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เน้ือหา

 แนวคิดเก่ียวกบัการพยากรณ์
 การพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA (Box-Jenkins)
 ขั้นตอนการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA (Box-Jenkins)
 การใชโ้ปรแกรม GRETL เพื่อการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA(p,d,q) 
 ฝึกปฏิบติั: การพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA(p,d,q) โดยใชโ้ปรแกรม GRETL
 การพยากรณ์ ดว้ยวธีิ Seasonal ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
 การใชง้านโปรแกรม GRETL เพื่อการพยากรณ์ Seasonal ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
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เน้ือหา (ต่อ)

 การประยกุตใ์ชต้วัแปรหุ่น Trend และ Seasonal Dummies เพื่อการพยากรณ์
 แนวคิดการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ Exponential Smoothing 
 ฝึกปฏิบติั: การพยากรณ์ Seasonal time series ดว้ยโปรแกรม GRETL
 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง VAR เพื่อการพยากรณ์

แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกับการพยากรณ์

Forecasting !!!
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นิยามและความหมายของการพยากรณ์

 พยากรณ์ หมายถึง ทาํนายหรือคาดการณ์โดยอาศยัหลกัวิชา (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2554)

 Forecast (Noun) is a statement about what will happen in the future, based on 
information that is available now (Hornby, 2010).

 การพยากรณ์  (Forecasting) หมายถึง  การทํานายหรือคาดการณ์  (Prediction) 
ลกัษณะเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศยัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ตามหลกัวิธีการทางสถิติ ประสบการณ์ และ/หรือวิจารณญาณของผู ้
พยากรณ์

เทคนิคการพยากรณ์

1. การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting) อาศยัขอ้มูลเชิงปริมาณ ในรูป
ของตวัเลขจากขอ้มูลในอดีต เรียงต่อกนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อพยากรณ์ตามหลกัวิธีการ
ทางสถิติ ทั้งน้ี การพยากรณ์เชิงปริมาณยงัจาํแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Causal/explanatory model) และรูปแบบทางอนุกรม
เวลา (Time ser ies model)
2. การพยากรณ์ เ ชิง คุณภาพ  (Qualitative forecasting) อาศัยข้อ มูล เ ชิง คุณภาพ 
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อพยากรณ์ ร่วมกบัองค์ความรู้ (Knowledge) ประสบการณ์ 
และ/หรือวิจารณญาณของผูพ้ยากรณ์ เช่น วิธีเดลฟาย (Delphi) องคป์ระกอบของการ
จัดจําหน่าย  (Sales force composition) ความคิดเห็นของกลุ่มผู ้บริหาร  (Jury of 
executive opinion) และการสาํรวจตลาด (Market survey)
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ตวัอย่าง เทคนิคการพยากรณ์ทางอนุกรมเวลา

 Exponential smoothing
 ARIMA models including VARMA, VAR, (V)ECM
 ARCH/GARCH-type models
 Seasonality (X-11, X-12)
 State space and structural models and the Kalman filter
 Nonlinear models (Regime-switching models, Functional-coefficient model, 

Neural nets, Deterministic versus stochastic dynamics, etc.) 
 Long memory models (FARMA, ARFIMA)
 Count data forecasting
… etc.  Gooijer and Hyndman (2006)

Forecast evaluation and accuracy measures

 ความแม่นยาํของแบบจาํลองพยากรณ์ หากแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนมีวตัถุประสงค์
เพื่อใช้ในการพยากรณ์ ค่า R2, F-statistics และ t-statistics ไม่เพียงพอต่อการใช้
อธิบายความแม่นยาํของแบบจาํลองเพื่อการพยากรณ์ 

 การตรวจสอบความแม่นยาํของแบบจาํลองพยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่ออธิบายถึง
ความเป็นจริงของแบบจําลองได้มากหรือน้อยเพียงใด  กล่าวคือ  เ ป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าประมาณการ  (Estimated value) และค่าจริง  (Actual 
value)

 สถิติท่ีใช้ตรวจสอบความแม่นยาํของแบบจาํลองพยากรณ์ ได้แก่ ME, RMSE, 
MAE  MPE และ MAPE หรือ อาจใช ้SIC/AIC กไ็ด ้(รูปแบบฟังกช์นัเหมือนกนั)
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Forecast Evaluation Statistics
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การพยากรณ์
ดว้ยวธีิ ARIMA (Box-Jenkins)
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แนวคดิการพยากรณ์ของ Box-Jenkins (ARIMA)

 Autoregressive integrated moving average (ARIMA) เ ป็นเทคนิคพยากรณ์ ซ่ึง
ไดรั้บการเสนอโดย Box and Jenkins (1970)

 การพยากรณ์ด้วยวิธี ARIMA เป็นการอาศัยพฤติกรรมของข้อมูลในอดีต เพื่อ
กาํหนดรูปแบบในปัจจุบนั และอธิบายแนวโน้มหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ของตวั
ขอ้มูลเองในอนาคต

“Let the data speak for themselves”

“ให้ตัวมันเองอธิบายตัวมันเอง”

คาํถามทีพ่บบ่อย !!!

“ถ้าให้ตัวมันเองอธิบายตัวมันเอง แล้วปัจจยัอ่ืนๆ ทีไ่ม่นํามาคดิในการพยากรณ์ 
จะทาํให้การพยากรณ์มีความน่าเช่ือถอื หรือไม่ ?”

 โดยปกติ ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ อยูก่่อน
แลว้ ดงันั้น ผลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ดว้ยวิธี ARIMA จะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขปัจจยั
นั้นๆ เช่นเดิม

 การเกิด Shock ต่อปัจจัยแวดลอ้มท่ีสําคญั เป็นขอ้จาํกัดในการพยากรณ์ด้วยวิธี 
ARIMA ดงันั้น อาจมีการใชต้วัแปรแวดลอ้มนั้นๆ หรือ Shock มาร่วมพิจารณาใน
การพยากรณ์ เช่น แบบจาํลอง ARIMAX หรือ ARIMA with intervention เป็นตน้
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จุดเด่น ในการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA

 Few assumptions ซ่ึงง่ายต่อการนาํไปประยกุตใ์ช ้เป็นประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ย
วธีิ Ordinary Least Square (OLS) หรือ Maximum Likelihood Estimator (MLE)

