พฤติกรรมสุ ขภาพออกแบบได้ ไม่ ต้องบังคับ
ด้ วย Nudge Theory
ทําไมเราจึ งยังเห็นคนดื3มเหล้ า สู บบุหรี3 นอนดึก กินอาหารที3หวาน-มัน-เค็มมากเกินไปทั@งๆ ที3ร้ ู
ดีว่าถึงแม้ จะรู้ ว่าเป็ นสิ3 งไม่ ควรกระทําก็ตาม ไม่ ออกกําลังกายอย่ างสมํา3 เสมอทั@งที3ร้ ู ว่าเต็มไปด้ วยข้ อดี
หรื อแม้ กระทั3งการตัดสิ นใจที3ผิดพลาดในเรื3 องสําคัญๆ อย่ างการใช้ จ่ายเงิน การออม การประกัน การ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ
สามเหลีย= มเขยือ? นภูเขา : ความรู้ – การเคลื=อนไหวทางสั งคม – นโยบาย
แนวคิดเพือ* การสามารถแก้ ปัญหาสังคมยากๆ
การเปลี)ยนแปลงพฤติกรรมของคนเพื)อให้ทาํ ในสิ) งที)ควรทํา หรื อหลีกเลี)ยงสิ) งที)ไม่ควรทํา เป็ น
ความท้าทายระดับ แม้จะเป็ นเรื) องที)เป็ นประโยชน์กบั ตัวบุคคลเองอย่างเรื) องสุ ขภาพ เป็ นสิ) งที)ไม่อาจทํา
ให้สาํ เร็ จได้เพียงช่วยข้ามคืน อาจใช้เวลาเป็ นเดือน เป็ นปี หรื ออาจจะหลายๆ ปี
ความรู้ เป็ นสิ) งสําคัญ ที)ทาํ ให้คนเข้าใจปั ญหา และรู ้แนวทางที)ควรเลือกปฏิบตั ิเพื)อการมีสุขภาพ
และชีวติ ที)ดี แต่ความรู ้เพียงอย่างเดียวไม่อาจโน้มน้าวใจคนให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ได้ การขับเคลือ* น
ทางสังคม เป็ นอีกองค์ประกอบสําคัญที)จะช่วยผลักดัน เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ค่านิยมและทัศนคติ
ที)ดีช่วยขับเคลื)อนและเสริ มพลังให้คนทําในสิ) งที)ถูกที)ควรได้ ไม่ใช่การบังคับให้ปฏิบตั ิ แต่ถา้ ไม่ทาํ จะ
ถูกสังคมรังเกียจ แต่เราก็พบว่า หลายปั ญหาก็ไม่สามารถแก้ไข หรื อเปลี)ยนแปลงได้ แม้คนจะมีทT งั
ความรู ้และแรงผลักดันจากสังคมมาช่วยเสริ มพลัง จึงจําเป็ นต้องใช้นโยบายและกลไกอื*นๆ เช่นกฎหมาย
เป็ นตัวช่วยควบคุม แต่กระนัTน การจะมีนโยบายหรื อกฎหมายที)มีประสิ ทธิภาพ และใช้ได้ผลอย่างยัง) ยืน
ก็จาํ เป็ นต้องมีฐานองค์ความรู ้ที)ถูกต้อง ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม และได้รับการสนับสนุนจากการเคลื)อนไหว
ทางสังคมที)มีพลังมากพอ
ความรู ้ (Knowledge) การขับเคลื)อนทางสังคม (Social Movement) และนโยบายหรื อ
กฎหมาย (Policy) คือองค์ประกอบของแนวคิดสามเหลี)ยมเขยืTอนภูเขา ซึ)งเป็ นแนวคิดเพื)อสร้างการ
เปลี)ยนแปลง แก้ไข หรื อจัดการเรื) องที)ยากๆ ที)เกิดขึTนในสังคม เป็ นกลยุทธ์ที)สาํ นักงานสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะ (สสส.) ใช้เป็ นแกนกลยุทธ์ในการเคลื)อนงานให้ประสบผลสําเร็ จ
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ภูเขาเปรี ยบได้กบั ปั ญหา ผูค้ น เหตุการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม สิ) งแวดล้อม ฯลฯ โดยภูเขาลูกนัTนมี 3
