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บทคัดย่อ
ราคาทีอยูอ่ าศัยนับเป็นเครืองชีสําคัญทีใช้ตดิ ตาม และวิเคราะห์เสถียรภาพของภาค
อสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็นภาคเศรษฐกิจทีสําคัญของเศรษฐกิจโดยรวม เนืองจากการเปลียนแปลงราคาทีอยู่
อาศัยเป็นป ัจจัยทีส่งผลกระทบตังแต่ระดับครัวเรือน ไปจนถึงภาคเศรษฐกิจในวงกว้าง วิกฤติการเงินที
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัวโลกอย่างรุนแรงหลายครัง เช่น วิกฤตการเงินของไทยในปี 2540 และ
วิกฤตการณ์ Subprime ของสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 ล้วนมีสาเหตุเกียวเนืองกับภาคอสังหาริมทรัพย์
ทังสิน และส่งผลเชือมโยงไปสู่ภาคเศรษฐกิจอืนๆ รวมถึงระบบการเงินของประเทศ การประชุม
Executive Board Meeting ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
ในปี 2544 ได้มขี อ้ ตกลงเกียวกับการพัฒนาจัดทําเครืองชีเพือสอดส่องดูแลความแข็งแกร่งและ
เสถียรภาพของระบบการเงิน หรือ Financial Soundness Indicators (FSIs) โดยหนึงในเครืองชีหลักคือ
เครืองชีภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงได้วางแนวดําเนินนโยบายมุ่งเน้นให้แต่ละประเทศพัฒนาแหล่งข้อมูล
วิธกี ารและเทคนิคการจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัย (Residential Property Price Index: RPPI) เพือ
ติดตามและวิเคราะห์เสถียรภาพการเงิน รวมถึงกระตุน้ ให้เผยแพร่ขอ้ มูล เพือจะสามารถเปรียบเทียบและ
ติดตามสถานการณ์การเงินระหว่างประเทศได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จดั ทําและเผยแพร่ดชั นีราคาทีอยูอ่ าศัย จําแนก
ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ดัชนีราคาบ้านเดียวพร้อมทีดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมทีดิน และอาคารชุด โดย
คํานวณจากสินเชือทีมีทอยู
ี อ่ าศัยเป็นหลักประกัน และดําเนินการปรับปรุงดัชนีฯ ชุดใหม่ล่าสุดในปี
2558 เพือให้สามารถติดตามภาวะและโครงสร้างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทีมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อาทิ การขยายตัวของสาธารณูปโภคสําคัญ เช่น รถไฟฟ้ า (BTS, MRT, Airport Rail Link) และ
ทางด่วน ซึงเป็นป ัจจัยสําคัญอย่างยิงสําหรับการกําหนดราคาที อยูอ่ าศัย
บทความนีจะกล่าวถึงผลการศึกษา และวิธกี ารจัดทําดัชนีราคาทีอาศัยแบบใหม่ ซึงใช้
แบบจําลอง Hedonic แบบ Rolling window and time dummy โดยผลการพัฒนา ทําให้ดชั นีราคาทีอยู่
อาศัยชุดปรับปรุงใหม่มพี ลวัต (Dynamic) มากยิงขึน สามารถอธิบายราคาทีอยูอ่ าศัยได้ดยี งขึ
ิ น รวมถึง
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที IMF ได้แนะนําให้ประเทศสมาชิกพัฒนาจัดทํา
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บทนํา
ทีอยูอ่ าศัยเป็นป ัจจัย ในการดํารงชีพทีสําคัญในประเทศไทย จากสํามะโนประชากรและเคหะ ของสํานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประชากรไทยมีการครอบครองทีอยูอ่ าศัยถึง 20.4 ล้านครัวเรือน โดยเป็นของตนเองถึงร้อย
ละ 91.2 สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีค่านิยมในการมีทอยู
ี อ่ าศัยเป็นของตนเองค่อนข้างสูง ดังนัน ทีอยูอ่ าศัยจึงเป็น
หลักทรัพย์สาํ คัญประเภทหนึงของภาค
ครัวเรือนไทย อย่างไรก็ดี การเป็นเจ้าของที
อยูอ่ าศัยนัน นอกจากใช้เงินสดแล้ว ภาค
ครัวเรือนยังสามารถใช้เงินกูจ้ ากสถาบัน
การเงิน โดยในปี 2558 พบว่า ครัวเรือนใช้
สินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย จากธนาคารพาณิชย์
คิดเป็นร้อยละ 49.7 ของสินเชืออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคล (รูปที 1) และเป็นสัดส่วน
มากทีสุดในสินเชืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
สะท้อนว่า ภาระการผ่อนชําระหนีเพือทีอยู่
อาศัย เป็นภาระหนีหลักของผูบ้ ริโภค โดย
การผ่อนชําระหนี เพือซือทีอยูอ่ าศัยมีช่วง
ระยะเวลาการผ่อนชําระคืน (Repayment
period) โดยเฉลียอยูท่ ประมาณ
ี
25 ปี1
รวมถึงเมือพิจารณาค่าผ่อนชําระรายเดือน
(เงินต้นและดอกเบีย) เทียบกับ รายได้ของ
ผูย้ นกู
ื ใ้ หม่ ในเดือนมกราคม 2559 พบว่า
มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 26.9 และเมือคิดเป็น
ตัวเงินโดยเฉลียจะอยูท่ ประมาณ
ี
18,218
บาทต่อเดือน (รูปที 2)

