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รัฐกลวง? กรณีศึกษาการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุ
โดยภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
“รัฐกลวง” หรือ “Hollow State” เป็นแนวความคิดทีน่ กั วิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์หลายคนให้ความ
ส�ำคัญด้วยความกังวล (Rhodes, 1993; Peters, 1994; Milward & Provan, 2000, 2003; Skelcher,
2000; ปกรณ์, 2560b) เนื่องจากภารกิจของรัฐรวมถึงการจัดบริการสาธารณะเป็นจ�ำนวนมากถูกหน่วยงาน
รูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคม
เข้ามามีบทบาทแทนจนบทบาทของภาครัฐเหลือน้อยลงจึงอาจท�ำให้ถกู กลืนกินจนกลวงและหมดความส�ำคัญ
ไปในที่สุด ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาวิจัยการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุโดยภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจาก
ต้องการหาค�ำตอบว่าบริการสาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์ซงึ่ ทัว่ ไปเป็นบทบาทของภาครัฐเมือ่ ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทร่วมเช่นนี้ก่อให้เกิดสภาวะรัฐกลวงอย่างที่นักวิชาการกังวลกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า
1) การทีภ่ าคเอกชนมีบทบาทเพิม่ ขึน้ ในภารกิจการจัดบริการสาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์ ไม่ได้นำ� ไปสู่
“ปัญหาของรัฐกลวง” ที่นักวิชาการกังวลแต่อย่างใดเนื่องจากกลไกตลาดและกฎระเบียบของภาครัฐ
2) การที่ภาคเอกชนเข้ามาจัดบริการที่พักผู้สูงอายุนั้นเนื่องจากมีความต้องการจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความ
สามารถในการจ่ายและยินดีจา่ ย ท�ำให้ภาครัฐเหลือเพียงภาระรับผิดชอบดูแลเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุทไี่ ม่มคี วาม
สามารถหรือไม่ตอ้ งการจ่ายเพิม่ เติม 3) ยุทธศาสตร์ทไี่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดของทีพ่ กั ผูส้ งู อายุของภาคเอกชน
คือ แนวคิดการให้บริการด้านสุขภาพในเชิงป้องกันเพือ่ ท�ำให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพแข็งแรงยาวนานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
เป็นไปได้ เพราะว่าที่พักผู้สูงอายุโดยทั่วไปไม่มีบริการทางการแพทย์ ซึ่งท�ำให้ภาครัฐชะลอการจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลให้กบั ผูส้ งู อายุไปได้อกี ระยะหนึง่ สรุปแล้วความกังวลว่าจะเกิดปัญหารัฐกลวงในภารกิจด้าน
สังคมสงเคราะห์จึงไม่จัดว่าเป็นปัญหาในประเทศญี่ปุ่น เพราะถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น
ในภารกิจของบริการสาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์ก็ตาม ภาคเอกชนกลับช่วยลดภาระของภาครัฐ
โดยการรับลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงไปดูแลแทน ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐไทยควรศึกษาและปรับใช้
แนวทางการจัดบริการทีพ่ กั ผูส้ งู อายุของญีป่ นุ่ เพือ่ ลดภาระในเรือ่ งของการดูแลผูส้ งู อายุทกี่ ำ� ลังจะเป็นปัญหา
ส�ำคัญของไทยซึ่งก�ำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 นี้
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Hollow State? : A Case Study of Privately-run
Elderly Residences in Japan
Abstract
The hollow state is a concept that many public administration scholars consider significant
yet view with caution (Rhodes, 1993; Peters, 1994; Milward & Provan, 2000, 2003; Skelcher,
2000; Prakorn, 2017b). This is because state functions as well as public service delivery are
performed by quasi non-governmental organizations (Quangos), private companies, and nonprofit organizations, gradually increasing to the point that the state’s roles are significantly
diminished. With the private sector participating more and more in the delivery of public
services, will it create hollow state conditions as scholars in public administration are concerned
about? Researchers have explored the management of elderly residences provided by the
private sector in Japan. Our findings are as follows. One, while the role of the private sector in
delivering social services is increasing, this phenomenon will not lead to hollow state problems
as scholars believe and worry about due to market mechanisms and state regulations. Two,
the private sector has entered the business of elderly residences due to the fact that there
are the elderly that are willing to pay extra for better services. Therefore, the private sector
will take care of those that have ability and are willing to pay and then leave those that
are unable to pay or do not want to pay to the state. Three, the most common strategy
of private sector residence service is health prevention in order to keep the elderly healthy
as long as possible because the residence does not provide medical services. This will save
the government money on curative care that can be used at a later time. In conclusion, the
concern about the hollow state when it comes to social service functions has not taken place
yet in Japan—the private sector is not replacing state functions even as its role in delivering
social services is increasing. Instead, the private sector is helping to lessen the burden of the
public sector by servicing medium to high-income residents. As a result, the Thai government
should learn from and adopt the experiences of Japan in order to adjust and minimize the
burden of the public sector in regard to the management of the elderly, which is considered
an extremely important challenge for Thailand as it is about to enter an aged society by 2026.
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1. บทน�ำ
เป็นทีเ่ ข้าใจกันมาตลอดว่าการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในสังคมโดยเฉพาะในภารกิจประเภทสังคมสงเคราะห์นนั้
เป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งด�ำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ และใช้
การบริหารจัดการด้วยแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ค่านิยมภายใต้พาราไดม์ OPM (การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวเก่า หรือ Old Public Management) ซึ่งหมายถึง
การที่รัฐเป็นผู้จัดบริการสาธารณะเอง (ปกรณ์, 2558)
ด้วยหลักการที่ว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถแสวงหาผล
ก�ำไรได้ และมีคุณลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ (public
goods) ไม่มีคู่แข่ง (nonrivalrous) ไม่สามารถแยก
ผู ้ ใช้ได้ (nonexcludable) (Weimer และ Vining,
2017) เช่น การทูต ทหาร ต�ำรวจ ในภารกิจด้านความ
มัน่ คงหรือบริการสาธารณสุขส�ำหรับคนมีรายได้นอ้ ย งาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ ซึง่ มีปญ
ั หาในเรือ่ งของการกระจาย
รายได้ (income distribution) ท�ำให้ภาครัฐจ�ำเป็นต้อง
ท�ำการจัดสรรใหม่ (redistribution) เพื่อเป็นการลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคม (Stiglitz, 2000) เช่น การดูแล
ผูส้ งู อายุเนือ่ งจากเป็นกลุม่ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ยหรือไม่มรี ายได้
และภาคเอกชนไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักเนื่องจาก
ยากที่จะมีผลก�ำไร
อย่างไรก็ตามด้วยบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวไม่ได้มี
หน่วยงานของรัฐจัดบริการเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป โดย
พิ จ ารณาได้ จ ากการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
จัดการที่พักผู้สูงอายุของภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น
เนือ่ งมาจากความต้องการสินค้าและบริการทีร่ องรับการ
ด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามกฎ
อุปสงค์และอุปทานของเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอด
(super-aged society) มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 ด้วยเหตุที่

1

ประชากรมีอายุยนื ยาวขึ้น อัตราการตายลดลง ในขณะที่
อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มี
ความต้องการทีพ่ กั อาศัยพร้อมการดูแลจากคนภายนอก
ครอบครัวซึ่งเดิมหมายถึงหน่วยงานของรัฐมีจ�ำนวนเพิ่ม
มากขึ้ น สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ ผู ้ สู ง อายุ เ ริ่ ม มี
คุณลักษณะเป็นสินค้าเอกชน (private goods) มากขึ้น
เพราะเริ่มมีคู่แข่ง (rivalrous) และสามารถแยกคนใช้ได้
(excludable) (Weimer และ Vining, 2017)
ประเด็นส�ำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือการน�ำแนวคิด
ทฤษฎีทวี่ า่ ด้วยรัฐกลวง (Hollow State) ซึง่ เป็นแนวคิด
และปรากฏการณ์ท่ีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลายคน (Rhodes, 1993; Peters, 1994; Milward
และ Provan, 2000 และ 2003; Skelcher, 2000;
ปกรณ์, 2560b) ได้กล่าวถึง โดยสาระส�ำคัญของแนวคิด
เกี่ ย วกั บ รั ฐ กลวง คื อ การที่ บ ทบาท ภารกิ จ ของ
หน่ ว ยงานภาครัฐเริ่มเปลี่ยนไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานรูปแบบอื่น ๆ หรือภาคส่วนอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ (Quangos1) หน่วยงาน
ภาคเอกชน (private organizations) หน่วยงานภาค
ประชาสังคมที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (non-profit or
government organizations /social enterprises)
จนรัฐแทบจะไม่เหลือภารกิจที่จะท�ำอีกต่อไป หรืออาจ
กล่าวได้ว่ารัฐถูกกลืนกินไปเรื่อย ๆ จนกลวง ด้วยเหตุนี้
งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นความพยายามที่จะตอบค�ำถามวิจัย
ที่ ว ่ า “รั ฐ กลวงเป็ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ ไม่ และ
อย่างไร” โดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่พักผู้สูงอายุใน
ประเทศญีป่ น่ ุ ทีช่ อื่ ว่า Smart Community ทีด่ ำ� เนินงานโดย
หน่ ว ยงานภาคเอกชนซึ่ ง นั บ ได้ ว ่ า เป็ น การเข้ า มาจั ด
บริการสาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์แทนภาครัฐ
เพือ่ สะท้อนว่าภาครัฐหมดบทบาท – ภารกิจทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
เองแล้วหรือไม่ อย่างไร

เป็นตัวย่อของ Quasi Non-Governmental Organization ซึ่งหมายถึงหน่วยงานในก�ำกับของรัฐที่รัฐก�ำกับดูแลในระยะที่เอื้อมถึง (Arm’s Length)
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2. การทบทวนวรรณกรรม

ขึ้ น ไป) ของประเทศญี่ ปุ ่ น จะอยู ่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ
26.6 ในขณะที่ประชากรวัยท�ำงานจะอยู่ที่ประมาณ
ร้ อ ยละ 55.9 ซึ่ ง หมายความว่ า ประชากรวั ย ท� ำ งาน
2.1 คนจะต้องรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ 1 คน แต่จาก
ตั ว เลขประมาณการในปี ค.ศ. 2050 จะพบว่ า
จ� ำ นวนประชากรวั ย ท� ำ งานมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลงไป
อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 47.8 แต่ จ� ำ นวนประชากรสู ง อายุ ก ลั บ
สูงขึ้นถึงร้อยละ 37.7 (แผนภาพ 1) ท�ำให้อัตราส่วน
ของประชากรวั ย ท� ำ งานต่ อ ประชากรสู ง อายุ
เปลี่ยนแปลงจาก 2.1 : 1 มาเป็นประชากร วัยท�ำงาน
เพี ย ง 1.27 คนที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
จ� ำ นวน 1 คน หรื อ 1.27 : 1 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ประมาณการประชากรของประเทศญี่ปุ่นที่มีจ�ำนวน
ลดลงไปเรื่ อ ย ๆ จนเหลื อ ที่ ประมาณ 80 ล้ า นคนใน
ปี ค.ศ. 2060 หลั ง จากเคยมี จ� ำ นวนสู ง สุ ด ในปี ค.ศ.
2008 (Arai et.al., 2014)

