
การสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ 
 

1. ความหมาย 

เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งค าถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดส าหรับนักเรียน           
ทุกระดับชั้น   เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เราสามารถมีวิธีการคิด  หรือ
มุมมองในเร่ืองเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า คุณคิดโดยใช้หมวกสีใด  

               ซึ่งการคิดโดยใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น  แล้วแต่ความเหมาะสมและการ
น าไปใช้ประโยชน์  ที่นี้มาดูนะค่ะ...ว่าหมวก 6 ใบนั้นมีสีอะไรบ้าง และหมายถึงการคิดแบบใด 

Six thinking hats คืออะไร 
 Six thinking hats คือ เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีโฟกัส มีการจ าแนกความคิด
ออกเป็นด้านๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ  เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด  ท าให้การคิดมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แนวคิดหลัก “การคิด ” เป็นทักษะ ช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทักษะความคิดจึงมีความส าคัญที่สุด 
  ดร. Edward de Bono (เอดเวิร์ด  เดอ โบโน) ได้ท าการคิดค้นเทคนิคการคิด  six thinking 
hats ขึ้นมาเพื่อเป็นระบบความคิดที่ท า ให้ผู้เรียนมีหลักในการจ าแนกความคิดออกเป็น  6 ด้าน ท าให้
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดทีละด้านอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ทักษะ
การคิด  ท าให้ไม่คิดกระโดดไปกระโดดมา  หรือคิดพร้อมกันทุกอย่างในเวลาเดียวกัน  ซึ่งท าให้
สับสนใช้เวลานาน และสรุปไม่ได้ 
 

องค์ประกอบของ Six Thinking Hats 
 Six Thinking Hats จะประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ  

1. White Hat หรือ หมวกสีขาว  หมายถึง  ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น  เป็นความคิด
แบบไม่ใช้อารมณ์  และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  แน่นอน  ตรงไปตรงมา ไม่ต้องการความ
คิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จ านวนตัวเลข เมื่อ
สวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น   โดยปกติแล้วเรามักจะ  ใช้
หมวกขาวตอนเร่ิมต้นของกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดที่ก าลังจะเกิดขึ้นแต่
เราก็ใช้หมวกขาวในตอนท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน  เพื่อท าการประเมิน  อย่างเช่น
ข้อเสนอโครงการต่างๆของเราเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ 
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2.  Red Hat  หรือ หมวกสีแดง หมายถึง ความรู้สึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์  
เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้
อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการ
ตระหนักรู้โดยฉับพลัน ซึ่งก็คือ เร่ืองบางเร่ืองที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง  อยู่ๆก็เกิดเข้าใจในอีก
แง่มุมหนึ่ง  ซึ่งการตระหนักรู้แบบนี้จะท าให้เกิดงานสร้างสรรค์  การค้นพบทางวิทยาศาสตร์  
หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์โดยทันที  ซึ่ง
เป็นผลจากการใคร่ครวญอันซับซ้อนที่มีพื้นฐานจากประสบการณ์ เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให้
รายละเอียดหรืออธิบายได้ด้วยค าพูด เช่นเวลาที่คุณจ าเพื่อนคนหน่ึงได้ คุณก็จ าได้ในทันที 

3. Black Hat หรือ หมวกสีด า  หมายถึง ข้อควรค านึงถึง สิ่งที่ท าให้เราเห็นว่า เรา
ไม่ควรท า  เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีด า  เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและ
สอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก  หมวกสีด าช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใดผิด  สิ่งใดไม่
สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้  มันช่วยปกป้องเราจากการเสียเงินและพลังงาน  ช่วยป้องกัน
ไม่ให้เราท าอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญา  และผิดกฎหมาย  หมวกสีด า  เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมี
ผลเสมอ  เพราะในการวิพากษ์วิจารณ์  หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็น
ผลรองรับ  ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง  ในการประเมินสถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้อง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเองและของผู้อื่นด้วย 
 

