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 หลายประเทศทั่วโลกก าลังประสบกับปัญหาการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโลยีและการแพทย์ ผู้สูงอายุจึงมีอายุยืนยาวมากขึ้น  
และมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ า 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ระดับสูงสุด จากสถิติพบว่า ประเทศญี่ปุ่นใน ทุก ๆ 31 วินาทีจะมีเด็กเกิดใหม่ 
จ านวน 1 คน ในขณะที่ ทุกๆ 24 วินาทีจะมีคนเสียชีวิต 1 คน ท าให้
โครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการตายมากกว่าประชากร
เกิดใหม่ อายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ของผู้ชายอยู่ที่ 80.79 ปี และ
ผู้หญิง 87.05 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหา
เชิงโครงสร้างทางสังคมและตลาดแรงงานในประเทศ ท าให้ประชากร 
วัยแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งมักลาออกจากงานหลังการมีบุตร  
และไม่สามารถกลับเข้ามาในตลาดแรงงานได้  
 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีการวางแผนและด าเนินนโยบายหลายด้าน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการวางแผน 
เพ่ือรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่ท้าทายและมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
หากภาครัฐขาดการวางแผนนโยบายที่ดีแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ภาวะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ า



หรือชะงัก การขาดแคลนวัยแรงงาน ภาระทางด้านงบประมาณ การดูแล
ผู้สูงอายุ การออมเงินหลังเกษียณ ภาวะหนี้ในเรือน เป็นต้น  
 ความหมายของ “การก้าวสูส่ังคมผู้สูงอายุ” 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations:UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ 
(Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 
60 ปีขึ้นไป และค าว่า “การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ” (Aging - Society) 
หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7  
ของประชากรทั้งประเทศ และหากประเทศใดมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี 
มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่ 
“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged-Society) และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่ (Super-aged Society) เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุเกิน 65 ปี 
มากกว่า ร้อยละ 20  
 สิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นก าลังประสบกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ในปี 2565 เมื่อประเทศมี
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตของทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน 
การบริโภคลดลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ ากว่าที่ธนาคารกลางก าหนด 
ประชากรจ านวนออมเงินและไม่น าเงินออกมาใช้ ขณะเดียวกัน อัตรา 
การพ่ึงพิงของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น เกิดภาระแก่วัยแรงงาน และ
งบประมาณด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาทางการคลัง
ของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 



 ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะ “การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ”  
จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทย 
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 67.6 ล้านคน เป็นชาย 33 ล้านคน หญิง 34.6 ล้านคน  
และมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 11.3 ล้านคน หรือ 16.7% ของจ านวน 
ประชากรทั้งหมด วัยท างานอายุ 15 - 59 ปี จ านวน 44.60 ล้านคน วัยเด็ก 
อายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 11.60 ล้านคน และคาดการณ์ว่าประเทศไทย 
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 หรือมีประชากรอายุเกิน 60 ปี 
ขึ้นไป เป็นสัดส่วน 20% และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปสูงถึง 28%  
 นโยบายภาษีกับสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น 
 ภาษีถือเป็นเครื่องมือทางการคลังในการบริหารรายได้ของรัฐ  
เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม 
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ประเด็นสังคมผู้สูงอายุ  
 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีความพยายามในการเพ่ิมรายได้จากการ
เก็บภาษี ผ่านการขึ้นภาษีบริโภคโดยเฉพาะอาหาร เริ่มต้นเดือน เมษายน ปี 2017  
และในเดือนตุลาคม ปี 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขึ้นภาษีการบริโภค 
เป็น 10% จาก 8% แม้ว่าจะเคยขึ้นภาษีการบริโภคจาก 5% เป็น 8%
มาแล้วในปี 2557 เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ 
เ พ่ือผู้สู งอายุ  โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลและดูแลผู้สู งอายุ 
นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีความพยายามในการเพ่ิมอัตราในแต่ละ
ประเภทภาษี เพ่ือเพ่ิมรายได้ของรัฐ เช่น ภาษียาสูบ ภาษีท่องเที่ยว เป็นต้น 
รัฐบาลได้ด าเนินการนโยบายภาษีด้านการส่งเสริมการเกิดใหม่ของ



