้ 

 ยตุิธรรม            ไมย่ตุิธรรม 
 ไม่น่าจดจ า           เป็นที่จดจ ากนัได้ 

 ไม่น่ากลวั           มีความน่ากลวั 
 ตรวจสอบได้           ตรวจสอบไมไ่ด้ 

 การลดผลกระทบสว่นบคุคลเป็นไปได้        การลดผลกระทบสว่นบคุคลเป็นไปไมไ่ด้ 
 

ตารางท่ี 1 การเพ่ิมการรับรู้ของความเสี่ยง (Creighton6) 
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I’m Sorry Law ฉนัขอโทษ 

กฎหมายวา่ดว้ยการขอโทษ ไดอ้อกมาในสามสิบหกรัฐ ช่วยใหแ้พทย ์
และผูใ้หบ้ริการทางการแพทย ์ท่ีกล่าวค าขอโทษ หรือ การแสดงความ
เสียใจ ในผลการรักษาท่ีไม่ไดค้าดคิด ท าใหมี้ผลในการลดการฟ้องร้อง 
ซ่ึงมกัเกิดจากการส่ือสารท่ีไม่ดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูป่้วย 



I’m Sorry Law ฉนัขอโทษ 
ประโยชน์ของการส่ือสารแบบเปิด 
การกล่าวค าขอโทษ ไดล้ดค่าใชจ่้ายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการกล่าวค า
ขอโทษ ท าใหห้ลายต่อหลายโรงพยาบาล
ทัว่ประเทศรวมถึง ทนายความและบริษทั
ประกนั ไดน้ านโยบายการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งไม่ปิดบงั เม่ือเกิดความผดิพลาดท่ี
ไม่ไดต้ั้งใจ เครือโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
มิชิแกนไดน้ าแนวทางน้ีมาใชต้ั้งแต่ ค.ศ. 
2002ท าใหจ้ านวนการฟ้องร้องลดลง และ
ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งทนายลดลงกวา่ร้อย
ละ 50 



APOLOGY 

การขอโทษ 
True Apology 

Partial Apology 

False Apology 



To apologize… or not to apologize 
เมือ่ไรจึงขอโทษ... หรือเมือ่ไรถึงจะไม่ขอโทษ 

 
• If I apologize I will have to admit I made a mistake. I may look weak. 
• ถ้าฉันขอโทษ ฉันจะต้องยอมรับความผดิพลาด ฉันอาจจะดูอ่อนแอ 
• If I apologize, I may admit I am legally liable. I may be punished. 
• ถ้าฉันขอโทษ ฉันอาจจะต้องยอมรับว่าฉันเส่ียงต่อการท าผดิกฎหมาย ฉันอาจจะถูกลงโทษ 
• However, an apology may create possibilities of forgiveness or mercy.  
• อย่างไรกด็ ีการขอโทษอาจจะช่วยให้เปิดทางการให้อภัย หรือความกรุณา 
• I will have to accept shame and responsibility. 
• ฉันจะต้องยอมรับความน่าละอายและความรับผดิชอบ 
• However, an apology makes emotional healing easier for an injured person. 
• อย่างไรกด็ ีการขอโทษการช่วยให้การสมานอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ถูกกระท าได้ดกีว่า 
• An apology may restore moral integrity to the injurer. 
• การขอโทษอาจจะช่วยเสริมสร้างศักดิ์ศรีคุณธรรมให้กบัผู้กระท าการ 
• In some cultures every-day apologies are common. Sincere apologies about serious wrongdoing are difficult even 

in these cultures. 
• ในบางวฒันธรรม การขอโทษเป็นเร่ืองปกติทีท่ ากนัประจ า การขอโทษอย่างจริงใจในการกระท า

ผดิทีร้่ายแรงจะเป็นเร่ืองล าบากแม้ในวฒันธรรมนี้ 



True apologies 
การขอโทษ อย่างแท้จริง 

A true apology has the following elements: 

การขอโทษอย่างแท้จริงประกอบด้วย 
• “I’m sorry. 