4.  Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง  หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิด
เชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์  เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือท า
ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้  การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
ความคิดเชิงลบอาจป้องกันเราจากความผิดพลาด  ความเสี่ยง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัยใคร่รู้  ความสุข ความต้องการ และความ
กระหายที่จะท าสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นหรือไม่  

5.  Green Hat หรือ หมวกสีเขียว  หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความสัมพันธ์
กับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองซึ่ง
ปกติมักถูกก าหนดจากระบบความคิดของประสบการณ์ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะ
อาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง โดยเมื่อสวม หมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ๆ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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6.  Blue Hat หรือ หมวกสีน  าเงิน  หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวน 
การคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง  การ
มองเห็นภาพและการด าเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกน้ าเงิน หมายถึง  
ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดี  และถูกต้องหมวกสีน้ าเงินมัก
เป็นบทบาทของหัวหน้า ท าหน้าที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก  ควบคุมการด าเนินการประชุม 
การอภิปราย การท างาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ อย่างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถ สวมหมวกน้ าเงิน  ควบคุมบทบาทของหัวหน้าได้
เช่นกัน ตัวอย่างค าถามที่ผู้สวมหมวกน้ าเงินสามารถน าไปใช้ได้ ได้แก่ เร่ืองนี้ต้องการคิดแบบ
ไหน ขั้นตอนของ เร่ืองนี้คืออะไร เร่ืองนี้จะสรุปอย่างไร  ขอบเขตของปัญหาคืออะไร ขอให้
คิดว่าเราต้องการอะไร และให้เกิดผลอย่างไร เราก าลังอยู่ในประเด็นที่ก าหนดหรือไม่ เป็นต้น  
ผู้สวมหมวกน้ าเงินเปรียบเสมือนผู้ควบคุมวงดนตรีที่จะท าให้ผู้เล่นดนตรีแต่ละชิ้นบรรเลง
สอดประสานกันได้อย่างไพเราะ  ดังนั้น การควบคุมการคิดจึงต้อง เลือกใช้วิธีคิดของหมวก
แต่ละใบอย่างเหมาะสม 

 
2.  ความส าคัญของการใช้ Six Thinking Hats 

1. เน่ืองจากกระบวนการคิดแบบ Six Thinking Hats เป็นการเร่ิมคิดในสิ่งเดียวกัน และคิด
ร่วมกันในประเด็นเดียวกัน ท าให้ลดความขัดแย้งในการประชุมลงไปได้มาก 
2. เน่ืองจากระบบให้คนคิดทีละด้าน  มองทีละด้าน  จากด้านหนึ่งไปมองอีกด้านหนึ่ง  ท าให้
เห็นภาพจริงที่ชัดเจน เป็นผลให้ในเกิดการพิจารณาความคิดใหม่ ๆ ได้รอบคอบ  
3. การใช้ Six Thinking Hats ช่วยให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ท าให้
เป็นการดึงเอาศักยภาพ ของแต่ละคนมาใช้โดยที่ไม่รู้ตัว 
4. ช่วยประหยัดเวลาในการประชุม เนื่องจาก ทุกคนในที่ประชุมมีความคิดแบบคู้ขนาน 
5. จ ากัดโอกาสหรือช่องทางส าหรับการโต้เถียงหรือโต้แย้งกัน 

 
3.  หลักการ  กระบวนการคิดของ Six Thinking Hats 
 กระบวนการคิดของ Six Thinking Hats นั้นไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะท าการคิดโดยการ
สวมหมวกทีละใบ ซึ่ง เอดเวิร์ด  เดอ โบโน ไม่ได้ก าหนดว่าควรจะสวมหมวกสีอะไรก่อนหลัง เช่น 
เร่ิมจากหมวกสีน้ าเงิน คือ  สิ่งที่เราประสบอยู่ แล้วก็ไปค้นหาวิธีแก้ปัญหาน้ันๆ ว่าจะมีทางออก
อย่างไรบ้าง จากนั้นจึงมาตรวจสอบกับหมวกสีเหลืองว่า ถ้าท าอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรบ้าง 
ตรวจสอบกับหมวกสีด าว่าจะมีปัญหา อุปสรรคอะไรไหม แล้วน าเอาหมวกสีเขียวมาแก้หมวกสีด า
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อีกที ตรวจสอบกับหมวกสีแดงว่าถูกใจทุกคนหรือไม่ ถ้าไม่ก็หาหมวกสีเขียวมาแก้อีกครั้งหนึ่ง แล้ว
ถึงขั้นตอนสรุป คือหมวกสีน้ าเงิน ไม่จ าเป็นต้องใช้หมวกทุกสี 
 ดังนั้น Six Thinking Hatsจึงเหมาะสมกับการประชุมเพื่อท าการแก้ปัญหาตัดสินใจต่างใน
องค์กรได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
 