ประชากรและสังคมผู้สูงอายุ เช่น ค่าลดหย่อนการมีบุตร การจ้างงาน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 นโยบายภาษีกับสังคมผู้สูงอายุในไทย  
 กรมสรรพากรมีการออกนโยบายภาษีหลายมาตรการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสั งคมผู้ สู งอายุ  สนับสนุน อัตราการเกิดของประชากรใหม่  
สร้างประชากรวัยแรงงานในอนาคต และการออมเพ่ือการเกษียณอายุ  
ซึ่งเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของคนไทย เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีสัดส่วน 
การออมเงินเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณในระดับต่ า รายละเอียดของมาตรการ
ภาษีมี ดังนี้ 
 1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ  
  ตามพระราชกฎษฏีกาฉบับที่ 639 พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจ านวนร้อยละ 100 ส าหรับรายจ่ายที่จ่ายเป็น
เงินเดือนและค่าจ้าง กรณีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
และมีค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งนายจ้างสามารถจ้างงานได้ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ มาตรการ
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น
และมีรายได้เพ่ือดูแลตนเองหลังเกษียณ นอกจากนี้ยังเป็นการบรรเทา
ภาระภาษีของบริษัทฯ  
 2.  การปรับปรุงรายการหักลดหย่อนส าหรับบุตร  
  กรมสรรพากรได้ปรับปรุงค่าลดหย่อนส าหรับบุตรชอบด้วย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของ



สามีหรือภริยาของผู้มี เงินได้  คนละ 30,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนบุตร  
ซึ่งจากเดิมหักค่าลดหย่อนได้เพียง 15,000 บาท  
 3.  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร  
  สืบเนื่องจากการปรับปรุงค่าลดหย่อนการมีบุตร ในปี 2561 
กรมสรรพากรได้ออกนโยบายภาษีเพ่ือก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยให้หักเป็นค่าลดหย่อนเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 30,000 บาท  
รวมเป็น 60,000 บาท ส าหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรให้เหมาะสม 
กับสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้มีเงินได้
สามารถหักลดหย่อน ส าหรับรายจ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร 
ได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี ส าหรับการจ่ายตั้งแต่ 
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 4.  การยกเว้นภาษีส าหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
  ส าหรับผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่อยู่ใน
ประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท ซึ่งเป็น
การบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้สูงอายุ   
 5.  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออม 
  กองทุนการออมแห่งชาติ  
  ก าหนดให้สมาชิก กอช. สามารถหักลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้า กอช.  
ในการค านวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่เมื่อรวมที่
จ่ายเข้ากองทุนอ่ืนๆ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญแล้ว ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท และยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  



ที่ได้รับจาก กอช. ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน 
เพ่ิมมากข้ึน  
  การให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) 
  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนรวมประเภทที่ส่งเสริม 
ให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ  ผู้ลงทุน 
ซึ่งสามารถน าเงินลงทุนมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท
หรือ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี 
นอกจากนั้นยังต้องถือไว้เกินกว่า 5 ปี และมีอายุเกิน 55 ปี ถึงจะสามารถ
ขายได้  
  การให้สิทธิประโยชน์ส าหรับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ  
  เงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อน
ได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 500,000 
บาท ส าหรับคนที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  การให้สิทธิประโยชน์ส าหรับเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญราชการ  
 เงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ใช้เป็น 
ค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับคนที่จ่ายเงิน 
สะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  
 



 ข้อเสนอ 
 แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการภาษีเพ่ือรองรับการก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งเสริมการเกิดใหม่ของประชากร 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมสรรพากรอาจพิจารณาข้อเสนอ ดังต่อไปนี้  
 1.  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมธุรกิจส าหรับผู้สูงอายุ โดยก าหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการได้  
2 เท่า เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนธุรกิจที่สามารถรองรับ 
สังคมผู้สูงอายุ และเพ่ิมการบริโภคในอนาคตของคนกลุ่มนี้ เช่น ผู้ประกอบการ 
ที่ด าเนินธุรกิจบ้านพักส าหรับคนสูงอายุ วัสดุก่อสร้าง - อุปกรณ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ สินค้าเวชภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพบางประเภท การท่องเที่ยว
ในผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 2.  การหักลดหย่อนส าหรับค่ารักษาพยาบาลในผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ถือเป็นสัดส่วนหลักของรายจ่ายในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจ
ด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกับการหักค่าลดหย่อนการมีบุตร การหักค่า
ลดหย่อน เป็นแบบเหมา 
 3.  การทบทวนการปรับปรุ งการยกเว้น เงินได้ของผู้สู งอายุ  
จ านวน 190,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หรือประมาณ 
12 ปี จึงอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
  นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีการวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 



เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ดี มาตรการภาษีเป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุเท่านั้น  การด าเนินนโยบายของรัฐ
ด้านอ่ืน ๆ เช่น สวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ สาธารณสุข การพัฒนาตลาดแรงงาน  
การประกันสังคม การสนับสนุนการออมเงินหลังเกษียณการขยายอายุ 
เวลาเกษียณ เป็นต้น ซึ่งมีความส าคัญและควรด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบาย
ทางด้านภาษี  
 

 
 


