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เป็็นที่่ย� อมรัับกัันโดยทั่่�วไปว่่า การพััฒนาประเทศ
นั้้�นมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณที่่�
ได้้มาจากการจััดเก็็บภาษีอี ากรและรายได้้อื่น่� ๆ ซึ่่ง� ภาษีี
ทรััพย์สิ์ ินหรืือภาษีีที่ดิ่� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้้างถือื ว่่าเป็็นแหล่่ง
รายได้้ห ลัักที่่สำ� ำ�คัญ
ั ประเภทหนึ่่ง� ของภาครััฐ ที่่�นำำ�มาใช้้
เพื่่อ� การพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและ
ระดัับประเทศดัังนั้้�น จึึง มีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องพััฒนา
ระบบเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยมาสนัับสนุุนการประเมิินภาษีีี�
ทรััพย์์สิินเพื่่�อให้้การบริิหารจััดการภาษีีทรััพย์สิ์ นิ เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีความถููกต้้อง เกิิดความโปร่่งใส
เป็็นธรรมกัับผู้เ้� สีียภาษีแี ละประชาชนมากที่่สุ� ดุ ตลอดจน

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 support the property tax assessment for effective
property tax management and administration
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ช่่วยลดเรื่่อ� งร้้องเรีียนและแก้้ ไขปััญหาการขาดแคลนกำำ�ลังั
เจ้้าหน้้าที่่ร� วมถึึงทรััพยากรอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างไรก็็ตาม
เนื่่อ� งจากการพััฒนาเทคโนโลยีีโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การใช้้
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่่อ� การ
ประเมิินภาษีีทรััพย์สิ์ นิ ดัังกล่่าวเป็็นเรื่่อ� งใหม่่และไม่่เป็็นที่่แ� พร่่
หลายในประเทศไทย บทความนี้้�จึึงมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่อ� นำำ�เสนอ
แนวความคิิดเกี่่ย� วกัับการพััฒนา AI เพื่่อ� การประเมิินภาษีี
ทรััพย์สิ์ นิ ในประเทศต่่าง ๆ เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการนำำ�ไปใช้้
พััฒนาการประเมิินภาษีีทรััพย์สิ์ นิ หรืือที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง
ในประเทศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เกิิดความถููกต้้องมีีความ
น่่าเชื่่อ� ถือื ตามมาตรฐานสากล เกิิดความโปร่่งใสเป็็นธรรมกัับ
ผู้เ้� สีียภาษีแี ละประชาชน อีีกทั้้�งนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือทางการ
คลัังเพื่่อ� ให้้มีีการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�ม
ขึ้้น� และเป็็นการลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ของประเทศตามนโยบายของรััฐบาล

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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	การพััฒนาเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์เพื่่อ� การประเมิิน
และจััดเก็็บภาษีีทรััพย์สิ์ ินเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ประมาณ 40 ปีี
ที่่แ� ล้้ว ซึ่่ง� เป็็นเวลาเดีียวกัันกัับการเริ่่�มต้้นพััฒนาระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ต่่อมาได้้มีีการนำำ�หลัักวิชิ าการสถิิติิ
ต่่าง ๆ รวมทั้้�งแบบจำำ�ลอง Hedonic Price Model และ
แบบจำำ�ลองถดถอยพหุุคูณู (Multiple Regression Model)
มาประยุุกต์์ ใช้้ ในขั้้น� ตอนการกำำ�หนดราคาเพื่่อ� การจััดเก็็บ
ภาษีีทรััพย์สิ์ นิ เนื่่อ� งจากสามารถค้้นหาค่่าความสััมพัันธ์์ของ
ปััจจัยั ตััวแปรต่่าง ๆ กัับราคาทรััพย์สิ์ นิ ในทศวรรษต่่อมา
ได้้มีีการพััฒนา AI มาใช้้ ในภาคการเงิินและธุุรกิจิ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� การกำำ�หนดมููลค่่าทรััพย์สิ์ นิ เพื่่อ� ค้ำำ�ปร
� ะกัันสิินเชื่่อ� และ
คััดกรองคุุณภาพความสามารถของลููกค้า้ ของธนาคารและ
สถาบัันการเงิินต่่าง ๆ สำำ�หรัับภาครััฐนั้้�นมีีความพยายาม
พััฒนาแบบจำำ�ลอง AI มาใช้้กำำ�หนดราคาประเมิินทรััพย์สิ์ นิ
เพื่่อ� เป็็น ฐานในการคำำ� นวณและจััด เก็็บ ภาษีีทรััพย์สิ์ ิน
ตลอดจนภาษีีต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทรััพย์สิ์ นิ