จากข้ อ มู ล การส� ำ รวจส� ำ มะโนประชากรของ
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (Statistics
Bureau, MIAC, 2017) พบว่า จ�ำนวนผู้สูงอายุของ
ประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจ�ำนวนมากถึง
35 ล้ า นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 จากจ�ำนวน
ประชากรของญีป่ นุ่ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 127 ล้านคน
ซึ่งเกินเกณฑ์การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่ก�ำหนด
ไว้วา่ ต้องมีจำ� นวนผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุมากกว่า 65 ปีมากกว่า
ร้อยละ 21 ไปมากพอสมควรและยังมีแนวโน้มที่จะมี
จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในอนาคตอั น ใกล้
เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดย
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่น
มีร้อยละของผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงที่สุด (ดูตาราง 1)
จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะ
พบว่า ในปี ค.ศ. 2015 ประชากรสูงอายุ (อายุตงั้ แต่ 65 ปี
ตาราง 1 โครงสร้างทางด้านอายุของแต่ละประเทศ
ประเทศ

ค.ศ. 2015
0 - 14 ปี

15 - 64 ปี

ค.ศ. 2050 (ประมาณการ)
65 ปีขึ้นไป

1 5- 64 ปี

65 ปีขึ้นไป

ญี่ปุ่น

12.6

60.7

26.6

10.6

51.8

37.7

อิตาลี

13.7

63.9

22.4

13.0

51.9

35.1

เกาหลี

14.0

72.9

13.1

11.4

53.4

35.1

เยอรมัน

12.9

65.9

21.2

12.4

55.2

32.3

จีน

17.2

73.2

9.6

13.5

58.9

27.6

แคนาดา

16.0

67.9

16.1

14.9

58.7

26.4

ฝรั่งเศส

18.5

62.4

19.1

16.8

56.9

26.3

สหราชอาณาจักร

17.8

64.5

17.8

16.6

58.7

24.7

สวีเดน

17.3

62.8

19.9

17.4

58.8

23.8

บราซิล

23.0

69.1

7.8

15.0

62.2

22.8

สหรัฐอเมริกา

19.0

66.3

14.8

17.5

60.3

22.2

รัสเซีย

16.8

69.9

13.4

17.7

61.4

20.9

อินเดีย

28.8

65.6

5.6

19.1

67.1

13.7

ที่มา: Statistical handbook of Japan. (2017, 14)
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แผนภาพ 1 ประมาณการประชากรแยกตามกลุ่มอายุของประเทศญี่ปุ่น
ที่มา: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Population Census of Japan and
National Institute of Population and Social Security Research, Population Projections for Japan: 2016-2065.
(อ้างใน Population Statistics of Japan, Population by Age ตาราง 2.9 Actual and Projected Population by Age
1920-2065.

ส�ำหรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการพักอาศัยของ
ผู้สู ง อายุ ญี่ ปุ ่ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากแผนภาพ 2 จะ
พบว่ า การอาศัยอยู่ที่บ้านกับคู่ชีวิตลดลงเรื่อย ๆ จาก
ร้ อ ยละ 80 ในปี ค.ศ. 1970 จนกระทั่งเหลือเพียง
ร้ อ ยละ 44 ใน 30 ปีต่อมาหรือในราวปี ค.ศ. 2000
ขณะเดียวกันจะพบว่าการใช้ชีวิตและการพักอาศัยของ
ผู้สูงอายุญี่ปุ่นมีการขยับเพิ่มสูงขึ้นใน 2 รูปแบบส�ำคัญ
ได้แก่ การอาศัยอยู่กับครอบครัว และการอาศัยอยู่ใน
ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งหากวิเคราะห์จากบริบท
ปัจจุบันซึ่งได้แก่ การที่ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอายุยืนขึ้น
การแต่ ง งานลดลงและการมี บุ ต รน้ อ ยลงหรื อ การไม่

2

แต่ ง งาน มี ผ ลท� ำ ให้ ช าวญี่ ปุ ่ น อยู ่ อ าศั ย ในรู ป แบบ
ครอบครัวลดน้อยลง เมื่อประกอบกับสวัสดิการประกัน
การดูแลระยะยาว2 (LTCI) ที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้
เงินกองทุน LTCI ในการดูแลคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
การเลือกพักอาศัยในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะส�ำหรับผู้สูง
อายุ น ่ า จะเป็ น ทางเลื อ กที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ใน
อนาคต ดังนั้นบริการจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุจึงเริ่ม
มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลให้
เกิดตัวแสดงเพิ่มขึ้นจากที่รัฐมีบทบาทแต่เพียงล�ำพังมา
ยาวนานในอดีตที่ผ่านมา (Ikegami et. al., 2014;
ปกรณ์, 2560)

ผูส้ นใจการประกันการดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance: LTCI) สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก ปกรณ์ ศิรปิ ระกอบ (2560a) และสุวฒ
ั นา
เลิศมโนรัตน์ (2546)
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แผนภาพ 2 รูปแบบการพักอาศัยของผู้สูงอายุ
ที่มา: UNESCAP (2013, น.14)

2.1 ข้ อ มู ล ที่ พั ก อาศั ย ส�ำหรั บ ผู ้ สู ง อายุ ข อง
		 ประเทศญี่ปุ่น
การจั ด บริ ก ารที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ น
ประเทศญี่ปุ่น เดิมรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการจาก
ร้อยละ 2 ในปี ค.ศ. 2009 และลดลงเหลือเพียงแค่รอ้ ยละ 1
ในปี ค.ศ. 2013 ในขณะที่หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�ำไร
ไม่ว่าจะเป็น Social Welfare Corporations ที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ Tokuyo (ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูง
อายุที่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือในการดูแลระยะยาว
แก่ผู้สูงอายุ) และ Medical Corporation ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ Roken3 (ที่พักอาศัยส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุเพือ่ ดูแลสุขภาพระยะยาว) และ Ryoyo (โรงพยาบาล
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว) โดยที่ทั้ง
Social Welfare Corporations และ Medical

3
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Corporation จัดเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�ำไร
(UNESCAP, 2015) มีสัดส่วนที่ลดลงเช่นเดียวกัน
โดยในส่วนของ Social Welfare Corporations ลด
เหลือร้อยละ 29.9 ในปี ค.ศ. 2009 เหลือร้อยละ 25.9
ในปี ค.ศ. 2013 หรื อ ในส่ ว นของ Medical
Corporation ก็ลดลงจากร้อยละ 19.4 ในปี ค.ศ. 2009
เหลือเพียงร้อยละ 16.5 ในปี ค.ศ. 2013 ในขณะที่
หน่วยงานภาคเอกชนแบบแสวงหาผลก�ำไร (private
organizations) ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จาก
ร้อยละ 38.7 ในปี ค.ศ. 2009 เป็นร้อยละ 47.3 หรือ
เกือบครึ่งของที่พักผู้สูงอายุทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น
ในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งจากค่าสถิติดังกล่าวนี้สะท้อนถึง
การเกิดสภาวะรัฐกลวงมากขึ้นเรื่อย ๆ รายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพ 3

ผูส้ นใจเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่าง Tokuyo Roken และ Ryoyo สามารถอ่านเพิม่ เติมได้จากปกรณ์ ศิรปิ ระกอบ (2560a)
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แผนภาพ 3 การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนรูปแบบของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดบริการทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ที่มา: UNESCAP (2015, น. 45)

2.2 ระบบการจัดบริการทางเลือก (alternative
		 service delivery system)
การจั ด บริ ก ารที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ น
ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น พิจารณา
จากงานวิจัยของปกรณ์ ศิริประกอบ (2560a) ซึ่งได้ยก
ตัวอย่างของการจัดบริการทางเลือกจากหน่วยงานที่
หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานแบบ
ไม่แสวงหาผลก�ำไร (Non-profit Organization: NPO)
ว่าได้เข้ามาร่วมจัดบริการให้แก่ผสู้ งู อายุ เช่น Red Cross
Society ได้เข้ามาท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั บริการสาธารณะ ทัง้
ในเรื่องของ Day Care, Day Service และ Roken
บริษทั Ishisue ซึง่ เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไร (NPO)
เปิดให้บริการด้านทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุทงั้ ในรูปแบบ
Day Service และอพาร์ทเมนต์สำ� หรับผูส้ งู อายุหลายแห่ง
ส� ำ หรั บ องค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งเป็น ส่ว นหนึ่ง
ของภาครั ฐ เช่ น เทศบาล Koshigaya ได้สนับ สนุน
งบประมาณในการสร้างศูนย์สขุ ภาพ Hinoki-So Senior

