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“Thinking is the ultimate human resource”
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เน่ียะ.. คํ านํ า

The biggest
enemy of thinking

is complexity

I can only design the
techniques and put

them forward. It is
up to individuals to

pick up on the
techniques and to put

them to work.

From “Six Thinking Hats”,
Penguin Books, 1990

เทคนิคการคิดแบบ �หมวก 6 ใบ� ซึ่งนํ าเสนอโดย Dr. Edward de 
Bono ดูเหมือนวาจะไดรับความนิยมอยางกวางขวาง นับต้ังแตทานได
เสนอวิธีการคิดแบบ Lateral Thinking ซึง่เปนวิธีการคิดอันพัฒนามาจาก
จดุยืนของทาน ท่ีมักจะยืนยันตลอดมาวา การคิดแบบวิพากษ (critical 
thinking) และการคิดเชิงตรรกะ (logocal thinking) ยังไมเปนการเพียง
พอตอการสรางสรรแนวทางใหมๆ ในการพัฒนาสังคมยุคตอจากนี้ไป

โดยสวนตัวแลว ผมเชื่อวาเทคนิคการคิดแบบ �หมวก 6 ใบ� นี้เปน
เพยีงก่ิงกานท่ีแตกแขนงออกจากลํ าตนของ Lateral Thinking ซึง่มีราก
เหงาจริงๆ อยูท่ีเร่ืองของความเรียบงาย (Simplicity) ท้ังในดานการคิด 
และการปฏิบัติ ซึ่งหากเราสังเกตงานเขียนของ Dr. Edward de Bono 
แลว เราจะเห็นวา ทานเนนย้ํ าในเร่ืองของความเรียบงาย และความตรง
ไปตรงมาของวิธีการคิด มากกวาท่ีจะเนนย้ํ าท่ีเทคนิควิธี

ดังนัน้ การศึกษารายละเอียดของเทคนิคตางๆ ท่ีเสนอโดย Dr. Edward 
de Bono นัน้ ผมก็เพยีงแตหวังวา พวกเราจะใชเปนเพียง �กรณีศึกษา�
เพือ่เปนแนวทางใน �การคิด� ของพวกเรากันเองตอไป ไมใชยึดถือเปน
ตํ ารับตํ ารา หรือคัมภีรศักด์ิสิทธ์ิ และผมก็เชื่อวา Dr. Edward de Bono ก็
คงจะหวังไวไมตางไปจากนี้มากนัก เพราะท่ีทานตองการสื่อกับเรา คือ
สอนใหเราเขาใจในธรรมชาติของ �การคิด� โดยผานทางเทคนิควิธีท่ีนํ า
เสนอ และปลอยใหเราเปนผูเลือกปฏิบัติดวยตัวของเราเอง

สํ าหรับการนํ าเสนอในภาคภาษาไทยนั้น ถือเปนการ �แปลความหมาย� 
ไมใช �แปรอักษร� และจํ าเปนท่ีผมจะตองออกตัวไวกอนวา ผมไมใชนัก
ภาษาศาสตร จึงไมควรท่ีจะคาดหวังวาผมจะใชภาษาไทยอยางถูกหลัก
เกณฑ หรือวามีภาษาหนังสืออันอลังการเลิศหรู ผมเพียงแตหวังวา ตัว
อักษรท้ังหมดท่ีเลาเอาไว คงไมถึงกับทํ าใหใครเขาใจวาผมกํ าลังเลานิทาน
การผจญภัยของไอมดเอ็กซ กับอลิซในแดนมหัศจรรย แคนั้นก็เปนอันวา
ผมเขียนหนังสือไดรูเร่ืองพอสมควรแลวละครับ.
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ท ําไมตอง �หมวก 6 ใบ�?
เปนมาลัย 7 สี 7 ศอก ไมไดเหรอ?

The six-hats
method is really

an attention-
directing tool,

because it directs
our attention

towards certain
aspects and

towards a certain
type of thinking.

เพราะเหตุท่ีหมวกเก่ียวของกับ �ศีรษะ� หรือ �หัวกบาล� ซึ่งเปนสถาน
ประกอบการของสมอง ท่ีคนสวนมากเช่ือวา นั่นคือศูนยรวมของการคิด 
ประกอบกับหมวก เปนเคร่ืองแตงกายท่ีใสงายถอดงาย ไมยุงยากในการ
ใส และไมอุจาดในการถอด ดังนั้นเองการใช �หมวก� เปนแบบจํ าลอง
ของ �การคิด� จึงนาจะเปนท่ีเขาใจไดงายกวาการใชภาพจํ าลองชนิดอ่ืน

นอกจากนัน้แลว การใชภาพของหมวก ก็เพื่อท่ีจะเตือนใหพวกเราไมลืม
ความเปนจริงท่ีวา พวกเราใสหมวกไดคร้ังละเพียง 1 ใบเทานั้น ไมวาเรา
จะชอบมันท้ังหมดก่ีใบ หรือวาหัวกบาลของเราจะโตขนาดไหนก็ตาม ตรง
นีก็้เพือ่ท่ีจะส่ือกับเราวา ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ในกระบวนการคิด และการ
น ําเสนอความคิดของผูคนสวนใหญนั้น เรามักจะเจอกับปญหาวา พวก
เราคิดมากแบบจนเกินไป หรือหลายแงมุมจนเกินไป จนกระท่ังทํ าใหแต
ละแงมุมท่ีคิด ขาดความอิสระท่ีจะปลอยใหความคิดนั้นๆ ดํ าเนินไปจน
ถึงท่ีสุดของมันอยางมีประสิทธิภาพ เรียกส้ันๆ วา �บา� เพราะใสหมวก
มากกวา 1 ใบซอนๆ กัน