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
คำำ�จำำ�กัดั ความ
use in the financial and business sectors. In
	ปัั จจุุ บัั น ไ ด้้ มีีก า รกำำ� ห น ด คำำ� จำำ� กัั ด ค ว า ม particular, the determination of property values
และความหมายของ AI ไว้้ค่่อ นข้้า งหลากหลาย for credit guarantees and quality screening of
แต่่กล่า่ วโดยสรุุปหมายถึึง ทฤษฎีีและการพััฒนาระบบ customers of banks and financial institutions.
คอมพิิวเตอร์์ที่ส่� ามารถปฏิิบัติั งิ านจำำ�ลองหรืือเลีียนแบบ For the public sector, there was the effort to
การใช้้ปััญญาของมนุุษย์์ เช่่น การรัับรู้้�ภาพ การจำำ�เสีียงพููด develop the AI model to determine property
การตััดสิินใจและการแปลภาษาหรืืออาจกล่่าวอีีกนััยหนึ่่ง� ว่่า prices as tax base for calculating and collecting
ปััญญาประดิิษฐ์์ คืือ (1) สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ property taxes and other property-related taxes.
ที่่�เ กี่่�ย วข้้อ งกัับ การจำำ� ลองแบบพฤติิกรร มมนุุษย์์ข อง
คอมพิิวเตอร์์ หรืือ (2) ความสามารถที่่ช� าญฉลาดของ Definition
At present, there are many definitions
เครื่่อ� งจัักรก ลในการเลีียนแบบพฤติิกรร มของมนุุษย์์
and meanings of artificial intelligence.
ตั้้ง� แต่่อ ดีีตจนถึึงปััจจุบัุ ั น ได้้มีี ความพยายาม
In summary, it means the theories and
ในการศึึกษาวิิ จัั ย เพื่่� อ พัั ฒ นา AI มาใช้้เ พื่่� อ เป็็น
development of computer systems that
เครื่่อ� งมืือในการกำำ�หนดราคาประเมิินทรััพย์สิ์ นิ เพื่่อ� สนัับสนุุน
can perform tasks that simulate or imitate
ให้้บริิหารจััดการและการจััดเก็็บภาษีีทรััพย์สิ์ นิ เป็็นไปอย่่างมีี
human intelligence, such as visual perception,
ประสิิทธิิภาพ ถููกต้้องและเป็็นธรรมกัับผู้เ้� สีียภาษีแี ละประชาชน
speech recognition, decision-making and
ทั่่�วไป โดยนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับวิิธีีการกำำ�หนดราคาประเมิิน
language translation. In other words, artificial
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การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปัญญาประดิษฐกับการวิเคราะห์พหุคูณ เพื่อการกำ�หนดราคาประเมินทรัพย์สิน
ในประเทศต่าง ๆ
ประเทศ

ประเภท

สหรัฐอเมริกา

บ้านเดี่ยว

สิงคโปร์

อาคารชุด

ไต้หวัน

บ้านเดี่ยวและอาคารชุด

ออสเตรเลีย

ที่อยู่อาศัย

ผลการเปรียบเทียบ

MAPE (ปัญญาประดิษฐ์) MAPE (การวิเคราะห์พหุคูณ)