Citizen’s Center พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
อีกประมาณ 200 ล้านเยนต่อปี แต่ในการบริหารจัดการนั้น
เทศบาลได้ outsource ให้ Social Welfare Corporation
เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์สุขภาพ Hinoki-So Senior
Citizen’s Center แทน โดยการ outsource นีเ้ ทศบาล
ก�ำหนดให้มีการประกวดราคาทุก ๆ 5 ปี เพื่อคัดเลือก
หน่วยงานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จั ย ชิ้ น ดั ง กล่ า วของปกรณ์
ศิริประกอบ (2560a) ไม่ได้กล่าวถึงการให้บริการที่พัก
ผู้สูงอายุของหน่วยงานแสวงหาผลก�ำไรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้
ให้ความส�ำคัญเป็นกรณีศึกษา โดยในปัจจุบัน (2561)
ภาครัฐญี่ปุ่นยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการช่วย
เหลือทางด้านงบประมาณให้กบั การจัดบริการทีพ่ กั อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุของบริษัทเอกชนแต่อย่างใด (จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ) ดังนั้นบริษัทเอกชนที่มี
ความสนใจในธุรกิจที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุจึงจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องบริหารจัดการโดยใช้กลไกทางการตลาดคือ เงิน
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รายได้จากการซือ้ บริการของลูกค้าโครงการเท่านัน้ ท�ำให้
โครงการ Smart Community เข้ามามีบทบาทในการ
แข่งขันการจัดบริการกับภาครัฐและหน่วยงานไม่แสวงหา
ผลก�ำไรตามแนวคิดการสูบฉีดกลไกทางการตลาดในการ
บริหารจัดการภาครัฐเพือ่ ท�ำให้เกิดการแข่งขันในการจัดบริการ
ตามแนวคิดภายใต้คา่ นิยมของพาราไดม์ NPM (ปกรณ์, 2558)
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐกลวง
นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์หลายคนใช้คำ� ว่า
“รัฐกลวง” เป็นอุปลักษณ์ (metaphors) ในการอธิบาย
การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน (Rhodes, 1993;
Peters, 1994; Milward และ Provan, 2000 และ
2003) ในความหมายทีแ่ ตกต่างกันแต่มบี ทสรุปทีม่ คี วาม
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
		 R.A.W. Rhodes (1994) นักวิชาการด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ของสหราชอาณาจักร กล่าวถึงรัฐกลวง
ด้วยค�ำว่า the hollowing out of the state และให้นยิ าม
ว่า “ภาครัฐของสหราชอาณาจักรก�ำลังถูกกัดกร่อนหรือกลืน
กิน (The British State is being eroded or eaten away)
(หน้า 138)” โดยวลีดังกล่าวของ Rhodes หมายถึง
4 แนวโน้มดังต่อไปนี้
		 1. การขายกิจการของรัฐให้กบั เอกชนและการ
จ�ำกัดขอบเขตและรูปแบบการแทรกแซงของรัฐ
		 2. การสูญเสียหน้าทีข่ องรัฐบาลและรัฐบาล
ท้องถิ่นไปให้กับระบบการจัดบริการทางเลือก (เช่น
หน่วยงานรูปแบบ agencies)
		 3. การสู ญ เสี ย หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลสหราช
อาณาจักรไปให้กบั สหภาพยุโรป
		 4. การจ�ำกัดวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่รัฐ
ผ่านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public
management) โดยการให้ความส�ำคัญกับภาระรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการและการควบคุมทางการเมืองที่
ชัดเจนขึ้นผ่านความแตกต่างระหว่างการเมืองและการ
บริหารที่ชัดเจนขึ้น (Rhodes, น 138-139)
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นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์สหรัฐอเมริกา
B. Guy Peters (2000) ได้แบ่งรัฐกลวง (the hollow
state) ออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ
		 1) ระดับใหญ่ (The Macro Level): การสูญ
เสียความชอบธรรม รัฐกลวงคือการทีป่ ระชาชนไม่มนั่ ใจ
ศักยภาพในการปกครองของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
และเก็บภาษี ท�ำให้ผบู้ ริหารประเทศ เช่น Ronald Reagan
และ Margaret Thatcher ตัดสินใจปฏิรปู การบริหารจัดการ
ภาครัฐตามค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM
		 2) ระดั บ กลาง (The Meso-Level) :
การกระจายการจัดบริการ รัฐกลวงเป็นการเปลีย่ นจากเดิม
ทีร่ ฐั เป็นผูจ้ ดั บริการทางตรงไปสูก่ ารจัดบริการโดยการขาย
กิจการภาครัฐให้กบั เอกชน (privatization) และการยกเลิก
การควบคุม (deregulation) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโดยไม่ใช้หน่วยงานภาครัฐซึ่งเกิดขึ้นใน
ทศวรรษ 1980 โดยรัฐเริม่ กระจายอ�ำนาจไปให้กบั หน่วยงาน
ในระดับล่างรวมถึงการให้หน่วยงานกึ่งภาครัฐ (quasigovernmental organizations) เป็นผูจ้ ดั บริการแทนโดย
มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินแต่กแ็ ลกมา
ด้วยการสูญเสียความชอบธรรมของภาครัฐไป โดยเฉพาะใน
ประเด็ น ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นนามของรั ฐ แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่รฐั
		 3) ระดับเล็ก (The Micro-Level) : การเปลีย่ น
บทบาทของเจ้าหน้าทีร่ ฐั รัฐกลวงเกิดจากแรงกดดัน ท�ำให้
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องปฏิบตั ติ วั เหมือนพนักงานบริษทั เอกชนที่
เน้นการบริการลูกค้าซึง่ ส่งผลกระทบต่อวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าทีท่ คี่ วรให้ความส�ำคัญกับภารกิจของ
รัฐซึง่ อาจไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ท�ำให้เจ้าหน้าที่
รั ฐ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ในตั ว เอง นอกจากนี้ แ รงกดดั น
ทางการเมืองทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ท�ำให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั มีอำ� นาจและ
วิจารณญาณทีล่ ดน้อยลง เพราะการเมืองมีอทิ ธิพลต่อการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งข้าราชการประจ�ำ และข้าราชการ
การเมืองก็เข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของข้าราชการประจ�ำ
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		 นอกจากนี้ Peters (2000) มองว่ารัฐใน
อนาคตจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การกระจายอ� ำ นาจ
(decentralized) และการขายกิจการภาครัฐให้กับ
เอกชน (privatized) เพราะการให้ความส�ำคัญกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพเหนื อ กว่ า ภาระรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตอบสนอง ค่านิยมทางการตลาดเข้ามาแทนที่ค่านิยม
การบริการสาธารณะ การควบคุมและการประสานงาน
ยากขึน้ แต่กลับต้องการเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพทีม่ าก
ขึน้ ซึง่ วิธกี ารแก้ไขปัญหารัฐกลวง คือการให้ความส�ำคัญ
กับการบังคับใช้ภาระรับผิดชอบ การควบคุมการแข่งขัน
การประสานงาน และการรับประกันว่าบริการสาธารณะ
มีขึ้นเพื่อประชาชน
		 Skelcher (2000) มองว่ารัฐกลวง (The
hollowed-out state) เป็นผลที่เกิดมาจากปัญหาของ
รัฐท�ำงานเกินพิกัด (overloaded state) โดยได้สรุป
ความเรื่องรัฐกลวงจากงานของ B. Guy Peters (1993,
1997) และ R.A.W. Rhodes (1994, 1996, 1997) ออก
มาเป็น 4 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ (Skelcher, น. 5-8)
		 1) การสูญเสียความชอบธรรมของรัฐบาล
เนือ่ งจากการบริหารจัดการภาครัฐไม่บรรลุความคาดหวัง
ของพลเมืองแต่กลับต้องการงบประมาณจากประชาชน
มากขึ้น พลเมืองไม่สนับสนุนความต้องการและนโยบาย
ของรัฐบาลยิ่งท�ำให้เกิดปัญหารัฐกลวง ภาครัฐจึงต้อง
เลือกใช้เครื่องมือทางนโยบายให้เหมาะสมกับความ
สัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
		 2) การน�ำเอาการปฏิรปู ตามค่านิยมภายใต้
พาราไดม์ NPM (New Public Management) มา
ด�ำเนินการ ค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM เป็นการน�ำ
เอาแนวคิ ด การตลาดมาใช้ โ ดยมี ตั ว แบบจากสหราช
อาณาจั ก รในช่ ว งการบริ ห ารของนายกรั ฐ มนตรี
Margaret Thatcher และประธานาธิบดี Ronald
Reagan ของสหรั ฐ อเมริ ก าประกอบกั บ นโยบายที่
องค์การระหว่างประเทศ อาทิ World Bank และ

International Monetary Fund (IMF) ทีก่ ำ� หนดให้กบั
ประเทศก�ำลังพัฒนาต้องปฏิบัติตาม ที่เน้นการลดขนาด
เน้นการก�ำกับดูแลแทนการจัดบริการทางตรง และใช้
กลไกทางการตลาดในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยการใช้หน่วยงานประเภท Quangos จัด
บริการและเปิดช่องทางให้ภาคเอกชนมีบทบาทส�ำคัญใน
การจั ด บริ ก ารสาธารณะมากขึ้ น ท� ำ ให้ ห น้ า ที่ ข อง
หน่วยงานภาครัฐลดลงและเป็นสาเหตุให้รัฐกลวง
		 3) ความกดดันที่มาจากนักการเมือง (ด้าน
บน) และที่มาจากพลเมือง (ด้านล่าง) มีผลกระทบต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ โดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมี
อิทธิพลในการพัฒนาและการน�ำนโยบายไปปฏิบตั มิ ากขึน้
โดยการแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความสามารถ
และมีปรัชญาทางการเมืองที่ตรงกันเข้ามาช่วยในการ
บริหาร ท�ำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้วิจารณญาณและ
อิทธิพลที่น้อยลงกว่าเดิม ในขณะที่พลเมืองก็เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น
		 4) ผลกระทบของสถาบันระหว่างชาติและ
ภูมิภาคที่มีต่อรัฐชาติ รัฐชาติถูกท้าทายจากการเกิดขึ้น
ขององค์การระหว่างประเทศและภูมิภาค เช่น สหภาพ
ยุโรป (European Union) จึงก่อให้เกิดการโอนถ่าย
นโยบาย เช่น การเงินและการค้า การยุติธรรม และ
นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมออกไปให้กับองค์การ
รูปแบบนี้ ท�ำให้รัฐชาติยิ่งมีความกลวงมากขึ้น
		 ในขณะที่ Milward & Provan (2000) ใช้ค�ำ
ว่ารัฐกลวงเป็นอุปลักษณ์ในการอธิบายถึง “การทีภ่ าครัฐ
อาศัยการจ้างเหมาบริการหน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไร และ
บริษทั ทีแ่ สวงหาก�ำไรมากขึน้ ในการจัดสินค้าและบริการ
ทีไ่ ด้รบั งบประมาณจากผูเ้ สียภาษี (Milward & Provan,
2000, น. 362)” โดยให้ความส�ำคัญกับการแยกระหว่าง
ภาครัฐกับการบริการที่รัฐให้งบประมาณสนับสนุนออก
จากกัน โดยความหมายของรัฐกลวงของ Milward &
Provan ประกอบด้วย
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		 1) การแยกระหว่างภาครัฐกับการบริการที่
รัฐให้งบประมาณสนับสนุน กล่าวคือ การกระจายอ�ำนาจ
จากแหล่งที่มาของงบประมาณที่มีการไหลลงมาหลาย
ล�ำดับชัน้ ซึง่ เมือ่ ลงไปถึงการจัดบริการก็จะเป็นหน่วยงาน
ไม่แสวงหาผลก�ำไรหรือบริษัทเอกชนที่เป็นล�ำดับชั้น
ล่าง ๆ
		 2) การผลิ ต บริ ก ารร่ ว มกั น ในปั จ จุ บั น
หน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทีจ่ ะจัด
บริการทีม่ ปี ระสิทธิผลให้กบั ประชาชนในทุก ๆ ด้านได้อีก
ต่อไป ภาครัฐจึงใช้การจ้างเหมาบริการหน่วยงานจาก
ภาคส่วนอืน่ มาจัดบริการแทนรัฐ ด้วยเหตุนกี้ ารบูรณาการ
เครือข่ายจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยภาครัฐเหลือหน้าที่เพียง
การเจรจาต่อรอง การก�ำกับดูแล การประเมินสัญญา
แทนการจัดบริการสาธารณะด้วยตนเองเหมือนในอดีต
		 3) Frederickson (1996) มองว่าทางเลือก
นโยบายสาธารณะของรั ฐ กลวงจะอยู ่ ภ ายใต้ ค วาม
สัมพันธ์ในเชิงธรรมาภิบาล (governance) มากกว่า
รัฐบาล (government) ในขณะที่ Osborne และ
Gaebler (1992) มองธรรมาภิบาลว่าการจัดบริการ
สาธารณะโดยภาครัฐเป็นเพียงหนึง่ ในหลาย ๆ เครือ่ งมือ
โดยภาครั ฐ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เพี ย งถื อ หางเสื อ แทนการ
พายเรือ (steer rather than row) อาทิ ระบบสัญญา
และระบบกึง่ ตลาด เป็นต้น (อ้างใน Milward & Provan,
2000, น. 363)
		 Milward และ Provan (2003) ได้ศึกษาเพิ่ม
เติมและมีความเห็นว่ารัฐกลวงคือการทีห่ น่วยงานภาครัฐ
อาศัยหน่วยงานรูปแบบอื่น เช่น บริษัท หน่วยงานไม่
แสวงหาผลก�ำไรหรือหน่วยงานภาครัฐรูปแบบอืน่ มาจัด
บริการสาธารณะร่วมกัน โดยภาครัฐท�ำหน้าทีเ่ พียงก�ำกับ
ดูแลและประเมินสัญญาเท่านั้น และภาครัฐจะเหลือ
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ภารกิจหลักคือ การก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับดูแลการ
ผูกขาดทางการตลาด การขายกิจการภาครัฐให้กบั เอกชน
และการจ้างเหมาบริการ รวมถึงการก�ำกับและประเมิน
การจัดบริการสาธารณะทางตรง ซึ่งหลาย ๆ ภารกิจอยู่
ในมือขององค์การแบบ Arm’s Length (Skelcher,
2000)
2.4 ปัญหาของรัฐกลวง
Rhodes (1994) มองว่าปัญหาที่เกิดจากการที่
รัฐกลวงมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่
		 1) ความกระจัดกระจาย (Fragmentation)
รัฐกลวงท�ำให้เกิดการกระจัดกระจายในการจัดบริการ
สาธารณะในเชิงสถาบัน เกิดปัญหาในการประสานงาน
ท�ำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐลดลง อีก
ทั้งภารกิจและขอบเขตมีความซ�้ำซ้อนกัน ท�ำให้เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากร
		 2) ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
รัฐกลวงเป็นการกัดกร่อนภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น การมี ส หภาพยุ โ รป
(European Union) อีกทัง้ ความซับซ้อนของสถาบันทัง้ หลาย
ท�ำให้ไม่สามารถระบุลงไปได้วา่ ใครมีภาระรับผิดชอบกับสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ซึง่ ระบบทีซ่ บั ซ้อนนีเ้ ป็นการลดโอกาสในการ
เข้าใจของประชาชน ลดการมีสว่ นร่วมของประชาชนและ
จ�ำกัดการเข้าถึงผู้ตัดสินใจที่แท้จริง รวมถึงการจัดตั้ง
สถาบันใหม่ ๆ ท�ำให้อทิ ธิพลของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ าจากการ
เลือกตัง้ ถูกจ�ำกัด ท�ำให้การหาผูร้ บั ผิดชอบที่แท้จริงยาก
ขึ้นเรื่อย ๆ
		 3) ความหายนะ (Catastrophe) รัฐกลวง
ท�ำให้ศักยภาพในการก่อให้เกิดความหายนะทางสังคม
เพิม่ ขึน้ โดย Hood และ Jackson (1991) มองว่าแนวคิด
NPM ที่มีส่วนท�ำให้รัฐกลวงนั้นเป็นไปตามตาราง 2
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ตาราง 2 แนวคิดภายใต้พาราไดม์ NPM ที่ท�ำให้เกิดรัฐกลวง
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก NPM