ด้าน แทนด้วย ความรู ้ การขับเคลื)อนทางสังคม และกฎหมายหรื อนโยบาย การจะเขยืTอนภูเขาลูกนีTได้จึง
จําเป็ นต้องเคลื)อนย้ายทัTงสามมุมไปพร้อมๆกัน จะขาดด้านใดด้านหนึ)งไม่ได้ เพื)อให้เกิดการเปลี)ยนแปลง
ที)ยงั) ยืน
แต่ อย่ างเราทราบกันดีว่า เพราะพฤติกรรมมนุษย์ นั@นมีความซับซ้ อน การเรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจ
จิ ตใจและสมองคนจึ งเป็ นเรื3 องที3เลีย3 งไม่ ได้
เพื3อออกแบบการเสริ มพลังให้ เกิดการเปลีย3 นแปลง
พฤติกรรมสุขภาวะประสบผลสําเร็ จมากยิ3งขึน@
มนุษย์ น?ัน "ไร้ เหตุผล" และมักตัดสิ นใจผิดพลาด
หลายคนคงเคยได้ ยินคํากล่ าวที3ว่ากันว่ า มนุษย์ เป็ น "ผู้มเี หตุผล" และเป็ น "สั ตว์ เศรษฐกิจ" ผู้
ตัดสิ นใจเลือกสิ3 งที3ดมี คี ุณค่ ามากที3สุดให้ กับตัวเองจากการคิดไตร่ ตรองอย่ างถีถ3 ้ วนเสมอ แต่เมื)อไม่นาน
มานีT ศาสตราจารย์ริชาร์ด เทเลอร์ (Richard H.Thaler) จากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐฯ ผูค้ ว้า
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื)อปี 2560 จากแนวคิด Nudge Theory หรื อ "ทฤษฎีผลักดัน" ซึ) ง
เป็ นส่ วนหนึ)งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics) ได้ประกาศ
แนวคิดที)วา่ มนุษย์ นัEน "ไร้ เหตุผล" แม้ ว่าจะพยายามตัEงใจมีเหตุผลอย่ างไร แต่ ในทีส* ุ ดมักจะตัดสินใจ
แบบแย่ ๆ และมีพฤติกรรมเอนเอียงไปกับสิ*งแวดล้ อมรอบตัวทีเ* กิดขึนE ตามสถานการณ์ หรื อตามอารมณ์
ความรู้สึกส่ วนตัวอยู่ดี
เคล็ดลับการบังคับแบบเนียนๆ
ไอเดียของ “Nudge Theory” นัTนมีง่ายๆ ว่าเมื)อมนุษย์นT นั ขาดเหตุขาดผล (irrational) ใน
การตัดสิ นใจ มองไม่เห็นสิ) งที)อยูใ่ นระยะยาว มองเห็นแต่ประโยชน์ใกล้ตวั อีกทัTงละเลยสิ) งที)ควรทําเพื)อ
ประโยชน์ส่วนรวม การแก้ไขจึงจําเป็ นต้องมาจากการใช้มาตราการด้านบวก และการแนะนําทางอ้อม
เพื)อที)จะทําให้เกิดแรงจูงใจเกิดการตัดสิ นใจของกลุ่มและปั จเจกชนอย่างเห็นพ้อง โดยไม่มีการบังคับ
(Nudge แปลว่ า สัมผัส สะกิด ดุน หรื อผลักอย่ างเบาๆ เพื3อให้ ได้ รับความสนใจ หรื อเพื3อชักจูง
สนับสนุนให้ ทาํ บางอย่ าง)
มีงานวิจยั เกี)ยวกับสมองและพฤติกรรมมนุษย์พบว่า สมองคนเรามีวธิ ีคิด 2 ระบบคือ การคิด
อัตโนมัติตามสัญชาตญาณ และกระทําไปตามแรงผลักดันธรรมชาติ ส่ วนนีTเป็ นผลพวงจากสัญชาตญาณ
ของมนุษย์ ซึ) งช่วยให้มนุษย์สามารถตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว และช่วยให้อยูร่ อดมาได้จนถึงทุกวันนีT
