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--------------------------------บทคัดย่ อ
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปั ญหาทางด้านมลภาวะทางอากาศ หนึ่ งในนั้นคื อค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรื อ PM 2.5 ซึ่ งส่ งผลกระทบกับภาคธุ รกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การท่องเที่ยว
และการบริ การ เป็ นต้น ในแต่ละปี ค่าฝุ่ นละอองนี้ ส่งผลกระทบเป็ นระยะเวลาหลายเดือน และทุก ๆ ปี มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับกิ จการ อาจใช้เครื่ องมื อทางด้านการเงิน เช่น ตราสารอนุ พนั ธ์ ซึ่ งใน
การศึกษาครั้งนี้จะใช้สัญญาออปชัน และทําการหามูลค่าของสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ Ornstein-Uhlenbeck ในการสร้างแบบจําลองค่าเฉลี่ย
ดัชนี คุณภาพอากาศ โดยทําการศึกษาค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
1 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เนื่ องจากกรุ งเทพมหานคร เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญในเชิงธุ รกิจ
และการท่องเที่ยว จากนั้นนําค่าที่ได้จากแบบจําลอง มาใช้ในการหามูลค่าของสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ ด้วย
วิธีแบบจําลองต้นไม้ทวินาม
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการ Ornstein-Uhlenbeck นั้นมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับค่าจริ ง แต่ยงั มี ความ
คลาดเคลื่อนในส่ วนของความผันผวนอยู่ ซึ่ งเมื่อนําค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศที่ได้จากการเก็บรวบรวม และได้จาก
แบบจําลองมาทําการหามูลค่าของออปชันด้วยแบบจําลองต้นไม้ทวินาม ทั้งคอลออปชัน และพุทออปชัน จะเห็นได้วา่
มูลค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะกรณี ของออปชันที่อายุสัญญา 6 เดือน
คําสํ าคัญ: Air Pollution Options, Binomial Tree Model, Ornstein-Uhlenbeck Simulation

ABSTRACT
In recent years, Thailand has experienced severe air pollution. This air pollution is known as PM2.5 air
pollution and hazardous dust. PM2.5 means size of dust is smaller than 2.5 microns. This affects in Thai business in
many sectors such as tourism and services, etc. Each year, this issue lasts for several months and the duration trends
to increase every year. Therefore, it is in need of a solution to reduce the risk that may occur to mentioned
businesses. Financial tools are used in this study case. Derivative product will mainly be the topic and describing
the finding value of the local air pollution with option products.
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The study focuses on the process of Ornstein-Uhlenbeck, and investigating the modeling of the air quality
index in Bangkok and metropolitan region between 1 August 2016 – 29 February 2020. Bangkok is a crucial
location in Thai business and tourism. The result values describe how to solve the Option Pricing of air pollution in
option contracts by Binomial tree solution.
The study results from Ornstein-Uhlenbeck process gives a tend to the cost of the modeling value but
there are some fluctuations, when the average air quality index from collection and the study’s result from modeling
by Binomial tree solution with call option and put option. The final result is not deviate from each other especially
in case of 6 months option contact.
Keywords: Air Pollution Options, Binomial Tree Model, Ornstein-Uhlenbeck Simulation
1. บทนํา
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรื อ PM 2.5 เป็ นฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กมากเกินกว่าที่ร่างกายของ
คนเราจะสามารถกรอง เพื่อป้ องกันการแพร่ เข้าสู่ ร่างกายในระบบต่าง ๆ ได้ ซึ่ งฝุ่ นละออง PM 2.5 เป็ นเสมือนพาหะ
ในการนําพาสารก่อมะเร็ งต่าง ๆ เข้าสู่ ร่างกาย เช่น ปรอท แคดเมียม และอื่น ๆ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการ
จัดให้ PM 2.5 เป็ นสารก่อมะเร็ งชนิดหนึ่ง จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย โดยกรมมลพิษ ตั้งแต่เดือน
สิ งหาคมพ.ศ. 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มที่เพิ่มสู งขึ้น และยังคงมีค่าฝุ่ น
ละอองเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งผลกระทบจากฝุ่ นละออง PM 2.5 มีท้ งั ทางด้านผิวหนัง และระบบภายใน
ร่ างกาย ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของฝุ่ นละออง PM 2.5 ทําให้มีผปู ้ ่ วยเพิ่มมากขึ้น ทําให้ภาครัฐจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และส่ งผลต่อภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกิจการที่จะเกิดการสู ญเสี ยเพิ่มมากขึ้นหาก
เกิดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริ การ
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศแบบรายวัน ในแต่ละพื้นที่ สามารถคํานวณได้จากสมการเส้นตรง
I