ปัญหาที่เกิดจาก NPM

Corporatization และ Privatization

การแบ่งหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหลายหน่วยก่อให้เกิด
อุปสรรคในการสื่อสาร และสร้างสิ่งจูงใจให้บิดเบือนและปกปิด
ข้อมูลข่าวสาร

การยกเลิกกฎระเบียบและเปิดทางให้ภาคธุรกิจ

การขาดกฎหมายบังคับและการก�ำกับดูแล

การตัดงบประมาณ

การสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐในระดับล่าง การตัดงบประมาณจะไม่
เห็นผลกระทบในระยะสั้น แต่ในระยะยาว การลดงบประมาณ
การฝึกอบรม การลดความซ�้ำซ้อน ท�ำให้ความยืดหยุ่นลดลง
เมื่อภาครัฐต้องเผชิญกับปัญหา

การว่าจ้างผู้บริหารด้วยระบบสัญญา

การสูญเสียผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในระบบราชการไป

ที่มา: Hood และ Jackson (1991) (สรุปจาก Rhodes, 1994, น. 149)

		 4) ศักยภาพส่วนกลาง (Central capability)
ปัจจัยการกระจัดกระจายและการหาคน รับผิดชอบไม่
ได้ทำ� ให้ศกั ยภาพในการประสานงานและการวางแผนของ
ส่วนกลางถูกจ�ำกัด การควบคุมทางการเมืองก็ถกู จ�ำกัดด้วย
ภาระรับผิดชอบทีล่ ดลง Rhodes จึงสรุปว่า “....แนวโน้ม
ในปัจจุบนั กัดกร่อนศักยภาพของส่วนกลางในการถือหาง
เสือระบบ ---- ศักยภาพของรัฐส�ำหรับ ธรรมาภิบาล
(governance) (Rhodes, 1994, น. 149)”
		 แนวคิดรัฐกลวงสะท้อนให้เห็นถึงสภาวการณ์
ปัจจุบันที่ภาครัฐไม่สามารถที่จะจัดบริการสาธารณะ
เพียงฝ่ายเดียวตามค่านิยมภายใต้พาราไดม์ OPM เหมือน
ในอดีตได้อกี ต่อไป (ปกรณ์, 2558) เพราะภาครัฐต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ท�ำให้
ภาครัฐต้องปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐด้วยค่านิยม
ภายใต้พาราไดม์ NPM เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นไปตามค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM
ท�ำให้ความรับผิดชอบในการจัดบริการภาครัฐเปลี่ยนไป
อยู่ในมือของภาคเอกชน หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นๆ
แทน และก่อให้เกิดปัญหารัฐกลวงขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการประสานงาน ความชอบธรรมที่ลดลง การ

สู ญ เสี ย ภาระรั บ ผิ ด ชอบภาครั ฐ วิ จ ารณญาณของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยอมให้กับความต้องการของลูกค้า
เป็นต้น

3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากที่พักอาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุโครงการ Smart Community ที่ตั้งอยู่
เมืองอินาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จึงจัดเป็นงาน
วิจยั แบบกรณีศกึ ษา (case studies) ตามที่ Robert Yin
(2009) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระเบียบวิธีวิจัยแบบ
กรณีศกึ ษาได้ระบุไว้ โดย Yin มองว่างานวิจยั ทีเ่ หมาะกับ
การใช้เทคนิคการท�ำวิจัยแบบกรณีศึกษาคือ “การถาม
ค� ำ ถาม “อย่ า งไร” และ “ท� ำ ไม” เกี่ ย วกั บชุ ด ของ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ผู ้ ค ้ น หาค� ำ ตอบไม่
สามารถควบคุมหรือควบคุมได้เพียงเล็กน้อย (Yin, 2009,
น. 9)” ข้อแม้ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง
ต้องการศึกษาถึงสภาพ “รัฐกลวง” ทีเ่ ป็นรูปธรรมว่าเป็น
อย่างไร โดยน�ำปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับโครงการ Smart
Community ทีเ่ มืองอินาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญีป่ นุ่
มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
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โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บข้อมูลในสถานทีแ่ ละเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ ในปัจจุบนั โดยทีไ่ ม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์หรือผู้สูง
อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นโครงการ Smart Community ดังกล่าว
นอกจากนั้นแล้วการวิจัยแบบกรณีศึกษาเป็นงาน
วิจยั ทีเ่ สนอแนะให้ใช้หลักฐานจากหลายแหล่งเพือ่ ท�ำการ
ศึกษาแบบสามเส้า (triangulation) เนือ่ งจากการศึกษา
วิจัยจากแหล่งข้อมูลเดียวไม่เหมาะสมกับงานวิจัยแบบ
กรณีศกึ ษา เพราะจุดแข็งของการวิจยั แบบกรณีศกึ ษาคือ
เป็นรูปแบบการวิจัยที่อนุญาตให้สามารถเก็บข้อมูลได้
จากหลายแหล่งข้อมูล ท�ำให้สามารถแก้ไขข้อจ�ำกัดที่
เกิดขึ้นจากเทคนิคการท�ำวิจัยรูปแบบอื่น (Yin, 2009)
Yin (2009) ระบุวา่ ในการท�ำวิจยั กรณีศกึ ษามีแหล่ง
หลักฐานอยู่หลายแหล่งด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้ใช้การเก็บ
ข้อมูลจากหลายแหล่งดังต่อไปนี้
1) เอกสาร ได้แก่ เอกสารการบรรยาย เอกสารของ
ทางราชการ งานวิจยั และเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของโครงการ และข้อมูลบนเว็บไซต์จากสือ่ ต่าง ๆ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ การรับฟังการ
บรรยายและสัมภาษณ์ผู้บริหารของโครงการ Smart
Community โดยมีนักศึกษาไทยที่ก�ำลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยล�ำดับต้น ๆ ของประเทศญีป่ นุ่
มาเป็นล่ามแปลภาษา และผู้วิจัยได้ท�ำการบันทึกข้อมูล
โดยการใช้เครื่องอัดเสียง (voice recorder) รวมถึงการ
จดบันทึกภาคสนาม (Field note) และหลังจากกลับมา
ถึงโรงแรมทีพ่ กั ก็รบี ท�ำการเรียบเรียงข้อมูลทันทีเนือ่ งจาก
ความทรงจ� ำ ของผู ้ วิ จั ย ยั ง คงมี ค วามสดใหม่ ที่ สุ ด อยู ่
(Saldana & Omasta, 2018)
3) การสังเกตการณ์ทางตรง ได้แก่ การเข้าไป
เยี่ยมชมสถานที่จริงของโครงการ Smart Community
เมืองอินาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และสังเกต
กิจกรรมของสมาชิกทีเ่ กิดขึน้ จริงในโครงการ ไม่วา่ จะเป็น
สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย สันทนาการ ลานกิจกรรม ศูนย์อาหาร
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ที่จอดรถ และอาคารที่พักอาศัย เป็นต้น
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยใช้เทคนิค
ของ Yin (2009) ที่ เ รี ย กว่ า การสร้ า งค� ำ อธิ บ าย
(Explanation Building) ซึง่ เป็นการสร้างค�ำอธิบายโดย
การพรรณนาปรากฏการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่น การสังเกตการณ์และการเก็บข้อมูลในโครงการ
Smart Community แล้วน�ำไปเชื่อมไปกับแนวคิด
ทฤษฎีรัฐกลวง (hollow state) เพื่อใช้ในการอธิบาย
ค�ำถามวิจัยหลักของงานวิจัยชิ้นนี้ อันได้แก่ “สภาพ
รัฐกลวงที่เป็นรูปธรรมเป็นอย่างไร”

