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สู่ิ�งเห้ลั�าน่�ล้ัวนสู่�งผลัติ�อขึ้่ดความสู่ามารถั

ในการแขึ้�งขึ้ัน เน่�องจัากผ่้ที่่�เจั็บป่วยติ้องลัาห้ยุด

งานเพ่�อรับการรักษาพยาบาลั เจั้าห้น้าที่่�ใน 

สู่ถัานพยาบาลัติ้องที่ำงานห้นักมากขึ้ึ�น เกิดการ

สู่่ญเสู่่ยรายได้แลัะม่ค�าใช้จั�ายสู่่งติามมา ในขึ้ณูะ

ที่่�วัยแรงงานขึ้องประเที่ศึลัดลัง ผ่้สู่่งอายุเพิ�มขึึ้�น 

แลัะจัำนวนเด็กเกิดให้ม�ลัดน้อยลัง ภาครัฐเอง

ได้ติระห้นักถัึงปัญห้าที่่�เกิดขึ้ึ�น การแก้ไขึ้ปัญห้า

ด้วยการออกกฎห้มายไปบังคับ เพ่�อแก้ไขึ้ปัญห้า 

แติ�ห้ลัายเร่�องก็ไม�สู่ามารถัแก้ไขึ้ปัญห้าได้ ดังนั�น 

แนวที่างห้นึ�งที่่�ควรนำมาที่ดลัองใชค้อ่ การกระติุน้ 

ให้้ตัิดสิู่นใจัเพ่�อเปล่ั�ยนแปลังพฤติิกรรมแลัะ

เกิดผลักระที่บในด้านที่่�ด่ติ�อสูุ่ขึ้ภาพ เศึรษฐกิจั  

สู่ังคม แลัะสู่ิ�งแวดลั้อม ซึ่ึ�งเป็นที่างเลั่อกห้นึ�งที่่�น�า

สู่นใจัแลัะติ�อมานิยมนำมาใช้แก้ไขึ้ปัญห้ามากขึึ้�น 

เช�น การกระติุ้นให้้ประชาชนออกกำลัังกายอย�าง

สู่ม�ำเสู่มอ โดยไม�ได้ออกมาติรการบงัคบั ห้รอ่ควบคมุ แติ�ใชว้ธิก่ารจัดัสู่ถัานที่่� 

ออกกำลัังกายให้้อย่�ใกลั้ชุมชน ปรับปรุงสู่นามให้้เห้มาะสู่ม ม่ที่างเดินห้ร่อ 

ที่างวิ�งที่่�สู่ะดวก ติิดติั�งอุปกรณู์การออกกำลัังกาย ม่ห้้องน�ำสู่ะอาด แลัะม่

ความปลัอดภัย เพ่�อให้้ผ่ค้นห้ันมาออกกำลัังกายมากขึ้ึ�น

การออกกฎห้มาย ระเบ่ยบ ประกาศึ มาติรการบังคับ ห้ร่อควบคุม 

ห้ลัายครั�งที่ำให้้ประชาชนที่่�ได้รับผลักระที่บเกิดความร่้สู่ึกไม�สู่บายใจั  

ม่แนวคิดขึ้ัดแย้ง แลัะติ�อต้ิาน รวมถึังไม�ปฏิบัติิติาม ที่ำให้้มาติรการที่่�นำ 

มาใชเ้ห้ลั�านั�นไม�ไดผ้ลัในที่่�สู่ดุ ในที่างกลับักนั การกระติุน้ให้เ้กดิการติดัสู่นิใจั 

ที่่�ด่ขึึ้�นด้วยการเปล่ั�ยนแปลังบางสู่ิ�งบางอย�างเพ่ยงเล็ักน้อย เช�น การ

เปลั่�ยนแปลังขึ้ั�นติอน การให้้บริการ ห้ร่อการปรับปรุงสู่ภาพแวดลั้อมที่่�เป็น

อย่�เพ่�อให้้คนม่การเปล่ั�ยนแปลังพฤติิกรรมที่่�สู่�งผลัในที่างที่่�ด่ ซึ่ึ�งเร่�องการ

เปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมขึ้องคน ควรที่ำความเขึ้้าใจัในเร่�องจิัติวิที่ยาแลัะ

สู่งัคมวทิี่ยาร�วมดว้ย เพ่�อให้ก้ารคดิห้าที่างเลัอ่กสู่ำห้รบัตัิดสู่นิใจัจัะไดม้ค่วาม