1

ที่มา ขอมูลสินเชื่อที่มีที่อยูอาศัยเปนหลักประกัน จากธนาคารพาณิชย คํานวณโดย ธปท.
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ในระดับมหภาค สินเชืออสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ครัวเรือนและผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์) เทียบกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีสดั ส่วนสูงขึนเป็นลําดับ หลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี
2540 ได้ลดลงบ้างแค่ชวคราว
ั
(รูปที 3) และปี 2557 สินเชืออสังหาฯ คงค้างทังหมดคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP สูงถึง
ร้อยละ 24.4 หรือเป็นตัวเงิน 2.2 ล้านล้านบาท แสดงให้เห็นว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์มคี วามสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของสินเชือเพือทีอยูอ่ าศัยของภาคครัวเรือนมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ
18.0 ของ GDP
สินเชือภาคอสังหาริมทรัพย์ทสูี งข้างต้น ส่วนใหญ่ครัวเรือน หรือผูท้ าํ ธุรกิจ ต้องใช้ทอยู
ี อ่ าศัยหรือ
อสังหาริมทรัพย์ เพือใช้เป็นหลักประกันการกูเ้ งินจากธนาคาร และป ัจจัยหนึงทีจะทําให้มลู ค่าอสังหาริมทรัพย์
เปลียนแปลงไปก็คอื ราคาของอสังหาริมทรัพย์ทถืี อครอง ธปท. จึงได้เริมจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยในปี 2547 เพือใช้
เป็นเครืองชีทีสําคัญ เพือติดตามแนวโน้ม รวมถึงเป็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจประกอบการดําเนินนโยบาย
การเงิน และนโยบายสถาบันการเงิน ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสียงของสินเชืออสังหาริมทรัพย์ทสถาบั
ี
นการเงิน
ปล่อยกู้ และในปี 2558 ได้พฒ
ั นาปรับปรุงดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยใหม่ให้ทนั การณ์ โดยนําป ัจจัยใหม่ ซึงเกิดจากความ
เจริญของสาธารณูปโภคเข้ามาร่วมด้วย ทําให้ดชั นีชุดใหม่สามารถอธิบายภาวะการณ์ต่างๆ ได้ดขี นึ และสามารถ
สะท้อนราคาทีอยูอ่ าศัยในภาวะทีตลาดมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดยี งขึ
ิ น
บทความนีมีวตั ถุประสงค์ เพืออธิบายวิธกี ารจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยของประเทศไทยในป ัจจุบนั ซึงได้รบั
การพัฒนาปรับปรุงเมือ ปี 2558 ทังนี คาดว่าจะช่วยให้ผใู้ ช้งานได้เข้าใจดัชนีดงั กล่าวได้ดยี งขึ
ิ น รวมถึงเพือเป็น
ประโยชน์สาํ หรับผูท้ จะพั
ี ฒนาดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยนีต่อไป โดยเนือหาประกอบด้วย 5 ส่วนหลักคือ 1) การจัดทําดัชนี
ราคาทีอยูอ่ าศัยของต่างประเทศ 2) วิธกี ารจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยชุดใหม่ของประเทศไทย 3) ข้อมูลทีใช้ในการ
จัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัย 4) ผลของการพัฒนาดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยชุดปรับปรุงใหม่ 5) บทสรุปและการดําเนินการ
ต่อไป
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1. การจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของต่างประเทศ
เนืองจากตัวแปรทีส่งผลต่อราคาทีอยูอ่ าศัยของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ขึนอยูก่ บั พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคและป ัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทําให้แต่ละประเทศเลือกใช้ขอ้ มูลทีมีความเหมาะสม และสามารถอธิบายราคาทีอยู่
อาศัยของประเทศตัวเองมากทีสุด นอกจากนัน ข้อมูลทีจัดเก็บ ทังในเรืองของความครอบคลุม และความถีของข้อมูล จึงมี
ผลให้วธิ กี ารและป ัจจัยทีใช้ในการจัดทําดัชนีฯ มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
ญีปุ่ น: จัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยของประเทศ โดย Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
(MLIT) ใช้หลักการอ้างอิงมาจาก Handbook on Residential Property Prices Indices (RPPIs) ซึงจัดทําร่วมกันหลาย
หน่วยงาน2 ญีปุ ่นเลือกจัดทํา RPPI ด้วยวิธี Hedonic แบบ Rolling window จากข้อมูล การจดทะเบียน Questionnaire
survey และ On-site survey รวบรวมโดย MLIT จํานวนประมาณ 300,000 รายการ ต่อปี3 ข้อมูลทีใช้จดั ทํา RPPI
ประกอบด้วย ราคาซือขายจริง (Transaction price) วัน เวลาซือขาย ทําเลทีตัง ขนาดพืนที อายุ สถานีรถไฟฟ้ าใกล้เคียง
ฯลฯ นอกจากนัน ยังแบ่งกลุม่ ของดัชนีฯ ตามความเหมาะสม อาทิ กลุ่มพืนทีเพืออยูอ่ าศัย กลุม่ พืนทีเพือการพาณิชย์
กลุ่มพืนทีอุตสาหกรรม แล้วจึงจัดทําเป็นดัชนีฯ ตัวรวม ครอบคลุมทัวประเทศ โดยการถ่วงนําหนักมูลค่าการซือขายที
ปรับเปลียนทุกเดือน (Monthly weight) สําหรับการเผยแพร่จาํ แนกเป็นดัชนีราคาบ้านเดียว ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม และ
ดัชนีราคาทีดินเพือการอยูอ่ าศัย ความถีรายเดือน และล่าช้า 3 เดือน
ฝรังเศส: การซือขายอสังหาฯ ทังหมดต้องทําการจดทะเบียนผ่าน Notaries RPPI ฝรังเศสจึงใช้ฐานข้อมูลจาก
Notaries (สัดส่วนซือขายทีอยูอ่ าศัยมือสองสูงถึงร้อยละ 75) โดยได้รบั คําแนะนําด้านวิธกี ารจัดทําจาก National Institute
of Statistics and Economic Studies (INSEE) และหน่วยงานสถิตติ ่างๆ โดยใช้วธิ กี าร Hedonic สร้างแบบจําลองย่อยใน
แต่ละกลุม่ ทีอยูอ่ าศัย ซึงมีป ัจจัยทีส่งผลต่อราคาเหมือนกัน แล้วจึงทําขึนเป็นดัชนีฯ รวม ด้วยการถ่วงนําหนักมูลค่าซือ
ขายในแต่ละกลุ่ม ทังนี ลักษณะทีอยูอ่ าศัยทีใช้ในแบบจําลอง ประกอบด้วย ขนาดทีดิน ทําเล ช่วงเวลาทีก่อสร้าง จํานวน
ห้อง พืนทีแต่ละห้อง จํานวนทีจอดรถ จํานวนชัน/ชันทีตัง และตัวแปรหุน่ ของเวลา (Time dummy) โดยเผยแพร่ RPPI
ความถีรายไตรมาส
ไอร์แลนด์: จัดทํา RPPI ใช้วธิ ี Hedonic แบบ Rolling window and time dummy จากฐานข้อมูลสินเชือทีมีทอยู
ี ่
อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage loan) ข้อมูลดังกล่าว ได้รบั จากสถาบันการเงินทัง 8 แห่ง ซึงครอบคลุมมากกว่าร้อยละ
75 ของการซือขายทีอยูอ่ าศัยทังหมด ผูร้ เิ ริมจัดทํา RPPI ของไอร์แลนด์ คือ Department of Environment, Heritage and
Local Government (DoEHLG) ด้วยวิธี Stratification ก่อนที Central Statistics Office (CSO) จะปรับปรุงการจัดทําเป็น
วิธี Hedonic แล้วเริมเผยแพร่ตงแต่
ั เดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา CSO จัดทํา RPPI แต่ละภูมภิ าค แล้วรวมเป็นดัชนีฯ
ของประเทศ โดยถ่วงนําหนักด้วยมูลค่าซือขายของปีก่อนหน้า สําหรับตัวแปรทีใช้ในการสร้างแบบจําลอง จะใช้ราคาที
2