ปญหาใหญอีกประการหนึ่งของการนํ าเสนอความคิดของผูคน ก็มักจะ
ปะปนไปดวย �อัตตา� (ego) ของผูนํ าเสนอนั้นๆ เอง ทํ าใหบอยคร้ังท่ี
การเสนอความคิดใดๆ มักจะเปนการเผชิญหนากันระหวาง �อัตตา� 
ของผูรวมวง แทนท่ีจะเปนการมองปญหาหนึ่งๆ รวมกัน ในทิศทางท่ี
สรางสรรตอกระบวนการท้ังหมด

นั่นอาจจะเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการการออกแบบเทคนิควิธีการคิด 
โดย Dr. Edward de Bono ท่ีออกมาเปน Six Thinking Hats ของทาน

�หมวก 6 ใบ� เปนแบบจํ าลองของวิธีการคิดหลักๆ 6 แบบ ดวยกัน 
โดยทานไดเสนอใหใชสีท่ีแตกตางกัน 6 สี และจัดแยกเปน 3 คู เพื่อให
งายตอการนํ าเสนอ และติดตาม จุดประสงคของการสรางเร่ือง �หมวก 6 
ใบ� ข้ึนมา ก็เพื่อใชเปน Attention-Directing Tool ผมจะแปลมันวา 
�เคร่ืองมือลอความสนใจ� หรือ �เคร่ืองลอใจ� ก็แลวกัน .. โดยเชื่อวา 
มันนาจะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา หากเราจะคิดเร่ืองใดๆ ในแงมุมหนึ่งๆ 
อยางละเอียดถ่ีถวน คราวละเพียง 1 รูปแบบวิธี แทนท่ีจะคิดเหมาโหล
หลากหลายรูปแบบปะปนกันในคราวเดียว
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The hats are not
categories.
Instead of

labelling people
and putting them
into boxes, the

hats are there to
encourage people
to use all types

of thinking.

From “Teach Your Child How To
Think”, Penguin Books, 1993

การแยก �อัตตา� หรือ ego ออกจากกระบวนการคิด ถือเปนอีกจุด
ประสงคหลักของวิธีการดังกลาวดวย โดยสวนใหญแลว ego แสดงบท
บาทของตัวเองในรูปแบบท่ี �ซอนเรน� ท่ีเกิดจากการใชวิธีการคิดหลาย
รูปแบบพรอมๆ กัน แตในกระบวนการแบบ �หมวก 6 ใบ� นั้น  
�หมวก� แตละใบ จะถูกใชเปนสัญญลักษณของการคิดแตละแบบ 
�อยางเปดเผย� ทํ าใหปฏิกิริยาท่ีจะไปกระตุนการทํ างานของ ego ลดลง
ไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง 1 ใน 6 ของหมวกท่ีออกแบบไวนี้ ก็ไดเปด
ทางให ego ไดทํ างานอยางอิสระ ซึ่งทํ าใหมีความเปนไปได ท่ีจะปลอย
ความคิดแบบท่ีเหลืออีก 5 แบบ เปนการคิดท่ี ego-free ไปได

ขอแทรกตรงนี้เผ่ือวาจะมีการหลงลืมกัน ego เปนคํ าศัพทของพวกจิต
วเิคราะห โดยมีพี่นองรวมสาบานอีก 2 หนอ (ไมรูเพศ) เรียกวา id กับ
super-ego เจา ego เปนหนอกลาง เราจึงมักจะไดยินเขาเรียกขาน 3 
หนอนี้วา id, ego, และ super-ego .. เลาหยาบๆ วา id เปน �สันดาน
ดิบ�, ego เปน �ตัวกู-ของกู�, และ super-ego เปน �สันดานสุก� หรือ
สันดานท่ีถูกบมมาแลวจากการศึกษา หรือจากมโนธรรม

ปรกติพวกดิบ กับพวกสุกไมคอยจะลงรอยกัน และมักจะใช ego เปนตัว
กลางในการไกลเกล่ีย ประสานผลประโยชนรวมกัน ego จึงมีความ
ช ํานาญเปนพิเศษในการจับแพะชนแกะ บิดเบือนความตองการของท้ัง id 
และ super-ego ไปในทางท่ีงงๆ ดวยกันท้ังคู จะไดไมทะเลาะกัน .. (ฮา.. 
..)

ดังนั้น การท่ี ego มักจะเขามายุมยามกับกระบวนการคิดของมนุษย จึง
มักจะมีผลใหเกิดการบิดเบือนไปในทางท่ีหาทางออกใหตัวเอง มากกวาท่ี
จะหาทางออกใหกับปญหาท่ีพิจารณาอยู แตเนื่องจากมันเปนธรรมชาติ
แทๆ  ของมนุษย เราจึงไมอาจจะปฏิเสธความสํ าคัญของมันออกไปอยาง
ไรเย่ือใย หนึ่งในการคิดแบบ �หมวก 6 ใบ� นั้น ก็เลยพยายามหาทาง
ออกให ego ท่ีจะสามารถมีสนามสํ าหรับแสดงอยางอิสระ ไมตองหลบๆ 
ซอนๆ อยูตามซอกหลืบของขอมูล หรือกระบวนการท่ีสรางสรรอ่ืนๆ 
และเชื่อกันวา มีเพียงการไมกดทับ ego นีเ้ทานั้น ท่ีจะทํ าใหมันเปนสวน
หนึง่ของกระบวนการคิดอยางสรางสรรได
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ดารานํ าฝาย �หมวก�

The colours are
treated

separately so
that we can make

a good job of
each colour. Then
the colours come
together to give

us full-colour
thinking.

