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Time Series
อนุกรมเวลา หมายถึงข้อมูลหรือค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ช่วงเวลาที่เก็บอาจห่างเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะห่างเท่ากัน ช่วงเวลาอาจเป็นรายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
ข้อมูลอนุกรมเวลาประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 4 อย่างคือ
1. แนวโน้ม (Trend : T) หมายถึงอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวในระยะยาวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ซึ่งลักษณะแนวโน้มอาจจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้
2. ความผันแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variation : S) หมายถึงอนุกรมเวลาที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
อิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี
3. ความผันแปรตามวัฏจักร (Cyclical Variation : C) หมายถึงอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะซ้ำ ๆ กัน คล้ายกับความผันแปรตามฤดูกาล ต่างกันที่ระยะเวลาการเคลื่อนไหวของข้อมูลจะมีระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี
4. ความผั น แปรอั น เนื ่ อ งจากเหตุก ารณ์ ผ ิด ปกติ (Irregular Variation : I) หมายถึ ง อนุ ก รมเวลา
ที่มีการเคลื่อนไหวในรูป แบบที่ไม่แน่น อน ลักษณะของข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า
โดยมี 2 รูปแบบหลักคือ
1. แบบผลคูณ (Multiplicative models)
Y(t)=T(t) * S(t) * C(t) * I(t)
2. แบบผลบวก (Additive models)
Y(t)=T(t) + S(t) + C(t) + I(t)
การพยากรณ์ด้วยวิธีของ Box และ Jenkins
ในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา วัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อต้องการทำนายหรือพยากรณ์ค่าของ
อนุกรมเวลาในอนาคต โดยวิธ ีของ Box และ Jenkins นี้ต้องเข้าใจความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ARMA(p, q)
(autoregressive and moving average order p and q model) ซึ่งเป็นการรวมระหว่า งรูปแบบ AR(p)
(autoregressive order p) และรูปแบบ MA(q) (moving average order q) เข้าด้วยกัน โดยที่
AR(p) หมายถึง รูปแบบที่แสดงว่า ค่า yt ถูกกำหนดมาจากค่า yt ในอดีต yt-1, yt-2,…,yt-p
MA(q) หมายถึง รูปแบบที่แสดงว่า ค่า yt ถูกกำหนดมาจากค่าความคลาดเคลื่อนในอดีต t-1, t-2,…, t-q
รูปแบบ ARMA(p, q) ที่เหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลา พิจารณาได้จาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบออโตของตัวอย่าง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนแบบออโตของตัวอย่าง (rk และ rkk)

วิธีของ Box และ Jenkins จะแบ่งอนุกรมเวลาออกเป็น 2 ลักษณะ
1. อนุกรมเวลาที่สเตชันนารี (stationary series) เป็นอนุกรมเวลา {Yt} ที่มีค่าเฉลี่ยและค่าความ
แปรปรวนของ yt คงที่ [ E(yt) และ Var(yt) คงที่ในแต่ละเวลา t] ซึ่งการที่จะกำหนดรูปแบบของ ARMA(p, q)
ได้ อนุกรมเวลาต้องเป็นสเตชันนารีเท่านั้น
2. อนุกรมเวลาที่ไม่เป็น สเตชัน นารี (nonstationary series) เป็นอนุกรมเวลา {Yt} ที่มีแนวโน้ม
(trend) และ/หรือมีฤดูกาล (season) ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของ yt ไม่คงที่ ส่งผลให้
ไม่สามารถกำหนดรูปแบบของ ARMA(p, q) ได้
ARIMA Selection with Gretl
การเตรียมข้อมูลสำหรับนำเข้าโปรแกรม Gretl เป็นข้อมูลราคามันสำปะหลังโรงงานเฉลี่ยรายเดือน
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 168 เดือน ชื่อไฟล์ cassava.csv
เก็บไว้ใน Folder C:\Users\**name**\Documents\gretl

เปิดโปรแกรม Gretl ที่เมนู File>>Open data>>User file…

open file >> File type เลือกเป็น CSV files (*.csv) เลือก cassava.csv คลิก Open

ตอบ Yes เพื่อให้เป็นข้อมูล Time-series

Structure of dataset เลือก Time series>> Time series freequency เพื่อกำหนดใช้ พ.ศ./เดือน
เลือก Other 12 คลิก Forward

Starting observation >>2550:01 คลิก Forward

Confirm dataset structure คลิก Apply

จะได้ตัวแปร price >> Time series: Full range 2550:01 2563:12, ID number: >>1 (หมายเลข ID
number ใช้อ้างอิงแทน (alias) ตัวแปรได้)