สู่อดคลั้องกับกระบวนการคิดขึ้องมนุษย์ แลัะปฏิสู่ัมพันธ์ขึ้องคนในสู่ังคม 

ที่ำให้้การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมที่่�ออกแบบเป็นที่างเลั่อกไว้ เกิดขึ้ึ�นได้จัริง

นายฉััติรชัย อินติ๊ะทา  

นักัวิชากัารสิ�งแวดีลี่้อมชำนาญกัารพิเศษ สำนักังานนโยบายแลี่ะแผ่นทรัพยากัรธรรมชาติิแลี่ะสิ�งแวดีลี่้อม
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กรณู่ติั วอย� า งที่่� ม่ การกระติุ้ น ให้้ เ กิดการ

เปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมที่่�น�าสู่นใจั ได้แก� การแก้ไขึ้

ปญัห้าการปัสู่สู่าวะเลัอะเที่อะในห้อ้งน�ำชาย ที่่�สู่นามบิน  

Schiphol กรุงอัมสู่เติอดัม ประเที่ศึเนเธอร์แลันด์ 

เน่�องจัากผ่้โดยสู่ารที่่�ม่อาการเจั็ที่แลัคจัากการเดินที่าง 

ที่ำให้้ไม�ม่ความระมัดระวังในการควบคุมการปัสู่สู่าวะ 

สู่�งผลัให้้สู่นามบินต้ิองเพิ�มจัำนวนพนักงานที่ำความ

สู่ะอาดมากขึึ้�น แลัะม่ค�าใช้จั�ายที่ำความสู่ะอาดสู่่งขึึ้�น 

แมจ้ัะใชม้าติรการการปรบัเงนิร�วมดว้ย แติ�การบงัคบัใช้ 

ก็ที่ำได้ยาก 

การออกแบบที่างเลั่อกให้้ม่การติัดสิู่นใจัเพ่�อ

เปลั่�ยนพฤติกิรรมดว้ยการนำรป่แมลังวนัเกาะติรงกลัาง

ในโถัปัสู่สู่าวะชาย เพ่�อขึ้ณูะปัสู่สู่าวะจัะได้เลั็งติำแห้น�ง

ขึ้องแมลังวันในโถั ซึ่ึ�งวิธ่การน่�เป็นการแก้ไขึ้ปัญห้าที่่�ม่

ค�าใช้จั�ายน้อย แลัะที่ำให้้ผ่้ที่่�ปัสู่สู่าวะร่้สึู่กบันเทิี่งแลัะ

สู่นุก ผลัที่่�เกิดขึ้ึ�นค่อ ความสู่กปรกจัากปัสู่สู่าวะใน

ห้้องน�ำลัดลัง ร้อยลัะ 80 โดยไม�ต้ิองม่กฎห้ร่อระเบ่ยบ

มาบังคับ อ่กที่ั�งยังสู่ามารถัลัดค�าใช้จั�ายในการที่ำความ

สู่ะอาดด้วย

จัากกรณูต่ิวัอย�าง แนวคดิการกระติุน้การติดัสู่นิใจั

ให้้เกิดการเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรม ห้ร่อ Nudge  

Theory เป็นที่ฤษฎ่การสู่ะกิด ที่่�นิยามไว้โดย Richard 

Thaler แลัะ Sunstein กลั�าวว�า 

N u d g e  ค่ อ  “ กั า ร

ออกัแบบทางเลี่ือกั เพ่�อให้้เกิด

การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมเป็น

ไปในทิศทางที�คืาดีห้วัง โดยไม่

กัำห้นดีข้อห้้าม รวมถัึงไม่สร้าง

แรงจั่งใจัดี้านกัารเงิน แลัะการ

สู่ะกิด (กระติุ้น) ดังกลั�าว จัะติ้อง

เป็นเรื�องที�ทำไดี้ง่าย มีคื่าใช้จั่าย

น้อย แลี่ะไม่เป็นกัารบังคืับ” 
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ภาพโถปัสสาวะชายมีแมลี่งวันเกัาะ

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.2 June - December 2022 2121