4.  หลักการจัดกิจกรรม / ขั นตอน 

มีขั นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  
2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนให้คิด ดังนี   
     กลุ่มที่ 1 ตั้งค าถามให้คิด (สีขาว)  
     กลุ่มที่ 2 ถามความรู้สึก (สีแดง)  
     กลุ่มที่ 3 ตรวจสอบหาผลกระทบ (สีด า)  
     กลุ่มที่ 4 หาข้อดี (สีเหลือง)  
     กลุ่มที่ 5 หาทางเลือกในการพัฒนา (สีเขียว)  
     กลุ่มที่ 6 โครงสร้างกระบวนการคิด  
3.  กลุ่มสรุปแผนการด าเนินโครงการ  

จากการศึกษาเร่ือง หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ท าให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการ
คิดที่หลากหลาย ท าให้ทราบว่า เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เราสามารถมี
วิธีการคิด หรือมุมมองในเร่ืองเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า คุณคิดโดยใช้หมวกสีใด   

ซึ่งการคิดโดยใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วแต่ความเหมาะสมและการ
น าไปใช้ประโยชน์ ที่นี้มาดูนะคะว่าหมวก 6 ใบนั้นมีสีอะไรบ้าง และหมายถึงการคิดแบบใด  

สีขาว หมายถึง การคิดแบบอิงอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูล และตัวเลข โดยไม่มีอคติ 
ไม่ล าเอียง  
- สวมบทบาทเป็นคอมพิวเตอร์ ให้ข้อเท็จจริงแบบเป็นกลาง และไม่มีอคติ  ไม่ต้องตีความ ขอแค่
ข้อเท็จจริงเท่านั้น อะไรคือข้อเท็จจริงต่างๆของเร่ืองนี้  เมื่อครูต้องการให้เด็กคิดแบบสวมหมวกสี
ขาวก็ตั้งค าถามให้คิด   
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ตัวอย่างของค าถาม เช่น  

1.  เรามีข้อมูลอะไรบ้าง  

2.  เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง  

3.  เราได้ข้อมูลที่ต้องการมาด้วยวิธีใด  

สีแดง หมายถึง การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์และความรู้สึก  
- สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับข้อมูลที่เป็นกลาง ลางสังหรณ์ สัญชาตญาณ ความประทับใจ สิ่งที่ไม่ต้องการ
ข้อพิสูจน์ สิ่งที่ไม่ต้องเหตุหรือผลหรือหลักฐานมาอ้างอิง    

ตัวอย่างของค าถาม เช่น  

1.  เรารู้สึกอย่างไร  

2.   นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ท า  

3.  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับความคิดนี้ 

สีด า หมายถึง การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อควรระวัง และค าเตือน เป็นหัวใจของการคิด  
- ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของเร่ืองนั้น คอยเตือนภัยให้ระวังตัว  สิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ใน
อดีตอย่างไร ท าไมสิ่งนั้นอาจใช้การไม่ได้ ชี้ให้เห็นปัญหาและความยุ่งยาก การอยู่ในกรอบ
กฎเกณฑ์ ด ารงคุณค่าและจริยธรรม   

ตัวอย่างของค าถาม เช่น  

1.อะไรคือจุดอ่อน  

2. อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด  

3.อะไรคือสิ่งที่ยุ่งยาก  

สีเหลือง หมายถึง การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกที่ดี เป็นมุมมองในแง่บวก รวมถึง
ความหวัง และการคิดในแง่ดี เป็นการคาดการณ์ในเชิงบวก 
- เป็นความคิดเชิงบวก สีเหลืองคือสีของแสงแดดและความสว่างสดใส การมองโลกในแง่ดี การมุ่ง
มองที่ผลประโยชน์ การคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือท าให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้   
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ตัวอย่างของค าถาม เช่น  