co-ordinated by the Statistical Office of the European Union (Eurostat), under the joint responsibility of six organizations - International Labour Organization (ILO),
International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Statistical Office of the European Union (Eurostat), United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) and World Bank
3
ข้อมูลที MLIT จัดเก็บ นอกจากข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพือการอยูอ่ าศัย (ใช้สําหรับการทํา RPPI) แล้ว ยังประกอบไปด้วยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพือการพาณิชย์ เช่น โรงงาน ร้านค้า
ออฟฟิศ ทังนีได้กําหนดให้ อสังหาริมทรัพย์ทมีี พนที
ื ใช้สอยมากกว่า 3 เท่า ของขนาดทีดิน เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือการพาณิชย์
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ผูซ้ อผู
ื ข้ ายตกลงกัน (Agreed purchase price) เป็นตัวแปรตาม และควบคุมลักษณะ ซึงประกอบด้วย ประเภททีอยูอ่ าศัย
ทําเล ทีอยูอ่ าศัยเก่า/ใหม่ อายุ วัสดุก่อสร้าง พืนทีใช้สอย ขนาดทีดิน จํานวนห้องนอน ห้องนํา สําหรับการเผยแพร่ดชั นีฯ
ภาพรวมของประเทศ จําแนกได้ตามประเภททีอยูอ่ าศัย 1) ดัชนีราคาบ้านเดียว และ 2) ดัชนีราคาอพาร์ทเม้นท์ ความถี
รายเดือน และล่าช้าประมาณ 1 เดือน
อังกฤษ: มีหลายหน่วยงานทีจัดทํา RPPI ทําให้วธิ กี ารและความครอบคลุมแตกต่างกัน ดัชนีทางการทีเผยแพร่
มี 2 หน่วยงานทีจัดทํา คือ Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) และ Land Registry โดย ODPM จัดทํา RPPI
ด้วยวิธี Stratification ใช้ขอ้ มูล Survey of Mortgage Lenders (SML) ซึง The Council of Mortgage Lenders (CML) เป็น
ผูจ้ ดั เก็บ โดยมีความถีรายเดือน ล่าช้า 1 เดือน เริมเผยแพร่ตงแต่
ั ปี 2545 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลครอบคลุมเพียงร้อยละ
30 -50 ของสินเชือทีได้รบั การอนุมตั ิ ส่วน Land Registry ใช้วธิ ี Simple average ในการจัดทํา RPPI โดยใช้ขอ้ มูลการจด
ทะเบียน (Land Registry Dataset) ซึงครอบคลุมทุกธุรกรรมซือขายทีอยูอ่ าศัยในอังกฤษและเวลส์ (รวมถึงธุรกรรมซือขาย
ด้วยเงินสด) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลไม่ได้มกี ารบันทึกลักษณะสําคัญของทีอยูอ่ าศัยไว้ ทําให้ไม่สามารถจัดทํา RPPI ด้วยวิธี
Hedonic ได้ รวมถึงข้อมูลทีได้มคี วามถีรายไตรมาส ล่าช้า 6 สัปดาห์ นอกจากสองหน่วยงานทีกล่าวแล้ว ยังมีหน่วยงาน
เอกชนอืนจัดทํา RPPI โดยใช้ขอ้ มูลและวิธกี ารทีแตกต่างกัน เช่น 1) Halifax/Nationwide ใช้วธิ ี Hedonic จากข้อมูล
สินเชือบ้านทีได้รบั อนุมตั ิ ครอบคลุมเฉพาะสินเชือทียืนขอผ่าน Halifax/Nationwide 2) Hometrack ใช้วธิ ี Stratification
จากข้อมูลสํารวจตัวแทนอสังหาฯ ประมาณ 4,000 ราย ครอบคลุมอังกฤษและเวลส์ 3) Rightmove ใช้วธิ ี Stratification
จากข้อมูลราคาประกาศขายบน Website ครอบคลุมอังกฤษและเวลส์

ตารางที 1 : สรุปการจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของต่างประเทศ
ประเทศ

ผูจ้ ดั ทํา

วิ ธีการปรับคุณภาพ

ฐานข้อมูล

ราคา

นําหนัก

ความถี

Japan

MLIT

Hedonic (Rolling
window and time
dummy)

1) การจดทะเบียน
2) Questionnaire survey
3) On-site surveys

ราคาซือขายจริง
(Transaction price)

มูลค่า
(Value)

รายเดือน

France

Notaries และ
INSEE

Hedonic

ข้อมูลจดทะเบียนผ่าน Notaries

ราคาซือขายจริง
(Transaction price)

มูลค่า
(Value)

รายไตรมาส

Ireland

CSO

Hedonic (Rolling
window and time
dummy)

ฐานข้อมูลสินเชือทีมีทอยู
ี ่อาศัยเป็น
หลักประกัน (Mortgage loan)

ราคาทีผูซ้ อผู
ื ข้ าย
ตกลงกัน(Agreed
purchase price)

มูลค่า
(Value)

รายเดือน
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ตารางที 1 : สรุปการจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของต่างประเทศ
England ODPM

Land
Registry

Stratification

ข้อมูล Survey of Mortgage Lenders
(SML)

ราคาซือขายจริง
(Transaction price)

มูลค่า
(Value)

รายเดือน

Simple average

ข้อมูลการจดทะเบียน (Land Registry
dataset)

ราคาซือขายจริง
(Transaction price)

มูลค่า
(Value)