4. กรณีศกึ ษา: โครงการ Smart Community
เมืองอินาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญีป่ นุ่
โครงการ Smart Community แห่งนีเ้ ปิดให้บริการ
ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2010 ด้วยเงินทุน 910 ล้านเยน (ข่าวสด,
2559) จากแนวคิดของนาย Shoji Aso ซึง่ ได้เริม่ คิดถึง
ตนเองเมือ่ อายุมากขึน้ แก่ตวั ลงแล้วอยากจะใช้ชวี ติ อย่างไร
จากนัน้ จึงริเริม่ สร้าง Smart Community ขึน้ เป็นค�ำตอบ
โดยมีความปรารถนาให้ชาวญีป่ นุ่ ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไป
ทีม่ สี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตเป็นปกติเท่านัน้ จึงสามารถ
เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันในโครงการที่เป็นกลุ่มอาคาร
คอนโดมิเนียมด้วยการซื้อกรรมสิทธิ์ขาด ซึ่งต่างจาก
โครงการที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่ทเี่ ป็นรูปแบบของการให้เช่า เมือ่ ผูส้ งู อายุเสียชีวติ
ก็สามารถยกเลิกการเช่าได้ โครงการ Smart Community
แห่งนีม้ จี ดุ เด่นอยูท่ ี่ Club House เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ซึง่
มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยมากถึง 30,000 ตารางเมตร (รูปภาพ 1)
ส�ำหรับให้ผพู้ กั อาศัยในโครงการได้มาออกก�ำลังกาย ท�ำ
กิจกรรมกลุม่ สันทนาการกับคนอายุใกล้เคียงกันเพือ่ ให้มี
สุขภาพกายและใจทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยง่าย
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ Smart Community
มีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ (ประชาชาติธรุ กิจ, 2559;
ไทยพับลิกา้ , 2559)
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รูปภาพ 1 ผังของโครงการ Smart Community
1) ลดความกังวลด้านการเงิน เพราะค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในโครงการไม่สงู มากนักส�ำหรับชาวญีป่ นุ่ ชนชัน้ กลาง
และส�ำหรับชาวญี่ปุ่นที่มีเงินบ�ำนาญซึ่งเพียงพอที่จะ
สามารถเข้ามาพักอาศัยในโครงการนี้ได้4
2) จัดหาและส่งเสริมกิจกรรมทีส่ นับสนุนสุขภาพ
กาย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
3) บรรเทาความกังวลด้านสุขภาพจิต เพราะการ
ที่สมาชิกอยู่ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้สมาชิกไม่ต้อง
กังวลถึงความเหงาและอ้างว้างใด ๆ
4.1 เงื่ อ นไขและขั้ น ตอนในการเข้ า พั ก อาศั ย
		 ที่ Smart Community

		 ผู้สูงอายุที่สนใจที่จะเข้าพักอาศัยในโครงการ
Smart Community จะต้องมีสัญชาติญี่ปุ่น และอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
แข็งแรงสมบูรณ์และสามารถทีจ่ ะพึง่ พาตนเองได้คล้าย ๆ
กั บ การอยู ่ อ าศั ย ในสวางคนิ เ วศของประเทศไทย
เนื่องจาก Smart Community ไม่ใช่โรงพยาบาลจึงไม่
ได้มีแพทย์และพยาบาลประจ�ำ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้
ผู้ที่สนใจจะเข้าพักอาศัยจ�ำเป็นต้องช�ำระค่าสมาชิก
แรกเข้าจ�ำนวน 2.9 ล้านเยนโดยประมาณก่อนจึงจะ
สามารถเข้ามาอยูใ่ นโครงการได้ (ตาราง 3) โดยค่าสมาชิก
นี้เป็นเพียงการซื้อสิทธิในการเข้าใช้บริการใน Club
House ซึ่งเป็นตึกกิจกรรมของโครงการเท่านั้น

ตาราง 3 ค่าสมาชิกแรกเข้าของ Smart Community ส�ำหรับ 1 คน หรือ 2 คน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน (เยน)

1 คน

2 คน

ค่าสมัคร (ไม่มีการคืนเงิน) ส�ำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

1,500,000

2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิอุปกรณ์ส่วนกลาง

1,400,000

2,800,000

2,900,000

4,800,000

รวม
ที่มา: http://www.smartcommunity.co.jp/advice/flow/
4

โดยทั่วไปข้าราชการญี่ปุ่นที่เกษียณอายุราชการแล้วจะได้รับเงินบ�ำนาญประมาณเดือนละ 120,000 เยน ในขณะที่พนักงานของบริษัทเอกชนจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือประมาณกึ่งหนึ่ง (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
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หลั ง จากช� ำ ระค่ า สมาชิ ก แรกเข้ า แล้ ว สมาชิ ก
สามารถทีจ่ ะเลือกซือ้ ห้องพักในคอนโดมิเนียมซึง่ ปัจจุบนั
มีอยู่ทั้งหมด 1,001 ห้องได้ โดยห้องพักมีขนาดตั้งแต่
28 ตารางเมตรไปถึง 117 ตารางเมตร ราคาขายต่อห้อง
จะอยู่ระหว่าง 13 ล้านเยน ไปจนถึง 71 ล้านเยน ในปี
ค.ศ. 2017 ทางโครงการเปิดให้ย้ายเข้าได้แล้วจ�ำนวน
5 อาคารจากทั้งหมด 7 อาคาร โดยอาคารที่ 6 และ 7
ก�ำลังรอการย้ายเข้า ในขณะที่อาคารที่ 8 ก�ำลังอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง
จากการสังเกตการณ์ทางตรงของผู้วิจัย ยังพบว่า
ผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ห้องพักสามารถเลือกวัสดุตบแต่งภายใน
ห้องได้เอง ทั้งสีและวัสดุ โดยใน Club House จะมีมุม
วางวัสดุให้เลือกและมีสถาปนิกคอยให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับ
การตบแต่งห้องพักให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
แต่ละคน ทางโครงการไม่อนุญาตให้เข้าไปชมห้องพักที่
มีผู้เข้าพักอาศัยอยู่จริงได้ จึงให้ผู้วิจัยสังเกตการณ์จาก
ห้องตัวอย่างซึ่งมีขนาด 57.30 ตารางเมตร ซึ่งก็เหมือน
ห้องพักในคอนโดมิเนียมทั่วไปที่ประกอบด้วย ห้องนอน
ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน�้ำ แต่สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่ มี ค วามแตกต่ า งออกไปคงได้ แ ก่ การมี
intercom ในแต่ละห้องเพื่อให้สมาชิกสามารถที่จะ
ติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ โครงการได้ ใ นทั น ที
เมื่ อ เกิ ด เหตุใด ๆ ขึน้ รวมถึงการมีเซนเซอร์ตรวจจับการ
เคลือ่ นไหวภายในห้องและรายงานไปทีส่ ว่ นกลางซึง่ หาก

เซนเซอร์ตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะมีสมมติฐานว่าเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติกับคนในห้องเนื่องจากสมาชิกที่อาศัยอยู่ในห้อง
ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและจะท�ำการเปิดห้องเพื่อเข้าไป
ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือในทันที
นอกจากค่าสมาชิกแรกเข้าทีจ่ ะต้องช�ำระขัน้ ต�ำ่ สุด
ประมาณคนละ 16 ล้านเยน (ค่าแรกเข้า + ค่าซือ้ ห้องพัก)
แล้วนั้น สมาชิกของโครงการ Smart Community ยัง
ต้องช�ำระค่าส่วนกลางเป็นเงิน 42,858 เยนต่อเดือน
ส�ำหรับการใช้บริการ Club House และช�ำระค่าบริการ
อีก 41,905 เยนต่อคนต่อเดือนส�ำหรับค่าอาหารเช้าและ
ค่าอาหารเย็น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,763 เยน ซึ่งเป็น
ข้อบังคับทีส่ มาชิกทุกคนต้องจ่าย โดยรายละเอียดเกีย่ วกับ
ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนอยู่ในตาราง 4 ทางโครงการจะมี
บริการจัดอาหารใส่กล่องและน�ำไปวางไว้ในห้องโถงของ
แต่ละอาคาร ส�ำหรับสมาชิกทีย่ งั ท�ำงานอยูส่ ามารถทีจ่ ะ
น�ำกล่องติดตัวไปยังที่ท�ำงานได้ โดยอาหารแต่ละเมนูจะ
มีการระบุแคลอรี่และข้อมูลทางสุขภาพไว้บนบอร์ดที่
ห้องอาหารอย่างชัดเจน นโยบายส�ำคัญอีกนโยบายหนึ่ง
คือ ถ้าสมาชิกท่านใดไม่ตอ้ งการรับประทานอาหารมือ้ ใด
มื้อหนึ่งด้วยเหตุผลใดก็ตาม สมาชิกจ�ำเป็นต้องแจ้ง
โครงการล่วงหน้าว่าไม่ต้องการอาหารมื้อนั้น ไม่เช่นนั้น
โครงการจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกและจ�ำเป็น
ต้องเปิดห้องพักเข้าไปตรวจสอบ

ตาราง 4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนของโครงการ Smart Community
ค่าใช้จ่ายรายเดือน (เยน)

1 คน

2 คน

ค่าบริการส่วนกลาง (ค่าส่วนกลาง ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบ�ำรุง)

42,858

76,192

ค่าอาหารเช้าและเย็น

41,905

83,810

84,763

160,002

รวม
ที่มา: http://www.smartcommunity.co.jp/advice/flow/
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ค่ารายเดือนของโครงการ Smart Community ไม่ได้
รวมอาหารกลางวันของแต่ละวันไว้ เพื่อสร้างความ
ยืดหยุ่นให้กับสมาชิก เนื่องจากสมาชิกเป็นจ�ำนวนมาก
ยังอยู่ในวัยท�ำงานเนื่องจากผู้สูงอายุเมื่ออายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึน้ ไปก็สามารถเป็นสมาชิกของโครงการได้ ท�ำให้สมาชิก
หลาย ๆ คนที่ยังอยู่ในวัยท�ำงานสามารถทานอาหารที่
ท�ำงานหรือร้านอาหารนอกโครงการได้ และไม่เป็น
อุปสรรคในการออกไปจัดกิจกรรมนอกสถานทีข่ องชมรม
ต่าง ๆ ซึง่ อาจต้องใช้เวลาทัง้ วัน อย่างไรก็ตาม หากสมาชิก
ต้องการรับประทานอาหารกลางวันทีโ่ ครงการก็สามารถ
ท�ำได้เพราะบริเวณชัน้ 2 ของ Club House มีหอ้ งอาหาร
อยูจ่ ำ� นวน 4 ห้อง อันได้แก่ ห้องอาหารญีป่ นุ่ ห้องอาหาร
ตะวันตก ห้องอาหารปิ้งย่าง และห้องอาหารทะเล ซึ่ง
จากการสั ง เกตการณ์ ท างตรงของผู ้ วิ จั ย ในช่ ว งเวลา
อาหารกลางวัน ก็พบว่าห้องอาหารทั้ง 4 ห้องว่างเปล่า
และไม่มีผู้ใช้บริการเลยโดยผู้วิจัยคาดการณ์ว่าเนื่องจาก
โครงการเพิ่งเปิดมาได้เป็นเวลาประมาณ 7 ปีเท่านั้น
ท�ำให้ผพู้ กั อาศัยยังมีอายุไม่มากและยังคงอยูใ่ นวัยท�ำงาน
จึงยังไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้บริการห้องอาหารของ
โครงการ
ในปี ค.ศ. 2016 โครงการ Smart Community
มีจำ� นวนสมาชิกมากกว่า 700 คน ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
จากปี ค.ศ. 2011 ซึ่งมีสมาชิกเพียง 100 คนเท่านั้น โดย
ประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ 58 เพศชายร้อยละ 42
สัดส่วนของคนโสดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 59 และสมรสร้อยละ 41
อายุเฉลี่ยของสมาชิกในโครงการอยู่ที่ 72 ปี สมาชิกที่
มีอายุสูงสุดคือ 92 ปี และสมาชิกที่มีอายุต�่ำสุดคือ 54 ปี
(ไทยพับลิกา้ , 2559; ประชาชาติธรุ กิจ, 2559) ในขณะที่
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 นั้น
อายุเฉลี่ยของสมาชิกในโครงการเพิ่มเป็น 73 ปี โดย
สมาชิกที่มีอายุสูงสุดคือ 96 ปี เป็นเพศหญิง สัดส่วนทาง
เพศของสมาชิกในโครงการคือ เพศชาย 4 คนต่อเพศ
หญิง 6 คน สัดส่วนสมาชิกเพศหญิงโสดต่อเพศหญิงที่มี