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และการขบคิดอย่างตัTงใจและคาดหวังผล ทัTงสองระบบจะต่อสู ก้ นั ตลอดเวลา ผลของปฏิสมั พันธ์ของวิธี
คิดทัTงสองระบบจะเป็ นตัวกําหนดว่า บุคคลหนึ)งมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ และการกระทําอย่างไร
แต่โดยปกติ สมองของคนเรามีแนวโน้ม “ขีTเกียจ” เมื)อเจอสถานการณ์ยากๆ สมองจะมีแนวโน้ม
ที)จะใช้พลังงานให้นอ้ ยที)สุด ระบบการขบคิดอย่างตัTงใจ จะเรี ยกระบบอัตโนมัติและสัญชาตญาณมาช่วย
ทําให้บางครัTงคนเราตัดสิ นใจผิดพลาดในเรื) องสําคัญๆ เพราะมักไม่ตดั สิ นใจในทางที)เป็ นประโยชน์
สู งสุ ดแก่ตนเองในระยะยาว แต่ชอบใช้ความรู ้สึกลึกๆ ที)มีอยูข่ า้ งใน (gut feelings) เป็ นตัวตัดสิ น
ทฤษฎี Nudge จึงช่วยอธิบายได้วา่ ทําไมคนเราจึงยังเลือกที)จะมีพฤติกรรมบ่อนทําลายสุ ขภาพ แม้จะมี
การให้ขอ้ มูลความรู ้มากมายว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา
จากแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ที)ควบรวมกับทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์ของ
ศ. เทเลอร์ เสนอว่าวิธีหนึ)งที)จะช่วยให้คนเราตัดสิ นใจเลือกในสิ) งที)ถูกต้องอย่างมีเหตุผลมากขึTน ก็คือ
การเสริ มแรง ไม่การบังคับ เราสามารถออกแบบสถานการณ์หรื อวิธีการที)มีอิทธิพลผลักดัน และจูงใจให้
คนเลือกทําในสิ) งที)ควรจะทํา หรื อมากไปกว่านัTนคือทําในสิ) งที)เราต้องการให้ทาํ ได้
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิด Nudge ก็คือการทําอย่างแนบเนียนให้มนุษย์ปรับเปลี)ยนพฤติกรรมไป
ในทิศทางที)ตอ้ งการได้ โดยไม่มีการบังคับและอย่างนิ)มนวล
Nudge Theory ใกล้ ตวั กว่ าทีค= ดิ
แม้วา่ รางวัลโนเบล โดยเฉพาะในเรื) องราวเกี)ยวกับเศรษฐศาสตร์นT นั จะดูเข้าใจยากและเป็ นเรื) อง
ไกลตัว ไม่เกี)ยวอะไรกับชีวติ ประจําวันของคนอย่างเราๆ แต่หลังจากมีการนําเอาทฤษฎีนT ีไปปรับใช้จริ ง
ในหลายประเทศทัว) โลกมาแล้วระยะหนึ)ง ทัTงโดยองค์กรภาครัฐ เอกชน รวมทัTงภาคประชาสังคม สาเหตุ
หนึ)งที)ทาํ ให้แนวคิดนีTถูกกล่าวถึง และได้รับความสนใจเป็ นวงกว้างอย่างรวดเร็ ว ก็เพราะสามารถสร้างมี
ผลกระทบต่อผูค้ นผ่านการใช้นโยบายของภาครัฐอย่างเห็นผลนัน) เอง และทําให้เรารู ้วา่ "ทฤษฎีผลักดัน"
ของ ศ.เทเลอร์ ได้เข้าไปมีบทบาท และแทรกซึ มอยูใ่ นสารพัดเรื) องรอบตัวของคนยุคใหม่ไปเรี ยบร้อย
แล้ว ตัTงแต่เรื) องการจับจ่ายใช้สอย ไปจนถึงการออกกฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรขนาด
ใหญ่ และระดับรัฐบาล

พฤติกรรมคนออกแบบ-สั= งได้ ดงั= ใจ-ไม่ ต้องบังคับจริงหรื อ?