 Flexible สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัแนวคิดต่างๆ เช่น 
 การเพิ่มตวัแปรภายนอก (ARIMAX)  
 การพิจารณาความเป็นฤดูกาล (Seasonal ARIMA) 
 การใช ้Shock หรือ Crisis ต่างๆ ร่วมพิจารณา (ARIMA intervention)
 ประยกุตร่์วมกบัแบบจาํลอง GARCH type ==> ARIMA-GARCH model
 อ่ืนๆ

แบบจาํลองพยากรณ์ ARIMA(p,d,q)

 แบบจาํลอง ARIMA ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ
     ส่วนท่ี 1 ==> AR(p) คือ Yt ท่ีถูกกาํหนดดว้ย Autoregressive process 

         โดย Yt = Yt-1, Yt-2,…, Yp  

     ส่วนท่ี 2 ==> I(d) คือ อนัดบัความหยดุน่ิงของ Yt

         โดย d = 0, 1, 2…, d
     ส่วนท่ี 3 ==> MA(q) คือ Yt ท่ีถูกกาํหนดดว้ย Moving average process

         โดย Yt = εt-1, εt-2,…, εq 

หมายเหตุ: p และ q หมายถึง ลาํดบัของคาบเวลาในอดีต (Lag length) ท่ีเหมาะสม
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AR(p) คือ อะไร ?

ความหมายของ AR(p)

 Autoregressive process หรือ AR(p) เป็นกระบวนการของค่าสงัเกตค่าหน่ึง (Y) ท่ี
ถูกกาํหนดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของตวัมนัเองในอดีต (Yt-1, Yt-2, Yt-3,…, Yt-p) 
อยา่งต่อเน่ือง (Continuous) 

 โดยท่ี p คือ ลาํดบัของคาบเวลาในอดีตท่ีเหมาะสม เพื่ออธิบาย Y ณ เวลาปัจจุบนั
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AR(1): First order autoregressive 

AR(2): Second order autoregressive

AR(p): (p) order autoregressive

 โดยกาํหนดให้

        Y คือ ตวัแปรตาม, α คือ ค่าคงท่ี, ϕ “phi” คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของ AR, t คือ เวลา, p คือ
ลาํดบัของคาบเวลาในอดีต

รูปแบบของ Autoregressive process: AR(p)

Y α Y εY α ϕ Y ε

Y α Y Y εY α ϕ Y ϕ Y ε

Y α Y Y . . . Y εY α ϕ Y ϕ Y . . . ϕ Y ε

MA(1): First Order Moving Average

MA(2): Second Order Moving Average

MA(q): (q) Order Moving Average

 โดยกาํหนดให้

       Y คือ ตวัแปรตาม, α คือ ค่าคงท่ี, θ “theta” คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของ MA, t คือ เวลา, q คือ
ลาํดบัของคาบเวลาในอดีต

รูปแบบของ Moving average process: MA(q)

Y α θ ε εY α θ ε ε

Y α θ ε θ ε εY α θ ε θ ε ε

Y α θ ε θ ε . . . θ ε εY α θ ε θ ε . . . θ ε ε
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แบบจาํลอง ARMA(p,q) Vs ARIMA(p,d,q)

 กรณีท่ี 1: แบบจาํลอง ARMA เม่ือตวัแปร Y มีความหยุดน่ิง ณ ระดับปกติของ
ขอ้มูล หรือ I(0), d = 0

 กรณีท่ี 2: แบบจาํลอง ARIMA เม่ือ ตวัแปร Y มีความหยดุน่ิง ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 1 
หรือ I(1), d = 1

Y α Y θ ε εY α ϕ Y θ ε ε

∆Y α ∆Y θ ε ε∆Y α ϕ ∆Y θ ε ε

ตวัอย่าง โครงสร้างแบบจาํลอง ARMA(p,q)

รูปแบบ สมการของ (Y)

ARMA(0,0) Yt = α0 + t

ARMA(1,0)/AR(1) Yt = α0 + ϕ1Yt-1 + t

ARMA(2,0)/AR(2) Yt = α0 + ϕ1Yt-1 + ϕ2Yt-2 + t

ARMA(0,1)/MA(1) Yt = α0 + θ1t-1 + t

ARMA(0,2)/MA(2) Yt = α0 + θ1t-1 + θ2t-2 + t

ARMA(1,1) Yt = α0 + ϕ1Yt-1 + θ1t-1 + t
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ตวัอย่าง โครงสร้างแบบจาํลอง ARIMA(p,d,q)

รูปแบบ สมการของ (Y)

ARIMA(1,1,0)/AR(1) ΔYt = α + ϕ1ΔYt-1 + t

ARIMA(2,1,0)/AR(2) ΔYt = α + ϕ1ΔYt-1 + ϕ2ΔYt-2 + t

ARIMA(0,1,1)/MA(1) ΔYt = α + θ1t-1 + t

ARIMA(0,1,2)/MA(2) ΔYt = α + θ1t-1 + θ2t-2 + t

ARMA(1,1,1) ΔYt = α + ϕ1ΔYt-1 + θ1t-1 + t

ขั้นตอนการพยากรณ์
ดว้ยวธีิ ARIMA (Box-Jenkins)

==> Identification

==> Estimation

==> Diagnostic Checking

==> Forecasting

==> Seasonal ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
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ขั้นตอนการพยากรณ์ ด้วยวธีิ ARIMA(p,d,q) 
ของ Box and Jenkins (Gujarati and Porter, 2009)

1. กาํหนดรูปแบบ p d q

2. การประมาณค่า
พารามิเตอร์

3. การตรวจสอบรูปแบบ

4. พยากรณ์

ตวัคลาดเคลื่อนมีความสมัพนัธ์กนัOK NO

การกาํหนดรูปแบบ ARIMA(p,d,q) เบ้ืองตน้

 การกาํหนดรูปแบบ p, d และ q ของ ARIMA หรือ ARMA พิจารณาออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.1)  ระบุ I(d) (Order of integration) หรือ อนัดบัความหยดุน่ิง

 d พิจารณาจาก กราฟ, Correlogram หรือ การทดสอบ Unit root 
1.2)  ระบุ AR(p) ดว้ยวธีิ Correlogram

- p พิจารณาจาก Partial Autocorrelation Function (PACF), pk(zt)
- ลาํดบั p ใหพ้ิจารณาแท่ง (Spike) ท่ียืน่ออกมาประมาณ 3-5 แท่งแรก

1.3)  ระบุ MA(q) ดว้ยวธีิ Correlogram
q พิจารณาจาก Autocorrelation Function (ACF), pkk(zt)
- ลาํดบั q ใหพ้ิจารณาแท่ง (Spike) ท่ียืน่ออกมาประมาณ 3-5 แท่งแรก