สามีอยูท่ ี่ 3 ต่อ 2 ในขณะทีโ่ ครงการ Smart Community
มีบุคลากรที่ท�ำงานในปัจจุบันประมาณ 200 คน
4.2 กั น ไว้ ดี ก ว่ า แก้ (Prevention Rather
		 Than Cure)
ตัวแบบหนึ่งที่ภาครัฐญี่ปุ่นใช้ในการแก้ปัญหาการ
เจ็ บ ป่ ว ยของผู ้ สู ง อายุ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
Anticipatory Government: Prevention Rather
Than Cure ของ Osborne และ Gaebler (1992) ซึ่ง
เป็นเรือ่ งของการป้องกันปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ก่อนทีป่ ญ
ั หา
จะเกิดขึน้ จริง เนือ่ งจากจะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ
ของภาครัฐมากกว่าการรอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้
ที ห ลั ง ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ ง บประมาณที่ สู ง กว่ า การ
ป้องกันไว้กอ่ น โครงการ Smart Community ได้ดำ� เนิน
การในแนวทางที่ตรงกับแนวคิดนี้โดยการเน้นให้สมาชิก
ออกก�ำลังกาย และมาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของ
ชมรมและของโครงการทีไ่ ด้จดั ขึน้ เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ โรคภัยและความเจ็บป่วยจะเกิด
ขึ้น ช้ าลงกว่าเดิม สัง เกตเห็น ได้ ว่ าโครงการ Smart
Community เป็นโครงการที่รับสมาชิกแรกเข้าตั้งแต่
อายุ ยั ง ไม่ มากนั ก คื อ 50 ปี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บอายุ
ผู ้ สู ง อายุโดยทั่วไปที่ก�ำหนดเกณฑ์อยู่ที่ 65 ปี เนื่องจาก
โครงการต้องการรับสมาชิกตั้งแต่ยังมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรงและสามารถเดินทางไปไหนมาไหน
ได้เองเข้ามาในโครงการเพื่อให้มาใช้บริการของ Club
House ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาและ
ยืดความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจให้ยาวนานไป
เรื่อย ๆ ด้วยกีฬา การออกก�ำลังกายและสันทนาการที่
ครบครัน ประกอบด้วย
		 1) กี ฬ าและการออกก� ำ ลั ง กาย ได้ แ ก่
เทนนิส ปิงปอง ปาเป้า ฟิตเนส โต๊ะพูล ลีลาศ สนามไดร์ฟ
กอล์ฟจ�ำลอง เป็นต้น
		 2) สั น ทนาการ ได้ แ ก่ ดนตรี เล่ น โกะ
คาราโอเกะ คอมพิวเตอร์ ห้องท�ำงาน ห้องสมุด เป็นต้น
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นอกจากนี้ โ ครงการยั ง สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก ตั้ ง
ชมรมขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมและสร้างความเป็น
ชุ ม ชนขึ้ น ในโครงการ โดยโครงการเป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณในการจั ด ตั้ ง ชมรม และมี ง บประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้จ�ำนวนหนึ่ง ถ้าค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมเกินกว่างบประมาณที่โครงการตั้งไว้
ทางสมาชิกชมรมต้องช�ำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกันเอง
จากการสอบถามผู ้ บ ริ ห ารของโครงการ พบว่ า
ในปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรมกว่ า 50 ชมรมขึ้ น ใน
โครงการ อาทิ ชมรมถ่ า ยรู ป ชมรมดนตรี ชมรม
เทนนิส
4.3 การรักษาพยาบาล
โครงการ Smart Community ไม่ใช่โครงการที่
เป็นบ้านพักคนชราแบบทั่ว ๆ ไปในประเทศญี่ ปุ ่ น ที่
มี ช่ื อ เรี ย กว่ า Tokuyo Roken หรื อ ว่ า Ryoyo
โครงการนี้เป็นลักษณะที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม
ที่มีสถานที่ออกก�ำลังกาย ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงไม่มี
แพทย์และพยาบาลประจ�ำโครงการ ถ้าเกิดเหตุการณ์
ที่ ผู ้ สู ง อายุ เ จ็ บ ป่ ว ยขึ้ น มา สมาชิ ก สามารถใช้ บ ริ ก าร
รถพยาบาลที่ทางโครงการจัดไว้ให้ โดยจะจอดรอไว้
บริเวณที่ชั้น 2 ของ Club House เพื่อน�ำส่งผู้ป่วยไป
ยั ง โรงพยาบาลที่ อ ยู ่ ห ่ า งออกจากโครงการไปเพี ย ง
2 กิโลเมตรเท่านั้น ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกมา
เช่าพื้นที่ชั้น 1 ของ Club House เพื่อให้บริการด้าน
การให้คำ� ปรึกษาทางสุขภาพอยูบ่ า้ ง นอกจากนีโ้ ครงการ
มี แ ผนการเปิ ด คลิ นิ ก รั ก ษาโรคและคลิ นิ ก ทั น ตกรรม
ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังชั้น 1 ของ Club House เพื่อ
รองรั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตของ
สมาชิกในโครงการ แต่ปัญหาที่โครงการก�ำลังประสบ
อยู ่ คื อ โครงการไม่ ส ามารถที่ จ ะห้ า มผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
สมาชิ ก เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารได้ เ นื่ อ งจากกฎหมายได้
ก�ำหนดไว้ ท�ำให้ยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันใน
ระยะเวลาต่อไป
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4.4 ปัญหาที่โครงการ Smart Community
		 ประสบ
		 1) การที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ไม่ ไ ด้ มี น โยบายใน
การให้ ง บประมาณสนั บ สนุ น โครงการที่ พั ก ผู ้ สู ง อายุ
ของภาคเอกชน ท�ำให้โครงการ Smart Community
มีงบประมาณมาจากแหล่งเดียวคือ ค่าสมาชิกแรกเข้า
และค่ า ซื้ อ ห้ อ งพั ก เพราะฉะนั้ น โครงการในฐานะที่
เป็ น องค์ ก ารแสวงหาก� ำ ไรจึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว กั บ
สภาวการณ์ ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ์
ทราบว่า สมาชิกของโครงการที่มีอยู่จ�ำนวน 750 คน
ในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดผลก�ำไร โดยเฉพาะต้นทุน
ในการบริ ห ารจั ด การในส่ ว นของ Club House
เนื่องจากจ�ำนวนสมาชิกที่ยังไม่มากพอ ท�ำให้โครงการ
ต้องน�ำรายได้ที่ได้มาจากการขายห้องพักเข้ามาช่วย
โดยโครงการคาดการณ์ว่าจะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อมีสมาชิก
จ�ำนวน 1,000 คน
		 2) ถึ ง แม้ ว ่ า โครงการจะมี ไ ว้ ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง
อายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แต่โครงการไม่สามารถ
ที่ จ ะห้ า มญาติ ข องผู ้ สู ง อายุ เ ข้ า มาอาศั ย อยู ่ ด ้ ว ย
เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายบังคับ สิ่งที่โครงการท�ำได้ก็
เพี ย งแค่ ห ้ า มญาติ ข องสมาชิ ก ในโครงการใช้ บ ริ ก าร
ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น Club House หรือบริการ
เครื่ อ งดื่ ม และห้ อ งนั่ ง เล่ น บริ เ วณด้ า นล่ า งของ
คอนโดมิเนียมเท่านั้น
		 3) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตลง กรรมสิทธิ์
ของห้ อ งชุ ด จะตกเป็ น มรดกของทายาทสมาชิ ก
เนื่ อ งจากการเข้ า มาพั ก อาศั ย ในโครงการ Smart
Community เป็นลักษณะของการซื้อกรรมสิทธิ์การ
เป็นเจ้าของห้องชุด อย่างไรก็ดี บางครั้งทายาทของ
สมาชิกผู้ล่วงลับยังมีอายุไม่ถึง 50 ปี ท�ำให้เกิดปัญหา
ในการเข้าอยู่อาศัยเพราะไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของ
การเป็นสมาชิก ดังนั้นโครงการมีความพยายามที่จะ
เจรจาต่อรองเพื่อขอซื้อกรรมสิทธิ์คืนจากทายาท เพื่อ
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เป็ น การรั ก ษาหลั ก การของโครงการที่ เ ป็ น โครงการ
ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น
4.5 ผลกระทบเชิ ง บวกของการมี Smart
		 Community
		 โครงการ Smart Community เป็นโครงการ
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะในระดับปานกลางถึงสูงของ
ประเทศญีป่ นุ่ เพราะฉะนัน้ การมี Smart Community จึง
เป็นผลกระทบภายนอกเชิงบวก5 (positive externalities)
(Weimer และ Vining, 2017) ทีม่ ตี อ่ ระบบการบริหาร
จัดการผู้สูงอายุโดยภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นกล่าวคือ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน Smart Community มีแนวโน้ม
ที่จะใช้งบประมาณที่อยู่ในระบบการประกันการดูแล
ระยะยาว (Long-term Care Insurance: LTCI) น้อยลง
เนือ่ งจากตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ชาวญีป่ นุ่ ทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไปสามารถทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบ LTCI และได้รบั
บริการการดูแลผู้สูงอายุโดยหักออกจากจ�ำนวนเงินที่
ตัวเองได้รบั ตามเกณฑ์ แต่การอาศัยอยูใ่ นโครงการ Smart
Community น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กบั กองทุน LTCI
ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
		 1) ผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นระบบ LTCI สามารถใช้
บริการการให้คนมาช่วยท�ำอาหารทีบ่ า้ นให้ได้ แต่โครงการ
Smart Community มีบริการอาหารเช้าและเย็นให้กับ
ผู้ทอี่ าศัยในโครงการ ท�ำให้สมาชิกของโครงการไม่ตอ้ งใช้
งบประมาณ LTCI ในส่วนนี้ นอกจากนีก้ จิ กรรมทีเ่ กิดขึน้
ใน Club House ของโครงการ Smart Community
ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่
ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ หรือ Day Care เพราะสามารถ
ใช้บริการ Club House ของโครงการได้ หมายความว่า
ระบบ LTCI จะไม่ ต ้ อ งจ่ า ยค่ า เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ณ
ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของโครงการ Smart
Community แต่อย่างใด
5