• ฉันเสียใจ 
• I did it (whatever it was.) 

• ทีฉั่นได้ท าลงไป (ไม่ว่าจะเร่ืองอะไรกต็าม) 
• It harmed you (stating the specific harms.) 

• มนัท าให้คุณเจ็บปวด 
• I’m responsible” 

• ฉันขอรับผดิชอบ 

 
 

 



Aaron Lazare, MD, cites data indicating that apologies can 

reduce the number and amount of malpractice settlements  
• "as with other activities that have the power to heal, it is essential 

that physicians develop skills and ethical principles to use 

apologies effectively and honestly in their interactions with 

patients and colleagues."  

• “ เช่นเดียวกบัการกระท าอ่ืนๆท่ีมีพลงัอ านาจในการเยยีวยา  
ควรท่ีแพทยจ์ะพฒันา ทกัษะและหลักการทางด้านจริยธรรม 
เพื่อใชก้ารขอโทษอย่างซ่ือสัตย์และอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การมีปฎิสมัพนัธ์ กบัผูป่้วยและเพื่อนร่วมงาน 

Physician's First Watch for September 20, 2006  
David G. Fairchild, MD, MPH, Editor-in-Chief 

  Editorialist Explores Role of Apologies in Medicine 



NATO 
NOT-ATTACHED 

TO OUTCOME 

 
 

ไม่หวงัเพียงผลลพัธ์ 
การขอโทษไม่ไดท้  าเพื่อผลลพัธ์ท า

เพราะรู้วา่เราผดิ 



POWER 

อ านาจ 



อ านาจเชิงคุณภาพ 
• อ านาจจากการใช้พละก าลงั/อาวุธ/ไม้เรียว: คุณภาพ
ต า่สุด/ช่ัวคราว 

• อ านาจจากการใช้เงิน/รางวัล               :คุณภาพปาน
กลาง/ช่ัวคราว 

• อ านาจจากการให้ความรู้/ปัญญา                :คุณภาพ
สูงสุด /ยัง่ยนื 



•อ านาจเหนือ (Power over) 

•อ านาจร่วมกบั (Power with) 

•การปราศจากอ านาจและการตอ้งพึง่พิง 

•การเสริมพลงัอ านาจและการเป็นอิสระ 

     (Power to / Power from) 





MEKONG INSTITUTE 

• GMS SPIRIT 

• UNDERSTANDING 

• FRIENDSHIP 

• TRUST 

• COOPERATION 
 



COOPERATION 

ความร่วมมือ 



Dialogue สานเสวนา 
• สานเสวนา /สุนทรียสนทนา/ 
• โสเหล่/ 
• โซะกัน๋/โฮะ/เสงกัน๋/ 

• สุมหัว/ 
• พูดคยุกนั ฮิ 
• ปิกร๊ัวะ คะเนีย 
• จังกาบ  
• จากบั/ 

• มารีจากบั /Ma-ree-jagab/  (มาลายกูลาง) 
• Ma-gie-kae-jaa  มางีแกแจ๊ะ  (มาลายทู้องถิน่) 

• แกแจ๊ะ (ภาษา มาลายพูืน้บ้าน) 

• มูเซาวารัต : การปรึกษาหารือ (ภาษาอาหรับ มาเป็นมาลาย)ู 
• เติ่งป่างจีฮ้วย   (ไทยใหญ่) 
• สภากาแฟ 

•แตะสาค้อ (ปะกะยอ, กระเหร่ียง) 

•อู้จ๋า (ไทยเหนือพืน้ราบ) 

•ซาร์ล่าง (ม้ง) 

•อาเปียน อาลาง ซอย นอย นิ นาย 
ชิน (พม่า) 



การถกเถยีง กบั สานเสวนาในการประชาเสวนา 
Debate             V/S        Dialogue  

• เช่ือว่ามีค าตอบทีถู่กอย่าง
เดียว (และฉันมีค าตอบ
น้ัน) 