1.  จุดดีคืออะไร  

2.  ผลดีคืออะไร  

สีเขียว หมายถึง การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความคิดริเร่ิม และความคิดใหม่ๆ   
- เป็นความคิดใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ การจงใจสร้างความคิดริเร่ิมใหม่  ๆ  ขึ้นมา 
ทางเลือกใหม่ๆ และอีกหลายทางเลือกใหม่ๆ การเปลี่ยนแป ลง และแง่มุมใหม่ในการมองปัญหา   

ตัวอย่างของค าถาม เช่น  

1.  นักเรียนจะน าความคิดนี้ไปท าอะไร  

2.  ถ้านักเรียนจะท าให้สิ่งนี้...(ดีขึ้น)...จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

สีฟ้า หมายถึง การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการคิดแบบควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิด  
และการใช้หมวกอื่นๆ  
- เป็นการคิดที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการคิด การควบคุมหมวกคิดใบอื่นๆ เป็นการมองภาพรวม
ข้อสังเกตและสถานการณ์โดยรวม สรุปและลงมติ  

ตัวอย่างของค าถาม   เช่น  

1.  อะไรที่ต้องการ  

2.  ขั้นตอนต่อไปคืออะไร  

3.  อะไรที่ท าไปก่อนแล้ว  

แนวความคิดแบบหมวกทั้งหกใบ ค่อนข้างเข้าไจได้ง่าย และน าไปใช้ได้ง่าย โดยเฉพาะใน
การประชุมที่ต้องถกเถียงเร่ืองต่างๆ กันอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งทุกคนในองค์กรควรจะเข้าใจความหมาย
ของหมวกต่างๆ ข้างต้นโดยใช้เป็นภาษาที่เข้าใจโดยทั่วกัน ในหลายองค์กรที่สัญลักษณ์ของหมวก  
ได้กลายเป็นภาษาที่ใช้กันในชีวิตประจ าวัน ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ  
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สรุป 
 

 เทคนิคการคิดแบบ  six thinking hats จะเป็นการรวมความคิดด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วนทุกด้าน 
ระบบให้คนคิดทีละด้าน มองทีละด้าน จากด้านหนึ่งไปมองอีกด้านหนึ่ง จะได้เห็นภาพจริงที่ชัดเจน  
ท าให้พิจารณาความคิดใหม่  ๆ ได้รอบคอบ  เป็นผลให้เกิดความคิดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การคิด
เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้  ฝึกฝน และพัฒนาได้ การใช้วิธีคิดแบบสวมหมวกคิด six thinking hats 
จะช่วยให้ผู้คิดสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการคิดอย่าง  สร้างสรรค์และสามารถแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 
 