รายไตรมาส

ทีมา : National Statistics Office ของแต่ละประเทศ

2. วิ ธีการจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยชุดใหม่ของประเทศไทย
วิธกี ารทีใช้ในการจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยตามหลักสากลนัน จะเปรียบเทียบราคาทีอยูอ่ าศัยซึงมีลกั ษณะ
เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมากทีสุด (Homogeneity) กล่าวคือ ตัดประเด็นเรือง ความแตกต่างในด้านคุณลักษณะของที
อยูอ่ าศัยออกไปก่อน ทังนี เพือให้เห็นถึงการเปลียนแปลงของราคาทีอยูอ่ าศัย จากป ัจจัยอืนๆ แทนทีจะมาจากป ัจจัยด้าน
คุณลักษณะทีแตกต่างกันของทีอยูอ่ าศัย
ทีอยูอ่ าศัยในประเทศไทยนัน มีความแตกต่างกันในด้านคุณลักษณะค่อนข้างสูง อาทิ ทําเลทีตังใกล้ – ไกลจาก
สาธารณูปโภคต่างกัน อายุของทีอยูอ่ าศัย และขนาดทีดินหรือพืนทีใช้สอย การนําราคาของทีอยูอ่ าศัยมาเปรียบเทียบกัน
ทันที โดยไม่ทาํ การปรับลักษณะให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น Homogeneity จะทําให้เกิดป ัญหาได้ ตัวอย่าง ถ้าสมมติให้ในอดีตคน
นิยมซือทีอยูอ่ าศัยนอกเมืองทีห่างไกลจากสาธารณูปโภคทีสําคัญ โดยผูก้ ่อสร้างเป็นบริษทั รับเหมาไม่มชี อเสี
ื ยงทาง
การตลาด หรืออาจทําการก่อสร้างทีอยูอ่ าศัยด้วยตนเอง ขณะทีป ัจจุบนั คนส่วนใหญ่นิยมซือทีอยูอ่ าศัยในเมืองเพราะความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจ และง่ายต่อการคมนาคมไปทีต่างๆ รวมถึงต้องการทีอยูอ่ าศัยทีก่อสร้างโดยผูป้ ระกอบการ ทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพือเพิมความมันใจในคุณภาพของสิงปลูกสร้าง เมือพิจารณาราคาโดยเฉลียและไม่คาํ นึงถึง
ลักษณะของทีอยูอ่ าศัยทีมีความแตกต่างกันแล้ว อาจพบว่า ราคาของทีอยูอ่ าศัยป ัจจุบนั สูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก แต่
ในความจริงแล้วราคาของทีอยูอ่ าศัยทีเพิมขึนนัน อาจมาจากป ัจจัยด้านลักษณะทีอยูอ่ าศัยทีเปลียนแปลงไป ไม่ใช่เกิดจาก
การเปลียนแปลงทีเกียวกับอุปสงค์ทเร่
ี งตัว หรือการเก็งกําไร
ดังนัน เพือทีจะขจัดป ัญหาดังกล่าว จึงต้องคํานึงว่าการเปลียนแปลงของราคานันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน
ส่วนแรกคือ ราคาทีเปลียนแปลงจากลักษณะหรือคุณภาพของทีอยูอ่ าศัยทีเปลียนแปลงไป อาทิ ขนาดทีดิน/พืนทีใช้สอย
อายุทอยู
ี อ่ าศัย ระยะทางห่างจากสาธารณูปโภคทีสําคัญ ประเภทของผูก้ ่อสร้าง จํานวนชัน/ชันทีตัง ฯลฯ ส่วนทีสอง คือ
ราคาทีเปลียนแปลงอันเนืองมาจากป ัจจัยอืนๆ นอกจากส่วนแรก เช่น ความต้องการซือทีอยูอ่ าศัยทีเพิมขึนในช่วงทีมีแรง
กระตุน้ จากนโยบายทางการ หรือประเด็นเรืองการเก็งกําไร เป็นต้น ดังนัน หากต้องการให้ราคาสะท้อนความต้องการ
เพิมขึนหรือลดลง (ส่วนทีสอง) จึงต้องมีวธิ กี ารในการควบคุมตัวแปรด้านคุณลักษณะของทีอยูอ่ าศัย (ส่วนทีหนึง)
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วิ ธีการปรับคุณภาพ (Quality Adjust) ทีนิ ยมใช้กนั ประกอบด้วย 3 วิ ธี ดังต่อไปนี
1. Repeat Sales Method คือการคํานวณราคาทีอยูอ่ าศัยเดิมทีมีการซือขายเปลียนมือ ซึงเป็นวิธกี ารทีดีทสุี ด
สําหรับการทํา Quality adjust เนืองจากทีอยูอ่ าศัยทีนํามาเปรียบเทียบนัน เป็นทีอยูอ่ าศัยเดิมอย่างแท้จริง (หลังจากปรับ
ราคาทีเกิดจากค่าเสือมและการต่อเติม) รวมถึงไม่ซบั ซ้อนหรือไม่ยากต่อการทําความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม วิธนี ีเหมาะ
สําหรับประเทศทีมีตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตและพัฒนาเต็มที และมีความนิยมในการซือขายทีอยูอ่ าศัยมือสอง
2. Hedonic Regression Method คือการหาความสัมพันธ์ของราคาทีอยูอ่ าศัยกับลักษณะของทีอยูอ่ าศัย แล้ว
ควบคุมราคาทีเกิดจากการเปลียนแปลงลักษณะหรือคุณภาพให้คงที ซึงทําให้สามารถวัดการเปลียนแปลงส่วนอืนๆ ที
ไม่ได้เกิดจากลักษณะได้ อย่างไรก็ตาม บางประเทศไม่สามารถทําได้ เนืองจากไม่มกี ารจัดเก็บลักษณะของทีอยูอ่ าศัยมาก
พอ รวมถึงมีจาํ นวนข้อมูล (Number of transaction) ไม่เพียงพอในการสร้างแบบจําลอง
3. Stratification Method คือการจัดกลุ่มของทีอยูอ่ าศัยทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันให้อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน แล้วหา
ราคากลาง4 ของแต่ละกลุ่ม ก่อนทีจะเฉลียถ่วงนําหนักเป็นดัชนีฯ ตัวรวม โดยมีขอ้ ดีคอื ไม่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลลักษณะของทีอยู่
อาศัยมากเท่ากับวิธี Hedonic Regression อย่างไรก็ตาม วิธี Stratification จะเป็นการทํา Quality adjust ทีไม่ดเี ท่ากับวิธี
Hedonic Regression
สําหรับการจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของประเทศไทยนัน ยังใช้วิธี Hedonic Regression แต่พฒ
ั นา
วิ ธีการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ ให้มีพลวัติมากยิ งขึน รวมถึงเพิ มตัวแปรปัจจัยระยะห่างของทีอยู่อาศัยกับ
สาธารณูปโภคทีสําคัญ เช่น รถไฟฟ้ า ทางด่วน และ Airport Rail Link และปรับปรุงข้อมูลทีนํามาใช้ในการ
คํานวณให้มคี วามถูกต้องมากยิ งขึน ซึงวิธกี ารทีพัฒนานีมีความเหมาะสมสําหรับลักษณะของตลาดทีอยูอ่ าศัยไทย
และมีขอ้ มูลเพียงพอทีจะจัดทําด้วยวิธดี งั กล่าว

4

นิยมใชวิธีหาคากลางแบบมัธยฐาน เนื่องจากราคาที่อยูอาศัยมักจะมีลักษณะเบขวา
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ขันตอนการจัดทําดัชนี ฯ ด้วยวิ ธี Hedonic Regression แบบ Rolling window and time dummy5 มี ดังนี
ขันทีหนึ ง การคัดเลือกตัวแปรคุณลักษณะ
การสร้างแบบจําลอง Hedonic Regression จะต้องทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ของลักษณะทีอยูอ่ าศัยทีมีต่อ
ราคา เพือกําหนดว่าแบบจําลองควรมีป ัจจัยลักษณะทีอยูอ่ าศัยใดบ้าง สําหรับการจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยของประเทศ
ไทยชุดใหม่นี ได้พจิ ารณาจากป ัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อราคาทีอยูอ่ าศัย ดังนี
1) ลักษณะของทีอยูอ่ าศัยนันมีความสัมพันธ์กบั ราคาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Statistically significant)
รวมถึงมีทศิ ทางทีถูกต้องตามหลักเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ทีอยูอ่ าศัยมีอายุมากขึนควรจะมีราคาตําลง หรือทีอยู่
อาศัยยิงอยูใ่ กล้สาธารณูปโภคควรจะมีราคาสูงขึน เป็นต้น
2) การศึกษาลักษณะของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญในวงการ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น สมาคมผูป้ ระเมิน ผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ นักวิชาการ ฯลฯ
3) ไม่เกิดป ัญหาความสัมพันธ์ร ะหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) หากพบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กัน จะทําการตัดตัวแปรตัวใดตัวหนึงออก อาทิ คอนโดมิเนียมทีตังอยูใ่ กล้ท่าเรือแม่นําเจ้าพระยา มักจะตังอยูใ่ กล้สถานี
รถไฟฟ้ าด้วย จึงทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระยะทางจากท่าเรือ และตัวแปรระยะทางจากรถไฟฟ้ า จึงต้อง
ทําการเลือกตัวแปรทีเหมาะสมกว่าไว้ในแบบจําลอง และตัดอีกตัวแปรออกไป
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของลักษณะทีอยูอ่ าศัยทีมีต่อราคาตามทีกล่าวข้างต้น สรุปว่า บ้านเดียว ทาวน์
เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม มีป ัจจัยทีส่งผลต่อราคาแตกต่างกัน เช่น ตัวแปรทางด่วน มีผลต่อราคาบ้านเดียว แต่ไม่มผี ล
กับราคาทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สําคัญ (ตารางที 2) นอกจากนัน สําหรับตัวแปรระยะห่างจากรถไฟฟ้ า
(BTS/MRT) กับทีอยูอ่ าศัยแนวราบ (บ้านเดียวและทาวน์เฮ้าส์) จะเริมมีผลต่อราคา เมือรถไฟฟ้ าเริมเปิดให้ใช้บริการ
ส่วนทีอยูอ่ าศัยแนวดิง (คอนโดมิเนียม) จะมีผลต่อราคา ตังแต่รถไฟฟ้ าเริมดําเนินการก่อสร้าง6 ดังนัน ในการสร้าง
แบบจําลอง บ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม จะแตกต่างกันตามป ัจจัยทีกําหนดราคาทีอยูอ่ าศัย