I j  Ii
X j  Xi

( X  X i )  Ii

I  ค่าดัชนียอ่ ยคุณภาพอากาศ
X  ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด
X i , X j  ค่าตํ่าสุ ด และสู งสุ ดของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X

I i , I j  ค่าตํ่าสุ ด และสู งสุ ดของช่วงดัชนี คุณภาพอากาศที่ตรงกับช่วงความเข้มข้น X จากค่าดัชนี ยอ่ ยที่คาํ นวณได้

สารมลพิษทางอากาศประเภทใดที่มีค่าดัชนีสูงสุ ด จะใช้เป็ นดัชนีคุณภาพอากาศ ( AQI ) ณ ช่วงเวลานั้น
ในปั จจุบนั ตราสารอนุพนั ธ์ ถือเป็ นเครื่ องมือทางการเงินชนิ ดหนึ่ ง ที่ช่วยลดความเสี่ ยงทางการเงินได้ และมี
สิ นค้าอ้างอิงเป็ นจํานวนมาก รวมถึงตราสารอนุ พนั ธ์สภาพอากาศ ที่ มีสินค้าอ้างอิงเป็ นดัชนี ช้ ี วดั สภาพอากาศ เช่ น
อุณหภูมิ, ปริ มาณนํ้าฝน และอื่น ๆ ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะศึกษาการหามูลค่าของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ผถู ้ ือ
ได้สิทธิ ในการซื้ อ หรื อการขายดัชนี ช้ ีวดั คุณภาพอากาศ หรื อ Air Quality Index (AQI) options contract ในที่น้ ี จะเรี ยก
สัญญาออปชัน โดยในการวิจยั ที่ผา่ นมาจะเกิดขึ้นในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะดังกล่าวเป็ นอย่างมาก เช่น
ประเทศจีน ที่มีการศึกษารู ปแบบจําลองของดัชนี ช้ ีวดั คุณภาพอากาศ ด้วยแบบจําลอง Ornstein-Uhlenbeck เนื่ องจาก
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เป็ นแบบจําลองที่นิยมใช้ในการจําลองลักษณะของอุณหภูมิ ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับดัชนี ช้ ีวดั คุณภาพอากาศ และทําการ
หามูลค่าของสัญญาออปชันโดยขึ้นอยูก่ บั ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีแบบจําลองต้นไม้ทวินาม
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษารู ปแบบจําลองของดัชนีคุณภาพอากาศ และสร้างแบบจําลองของดัชนีคุณภาพอากาศที่เหมาะสม
2) เพื่อศึกษาแบบจําลองของ Ornstein Uhlenbeck ในการจําลองดัชนีคุณภาพอากาศ
3) เพื่อศึกษาการหามูลค่าสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ ด้วยวิธีแบบจําลองต้นไม้ทวินาม
3. การดําเนินการวิจัย
การหามูลค่าของสัญญาออปชัน เริ่ มจากการใช้แบบจําลองของ Ornstein-Uhlenbeck ในการสร้างแบบจําลอง
ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ โดยใช้ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อทําการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ของแบบจําลอง และทําการหามูลค่าของสัญญาออปชันด้วยแบบจําลองต้นไม้ทวินามด้วยค่าเฉลี่ยดัชนี
คุ ณภาพอากาศที่ เก็บรวบรวมได้จริ ง และที่ ได้จ ากแบบจําลอง เพื่ อทําการเปรี ยบเที ยบผลลัพธ์ ที่จะเกิ ดขึ้ น โดยมี
ขั้นตอน และรายละเอียดดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศในจังหวัดกรุ งเทพมหานครแบบรายวัน
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,308 ข้อมูล จากกรมควบคุมมลพิษ และ The
World Air Quality Project ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าดัชนี มลภาวะทางอากาศในแต่ละประเภททัว่
โลก โดยแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 40 เดือน
3.2 กระบวนการสร้ างแบบจําลองดัชนีคุณภาพอากาศ
3.2.1 ทําการวิเคราะห์ ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา
เมื่อนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ลกั ษณะ ดังรู ปที่ 1 ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา และค่า
ดัชนี คุณภาพอากาศ โดยลักษณะของอยูใ่ นรู ปของความแปรผันจากฤดูกาล (Seasonal Variations) และนอกจากนี้ จะ
เห็นได้วา่ ข้อมูลจะมีการวิง่ กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย หรื อมี Mean reversion
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รู ปที่ 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศจังหวัดกรุ งเทพมหานครแบบรายวัน
และเมื่อทําการตรวจสอบความนิ่ ง (Stationary) ของข้อมูล โดยการพิจารณาค่า Sample Autocorrelation
Function (SAC) เพื่อใช้ระบุรูปแบบของแบบจําลองของ Box-Jenkins ซึ่ งค่า SAC ณ k ช่วงเวลาที่แล้วสามารถเขียน
แทนได้ดว้ ย rk หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลา Z ณ ช่วงเวลาปั จจุบนั กับ k ช่วงเวลาที่แล้ว ซึ่ งสามารถ
คํานวณได้ดงั สมาการ
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และ n  b  1  จํานวนข้อมูล