ตัวอย่างองค์กรท่ีมีการน า Six Thinking Hats ไปใช้ 
 
 บริษัท ไอบีเอ็ม  ที่น าวิธีการ  มาใช้ ท าให้สามารถลดเวลาในการประชุมแต่ละ ครั้งได้ถึง 75 
% เน่ืองจากเกิดการโต้เถียงในที่ประชุมน้อยลง เพราะไม่น าความคิดหลายด้านมาปะปนกัน  ท าให้
ช่วย ประหยัด เวลาได้มาก  และมีองค์กร ขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลก  น า Six Thinking Hats ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการ พัฒนาองค์กร  
 นอกจากจะมีการน าไปใช้ในองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว หลายประเทศทั่วโลก
ยังได้น าการคิดแบบ  ใบไปใช้ฝึกทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียน เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ออสเตรเลีย อิสราเอล  สวีเดน และสิงคโปร์ เป็นต้น ในบางประเทศ เช่น เวเนซูเอลา  กฎหมาย
การศึกษาได้ก าหนดให้ครูทุกคนต้องผ่านการฝึกหลักสูตรการ คิดแบบ Six Thinking Hats ก่อนจึง
จะเข้าเป็นครูได้ 
 ส าหรับประเทศไทย  ได้มีเอกชนจัดตั้งศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity Center) ตาม
แนวทางของ เดอ  โบโน ขึ้น โดยเปิดอบรม หลักสูตรการคิดแบบหมวก Six Thinking Hats ผู้ที่มา
เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กร ธุรกิจเอกชนที่สนใจน าทักษะการ
คิดดังกล่าวไปพัฒนาตนเองและองค์กร ส าหรับการน าไปใช้ในโรงเรียน ในประเทศไทย  ยังไม่มี
โรงเรียนใดน าไปรวมในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยตรง  แต่ละเป็นในรูปแบบที่ครูซึ่งสนใน
โดยส่วนตัวน าไป ทดลองใช้กับลูกศิษย์ตนในโรงเรียน  
 ตัวอย่าง  ครูไทยที่ได้น าวิธีคิดแบบ  Six Thinking Hats ไปให้นักเรียนฝึกฝนความคิดตาม
แนวทางคือ ฝึกฝนความคิดตามแนวทาง นี้คือ อาจารย์ชาตรี ส าราญ ครูต้นแบบสาขาภาษาไทย ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2541 แห่งโรงเรียน คุรุชนพัฒนา อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา โดยกิจกรรม  มอบหมายงานให้นักเรียนอ่านข่าวหรือบทความ จากหนังสือพิมพ์  แล้ว
มาร่วมกันสรุปความคิดโดยตั้งค าถามแบบหมวก 6 ใบ  
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 สมมุติว่า  ตัวอย่างสถานการณ์ข่าวที่น ามาให้ร่วมวิจารณ์คือ "ต ารวจทางหลวงจับพ่อค้ายาบ้า  
ขณะที่น ายาบ้ามาจากเชียงราย เพื่อส่งขายลูกค้าที่กรุงเทพฯ ได้ยาบ้า 25,800 เม็ด" ให้นักเรียนแต่ละ
คนอ่านข่าวหรือให้ร่วมอภิปรายโดยใช้การคิดแบบ หมวก 6 ใบ เป็นรูปแบบการแสดงความคิดเห็น 

หมวกสีขาว  ครูจะช่วยตั้งประเด็น  ค าถาม มุ่งหาข้อมูลจริงที่ปรากฏในข่าว ทั้งนี้ครูต้อง
ระวังมิให้ข้อคิดเห็นของตน  ปะปนเข้าไปในค าถาม ครูอาจถามว่า ข้อมูลหลักๆ ในข่าวมีอะไรบ้าง  
นักเรียนต้องตอบค าถามตามข้อมูลที่ปรากฏ นักเรียนต้องตอบว่า"ต ารวจทางหลวงจับพ่อค้ายาบ้า ได้
ยาบ้า 25,800 เม็ด "หากนักเรียนตอบว่า  "ต ารวจทางหลวงจับพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่"  หรือ"ได้ยาบ้า
จ านวนมหาศาลถึง 25,800 เม็ด"  จะเป็นค า  ตอบที่เกินเลยข้อมูลความจริง เพราะบางข้อความที่
ปรากฏคือ รายใหญ่ หรือมหาศาล  เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนตัว ไม่มีในเน้ือข่าว  ผิดจุดประสงค์
ของการติดแบบหมวกสีขาว ซึ่งครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงความ แตกต่างดังกล่าว  

