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 เป็็นท่ี่�ยอมรัับกัันโดยทัี่�วไป็ว่า กัารัพััฒนาป็รัะเที่ศ

นั�นม่ความจำำาเป็็นต้้องได้รัับกัารัสนับสนุนงบป็รัะมาณท่ี่�

ได้มาจำากักัารัจัำดเก็ับภาษ่ีอากัรัและรัายได้อ่�น ๆ ซ่ึ่�งภาษ่ี

ที่รััพัย์สินหร่ัอภาษ่ีท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกัสร้ัางถ่ือว่าเป็็นแหล่ง

รัายได้หลักัท่ี่�สำาคัญป็รัะเภที่หน่�งของภาครััฐท่ี่�นำามาใช้้

เพ่ั�อกัารัพััฒนาในด้านต่้าง ๆ ทัี่�งในรัะดับท้ี่องถิื�นและ

รัะดับป็รัะเที่ศดังนั�น จ่ำงม่ความจำำาเป็็นท่ี่�จำะต้้องพััฒนา

รัะบบเที่คโนโลยท่่ี่�ทัี่นสมัยมาสนับสนุนกัารัป็รัะเมินภาษ่่ี

ที่รััพัย์สินเพ่ั�อให้กัารับริัหารัจัำดกัารัภาษ่ีที่รััพัย์สินเป็็นไป็

อยา่งม่ป็รัะสิที่ธิิภาพั ม่ความถูืกัต้้อง เกิัดความโป็ร่ังใส

เป็็นธิรัรัมกัับผูู้้เส่ยภาษ่ีและป็รัะช้าช้นมากัท่ี่�สุด ต้ลอดจำน

 It is generally recognized that country 

development requires financial support or 

budget derived from the collection of taxes 

and other incomes. The property tax (land 

and building tax) is one of the main sources 

of government revenue that used for the 

development in various fields, both at the local 

and national level. Therefore, it is necessary to 

develop a modern technology system to sup-

port the property tax assessment for effective 

property tax management and administration 
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ช่้วยลดเร่ั�องร้ัองเร่ัยนและแก้ัไขปั็ญหากัารัขาดแคลนกัำาลัง

เจ้ำาหน้าท่ี่�รัวมถ่ืงที่รััพัยากัรัอ่�น ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้องอยา่งไรัก็ัต้าม

เน่�องจำากักัารัพััฒนาเที่คโนโลย่โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งกัารัใช้้

ปั็ญญาป็รัะดิษีฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพ่ั�อกัารั

ป็รัะเมินภาษ่ีที่รััพัย์สินดังกัล่าวเป็็นเร่ั�องใหม่และไม่เป็็นท่ี่�แพัร่ั

หลายในป็รัะเที่ศไที่ย บที่ความน่�จ่ำงม่จุำดมุ่งหมายเพ่ั�อนำาเสนอ

แนวความคิดเก่ั�ยวกัับกัารัพััฒนา AI เพ่ั�อกัารัป็รัะเมินภาษ่ี

ที่รััพัยสิ์นในป็รัะเที่ศต่้าง ๆ เพ่ั�อเป็็นแนวที่างในกัารันำาไป็ใช้้

พััฒนากัารัป็รัะเมินภาษ่ีที่รััพัยสิ์นหร่ัอท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกัสร้ัาง