การออกแบบที่างเลัอ่ก เป็นการ

วางแผนแลัะกำห้นดขึ้ั�นติอนให้้เกิด

การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมขึ้อง

บุคคลั โดยการเปล่ั�ยนบริบที่การ

ติัดสู่ินใจั เช�น โรงอาห้ารขึ้อง

โรง เร่ยนม่ อิที่ธิพลัติ�อการรับ

ประที่านอาห้ารขึ้องเด็กนักเร่ยน

เป็นอย�างมาก โดยเด็กนักเร่ยน

เปลั่�ยนการซึ่่�อชนิดขึ้องอาห้ารติาม

การจััดเร่ยงอาห้ารขึ้องโรงอาห้าร แลัะ

นักเร่ยนที่่�เดินผ�านโรงอาห้ารที่่�วางลั่กแอปเปิลับนชั�น

ในระดับสู่ายติา มักม่การห้ยิบแลัะนำไปกินในที่่�สูุ่ด เป็นการ

กระติุ้นให้้เด็กนักเร่ยนเลั่อกที่านอาห้ารที่่�ม่ประโยชน์มากขึ้ึ�น 

ที่ั�งน่� การออกแบบที่างเลั่อกน่�จัะติ้องไม�สู่ร้างแรงกดดันติ�อให้้เกิด 

การปรับเปลั่�ยนพฤติิกรรม 
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ที่ั�งน่� องค์กร ห้ร่อห้น�วยงานที่ั�ง

