“หมวก” ใครคิดว่าไม่สำ�คัญ
การสวมหมวกเกิดขึน้ ครัง้ แรกของโลก ในยุค
อาณาจักรกรีกโบราณ โดยการนำ�ผ้าหรือหนั งสั ตว์
มาคลุ มไว้ บนหนังศรีษะเพื่อกันแดดกันฝน ต่อมา
มนุ ษ ย์ ร ู ้ จ ักการให้ความหมายของสิ่งต่าง ๆ หมวก
จึงกลายมาเป็นสัญญลักษณ์ของบางคนทีส่ วมใส่เพือ่
แสดงออก เช่น บางคนสวมใส่เพือ่ กันแดดกันฝนตาม
หน้าที่ของหมวกแต่ดั้งเดิม บางคนสวมใส่เพือ่ เป็น
สัญญลักษณ์ของการนับถือศาสนา และบางทีหมวก
กลายเป็นเครื่องแสดงถึงอำ�นาจ สถานะทางสั ง คม
เช่น หมวกทหาร ตำ�รวจ คนชั้นสูงในสมัยก่อน นิยม
สวมหมวกเพื่อแสดงถึงความทันสมัย
ในสมัยปัจจุบันจะเห็นคนนิยมสวมใส่หมวก
เป็นแฟชั่นมากขึน้ แม้จะอยู่ในที่ร่มภายในห้างสรรพ
สินค้าก็ยงั ใส่หมวก ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มแี ดดมีฝนให้ตอ้ งระวัง
บางคนใส่หมวกผ้าแบบที่ใช้กันหนาว และพอเข้าใจ
ได้วา่ ในห้างแอร์อาจจะเย็นเลยต้องใส่หมวก ซึง่ ทัง้ หมด
ทีก่ ล่าวมาเป็นเรือ่ งเหตุผลของแต่ละคน

ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน เจ้าของแนวคิดเรือ่ ง
“Six Thinking Hats” หรือการคิดแบบหมวก ๖ ใบ
เป็นแนวคิดทีว่ า่ ด้วยการมีมุมมองแบบรอบด้าน  โดย
ให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งของความคิดสร้างสรรค์ นำ�ไป
สูก่ ารวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพือ่ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตัง้ แต่
ระดับตัวเอง กลุม่ ไปจนถึงสังคมในวงกว้าง เดอ โบโน
กล่าวว่า ทุกเช้ า ที่คนเราตื่นนอน สิง่ แรกทีเ่ ราทำ� คือ
“คิดบวก คิดลบ คิดน้อย คิดมาก ก็คอื การ “คิด” ซึง่
แนวคิดหมวก ๖ ใบ เป็นการแนะนำ�เทคนิคในการจัด
ระบบระเบียบการคิดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เท่านัน้
และเขาเชือ่ ว่าความคิดของมนุษย์เหมือนหมวก ๖ ใบ
ซึง่ แต่ละใบที่สวมใส่เป็นเสมือนทางเลือกที่เป็นไปได้
ในแต่ละเรือ่ งแต่ละเหตุการณ์ เดอ โบโน ใช้สีหมวก
๖ สี แทนความหมาย ดังนี้
หมวกใบแรก หมวกสีขาว (White Hat)
เป็นหมวกทีส่ อ่ื ความหมายถึงความเป็นกลาง ทีม่ ฐี าน
ความคิดอิงอยู่กับข้อมูล ข้อเท็จจริง เป็นหมวกที่
ปราศจากความรู้สึกและความเห็น
หมวกใบที่สอง หมวกสีแดง (Red Hat)
เป็นหมวกที ่ ส ื ่ อ ความหมายถึ ง การแสดงอารมณ์
ความรู้สึก ซึ่งบางครั้งไม่จำ�เป็นที่จะต้ อ งมี เ หตุผล
ประกอบ เพียงแต่ตอบความรู้สึกของตัวเองว่า ชอบ
ไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี
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หมวกใบทีส่ าม หมวกสีด�ำ (Black Hat)
เป็นหมวกแสดงความเศร้าโศก และการปฏิเสธ
หมวกสีดำ�เป็นหมวกที่ใช้ในเวลาที่ต้องการคิดถึง