ปัญญาประดิษฐ์ให้ค่า
ความถูกต้องเชิงสถิติ
ที่มากกว่า

6.9

11.3

3.9

7.5

19.02

23.71

15.27

10.42

หมายเหตุ MAPE (ข้อผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์) ที่มีค่าน้อยกว่าจะมีความถูกต้องเชิงสถิติที่มากกว่า

ทรััพย์สิ์ นิ วิิธีีเดิิม ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เปรีียบเทีียบกัับการ
ใช้้แบบจำำ�ลอง Hedonic Price ซึ่่ง� ใช้้สมการการถดถอย
พหุุคูณู (Multiple Regression Model) เป็็นเครื่่อ� งมืือ
ในการวิิเคราะห์์เชิิงสถิิติที่ิ ่� ใช้้กันั อย่่างแพร่่หลายในประเทศ
ต่่าง ๆ เช่่น สหรััฐอเมริิกา ออสเตรเลีีย สิิงคโปร์์และไต้้หวััน
	ผ ล จ า กก า รศึึกษ า วิิ จัั ย ใ น ปร ะ เ ท ศ
ต่่าง ๆ พบว่่าการประเมิินราคาทรััพย์สิ์ ินโดยใช้้ปัญั ญา
ประดิิษฐ์จ์ ะให้้ความถููกต้้องแม่่นยำำ�ที่่มีี� ความใกล้้เคีียงราคา
ตลาดมากกว่่า แต่่มีีผลการศึึกษาวิิจัยั บางแห่่งสรุุปว่า่ วิิธีี
การประเมิินราคาโดยใช้้สมการการถดถอยพหุุคูณู กลัับให้้
ผลลััพธ์ที่์ มีี่� ความใกล้้เคีียงกัับราคาตลาดมากกว่่า โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ในบริิเวณที่่กลุ่่�
� มทรััพย์สิ์ นิ มีีลัักษณะใกล้้เคีียงหรืือ
คล้้ายคลึึงกััน (Homogeneous Properties) สำำ�หรัับ
ข้้อดีีอีีกประการหนึ่่ง� ของปััญญาประดิิษฐ์คืื์ อ สามารถใช้้
เพื่่อ� ทดแทนวิิธีีการกำำ�หนดราคาประเมิินทรััพย์สิ์ ินที่่�มีี
ลัักษณะยุ่่�งยากซัับซ้้อน เช่่น การใช้้แบบจำำ�ลองถดถอย
ที่่� ไม่่เป็็นเชิิงเส้้นตรง (Nonlinear Regression Model)
	จากตารางการเปรีียบเทีียบระหว่่างการใช้้ AI
กัับการวิิเคราะห์์พหุุคููณเพื่่�อการกำำ�หนดราคาประเมิิน
ทรััพย์์สิินในประเทศต่่าง ๆ จะเห็็นว่่าผลจากการศึึกษา
วิิจัยั สรุุป ได้้ว่า่ ราคาทรััพย์สิ์ ินที่่� ได้้รัับจากการวิิเคราะห์์
โดยใช้้ AI โดยส่่วนใหญ่่จะมีีความใกล้้เคีียงราคาตลาด (MAPE
มีีค่่าน้้อย) และหากเปรีียบเทีียบกัับวิิธีีการประเมิินราคาโดย
การวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคูณู AI จะให้้ผลลััพธ์ที่์ ่�ใกล้้เคีียงราคา