From “Teach Your Child How To
Think”, Penguin Books, 1993

White Hat แสดงเปน �หมวกขาว�
รับบทใสซื่อ ใหขอมูลตรงไปตรงมา (ไมเจือสีแตงกล่ิน)

Red Hat แสดงเปน �หมวกแดง�
รับบทอารมณเปนใหญ (เรารอนรุนแรง)

Black Hat แสดงเปน �หมวกดํ า�
รับบทมองโลกดานลบ ใจไมไสระกํ า (ใจดํ า)

Yellow Hat แสดงเปน �หมวกเหลือง�
รับบทมองโลกดานบวก (ขบวนการพยักหนา)

Green Hat แสดงเปน �หมวกเขียว�
รับบทสรางสรรพัฒนา (แตกหนอเติบโตด่ังตนไม)

Blue Hat แสดงเปน �หมวกฟา�
รับบทกํ าหนดผังกระบวนการคิด (ภาพถายทางอากาศ)
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คูที่ 1 : White Hat VS Red Hat

There are
different levels

of the truth,
probability or
solidity of the

information.
There are also

guesses and
deductions and

possibilities. The
important thing in
white-hat thinking
is to state clearly

what type of
information it is

Knowing the right
questions to ask is a
very important part

of thinking. What do
you want the question

to do for you?

From “Teach Your Child How To
Think”, Penguin Books, 1993

ถือเปน �คูตรงขาม� คูแรกในกลุมหมวกท้ัง 6 ใบของ Dr. E. de Bono ท่ี
แสดงออกถึงการใหความสํ าคัญแก �ขอมูล� และ �อัตตา-ความรูสึก�

โดยทางทฤษฎีแลว �ขอมูล� ถือเปนหัวใจสํ าคัญท่ีสุดของกระบวนการคิด 
และการตัดสินใจ การไดรับขอมูลท่ีผิดพลาด หรือขอมูลท่ีบิดเบ้ียวไมตรง
ความเปนจริง นับวาเปนกาวแรกท่ีอันตรายตอกระบวนการท้ังหมด

แตในทางปฏิบัติ .. มันมักจะไมเปนอยางนั้น .. ถูกม้ัย? ไมงั้นเราก็ไมตองมี
ภาษาเขียนสวยๆ วา �ในทางทฤษฎี� กับ �ในภาคปฏิบัติ� ออกมาใหกลุม
สายตาเลนหรอก ! เชือ่กันวา เกินกวาก่ึงหนึ่งของขอมูลท่ีนํ าเสนอเปน �ขอ
มูลตามความรูสึก� ไมใชขอมูลท่ีเปนจริง .. นาตกใจมาก!!

จริงๆ แลว การใชสัญชาติญาณ-ความรูสึก ไมใชเร่ืองท่ีเลวราย แตเนื่อง
จากพวกเราปฏิบัติตอมันอยางดอยคุณคาจนเกินไป และหันไปยกยอปอปน
ตอเร่ืองเหตุผลเชิงตรรกะ หรือเชิงวิพากษจนเลิศลอย และทํ าใหสวนใหญ
ของผูคน จํ าเปนตองหลบๆ ซอนๆ เร่ืองของความรูสึก, ลางสังหรณ, 
สัญชาติญาณ, รวมไปถึงประสบการณท่ีมีอยูท้ังหมด เพียงเพื่อจะหลีกทาง
ใหกับโลกของขอเท็จจริง และเหตุผลเพียงดานเดียว � แตส่ิงท่ีมีอยูก็คือส่ิง
ท่ีมีอยู �ไมมีสสารหรือพลังงานใดในจักรวาลท่ีจะสามารถสูญสลาย นอก
เสียจากวามันจะแปรรูปเปนอยางอ่ืน� (ไอนสไตนมายุงไดไงเนี่ยะ?)

ความเปนจริงก็คือ อารมณ-ความรูสึกตางๆ นั้น สามารถท่ีจะรวมเปนสวน
หนึง่ของเปนกระบวนการคิดท่ีสรางสรรได หากวาเราจะใชมัน �อยางเปด
เผย� และตรงไปตรงมา การบีบบังคับใหมันแปรรูปไปเปนอยางอ่ืน มีแตท่ี
จะทํ าใหเราไมสามารถควบคุมทิศทางของมันหนักขอข้ึนไปอยางไมมีทาง
เล่ียง

และนี่คือหมวกคูแรก �

�หมวกขาว� แทนการนํ าเสนอขอเท็จจริง ความเท่ียงตรงแมนยํ าของสถาน
การณ ท้ัง �ซีดจาง� ท้ัง �จืดชืด� อยางชนิดไมมีอะไรจะใหชิม แตความ
เรียบๆ ตรงๆ อยางนี้เองท่ีจะเปนกาวแรกท่ีสํ าคัญอยางท่ีสุดของท้ัง
กระบวนการ

�หมวกแดง� แทนความเรารอนรุนแรง เปนเร่ืองของการแสดงอารมณ 
ความรูสึกแบบตรงไปตรงมา ตอความคิดหนึ่งๆ �อยางเปดเผย� สวนหนึ่ง
ของหมวกแดง คือเร่ืองของลางสังหรณ หรือการคาดการณดวย ไมใชวา
จองแตจะฟดกันทางอารมณเร่ือยไปอยางเดียว
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Feelings are
valuable so long

as we label them
as feelings. The
problem arises if

we pretend
feelings are

something else

A feeling is only valid
if it is genuine and

sincere.

