
v 

 

ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติของความไม่แน่นอน ความเป็น
ฤดูกาล และการแพร่กระจายเชิงพื้นท่ีของมลภาวะทาง
อากาศในเขตเมืองในประเทศจีน 

ผู้เขียน   นางสาวจา้งฉง เหอ 

ปริญญา          เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์)  

คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  

        ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

        อ.ดร. ชยัวฒัน์ น่ิมอนุสสรณ์กุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

        อ.ดร. อนสัปรียไ์ชยวรรณ  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างท่ีไม่ เคยปรากฏมาก่อนร่วมกับการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมและสังคมเมืองอยา่งรวดเร็ว ประเทศจีนจึงไดต้ระหนกัถึงคุณภาพอากาศในเขตเมืองเป็น

อยา่งมาก ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความสูญเสียผลิตภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อติดตามและปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ในเขตเมืองรัฐบาลจีนจึงได้พยายามทุกวิถีทางท่ีจะควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีข้ึนและ

จะตอ้งอาศยัการร่วมมือกนัระหว่างมณฑล วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความผนัผวน

ของค่า API ของประเทศจีนในเมืองจาก 42 เมือง และเพื่อหาตวัแบบท่ีสามารถพยากรณ์ไดแ้ม่นย  าท่ีสุด 

จากนั้นน าผลการศึกษาดงักล่าวมาหาสหสัมพนัธ์ของดชันีมลภาวะทางอากาศในเมืองทั้งในระดบัภาค 

และระดบัประเทศท่ีแปรเปล่ียนตามเวลา และศึกษาผลกระทบวา่เกิดข้ึนจากภาค หรือประเทศ รวมถึง

ศึกษาความเหมือน และ /หรือต่างกนัของภาค นอกจากน้ี ยงัศึกษาความเป็นฤดูกาลของเมืองทั้ง  42 เมือง 

และอิทธิพลท่ีมีต่อสหสัมพนัธ์เชิงพลวตัของเมืองท่ีศึกษาในระดบัภาคและระดบัประเทศ และศึกษา

โครงสร้างการพึ่งพาของค่า API ในเมืองทั้งระดบัภาคและระดบัประเทศ การศึกษาทั้งหมดน้ี เพื่อท่ีจะ

สร้างพื้นฐานทางทฤษฎีส าหรับนโยบายความร่วมมือในการควบคุมมลพิษทางอากาศซ่ึงจะช่วยบรรเทา

ภยัคุกคามทางเศรษฐกิจและเพื่อสุขภาพของประชาชน
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 การศึกษาน้ีเร่ิมจากตน้แบบจ าลองความผนัผวนตวัแปรเดียวของดชันีมลพิษทางอากาศในชุมชนเมือง 

เช่น ปักก่ิง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมลพิษทางอากาศร้ายแรง ไดรั้บผลกระทบจากพายุฝุ่ น และเป็นท่ีสนใจของทัว่

โลก จากนั้นจึงศึกษาในกรณีหลายตวัแปรเพื่อท่ีจะเขา้ใจความเป็นฤดูกาล และความผนัผวนของคุณภาพ

อากาศใน 42 เมืองของประเทศจีน โดยใชข้อ้มูลระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2543 ถึง 4 มีนาคม 2553 

โดยวิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์เชิงพลวตัของดชันีมลภาวะทางอากาศ (API) ระหวา่งเมือง 42 

เมืองและความสอดคลอ้งกนัในระดบัภาคและระดบัประเทศ และสุดทา้ยเป็นการเปรียบระหวา่งคอปปูล่า

แบบปกติท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา กบัคอปปูล่าแบบ SJC ท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา และใช้สร้างแบบ

โครงสร้างการพึ่งพา การไดเ้ปรียบเทียบผลการวจิยัจากแบบจ าลอง DCC-GARCH ดว้ย 

  ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบการประมาณค่า และการพยากรณ์โดยแบบจ าลอง GARCH, 

GJR-GARCH, EGARCH และ GARCH-M ซ่ึงใช้เกณฑ์วินิจฉัยพบว่า แบบจ าลอง EGARCH ให้ผล

การศึกษาดีกวา่แบบจ าลองอ่ืนๆ ในขณะท่ีความสามารถในการพยากรณ์ให้ผลไม่ค่อยดี ฝุ่ นตามฤดูกาลมี