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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ตลาดมากกว่่า (ค่่า MAPE มีีค่่าน้้อยกว่่า) ยกตััวอย่่างเช่่น ผล
จากการวิิจัยั ในสหรััฐอเมริิกาโดยใช้้ข้้อมููลซื้้อขายประเภทที่่
�
อ� ยู่่�
อาศััยจำำ�นวน 163 หลััง พบว่่า AI คำำ�นวนราคาบ้้านได้้ ใกล้้
เคีียงราคาตลาดมากกว่่า (MAPE มีีค่่า 6.9 %) เปรีียบเทีียบ
กัับการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคูณู (ค่่า MAPE มีีค่่า 11.3 %)
	สำำ�หรัับในประเทศไทยนั้้�น ได้้มีีการดำำ�เนิินการ
ศึึกษาวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการพััฒนา AI เพื่่อ� กำำ�หนดราคาประเมิิน
ทรััพย์สิ์ นิ สนัับสนุุนการจััดเก็็บภาษีที่ี ดิ่� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้างโดย
ดำำ�เนิินการจััดเก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์ราคาซื้้อ� ขายทรััพย์สิ์ นิ
ประเภทที่่อ� ยู่่�อาศััยและพาณิิิ�ชยกรรมจำำ�นวน 1,175 แปลง
ในพื้้�นที่่เ� ขตหนองแขมบางแคและภาษีีเจริิญ กรุุงเทพมหานคร
โดยใช้้ AI พบว่่า โดยภาพรวมแล้้วราคาประเมิินทรััพย์สิ์ นิ ที่่�
กำำ�หนดโดยใช้้ AI จะมีีี�ความแตกต่่างโดยเฉลี่่ย� 2.50 % เมื่่อ�
เปรีียบเทีียบกัับราคาตลาด (ตารางการเปรีียบเทีียบราคา
ประเมิินทรััพย์สิ์ นิ โดยใช้้ปัญั ญาประดิิษฐ์กั์ บั ราคาซื้้อ� ขาย)
ในปััจจุุบัั น องค์์กรปก ครองส่่ ว นท้้อ งถิ่่� น
แห่่งหนึ่่ง� ในรััฐนอร์์ทแคโรไลนา ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ได้้ลงทุุนพััฒนา AI มาใช้้เพื่่อ� ให้้สามารถประเมิินราคา
ทรััพย์สิ์ นิ ได้้อย่่างถููกต้้องใกล้้เคีียงราคาตลาด ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้
เกิิดความเป็็นธรรมกัับผู้เ้� สีียภาษีีและเป็็นประโยชน์์ต่อ่

market price. If it is compared with the valuation 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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การพััฒนาท้้องถิ่่น� และประเทศชาติิ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการลด
ต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยและปััญหาการขาดแคลนบุุคคลากรตลอด
จนสามารถลดรอบเวลาการประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ จาก
เดิิม 8 ปีี เป็็น 4 ปีี หรืือเร็็วกว่่า นอกจากนี้้�ยัังช่่วยลดปััญหา
การร้้องเรีียนจากผู้เ้� สีียภาษีเี กี่่ย� วกัับราคาประเมิินภาษีี	
	กล่่าวโดยสรุุป วิิธีีการประเมิินภาษีีทรััพย์สิ์ นิ โดยใช้้
AI เปรีียบเทีียบกัับวิิธีีอื่น่� ๆ โดยทั่่�วไปจะให้้ความถููกต้้องแม่่นยำำ�
ใกล้้เคีียงราคาตลาดที่่ม� ากกว่่าข้้อดีีในเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ได้้แก่่ ความ
รวดเร็็วและประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในระยะยาว สำำ�หรัับข้้อเสีียของ
ปััญญาประดิิษฐ์คืื์ อไม่่แสดงให้้เห็็นถึึงรููปแบบการคำำ�นวณและ
องค์์ประกอบของข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิเคราะห์์เชิิงสถิิติเิ หมืือนวิิธีีอื่น่� ๆ
	ทั้้�งนี้้� กรมธนารัักษ์กำ์ �ลั
ำ งั อยู่่�ระหว่่างการศึึกษา
วิิจัยั เกี่่ย� วกัับการใช้้ AI เพื่่อ� พััฒนาแบบจำำ�ลองในการ
กำำ�หนดราคาประเมิินที่่ดิ� ินเพื่่อ� นำำ�ไปใช้้เป็็นฐานในการ
คำำ� นวณภาษีีที่ดิ่� ิน และสิ่่ง� ปลููก สร้้า ง รวมทั้้�ง ภาษีีี�และ
ค่่าธรรมเนีียมที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์ต่์ า่ ง ๆ ต่่อไป

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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