From “Teach Your Child How To
Think”, Penguin Books, 1993

สํ าหรับหมวกคูแรกนี้ ไมมีเร่ืองของ �เหตุผล� ครับ การนํ าเสนอขอมูลก็ไม
ตองใหเหตุผล เพียงแตรายงานตามท่ีเปนจริงถือวาดีท่ีสุดแลว และจะตอง
พยายามรักษาระดับของความดีใหคงเสนคงวาดวยเสมอ สวนการแสดง
ทัศนะ หรือความคิดเห็นทางดานอารมณ ก็ขอใหเปนการแสดงอยางตรงไป
ตรงมา ไมตองอธิบายเหตุผลเหมือนกัน ชอบก็บอกวาชอบ ไมชอบก็บอก
ไมชอบ ไมตองพิร้ีพิไรวาทํ าไมถึงรูสึกอยางนั้นอยางนี้

นีเ่ปนเกมอยางหนึ่ง ลองนึกภาพวาเรามีบางอารมณท่ีอัดแนนอยูเต็มอก จะ
พดูก็ไมได เพราะกลัวคนจะถามหาเหตุผล ก็เลยพาลอัดมันไวเต็มพุง จน
มันไปขวางทางก๋ึน แลวก็เลยคิดอะไรไมออก การปลดปลอยใหคนเราได
แสดงอะไรๆ ออกมาอยางอิสระนั้น นาจะเปนทางออกท่ีดี ท่ีจะนํ าพาให
ทุกๆ คนมีความคิดท่ีเล่ือนไหลพรั่งพรูอยางไมจบส้ิน � มันไมใชท้ังหมดท่ี
หล่ังไหลออกมาจะเปนของดีหรอกครับ แตเพราะ �ความคิดดีๆ หลาย
อยาง มักพบในกองขยะเสมอ� นี่ .. ไอนสไตนเขาวางั้น (อีกแลว)

พงึระลึกไวเสมอวา ณ ขณะเวลาท่ีเราสวมหมวกใบใดใบหนึ่งของคูนี้ เราไม
ไดตองการใหใครตัดสิน หรือพิจารณาความถูกตองทางเหตุผล ไมได
ตองการคํ าวิพากษวิจารณ � เราเพียงแตปลอยใหความจริงปรากฎเทานั้น 
ยอมรับไดหรือไมไดก็ยอมรับมันไปเถอะครับ เราตองไมลืมวา ท้ังหมดท่ี
แสดงออกมานั้น เปนธรรมชาติสวนหนึ่งจริงๆ ของบุคคลท่ีเราเช่ือถือ ของ
บุคคลท่ีเราเห็นคุณคา ไมอยางนั้นก็ไมรูจะเรียกใหเขามารวมประชุมแสดง
ความคิดเห็นทํ าไม � ถูกม้ัย? และการใหคุณคาแกใครสักคนนั้น สมควรท่ี
เราจะใหคุณคาแกบุคคลนั้นๆ อยางเต็มๆ ตัว ไมอยางนั้น เราคงตองห่ัน
เขาเปนทอนๆ แลวเลือกเชิญมาเฉพาะบางช้ินสวนท่ีเรายอมรับ � (ฮา �)
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คูที่ 2 : Black Hat VS Yellow Hat

Thinking with it
argument habits,

prefers to give
conclusion first

and then to bring
in the facts to

support that
conclusion.

From “Six Thinking Hats”,
Penguin Books, 1990

ถาคูแรกไมสนใจกับเหตุผล นี่ก็จะเปนคูท่ีเอาไวคอยถวงดุลย โดยฝาย
หนึง่ใหเหตุผลในการสนับสนุน และอีกฝายก็ใหเหตุผลในการคัดคาน ใน
ลักษณะเดียวกับการโตวาที �ท่ีดี� คือไมใชเอาแตดาสาดกันเอา �มัน� 
เพยีงอารมณเดียว หมวกคูท่ี 2 นี้ เปนตัวแทนของความคิดเชิงตรรกะ 
หรือ logical thinking เปนความคิดเชิง �เหตุผลนิยม�

เราตองยอมรับอยางหนึ่งวา ไมวาจะเปนแนวความคิดใดๆ ตางก็มีขอดี 
และขอดอยดวยกันท้ังส้ิน มันอยูท่ีวา เราจะเลือกหยิบยกเอาประเด็นไหน
มาแสดงใหเห็นเทานั้น และข้ึนอยูกับวา เราจะเลือกจุดสมดุลยของท้ัง 2 
ดานนัน้อยางไร บอยคร้ังท่ีเรามักจะหลงชื่นชมกับความคิดหนึ่งๆ อยาง
เหลือลน จนลืมท่ีจะมองในมุมกลับ หรือไมอยางนั้นเราก็คัดคานวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งจนไมลืมหูลืมตา เพียงเพราะบังเอิญเหม็นข้ีหนาคนท่ี
น ําเสนอความคิดนั้นๆ เทานั้นเอง