ซึ่ งจากผลการทดสอบ ดังรู ปที่ 2 จะเห็นว่าข้อมูลไม่มีความนิ่ง โดยหากตรวจสอบสมมติฐานดังนี้
H 0 : 1   2  ...   m  0
H1 : มีค่าพารามิเตอร์ อย่างน้อย 1 ตัวไม่เป็ นศูนย์

เมื่อทําการพิจารณาค่า P-value เท่ากับศูนย์แล้ว จะทําให้ปฏิเสธสมมติฐาน หรื อกล่าวคืออนุ กรมเวลามีความสัมพันธ์
กับตัวมันเองในชัว่ โมงที่แล้ว
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รู ปที่ 2 แสดงค่า Autocorrelation ของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ
จึงใช้วธิ ี การหาผลต่าง หรื อ Differencing เพื่อทําให้ขอ้ มูลมีความนิ่ง ดังสมาการ
d1bkk  bkkt  bkkt 1

ผลต่างลําดับที่หนึ่ งของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ ณเวลาที่ t
bkkt  ข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ ณ เวลาที่ t
bkkt 1  ข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ ณ เวลาที่ t-1
d 1bkk 

3.2.2 ประมาณค่ าพารามิเตอร์ ในแบบจําลอง
ในการประมาณค่าพารามิ เตอร์ จะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจําลองการถดถอย หรื อ Regression
Analysis
เนื่ องจากลักษณะกราฟข้อมูล จะเห็นว่ามีพฤติกรรมความผันผวนแบบสุ่ ม (Random walk) และใช้
Stochastic process ในการศึกษา จากพฤติกรรมของค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ มีลกั ษณะคล้ายกับลักษณะข้อมูลของ
อุณหภูมิ จึงเลือกใช้แบบจําลองของ Ornstein – Uhlenbeck (O-U model) ในการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ
ได้ดงั สมการ
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dA(t )  ds(t )  k[ A(t )  s(t )]dt   (t )dW (t )
A(t )  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ ณ วันที่ t
s(t )  ส่ วนของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
k

อัตราความเร็ วในการลู่เข้าสู่ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ

 (t )  ค่าความผันผวนรายวันของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ
dW (t )  กระบวนการ Wiener

เนื่องการข้อมูลเป็ นแบบรายวันจะได้
A(t )  s(t )  k[ A(t  1)  s(t  1)]t   (t )W (t )

โดยที่

t  1

D  D(t )  D(t  1)
s  s(t )  s(t  1)
W  W (t )  W (t  1)

และ W มีการการะจายตัวแบบปกติ หรื อ N (0,1)
เมื่อทําการจัดรู ปใหม่ โดยแทนความแปรปรวนสุ่ ม W เป็ น  (t ) จะได้
A(t )  s(t )  (1  k )[ A(t  1)  s(t  1)]   (t ) (t ), t  1, 2,3,...

จากนั้นทําการลดรู ปตามแบบจําลองของ Ornstein – Uhlenbeck จะได้
At  St  Ct   t  t
At  ค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ ณ วันที่ t
St  ส่ วนของค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และเป็ นค่าเฉลี่ยระยะยาว
Ct  ระยะเวลาของค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ

 t  ความผันผวนรายวันของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ
 t  ความแปรปรวนสุ่ ม

จากแบบจําลองของ Ornstein – Uhlenbeck จะทําการประมาณค่า St , Ct และ  t
3.2.2.1 ประมาณค่ า St ของแบบจําลอง Ornstein – Uhlenbeck
เนื่ องจากข้อมูลอนุ กรมเวลาของดัชนี ค่าเฉลี่ ยคุ ณภาพอากาศ มี ลกั ษณะของแนวโน้ม และ
ความผันผวนของฤดูกาล จะเห็นได้วา่ มีลกั ษณะเหมือนกับฟั งก์ชนั ไซน์ (Sine function) จากสมการอนุกรมฟูเรี ยร์ จะ
ได้ดงั สมการ
I1

J1

i 1

j 1

St  c1  bt  c2   ai sin[2 it / 365]   b j cos[2 jt / 365]