		 2) ผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ามาพักอาศัยอยูใ่ นโครงการ
Smart Community เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่ง
ตามหลักเกณฑ์ของระบบการประกันการดูแลระยะยาว
(LTCI) ก�ำหนดว่า ผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิของระบบได้นั้น
จะต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ท�ำให้ผู้สูงอายุของโครงการที่
มีอายุระหว่าง 50 ถึง 64 ปียังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะ
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของระบบ LTCI ได้ และแม้ว่า
สมาชิกโครงการจะอายุมากกว่า 65 ปี แต่หากยังไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินความชรา 7 ล�ำดับของ LTCI
ก็ยงั ไม่สามารถใช้งบประมาณจากระบบ LTCI ได้ ในขณะที่
โครงการ Smart Community ให้ความส�ำคัญกับการ
กันไว้ดีกว่าแก้ (prevention rather than cure)
(Osborne และ Gaebler, 1992) โดยการส่งเสริมให้
สมาชิกในโครงการออกก�ำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรม
ใน Club House เป็นประจ�ำ ท�ำให้สมาชิกมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและเจ็บป่วยช้าลง สมาชิกจะใน
โครงการก็ จ ะชราภาพช้ า ลง ส่ ง ผลให้ ก ารเข้ า ใช้
งบประมาณของ LTCI ช้าลงกว่าเดิม
		 3) โครงการ Smart Community เป็น
โครงการทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นที่มีฐานะใน
ระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เท่ า กั บ
เป็นการลดการฉวยโอกาส (opportunism) ที่ผู้ที่มี
ฐานะระดับปานกลางถึงสูงจะเข้ามาแย่งการใช้บริการ
จากผู้ที่มีรายได้ต�่ำเฉกเช่นกรณีผู้มีรายได้ปานกลางถึง
สู ง แต่ เ ลื อ กใช้ ร ะบบประกั น สุ ข ภาพบั ต รทองของ
ประเทศไทย เป็นต้น เพราะเมื่อสมาชิกโครงการ Smart
Community ตั ด สิ น ใจช� ำ ระค่ า สมาชิ ก แล้ ว ท� ำ ให้
สมาชิ กไม่จ� ำ เป็ นที่ จ ะไปใช้บริ การของที่พั กผู ้ สู งอายุ
ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเปรียบได้กับเมื่อผู้ใช้รถเลือก
ใช้ทางด่วนพิเศษโดยการยอมจ่ายค่าทางด่วนแล้ว จะ
ช่วยลดความแออัดของการจราจรในเส้นทางธรรมดาที่
อยู่ด้านล่างให้กับผู้มีรายได้น้อย

Externalities คือผลกระทบภายนอกที่เป็นได้ทั้งเชิงบวก (positive) หรือเชิงลบ (negative) ที่เป็นผลมาจากการกระท�ำของใครบางคนที่ไปกระทบใคร
อีกคนหนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้ความยินยอม (Weimer และ Vining, 2017) ในกรณีศึกษานี้จัดเป็นผลกระทบภายนอกเชิงบวก
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5. ข้อค้นพบจากการวิจัย
5.1 โครงการ Smart Community เมืองอินาเงะ
		 มีความสอดคล้องกับรัฐกลวงในทางทฤษฎี
		 การเลือกโครงการ Smart Community เมืองอิ
นาเงะ ที่จังหวัดชิบะเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นการจัดบริการสาธารณะในภารกิจสังคมสงเคราะห์
โดยภาคเอกชนซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการจะหาค�ำตอบ
ว่าเมื่อภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการนี้ที่
แต่เดิมผูกขาดโดยภาครัฐแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า “รัฐกลวง” หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สิ่ง
ที่เกิดขึ้นด้วยแนวคิดและทฤษฎีรัฐกลวง ผู้วิจัยพบว่า
โครงการ Smart Community มีความสอดคล้องกับ
รัฐกลวงในทางทฤษฎี ดังนี้
		 1) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Rhodes
(1994) ที่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติของการ
บริหารจัดการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างเหมาบริการ
(contracting out) การทดลองตลาด (market
testing) การแยกผู้ซื้อกับผู้ผลิต (purchaser-provider
split) และระบบกึ่งตลาด (quasi market) โดยระบบ
กึ่งตลาดนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างผู้จัดบริการ
ที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน ท�ำให้ภาครัฐลดบทบาท
การจัดบริการสาธารณะไปให้กบั การจัดบริการทางเลือก
ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ Smart Community
		 2) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด รั ฐ กลวง (The
Hollow State) ของ Peters (2000) ในระดับกลาง
(The Meso-Level) โดยที่การเกิดขึ้นของ Smart
Community ก็เนื่องมาจากการกระจายการจัดบริการ
ผ่านการยกเลิกการควบคุม (deregulation) ไปให้กับ
หน่วยงานรูปแบบอื่นเป็นผู้จัดบริการแทน
		 3) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด รั ฐ กลวง (The
Hollowed-out State) ของ Skelcher (2000) ใน
ประเด็นที่ว่าการจัดบริการสาธารณะโดยภาคเอกชนนั้น
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เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ ที่ รั ฐ สู ญ เสี ย ความชอบธรรมในการ
บริหารจัดการของรัฐ เนื่องจากพลเมืองเกิดความไม่ไว้
วางใจในการจัดบริการที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุของ
ภาครัฐจึงหันไปใช้บริการที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ของภาคเอกชนแทน ซึ่งในกรณีของโครงการ Smart
Community คือประชาชนในกลุ่มรายได้กลางถึงสูง
ไม่ไว้วางใจที่พักผู้สูงอายุของภาครัฐจึงเลือกใช้บริการ
ของโครงการ Smart Community แทน
		 4) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด รั ฐ กลวง (The
Hollow State) ของ Milward และ Provan (2000)
เนื่องจากโครงการ Smart Community เป็นการจัด
บริการที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุของภาคเอกชนใน
ประเด็นที่มีการใช้เครือข่ายในการการผลิตบริการร่วมกัน
(co-production) กล่าวคือ ภาคเอกชนเข้ามาร่วมผลิต
ที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู้สูงอายุ เนื่องจากการจัดบริการ
สาธารณะโดยที่ภาครัฐเป็นผู้จัดเพียงหน่วยเดียวไม่อาจ
ท�ำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนได้อีกต่อไป
5.2 โครงการ Smart Community เมืองอินาเงะ
		 ไม่น�ำไปสู่การเกิดปัญหา 4 ประการของรัฐ
		 กลวงตามข้อกังวลของ Rhodes (1994)
		 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัญหาที่จะตาม
มาจากการเกิดขึ้นของรัฐกลวงที่เป็นความกังวลของ
Rhodes (1994) เช่น ปัญหาการกระจัดกระจายการ
จัดบริการสาธารณะให้กับหน่วยงานรูปแบบต่าง ๆ และ
ท�ำให้เกิดรัฐกลวงนั้น จากผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้น
ของโครงการ Smart Community กลับเป็นการสร้าง
นวั ต กรรมด้ า นที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ เพราะ
โครงการเปิดโอกาสให้สมาชิกของโครงการได้มีโอกาส
ครอบครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดและสามารถตกทอดให้แก่
ทายาทได้ ในขณะทีท่ พี่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
จะเป็นการให้เช่าห้องชุดในระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่ง
ไม่สามารถตกทอดให้แก่ทายาทได้ ดังนั้นจึงเป็นเสมือน
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ทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ที่ก�ำลังจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่
ไม่ ต ้ อ งใช้ เ งิ น เก็ บ ยามเจ็ บ ป่ ว ยในวั ย ชรามาจ่ า ยเป็ น
ค่าเช่าห้องเพราะเป็นการซื้อห้องพักไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในวัย
ท�ำงานซึ่งกว่าจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอาจจะผ่อนจน
หมดแล้วหรือเกือบหมด ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวเป็น
สิ่ ง ที่ ภ าครั ฐ ไม่ ค วรจะเข้ า มาด� ำ เนิ น การเองเพราะ
เป็นการแสวงหาก�ำไรจากประชาชน นอกจากนี้การมี
ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบ Smart Community
ก็ไม่ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาในการประสานงาน การซ�ำ้ ซ้อนกัน
ทางภารกิจ ปัญหาการไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้
(accountability) และปัญหาความหายนะทางสังคม
ที่ Rhodes กังวลแต่อย่างใด เนื่องจากระบบประกัน
การดูแลระยะยาว (LTCI) ของประเทศญี่ปุ่น ก�ำหนด
ให้มีบุคคลที่ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการ คือ Care
Manager เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบ
LTCI ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐก�ำหนดไว้ นอกจากนั้น
การยกเลิ ก การควบคุ ม (deregulation) การขาด
กฎหมายบังคับ รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของส่วนกลางลดลงส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถทีจ่ ะถือหางเสือ
ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนั้น ผู้วิจัยพบว่าจากกรณีศึกษา
โครงการ Smart Community เมืองอินาเงะ ไม่เกิด
ปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากกลไกตลาดจะ
ท�ำหน้าที่สร้างประสิทธิภาพขึ้นมาเอง ผู้สูงอายุจะเป็น
ผู้เลือกที่พักอาศัยด้วยตนเองโดยพิจารณาจากกลไกทาง
ด้านราคาเป็นหลัก หากราคาไม่คุ้มกับคุณภาพที่ได้รับ
หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุก็จะไม่เลือกใช้
บริการที่พักผู้สูงอายุน้ันๆ และเลือกที่พักที่เหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง ในส่วนของการก�ำกับดูแลจากการ
ศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังมีบทบาทในการ
บังคับใช้กฎหมายในที่พักผู้สูงอายุภาคเอกชนอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการไม่อนุญาตให้จ�ำกัดสิทธิผู้ใช้บริการ
คลินิกรักษาพยาบาลในโครงการหรือการที่กฎหมาย