�หมวกดํ า� แทนความใจดํ า ชนิดสรรหาทุกเหตุผลมาคัดคาน ถือเปนตัว
แทนของ critical thinking หรือความคิดแบบวิพากษวิจารณ เปนพวก
ชางติ ชางติง มองหาแตกรอบ มองหาแตขอจํ ากัด มองแตเร่ืองรายๆ 
และความเปนไปไมไดสารพัดเหตุผล

�หมวกเหลือง� เปนพวกมองฟาสีทองผองอํ าไพ ดูโลกสดใสไรกังวล 
เห็นดีเห็นงามไปหมดทุกเร่ืองราว เพราะมีเหตุผลสนับสนุนความเปนไป
ไดตลอดเวลา

ดูแลวทาจะไมไดเร่ืองท้ังคู ซึ่งผมก็วาอยางนั้น เหตุเพราะคนเราสวนใหญ 
มักจะเลือกใชวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่งใน 2 แบบนี้เกินความพอดีของมัน 
พวกท่ีชอบคานก็คานไปตะพรึด พวกท่ีชื่นชมก็ยกยอปอปนกันไมวางเวน 
แตเราก็ไมอาจจะปฏิเสธความสํ าคัญของท้ังคูได เนื่องจากในระบบการ
ศกึษาท่ีผานมานั้น เนนย้ํ าใหพวกเราคิดในแบบหนึ่งแบบใดของ 2 แบบ
นีเ้สมอ โดยเฉพาะ �หมวกดํ า� จะเปนท่ีนิยมกันมากอยางนาเจ็บใจ

ทํ าไมถึงเปนอยางนั้น?

เพราะการเห็นดวย ทํ าใหเราดูเหมือนไมไดคิด หรือ �ส้ินคิด� แตการ
วพิากษวจิารณผูอ่ืน เปนเร่ืองท่ีงาย และเปนการลงทุนราคาถูก ในการท่ี
จะยกระดับตัวเองใหดูประหนึ่งเปนนักคิดท่ีดี ดวยความเช่ือท่ีวา หากเรา
สามารถสรรหาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งมาลมลางเหตุผล หรือขอเสนอของ
คนอ่ืนไดนัน้ จะทํ าใหเราดูเหมือนจะเปนผูท่ีมีสติปญญาท่ีเหนือกวาข้ึนมา
ได แตจริงๆ แลว คนท่ีเอาแตวิพากษวิจารณ ก็ไมไดเคยคิดอะไรออกมา
ใหมเลยตลอดชีวิต เขาเพียงแตหยิบยกประเด็นประเด็นหนึ่งออกมา
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Critical thinking is
easy because the
critic can focus

on any aspect he
or she likes and
ignore the rest.
Matters can be

taken totally out
of context

From “I am Right, You are
Wrong”, Penguin Book, 1991

ขยายความ และตัดขาดความสัมพันธของประเด็นนั้นๆ ออกจากสวนอ่ืน
ของท้ังหมด ซึ่งบางคร้ัง ขอดอยท่ีเขากลาวถึงนั้น เกิดมาจากความจํ าเปน
ท่ีจะตองรักษาสมดุลยของสวนอ่ืนๆ ในองครวมดวย

ฟงดูแยนะ .. ตกลงวาเราไมเอาวิธีคิดแบบนี้ใชม้ัย?

เราตองไมลืมวา นับแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน โลกของเราก็พัฒนาข้ึนมา
จากวธีิการคิดแบบนี้ท้ังส้ิน การแยกประเด็นมาขบมากัด ถือเปนเร่ืองท่ีดี 
หากจุดประสงคอยูท่ีการพยายามชี้ ใหเห็นปญหาท่ีแอบแฝงในกระบวน
การคิดหนึ่งๆ เพราะนั่นเทากับเราไดพยายามเจาะลึกลงไปในราย
ละเอียดของประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยางมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน ไมใชใช
โวหารเพยีงเพื่อจะควํ่ าคนใดคนหนึ่ง หรือเพื่อเปนอาหารใจใหแก ego ท่ี
ซอนเรนในการขบกัดแตละคํ า

การเห็นดวย ก็ควรจะอยูบนพื้นฐานของเเหตุผล ไมใชอยูบนพื้นฐานทาง
สังคม เรามักจะเจอปญหาวา พวกเราสวนใหญไมมีเสียงคัดคานใน
ระหวางการประชุม ท่ีมีผูหลักผูใหญเปนผูเสนอความคิด แตแลวก็ออก
มาวพิากษวิจารณกันภายหลัง และทํ าใหความคิด หรือแผนงานหลายๆ 
อยาง ไมสามารถดํ าเนินตอไปอยางราบรื่น เนื่องจากฝายท่ีรับสนองแผน
งานนัน้ ยังไมไดยอมรับในเหตุผลท่ีแทจริง แตเพราะกลัว �เดง� เสีย
มากกวา

พงึระลึกไวเสมอวา ท้ังหมวกดํ า และหมวกเหลือง ไดแยกตัวเองเด็ดขาด
ออกมาจากวิธีการแบบหมวกแดง ซึ่งเปนเร่ืองของ ego ไปแลว และนาท่ี
จะใชวิธีการคิดแบบวิพากษวิธีนี้อยางเต็มประสิทธิภาพของมัน โดยไมนํ า
พาเร่ืองของอารมณเขามาเก่ียวของอีก การใหเหตุผล ไมวาจะเปนดาน
บวกหรือดานลบ ถือวามีพื้นฐานมาจากการวิเคราะหเจาะลึกลงไปในราย
ละเอียดของกระบวนการคิด เปนการสํ ารวจตรวจคนถึงปญหาท่ีอาจจะ
มองไมเห็นในขณะท่ีเปนภาพรวม ท้ังผูวิจารณ และผูเสนอความคิด ตาง
จะตองเขาใจรวมกันวา การเจาะลงไปในรายละเอียดนั้น เปนคนละเร่ือง
กับการพยายามเจาะไขแดง หรือการเล่ือยขาเกาอ้ีระหวางกัน การใหเหตุ
ผลคัดคาน เปนคนละประเด็นกับความกาวราว หรือไมใหความเคารพ 
และการใหเหตุผลสนับสนุน ก็คนละข้ัวกับการประจบสอพลอ