ในส่ วนของแนวโน้มจะแทนด้วยพจน์ c1  bt และในส่ วนความผันผวนของฤดูกาลจะแทน
ด้วยพจน์ที่เหลือ จากนั้นทําการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยสมการถดถอย (regression) โดยกําหนดให้ I1  J1  1
เนื่องจากในแต่ละปี (คาบ) จะมีลกั ษณะที่คล้ายกัน
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ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ของ St
c1

c2

b

a1

m1

b1

n1

89.4201

87.2511

-0.001187

22.6399

0.399039

20.8612

1.171756

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะของข้อมูลเป็ นรู ป sine wave
3.2.2.2 ประมาณค่ า Ct
ในการประมาณค่า Ct จะใช้โปรแกรม EViews ในการช่วยคํานวณค่า Autoregression (AR)
p

p

pq

p 1

Ct    p ( At  p  St  p )    p X t  p

โดย แทนการกําจัดแนวโน้มระยะยาว และผลกระทบจากความผันผวนของฤดูกาล และเมื่อทําการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์  จากค่า Auto-correlation หรื อ SAC จากรู ปที่ 5 จะมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ วหลัง lag 3
ดังนั้นจึงเลือกใช้แบบจําลอง AR(3) ดังสมการ
X t  1 X t 1   2 X t  2  3 X t 3   t  t

ซึ่ งผลที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในโปรแกรม EViews จะได้ดงั รู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 แสดงการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของ

ด้วยโปรแกรม EViews

ดังนั้นจะได้
X t  0.087281X t 1  0.136453 X t  2  0.1410 X t 3   t  t

3.2.2.3

ประมาณค่ า  t

จากการประมาณค่าแบบจําลอง AR(3) จะพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองมีความผัน
ผวนที่สูง และมีลกั ษณะของฟั งก์ชนั ไซน์อยู่ ดังนั้นลักษณะของค่า residual หรื อ  t สามารถหาได้จากค่า  t2 โดย
อธิ บายได้ดงั สมการ
I1

J1

i 1

j 1

 t2  c   ci sin[2 it / 365]   d j cos[2 jt / 365]

โดยกําหนดให้ I1  J1  1 และใช้โปรแกรม EViews ในการประมาณค่าได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์  t 2
c

c1

d1

276.5506

200.4246

111.4493
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3.3 รู ปแบบสั ญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ
ค่า ADI เป็ นตัววัดค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนของค่าดัชนี AQI ซึ่ งกําหนดได้ดงั สมการ
ADI 

1 n C A  Di
(i  1, 2,..., n)

n i 1 C A

Di  จํานวนวันในแต่ละเดือน
C A  ค่าขอบบนของค่า AQI แต่ละช่วง

และ
25, 0  AQI i  25
50, 26  AQI  50
i

C A  100,51  AQI i  100
200,101  AQI  200
i

300, 201  AQI i  300

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้ทาํ การเลือกใช้ค่า AQI จากจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ช่วงปี พ.ศ. 2559 –
2563 เนื่ องจากจังหวัดกรุ งเทพมหานครถือได้ว่าเป็ นเมื องเศรฐกิ จ และการท่องเที่ ยว เพราะในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบไปด้วยบริ ษทั และโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก อีกทั้งในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเป็ นจํานวนมาก
และในทุก ๆ ปี จังหวัดกรุ งเทพมหานครจะมีความผันผวนของค่า AQI โดยในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคมของ
ทุก ๆ ปี จะมีค่า AQI ที่ค่อนข้างสู ง
ในการกําหนดรู ปแบบสัญญาออปชันเนื่ องจากค่า AQI มีความผันผวนที่ ค่อนข้างมากเมื่ อเที ยบกับ
อุณหภูมิ ดังนั้นในการกําหนดราคาเริ่ มต้นจะไม่กาํ หนดให้มีค่าสู งมากเกินไป รวมถึงตัวคูณด้วยเช่นกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รู ปแบบสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ
ชื่อสัญญา

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามลภาวะทางอากาศ

สิ นค้ าอ้ างอิ ง

ดัชนี ADI

สถานที่ สินค้ าอ้ างอิง

กรุ งเทพมหานคร

ประเภทของสั ญญา

คอลออปชัน, พุทออปชัน

วิธีการใช้ สิทธิ

รู ปแบบยูโรเปี่ ยนออปชัน ; สามารถใช้สิทธิ ได้ก่อนเวลา 15:30 น.
ณ วันหมดอายุ

อายุสัญญา

1, 3, 6 (เดือน)
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ชื่อสัญญา

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามลภาวะทางอากาศ

วิธีกางส่ งมอบ / ชําระราคา

ชําระราคาเป็ นเงินสด

เวลาซื ้อขาย

วันทําการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30, 13.30 – 15.30 และเวลาที่
สามารถซื้ อขายได้ของแต่ละตลาด