ภาครัฐแลัะเอกชนที่่�เขึ้้ามาแที่รกแซึ่ง

เพ่�อให้้เกิดการเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรม  

ยังคงเคารพเสู่ร่ภาพในการติัดสู่ินใจัที่่�เลั่อก

การกระที่ำนั�นๆ 

รป่แบบความคิดในการตัิดสู่นิใจัขึ้องมนุษย์

แบ�งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก� (1) ระบบการคิด

แบบอัติโนมัติิ (Automatic Thinking) เกิดขึ้ึ�นติาม

สู่ัญชาติญาณู เป็นติามธรรมชาติิ รวดเร็ว แลัะไม�ใช้

พลังังานในการคิด เช�น การกระโดดห้ลับน�ำที่่�กระเด็น

เขึ้า้มา การยิ�มเม่�อเห็้นลัก่แมวน�ารัก รวมถึังการกระที่ำ 

ที่่�ชำนาญห้ร่อคุ้นเคย เช�น การขึ้ับรถับนเสู่้นที่าง

ที่่�ใช้ประจัำ แลัะ (2) ระบบการคิดแบบไติร�ติรอง 

(Reflective Thinking) เป็นการคิดด้วยเห้ตุิผลั  

ม่กระบวนการที่่�ช้า แลัะใช้พลัังงานในการคิดมาก  

เกดิขึ้ึ�นในสู่ถัานการณูท์ี่่�ซึ่บัซึ่อ้น เช�น การเลัอ่กรบัประที่าน 

อาห้าร  เป็นติ้น 

อย�างไรก็ติาม ระบบการคิดที่ั�งสู่องระบบยังคง

ที่ำงานร�วมกันในสู่ถัานการณ์ูที่่�คุ้นเคย ห้ร่อเกิดขึ้ึ�นเป็น

ประจัำ ระบบการคิดแบบอัติโนมัติจิัะถั่กนำมาใช้ติัดสู่ินใจั 

แลัะห้ากเปน็สู่ถัานการณูท์ี่่�ซัึ่บซ้ึ่อน จัะสู่ลับันำระบบการคดิ

แบบไติร�ติรองมาประมวลัผลัแที่น แติ�ในเห้ตุิการณ์ูที่่�มเ่วลัา

จัำกัด ระบบการคิดแบบอัติโนมัติิจัะถั่กนำมาใช้ติัดสู่ินใจั

แที่นระบบการคดิแบบไติร�ติรอง แลัะโดยที่ั�วไป การติดัสู่นิใจั 

ขึ้องคนเราจัะใช้ระบบการคิดแบบอัติโนมัติิเป็นห้ลััก  

ดังนั�น ที่ฤษฎ่สู่ะกิดจึังได้ออกแบบที่างเลั่อกให้้มก่ารเลั่อก

ใช้ระบบการคิดแบบอัติโนมัติิที่่�ได้รับผลัดท่ี่่�สูุ่ด

I
M

A
G

I
N
E

5?%%4*5BG.<&D9(195?%%8&9B9<F*9*'5=-24&' 
;'(S*'4*5QZ<37B$0'6B8 H5J164G.ACD'6!['!5?#F*

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25652222



การประยุกติ์ใช้แนวคิด Nudge 

ในการออกแบบที่างเลั่อกให้้ผ่้คนห้ัน

มาใช้บันไดแที่นบันไดเลั่�อน เพ่�อเป็น

ประโยชน์ติ�อสูุ่ขึ้ภาพ ในสู่ถัาน่รถัไฟ้ 

Odenplan กรุง Stockholm ประเที่ศึ

สู่ว่เดน ปกติิผ้่โดยสู่ารนิยมขึ้ึ�นบันได

เลั่�อนมากกว�าการขึ้ึ�นบันได แติ�ได้มก่าร

ออกแบบที่างเลั่อกให้้การขึ้ึ�นบันไดให้้

เปน็เร่�องบนัเที่งิแลัะสู่นกุ โดยการติดิติั�ง

ระบบที่่�บันไดให้้เป็นเปียโนขึ้นาดให้ญ� 

โดยบันไดแติ�ลัะขึ้ั�นเป็นแป้นสู่ำห้รับกด

ให้้เกิดเสู่่ยงเปียโนติามโน้ติดนติร่ ภาย 

ห้ลัังการติิดติั� งระบบแลั้วม่คนเดิน

ขึ้ึ�น-ลังบันไดเพิ�มขึ้ึ�นมากกว�าปกติิถัึง  

ร้อยลัะ 60

ภาพ ผ่้โดยสู่ารนิยมขึ้ึ�นบันไดเล่ั�อน                      

ภาพ ผ่้โดยสู่ารขึ้ึ�นบันไดเปียโนแที่น  

     บันไดเลั่�อน
   ที่่�มา รป่ที่่� 2-3- จัาก https://www.youtube.com/   

   watch?v=2lXh2n0aPyw
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อ่กติัวอย�างห้นึ�งที่่�ม่ความพยายามแก้ไขึ้ปัญห้า

ดว้ยการประยกุติใ์ชแ้นวคดิ Nudge กรณูก่ารออกแบบ

ที่างเลั่อกในการจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอย มห้าวิที่ยาลััย 