ยั ง คงอนุญาตให้ญาติของเจ้าของห้องเข้าไปอยู่อาศัย
ด้วยได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการที่รัฐยังสามารถก�ำกับ
ดูแลอยู่
5.3 ค่ า นิ ย มภายใต้ พ าราไดม์ OPM เครื่ อ ง
		 ป้องกันไม่ให้โครงการ Smart Community
		 เกิดปัญหาที่ตามมาจากรัฐกลวง
		 ยังคงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่กังวลถึงการให้
ภาคเอกชนเข้ า มาบริ ห ารจั ด การในภารกิ จ ของรั ฐ
เนื่องจากจะน�ำไปสู่ปัญหาความล้มเหลวทางการตลาด
(market failure) ที่ระบบตลาดจะเกิดความล้มเหลว
เมื่อมีปัญหาการผูกขาดทางการตลาด (monopoly)
หรื อ ปั ญ หาทางด้ า นการกระจายรายได้ (Income
Distribution) ขึ้น (Stiglitz, 2000; Weimer และ
Vining, 2017) ด้วยเหตุนี้ภาครัฐยังคงมีความจ�ำเป็น
ในการเข้ามาก�ำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการผูกขาด
ทางการตลาดดังกล่าวขึ้น ซึ่งจากการศึกษาโครงการ
Smart Community ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ค้นพบประเด็นส�ำคัญ
เกีย่ วกับบทบาทของภาครัฐใน 2 ประเด็นกล่าวคือ
		 1) โครงการ Smart Community มีการ
วางแผนที่จะเปิดบริการคลินิกเอกชนในส่วนด้านหลัง
ของโครงการ โดยทางโครงการต้องการที่จะเปิดคลินิก
ส�ำหรับคนที่เป็นสมาชิกของโครงการเท่านั้นที่สามารถ
รั บการรั ก ษาได้ แต่ ปั ญหาคื อ กฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นยังไม่อนุญาตที่จะแบ่งแยกการรักษาพยาบาลให้
เฉพาะสมาชิกได้ หากโครงการเปิดคลินิกดังกล่าวชาว
ญี่ ปุ ่ น ทุ ก คนสามารถที่ จ ะเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารได้ ท� ำให้
สมาชิ ก ของโครงการขาดความเป็ น ส่ ว นตั ว ทาง
โครงการก�ำลังคิดวิธีแก้ไขในประเด็นนี้อยู่ (จากการให้
ข้อมูลของผู้บริหารโครงการ)
		 2) โครงการ Smart Community มีความ
ประสงค์ที่จะให้เฉพาะสมาชิกของโครงการเท่านั้นที่
สามารถจะเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการได้ แต่เนื่องจาก
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โครงการ Smart Community เป็ น โครงการขาย
กรรมสิทธิค์ อนโดมิเนียมให้กบั ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต่ 50 ปี
ขึ้ น ไปและมี สุ ข ภาพแข็ ง แรงเท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต าม
โครงการ Smart Community ไม่สามารถที่จะห้าม
สมาชิกในการที่จะน�ำญาติหรือคนนอกเข้ามาอาศัยอยู่
ด้ ว ยได้ เนื่ อ งจากห้ อ งพั ก เป็ น กรรมสิ ท ธ์ ถ าวรของ
สมาชิกและกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้โครงการสามารถ
ท�ำอย่างนั้นได้ โครงการจึงท�ำได้เพียงห้ามญาติหรือ
คนนอกใช้บริการ Club House และห้ามใช้ทรัพยากร
ส่วนกลาง เช่น เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ หรือโต๊ะอ่าน
หนังสือที่ตั้งไว้บริเวณล็อบบี้ของอาคารที่พักได้เท่านั้น
(จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารโครงการ)
ประเด็นส�ำคัญทั้งสองประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของการต้องมีรัฐ เพราะใน
กรณี นี้ รั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ เ กิ ด ความเป็ น
ธรรมและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คมโดยการไม่
อนุญาตให้โครงการจ�ำกัดการรักษาพยาบาลให้เฉพาะ
สมาชิกในโครงการได้ รวมถึงรัฐเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
ว่าเมื่อผู้ซื้อได้ซื้อกรรมสิทธิ์ของห้องพักแล้วก็ไม่มีเหตุ
จ�ำเป็นใดที่ๆ จะห้ามญาติหรือเพื่อนของผู้ซื้อเข้ามา
อาศัยอยู่ในห้องของผู้ซื้อได้ ซึ่งสองประเด็นที่ได้จากข้อ
ค้นพบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6. บทสรุป
การจากศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง การจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ประเภทสังคมสงเคราะห์ เรื่องที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูง
อายุ ข องประเทศญี่ ปุ ่ น โดยใช้ โ ครงการ Smart
Community เป็ น กรณี ศึ ก ษานี้ ผู ้ วิ จั ย ค้ น พบว่ า
โครงการ Smart Community ได้ ส ะท้ อ นถึ ง
ปรากฏการณ์รัฐกลวง หรือ Hollow State อย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากกลไกการตลาดตามค่านิยมภายใต้
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พาราไดม์ NPM เริ่มหันมาให้ความสนใจกับภารกิจ
ด้านสังคมสงเคราะห์ในลักษณะนี้ แต่จากรายละเอียด
ที่ ค ้ น พบเกี่ ย วกั บ บทบาทของภาครั ฐ ที่ ยั ง คงอยู ่ ใ น
ภารกิจนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดบริการที่พักอาศัยส�ำหรับ
ผู ้ สู ง อายุ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ โครงการ Smart
Community เพิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น อี ก แต่ ก็ ไ ม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ปัญหาของรัฐกลวง 4 ประการดังที่ Rhodes (1994)
กังวลแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการในลักษณะของ
โครงการ Smart Community นี้ถูกสร้างขึ้นส�ำหรับ
พลเมื อ งผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสามารถในการจ่ า ย และ
ประสงค์ที่จะจ่ายเพิ่มเติมจากเงินกองทุน LTCI โดยมี
ทางเลือกภายใต้การควบคุมของรัฐ นอกจากนั้นแล้ว
ภาครั ฐ ยั ง คงมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการจั ด บริ ก าร
สาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ใช้บริการ
ในกลุ่มที่ไม่มีความสามารถจ่ายหรือไม่ประสงค์ที่จะ
จ่ายเงินเพิ่มเติมจากเงินกองทุนอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นจึง
หมายความว่าการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐที่
เป็นไปตามค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM ที่ส่งผลต่อ
การท�ำให้รัฐต้องยกเลิกควบคุม (deregulation) ใน
ภารกิจด้านนี้เพื่อเปิดให้เอกชนเข้าแข่งขันในภารกิจ
ในลั ก ษณะนี้ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ น ่ า กั ง วล เนื่ อ งจากกลไก
ตลาดจะเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในจั ด สรรว่ า สิ่ ง ใดที่ รั ฐ ต้ อ ง
เข้ามาจัดบริการ เช่น พลเมืองที่ไม่สามารถเข้าไปซื้อ
บริการในระดับราคาทีส่ งู เกินความสามารถของตัวเองได้
หรื อ สิ ท ธิ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ พั ก ผู ้ สู ง อายุ ภ าคเอกชน
เช่น โครงการ Smart Community ไม่สามารถจ�ำกัด
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก หรื อ โรงพยาบาลไว้ เ พี ย งเฉพาะ
สมาชิ ก ของโครงการ หรื อ โครงการ Smart
Community ไม่ ส ามารถห้ า มญาติ ห รื อ เพื่ อ นที่ อ ายุ
ยั ง ไม่ถึง 50 ปีเข้ามาอาศัยในห้องพัก และโครงการ
Smart Community ไม่สามารถยกเลิกกรรมสิทธิ์ของ
ทายาทที่อายุต�่ำกว่า 50 ปี ได้ เป็นต้น
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การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี ข ้ อ แนะน� ำ ที่ น ่ า สนใจส� ำ หรั บ
ประเทศไทยซึง่ ถูกคาดการณ์วา่ จะยกระดับเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี ค.ศ. 2024 หรืออีก
ประมาณ 6 ปีขา้ งหน้า และเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด
(super-aged society) ในปี ค.ศ. 2038 หรืออีก 20 ปีขา้ งหน้า
(He et.al., 2016) โดยน�ำประสบการณ์ของประเทศญีป่ นุ่
ในเรื่องการแบ่งส่วน (segmentation) โดยที่พักอาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ยังท�ำก�ำไรให้ภาคเอกชนเข้ามารับไป
บริหารจัดการ และรัฐยังคงเหลือภารกิจในการรับผิดชอบ
ดูแลเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งพึง่ พิงรัฐอย่างแท้จริงเท่านัน้
ซึ่งในการแบ่งส่วนให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานแสวงหา
ก�ำไรเข้ามาร่วมมีบทบาทในการจัดบริการที่พักอาศัย
ส�ำหรับผูส้ งู อายุในกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามสามารถจ่ายทัง้ ใน
ระดับบนและระดับกลางนั้น รัฐควรตั้งเงื่อนไขให้ภาค
เอกชนทีเ่ ข้ามาท�ำการตลาดทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุตอ้ ง
ผนวกแนวคิดการให้บริการด้านสุขภาพในเชิงป้องกัน
(preventive) ด้วยวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
(anti-aging and regenerative science) ด้วย เพือ่
เป็นการชะลอการจ่ายเงินภาครัฐให้กบั การรักษาพยาบาล
(curative) ซึง่ เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐในสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด (super-aged society) และตราบใดทีภ่ าครัฐยัง
คงท�ำหน้าทีใ่ นการสร้างกลไกในการก�ำกับดูแลอยู่ จะไม่
เกิดปัญหาทีเ่ กิดจากการทีภ่ าคเอกชนจะเข้ามามีบทบาท
แทนรัฐ กลืนกินรัฐจนกลวง หรือน�ำไปสูป่ ญ
ั หาของรัฐกลวง
แต่อย่างใด หากแต่จะน�ำมาซึง่ ประโยชน์ทหี่ รือผลกระทบ
เชิงบวกทางอ้อมทีเ่ กิดขึน้ คือ ภาครัฐเหลือภาระรับผิดชอบ
เฉพาะส่วนทีต่ อ้ งรับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของความเป็นธรรม เท่าเทียม และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ลง
ในอีกมิตหิ นึง่ ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายใต้
พาราไดม์ NPS (New Public Service) หรือการบริการ
สาธารณะแนวใหม่อกี ด้วย (ปกรณ์, 2558)

ในส่วนของข้อจ�ำกัดในการน�ำตัวแบบการบริหาร
จั ด การที่ พั ก ผู ้ สู ง อายุ ข องประเทศญี่ ปุ ่ น มาใช้ กั บ
ประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายด้าน โดยเริ่มจากภาพรวมที่
ประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมายาวนานจึงท�ำให้
คุณภาพชีวติ ของประชากร การวางระบบบ�ำนาญและการ
ออม รวมถึงการเตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หาส�ำหรับการเข้า
สู่สังคมสูงอายุมีมากกว่า ส่งผลให้ผู้สูงอายุญี่ปุ่นเองมี
ศักยภาพในการจ่ายค่าทีพ่ กั อาศัยของเอกชนทีม่ รี าคาสูง
ด้วยตนเองได้มากกว่า ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งยังอยู่
ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาระดับสูงท�ำให้คุณภาพชีวิต
ของประชากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมพร้อมและ
แก้ปญ
ั หาการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุมนี อ้ ยกว่า รวมถึงยังขาด
ระบบบ�ำนาญและการออมทีเ่ ข้มแข็งจึงน�ำไปสูค่ วามไม่พร้อม
ที่จะดูแลตนเองของผู้สูงอายุเป็นจ�ำนวนมาก ประเด็น
ต่อมาทีภ่ าครัฐไทยยังขาดข้อมูลเกีย่ วกับความต้องการที่
อยูอ่ าศัยในรูปแบบบ้านพักคนชราของผูส้ งู อายุทแี่ ท้จริง
และเมือ่ สังคมรับรูแ้ ละเกิดความตระหนักว่าประเทศไทย
ก�ำลังจะเข้าสูส่ งั คมสูงวัยระดับสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่นาน
การสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับโดยไม่
จ�ำกัดจ�ำนวนเป็นการเตรียมพร้อมที่ผิดและไม่อาจแก้
ปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ในประเด็นหนึง่ ของงานวิจยั ก็ได้ชี้
ให้เห็นแล้วว่าโครงการ Smart Community ของประเทศ
ญี่ปุ่นเองก็ยังมีผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยอย่างไม่เต็มจ�ำนวน
และยังคงประสบภาวะขาดทุนอยู่ ดังนั้นประเทศไทย
จึงยังจะต้องใช้ขอ้ ค้นพบเหล่านีไ้ ปเร่งพัฒนาระบบบ�ำนาญ
และการออม รวมถึงการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จาก
Big Data มาท�ำการค�ำนวณอุปสงค์อปุ ทานทีแ่ ท้จริงเสียก่อน
ไม่เช่นนัน้ อาจมีการสร้างทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุจนเกิน
ความจ�ำเป็นและน�ำไปสู่ปัญหาวิกฤติมุมกลับของที่พัก
ผู้สูงอายุทเี่ ฟ้อมากเกินไปและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไปได้ในอนาคต
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