Page 12 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



1.2 และ 1.3: การพิจารณา Correlogram เพ่ือกาํหนด AR(p) และ MA(q)

รูปแบบ Y ลักษณะ pk(zt), ACF ลักษณะ pkk(zt), PACF
Random walk ทุกค่าเป็น 0 ทุกค่าเป็น 0

ARIMA(1,1,0)
AR(1), MA(0)

ลดลงเร็วใกล ้0 p11(zt) ≠ 0 
โดยท่ี pkk(zt) = 0 สาํหรับ k = 2,…

ARIMA(2,1,0)
AR(2), MA(0)

ลดลงเร็วใกล ้0 p11(zt) และ p22(zt) ≠ 0 
โดยท่ี pkk(zt) = 0 สาํหรับ k = 3,…

ARIMA(0,1,1)
AR(0), MA(1)

p1(zt) ≠ 0 
โดยท่ี pk(zt) = 0 สาํหรับ k = 2,…

ลดลงเร็วใกล ้0

ARIMA(0,1,2)
AR(0), MA(2)

p1(zt) และ p2(zt) ≠ 0 
โดยท่ี pk(zt) = 0 สาํหรับ k = 3,…

ลดลงเร็วใกล ้0

ARIMA(1,1,1) ลดลงเร็วใกล ้0 ลดลงเร็วใกล ้0

สรุป ขั้นตอนการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA(p,d,q)

 ขั้นตอนท่ี 1: (1.1) ระบุ I(d) จากการทดสอบ ADF unit root 
(1.2) ระบุลาํดบั AR(p) และ MA(q) จาก Correlogram ณ ลาํดบัความหยุดน่ิงของ

ขอ้มูล โดยพิจารณา AR(p) จาก PACF และ MA(q) จาก ACF ในช่วง 3-5 คาบเวลา(แท่ง)แรกท่ีมีค่า
แตกต่างไปจากศูนย(์หรือยืน่ออกมาจากแกนกลางอยา่งชดัเจน)
 ขั้นตอนท่ี 2: ประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี MLE (หรือ OLS) โดย สปส. ท่ีประมาณค่าได้

จะตอ้งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (α = 0.01, 0.05 หรือ 0.1) กรณีไดแ้บบจาํลอง ARIMA(p,d,q) หลาย
แบบจาํลอง อาจใช้ SIC หรือ AIC เป็นเกณฑ์การตดัสินเพื่อเลือกแบบจาํลองพยากรณ์ (กรณี
รูปแบบฟังชนักข์อง Y เหมือนกนั)

 ขั้นตอนท่ี 3: ตรวจสอบรูปแบบจาํลอง (ปัญหา Autocorrelation) ดว้ยวธีิ Ljung-Box Q-statistics
 ขั้นตอนท่ี  4: พยากรณ์  ออกไปข้างหน้าจํานวน n ช่วงเวลา และอาจทําการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ)ของแบบจาํลองพยากรณ์ (Forecast Evaluation Statistics) โดยใช้
สถิติ ME, RMSE, MAE MPE และ MAPE (เหมาะสาํหรับ รูปแบบฟังชนักห์รือแบบจาํลองต่าง
ประเภทกนั) อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ ์และเฉลิมพล จตุพร (2561)

Page 13 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



 การใช้โปรแกรม GRETL
เพ่ือการพยากรณ์ดว้ยวธีิ ARIMA(p,d,q) 

GRETL

ตวัอยา่ง: การพยากรณ์ราคากุง้ในตลาดโลก ปี ค.ศ. 2020

ไฟลข์อ้มูล Forecasting01

1.1 การตรวจสอบความหยุดน่ิง ด้วยวธีิ ADF ณ I(0)

H0: Non-stationarity

สรุป 
การตรวจสอบความหยุดน่ิงเพ่ือระบุ I(d) 
ดว้ยวธีิ ADF unit root พบวา่ p_shrimp ยงั
ไม่มีความหยดุน่ิง ณ I(0)

Page 14 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



1.1 การตรวจสอบความหยุดน่ิง ด้วยวธีิ ADF ณ I(1)

H0: Non-stationarity

สรุป 
การตรวจสอบความหยุดน่ิงเพ่ือระบุ I(d) 
ดว้ยวิธี ADF unit root พบวา่ p_shrimp มี
ความหยดุน่ิง ณ I(1) เป็น ARIMA(p,1,q)

การนําเสนอตาราง ADF unit root

Variable
I(0) I(1)

t-statistic p t-statistic p

Without α + T

shrimp 0.362 3 -3.663*** 2

With α 

shrimp -1.909 3 -3.853*** 2

Without α + T

shrimp -1.864 3 -8.650*** 1

หมายเหตุ: *** คือ การมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
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1.2 และ 1.3 การกําหนด AR(p) และ MA(q)

- MA(q) ==> ACF
- ดู 3 – 5 lag แรก
-  มี แ ท่ ง  (Spike) ยื่ น
ออกมาอยา่งเด่นชดั ณ 
แท่งท่ี 2  3 และ 5

- AR(p) ==> PACF
- ดู 3 – 5 lag แรก
-  มี แ ท่ ง  (Spike) ยื่ น
ออกมาอยา่งเด่นชดั ณ 
แท่งท่ี 2 และ 3

แบบจาํลอง ARIMA(p,d,q) เบ้ืองตน้ คือ ARIMA(3,1,5)

ขั้นตอนท่ี 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์

 เง่ือนไข ค่า สปส. พิจารณานยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.1, 0.05 หรือ 0.01
 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ แบบจาํลอง ARIMA(3,1,5) ไม่เหมาะสมเป็นแบบจาํลองเพื่อพยากรณ์ เน่ืองจากไม่สามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0: βi = 0) ณ ค่าสัมประสิทธ์ิ AR(2) MA(2) MA(3) และ MA(5) ท่ีนัยสําคญัทางสถิติ
ระดบั 0.05 ดังนั้น จึงต้องกาํหนดแบบจาํลองใหม่ (มีหลายแนวทาง) เช่น การเพิ่มลดตวัแปรแบบ Backward 
Elimination เป็นตน้

AR(p)AR(p)

MA(q)MA(q)

NS

NS
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ขั้นตอนท่ี 2: แบบจาํลอง ARIMA(3,1,0)

Model selection criterion ==> AIC/SIC = 204.4864 / 201.6677
แบบจาํลองพยากรณ์ท่ีเหมาะสมจะตอ้งไปมีปัญหา Autocorrelation ==> ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบ ARIMA(3,1,0)