แห้�งชาติสิิู่งคโปร์ ไดม้ก่ารคัดแยกขึ้ยะเพ่�อนำไปร่ไซึ่เคิลั 

ได้แก� พลัาสู่ติิก โลัห้ะ แลัะกระดาษ ร้อยลัะ 17-25 

ในระห้ว�าง พ.ศึ. 2559-2562 แติ�ติ�อมา ปริมาณูขึ้ยะ

ที่่�นำไปร่ไซึ่เคิลัได้ม่ปริมาณูลัดลังมากกว�าร้อยลัะ 60 

เน่�องจัากการปนเป้�อนขึ้องเศึษอาห้าร แลัะเคร่�องด่�มใน

ถังัขึ้ยะ ที่ำให้ข้ึ้ยะที่่�ปนเป้�อนไม�สู่ามารถันำไปรไ่ซึ่เคิลัได้ 

จังึไดห้้าแนวที่างสู่ำรวจัขึ้อ้มล่ัเพ่�อแกไ้ขึ้ปญัห้า ดว้ยการ

รวบรวมถัุงขึ้ยะ จัำนวน 2,150 ถัุง แลั้วนำมาคัดแยก

ประเภที่แลัะปรมิาณูขึ้ยะที่่�ปนเป้�อนไม�สู่ามารถัรไ่ซึ่เคิลั 

ได้แลัะขึ้ยะที่่�สู่ามารถันำไปร่ไซึ่เคิลัได้ ติลัอดจันชนิด 

ขึ้องวสัู่ดุที่่�ใช้ผลัติิถังัขึ้ยะที่่�มผ่ลัติ�อการคัดแยกขึ้ยะ พบว�า  

ถัังขึ้ยะที่่�ที่ำด้วยโลัห้ะ ม่ขึ้ยะที่่�ปนเป้�อนเพ่ยงร้อยลัะ  

25 ขึ้ณูะที่่�ถังัขึ้ยะที่่�ที่ำดว้ยพลัาสู่ติกิมสู่่ดัสู่�วนขึ้องขึ้ยะที่่�

ปนเป้�อนมค่�อนขึ้า้งสู่ง่ถึังรอ้ยลัะ 50 สู่�วนให้ญ�ปนเป้�อน

ชานมไขึ้�มกุที่่�ยงัด่�มไม�ห้มด แลัะบรรจัภุณัูฑ์เ์คร่�องด่�มที่่�

ไม�ได้เที่ขึ้องเห้ลัวออก แลัะยังพบอ่กว�า การปนเป้�อน 

ขึ้องขึ้ยะรไ่ซึ่เคิลัในถังัขึ้ยะในระดับที่่�สู่ง่มาก เม่�อนำถังัขึ้ยะ 

ไปวางไว้ใกล้ักบัสู่ถัานที่่�ประกอบอาห้าร แติ�การปนเป้�อน 

ขึ้องขึ้ยะม่น้อยมากเม่�อนำถัังขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัไปวางค่� 

กันกับถัังขึ้ยะที่่�ไม�ม่ฝูาปิด 

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25652424



จัากผลัการสู่ำรวจันักศึกึษา 350 คน สู่�วนให้ญ�มค่วามร่ค้วาม

เขึ้้าใจัการคัดแยกขึ้ยะเป็นอย�างด่ แติ�ม่นักศึึกษาถัึงร้อยลัะ 25 ที่่�ไม�

ได้ติระห้นักถึังการที่ิ�งบรรจัุภัณูฑ์์ที่่�ปนเป้�อนน�ำมันประกอบอาห้าร 

ห้รอ่ถัว้ยใสู่�ชานมไขึ้�มกุลังในถังัขึ้ยะรไ่ซึ่เคลิั ดงันั�น จังึไดห้้าแนวที่าง

การปรบักลัยทุี่ธใ์ห้ม้ก่ารปรบัพฤติกิรรมการคดัแยกขึ้ยะรไ่ซึ่เคลิัให้้

ม่ประสู่ิที่ธิภาพมากขึ้ึ�น โดยออกแบบที่างเลั่อกด้วยการให้้คืวามร่้ 

กัารคัืดีแยกัขยะที�ถ่กัต้ิอง โดยการที่ำแบนเนอร์ เพ่�อสู่ร้างความ

เขึ้้าใจัเก่�ยวกับการที่ิ�งขึ้ยะที่่�ไม�เห้มาะสู่มลังในถัังขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัที่่�เป็น

สู่าเห้ติกุารปนเป้�อน แลัะให้ม้ก่ัารออกัแบบถังขยะรไีซเคืลิี่ขึ�นให้ม่ 

ให้เ้ปน็ถังัโลัห้ะแลัะมต่ิวัถังัใสู่ สู่ามารถัมองเห้น็วสัู่ดจุัรงิๆ ด้านในถังั 

พรอ้มกบัมฝู่าเปิด-ปิดถังัที่่�เล่ั�อนได้ เพ่�อลัดการที่ิ�งขึ้ยะที่่�ไม�สู่ามารถั

ร่ไซึ่เคิลัโดยขึ้าดความระมัดระวังได้
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ภาพแบนเนอร์ ให้้ความร่้ที่่�ถั่กติ้อง
ในการคัดแยกขึ้ยะที่่�ปนเป้�อนก�อน
ที่ิ�งลังถััง

ภาพกัารออกัแบบ ถัังขึ้ยะร่ไซึ่เคิลั
ขึ้ึ�นให้ม�เพ่�อปรับพฤติิกรรมการคัด
แยกขึ้ยะ

แนวคืวามคืิดีทฤษฎีีสะกิัดี (Nudge Theory) แลัะการออกแบบที่างเลั่อกเพ่�อให้้ประชาชนติัดสิู่นใจัแลัะปรับเปลั่�ยน

พฤติิกรรม ขึ้ณูะน่�มก่ารนำมาประยุกติ์ใช้อย�างกว้างขึ้วาง เพ่�อให้้ผ่้คนติัดสู่ินใจัเลั่อกที่ำในสู่ิ�งที่่�สู่นุก สู่�งผลัด่ติ�อตินเอง รวมถัึงสู่�งผลั

ติ�อสู่ภาพแวดล้ัอม โดยไม�เป็นการบังคบั ในกรณูปั่ญห้าด้านที่รัพยากรธรรมชาติแิลัะสู่ิ�งแวดล้ัอม ห้ากห้น�วยงานภาครัฐ แลัะเอกชน