วันหมดอายุ

5 วันก่อนวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ

ราคาซื ้อขายขัน้ ตํา่

10 US$

ตัวคูณดัชนี

10 US$ ต่อ 1 จุด

วันที่ มีผล

วันสิ้ นสุ ดสัญญา

วันปิ ดทําการ

วันถัดจากวันทําการซื้ อขายวันสุ ดท้าย

3.4 การหามูลค่ าสั ญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ
แบบจําลองต้นไม้ทวินามเป็ นแบบจําลองที่ถกู พัฒนาขึ้นโดย Cox, Ross และ Runbinstien แบบจําลองนี้
เป็ นแบบจําลองรู ปแบบหนึ่ งที่ ง่าย และนิ ยมใช้ในการหามูลค่าของออปชัน โดยการสร้างแบบจําลอง จะแบ่งเป็ น 2
เส้นทาง คือราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาที่ลดลงของราคาหุน้ ที่อา้ งอิงตลอดช่วงอายุสัญญาออปชัน ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 แบบจําลองต้นไม้ทวินามในการหามูลค่าออปชัน
โดยรู ปของสู ตรทัว่ ไปกําหนดได้ดงั นี้
S0  ราคาตลาดของสิ นค้าอ้างอิง
Su  ราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น
S d  ราคาตลาดที่ลดลง
Vu  ราคาออปชันเมื่อความน่าจะเป็ นของราคาตลาดเพิ่มขึ้น (p)
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Vd  ราคาออปชันเมื่อความน่าจะเป็ นของราคาตลาดลดลง (1-p)

หมายเหตุ

กรณี Call options Vu  max(uS0  X , 0)
Vd  max(dS0  X , 0)

กรณี Put options Vu  max( X  uS0 , 0)
Vd  max( X  dS0 , 0)

หากกําหนดให้พอร์ ตการลงทุนนี้สามารถซื้ อหุน้ อ้างอิงได้จาํ นวน  หุ น้ และขายออปชันจํานวน 1 ออปชัน
ถ้าราคาหุน้ เพิม่ ขึ้น มูลค่าพอร์ ตลงทุนจะเท่ากับ
uS0   Vu

และถ้าราคาหุน้ อ้างอิงลดลง มูลค่าพอร์ ตลงทุนจะเท่ากับ
dS 0   Vd

หากเราต้องการสร้างพอร์ ตลงทุนที่ปราศจากความเสี่ ยง ดังนั้น ผลตอบแทนของพอร์ ตลงทุนทั้ง 2 กรณี จะมี
ค่าเท่ากันเมื่อถึงวันครบกําหนด
uS0   Vu  dS0   Vd
V V
ดังนั้นหากทําการจัดรู ปใหม่ จะได้   u d
uS0  dS0

กําหนดให้

r แทน อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง
T แทน อายุคงเหลือของสัญญาออปชัน

มูลค่าปั จจุบนั ในการสร้างพอร์ ตการลงทุน คือ (uS0   Vu )e  rT
ต้นทุนในการสร้างพอร์ ตการลงทุน คือ S0   V
ดังนั้น S0   V  (uS0   Vu )e  rT เมื่อทําการจัดรู ปใหม่จะได้
V  S0  (1  ue  rT )  Vu e  rT

จากนั้นทําการแทนค่า  

Vu  Vd
ในสมการ V  S0  (1  ue  rT )  Vu e  rT
uS0  dS0

และทําการจัดรู ป

จะได้
V  e  rT [ pVu  (1  p )Vd ]

เมื่อ p 

e rT  d
ud

โดยสมการดัง กล่ าวเป็ นการคํา นวณมู ลค่ าออปชัน ด้ว ยแบบจํา ลองต้น ไม้ท วิ น าม 1 คาบ ในที่ น้ ี จะ
ทําการศึ ก ษา และคํานวณหามู ลค่ า ออปชันด้ว ยแบบจําลองต้นไม้ท วิ นาม 2 คาบ ซึ่ งมี สู ตรในรู ป ทัว่ ไป
เพิ่มเติมดังนี้ เมื่อกําหนดให้ T คือ ระยะเวลาในแต่ละคาบ
Vu  e  r T [ pVuu  (1  p )Vud ]
Vd  e  r T [ pVud  (1  p )Vdd ]
V  e 2 r T [ p 2Vuu  2 p (1  p )Vud  (1  p ) 2 Vdd ]

และเมื่อเราสร้างแผงผังต้นไม้ทวินามเพื่อแสดงการเพิ่มขึ้น หรื อลดลงของราคาอ้างอิง โดยกําหนดค่า
และ เพื่อให้เหมาะสมกับความผันผวนของราคาหุ น้ อ้างอิงได้ดงั นี้
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เมื่อราคาที่คาดหวังของหุน้ เมื่อครบกําหนดช่วงเวลา t คือ S 0 e t
และราคาที่คาดหวังของหุน้ ขณะนี้มีค่าเท่ากับ p * uS0  (1  p*)dS0
ดังนั้น
p * uS 0  (1  p*)dS 0  S 0 e t