5

6

แบบจําลองได้รบั คําแนะนําจาก IMF - Technical Assistant รวมถึงได้ผา่ นการพิจารณาจากผูเ้ ชียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์

จากผลการทดสอบและสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพย พบวา ราคาคอนโดมิเนียมจะสูงขึ้นตั้งแตประชาชนมีการรับรูวาจะมีโครงการ
รถไฟฟาในพื้นที่ เพราะการซื้อขายเปลีย่ นมือคอนโดมิเนียมทําไดคอนขางงายกวาที่อยูอาศัยแนวราบ (สงผลใหการเก็งกําไรของคอนโดมิเนียมทําไดงาย
กวา) ในขณะที่ราคาที่อยูอาศัยแนวราบจะสูงขึ้นอยางเปนลําดับ ตามสัดสวนการกอสรางที่แลวเสร็จของโครงการรถไฟฟา

การพัฒนาดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของไทย
ตารางที 2 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาและลักษณะทีอยู่อาศัย (ปี 2557)
Variable

Single Detach House

Townhouse

Condominium

























BTS/MRT
(Square root form)
Airport Rail Link
(Square root form)
Expressway
(Square root form)
Developer dummy
Storey
Age
Time dummy
Constant
กําหนดให้








BTS/MRT

= ระยะห่างระหว่างกลางตําบลทีอยู่อาศัยถึงสถานี รถไฟฟ้ า (BTS/MRT) ทีใกล้ทีสุด (กม.)

Airport Rail Link

= ระยะห่างระหว่างกลางตําบลทีอยู่อาศัยถึงสถานี Airport Rail Link ทีใกล้ทีสุด (กม.)

Expressway

= ระยะห่างระหว่างกลางตําบลที อยู่อาศัยถึงทางขึนทางด่วนทีใกล้ทีสุด (กม.)

Developer Dummy = ตัวแปรหุ่นผู้ประกอบการ โดยเท่ากับ 1 เมือผูป้ ระกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เท่ากับ 0 เมือผูป้ ระกอบการไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Storey

= จํานวนชันสําหรับทีอยู่อาศัยแนวราบ / ชันทีตังสําหรับทีอยู่อาศัยแนวดิ ง

Age

= อายุของที อยู่อาศัย (ปี )

Time dummy

= ตัวแปรหุ่นเวลา

Constant

= ค่าคงที

11
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ขันทีสอง ในการจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยจะใช้เฉพาะข้อมูลสินเชือทีมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพือซือทีอยู่
อาศัยใหม่และทีอยูอ่ าศัยมือสองเท่านัน เพือให้ดชั นีฯ สะท้อนการเปลียนแปลงของราคาทีอยูอ่ าศัยทีมีการซือขายกัน
ในตลาด นอกจากนัน ยังมีการคัดกรองข้อมูลทีผิดปกติออกจากการคํานวณ ซึงเป็นเกณฑ์ทแตกต่
ี
างกันตามความ
เหมาะสม สําหรับทีอยูอ่ าศัยแต่ละประเภท (ตารางที 3)
ตารางที 3 : เกณฑ์การกรองข้อมูลทีนํามาใช้จดั ทําดัชนี ฯ
ประเภทบ้าน

บ้านเดียว

ทาวน์ เฮ้าส์

อาคารชุด

ราคาประเมิน (บาท/หลัง)
อายุบา้ น (ปี)
จํานวนชัน
พืนทีใช้สอย (ตารางเมตร)
ขนาดทีดิน (ตารางวา)
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

500,000 - 90,000,000
<30
1 - 3 ชัน
90 - 1,300
50 - 1,000

300,000 - 40,000,000
<30
1 - 3 ชัน
60 - 400
16 - 45

300,000 - 75,000,000
<30
1 - 60 ชัน
20 - 700
ไม่ม ี

ขันทีสาม สร้างแบบจําลองดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยรายเดือน โดยการสร้างแบบจําลองในช่วงเวลา T จะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลทังหมด 12 เดือน (เดือนที T และข้อมูลย้อนหลังไปอีก 11 เดือน หรือ T - 11) เป็นลักษณะ
Rolling window เช่น แบบจําลองเดือนมกราคมปี 2558 จะใช้ขอ้ มูลตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปี 2557 ถึงเดือน
มกราคม 2558 ในการสร้างแบบจําลอง โดยตัวแปรอธิบาย (Independent variable) ประกอบไปด้วย 1) ตัวแปร
ลักษณะทีเป็นป ัจจัยกําหนดราคาทีอยูอ่ าศัย และ 2) ตัวแปรหุ่นของเวลา7 (Time dummy variable) เพือทีจะเป็น
ป ัจจัยสะท้อนพัฒนาการของราคาระหว่างช่วงเวลา เท่ากับว่า เป็นการวัดการเปลียนแปลงของราคาทีเกิดจากป ัจจัย
เวลา หรือตัวแปรอืนๆ (ส่วนที 2) ไม่เกียวกับป ัจจัย ด้านคุณลักษณะ (ส่วนที 1)