 พิจารณาจาก Autocorrelation (Ljung-Box Q-statistics) หากแบบจําลองท่ีเลือกไม่เหมาะสม (หรือมีปัญหา 
Autocorrelation เกิดข้ึน) จะตอ้งทาํการพิจารณาเลือกแบบจาํลองใหม่ ==> Identification 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ได ้ทุกคาบเวลาในอดีต ณ นยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ แบบจาํลอง ARIMA(3,1,0) ไม่มีปัญหา Autocorrelation

H0 = ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

ARIMA(3,1,0)
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สรุป การเลือกแบบจาํลองพยากรณ์

 แบบจาํลอง ARIMA(3,1,0) สามารถใชเ้ป็นแบบจาํลองพยากรณ์ไดเ้น่ืองจากไม่พบ
ปัญหา Autocorrelation 

 แบบจาํลอง ARIMA(3,1,1) 

(0.113)** (0.113)***
AIC/SIC = 204.4864 / 201.6677

∆shrimp 0.255∆shrimp 0.383∆shrimp

อนุกรมเวลาหน่ึงๆ อาจมี ARIMA(p,d,q) มากกวา่ 1 แบบจาํลอง ดงันั้น วธีิการเลือก
แบบจาํลองท่ีเหมาะสม พิจารณาโดยค่าตํ่าสุดของ AIC/SIC

ขั้นตอนท่ี 4 พยากรณ์ (Forecast Evaluation Statistics) 

ME  RMSE MAE MPE  MAPE  
ยิง่ต ํ่า ยิง่ดี 

(กรณีเปรียบเทียบกบัแบบจาํลองอ่ืนๆ)
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ขั้นตอนท่ี 4 พยากรณ์ (ปี ค.ศ. 2020)

การเปรียบเทียบความแม่นยาํของแบบจําลองพยากรณ์
ระหว่างฟังชันก์ Linear  Vs Logar ithm

ARIMA Vs Log-ARIMA
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ฝึกปฏิบัต:ิ การพยากรณ์ ดว้ยวธีิ ARIMA(p,d,q) 
โดยใชโ้ปรแกรม GRETL

GRETL

ฝึกปฏบัิต ิ01 (ไฟลข์อ้มูล forecasting01)

 กิจกรรม 1: พยากรณ์อนุกรมเวลาดงัต่อไปน้ี
 p_soybean
 p_beef
 p_food
 p_rubber

 กิจกรรม 2: พยากรณ์อนุกรมเวลาต่อไปน้ีในรูปแบบฟังกช์นั Logarithm (log) ==> 
log(p_soybean), log(p_beef), log(p_food), log(p_rubber) แล้ว เป รียบเ ทียบกับ 
Forecast Evaluation Statistics ระหวา่งฟังกช์นั Linear และ Logarithm วา่ฟังชนัก์
รูปแบบใดเหมาะสมต่อการพยากรณ์มากท่ีสุด

• เลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมต่อการพยากรณ์มากท่ีสุดมาเพียง 1 
แบบจาํลอง
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แบบจาํลองพยากรณ์ (ฝึกปฏิบติั 01) 

ตวัแปร แบบจาํลอง RMSE* MAPE*
p_soybean
p_beef
p_food
p_rubber
log(p_soybean)
log(p_beef)
log(p_food ) 
log(p_rubber)
 หมายเหตุ: * การเปรียบเทียบค่าสถิติ RMSE และ MAPE ระหวา่งฟังชนัก ์Linear และ Logarithm 

จะตอ้งมีการแปลงค่าฟังชนัก ์Logarithm ก่อน

ฝึกปฏบัิต ิ02 (ไฟลข์อ้มูล time series03)

 กิจกรรม 1: พยากรณ์อนุกรมเวลาดงัต่อไปน้ี
(1) rice_q (4) rub_q
(2) rice_ha (5) rub_ha
(3) rice_p (6) rub_p

 กิจกรรม  2: พยากรณ์อนุกรมเวลาในรูปแบบฟังก์ชัน  Logarithm (log) ==> 
log(rice_q), log(rice_ha), log(rice_p), log(rub_q), log(rub_ha), log(rub_p) แล้ว
เปรียบเทียบกับ  Forecast Evaluation Statistics ระหว่างฟังก์ชัน  Linear และ
Logarithm วา่ฟังชนักรู์ปแบบใดเหมาะสมต่อการพยากรณ์มากท่ีสุด

 เลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมต่อการพยากรณ์มากท่ีสุดมาเพียง 1 แบบจาํลอง
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แบบจาํลองพยากรณ์ (ฝึกปฏิบติั 02) 

ตวัแปร แบบจาํลอง RMSE* MAPE*

rice_q

log(rice_q)

rice_ha

log(rice_ha)

rice_p

log(rice_p)

 หมายเหตุ: * การเปรียบเทียบค่าสถิติ RMSE และ MAPE ระหวา่งฟังชนัก ์Linear และ Logarithm 
จะตอ้งมีการแปลงค่าฟังชนัก ์Logarithm ก่อน

แบบจาํลองพยากรณ์ (ฝึกปฏิบติั 02 ต่อ) 

ตวัแปร แบบจาํลอง RMSE* MAPE*

rub_q

log(rub_q)

rub_ha

log(rub_ha)

rub_p

log(rub_p)

 หมายเหตุ: * การเปรียบเทียบค่าสถิติ RMSE และ MAPE ระหวา่งฟังชนัก ์Linear และ Logarithm 
จะตอ้งมีการแปลงค่าฟังชนัก ์Logarithm ก่อน
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การพยากรณ์
ดว้ยวธีิ Seasonal ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

==> Identification

==> Estimation

==> Diagnostic Checking

==> Forecasting

==> Seasonal ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

การพยากรณ์ ด้วยวธีิ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

 การพยากรณ์ด้วยวิธี  Seasonal ARIMA (SARIMA) พัฒนามาจากแบบจําลอง 
ARIMA(p,d,q) ของ Box and Jenkins (1970) โดยพิจารณาองค์ประกอบฤดูกาล
(Seasonal component) เขา้ไปในแบบจาํลอง ARIMA(p,d,q) (อคัรพงศ์ อั้นทอง, 
2555; Box et al., 1994)

