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คุณคดิว่านโยบายสาธารณะ(public policy)ของ
รัฐส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ (effectiveness)
มากน้อยแค่ไหนในการเปลีย่นพฤติกรรมของคน





• นโยบายสาธารณะของรฐัสว่นใหญ่ ถา้ไม่ใชก่ารบงัคบัใหท้ าตามสไตลพ่์อ
แม่สัง่ (paternalistic) ก็มกัจะเป็นการใหท้รพัยากรกบัประชาชน 
อย่างเชน่ นโยบายการแจกเงนิคนจน 500 บาท หรอื นโยบาย “เกดิปับ๊
รบัแสน” เป็นตน้ แลว้ปลอ่ยใหป้ระชาชนท าการบรหิารทรพัยากรทีร่ฐัให ้
น้ันกนัเอง



Homo Economicus

มนุษย์เศรษฐศาสตร์



คนเราใชเ้หตุผลในการตดัสินใจจริงหรือ?



The Emotional Man

มนุษยอ์ารมณ์



• ถ้าการใช้อารมณ์และความรู้สกึมีโอกาสท่ีจะ
ท าให้เราเลือกในสิ่งที่อาจจะไม่ดีท่ีสดุให้กบั
ชีวิตและความสขุของเรา เราควรที่จะ
ปล่อยให้รัฐบาลเลือกทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้กับเราดีกว่าไหม





Libertarian 
Paternalism



• Libertarian paternalism is an idea that it is 
both possible and legitimate for private and 
public institutions to affect behaviours (and 
consequently, well-being) while also 
respecting freedom of choice 

• This is the core principles of nudge policies





The EAST Principles

E = Easy (ถ้าคุณอยากจะให้ใครท าอะไรซักอย่าง ท าให้มันง่ายขึน้)

A = Attract (ถ้าคุณอยากจะให้ใครท าอะไรซักอย่าง ท าให้ความน่าจะท ามันเด่นชัด
ยิ่งขึน้)

S = Social (ถ้าคุณอยากจะให้ใครท าอะไรซักอย่าง ท าให้คนเขารู้ว่าคนอ่ืนเขากท็ ากัน)

T = Timely (ถ้าคุณอยากจะให้ใครท าอะไรซักอย่าง เตือนให้เขาท าตอนที่เขาน่าจะฟัง
เราที่สุด หรืออาจใช้การคดิถึงเวลาแบบใหม่ๆให้เป็นประโยชน์)



ตัวอย่างของนโยบาย Easy

• นโยบายการออม: แทนที่จะให้พนกังาน opt-in 
เข้าไปใน pension plan ถ้าเขาต้องการ การให้
ตวัเลือกที่เป็น default เป็น pension plan แต่
เปิดโอกาสให้พนกังาน opt-out จากโปรแกรมได้
ช่วยเพิ่มอตัราของคนใน pension plan ถึง 
22% ด้วยกนั

• นโยบาย opt-out ช่วยเพิ่มจ านวนพนกังานใน
ประเทศองักฤษท่ีมี pension plan ถึง 
400,000 คนด้วยกนั



ตัวอย่างของนโยบาย Easy

• นโยบายการเพิ่มจ านวนคนเสียภาษี: แค่เปล่ียน
วธีิการส่ง tax form จากการให้ webpage 
ที่มีลิงค์ที่ให้คนต้องกดเพื่อเข้าไปกรอกฟอร์มไป
กับจดหมายเรียกเก็บภาษี ไปเป็นการส่งลิงค์ที่พอ
เข้าไปปุ๊บจะพาเขาไปที่ฟอร์มที่เขาต้องกรอกเลย 
สามารถเพิ่มอัตราของคนกรอก tax form
(และคนเสียภาษี) ถงึ 4% ด้วยกัน



การท าฟอร์มจ่ายยาให้ใช้ง่ายขึน้ช่วยลดอตัราการจ่ายยาเกนิขนานในโรงพยาบาล



ส่วนในส่ิงที่เราไม่อยากให้เขาท า กท็ า
ให้การท าส่ิงน้ันยากขึน้ (การสร้าง

friction cost)





ตัวอย่างของนโยบาย Attraction

• การติดรูปรถย่ีห้อเดียวกนักบัรถของ
คนท่ีติดภาษีรถยนต์ไปกบัจด
หมายเรียกเก็บภาษีของ DVLA 
พร้อมกนักบัค าวา่ “Pay Your
Tax or Lose you [Make 
of Vehicle]” ช่วยเพ่ิมอตัราของ
คนยอมจ่ายภาษีตรงเวลาจาก 40% 
เป็น 49%



ตัวอย่างของนโยบาย 
Attraction

• ท ายงัไงให้ investment bankers
ยอมบริจาคเงินเดือน “หนึ่งวนั” ให้กบัการ
กศุล

• แค่เขียน personalised message 
บวกกบัให้ลกูอมท่ี branded with a
charitable giving message 
สามารถเพิ่มอตัราของคนที่ยอมบริจาคใน
บริษัท





ตัวอย่างของนโยบาย Social

• การส่งจดหมายของ HMRC เพ่ือเรียกเก็บ
เงินกบัคนท่ียงัไม่ได้เสียภาษี

• Local norm: “คนท่ีอาศยัอยู่ในเขตของ
คณุสว่นใหญ่จ่ายภาษี on time”

• Debt norm: “คนท่ีติดภาษีคล้ายๆกบั
คณุสว่นใหญ่เสียภาษีไปแล้ว”

• ผลลพัธ์ของการใช้ local + debt 
norm = เก็บ £1.2 ล้านมากกวา่กลุม่ 
control



ตัวอย่างของนโยบาย Social

• ท ายงัไงให้คนเลือกท่ีจะแบ่งเงินสว่น
หนึง่ให้กบัการกศุลในพินยักรรมของ
ตวัเอง

• Just ask: เวลาท่ีคนไปท าพินยักรรม 
กลุม่หนึ่งถกูถามวา่ “คณุอยากจะแบ่ง
เงินสว่นหนึง่ให้กบั charity ใน
พินยักรรมไหมครับ/คะ”

• Passion ask: “ลกูค้าของเรา
หลายท่านเลือกท่ีจะแบ่งเงินสว่นหนึง่
ให้กบัการกศุลในพินยักรรมของตวัเอง 
มี charity ไหนที่ส าคญัในชีวิตของ
คณุท่ีคณุอยากจะแบ่งเงินสว่นหนึง่ใน
พินยักรรมของคณุไหมครับ/คะ”



ตัวอย่างของนโยบาย Timely

• ท ายงัไงให้คนไม่โกหกในการกรอก
ฟอร์ม อย่างเช่นการกรอกในแบบฟอร์ม
ในใบประกนัรถยนต์

• การเลื่อนท่ีเซน็ลายเซ็นวา่ “ทกุอย่างท่ี
กรอกไปเป็นความจริงทัง้หมด” จาก
ท้ายสดุของฟอร์มไปเป็นสิ่งแรกท่ีคน
เห็นในฟอร์ม “ทกุอย่างท่ีก าลงัจะกรอก
ในตอ่ไปนีเ้ป็นความจริงทัง้หมด”



ตัวอย่างของนโยบาย Timely

• นโยบาย Save More 
Tomorrow™ - แทนท่ีจะให้คน
เร่ิมเพ่ิมอตัราการออมในวนันี ้ให้เขา
เลือกในการท่ีจะเพิ่มการออมในปี
ข้างหน้า

• Financial advisor: ให้เพ่ิม
การออมในวนันีเ้ลย 