จะได้วา่
e t  d
p* 
ud

กํา หนดให้  แทนความผัน ผวนของสิ น ค้า อ้า งอิ ง จะได้  t เป็ นส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนในช่วง t และ  2 t เป็ นความแปรปรวนของผลตอบแทน
ดังนั้น
p * u 2  (1  p*)d 2  [ p * u  (1  p*)d ]2   2 t

ทําการจัดรู ปให้อยูใ่ นรู ปของ u และ d จะได้วา่
u  e
d  e 

t
t

การหามูลค่าสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ โดยมูลค่าของสัญญาจะขึ้นอยูก่ บั ค่าดัชนี คุณภาพอากาศซึ่ งผู ้
ศึกษาได้อา้ งอิงตามงานวิจยั ของต่างประเทศ ด้วยการคูณค่าดัชนี คุณภาพอากาศเข้ากับราคาตลาดตั้งต้น โดยสมมติให้
ความเสี่ ยงจากราคาตลาดของค่า AQI เท่ากับ 0 ดังนั้นราคาซื้ อขายในตลาด ดังสมการ
S0 (1  ADI )

จากนั้นทําการหามูลค่าออปชันด้วยแบบจําลองต้นไม้ทวินาม ด้วยโปรแกรม RStudio โดยที่กาํ หนด
ระยะเวลาของสัญญาในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และกําหนดระยะเวลาของ
สัญญา (T) เป็ น 1, 3 และ 6 เดือน โดยที่รูปแบบของสัญญาจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างสัญญา ราคาตลาดที่ใช้
ในการซื้ อขาย (S0 ) เท่ากับ 60 ราคาใช้สิทธิ (X) เท่ากับ 50 อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ ยง (r) เท่ากับ 0.35 และค่า
ความผันผวน เท่ากับ 0.4 เนื่ องจากค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศมีความผันผวนที่ค่อนข้างสู ง จึงกําหนดราคาตลาดที่ใช้
ในการซื้ อขายไม่สูงมากนัก
4. ผลการวิจัย
4.1 การจําลองข้ อมูลค่ าเฉลีย่ ดัชนีคุณภาพอากาศ
ในการจําลองค่า ในการจําลองค่า AQI ด้วยแบบจําลองของ Ornstein-Uhlenbeck จะได้ผลดังภาพที่ 6
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ แบบจําลองที่ได้น้ นั มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง แต่ยงั คงมีความคลาดเคลื่อนของความผัน
ผวนอยู่
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รู ปที่ 6 แสดงค่า AQI ที่ได้จากแบบจําลอง Ornstein-Uhlenbeck
4.2 ผลการหามูลค่ าออปชันจากค่ าเฉลีย่ ดัชนีคุณภาพอากาศ
ในการคํานวณมูลค่าออปชันด้วยวิธีแบบจําลองต้นไม้ทวินามทั้งในกรณี พุทออปชัน และคอลออปชัน
ด้วยค่า AQI ที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง และค่าที่ ได้จากการประมาณค่าด้วยแบบจําลองของ OrnsteinUhlenbeck และแบ่งขั้นการคํานวณ (N) เป็ น 5, 10, 20, 50 และ 100 ซึ่ งผลที่ได้จากการคํานวณด้วยโปรแกรม R ได้ผล
ดังตารางที่ 4 – 7 จากผลการหามูลค่าออปชันด้วยแบบจําลองต้นไม้ทวินาม เมื่อทําการแบ่งขั้นในการคํานวณจํานวน
มากขึ้น มูลค่าออปชันที่ได้จะมีค่าลู่เข้าสู่ค่าหนึ่ง
ตารางที่ 4 ผลการคํานวณหามูลค่าของคอลออปชันจากค่า AQI ที่เก็บรวบรวมได้
T
N=5
N=10
N=20
N=50
N=100
T=1
13.17905
13.16788
13.1748
13.17787
13.17776
T=3
15.19595
15.16035
15.12206
15.13414
15.1297
T=6
18.95052
18.90027
18.98132
18.9651
18.96179
จากตารางที่ 4 ผลการหามูลค่าของคอลออปชันที่ได้จากค่า AQI ที่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลมา สําหรับ
สัญญาที่มีอายุสัญญา 1 เดือน มูลค่าของสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [13.167, 13.179] อายุสัญญา 3 เดือน มูลค่าของสัญญาจะ
อยูใ่ นช่วง [15.122, 15.195] และอายุสัญญา 6 เดือน มูลค่าสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [18.900, 18.981] เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างอายุของสัญญา จะเห็นได้วา่ มูลค่าของสัญญามีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
จากตารางที่ 5 ผลการหามูลค่าของพุทออปชันที่ได้จากค่า AQI ที่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลมา สําหรับ
สัญญาที่มีอายุสัญญา 1 เดือน มูลค่าของสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [0.027, 0.038] อายุสัญญา 3 เดือน มูลค่าของสัญญาจะอยู่
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ในช่วง [0.380, 0.454] และอายุสัญญา 6 เดือน มูลค่าสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [0.611, 0.692] เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างอายุ
ของสัญญา และจะเห็นได้วา่ มูลค่าของสัญญามีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับความเป็ นจริ งเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 5 ผลการคํานวณหามูลค่าของพุทออปชันจากค่า AQI ที่เก็บรวบรวมได้
T
N=5
N=10
N=20
N=50
T=1
0.03883051
0.02765405
0.03457333
0.03765243
T=3
0.4541403
0.4185371
0.3802514
0.3923306
T=6
0.6616352
0.6113807
0.692427
0.6762111