ในป็รัะเที่ศได้อยา่งม่ป็รัะสิที่ธิิภาพั เกิัดความถูืกัต้้องม่ความ

น่าเช่้�อถ่ือต้ามมาต้รัฐานสากัล เกิัดความโป็ร่ังใสเป็็นธิรัรัมกัับ

ผูู้้เส่ยภาษ่ีและป็รัะช้าช้น อ่กัทัี่�งนำามาใช้้เป็็นเคร่ั�องม่อที่างกัารั

คลังเพ่ั�อให้ม่กัารัใช้้ป็รัะโยช้น์ท่ี่�ดินได้อยา่งม่ป็รัะสิที่ธิิภาพัเพิั�ม

ข่�นและเป็็นกัารัลดความเหล่�อมลำ�าที่างเศรัษีฐกิัจำและสังคม

ของป็รัะเที่ศต้ามนโยบายของรััฐบาล

including accuracy and transparency in tax 

collection processes, and tax collection fairness 

and equity for taxpayers and the public, as 

well as manpower shortage, time consumption 

and public complaint reduction. However, the 

development of technology, especially the 

use of artificial intelligence (AI) for property tax 

assessment is new and not yet widespread in 

Thailand, this article therefore aims to present 

concepts on the development of artificial 

intelligence for property tax assessments 

in different countries as a guideline for the 

development of property tax assessments in 

the country correctly and reliably according 

to international standards. Besides, it will 
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 กัารัพััฒนาเที่คโนโลยค่อมพิัวเต้อร์ัเพ่ั�อกัารัป็รัะเมิน

และจัำดเก็ับภาษ่ีที่รััพัยสิ์นเกิัดข่�นเม่�อป็รัะมาณ 40 ปี็

ท่ี่�แล้ว ซ่ึ่�งเป็็นเวลาเด่ยวกัันกัับกัารัเริั�มต้้นพััฒนารัะบบ

เที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศ ต่้อมาได้ม่กัารันำาหลักัวิช้ากัารัสถิืติ้

ต่้าง ๆ รัวมทัี่�งแบบจำำาลอง Hedonic Price Model และ

แบบจำำาลองถืดถือยพัหุคูณ (Multiple Regression Model) 

มาป็รัะยกุัต์้ใช้้ในขั�นต้อนกัารักัำาหนดรัาคาเพ่ั�อกัารัจัำดเก็ับ

ภาษ่ีที่รััพัยสิ์น เน่�องจำากัสามารัถืค้นหาค่าความสัมพัันธ์ิของ

ปั็จำจัำยตั้วแป็รัต่้าง ๆ กัับรัาคาที่รััพัยสิ์นในที่ศวรัรัษีต่้อมา

ได้ม่กัารัพััฒนา AI มาใช้้ในภาคกัารัเงินและธุิรักิัจำ โดยเฉพัาะ

อยา่งยิ�งกัารักัำาหนดมูลค่าที่รััพัย์สินเพ่ั�อคำ�าป็รัะกัันสินเช่้�อและ

คัดกัรัองคุณภาพัความสามารัถืของลูกัค้าของธินาคารัและ

สถืาบันกัารัเงินต่้าง ๆ สำาหรัับภาครััฐนั�นม่ความพัยายาม

พััฒนาแบบจำำาลอง AI มาใช้้กัำาหนดรัาคาป็รัะเมินที่รััพัยสิ์น

เพ่ั�อเป็็นฐานในกัารัคำานวณและจัำดเก็ับภาษ่ีที่รััพัยสิ์น 

ต้ลอดจำนภาษ่ีต่้าง ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับที่รััพัยสิ์น 

คำำาจำำากัดคำวาม

 ปั็จำ จุำบั น ไ ด้ ม่กั า รั กัำา ห น ด คำา จำำา กััด ค ว า ม

และความหมายของ AI  ไว้ค่อนข้างหลากัหลาย

แต่้กัล่าวโดยสรุัป็หมายถ่ืง ที่ฤษีฎ่ีและกัารัพััฒนารัะบบ

คอมพิัวเต้อร์ัท่ี่�สามารัถืป็ฏิิบัติ้งานจำำาลองหร่ัอเล่ยนแบบ

กัารัใช้้ปั็ญญาของมนุษีย์ เช่้น กัารัรัับรู้ัภาพั กัารัจำำาเส่ยงพูัด

กัารัตั้ดสินใจำและกัารัแป็ลภาษีาหร่ัออาจำกัล่าวอ่กันัยหน่�งว่า

ปั็ญญาป็รัะดิษีฐ์ ค่อ (1) สาขาวิช้าวิที่ยากัารัคอมพิัวเต้อร์ั

ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารัจำำาลองแบบพัฤติ้กัรัรัมมนุษีย์ของ