 ขั้นตอนในการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
เช่นเดียวกบัการพยากรณ์ ดว้ยวิธี ARIMA(p,d,q) เพียงแต่ให้พิจารณาพารามิเตอร์ 
Seasonal I(D), Seasonal AR(P) และ  Seasonal MA(Q) เข้าไปในแบบจําลอง 
ARIMA(p,d,q) ในช่วงการระบุรูปแบบ (Identification) ในขั้นตอนท่ี 1
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โครงสร้างแบบจาํลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

 โดยกาํหนดให้
       1 ϕ L  คือ Non-seasonal AR ณ ลาํดบัท่ี p, 1 Φ L คือ Seasonal AR ณ 
ลาํดบัท่ี P, 1 L คือ Non-seasonal order of integration ณ ลาํดบัท่ี d, 1 L คือ 
Seasonal order of integration ณ  ลําดับ ท่ี  D, 1 θ L  คือ  Non-seasonal MA ณ 
ลาํดบัท่ี q, 1 Θ L คือ Seasonal MA ณ ลาํดบัท่ี Q, และ s หมายถึง องคป์ระกอบ
ฤดูกาล

1 ϕ L 1 Φ L 1 L 1 L Y α 1 θ L 1 Θ L ε  1 ϕ L 1 Φ L 1 L 1 L Y α 1 θ L 1 Θ L ε  

อ่านเพิ่มเติม Box et al. (1994) Makridakis et al. (1998) และ Diebold (2008)

1 β L 1 L 1 β L 1 L Y α 1 γ L 1 γ L ε1 β L 1 L 1 β L 1 L Y α 1 γ L 1 γ L ε

 หรือ

การระบุรูปแบบจาํลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s เบ้ืองต้น

 ตรวจสอบความหยดุน่ิง Non-seasonal I(d) ดว้ยวธีิ ADF unit root
 ตรวจสอบองคป์ระกอบฤดูกาล จาก Correlogram (ACF) โดยหากพบ Lag ท่ีเป็น 

Seasonal ยื่นมาอยา่งชดัเจน (แตกต่างไปจากศูนย)์ จะถือว่าอนุกรมเวลาดงักล่าวมี
องคป์ระกอบฤดูกาล จะตอ้งทาํการขจดัออกเช่นกนั

 การตรวจสอบความหยุดน่ิงของ Seasonal I(D) ด้วยวิธี ADF unit root ΔdΔDY 
โดยหากผลการตรวจสอบความหยุดน่ิงปฏิเสธสมมติฐาน ณ นยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.1 (หรือ 0.05) จะถือวา่ Y มีความหยดุน่ิงลาํดบัท่ี Seasonal I(D) = I(1) 

 ตรวจสอบ Correlogram ของ ΔdΔDY โดยให้พิจารณา 3-5 Lag แรก เพื่อกาํหนด 
AR(p) และ MA(q) และใหพ้ิจารณา Lag ท่ีเป็น Seasonal เพื่อกาํหนด SAR(P) และ 
SMA(Q) ตามลาํดบั

หมายเหตุ: อาจใช ้HEGY (Seasonal unit root) test ตรวจสอบเพ่ิมเติมได้
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การพิจารณา Correlogram เพ่ือกาํหนด SAR(P) และ SMA(Q)

รูปแบบฤดูกาล Y ลักษณะ pk(zt), ACF ลักษณะ pkk(zt), PACF

SAR(1)12
*กรณีฤดูกาลเป็นรายเดือน 

s = 12

p12, p24 ,... ลดลงเร็วใกล ้0 p12,12 ≠ 0 โดยท่ี pkk = 0 
สาํหรับ k = 24, 36,…

SAR(2)12 p12, p24 ,... ลดลงเร็วใกล ้0 p12,12 และ p24,24 ≠ 0 โดยท่ี pkk = 0 
สาํหรับ k = 36, 48,…

SMA(1)12 p12 ≠ 0 โดยท่ี pk = 0 
สาํหรับ k = 24, 36,…

p12,12, p24,24 ,... ลดลงเร็วใกล ้0

SMA(2)12 p12 และ p24 ≠ 0 โดยท่ี pk = 0 
สาํหรับ k = 36, 48,…

p12,12, p24,24 ,... ลดลงเร็วใกล ้0

ตวัอย่าง: การพิจารณา SAR(P) และ SMA(Q)

- ไม่พบ MA(q)
- SMA(Q) = SMA(1)4

- ไม่พบ AR(p)
- SAR(Q) = SAR(1)4 SAR(2)4

SAR(1)4 SAR(2)4 

SMA(1)4 

แบบจาํลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s เบ้ืองตน้ คือ SARIMA(0,1,0)(2,1,1)4

* เป็นขอ้มูล(รายไตรมาส) มีอนัดบั
   ความหยดุน่ิง I(d) และ I(D) เท่ากบั 1

AR(p)

MA(q)

กรณีฤดูกาลเป็นรายไตรมาส s = 4
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A Warning
“Since in practice we do not observe the theoretical ACFs and PACFs and rely on their 
sample counterparts, the estimated ACFs and PACFs will not match exactly their 
theoretical counterparts. What we are looking for is the resemblance between theoretical 
and sample ACFs and PACFs so that they can point us in the right direction in constructing 
ARIMA models. And that is why ARIMA modeling requires a great deal of skill, which of 
course comes from practice.”

(Gujarati and Porter, 2009)

การใช้งานโปรแกรม GRETL
เพ่ือการพยากรณ์ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

GRETL
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ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูล forecasting02)

กรณีศึกษา:
 พยากรณ์ gdp ดว้ยวธีิ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)4

 พยากรณ์ gdp ในรูปแบบฟังกช์นั log ดว้ยวธีิ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)4

 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ)ของแบบจําลองพยากรณ์ (Forecast 
Evaluation Statistics)

 พยากรณ์ออกไปขา้งหน้า จาํนวน 4 ช่วงเวลา จากแบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสม
ท่ีสุด โดยใชเ้กณฑ ์Forecast Evaluation Statistics

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ): gdp

หมายเหตุ: แบบจาํลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ท่ีแสดงในตาราง เป็นเพียงแบบจาํลองตวัอยา่งเบ้ืองตน้ ซ่ึง
อาจพบไดม้ากกว่าน้ี อยา่งไรก็ตาม อาจใช ้SIC/AIC หรือ Forecast Evaluation Statistics เป็นเกณฑก์ารเลือก
แบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดต่อไป
* RMSE และ MAPE ใน Log Function ไดถู้ก Converse เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกบั Linear Function แลว้

Model RMSE MAPE
SARIMA(1,1,1)(2,1,0)4 66528 2.1277
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)4 63710 2.0041
Log-SARIMA(0,1,0)(2,1,0)4 75926* 2.2562*
Log-SARIMA(0,1,0)(0,1,1)4 63553* 1.8564*
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ผลพยากรณ์ แบบจาํลอง log-SARIMA(0,1,1)(0,1,1)4

* หมายเหตุ: ค่าพยากรณ์ท่ีประมาณไดจ้ะตอ้งนาํไป Anti Log ก่อน 

การประยุกต์ใช้ตวัแปรหุ่น Trend และ Seasonal 
Dummies เพื่อการพยากรณ์

เอกสารแนะนํา

Diebold, F. X. (2008). Elements of forecasting. 4th edition. South-Western Cengage
Lerning, Ohio.