แตหากเขาใจวาท้ังหมดเปนเร่ืองเดียวกัน � ก็บาไปเองแลวกันครับ ! .. 
(ฮา � กระทืบเทา ..)
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คูที่ 3 : Green Hat VS Blue Hat

Though ctritical
thinking is much
useful, it’s still

not constructivity
and less

creativity
From somewhere in Dr. de

Bono’s writing couldn’t be found
the original words

2 คูท่ีผานมาชกกันอยางสมศักด์ิศรีมาก เรียกวาฟาประทานมาเปนคูกัด
ของกันและกันโดยเฉพาะ คราวนี้ก็มาถึงคูเอกของรายการ (เพราะคูเอก
มักจะข้ึนชกสุดทายทุกคร้ัง)

หากเราจะสังเกตใหดี ท้ัง 4 หมวกท่ีผานมา จะมีลักษณะแบบ fighter คือ 
�เดินหนาแลวฆามัน� เพียงอยางเดียว ไมมีฉากไมมีเชิง เอาดุเขาลุยเทา
นัน้ และพยายามลุยใหดุ ใหดีท่ีสุดของแตละ style เปนหัวใจสํ าคัญ

แตการท่ีเราจะเดินดุยๆ ลุยไปทุกแหงหน โดยไมเหลียวซายแลขวาเอา
เลย เราก็คงตองเลือกเดินชนกํ าแพง แทนท่ีจะเลือกปนขามไป หรือไมงั้น
ก็เอ้ียวตัวนดิๆ เพื่อท่ีเปดประตูกอนท่ีจะเดินผานกํ าแพงนั้นๆ ออกไป � 
การเดินไปขางหนา ไมใชแปลวาเราไมสามารถท่ีจะเล้ียว หรือถอยกลับมา
เพือ่ท่ีจะกระโดดออกไปใหไกลกวาการเดินตามปรกติ ถูกม้ัย?

และนีคื่อ �หมวกเขียว� ท่ีเปยมไปดวยพลังแหงการเติบโต การแตกหนอ
แตกกอของความคิด

บอยคร้ังท่ีพวกเรามักจะประสบกับอาการ �ทางเดินสมองอุดตัน� โดยท่ี
เราเลือกท่ีจะฟนฝาออกไปดวยพละกํ าลังท้ังหมด หรือไมงั้นก็หลับตาแลว
บอกวาไมเห็นปญหานั้นอีกแลวละ !! แตไมวาเราจะเลือกอยางใดอยาง
หนึง่ท่ีบาๆ บอๆ ยกมาเปนตัวอยางนี้ นั่นคือ �การเลือก� และท่ีเราเรียก
วา �เลือก� ก็เพราะมันมีอะไรท่ีมากกวาหนึ่งอยางใหเราเลือก

หากพวกเราเลือกท่ีจะอานหนังสือ โดยการท่ิมหนาลงไปจนติดกระดาษ 
ผมวาคงมีไมก่ีคนท่ีอานรูเร่ือง (หมอนั่นตองสายตาส้ันอยางนรกลงทัณฑ
เลยทีเดียว) ท่ีเราตองทํ าก็คือถอยหางออกมาเล็กนอย เทาท่ีสายตา
อํ านวย แตตามหนังสือสุขศึกษาก็ควรหางสักราว 1 ฟุต

ในการแกปญหาก็เหมือนกัน บางคร้ังเราก็จํ าเปนตองถอยหางออกมา 
เพือ่ดูตัวปญหานั้นอยางชัดๆ อีกคร้ัง และมองอยางท่ัวๆ ในภาพรวมท้ัง
หมด เพือ่ท่ีจะสามารถกํ าหนด หรือมองเห็น �ทางเลือกอ่ืน� ท่ีเปนไปได 
ในการจัดการกับปญหานั้นๆ ไมใชเอาแตกมหนากมตารับกรรมท่ีกอมา
แตชาติปางกอนแตเพียงอยางเดียว

�หมวกเขียว� ทํ าหนาท่ีเสนอแนะ �ทางเลือก� เปรียบดังการแตกกอของ
ความคิด เพื่อหาทางออกใหกับการแกปญหาหนึ่งๆ อยางสราวสรร การ
จะเสนอทางเลือกใหกับการแกปญหาหนึ่งๆ นั้น เราจํ าเปนท่ีจะตองรน
กระบวนการคิด ใหกลับมาสูระดับ �CONCEPT� � นี่ใชตัวใหญท้ังคํ า
เลย เพราะสํ าคัญมาก !!
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With all the
other hats we

think about the
subject matter,

but with the blue
hat we think

about our thinking

From “Teach Your Child How To
Think”, Penguin Book, 1992

concept คือ �แนวความคิด� หรือ �ปรัชญา� พื้นฐานของทางเลือก
ตางๆ เปนเสมือนจุดตัดของกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหา
ของพวกเรา มันคือจุดท่ีเราสามารถ �เลือก� วาจะเดินตอไปในทิศทาง
ไหนในการแกปญหาหนึ่งๆ ท่ีกํ าลังเผชิญอยู

