นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ชวิกา โชติวิทยธานินทร์
กรมสรรพากร
หลายประเทศทั่วโลกกาลังประสบกับปัญหาการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ด้วยความก้าวหน้ าของเทคโลยี และการแพทย์ ผู้ สู งอายุ จึ งมี อายุ ยื นยาวมากขึ้ น
และมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของประชากรที่ต่า
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ระดับสู งสุ ด จากสถิติ พบว่ า ประเทศญี่ ปุ่ นใน ทุ ก ๆ 31 วิ นาที จะมีเด็ กเกิ ดใหม่
จานวน 1 คน ในขณะที่ ทุ ก ๆ 24 วิ น าที จ ะมี คนเสี ย ชี วิ ต 1 คน ท าให้
โครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการตายมากกว่าประชากร
เกิดใหม่ อายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ของผู้ชายอยู่ที่ 80.79 ปี และ
ผู้หญิง 87.05 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหา
เชิ งโครงสร้ า งทางสั ง คมและตลาดแรงงานในประเทศ ทาให้ ประชากร
วั ยแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะผู้ หญิ ง ซึ่ งมั กลาออกจากงานหลั งการมี บุ ตร
และไม่สามารถกลับเข้ามาในตลาดแรงงานได้
รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น จึ ง มี ก ารวางแผนและด าเนิ น นโยบายหลายด้ า น
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการวางแผน
เพื่อรั บมือกั บสั งคมผู้ สู งอายุ จึ งเป็ นประเด็นที่ ท้าทายและมีความส าคัญอย่างยิ่ ง
หากภาครั ฐขาดการวางแผนนโยบายที่ดี แล้ ว อาจก่อให้ เกิดปั ญหาทางเศรษฐกิ จ
และสังคมอื่น ๆ ตามมา เช่น ภาวะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่า

หรือชะงัก การขาดแคลนวัยแรงงาน ภาระทางด้านงบประมาณ การดูแล
ผู้สูงอายุ การออมเงินหลังเกษียณ ภาวะหนี้ในเรือน เป็นต้น
ความหมายของ “การก้าวสูส่ ังคมผู้สูงอายุ”
องค์การสหประชาชาติ (United Nations:UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ
(Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า
60 ปี ขึ้ น ไป และค าว่ า “การก้ า วสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ” (Aging - Society)
หมายถึ ง สั งคมหรื อประเทศที่ มี ประชากรอายุ ตั้ งแต่ 65 ปี มากกว่ าร้ อยละ 7
ของประชากรทั้งประเทศ และหากประเทศใดมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
“สั งคมผู้ สู งอายุ โ ดยสมบู ร ณ์ ” (Aged-Society) และเข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุ
อย่างเต็มที่ (Super-aged Society) เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุเกิน 65 ปี
มากกว่า ร้อยละ 20
สิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นกาลังประสบกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
และคาดว่าจะเข้าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อย่ างเต็ม ที่ในปี 2565 เมื่อประเทศมี
ผู้สูงอายุจานวนมาก ประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตของทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน
การบริโภคลดลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ากว่าที่ธนาคารกลางกาหนด
ประชากรจ านวนออมเงิ น และไม่ น าเงิ น ออกมาใช้ ขณะเดี ย วกั น อั ต รา
การพึ่งพิงของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เกิดภาระแก่วัยแรงงาน และ
งบประมาณด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาทางการคลัง
ของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก

ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยอยู่ ในสภาวะ “การก้าวสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ ”
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทย
มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 67.6 ล้านคน เป็นชาย 33 ล้านคน หญิง 34.6 ล้านคน
และมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจานวน 11.3 ล้านคน หรือ 16.7% ของจานวน
ประชากรทั้งหมด วัยทางานอายุ 15 - 59 ปี จานวน 44.60 ล้านคน วัยเด็ก
อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 11.60 ล้านคน และคาดการณ์ว่าประเทศไทย
จะเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ อย่ างสมบู รณ์ ในปี 2564 หรื อมีประชากรอายุ เกิน 60 ปี
ขึ้นไป เป็นสัดส่วน 20% และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปสูงถึง 28%
นโยบายภาษีกับสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น
ภาษี ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการคลั ง ในการบริ ห ารรายได้ ข องรั ฐ
เพื่อนามาพัฒนาประเทศ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ประเด็นสังคมผู้สูงอายุ
ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีความพยายามในการเพิ่มรายได้จากการ
เก็บภาษี ผ่านการขึ้นภาษีบริ โภคโดยเฉพาะอาหาร เริ่มต้นเดือน เมษายน ปี 2017
และในเดือนตุลาคม ปี 2562 รัฐ บาลญี่ปุ่ น เตรียมขึ้นภาษีการบริโ ภค
เป็ น 10% จาก 8% แม้ว่าจะเคยขึ้น ภาษีการบริโ ภคจาก 5% เป็น 8%
มาแล้วในปี 2557 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ
เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ โดยเฉพาะด้ า นการรั ก ษาพยาบาลและดู แ ลผู้ สู ง อายุ
นอกจากนี้ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ยั ง มี ค วามพยายามในการเพิ่ ม อั ต ราในแต่ ล ะ
ประเภทภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐ เช่น ภาษียาสูบ ภาษีท่องเที่ยว เป็นต้น
รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น การนโยบายภาษี ด้ า นการส่ ง เสริ ม การเกิ ด ใหม่ ข อง

ประชากรและสั งคมผู้ สู งอายุ เช่น ค่ าลดหย่ อนการมี บุต ร การจ้างงาน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
นโยบายภาษีกับสังคมผู้สูงอายุในไทย
กรมสรรพากรมี ก ารออกนโยบายภาษีห ลายมาตรการเพื่อ แก้ ไ ข
ปั ญ หาสั ง คมผู้ สู ง อายุ สนั บ สนุ น อั ต ราการเกิ ด ของประชากรใหม่
สร้ างประชากรวัย แรงงานในอนาคต และการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลั กอย่ างหนึ่ งของคนไทย เนื่ องจากประเทศไทยยั งคงมี สั ดส่ วน
การออมเงินเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณในระดับต่า รายละเอียดของมาตรการ
ภาษีมี ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
ตามพระราชกฎษฏีกาฉบับที่ 639 พ.ศ. 2560 กาหนดให้ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจานวนร้อยละ 100 สาหรับรายจ่ายที่จ่ายเป็น
เงินเดือนและค่าจ้าง กรณีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งนายจ้างสามารถจ้างงานได้
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนลู ก จ้ างในสถานประกอบการ มาตรการ
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
และมีร ายได้เพื่อดูแลตนเองหลั งเกษีย ณ นอกจากนี้ยังเป็นการบรรเทา
ภาระภาษีของบริษัทฯ
2. การปรับปรุงรายการหักลดหย่อนสาหรับบุตร
กรมสรรพากรได้ ป รั บ ปรุ ง ค่ า ลดหย่ อ นส าหรั บ บุ ต รชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของ

สามี หรื อภริ ยาของผู้ มี เงิ นได้ คนละ 30,000 บาท โดยไม่ จ ากั ดจ านวนบุ ตร
ซึ่งจากเดิมหักค่าลดหย่อนได้เพียง 15,000 บาท
3. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร
สื บ เนื่ องจากการปรั บ ปรุ ง ค่ า ลดหย่ อนการมี บุ ต ร ในปี 2561
กรมสรรพากรได้ออกนโยบายภาษีเพื่อ กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยให้ หั ก เป็ น ค่ า ลดหย่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น อี ก จ านวน 30,000 บาท
รวมเป็น 60,000 บาท สาหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561
เป็ นต้ นไป ซึ่ งเป็ นการบรรเทาภาระค่ าใช้ จ่ ายในการเลี้ ยงดู บุ ตรให้ เหมาะสม
กับสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังกาหนดให้ผู้มีเงินได้
สามารถหั ก ลดหย่ อน ส าหรั บ รายจ่ ายเป็ น ค่ าฝากครรภ์ และคลอดบุ ต ร
ได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี สาหรับการจ่ายตั้งแต่
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
4. การยกเว้นภาษีสาหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ส าหรั บ ผู้ มี เ งิ น ได้ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ น ไป และเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น
ประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท ซึ่งเป็น
การบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้สูงอายุ
5. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออม
กองทุนการออมแห่งชาติ
กาหนดให้สมาชิก กอช. สามารถหั กลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้า กอช.
ในการคานวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่เมื่อรวมที่
จ่ายเข้ากองทุน อื่น ๆ และเบี้ ย ประกัน ชีวิ ตแบบบานาญแล้ ว ต้ องไม่เกิ น
500,000 บาท และยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ

ที่ได้รับ จาก กอช. ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชนมีการออมเงิน
เพิ่มมากขึ้น
การให้สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็น กองทุนรวมประเภทที่ ส่งเสริม
ให้ เ กิด การออมเงิ น ระยะยาวไว้ ส าหรั บ ใช้ จ่ า ยยามเกษีย ณอายุ ผู้ ล งทุ น
ซึ่งสามารถนาเงินลงทุนมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท
หรือ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี
นอกจากนั้นยังต้องถือไว้เกินกว่า 5 ปี และมีอายุเกิน 55 ปี ถึงจะสามารถ
ขายได้
การให้สิทธิประโยชน์สาหรับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ
เงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อน
ได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 500,000
บาท สาหรับคนที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การให้สิ ทธิ ป ระโยชน์ สาหรั บ เงิน สะสมเข้ า กองทุน บาเหน็ จ
บานาญราชการ
เงิน สะสมเข้ากองทุน บ าเหน็ จ บ านาญข้าราชการ (กบข.) ใช้เป็ น
ค่ าลดหย่ อนได้ ตามที่ จ่ ายจริ ง แต่ ไม่ เกิ น 500,000 บาท ส าหรั บคนที่ จ่ ายเงิ น
สะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ข้อเสนอ
แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการภาษี เพื่อรองรับการก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งเสริมการเกิดใหม่ของประชากร
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมสรรพากรอาจพิจารณาข้อเสนอ ดังต่อไปนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสาหรับผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้
บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามารถหั ก ค่ า ใช้จ่ า ยในการประกอบกิจ การได้
2 เท่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนธุรกิจที่สามารถรองรับ
สั งคมผู้ สู งอายุ และเพิ่ มการบริ โภคในอนาคตของคนกลุ่ มนี้ เช่ น ผู้ ประกอบการ
ที่ดาเนิน ธุรกิจบ้ านพักส าหรับคนสูงอายุ วัสดุก่อสร้าง - อุปกรณ์สาหรับ
ผู้สูงอายุ สินค้าเวชภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพบางประเภท การท่องเที่ยว
ในผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. การหักลดหย่อนสาหรับค่ารักษาพยาบาลในผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ถือ เป็นสัดส่วนหลักของรายจ่ายในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจ
ดาเนินการเป็นแนวทางเดียวกับการหักค่าลดหย่อนการมีบุตร การหักค่า
ลดหย่อน เป็นแบบเหมา
3. การทบทวนการปรั บ ปรุ ง การยกเว้ น เงิ น ได้ ข องผู้ สู ง อายุ
จานวน 190,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หรือประมาณ
12 ปี จึงอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีการวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ดี มาตรการภาษีเป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุเท่านั้น การดาเนินนโยบายของรัฐ
ด้ านอื่ น ๆ เช่ น สวั สดิ การเพื่ อผู้ สู งอายุ สาธารณสุ ข การพั ฒนาตลาดแรงงาน
การประกัน สังคม การสนั บ สนุ น การออมเงิน หลังเกษียณการขยายอายุ
เวลาเกษี ยณ เป็ นต้ น ซึ่ งมี ความส าคั ญและควรด าเนิ นการควบคู่ ไปกั บนโยบาย
ทางด้านภาษี