ที่่�เก่�ยวข้ึ้องจัะดำเนินการเพ่�อแก้ไขึ้ปัญห้า ควรได้นำแนวความคิดขึ้องที่ฤษฎ่ดังกลั�าวมาประยุกต์ิใช้ จัะที่ำให้้การแก้ไขึ้ปัญห้าม ่

รป่แบบที่างเลัอ่กที่่�สู่ร้างสู่รรค์ในการปรับเปล่ั�ยนพฤติกิรรม แลัะมท่ี่างเลัอ่กที่่�ห้ลัากห้ลัายยิ�งขึึ้�น แลัะที่่�สู่ำคัญที่างเลัอ่กเห้ลั�านั�นควร

เป็นเร่�องที่่�ที่ำได้ง�าย ม่ค�าใช้จั�ายน้อย แลัะไม�บังคับ 
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People health nowadays has increasingly been affected by the changing 
 of environmental conditions such as solid waste piled in communities, 
unpleasant smell of sewage in canals, low green spaces in city and particle 
matters exceeding standards. These unfavorable situations cause health 
problems to residents living in or nearby the pollution sources. There 
are more patients seeking medical treatments in hospitals, 

which affect the overall competitiveness 
due to employees’ sickness leaves for 
the treatment while healthcare workers 
are required to work harder. As the  
result, there is the loss of income and high 
expenditure. The country currently has 
declining working age population, higher 
aging population and lower birth rate. 
The government realizes about arising 
challenges so it tries to solve problems 
through law legislation and enforcement 
to fix problems. However, not all problems 
can be solved so an alternative measure 
that should be applied is to encourage 
the decision for behavioral change to bring  
positive impact to health, economy, society 
and environment. This measure has  
become an interesting alternative with rising  
popularity for problem solving such  

as encouraging people to regularly exercise without forcing or 
controlling them but through the preparation of exerc isespaces 
near communities, improving the fields and providing convenient 
walkways or jogging trails, exercise equipment, clean toilets and 
overall safety to draw people to exercise more.  

The legislation of laws, regulations, announcements, 
compulsory or control measures will make, in many occasions,  
people feel uncomfortable, create conflicting ideas, opposition 
and non-compliance. This results in ineffective applications of 
those regulatory measures. On the contrary, nudging for better  
decision making can be done through slightly changes in somethings 
such as procedures and services or improving existing environment 
to encourage the locals to change their behavior that will bring 
positive result. People should understand about behavioral change 
in term of psychology and sociology to ensure that the way of 
thinking for alternative decisions will comply with human thinking 
process and interaction of people in a society that will bring to 
reality alternative desired behavioral change.

Chatchai INTATHA 
Environmentalist, Senior Professional Level  

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

for behavioral change
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An example of the nudge for interesting 
behavioral change is the solution for urinal 
spillage in men toilets at Schiphol airport in 
Amsterdam, The Netherlands. Many passengers 
had a jetlag from their trips so they lacked 
caution in controlling the flow, which the  
airport had to hire more cleaners that resulted 
in higher cleaning cost. Though there was also 
the application of fine but it was not effectively 
enforced. 

The choice architecture design to nudge 
decision for behavioral change is to put a fly 
near the drain in the urinal so men can aim 
at the fly. This is a low-expenditure option to 
solve the problem while allowing people using 
the urinal to have fun and be entertained. The 
result was the dirtiness in the toilet dropped by 
80% without enforcing any rule or regulation. 
This helped reduce the cleaning cost as well.  

The above example of the concept to 
encourage decision for behavioral change is 
known as Nudge Theory. The theory is defined 
by Richard Thaler and Sunstein as 

Any aspect of choice 
architecture that alters 
people’s behavior in  
a  p r e d i c t a b l e  way 
without  forbidding 
any applications or 
significantly changing 
t h e i r e c o n o m i c 
incentives. To count 
as a mere nudge, the  
intervention must be 
easy and cheap to 
avoid. Nudges are not 
mandates. 
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Figure Urinal with a fly image near the drain

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.2 June - December 2022 2727



The choice architecture 
is the planning and procedure 
setting to bring individual’s 
behavioral change through 
the change in decision making 
context. For example, school 
cafeterias greatly influence 
on how each student eats. 
Students buy food based on 
presentation in the cafeteria. 
Students passing the eye-level display 
of apples are likely to pick and eat the fruit. It is a 
way to encourage students to eat more beneficial 
food. However, the choice architecture must not 
create pressure for behavioral change.     