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ปั จจุบนั รัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ถึงกับจัดตัTง "หน่วยผลักดันพฤติกรรม" (Nudge
Unit)
ซึ) งใช้หลักทฤษฎีนT ีในการวางแผนผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิกบั
ประชาชนกันเลยทีเดียว
นอกจากนีT ญี)ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศกําลังสนใจใช้ Nudge ในการออกนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิโดยใช้วธิ ีการที) “แนบเนียน” เพื)อสร้างเปลี)ยนแปลง โดยให้เสรี ภาพในการเลือกมากกว่า
ที)จะใช้การบังคับ เพื)อพัฒนาประสิ ทธิผลของการให้บริ การสาธารณะ
และนี3คือตัวอย่ างของการใช้ แนวคิด Nudge ที3เป็ นรู ปธรรมและประสบความสําเร็ จอย่ างไม่ น่าเชื3 อ
แววตาเด็กน้ อยงดงามเสมอ
ภาพใบหน้ าของเด็กน้ อยน่ ารั กที3ประตูร้านค้ า ช่ วยป้องกันการลอบพ่ นสี หรื อขีดเขียนเลอะเทอะ
โดยกลุ่มนักเลงได้
เขตวูลวิช ของกรุ งลอนดอน เคยต้องเผชิญกับปั ญหากลุ่มนักเลงที)มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมก่อ
เหตุทาํ ลายข้าวของบ่อยครัTง เมื)อปี 2011 ถึงกับเกิดจลาจลโดยกลุ่มชายฉกรรจ์บุกเข้าพังประตูร้านค้า
หลายแห่ง และหลังจากนัTนก็มีการพ่นสี หรื อขีดเขียนข้อความเลอะเทอะตามตัวอาคารมาตลอด
บริ ษทั โฆษณาชื)อดังได้นาํ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมาทดลองใช้เพื)อแก้ปัญหานีT โดย
การวาดภาพกราฟิ ตีTใบหน้าของเด็กๆในเมืองลงบนกําแพงหรื อหน้าร้านค้า
เพราะเชื)อว่าแม้แต่พวก
อันธพาล หรื อนักเลงหัวไม้กต็ อ้ งใจอ่อน พ่ายแพ้แก่สายตาไร้เดียงสา เมื)อได้เห็นภาพทําให้ป้ายสี เลอะ
เทอะทับใบหน้าเด็กไม่ลง ผลลัพธ์ที)ออกมาคือ สามารถลดปั ญหาการทําลายข้าวของจากกลุ่มดังกล่าวลง
ได้ถึง 18%
ห้ ามยิงกระต่ ายเลอะเทอะ ด้ วยแมลงวันในโถปัสสาวะ
ป้ายขอร้ องให้ ช่วยกันปั สสาวะมิให้ เลอะเทอะออกนอกโถ ไม่ เป็ นผลมากเท่ ากับแผนการใช้ รูป
แมลงวันตัวเล็ก ๆ ไปติดที3กลางโถปั สสาวะ
อีกหนึ)งตัวอย่างที)เห็นได้ชดั เจนเกี)ยวกับแนวความคิดนีTกค็ ือ ย้อนกลับไปในปี 1999 ที)
สนามบิน Schiphol ในอัมสเตอร์ดมั ประสบปั ญหาเล็กๆ ที)เรืT อรังและน่ารําคาญ อย่างการที)สุภาพบุรุษ
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มักจะปั สสาวะไม่ตรงจุดกึ)งกลางโถส้วม
และทําให้มีการกระเด็นกระดอนเปรอะเปืT อนไปทัว) พืTน
โดยรอบ แม้จะมีการติดป้าย ขอความร่ วมมือให้ระมัดระวังในการ "ยิงกระต่าย" ก็ไม่ได้ผล