แนนอนท่ีทางเลือกบางทางเลือก เปนเร่ืองท่ีมีอยูแลว แตบางทางเลือก 
เราจ ําเปนท่ีจะตอง �ออกแบบ� มันข้ึนมาใหม จากการพินิจพิจารณาถึง
ตัวปญหาอยางใสใจ

หากจะเปรียบเทียบกับหมวกท่ีผานๆ มา ซึ่งมีลักษณะคลายเสนตรง 
หมวกเขียวก็จะมีลักษณะเปนแถบกวางๆ หรือไมก็ออกไปทางวงกลม ท่ี
สามารถหันรีหันขวางไดหลายทิศทางกวาอยางอิสระ

�หมวกฟา� ก็เขามาท่ีตรงจุดนี้ครับ การปลอยใหผูรวมประชุม หรือผู
รวมสัมมนาฟุงซานไปเร่ือยเปอยอยางไมมีขอบเขต รังแตจะขยายวงของ
ปญหาออกไปไมส้ินสุด แทนท่ีจะพุง focus ไปท่ีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตลอด
เวลาอยางตอเนื่อง ก็อาจพาลไปไกลกวาท่ีควรจะเปน ถึงขนาดท่ีไปคนละ
เร่ืองกับหัวขอการประชุมเลยก็เปนได

หมวกฟา เปนเร่ืองของการควบคุม หรือการกํ าหนดกรอบของความคิด 
เพือ่ใหทุกๆ สวนของกระบวนการ ยังคงวนเวียนอยูเพียงใน focus ท่ีเปน
หัวขอหลัก ไมใชปลอยปละไปอภิปรายในหัวขอปลีกยอยจนไมไดเนื้อ
ความตามท่ีตองการ ยกเวนวาการประชุมนั้นๆ จัดข้ึนมาเพื่อความบันเทิง
เพยีงจุดประสงคเดียว
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Six Hats in Concert
การแยกวิธีคิดออกเปนหมวกก่ีใบก็ตาม ในท่ีสุดแลวเราก็ยังจํ าเปนท่ีจะ
ตองน ําท้ังหมดมาประมวล มาสังเคราะห เพื่อกํ าหนดเปนแผนงานตอๆ 
ไป หลังจากท่ีเราไดสํ ารวจตรวจคนทุกๆ แงมุมของปญหา ดวยเทคนิควิธี
ตางๆ อยางละเอียดแลว

จริงๆ แลว มันไมตางอะไรกับการแยกสีในงานพิมพท่ัวๆ ไป หรือการให
แสงสํ าหรับการแสดงตางๆ บนเวที เรามีแมสีของการพิมพ และเรามีแม
สีของแสง ซึ่งถือเปนองคประกอบหลัก และเราเทานั้นท่ีเปนผูกํ าหนดสัด
สวนการผสมของแตละองคประกอบ ใหปรากฎออกมาเปนช้ินงาน เปน
ผลงานอันตระการตา การคิดแบบ �หมวก 6 ใบ� ก็เชนกัน

การแยกกระบวนการคิดออกเปนสีแตละสี ก็เพื่อใหเรามีอิสระท่ีจะตรวจ
คนรายละเอียดตางๆ ในแตละแงมุมอยางละเอียด แตหากเรายุติการคิด
เพยีงเทานั้น ทุกอยางก็จะดูไมมีการสรางสรรใดๆ ออกมาใหเห็นเลย มี
เพยีงการผสมผสานแงมุมตางๆ เหลานี้เขาเปนหนึ่งเดียวเทานั้น จึงจะ
สามารถกลาวไดวา เราได �คิด� แลว

การเอาเตียงมาวางไวเฉยๆ แลวบอกวาเปนหองนอนก็คงไมใช และหาก
เอาท้ังโตะอาหาร โซฟา โถสวม กับทีวี มากองไวดวยกัน ก็คงไมอาจเรียก
วานั่นเปนหองเอนกประสงคไดเต็มปากเต็มคํ านัก เพราะมันอาจจะ
เหมาะกวา ถาเราจะเรียกวาหองเก็บของ หรือลานกํ าจัดขยะ

แตการเอาหมวกท้ังหมดมารวมกัน ก็ไมไดหมายความวา เราจะตองใส
หมวกหลายๆ ใบเปนไอบาอยางท่ีเราเคยเปน เพราะเรารักษาหายแลว 
(ฮา�) � คือไอตอนรวมกันเนี่ยะ เขาเรียกวา �สรุปความ� ครับ ไมใช 
�คิด� เพราะฉะนั้นยังจะบาหาหมวกมาใสทํ าไมอีกละ .. เนอะ! ถอด
หมวกไวบนโตะกอนออกจากหองประชุมดวยครับ เด๋ียวคราวหนาไมมีใช 
� (ฮา �.)