เฉลิมพล จตุพร, พฒันา สุขประเสริฐ. (2559). ตวัแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออก
ยางพาราของประเทศไทย. แก่นเกษตร, 44(2), 219-228.
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การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้ตัวแปรหุ่นฤดูกาล
และแนวโน้มเวลา

 การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้ตวัแปรหุ่นฤดูกาล (Seasonal dummies) 
และแนวโนม้เวลา (Time trend) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใชป้ระมาณค่าพารามิเตอร์
ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด แสดงตวัแบบไดด้งัน้ี

 โดยกาํหนดให้
Y คือ ตวัแปรท่ีใชใ้นการพยากรณ์, t คือ ช่วงเวลา, Time คือ แนวโน้มเวลา, Di คือ ตวัแปรหุ่น

ฤดูกาล เม่ือ i เท่ากบั 1, 2, 3, …, s โดยกาํหนดให ้s คือ จาํนวนความถ่ีในรอบฤดูกาล, α  δ และ β
คือ สมัประสิทธ์ิประมาณค่าพารามิเตอร์ และ ε คือ ความคลาดเคล่ือน

Y δTime β D εY δTime β D εY α δTime β D εY α δTime β D ε หรือ

ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูล forecasting02)

กรณีศึกษา:
 พยากรณ์ gdp ดว้ยวธีิ Regression + Trend + Seasonal dummies
 ตรวจสอบประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ)ของแบบจําลองพยากรณ์  (Forecast 

Evaluation Statistics)
 พยากรณ์ออกไปขา้งหน้า จาํนวน 4 ช่วงเวลา จากแบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุด โดยใชเ้กณฑ ์Forecast Evaluation Statistics
 เปรียบเทียบกบัแบบจาํลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ): gdp

Model RMSE MAPE

SARIMA(1,1,1)(2,1,0)4 66528 2.1277

SARIMA(0,1,1)(0,1,1)4 63710 2.0041

Log-SARIMA(0,1,0)(2,1,0)4 75926* 2.2562*

Log-SARIMA(0,1,0)(0,1,1)4 63553* 1.8564*

Regression with Trend + Seasonal dummies 169010 10.0820

* RMSE และ MAPE ใน Log Function ไดถู้ก Converse เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกบั Linear Function แลว้

แนวคดิการพยากรณ์
ด้วยวธีิ Exponential Smoothing 
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แนวคดิการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล

 การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential smoothing) เป็นวิธีการพยากรณ์ทาง
สถิติท่ีให้ความสําคัญกับข้อมูลในอดีตทุกค่า โดยให้ความสําคัญกับค่าท่ีใกล้
ปัจจุบนัมากท่ีสุด และลดหลัน่ลงมาแบบเอกซ์โพเนนเชียล พร้อมทั้ง กาํหนดค่าถ่วง
นํ้าหนกัขอ้มูลโดยใชส้มัประสิทธ์ิการปรับเรียบ (α)

 ประเภทของการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล จาํแนกไดเ้ป็น 15 วิธี (Gooijer and 
Hyndman, 2006) เช่น Simple exponential smoothing (SES) Exponential moving 
average, Holt’s trend, Winters (Additive/ Multiplicative) สาํหรับฤดูกาล เป็นตน้

 อยา่งไรก็ตาม โปรแกรมทางสถิติแต่ละบริษทัก็จะมีวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนน
เชียลแตกต่างกนัไป โดยตวัอยา่งท่ีอธิบายในคร้ังน้ีอา้งอิงมาจาก QMS (2010) 

ตวัอย่าง: การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล

 การพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบเชิงเด่ียว (Single smoothing) ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการประมาณค่า จาํนวน 1 พารามิเตอร์ เหมาะสําหรับการ
พยากรณ์ขอ้มูลท่ีมีการเคล่ือนไหวอิสระอยู่ในช่วงใกล้ๆ  ค่าเฉล่ียคงท่ี (Constant 
mean) และจะต้องไม่มีองค์ประกอบแนวโน้มเวลา (Time trend) หรือฤดูกาล 
(Seasonal component)

 การพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบสองชั้ น (Double smoothing) ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการประมาณค่า จาํนวน 1 พารามิเตอร์ เช่นเดียวกนักบัการ
พยากรณ์ดว้ยวธีิการปรับเรียบเชิงเด่ียว เพียงแต่มีกระบวนการทาํซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงดว้ย
พารามิเตอร์ตวัเดิม เหมาะสาํหรับขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบแนวโนม้เวลา
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ตวัอย่าง: การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (ต่อ)

 การพยากรณ์ดว้ยวิธีการปรับเรียบตามรูปแบบของโฮลตแ์ละวินเทอร์ท่ีไม่คาํนึงถึง
ความเป็นฤดูกาล (Holt-Winters: Trend) ประกอบด้วยพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการ
ประมาณค่า จาํนวน 2 พารามิเตอร์ เหมาะสาํหรับขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบแนวโนม้
เวลา เช่นเดียวกนักบัวิธีการปรับเรียบสองชั้น แต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ีจาํนวน
พารามิเตอร์ 

ตวัอย่าง: การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (ต่อ)

 การพยากรณ์ดว้ยวิธีการปรับเรียบเชิงผลบวกตามรูปแบบของโฮลต์และวินเทอร์ 
(Holt-Winters: Additive) ประกอบด้วยพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการประมาณค่า 3 
พารามิเตอร์ เหมาะสําหรับขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบแนวโน้มเวลา และฤดูกาลเชิง
ผลบวก (Additive seasonal variation) 

 การปรับเรียบ (Y ) มีรูปแบบสมการ ดงัน้ี

       โดยกาํหนดให้

       Y  คือ ค่าพยากรณ์ (Predicted Y), m คือ ช่วงพยากรณ์, A คือ ค่ากลาง (Mean), B คือ แนวโน้มเวลา (Time 

trend) และ C คือ ปัจจยัฤดูกาลเชิงผลบวก (Additive seasonal factor) 