คอมพิัวเต้อร์ั หร่ัอ (2) ความสามารัถืท่ี่�ช้าญฉลาดของ

เคร่ั�องจัำกัรักัลในกัารัเล่ยนแบบพัฤติ้กัรัรัมของมนุษีย์

 ตั้�งแต่้อด่ต้จำนถ่ืงปั็จำจุำบันได้ม่ความพัยายาม

ในกัารัศ่กัษีา วิจัำย เพ่ั�อ พััฒนา  A I  มาใช้้เพ่ั�อ เป็็น

เคร่ั�องม่อในกัารักัำาหนดรัาคาป็รัะเมินที่รััพัยสิ์นเพ่ั�อสนับสนุน

ให้บริัหารัจัำดกัารัและกัารัจัำดเก็ับภาษ่ีที่รััพัยสิ์นเป็็นไป็อยา่งม่

ป็รัะสิที่ธิิภาพั ถูืกัต้้องและเป็็นธิรัรัมกัับผูู้้เส่ยภาษ่ีและป็รัะช้าช้น

ทัี่�วไป็ โดยนำามาเป็ร่ัยบเท่ี่ยบกัับวิธ่ิกัารักัำาหนดรัาคาป็รัะเมิน

also be used as a fiscal mechanism for 

more efficient land use and to reduce the 

country’s economic and social inequality 

according to the government’s policy.

 The development of computer 

technology for assessing and collecting 

property taxes occurred about 40 years ago, 

at the same time that the development of 

information technology systems began. Later, 

various statistical principles, including the 

hedonic price model and multiple regression 

models were introduced and applied in the 

price determination process for property 

taxation because of the ability to find the 

relationship of various variable factors and 

the property price. In the following decades, 

Artificial Intelligence (AI) was developed for 

use in the financial and business sectors. In 

particular, the determination of property values 

for credit guarantees and quality screening of 

customers of banks and financial institutions. 

For the public sector, there was the effort to 

develop the AI model to determine property 

prices as tax base for calculating and collecting 

property taxes and other property-related taxes.

Definition

 At present, there are many definitions 

and meanings of artificial intelligence. 

In summary, it means the theories and 

development of computer systems that 

can perform tasks that simulate or imitate 

human intelligence, such as visual perception, 

speech recognition, decision-making and 

language translation. In other words, artificial 
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ที่รััพัยสิ์นวิธ่ิเดิม ๆ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งเป็ร่ัยบเท่ี่ยบกัับกัารั