The Six Thinking Hats / p.12 of 13

Six Thinking Hats in Sequence
แลวเราจะใสหมวกเวลาไหน? (ผมรูแตวาตองถอดกอนเขาธนาคาร) 
ปรกติจะมีวิธีใชอยู 2 ลักษณะ คือ

1. Occasional Use แปลวา �ใชแบบสุม� แลวกัน ซึ่งเราอาจจะเลือกใช 
หรือใหคูสนทนาของเราใชหมวกสีใดสีหนึ่ง เพื่อสํ ารวจขอมูล หรือ
ขอเสนอบางอยาง

2. Systematic Use เรียกวาใชอยางเปน �กระบวนการ� โดยมากก็จะมี
การจัดลํ าดับกอนหลัง ทํ ากันเปนระบบระเบียบ ซึ่งเหมาะกับการ
เขียนผังการประชุม

ถาจะถามวา เราควรจะใชลํ าดับกอนหลังของหมวกแตละสีอยางไร? คํ า
ตอบก็คือ �ไมรู� !! เพราะมันข้ึนอยูกับแตละสถานการณ แตละสภาพ
แวดลอม ซึ่งเราจะตองพิจารณาจัดลํ าดับใหเหมาะสมกันเอาเอง ถึงตรงนี้
ผมก็คงตองลอกตัวอยางท่ี Dr. E. de Bono ใหไวในหนังสือแลวละ หาก
มีอะไรไมถูกไมควร จะไดไมตองรับรู (ฮา �)

บัญญัติ 6 ประการ
1. หมวกแตใบใชก่ีคร้ังก็ไดในลํ าดับท่ีวางไว (ไมตองซักไมตองรีด)

2. ควรใชหมวกเหลือง �กอน� หมวกดํ า เพราะมันเปนการยากท่ีเราจะหา
อะไรดีๆ จากความคิดนั้นอีก หลังจากโดนขย้ํ าจนแหลกเละไปแลว

3. หมวกดํ า ใหใชใน 2 ลักษณะคือ ใชเพื่อชี้จุดออน หรือขอบกพรองของ
ความคิดหนึ่งๆ ตรงนี้ควรจะตองตามดวยหมวกเขียว เพื่อหาทางออก
อ่ืนใหกับการแกปญหานั้นๆ (หามตามดวยนวมกับฟนยางเด็ดขาด) 
และลักษณะท่ีสอง คือใชเพื่อประเมินความเปนไปไดของความคิดท่ีนํ า
เสนอ

4. หมวกดํ ามักจะตองใชในข้ันตอนการประเมินผลข้ันสุดทายเสมอ และ
ใหตามดวยหมวกแดง เพื่อหย่ังความรูสึกของแตละคน ตอส่ิงท่ี
ประเมินผลออกมาแลว

5. หากมีกล่ินอายของความรูสึกท่ีรุนแรง ใหเปดประเด็นดานความรูสึก
ดวยหมวกแดงทันที เพื่อใหอารมณ หรือความรูสึกนั้นๆ ไดรับการ
แสดงออกอยางเปดเผย

6. ถาไมมีปฏิกิริยาทางอารมณท่ีรุนแรง ใหเร่ิมดวยการนํ าเสนอขอมูลแบบ
หมวกขาว ตอดวยหมวกเขียวเพื่อเสนอทางเลือก ตอดวยหมวกเหลือง 
เพือ่พจิารณาถึงจุดดีๆ ของแตละทางเลือก จากนั้นใชหมวกดํ าเพื่อทํ า
การประเมินผลแตละทางเลือก แลวจบลงดวยหมวกแดง
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และโดยปรกติ ลํ าดับกอนหลังของการใชหมวกแตละสี จะแตกตางกันใน 
2 ลักษณะหลักคือ การคิดเพื่อหา idea ใหม กับการคิดท่ีเปนปฏิกิริยาตอ
idea ท่ีมีอยูแลว

การคนหา idea ใหม
ขาว เพื่อรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีมีอู

เขียว สํ ารวจรายละเอียด เพื่อเสนอทางเลือก

เหลือง ใหเหตุผลสนับสนุนในแตละทางเลือก

ด ํา ยํ าใหญในทางเลือกตางๆ ท่ีนํ าเสนอ

เขียว พฒันาแนวคิด เพื่อแกไขจุดท่ีออนดอยทางเหตุผล และกํ าหนดตัว
เลือกใหม

ฟา สรุปยอ เพื่อตีกรอบการประเมินในส่ิงท่ีไดรับจากการระดมความคิด

ด ํา ทํ าการตัดสินและประเมินข้ันสุดทาย กอนตัดสินใจเลือกทางใดทาง
หนึง่ท่ีนํ าเสนอ

แดง สํ ารวจความรูสึกท่ีมีตอผลลัพธท่ีออกมาอีกคร้ัง

ปฏิกริรยาตอ idea ที่มีอยูแลว
ตรงนี้เนื่องจากมี idea อยูแลว และขอมูลเบ้ืองหลังก็ถือวารูกันพอสมควร
แลว จึงปรับกระบวนใหมเปน ..

แดง เพื่อสํ ารวจอารมณท่ีมีตอความคิดท่ีมีอยู

เหลือง พยายามมองหาจุดท่ีดีของความคิดนั้นๆ

ด ํา ชีใ้หเห็นจุดออน และขอบกพรองของความคิดท่ีนํ าเสนอ

เขียว ตรวจสอบรายละเอียด เพื่อหาแนวทางอ่ืนท่ีเปนไปได อันเปนการ
ปรับปรุงตามคํ าวิจารณของหมวกดํ า

ขาว สํ ารวจขอมูลอีกคร้ัง เพื่อหาทางเลือกท่ีมากข้ึน

เขียว พฒันาวธีิการแกปญหาใหม เพื่อนํ าเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

ด ํา ทํ าการประเมินข้ันสุดทาย กอนการสรุปผล

แดง สํ ารวจความรูสึกตอผลลัพธท่ีได