N=100
0.03753825
0.3878953
0.6729063

เมื่อทําการเปรี ยบเทียบกับค่า AQI ที่ได้จากแบบจําลอง จากตารางที่ 6 ทําการหามูลค่าของสัญญาคอลออป
ชัน สําหรับสัญญาที่มีอายุสัญญา 1 เดือน มูลค่าของสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [12.876, 12.883] อายุสัญญา 3 เดือน มูลค่า
ของสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [15.031, 15.107] และอายุสัญญา 6 เดือน มูลค่าสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [18.854, 18.937] และจาก
ตารางที่ 7 ทําการหามูลค่าของสัญญาพุทออปชัน สําหรับสัญญาที่มีอายุสัญญา 1 เดือน มูลค่าของสัญญาจะอยูใ่ นช่วง
[0.036, 0.043] อายุสัญญา 3 เดือน มูลค่าของสัญญาจะอยูใ่ นช่วง [0.384, 0.461] และอายุสัญญา 6 เดือน มูลค่าสัญญา
จะอยูใ่ นช่วง [0.613, 0.696]
ตารางที่ 6 ผลการคํานวณหามูลค่าของคอลออปชันจากค่า AQI ที่ได้จากแบบจําลอง
T=1

N=5

N=10

N=20

N=50

N=100

T=1

12.88359

12.87636

12.87767

12.88262

12.88186

T=3

15.10735

15.07116

15.03107

15.04457

15.04129

T=6

18.90488

18.85447

18.93709

18.92068

18.91743

ตารางที่ 7 ผลการคํานวณหามูลค่าของพุทออปชันจากค่า AQI ที่ได้จากแบบจําลอง
T
T=1
T=3
T=6

N=5
0.04336645
0.4611407
0.6637923

N=10
0.03613781
0.4249601
0.6133843

N=20
0.0374501
0.3848668
0.696007

N=50
0.0423972
0.3983633
0.6795921

N=100
0.04163326
0.3950867
0.6763472

เมื่อทําการเปรี ยบเทียบผลการหามูลค่าออปชันจากค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศที่เก็บรวบรวมได้จริ ง และจาก
ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศที่ได้จากแบบจําลอง ทั้งในกรณี ของคอลออปชันดังตารางที่ 8 และพุทออปชันดังตารางที่ 9
จากผลการเปรี ยบเทียบ จะเห็นได้วา่ มูลค่าของออปชันที่ได้จากแบบจําลองนั้นใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่ออายุของสัญญามีระยะเวลาที่นานขึ้น จะเห็นได้จากที่ T = 1 ในกรณี ของคอลออปชัน มีความคลาดเคลื่อน
อยูท่ ี่ 2.245 % และพุทออปชัน มีความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ -10.909 % ที่ T = 3 ในกรณี ของคอลออปชัน มีความคลาด
เคลื่อนอยูท่ ี่ 0.5843 % และพุทออปชัน มีความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ -1.854 % และ ที่ T = 6 ในกรณี ของคอลออปชัน มี
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ความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.2339 % และพุทออปชัน มีความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.5807 % โดยในกรณี ของคอลออปชันใน
แต่ละช่วงอายุของสัญญาจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันมากกว่ากรณี ของพุทออปชัน
ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบมูลค่าคอลออปชัน
ชนิด

คอลออปชัน

ราคาตลาด

ราคาที่ได้จากค่า AQI ที่เก็บรวบรวม
ได้จริ ง
ราคาที่ได้จากค่า AQI ที่ได้จาก
แบบจําลอง Ornstein-Uhlenbeck
ค่าความคลาดเคลื่อน

T=1

T=3

T=6

60

13.17776

15.1297

18.96179

60

12.88186

15.04129

18.91743

-

2.245%

0.5843%

0.2339%

T=1

พุทออปชัน
T=3

T=6

60

0.03753825

0.3878953

0.6729063

60

0.04163326

0.3950867

0.6763472

-

-10.909%

-1.854%

0.5087%

ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบมูลค่าพุทออปชัน
ชนิด
ราคาที่ได้จากค่า AQI ที่เก็บรวบรวม
ได้จริ ง
ราคาที่ได้จากค่า AQI ที่ได้จาก
แบบจําลอง Ornstein-Uhlenbeck
ค่าความคลาดเคลื่อน