ใช้้แบบจำำาลอง Hedonic Price ซ่ึ่�งใช้้สมกัารักัารัถืดถือย

พัหุคูณ (Multiple Regression Model) เป็็นเคร่ั�องม่อ

ในกัารัวิเครัาะห์เชิ้งสถิืติ้ท่ี่�ใช้้กัันอยา่งแพัร่ัหลายในป็รัะเที่ศ

ต่้าง ๆ เช่้น สหรััฐอเมริักัา ออสเต้รัเล่ย สิงคโป็ร์ัและไต้้หวัน  

 ผู้ ล จำ า กั กั า รั ศ่ กั ษี า วิ จัำ ย ใ น ป็ รั ะ เ ที่ ศ

ต่้าง ๆ พับว่ากัารัป็รัะเมินรัาคาที่รััพัยสิ์นโดยใช้้ปั็ญญา

ป็รัะดิษีฐ์จำะให้ความถูืกัต้้องแม่นยำาท่ี่�ม่ความใกัล้เค่ยงรัาคา

ต้ลาดมากักัว่า แต่้ม่ผู้ลกัารัศ่กัษีาวิจัำยบางแห่งสรุัป็ว่าวิธ่ิ

กัารัป็รัะเมินรัาคาโดยใช้้สมกัารักัารัถืดถือยพัหุคูณกัลับให้

ผู้ลลัพัธ์ิท่ี่�ม่ความใกัล้เค่ยงกัับรัาคาต้ลาดมากักัว่า โดยเฉพัาะ

อยา่งยิ�งในบริัเวณท่ี่�กัลุ่มที่รััพัยสิ์นม่ลักัษีณะใกัล้เค่ยงหร่ัอ

คล้ายคล่งกััน (Homogeneous Properties) สำาหรัับ

ข้อด่อ่กัป็รัะกัารัหน่�งของปั็ญญาป็รัะดิษีฐ์ค่อ สามารัถืใช้้

เพ่ั�อที่ดแที่นวิธ่ิกัารักัำาหนดรัาคาป็รัะเมินที่รััพัยสิ์นท่ี่�ม่

ลักัษีณะยุง่ยากัซัึ่บซ้ึ่อน เช่้น กัารัใช้้แบบจำำาลองถืดถือย

ท่ี่�ไม่เป็็นเชิ้งเส้นต้รัง (Nonlinear Regression Model)

 จำากัต้ารัางกัารัเป็ร่ัยบเท่ี่ยบรัะหว่างกัารัใช้้ AI

กัับกัารัวิเครัาะห์พัหุคูณเพ่ั�อกัารักัำาหนดรัาคาป็รัะเมิน

ที่รััพัย์สินในป็รัะเที่ศต้่าง ๆ จำะเห็นว่าผู้ลจำากักัารัศ่กัษีา

วิจัำยสรุัป็ได้ว่ารัาคาที่รััพัยสิ์นท่ี่� ได้รัับจำากักัารัวิเครัาะห์

โดยใช้้ AI โดยส่วนใหญ่จำะม่ความใกัล้เค่ยงรัาคาต้ลาด (MAPE 

ม่ค่าน้อย) และหากัเป็ร่ัยบเท่ี่ยบกัับวิธ่ิกัารัป็รัะเมินรัาคาโดย

กัารัวิเครัาะห์ถืดถือยพัหุคูณ AI จำะให้ผู้ลลัพัธ์ิท่ี่�ใกัล้เค่ยงรัาคา

intelligence is (1) computer science that 

deals with the human behavior modeling of 

computers, or (2) intelligent competence 

of machines to imitate human behavior.

 Up to now, there have been the 

empirical researches to develop the property 

valuation by using AI system compared to the 

traditional methods of property valuation, 

particularly hedonic price model, which uses 

multiple regression equation as the analytical 

tool widely used in many countries such as the 

United States, Australia, Singapore and Taiwan. 

The research outcomes show that the property 

values estimated by the AI are very close to 

the market prices. However, some researches 

have concluded that the Hedonic Price model 

still give the better results, especially for 

homogeneous properties. The other advantage 

of artificial intelligence is that it can be used 

to replace the complicated valuation models. 

 From the table, it is conclude that the 

property valuation by using the artificial neural 

network, as a technique of artificial intelligence, 

give the higher statistic accuracy close to the 
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ประเทศ ประเภท ผลการเปรียบเทียบ MAPE (ปัญญาประดิษฐ)์ MAPE (การวิเคราะห์พหุคูณ)

สหรัฐอเมริกา บ้านเดี่ยว

ปัญญาประดิษฐ์ให้ค่า

ความถูกต้องเชิงสถิติ

ที่มากกว่า

6.9 11.3

สิงคโปร์ อาคารชุด 3.9 7.5

ไต้หวัน บ้านเดี่ยวและอาคารชุด 19.02 23.71

ออสเตรเลีย ที่อยู่อาศัย 15.27 10.42

กัารัเป็รั่ยบเที่่ยบรัะหว่างกัารัใช้้ป็ัญญาป็รัะดิษีฐกัับกัารัวิเครัาะห์พัหุคูณ เพั่�อกัารักัำาหนดรัาคาป็รัะเมินที่รััพัย์สิน