กําหนดให้

7

=

ค่าคงทีในช่วงเวลา t

=

ค่าสัมประสิทธิของลักษณะทีอยูอ่ าศัยในช่วงเวลา t

=

ลักษณะทีอยูอ่ าศัยในช่วงเวลา t

=

ค่าสัมประสิทธิพัฒนาการของราคาในช่วงเวลา t

=

ตัวแปรหุ่นของเวลา

การใส่ตวั แปรหุ่นของเวลาจะกําหนดให้

เป็ น Benchmark เพือหลีกเลียงป ัญหา Dummy trap

การพัฒนาดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของไทย
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ขันทีสี ช่วงปีแรกของการคํานวณดัชนีฯ ต้องสร้างแบบจําลองโดยใช้ขอ้ มูล 12 เดือนแรก กําหนดให้เดือน
แรก (จุดเริมต้น) ดัชนีมคี ่าเท่ากับ 100 แล้วนําค่าสัมประสิทธิตัวแปรหุ่นของเวลา (ในรูปถอด Exponential) ทีได้จาก
แบบจําลองภายใน 1 ปีแรก คูณ 100 จะได้ดชั นีฯ เช่น การจัดทําดัชนีฯ มีจุดเริมต้นเดือนมกราคม ปี 2551 ดังนัน จะ
กําหนดให้ดชั นีฯ เดือนมกราคม ปี 2551 เท่ากับ 100 แล้วนําค่าสัมประสิทธิของตัวแปรหุ่นของเวลาทีได้จากการสร้าง
แบบจําลองโดยใช้ขอ้ มูลตังแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือนธันวาคม 2551 (T = 12) ถอด Exponential คูณ 100 จะ
ได้ดชั นีฯ ในเดือนถัดๆ มาของปี 2551 (เนืองจากการสร้างแบบจําลองได้กาํ หนดให้ตวั แปรหุ่นของเวลาในเดือนที 1
เป็น Benchmark จึงสามารถตีความได้วา่ ค่าสัมประสิทธิตัวแปรหุ่นของเวลาตังแต่ช่วงเวลาที 2 ถึง 12 คือ การ
เปรียบเทียบส่วนต่างของราคาทีมิใช่จากคุณลักษณะของช่วงเวลาดังกล่าวกับเดือนที 1)
ตารางที 4 : ตัวอย่างค่าสัมประสิ ทธิ จากการแสดง
แบบจําลอง (at T = 12)
Variable

Coefficient

Constant

9.33

BTS/MRT

-0.18

Airportlink

-0.10

Expressway

-0.03

Developer Dummy

0.18

Storey

0.30

Age

-0.03

TD2

-0.03

TD3

Period

Time Dummy Coefficient
(Take exponential)

8

Index

ม.ค.-51

1.00

100.00

ก.พ.-51

0.97

96.71

มี.ค.-51

1.02

101.71

เม.ย.-51

1.05

104.84

พ.ค.-51

1.02

102.13

มิ.ย.-51

1.03

103.23

ก.ค.-51

1.03

103.03

0.02

ส.ค.-51

1.09

108.74

TD4

0.05

ก.ย.-51

1.13

113.09

TD5

0.02

ต.ค.-51

1.09

108.66

TD6

0.03

พ.ย.-51

1.10

110.37

TD7

0.03

ธ.ค.-51

1.15

114.72

TD8

0.08

TD9

0.12

TD10

0.08

TD11

0.10

TD12

0.14

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตารางที 5 : ตัวอย่างการคํานวณดัชนี ฯ ในช่วงปี แรก

ตัวเลขมีการปดจุดทศนิยม

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

การพัฒนาดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของไทย

ดัชนีฯ เดือน ม.ค. 2551 (
ดัชนีฯ เดือน ก.พ. 2551 (
ดัชนีฯ เดือน มี.ค. 2551 (
ดัชนีฯ เดือน ธ.ค. 2551 (

) เท่ากับ 100
) คํานวณจาก
) คํานวณจาก
) คํานวณจาก

14

หรือ exp (-0.03) = 0.97 แล้วนํา 0.97*100 เท่ากับ 96.71
หรือ exp (0.02) = 1.02 แล้วนํา 1.02*100 เท่ากับ 101.71
หรือ exp (0.14) = 1.15 แล้วนํา 1.15*100 เท่ากับ 114.72

ขันที ห้า คํานวณดัชนีฯ ช่วงเวลาถัดจากปีแรก ด้วยการคํานวณการเปลียนแปลงของราคาในระยะสัน (Short
term momentum) แล้วคูณกับดัชนีฯ เดือนก่อนหน้า ( ) ซึงผลลัพธ์จะได้ดชั นีฯ ณ ช่วงเวลาป ัจจุบนั ( ) ทังนี
สามารถคํานวณ Short term momentum ด้วยการนําค่าสัมประสิทธิตัวแปรหุ่น (ในรูปถอด Exponential) ของเวลา
ตัวที 12 หารด้วยตัวที 11
ตารางที 6 : ตัวอย่างการคํานวณดัชนี ฯ หลังจากปี แรก
ขันตอน

Variable
TD11

1.19

1.08

1.01

TD12

1.13

1.04

1.07

Short term
momentum

0.95

0.97

1.06

Index (T-1)

114.72

108.98

105.71

Index (T)

108.98

105.71

112.05

ขันตอนที 1

ขันตอนที 2

Exponential
Exponential
Exponential
Coefficient (at T = 13) Coefficient (at T = 14) Coefficient (at T = 15)
(ม.ค. 2552)
(ก.พ. 2552)
(มี.ค. 2552)

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างในการคํานวณดัชนีฯ เดือน มกราคม ปี 2552 (

) สามารถทําได้ ดังนี

1) คํานวณ Short term momentum (ทีได้จากการสร้างแบบจําลองโดยใช้ขอ้ มูลตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี
2551 ถึง เดือน มกราคม ปี 2552) โดยการนําค่าสัมประสิทธิตัวแปรหุ่นในรูปถอด Exponential ตัวที 12 หารด้วยตัว
ที 11 ดังนี
= 0.95 (ตารางที 6 ขันตอนที 1)

2) คํานวณดัชนีฯ เดือน มกราคม ปี 2552 ( ) โดยนํา Short term momentum ทีได้จากข้อ 1) คูณกับดัชนีฯ
เดือนธันวาคม ปี 2551 (คํานวณไว้ในตารางที 5) ดังนี
= 114.72 * 0.95 = 108.98 (ตารางที 6 ขันตอนที 2)

เช่นเดียวกันไปเรือยๆ จนได้ดชั นีราคาทีอยูอ่ าศัยทีเป็น Time series

การพัฒนาดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยของไทย

15

3. ข้อมูลทีใช้ในการจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัย
ข้อมูลทีใช้ในการจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยชุดปรับปรุงใหม่นี คือ ข้อมูลสินเชือปล่อยใหม่ทมีี ทอยู
ี อ่ าศัยเป็น
หลักประกันในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีได้รบั จากธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 17 แห่ง โดย
ข้อมูลมีความถีเป็นรายเดือน ตังแต่ เดือน มกราคม 2551 ข้อมูลที ธปท. ได้รบั มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 7 : รายละเอียดข้อมูลสิ นเชือทีมีทีอยู่อาศัยเป็ นหลักประกัน
ส่วนที 1 ลักษณะของผูก้ ้ ู