ราคาตลาด

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาลักษณะของค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศที่ผา่ นมาในอดีต จะเห็นได้วา่ ในแต่ละปี ค่าเฉลี่ยดัชนี
คุณภาพอากาศมีความแปรปรวนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่ องจากอิทธิ พล
ของความกดอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ให้เกิดการสะสมของค่าฝุ่ นละอองอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่
ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองขึ้น เช่น การก่อสร้าง การขนส่ ง และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
ซึ่ งค่าฝุ่ นละอองนี้ ได้ส่งผลกระทบกับธุ รกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยว การขนส่ ง และการบริ การ ดังนั้นเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่มีต่อกิจการ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจเลือกใช้เครื่ องมือทางการเงินมาช่วยในการป้ องกันความเสี่ ยง
โดยในการศึกษาครั้ งนี้ จะทําการศึ กษาสัญญาออปชันมลภาวะทางอากาศ ซึ่ งอ้างอิงกับค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ
(AQI)
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหามูลค่าของออปชันมลภาวะทางอากาศ และศึกษาแบบจําลองของ
Ornstein-Uhlenbeck ในการจําลองค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศ โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีการแบบจําลองต้นไม้ทวินามใน
การหามูลค่าของสัญญาออปชันที่ มีสินค้าอ้างอิ งเป็ นดัชนี คุณภาพอากาศ โดยทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลค่าเฉลี่ ยดัชนี
คุณภาพอากาศแบบรายวันตั้งแต่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อนํา
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์จะพบว่าข้อมูลมีรูปแบบของแนวโน้ม และฤดูกาล รวมถึงมีความไม่นิ่งของข้อมูลอยูด่ ว้ ย จึง
ทําการกําจัดความไม่นิ่งของข้อมูลออกด้วยวิธีการของผลต่าง จากนั้นทําการสร้ างแบบจําลองค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพ
อากาศด้ว ยกระบวนการของ Ornstein-Uhlenbeck เนื่ อ งจากข้อ มู ล มี แ นวโน้ม ที่ จ ะกลับ เข้า สู่ ค่ า เฉลี่ ย หรื อ mean
reverting
ผลจากการสร้างแบบจําลองค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศด้วยกระบวนการของ Ornstein-Uhlenbeck จะเห็น
ได้วา่ แบบจําลองที่ได้มีแนวโน้มที่สอดคล้องไปกับค่าความเป็ นจริ ง แต่ในความเป็ นจริ งค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศจะ
มีความผันผวนที่มากกว่าแบบจําลอง จากนั้นทําการหามูลค่าของออปชันด้วยวิธีแบบจําลองต้นไม้ทวินาม เมื่อทําการ
แบ่งขั้นมากขึ้น มูลค่าของออปชันที่ได้จะมีค่าลู่เข้าค่าหนึ่ ง และเมื่อทําการเปรี ยบเทียบมูลค่าออปชันที่ได้จากค่าเฉลี่ย
ดัชนี คุณภาพอากาศจริ ง และจากแบบจําลองนั้นจะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะมูลค่าของสัญญาที่มีอายุสัญญามาก
ขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้ การสร้างแบบจําลองค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศด้วยกระบวนการ Ornstein-Uhlenbeck
นั้นยังไม่เหมาะสมที่สุดในการสร้างแบบจําลอง ซึ่ งต่างกับการสร้างแบบจําลองของอุณหภูมิ เนื่ องจากค่าเฉลี่ยดัชนี
คุณภาพอากาศมีความผันผวนที่ มากกว่าอุณหภูมิ ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรใช้แบบจําลองอื่นทําการ
สร้างแบบจําลองของดัชนี คุณภาพอากาศ เพื่อให้มีความที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ้น และควรใช้วิธีการหา
มูลค่าออปชันแบบอื่น เช่น Monte Carlo Simulation เป็ นต้น เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบ และเพื่อหาความเหมาะสมที่สุด
ของวิธีการหามูลค่าออปชัน
นอกจากนี้ อาจใช้สินค้าอ้างอิงอื่นในการศึกษา เช่น สิ นค้าทางการเกษตร ปริ มาณนํ้าฝน เป็ นต้น เนื่ องจาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการทําการเกษตรเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการส่ งออกสิ นค้าทางเกษตรเกษตรเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศ รวมถึงประเทศไทยเองเป็ นประเทศที่มีพ้ืนที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้แถบเส้นศูนย์สูตร หรื อเป็ นเขตร้อน
ชื้น ซึ่ งมีปริ มาณฝนตกต่อปี ในปริ มาณที่มาก ซึ่ งปริ มาณฝนที่ตกนี้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการในหลายๆ ด้าน
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