หมวกสีแดง  นอกจากเหตุผล แล้ว  ธรรมชาติของคนยังประกอบด้วยอารมณ์ ความรู้สึก  
กระทั่งลางสังหรณ์ที่อธิบายด้วยเหตุผลได้ยาก อาจกล่าวได้ว่าหมวกสีแดง  ตรงกันข้ามกับหมวกสี
ขาว ขณะที่หมวกสีขาวเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นและไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับข้อมูลเหล่านั้น  แต่
หมวกสีแดงไม่สนใจข้อมูลจริง แต่สนใจ อารมณ์ความรู้สึกของคนที่มีต่อข้อมูลนั้นๆ  ครูต้องเปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้สึกภายในออกมา  เพราะอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งของ
กระบวนการคิด  แม้คนเราพยายามคิดโดยปราศจาก อารมณ์ หรืออคติ  แต่สุดท้ายทางเลือกการ
ตัดสินในที่ได้มักขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอยู่ มาก  ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการคิดแบบหมวกสีแดง ก็
เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคน ได้เผยอารมณ์ความรู้สึกของคนต่อเร่ือง นั้นๆ ออกมา  ประโยชน์ที่ได้คือ
เราจะไม่น าความรู้สึกและข้อมูลเหตุผลมาปะปนกันจนเกิดความสับสนในการคิด  
ถึงตอนนั้นนักเรียนจะแสดงความคิดในบทบาทสวมหมวกสีแดง ครูอาจถามน าว่า  นักเรียนรู้สึก
อย่างไรต่อข่าวที่อ่าน เมื่อเด็ก สวมหมวกความคิดสีแดง เด็กอาจใช้ อารมณ์พูดออกมาว่า "พ่อค้าพวก
นี้ไม่รู้จักกลัวบาป" "พ่อค้าพวกนี้ใจร้ายฆ่าคนตายทั้ง  เป็น " หรือ "น่าจะยิงเป้าให้รู้แล้วรู้รอด" เมื่อ
เด็กแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา แล้ว ครุจะได้สังเกตเห็นและชี้ให้เด็กมอง  เห็นว่านี่คืออารมณ์ที่มี
อยู่ในตัวมนุษย์ที่มักมีผลต่อกระบวนการคิดของคนเรา  เมื่อเด็กรู้เท่าทันก็จะไม่น าอารมณ์ความรู้สึก 
ไปปะปนกับข้อมูลความจริงส่วนอ่ืน  

หมวกสีด า  เป็นการพิจารณาหรือใช้วิจารณญาณ ตั้งข้อสงสัยก่อนจะตัดสินใจเชื่อสิ่งใดลง
ไป การติดแบบหมวกสีด าเป็นการ ติดที่มีเหตุผลสนับสนุนด าเนินไปอย่าง รอบคอบ  และผู้ติดตั้งข้อ
สงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยครุอาจต้ังค าถามน า เช่น มีผล  ประโยชน์ใดแอบแฝงเบื้องหลังการค้ายาบ้า
คร้ังนี้หรือไม่ เมื่อได้รับค าถามเหล่านี้  เด็กๆ จะต้องคิดหาเหตุผลมาตอบปัญหา เช่น เด็กอาจตอบว่า  
ถึงแม้มีข่าวการจับกุมการค้ายาบ้าอยู่เป็นประจ า  แต่ยาบ้ายังคงแพร่ระบาดอยู่ทุกหนแห่งในประเทศ 
ไทย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้มีอิทธิพลได้รับผลประโยชน์จากการค้ายาบ้า เป็นต้น 
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หมวกสีเหลือง  เหมือนหมวกสีด าตรงต้องอาศัยเหตุผลมาสนับสนุนความคิด  แต่ขณะที่
หมวกสีด าเป็นการต้ังข้อสงสัย  (เร่ืองราวเป็นเช่นนี้จริงหรือมีสิ่งใดแอบแฝงหรือ ไม  ่  ) หมวกสี
เหลืองจะคิดถึงแง่บวก เต็มไปด้วยความหวัง แต่ความหวังนั้น  ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุ
เป็นผลด้วย หรืออาจพูดได้ว่าการคิดแบบหมวกสีเหลือง คือการมองไปข้างหน้า ถามตน เองว่าถ้าท า
สิ่งนี้แล้ว จะเกิดประโยชน์หรือผลดีอย่างไร ครูอาจต้ังค าถาม เช่น  ข่าวนี้สะท้อนปรากฏการณ์ด้าน
บวกอย่างไรบ้าง หรือควรท าเช่นไร  เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การค้ายาบ้าในประเทศไทย   เมื่อ
นักเรียนสวมหมวกความคิดสีเหลือง เด็กจะต้องหาเหตุผลด้านบวกมาแสดง เช่นระยะนี้มีข่าวการจับ
พ่อค้ายาบ้าได้บ่อย  คร้ังมากขึ้น เป็นเพราะมีการรณรงค์ให้ หลายฝ่ายร่วมมือกัน  และผู้รักษา
กฎหมายเอาจริงเอาจังมากขึ้นในการปราบปราม  ถ้าทุกฝ่ายเอาจริงเอาจังเพิ่มขึ้นอีก โดยคิดถึง
ประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ปัญหา ยาบ้าก็จะทุเลาเบาบางลงในที่สุด เป็นต้น  