ทางแก้ที)ใช้กค็ ือ การแปะรู ปแมลงวันเล็กๆไว้ที)รูท่อในโถปั สสาวะ จนทําให้ดูเหมือนมีแมลง
เกาะอยูจ่ ริ งๆ ผูใ้ ช้หอ้ งนํTาชายส่ วนมากอดไม่ได้ที)จะ "เล็งเป้า" ไปที)รูปแมลงโดยอัตโนมัติ ทําให้หอ้ งนํTา
สะอาดขึTนโดยผูใ้ ช้ไม่ทนั รู ้ตวั ทําให้ความสกปรกจากการกระเซ็นของปั สสาวะลดลงถึง 80% ลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหานีTได้เป็ นมูลค่ามหาศาล และปั จจุบนั ไอเดียนีTกถ็ ูกนําไปใช้อย่างแพร่ หลาย
ทัว) โลก
พลิกแพลงภาษา สื= อสารดักคนเลีย= งภาษี
การพลิกแพลงวิธีใช้ ถ้อยคําสื3 อสาร ก็เป็ นทางหนึ3งในการตีกรอบสถานการณ์ และทางเลือกให้
ผู้คนตัดสิ นใจทําในสิ3 งที3ควรทํามากขึน@
ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน แห่งสหราชอาณาจักร หน่วยผลักดันพฤติกรรม
ของอังกฤษได้ออกแบบข้อความที)จะสื) อสารไปยังผูเ้ สี ยภาษีหลายแบบ เช่น เผยให้ทราบว่าในบรรดา
เพื)อนร่ วมงานของผูเ้ สี ยภาษีมีใครที)กรอกแบบฟอร์มเพื)อยืน) เสี ยภาษีเงินได้แล้วบ้าง บนฐานความเชื)อว่า
การยึดถือตามบรรทัดฐานแบบอย่างในสังคม จะช่วยให้คนผูน้ T นั เริ) มกรอกแบบฟอร์มเพื)อยืน) เสี ยภาษีดว้ ย
เช่นกัน
ส่ วนในกรณี ของผูท้ ี)ไม่ยอมไปเสี ยภาษีรถยนต์ รัฐบาลอังกฤษในยุคนัTนใช้ขอ้ ความพาดหัวตัว
โตบนจดหมายแจ้งเตือนว่า "จ่ายภาษีซะหรื อยอมเสี ยรถฟอร์ด เฟี ยสตา" (หากรถของผูน้ T นั คือรถฟอร์ด
เฟี ยสตา) ทัTงยังลงรู ปประกอบเป็ นรถคันที)ยงั ไม่ได้จ่ายภาษีเอาไว้ดว้ ย ข้อความที)ยนื) ทางเลือกให้เพียง
สองทางกระตุน้ ความกลัวเสี ยรถยนต์ให้มีเพิ)มขึTน จนต้องเลือกไปจ่ายภาษีในทันที
ปรากฏว่า ผลลัพธ์ของมาตรการนีTช่วยกระตุน้ ให้มีการจ่ายภาษีตรงตามกําหนดโดยไม่หลบเลี)ยง
ได้มากขึTน
เพิม= ยอดผู้บริจาคอวัยวะ
ก่อนหน้านีTการบริ จาคอวัยวะในอังกฤษเป็ นระบบที)ผปู ้ ระสงค์มอบร่ างกายของตนให้ใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ตอ้ งเข้าหาสถาบันต่าง ๆ ต้องเข้าไปแสดงความประสงค์ดว้ ยตนเอง (Input)
ในการมอบข้อมูลส่ วนบุคคลและทําบัตรผูบ้ ริ จาคร่ างกาย ซึ) งตามมุมมองของ "ทฤษฎีผลักดัน"แล้ว
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ระบบที)มีความไม่สะดวกจะเป็ นอุปสรรคต่อการเพิ)มยอดผูป้ ระสงค์บริ จาคร่ างกาย แม้หลายคนจะมีจิต
เป็ นกุศลต้องการบริ จาคอยูแ่ ล้วก็ตาม
ภายหลัง เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงมาใช้ระบบที)หน่วยงานบริ การสุ ขภาพทัTงประเทศจะถือว่าทุก