• พร้อมรบ : พยายาม
พสูิจน์ว่าคนอืน่ผดิ 

 

• เกีย่วกบัการเอาชนะกนั  
 
• ฟังเพือ่จะหาช่องโหว่หรือ

ข้อบกพร่อง  

• เช่ือว่าคนอืน่กม็ีบางส่วนของ
ค าตอบ 

• พร้อมร่วมมือ : พยายามหา
ความเข้าใจร่วมกนั  

• เกีย่วกบัการพจิารณาหาส่ิงที่
ร่วมกนั  

• ฟังเพือ่ที่จะท าความเข้าใจ 



การถกเถยีง กบั สานเสวนาในการประชาเสวนา 
Debate   V/S        Dialogue  

• ปกป้องสมมติฐานของเรา 

 
 

• จับผดิมุมมองของฝ่ายอืน่ 
 

• ปกป้องมุมมองเดียวจาก 

 มุมมองอืน่ 

• หยบิยกสมมติฐานของเราขึน้
เพือ่รับการตรวจสอบและ
อภิปราย 

• ตรวจสอบมุมมองของทุก ๆ 
ฝ่าย  

• ยอมรับความคิดของคนอืน่ 
เพือ่น ามาปรับปรุงความคดิ
ของตน 



การถกเถยีง กบั สานเสวนาในการประชาเสวนา 
Debate    V/S        Dialogue  

• แสวงหาจุดอ่อนและ
ข้อบกพร่องในจุดยนืของฝ่าย
อืน่ 

 

• แสวงหาทางออกทีต่อบสนอง
จุดยนืของเรา 

• แสวงหาจุดแข็งและคุณค่าใน
จุดยนืของฝ่ายอืน่ 

 

• ค้นพบโอกาสและความเป็นไป
ได้ใหม่ ๆ ทีห่ลากหลาย  



การโต้แย้ง 

Debate 

การสานเสวนา 

Dialogue 

การสานเสวนาหาทางออก 

Deliberation 

แข่งขัน 

โต้แย้ง 
สนับสนุนความเห็นของเรา 

แลกเปล่ียน 

อภิปราย 
สร้างสัมพนัธ์ 

ชัง่น ้าหนกัดู 
เลือก 
ตดัสินใจเลือก 

หาเสียงข้างมาก 
ชักจูงใจ 
พยายามเจาะลกึลงไป 

โครงสร้างแน่นตึง 
พูดแสดงออก 
โดยปกตริวดเร็ว 
ท าความชัดเจน 

ชนะ / แพ้ 

ท าความเขา้ใจ 
แสวงหาความเขา้ใจ 
เช่ือมเขา้หากนั 

โครงสร้างหลวม ๆ 

ฟัง 
โดยปกติใชเ้วลา 
ท าความชดัเจน 

ไม่ตดัสินใจ 

แสวงหาจุดทบัซอ้น 

แสวงหาความเห็นร่วม 

ตีกรอบเพื่อตดัสินใจเลือก 
โครงสร้างยดืหยุน่ 

เรียนรู้ 
โดยปกติใชเ้วลา 
ท าความชดัเจน 

หาความเห็นร่วม 
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Cortisol & Norepinephrine = 

Agrression 

Reptilian Brain 



Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School (KKVS) 
,KHON KAEN , www.kkvs.ac.th 

International Network on Conflict Resolution 
Education and Peace Education (INCRE PE) 

Affection 

Achievement 
Appreciation 



 

“If you continue to do what you have always done  
you will get what you have always got.” 

 
“ถ้าคุณยงัท าอะไรอย่างทีคุ่ณเคยเคยท ากนัมา   
คุณกจ็ะได้ส่ิงทีคุ่ณเคยได้มาแล้วเท่าน้ัน” 

 
 
 
 

                  Billi Lim 
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