ในป็รัะเที่ศต้่าง ๆ 

หมายเหตุ MAPE (ข้อผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์) ที่มีค่าน้อยกว่าจะมีความถูกต้องเชิงสถิติที่มากกว่า



ต้ลาดมากักัว่า (ค่า MAPE ม่ค่าน้อยกัว่า) ยกัตั้วอยา่งเช่้น ผู้ล

จำากักัารัวิจัำยในสหรััฐอเมริักัาโดยใช้้ข้อมูลซ่ึ่�อขายป็รัะเภที่ท่ี่�อยู่

อาศัยจำำานวน 163 หลัง พับว่า AI คำานวนรัาคาบ้านได้ใกัล้

เค่ยงรัาคาต้ลาดมากักัว่า (MAPE ม่ค่า 6.9 %) เป็ร่ัยบเท่ี่ยบ

กัับกัารัวิเครัาะห์ถืดถือยพัหุคูณ (ค่า MAPE ม่ค่า 11.3 %)  

 สำาหรัับในป็รัะเที่ศไที่ยนั�น ได้ม่กัารัดำาเนินกัารั

ศ่กัษีาวิจัำยเก่ั�ยวกัับกัารัพััฒนา AI เพ่ั�อกัำาหนดรัาคาป็รัะเมิน

ที่รััพัย์สินสนับสนุนกัารัจัำดเก็ับภาษ่ีท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกัสร้ัางโดย

ดำาเนินกัารัจัำดเก็ับข้อมูลและวิเครัาะห์รัาคาซ่ึ่�อขายที่รััพัย์สิน

ป็รัะเภที่ท่ี่�อยูอ่าศัยและพัาณิิช้ยกัรัรัมจำำานวน 1,175 แป็ลง 

ในพ่ั�นท่ี่�เขต้หนองแขมบางแคและภาษ่ีเจำริัญ กัรุังเที่พัมหานครั

โดยใช้้ AI พับว่า โดยภาพัรัวมแล้วรัาคาป็รัะเมินที่รััพัยสิ์นท่ี่�

กัำาหนดโดยใช้้ AI จำะม่่ความแต้กัต่้างโดยเฉล่�ย 2.50 % เม่�อ

เป็ร่ัยบเท่ี่ยบกัับรัาคาต้ลาด (ต้ารัางกัารัเป็ร่ัยบเท่ี่ยบรัาคา

ป็รัะเมินที่รััพัย์สินโดยใช้้ปั็ญญาป็รัะดิษีฐ์กัับรัาคาซ่ึ่�อขาย) 

 ใน ปั็จำ จุำบัน  อง ค์กัรัป็กัครัอง ส่วน ท้ี่อง ถิื�น

แห่งหน่�งในรััฐนอร์ัที่แคโรัไลนา ป็รัะเที่ศสหรััฐอเมริักัา

ได้ลงทุี่นพััฒนา AI มาใช้้เพ่ั�อให้สามารัถืป็รัะเมินรัาคา

ที่รััพัย์สินได้อยา่งถูืกัต้้องใกัล้เค่ยงรัาคาต้ลาด ซ่ึ่�งจำะที่ำาให้

เกิัดความเป็็นธิรัรัมกัับผูู้้เส่ยภาษ่ีและเป็็นป็รัะโยช้น์ต่้อ

market price. If it is compared with the valu-

ation method by multiple regression analysis, 

the neural networks will produce the results 

that are closer to the market price (lower 

MAPE values). For example, the research result 

of AI analysis of 163 detached houses in USA 

found that the property values are closer to 

the market prices (MAPE = 6.9%) comparing to 

multiple regression analysis (MAPE = 11.3%).   