ส่วนที 2 ลักษณะของสิ นเชือ

ส่วนที 3 ลักษณะของทีอยู่อาศัย

วันทีเบิกเงินกูง้ วดแรก

วันทีประเมินราคาหลักประกัน

เลขทีอ้างอิงของหลักประกัน/เลขทีโฉนด

เลขทีอ้างอิงภายในของ ธ.พ. เกียวกับ
สัญญาเงินกู้

วัตถุประสงค์หลักในการกู้ (ซือทีอยู่
อาศัยใหม่, ซือทีอยู่อาศัยมือสอง, การ
บริโภคอืนๆ ฯลฯ)

ประเภทสิงปลูกสร้างของหลักประกัน (บ้าน
เดียว, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดมิเนียม ฯลฯ)

เลขทีบัตรประชาชนของผูก้ หู้ ลัก

วงเงินกู้

ความเป็นเจ้าของ (Freehold, Leasehold)

จํานวนผูก้ ู้ (ผูก้ หู้ ลัก + ผูก้ รู้ ว่ ม)

ระยะเวลาการผ่อนชําระ

ทีตังของหลักประกัน (จังหวัด อําเภอ และ
ตําบล)

จํานวนผูค้ าประกั
ํ
น

จํานวนเงินทีผ่อนชําระต่อเดือน

ชือหมูบ่ า้ นหรือชืออาคาร

รายได้รวมของผูก้ ู้ (ผูก้ หู้ ลัก + ผูก้ รู้ ว่ ม)

ประเภทผูก้ อ่ สร้าง (บริษทั ในตลาด
อัตราดอกเบียทีใช้คํานวณเงินผ่อนชําระ หลักทรัพย์, บริษทั นอกตลาดหลักทรัพย์
ฯลฯ)

อาชีพ (ข้าราชการ, เจ้าของกิจการ ฯลฯ)

ระยะเวลาของอัตราดอกเบียคงที

ประเภทกิจการของสถานทีทํางาน

อายุสงปลู
ิ กสร้าง
ขนาดพืนทีใช้สอย
ขนาดทีดิน
ราคาตลาดทีดินรวมสิงปลูกสร้าง
ราคาประเมินทีดินรวมสิงปลูกสร้าง
ราคาประเมินทีดิน
ราคาประเมินสิงปลูกสร้าง
ชันที (สําหรับอาคารชุด) / จํานวนชัน
(สําหรับทีอยู่อาศัยแนวราบ)
การตกแต่ง

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทังนี ข้อมูลหลักทีนํามาใช้ในการจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยจะเป็นข้อมูลลักษณะทีอยูอ่ าศัย อย่างไรก็ตามข้อมูล
ทีได้รบั ยังขาดป ัจจัยสําคัญ ในการสะท้อนราคาทีอยูอ่ าศัย ซึงคือ “ทําเลทีตัง” จึงได้พฒ
ั นาจัดเก็บข้อมูลระยะห่างจากตําบล
ทีตังของทีอยูอ่ าศัยไปถึงทีตังของสาธารณูปโภคสําคัญ ประกอบด้วย 1) สถานีรถไฟฟ้ าBTS และ MRT 2) สถานี Airport
Rail Link 3) ทางขึนทางด่วน 4) ท่าเรือด่วนแม่นําเจ้าพระยา 5) สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึงจัดเก็บโดยการวัด
ระยะทางขับรถจาก Google Map (โดยใช้พกิ ดั จุด ละติจดู ลองจิจดู ของจุดศูนย์กลางตําบล ทีอยูอ่ าศัยตังอยูก่ บั
สาธารณูปโภคสําคัญ) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทังหมดจะนํามาทดสอบตามวิธกี ารจัดทําดัชนีฯ เพือคัดเลือกตัวแปรทีมีความ
เหมาะสมในการสร้างแบบจําลอง
ตารางที 8 สรุปการปรับปรุงการจัดทําดัชนี ราคาทีอยู่อาศัย
แบบจําลองปัจจุบนั
(Old)

แบบจําลองใหม่
(New)

ข้อดีของการปรับปรุง

แบบจําลองทีใช้
ในการจัดทําดัชนี
ราคาที อยู่อาศัย

Hedonic แบบ Fixed
Coefficient

Hedonic แบบ Rolling
window + Time dummy

ทําให้มคี วาม Dynamic มากขึน สามารถสะท้อน
โครงสร้างทีอยู่อาศัยทีเปลียนแปลงไปได้ดี รวมถึง
สามารถปรับเปลียนหรือ เพิม/ลด ตัวแปรทีมี
ความสําคัญต่อราคาได้ตลอดเวลา รวมทังเป็นทียอมรับ
จากสากล (ญีปุ ่ นไอร์แลนด์ โปรตุเกส)

ตัวแปรใน
แบบจําลอง

แบ่ง Zone ตามลักษณะ
ภูมภิ าค

ระยะห่างทีตังทีอยู่อาศัย
กับทีตังของ
สาธารณู ปโภคทีสําคัญ
(คํานวณจาก Google
map)

สะท้อนราคาทีอยู่อาศัยซึงใกล้เคียงกับสาธารณูปโภคที
สําคัญ เช่น รถไฟฟ้ า ทางขึนทางด่วนAirport Rail Link
เป็นต้น

ข้อมูล Mortgage
Loan จาก
ธนาคารพาณิ ชย์

ทุกวัตถุประสงค์ (เช่น ซือ
ทีอยู่อาศัยใหม่ ซือทีอยู่
อาศัยมือสอง Refinance
บริโภคอืน)

เฉพาะเพือซือทีอยู่อาศัย
ใหม่และทีอยู่อาศัยมือ
สอง

ดัชนีฯ สะท้อนการเปลียนแปลงของราคาทีอยู่อาศัยทีมี
การซือขายกันในตลาด

ราคาทีดินต่อ ตรม. + ราคา
สิงปลูกสร้างต่อ ตรม.

ราคาประเมินทีดินรวมสิง
ปลูกสร้างต่อ ตรม.

ลดข้อจํากัดของข้อมูล และเพิมความถูกต้องในการ
จัดทํา เช่น ธนาคารไม่สามารถรายงานราคาทีดิน

ปรับ Seasonality

ไม่ปรับ Seasonality

จากการทดสอบและสอบถามผูเ้ ชียวชาญด้านอสังฯ ไม่
มี Seasonality ในราคาทีอยู่อาศัย แต่ม ี Seasonality ใน
ปริมาณการซือขาย