อุปสรรค ปัญหา และเหตุผลของการเกิดปัญหานั้น
จะช่ ว ยให้ เรามี ค วามคิ ด ที ่ ร อบคอบมากขึ้นว่า
ควรทำ�หรือไม่ควรทำ� เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
เป็นความคิดเชิงระมั ด ระวังต่อสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ลึกซื้ง
หมวกใบทีส่ ่ี หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)
เป็นหมวกที่แสดงถึงความสว่าง สดใส หมวกสีเหลือง
แสดงถึงความคิดแบบมองเห็นจุดดี จุดเด่น โอกาส
สำ�เร็จ เป็นการคิ ด เชิ ง บวก การมองโลกในแง่ดี
และการคาดการณ์ที่มีความหวังต่อสิ ่ ง ดี ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น เป็นหมวกที่แสดงถึงการมองหาทางออก
และทางเลือกอย่างมีความหวัง
หมวกใบทีห่ า้ หมวกสีเขียว (Green Hat)
เป็นหมวกของความอุดมสมบูรณ์ ความคิดสร้าง
สรรค์ เมื่อสวมหมวกสีเขียวจะเป็นความคิดใหม่ ๆ
ที่สามารถทำ�ได้ เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ ได้ เป็น
ความคิ ด เชิงสัญลัก ษณ์ของการเติบโตงอกงาม
และบางครั้งก็เป็นหมวกที่ทำ�ให้เราเปลี่ยนวิธีคิด
จากแบบเดิม ๆ มาสู่ความคิดแบบใหม่ ๆ หรือแม้
แต่ ค วามคิดนอกกรอบต่างจากแนวทางเดิม ๆ
หมวกใบทีห่ ก หมวกสีน�ำ้ เงิน (Blue Hat)
เป็นหมวกที่ให้ความรูส้ กึ สงบเย็น หมวกสีน�ำ้ เงินใส่
เพื่อบริหารกระบวนการคิด จัดระเบียบวิธคี ดิ เป็น
หมวกของความคิดรวบยอด เพื่อยุติปัญหา ความ
ขัดแย้ง ความไม่ชดั เจนในเรือ่ งต่าง ๆ หมวกสีน้ำ�เงิน
เป็นหมวกในอุดมคติที่มนุษย์ต้องการอย่างมาก ๆ
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ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปในแนวคิด
หมวก ๖ ใบ จะเห็นว่าในแต่ละวัน เราใส่หมวกทั้ง
๖ ใบ เพียงแต่ว่าใส่ทีละใบในแต่ ล ะเวลา ที่สำ�คัญ
ในแต่ ล ะเวลาของการคิ ด ภายใต้ ห มวกแต่ละใบ
จะต้อ่ งไม่น�ำ อัตตาตัวตน หรือ Ego ของตัวเองนำ�มา
ไปสู่ความคิดที่มีอคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง งานหลาย
อย่างทีไ่ ม่ส�ำ เร็จ หรือสำ�เร็จแต่กไ็ ม่มปี ระสิ ท ธิภาพ
อาจเป็นเพราะเราใส่หมวกหลายใบในเวลาเดียวกัน
หรือใส่หมวกใบที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรกับเรื่องราว
เหตุการณ์ สถานการณ์นั้น ๆ
เมื่อเกิดปัญหามากระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับตัวเรา ควรหันกลับมาดูตวั เองว่า วันนี้
เราใส่หมวกสีอะไร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับ
วิถีทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ ถ้ายังไม่เห็นทางออก
ขอแนะนำ�ให้ลองสวมหมวกสีน้ำ�เงินก่อน เผื่อจะ
คิดอะไรออกได้บ้าง
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