 Similarly, in Thailand, a research study 

on the development of AI was conducted 

to determine property prices supporting the 

collection of land and buildings tax. Under this 

research study, the sales price collection and 

analysis of 1,175 residential and commercial 

properties located in Nong Khaem, Bang Khae 

and Phasi Charoen districts, ฺBangkok were 

undertaken. It was found that the property 

price determined by using AI has an average 

difference of 2.50% compared to the market 
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กัารัพััฒนาท้ี่องถิื�นและป็รัะเที่ศช้าติ้ อ่กัทัี่�งยงัเป็็นกัารัลด

ต้้นทุี่นค่าใช้้จ่ำายและปั็ญหากัารัขาดแคลนบุคคลากัรัต้ลอด

จำนสามารัถืลดรัอบเวลากัารัป็รัะเมินรัาคาที่รััพัย์สินจำากั

เดิม 8 ปี็ เป็็น 4 ปี็ หร่ัอเร็ัวกัว่า นอกัจำากัน่�ยงัช่้วยลดปั็ญหา

กัารัร้ัองเร่ัยนจำากัผูู้้เส่ยภาษ่ีเก่ั�ยวกัับรัาคาป็รัะเมินภาษ่ี  

 กัล่าวโดยสรุัป็ วิธ่ิกัารัป็รัะเมินภาษ่ีที่รััพัยสิ์นโดยใช้้ 

AI เป็ร่ัยบเท่ี่ยบกัับวิธ่ิอ่�น ๆ  โดยทัี่�วไป็จำะให้ความถูืกัต้้องแม่นยำา

ใกัล้เค่ยงรัาคาต้ลาดท่ี่�มากักัว่าข้อด่ในเร่ั�องอ่�น ๆ  ได้แก่ั ความ

รัวดเร็ัวและป็รัะหยดัค่าใช้้จ่ำายในรัะยะยาว สำาหรัับข้อเส่ยของ

ปั็ญญาป็รัะดิษีฐ์ค่อไม่แสดงให้เห็นถ่ืงรูัป็แบบกัารัคำานวณและ

องค์ป็รัะกัอบของข้อมูลท่ี่�ได้จำากักัารัวิเครัาะห์เชิ้งสถิืติ้เหม่อนวิธ่ิอ่�น ๆ   

 ทัี่�งน่� กัรัมธินารัักัษ์ีกัำาลังอยูร่ัะหว่างกัารัศ่กัษีา

วิจัำยเก่ั�ยวกัับกัารัใช้้ AI เพ่ั�อพััฒนาแบบจำำาลองในกัารั

กัำาหนดรัาคาป็รัะเมินท่ี่�ดินเพ่ั�อนำาไป็ใช้้เป็็นฐานในกัารั

คำานวณภาษ่ีท่ี่�ดินและสิ�งป็ลูกัสร้ัาง รัวมทัี่�งภาษ่่ีและ

ค่าธิรัรัมเน่ยมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับอสังหาริัมที่รััพัยต่์้าง ๆ ต่้อไป็ 

price (see comparison table of property 

prices estimated by AI and sales prices)

 At present, a county in North Carolina, the 

United States has invested in the development 

of AI to increase the accuracy of property tax 

assessment close to market prices. This will 

ensure fairness and equality to taxpayers and 

benefit local and national development.  It also 

reduces the budget cost and the manpower 

shortage, as well as lessening the property tax 

reassessment cycle from 8 years to 4 years or 

lesser. It also reduces complaints from taxpayers 

who do not agree with the tax assessment

 In summary, the property tax assessment 

estimated by AI can generally provide the 

property price closer to market price compared 

with other methods. The other advantages 

include time and long-term cost savings. The 

disadvantage of AI is that it does not show the 

computational patterns and data elements 

obtained by statistical analysis like other methods.

 Currently, the Treasury Department 

is conducting the research studies on 

the use of AI to develop models for 

determining land appraisal prices as tax 

base for calculation of land and building 

tax assessment and property-related taxes. 
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