ผลกระทบ แต่การรวมฝุ่ นตามฤดูเขา้มานั้นไม่ไดท้  าใหก้ารพยากรณ์ดีข้ึน 

  ผลการประมาณค่าจากแบบจ าลอง DCC-GARCH พบวา่ 1) สหสัมพนัธ์ของดชันีมลภาวะทาง

อากาศในทอ้งถ่ินระหวา่งระดบัภาค และระดบัประเทศแปรผนัไปตามเวลา 2) เมืองส่วนใหญ่มีสหสัมพนัธ์

เชิงเง่ือนไขในดา้นบวกกบัเหตุการณ์ไม่ปกติทั้งในระดบัภาคและระดบัประเทศ 3) สหสัมพนัธ์เชิงเง่ือนไข

ของเมืองส่วนใหญ่กบัเหตุการณ์ไม่ปกติในระดบัภาค และระดบัประเทศแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย 4) เมือง

ในประเทศจีนทางตะวนัออก เหนือ และตะวนัออกเฉียงใตมี้สหสัมพนัธ์สูงกบัเหตุการณ์ไม่ปกติทั้งระดบั

ภาค และระดบัประเทศ ขณะท่ีเมืองท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ไม่ค่อยแปรเปล่ียนไปตามเหตุการณ์ไม่ปกติของ

ดชันีมลภาวะทางอากาศในระดบัภาคและระดบัประเทศ  

  การศึกษาโครงสร้างการพึ่งพาแสดงให้เห็นวา่ มีความไม่สมมาตรของปลายดา้นบน และปลาย

ดา้นล่างระหว่างเซินเจ้ินกบัระดบัภูมิ และระดบัประเทศการพึ่งพาระหว่างปลายทั้งสองดา้นสามารถจบั

การเปล่ียนแปลงของการพึ่งดาไดดี้กวา่ โครงสร้างการพึงพามีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา และการพึ่งพา

ของปลายด้านล่างสูงกว่าปลายด้านบน การพึ่งพาของดชันีมลภาวะทางอากาศในระดบัประเทศสูงกว่า

ระดบัภาค
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ABSTRACT 

With unprecedented economic development accompanied by rapid 

industrialization and urbanization,urban air quality has become a big concern of China, 

which in turn cause huge lost in economic productivity.  The objective of this thesis 

is to study the volatility of city APIs of China through 42 sample cities, and to find a 

prime parsimonious model which gives the best forecast.  Then, examine time 

varying correlations of the city APIs with the regional and national levels,to check: 

the impact of shock from region and the whole nation to the local cities; to examine 

whether the impact is mainly from the region or the nation; the existence of region 

homogeneity and/or heterogeneity.  Further, study the seasonality of the 42 sample 

cities and their influence on the dynamic correlations of the sample cities with the 

regional, national levels.  Examine the dependence structure of city API and its 

corresponding regional, national level.  Through the study, we try to provide 

theoretical foundation for air pollution control cooperation policy, so as to contribute 

to the ease of threatens to economy as well as people’s health.
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This study starts with univariate volatility modeling of urban API, with 

Beijing as the sample city.  Then we extend to multivariate study to understand 

nation-wide seasonality and air quality spatial volatility spillovers based on 42 

Chinese sample cities from June 5th, 2000 to March 4th, 2010.  Specifically, the 

thesis investigates the dynamic correlation of air pollution Indices (APIs) between 

42 Chinese cities and their corresponding regional and national levels.  Finally, 

time varying normal copula and time varying SJC copula are employed to model the 

dependence structure.  Comparison with the results of DCC-GARCH model is 

made. 

The empirical results show that, with model diagnostic criteria, EGARCH 

out performs other models, while out-of-data static forecast performance does not; 

seasonal dust effect do exist, but including dust seasonal consideration does not 

necessarily improve forecast. 

DCC-GARCH estimation results reveal that i) the correlations of local 

APIs between regional and national levels are time varying; ii) most cities exhibit 

positive conditional correlations with both regional and national shocks; iii) the 

conditional correlations of most cities with regional and national shocks are only 

slightly different; iv) cities in East China, North China and Southeast exhibit high 

correlation with both regional and national shocks, while the cities in vast territory 

and special terrain are not very sensitive to shocks of regional and national APIs. 

Dependence structure studies show that there exists significant 

asymmetric upper and lower tail dependence between Shenzhen and regional, 

national levels; tail dependence captures the change in dependence better; 

dependence structure change across time.  Surprisingly, lower tail dependence is 

higher than the higher tail dependence; dependence of local API with national level 

is higher than that of regional level. 