หมวกสีเขียว  คือความคิดที่สร้างสรรค์  น ามาซึ่งทางเลือกใหม่ และวิธีแก้ปัญหาใหม่ เด็ก
จะต้องตั้งข้อเสนอแนะความคิดหรือ  มุมมองใหม่ๆ ของตนออกมาหมวกสีเขียว  ต่างจากหมวกสี
เหลืองและหมวกสีด าตรงข้อเสนอแนะหรือแนวคิดแบบหมวกสีเขียวไม่ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นมา  
สนับสนุน เป็นเพียงการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นส าหรับการส ารวจตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
แนวคิดนั้นต่อไป ครูอาจต้ังค าถาม เข่น  อ่านข่าวเกี่ยวกับยาบ้าแล้ว นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทาง
ใดบ้างที่จะป้องกัน ไม่ให้ชุมชนของเรามีคนเสพย์และขายยาบ้า  เด็กๆ ร่วมกันคิดหาหนทางแก้ไข ที่
แปลกแหวกแนวจากความคิดเก่าๆ ที่เคยมีผู้เสนอมา  หน้าที่ครูคือต้องกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดง
ความคิด ที่แปลกใหม่ เช่น เด็กๆ  อาจเสนอความคิดเร่ืองการรณรงค์ให้ชุมชนหรือหมู่บ้านของตน
เป็นเขตปลอดยาบ้า  โดยทุกบ้านต้องช่วยกัน สอดส่องดูความเคลื่อนไหวของการซื้อขายยาบ้าใน
ชุมชน อย่างจริงจัง ให้กลายเป็นชุมชน "ปลอดยาบ้า" เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอ่ืนๆ  ทั่วประเทศ 
จากนั้นครูแบะนักเรียนจึงถกกันถึงความเป็นไปได้และวิธีการที่จะท าให้เกิด  ผลในทางปฏิบัติต่อไป 
เป็นต้น  

หมวกสีฟ้า  เป็นหมวกคิดของการวางแผน  การจัดล าดับขั้นตอน หมวกสีฟ้าจะเป็นเหมือน
ประธานของที่ประชุมเป็นผู้บอกว่า เมื่อไรควรสวม หมวกสีใด หรือเปลี่ยน ไปสวมหมวกสีใด  
หมวกสีอ่ืนๆ  จะมุ่งคิดถึงเน้ือหาสาระของข้อมูล แต่เมื่อคิดแบบหมวกสีฟ้า  ผู้คิดจะมุ่งสังเกต
กระบวนการคิดของตนโดยทั่วๆ ไป การคิดแบบ หมวกสีฟ้าจะควบคุม  ประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ถึง
ตอนนี้เราก าลังคิดแบบใดอยู่ และคืนหน้าไปถึงไหนแล้ว  อะไรคือข้อสรุปที่ได้จากการคิดทบ ทวน
หลายรูปแบบ (หลายหมวกความคิด)  และมีข้อน่าสังเกตหรือข้อท้วงติงใดบ้าง  (เช่น ก าลังหลง
ประเด็นอยู่หรือไม่ หรือใช้ความคิดแบบ หมวกสีแดงมากไปหรือไม่)  ครูอาจแนะน าให้นักเรียนตั้ง
ข้อสังเกตว่า  พวกเขาก าลังใช้เวลามากเกินกับการโต้เถียงในจุดใดจุดหน่ึงหรือไม่  หรือจนขณะนี้
นักเรียนอภิปรายกันถึงแต่ทางเลือกเดียว นักเรียนควรพิจารณากันถึงทางเลือกอื่นๆ ด้วยหรือไม่  
เป็นต้น  
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