ราคาทีใช้จดั ทํา
ดัชนี ฯ

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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4. ผลของการพัฒนาดัชนี ราคาทีอยู่อาศัยชุดปรับปรุงใหม่
การจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยชุดใหม่นี แยกตามประเภททีอยูอ่ าศัย9 คือ 1) ดัชนีราคาบ้านเดียวพร้อมทีดิน
2) ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์พร้อมทีดิน 3) ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม จัดทําโดยใช้วธิ ี Hedonic แบบ Rolling window and time
dummy ซึงมีผลให้ค่าสัมประสิทธิเปลียนแปลง (Update) และสะท้อนโครงสร้างทีอยูอ่ าศัยทีเปลียนแปลงไปได้ดยี งขึ
ิ น
รวมถึงสามารถปรับเพิมหรือลดตัวแปรอธิบายทีส่งผลต่อราคาได้ เช่น ในอนาคตหากสามารถจัดเก็บตัวแปรเกียวกับ
คุณภาพของวัสดุก่อสร้างทีอยูอ่ าศัย คุณภาพส่วนกลางของทีอยูอ่ าศัย หรือ ทีอยูอ่ าศัยมีสวนหรือไม่มสี วน ซึงถ้ามี
นัยสําคัญต่อราคาทีอยูอ่ าศัย จะสามารถเพิมเข้ามาในแบบจําลองได้
ผลการพัฒนาพบว่า ดัชนีฯ ชุดปรับปรุงใหม่ สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดยี งขึ
ิ น อาทิ เหตุการณ์มหา
อุทกภัยซึงทําให้ราคาทีอยูอ่ าศัยแนวราบตกตําลง (รูปที 3 และรูปที 4) ขณะทีหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยผูบ้ ริโภคมี
ความต้องการทีอยูอ่ าศัยแนวดิงมากขึน จึงทําให้ดชั นีฯ คอนโดมิเนียมสูงขึน (รูปที 5) สําหรับช่วงทีรัฐบาลออกนโยบาย
บ้านหลังแรกได้สง่ ผลให้ดชั นีฯ ทีอยูอ่ าศัยทังสามประเภทสูงขึน ส่วนการใช้มาตรการ Loan to Value สําหรับทีอยูอ่ าศัย
แนวดิงของ ธปท. เมือเดือนมกราคม 2554 ได้สง่ ผลทําให้ดชั นีฯ คอนโดมิเนียมลดลง

9

ไดมีการพัฒนาดัชนีราคาที่ดินใหมดวย แตวิธีการแตกตางกัน จึงขอนําเสนอตางหากในโอกาสตอไป
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นอกจากนัน เมือเปรียบเทียบ ดัชนีฯ ชุดปรับปรุงใหม่กบั ชุดเดิมของทีอยูอ่ าศัยประเภทเดียวกันแต่ละประเภท
พบว่า ดัชนีชดุ เดิมมีการเปลียนแปลงราคาทีอยูอ่ าศัยแนวราบ (บ้านเดียวและทาวน์เฮ้าส์) แตกต่างกันค่อนข้างสูง ขณะที
ดัชนีฯ ทีอยูอ่ าศัยแนวราบซึงได้รบั การปรับปรุงใหม่มลี กั ษณะการเปลียนแปลงราคาทีคล้ายกันมากขึน โดยลักษณะการ
เปลียนแปลงราคาทีอยูอ่ าศัยแนวดิงยังคงสูงกว่าแนวราบ (รูปที 6 และรูปที 7)
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5. บทสรุปและการดําเนิ นการต่อไป
การพัฒนาดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยในครังนี ดําเนินการในสองส่วนหลัก คือ 1) การปรับปรุงแบบจําลองเป็นการใช้วธิ ี
Hedonic แบบ Rolling window and time dummy ซึงทําให้ดชั นีฯ มีพลวัต (Dynamic) มากขึน สามารถสะท้อนโครงสร้าง
ทีอยูอ่ าศัยทีเปลียนแปลงไป รวมถึงสามารถปรับเปลียนหรือเพิม/ลด ตัวแปรทีมีความสําคัญต่อราคาได้ สอดรับกับภาวะ
ตลาดอสังหาฯ ทีเปลียนแปลงรวดเร็วได้ดยี งขึ
ิ น และรองรับกับการขยายตัวของเส้นทางรถไฟฟ้ าทีเริมดําเนินการก่อสร้าง
และจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้ และ 2) การปรับปรุงตัวแปรในแบบจําลอง จากเดิมทีใช้การแบ่ง Zone ตาม
ลักษณะภูมภิ าค เป็นการใช้ระยะห่างทีตังทีอยูอ่ าศัยกับทีตังของสาธารณูปโภคทีสําคัญ ทําให้สามารถสะท้อนราคาทีอยู่
อาศัยได้ดยี งขึ
ิ น
การปรับปรุง RPPI ชุดใหม่นี ผ่านการให้ความเห็นจากผูเ้ ชียวชาญด้านอสังหาฯ ทังภายในและภายนอก ธปท.
โดยข้อมูลชุดใหม่นี เริมเผยแพร่แทนข้อมูลชุดเดิมแล้วตังแต่สนเดื
ิ อนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ล่าช้า (Lag time) 1 เดือน
และย้อนหลังตังแต่เดือน มีนาคม 2551
ดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยชุดปรับปรุงใหม่ สามารถใช้เป็นเครืองชีแนวโน้มของราคาทีอยูอ่ าศัยได้ดใี นระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ต่างๆ ควรคํานึงถึงข้อจํากัดของดัชนีฯ อันเนืองมาจากฐานข้อมูลทีใช้ในการจัดทํา ทังนี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยทีสร้างจากฐานข้อมูลอืน รวมถึงเครืองชีภาคอสังหาริมทรัพย์อนๆ
ื จะ
ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์มากยิงขึน
อย่างไรก็ดี การจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัย จากฐานข้อมูลสินเชือเพือทีอยูอ่ าศัยของธนาคารพาณิชย์ไทยนัน เป็น
สินเชือฯ เพือซืออสังหาฯ ทีมีมลู ค่ากลาง - สูงเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน ดัชนีฯ จึงสะท้อนราคาของทีอยูอ่ าศัยในระดับกลางและ
ระดับบน เพือให้การวิเคราะห์เสถียรภาพของตลาดอสังหาฯ มีความครอบคลุมมากยิงขึน ธปท. อยูร่ ะหว่างการขยาย
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึงจะทําให้ครอบคลุมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ระดับล่างและกลางมากขึน นอกจากนัน การจัดทําดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยของภาคต่างๆ ของไทย ก็เป็นเรืองจําเป็นทีต้อง
ดําเนินการต่อไป
นอกจากดัชนีราคาทีอยูอ่ าศัยแล้ว บางประเทศได้เริมให้ความสนใจจัดทําดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์เพือการ
พาณิชย์ (Commercial Property Price Index: CPPI) เพือสามารถวิเคราะห์และติดตามภาวะอสังหาฯ ได้ครบถ้วนยิงขึน
แต่การจัดทํา CPPI ในทางปฏิบตั นิ นั มีความยากลําบากในเรืองการจัดแบ่งหรือระบุวตั ถุประสงค์ของอสังหาฯ ว่าเพืออยู่
อาศัย หรือเพือการพาณิชย์ จึงเป็นข้อจํากัดหนึงในการจัดทํา ซึงทาง IMF ก็ยงั ไม่มขี อ้ สรุปทีชัดเจน ดังนันหากมีความ
ชัดเจน และมีขอ้ มูลเพียงพอในการจัดทํา ธปท. ก็จะได้พฒ
ั นา CPPI ในลําดับต่อไป
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