Y A B m CY A B m C
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ตวัอย่าง: การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (ต่อ)

 การพยากรณ์ดว้ยวิธีการปรับเรียบเชิงผลคูณตามรูปแบบของโฮลต์และวินเทอร์ 
(Holt-Winters: Multiplicative) ประกอบดว้ยพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการประมาณค่า 3 
พารามิเตอร์ เหมาะสาํหรับขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบแนวโนม้เวลา และฤดูกาลเชิงผล
คูณ (Multiplicative seasonal variation) 

 การปรับเรียบ (Y ) มีรูปแบบสมการ ดงัน้ี

โดยกาํหนดให้
C  คือ ปัจจยัฤดูกาลเชิงผลคูณ (Multiplicative seasonal factor) 

Y A B m CY A B m C

การพยากรณ์ ด้วยวธีิการปรับเรียบประเภทต่าง  ๆในโปรแกรม Gretl

ไฟลข์อ้มูล forecasting02: Var iable>>>Filter>>> เลือกวธีิการปรับเรียบท่ีต้องการ

Page 33 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



Simple moving average 

Simple moving average เหมาะกบัการพยากรณ์ขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบแนวโนม้ (Trend)

Exponential moving average (EMA)

การใส่ Criteria ใน The Initial EMA… ในทา้ยท่ีสุดจะมีค่าเขา้หากนัในท่ีสุด (ค่าพยากรณ์แทบไม่ต่างกนั)

EMA เหมาะกบัการพยากรณ์ขอ้มูล
ท่ีมีองคป์ระกอบแนวโนม้ (Trend)
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Holt’s trend

การใส่ Criteria ใน Initial values based on… ในทา้ยท่ีสุดจะมีค่าเขา้หากนัในท่ีสุด (ค่าพยากรณ์แทบไม่ต่างกนั)
Holt’s trend เหมาะกบัการพยากรณ์ขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบแนวโนม้ (Trend)

Winters (Additive Vs. Multiplicative)

 = Multiplicative 
 = Additive

 Winters เหมาะกบัการพยากรณ์ขอ้มูลท่ีมีองคป์ระกอบฤดูกาล
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ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูล forecasting02)

กรณีศึกษา:
 พยากรณ์ gdp ดว้ยวธีิ Exponential Smoothing (Additive และ Multiplicative)
 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ)ของแบบจําลองพยากรณ์ (Forecast 

Evaluation Statistics)
 พยากรณ์ออกไปขา้งหน้า จาํนวน 4 ช่วงเวลา จากแบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุด โดยใชเ้กณฑ ์Forecast Evaluation Statistics
 เปรียบเทียบกบัแบบจาํลองอ่ืนๆ เช่น SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, Regression with 

Trend + Seasonal dummies เป็นตน้

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ(ความแม่นยาํ): gdp

Model RMSE MAPE

SARIMA(1,1,1)(2,1,0)4 66528 2.1277

SARIMA(0,1,1)(0,1,1)4 63710 2.0041

Log-SARIMA(0,1,0)(2,1,0)4 75926* 2.2562*

Log-SARIMA(0,1,0)(0,1,1)4 63553* 1.8564*

Regression with Trend + Seasonal dummies 169010 10.0820

Exponential Smoothing: Winters’s Additive 17891 0.6832

Exponential Smoothing: Winters’s Multiplicative 32878 1.5172

* RMSE และ MAPE ใน Log Function ไดถู้ก Converse เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกบั Linear Function แลว้
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ฝึกปฏิบัต:ิ การพยากรณ์ Seasonal time series
ดว้ยโปรแกรม GRETL

(Time series forecasting using GRETL)

GRETL

ฝึกปฏบัิต ิ02 (ไฟลข์อ้มูล forecasting02)

 กิจกรรม (รายกลุ่ม): พยากรณ์อนุกรมเวลาดงัต่อไปน้ี
 gdp_agr ==> GDP ภาคการเกษตร
 gdp_fish ==> GDP ภาคการประมง
 gdp_const ==> GDP ภาคการก่อสร้าง
 gdp_energy ==> GDP ภาคพลงังาน

 เง่ือนไข: วธีิพยากรณ์
 SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
 Log-SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
 Regression + Trend + Seasonal Dummies
 Exponential Smoothing

 หาแบบจาํลองพยากรณ์ วธีิการละ 1 แบบจาํลอง พร้อม
พิจารณาประสิทธิภาพความแม่นยาํ เปรียบเทียบว่า
วธีิการใด เหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด
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ฝึกปฏบัิต ิ03 (ไฟลข์อ้มูล forecasting01)

 กิจกรรม (รายบุคคล):
      พยากรณ์อนุกรมเวลาดงัต่อไปน้ี ดว้ยวธีิ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
 q_cassava
 ex_qrubber
 ita
โดยกาํหนดให้

q_cassava คือ ปริมาณผลผลิตมนัสาํปะหลงั
ex_qrubber คือ ปริมาณส่งออกยางพารา
ita คือ จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

พยากรณ์โดยใชฟั้งกช์นั Linear และ Logarithm  
พร้อมเลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด

การประยุกต์ใช้แบบจาํลอง VAR 
เพื่อการพยากรณ์
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แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกับแบบจําลอง VAR

VAR ???

แบบจาํลอง VAR คือ อะไร?

 แบบจาํลอง Vector Autoregressive (VAR) เป็นแบบจาํลองท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ระบบสมการต่อเน่ือง กล่าวคือ มีการพิจารณาตัวแปรตามหรือตัวแปรภายใน 
(Dependent or endogenous variables) หลายตวัพร้อมกนั 

 ตัวแปรภายในจะถูกกาํหนดด้วยอดีตของตัวมันเอง (Lagged variable) และถูก
อธิบายดว้ยตวัแปรคาบเวลาในอดีตของตวัแปรภายในตวัอ่ืนๆ (Lagged of other 
variables)

 VAR เปรียบเสมือนเป็นแบบจาํลองตั้งตน้ เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือนาํไปใชใ้น
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอ่ืนๆ เช่น Granger causality, Variance decomposition 
analysis, Impulse response function, Johansen cointegration หรือเพื่อการพยากรณ์
(Forecasting VAR) เป็นตน้
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โครงสร้างแบบจาํลอง VAR กรณ ีY และ X เป็น I(0)

 Bivariate Autoregressive Model:

Y α β Y β X ε

X α β Y β X ε

Eq.(1)

Eq.(2)

 โดยกาํหนดให้
Y และ X มีความหยดุน่ิง (Stationarity) รูปแบบ I(0) ทุกตวั

หมายเหตุ: แบบจาํลอง VAR ท่ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวั เรียกวา่ Bivariate Autoregressive Model

โครงสร้างแบบจาํลอง VAR กรณ ีY และ X เป็น I(1)

∆X α β ∆Y β ∆X ε

∆Y α β ∆Y β ∆X ε Eq.(3)

Eq.(4)

 Bivariate Autoregressive Model:

 โดยกาํหนดให้
Y และ X มีความหยดุน่ิง (Stationarity) รูปแบบ I(1) ทุกตวั
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ขั้นตอนในการสร้างแบบจาํลอง VAR

 ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบความหยดุน่ิง โดยตวัแปรทุกตวัตอ้งมีความหยดุน่ิงท่ีระดบั
เดียวกนั เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหา Spurious relationship

 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกคาบเวลาในอดีต (p) ท่ีเหมาะสมของแบบจาํลอง (VAR optimal 
lag selection) หรือ VAR(p)

 ขั้นตอนท่ี 3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลอง VAR(p) ดว้ยวธีิ OLS

ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูล time series03)

 กรณีศึกษา: การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตขา้ว จากการสร้างแบบจาํลองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณผลผลิตขา้ว(อุปทานขา้ว) ราคาขา้ว และพื้นท่ีเกบ็เก่ียวผลผลิต  ดว้ยวธีิ VAR

โดยกาํหนดให้
      rice_q คือ ปริมาณผลผลิตขา้ว (ตนั)

rice_p คือ ราคาขา้ว (บาท/ตนั)
           rice_ha คือ พื้นท่ีเกบ็เก่ียว (ไร่)
 ลกัษณะของขอ้มูล
           อนุกรมรายปี เร่ิมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1958 - 2019
 รูปแบบจาํลอง
 กรณีท่ี 1: อนุกรมเวลามีความหยดุน่ิง ณ ลาํดบั I(d) = I(0) 
 กรณีท่ี 2: อนุกรมเวลามีความหยดุน่ิง ณ ลาํดบั I(d) = I(1) 

พยากรณ์ 3 ช่วงเวลา
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กรณทีี ่1: อนุกรมเวลามคีวามหยุดน่ิง ณ ลําดบั I(d) = I(0) 

     rice_q α β rice_q β rice_p β rice_ha ε

     rice_p α β rice_q β rice_p β rice_ha ε

     rice_ha α β rice_q β rice_p β rice_ha ε

 หมายเหตุ: โครงสร้างแบบจาํลอง VAR(p) จาํนวน 3 ตวัแปร เรียกว่า Trivariate Autoregressive 
Model (เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ยวธีิ OLS)

กรณทีี ่2: อนุกรมเวลามคีวามหยุดน่ิง ณ ลําดบั I(d) = I(1) 

 หมายเหตุ: โครงสร้างแบบจาํลอง VAR(p) จาํนวน 3 ตวัแปร เรียกว่า Trivariate Autoregressive 
Model (เป็นประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ยวธีิ OLS)

  ∆rice_q α β ∆rice_q β ∆rice_p β ∆rice_ha ε

  ∆rice_p α β ∆rice_q β ∆rice_p β ∆rice_ha ε

  ∆rice_ha α β ∆rice_q β ∆rice_p β ∆rice_ha ε
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ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบความน่ิง (rice_q)

H0: Non-stationarity

rice_q = I(1)

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบความน่ิง (rice_p)

H0: Non-stationarity

rice_p = I(1)
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ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบความน่ิง (rice_ha)

H0: Non-stationarity

rice_ha = I(1)

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกคาบเวลาในอดีต (p) ท่ีเหมาะสม

 คาบเวลาในอดีต (p) ท่ีเหมาะสมในการสร้างแบบจาํลอง VAR(p) คือ VAR(1) พิจารณาจากค่า
ตํ่าสุดของ AIC  BIC  หรือ  HQC 
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ขั้นตอนท่ี 3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ (rice_q)

  ∆rice_q 428543 0.162∆rice 541.688∆rice 0.0001∆rice_ha  ∆rice_q 428543 0.162∆rice 541.688∆rice 0.0001∆rice_ha

S.E. (254885)           (0.228)                     (297.860)*                        (0.133)S.E. (254885)           (0.228)                     (297.860)*                        (0.133)

ขั้นตอนท่ี 3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ (rice_p)

  ∆rice_p 147.25 0.00003∆rice 0.152∆rice_p 1.608∆rice_ha  ∆rice_p 147.25 0.00003∆rice 0.152∆rice_p 1.608∆rice_ha

S.E. (118.870)          (0.0001)                        (0.138)                         (0.00006)S.E. (118.870)          (0.0001)                        (0.138)                         (0.00006)
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ขั้นตอนท่ี 3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ (rice_ha)

  ∆rice_ha 620401 0.026∆rice_q 783.813∆rice_p 0.294∆rice_ha  ∆rice_ha 620401 0.026∆rice_q 783.813∆rice_p 0.294∆rice_ha

S.E. (427553)           (0.382)                         (499.640)                            (0.224)S.E. (427553)           (0.382)                         (499.640)                            (0.224)

การพยากรณ์ขอ้มูล ดว้ยแบบจาํลอง VAR

Analysis>>>Forecasts>>>d_rice_q
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การแปลงค่า Δ Prediction value เป็นค่า Prediction value

 เน่ืองจากผลพยากรณ์ท่ีได้จากโปรแกรม Gretl ติดอยู่ในรูปของ Δ ดังนั้ น 
จาํเป็นตอ้งแปลงค่า Δ ใหก้ลบัมาอยูใ่นรูปขอ้มูลระดบั Level จากนั้นจึงนาํขอ้มูล
ดงักล่าวไปแปลผลต่อไปได้

 จากกรอบสีแดง คือ ผลพยากรณ์ ณ Δ ดงันั้น ตอ้งทาํการแปลงค่าก่อนนาํไปแปล
ผลต่อไป

การแปลงค่า Δ Prediction value เป็นค่า Prediction value (ต่อ)

ปี 2019 – ปี 2018 = Δ2019 
==> 33357603 – 32187455 = 1170148
ดงันั้น
ปี 2019 + Δ2019 = ปี 2020 
==> 33357603 – 714661 = 32642942
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Page 49 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>