Nudge Theory has been developed from 
the Libertarian Paternalism which parents allow 
their children the freedom of decision making 
based on the concept that everyone should have 
the right to choose their desired items and also 
the right to reject unwanted options. 

However, government 
agencies or private organizations 

may intervene to bring behavioral 
change but they still have to respect 

the freedom of an individual to decide 
for a particular action. 

There are two systems of human’s thinking 
process for decision making. They are  
(1) Automatic Thinking that occurs on instinct 
naturally and quickly without consuming any 
energy in the thinking such as jumping to 
avoid splashing water, smiling when seeing 
a cute kitten and other skillful or familiar  
activities such a driving on a regular route; and 
(2) Reflective Thinking that is the reasonable 

thinking, a slow procedure that consumes a lot 
of energy in the thinking especially in complicated 

situations such as food choices. 

However, the two thinking systems work 
together. In a familiar situation or a regular activity, 
the Automatic Thinking will make a decision while 
in a complicated circumstance, the Reflective 
Thinking will lead the processing process.  
Meanwhile, Automatic Thinking will replace  
Reflective Thinking in situations with limited time. 
Generally, an individual’s decision making will 
mainly rely on the Automatic Thinking. Therefore, 
the Nudge Theory designs options that produce 
the best result when processed by the Automatic 
Thinking.
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The two thinking systems work together. 
In a familiar situation or a regular activity. 
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There is the application of 
nudge concept in the design to 
inspire commuters to use the stairs 
instead of an escalator for health 
benefit at Odenplan train station 
in Stockholm, Sweden. Normally,  
passengers prefer the escalator 
to the stairs. There is a choice  
architecture to bring fun for climbing 
up the stairs with the installation of 
a large piano system on the stairs, 
making each step a key for pressing 
the piano to create musical notes. 
After the installation of the system, 
there are 60% more of people going 
up and down the stairs.

Figure: Passengers use the escalator           

Figure : Passengers use the piano  
      stairs instead of the escalator
  Source: https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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Another example of an attempt to solve problem 
with the application of nudge concept in choice 
architecture for the management of solid waste at 
the National University of Singapore. There was the 
sorting of recyclable solid waste into plastic, metal 
and paper at the rate of between 17-25% during 
2016-2019. Later, the amount of recyclable waste 
reduced by over 60% due to contamination with 
food waste and beverage in the bin, causing those  

contaminated waste unusable for recycle. Therefore, 
the university tried to find a way to gather information 
and solution for the problem. A total of 2,150 
garbage bags were collected for waste separation 
into types and quantity of recyclable waste and 
unrecyclable contaminated waste. There was also 
the study whether materials used to make the bins 
affect the waste separation or not. It was found that 
metal bin had only 25% of contaminated waste 
while plastic bin had high contaminated waste 
of about 50% with majority of unfinished bubble 
milk teas and undrained beverage containers. The  
contamination of recyclable waste in the bins  
increased when the bins were placed near cooking 
places. The contamination was very low when the 
bins were placed near the bins without lids. 
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Regarding to the survey among 350 students,  
majority of them had the knowledge and understood about 
the waste separation but 25% of them did not realize 
problem of discarding food containers contaminated with 
cooking oil or bubble milk tea in the recycle bins. Therefore,  
a strategy has shifted to bring behavioral change for  
effective separation of recyclable waste through designing  
options offering knowledge of correct waste separation.  
Banners are put up to establish the understanding that dropping 
inappropriate waste would cause the contamination 
in the bins. There was also a design of new recycle bins 
with metal frame and transparent plastic body to allow 
users to see actual materials inside the bins, which also had 
slidable lids to cut careless disposal of unrecyclable waste. 

Nudge Theory and choice architecture for people to make decision and change behavior have been 
widely applied to allow people to choose fun activities good for themselves and the environment without 
coercion. Regarding problems of natural resources and environment, if related government agencies and 
private sectors would like to solve problems, they should consider applying such Nudge Theory. This will 
help provide creative solutions to inspire behavioral change with a variety of options. Meanwhile, the most 
important thing is that those options should be easily implemented at low expenditure and not compulsory.
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F igure Banners  prov ing 
knowledge about correct  
separation of contaminated 
waste prior to disposal into 
the bins.

Figure New design of recycle 
bins to encourage behavioral 
change on waste separation
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