คนที)เสี ยชีวติ คือผูบ้ ริ จาคร่ างกายไว้ก่อน แต่จะมีการแจกแบบฟอร์มล่วงหน้าให้กบั ทุกคน เพื)อให้ผทู ้ ี)ไม่
ประสงค์จะบริ จาคสามารถเลือกทําเครื) องหมายในช่องว่าง เพื)อบอกว่าตนไม่ตอ้ งการบริ จาคร่ างกาย
(Output) ผลปรากฏว่า ยอดผูบ้ ริ จาคร่ างกายเพิ)มขึTนโดยอัตโนมัติเพราะเป็ นระบบที)สะดวกต่อคน
ทัว) ไปในการบริ จาคร่ างกาย
ทฤษฎีผลักดันพฤติกรรมช่ วยในการวางแผนเกษียณอายุทดี= ไี ด้
รัฐบาลอเมริ กาได้ใช้นาํ ระบบ Optout นีTไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอื)นๆ เช่นกัน เช่น การจูงใจ
ให้คนออมเงินในกองทุนสํารองเลีTยงชีพ โดยองค์กรต่าง ๆ ถือว่าพนักงานทุกคนเข้าร่ วมระบบกองทุนฯ
อัตโนมัติ โดยหักจากค่าจ้างหรื อเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ผทู ้ ี)กรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์
ไม่เข้าร่ วมในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การบังคับเข้าร่ วมกองทุนสํารองเลีTยงชีพ จะให้พนักงานเริ) มจ่ายเงิน
สมทบในจํานวนเพียงเล็กน้อยก่อน เพื)อหลีกเลี)ยงความรู ้สึกเสี ยเปรี ยบและต่อต้าน แล้วจึงค่อย ๆ เพิ)ม
สัดส่ วนการจ่ายสมทบขึTนในภายหลัง ปรากฏว่าจํานวนคนออมในกองทุนสํารองเลีTยงชีพเพิ)มสู งขึTน
วิธีการนีT ใช้ได้เหมือนกันในการประกันสุ ขภาพ การประกันชีวติ การประกันอัคคีภยั เป็ นต้น
ทําอย่ างไรคนถึงจะเลือกซื?ออาหารสุ ขภาพ ?
แค่ เปลีย3 นตําแหน่ งชั@นวางอาหารสุขภาพในซูเปอร์ มาร์ เก็ต ก็จูงใจผู้บริ โภคให้ เลือกซื @ออาหารที3
มีคุณค่ ากว่ าเดิมได้
เมื)อหน่วยงานสาธารณสุ ขของอังกฤษต้องการให้ผคู ้ นเลือกรับประทานอาหารสุ ขภาพกันมาก
ขึTน มีการใช้วธิ ีจูงใจหลายทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื) องโภชนาการ จัดทําโฆษณาและแผ่น
พับแจกจ่าย เพื)อชีTถึงเหตุผลที)ควรเลือกซืT ออาหารมีคุณค่า หรื อใช้วธิ ีจู่โจมแหวกแนว เช่น การนําป้ายสี
แดงรวมทัTงสัญญาณเตือนภัยไปติดที)ชT นั วางอาหารขยะในร้านค้า เพื)อเตือนให้ตระหนักถึงอันตรายของ
อาหารที)มีไขมันและนํTาตาลสู ง แต่ทา้ ยที)สุด หลายคนก็ยงั เลือกซืT ออาหารตามใจปากอยูด่ ี
แต่จากการใช้วธิ ี "ผลักดันพฤติกรรม" โดยจัดวางอาหารสุ ขภาพให้เป็ นของที) "เห็นง่ าย ซื @อง่ าย
หยิบง่ าย" โดยจัดวางเรี ยงบนชัTนที)อยูใ่ นระดับสายตา สลัดบาร์อยูใ่ นมุมที)กว้างขวางและสะดุดตาก่อน
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สิ นค้าอื)น ไม่ใช่เรื) องแปลกที)จะมีคนหยิบสิ นค้าที)เป็ นอาหารสุ ขภาพใส่ ตะกร้ากันมากขึTน โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาชีTแจงแสดงเหตุผลกันให้ลาํ บากแม้แต่คาํ เดียว
ตัวอย่างการนําแนวคิด Nudge ไปใช้ในระดับองค์กรเอกชน เช่น
• การให้พนักงานเข้าร่ วมโครงการต่างๆ เช่นเข้าหลักสู ตรการพัฒนาตนเอง การร่ วมกิจกรรม
CSR ฯลฯ โดยถือว่าเป็ นการตอบรับหากไม่มีการปฏิเสธ (ผูท้ าํ งานมีเสรี ภาพในทางเลือก แต่ทาํ
ให้เกิดความสะดวกที)จะเลือกเข้าร่ วมอย่างแนบเนียน)
• การขายผ่านสายโทรศัพท์ โดยประโยคไม้ตาย เช่น “คนส่ วนใหญ่ที)คล้ายกับคุณเป็ นลูกค้าของ
เรา” หรื อ “ราคานีTมีผลแค่วนั นีTเท่านัTน” ประโยคแรกเล่นกับความหวัน) ไหวของจิตใจที)มีต่อ
มาตรฐานของสังคม คนเรามักจะคิดว่า ถ้าคนอื)นๆซืT อมันก็แปลว่าของเหล่านัTนน่าจะดีพอ ส่ วน
ประโยคหลังนัTน เพื)อเล่นกับสัญชาตญาณความกลัว คนเรามักกลัวการสู ญเสี ยโอกาสที)อยู่
ตรงหน้า เพราะมันจะทําให้ดูตดั สิ นใจผิดพลาดหากไม่คว้ามันไว้
จะเห็นได้วา่ แนวคิด Nudge กําลังเป็ นแนวคิดที3มาแรงในระดับโลก เพราะสอดคล้ องกับ
ประโยชน์ ของสั งคมในระยะยาว เพื3อ “บังคับ” มนุษย์ ทางอ้ อมอย่ างนุ่มนวลและแนบเนียน โดย
“หลอก” ให้ คิดว่ ามีเสรี ภาพในการเลือก เพื3อ “ผลักดัน” ให้ บคุ คลและสังคมก้ าวไปข้ างหน้ าในทางที3ดี
ขึน@
จะดีแค่ไหนหากเราสามารถกําหนดพฤติกรรมของผูค้ นในการกระทําในสิ) งต่างๆ ให้เป็ นไปใน
แบบที)เราต้องการได้ โดยไม่ตอ้ งบังคับขู่เข็ญ หรื อฝื นใจใคร แต่มาจากการที)คนเหล่านัTนเลือกที)จะทํา
หรื อไม่ทาํ โดยการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง หากเป็ นเช่นนัTนจริ ง เราคงจะสามารถลดปั ญหาที)เกิดจาก
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สามารถทําให้คนหันมาทําในสิ) งที)ถูกที)ควร หรื อแม้แต่การนําไปใช้ในการ
ทํางานร่ วมกับผูค้ น การประกอบธุรกิจ หรื อเรื) องอื)นในชีวติ ประจําวันได้
การปรั บเปลีย3 นพฤติกรรมคนให้ มสี ุขภาพที3ดเี ป็ นยาขม
แม้ คนจะรู้ อยู่แก่ ใจว่ าอะไรควรและไม่ ควรทํา แต่ กม็ เี หตุผลมากมายที3จะทําหรื อไม่ ทาํ
แนวคิดสามเหลีย3 มเขยือ@ นภูเขาจะช่ วยเคลื3อนสิ3 งยากๆ ให้ สาํ เร็ จได้
ในขณะที3แนวคิด Nudge ก็จะมาช่ วยสะกิด กระทุ้งเบาๆ
ให้ บคุ คลเลือกที3จะทําในสิ3 งที3ส่งผลดีต่อตัวเขาเองในระยะยาว
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