คลิกขวาที่ price >> Summary statistics จะได้

ตรวจสอบข้อมูลโดยคลิกขวาที่ price >>Display values จะเห็นได้ว่าการนำเข้าข้อมูลถูกต้อง จากนั้นคลิกที่
เครื่องมือรูปกราฟ

จากรูปกราฟ จะเห็นได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลเป็นแบบฤดูกาล (ขึ้น ลง เป็นช่วงๆ สลับกันไป)

การทดสอบ Unit root
การทดสอบความนิ่งของข้อมูล พิจารณาว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่งหรือไม่ โดยการทดสอบ
ความนิ ่ ง (Stationary) ตามแบบ Augmented Dickey-Fuller เป็ น การทดสอบว่ า ข้ อ มู ล นั ้ น มี ค ่ า เฉลี่ ย
ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วมของตัวมันเองคงที่หรือไม่
โดยตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ของการทดสอบคือ
H0 : α = 1
และมีสมการที่ต้องการทดสอบ 3 สมการ (at Level) ดังนี้

เลือกตัวแปร price ที่เมนู Variable>>Unit root tests>>Augmented Dickey-Fuller test

Lag order = 1 เลือก test without constant, with constant, with constant and trend คลิก OK

Test without constant ค่าสถิติ tau = -0.606828 p-value = 0.4548 ไม่สามารถปฏิเสธ
null hypothesis: a=1 ยอมรับสมมติฐานว่าง price มี unit-root หรือ Non stationary

การทดสอบ Seasonal unit root
การทดสอบความนิ ่ ง ของอนุ ก รมเวลาแบบฤดู ก าล (รายเดื อ น) โดยการทดสอบนั ย สำคั ญ ของ
พารามิเตอร์ในสมการต่อไปนี้

โดยที่

สมมติฐาน (Hypothesis) ของการทดสอบ
รายปี คือ H0 : π1 = 0 (has unit root) ใช้การทดสอบ t - test
รายครึ่งปี คือ H0 : π2 = 0 (has unit root) ใช้การทดสอบ t - test
รายฤดูกาล คือ H0 : π3 ... π12 = 0 (has unit root) ใช้การทดสอบ F-test
เลือกตัวแปร price จากนั้นที่เมนู Variable>>Unit root tests>>HEGY

Automatic selection of AR lag? เลือก AIC Deterministic component เลือก Constant
เลือก Print auxiliary regression คลิก OK

ผลการทดสอบ Seasonal unit root พบว่ารายปี (zero) t1=-3.62 p-value = 0.00328 มีนัยสำคัญที่ระดับ
0.01 รายครึ่งปี (pi) t2=-4.27 p-value = 0.00000 และรายฤดูกาลอื่นๆ ปฏิเสธสมมติฐานทั้งหมด นั่นคือ
ข้อมูลราคามันสำปะหลังรายเดือนจังหวัดขอนแก่น Stationary (there is no long-run (nonseasonal) unit
root.)
In regard to function GHegy_test (package GHegy):
Warning: "sprintf": obsolete command; please use the function sprintf()
HEGY test of seasonal unit roots for series price:
AR order = 0 (determined by AIC with max.order=24)
Deterministic component: constant
Dof (T-k) = 143
Statistic
p-value
Ang. Frequency
Period
----------------------------------------------------------t1= -3.62
0.00238 ***
zero
infinity
F1= 13.55
0.00000 ***
+-pi/6
12
F2= 13.45
0.00000 ***
+-pi/3
6
F3= 9.78
0.00000 ***
+-pi/2
4
F4= 16.23
0.00000 ***
+-2*pi/3
3
F5= 17.25
0.00000 ***
+-5*pi/6
2.40
t2= -4.27
0.00000 ***
pi
2
----------------------------------------------------------Fs= 202.80
0.00000
All the seasonal cycles
Ft= 189.43
0.00000
Delta_s (all the seas. + zero freq.)
-----------------------------------------------------------

OLS, using observations 2551:01-2563:12 (T = 156)
Dependent variable: sd_y
coefficient
std. error
t-ratio
p-value
-------------------------------------------------------const
0.374360
0.104267
3.590
0.0005
y0_1
−0.0145898
0.00403440
−3.616
0.0004
ya1_1
0.0222538
0.0131968
1.686
0.0939
yb1_1
0.0581780
0.0120730
4.819
3.64e-06
ya2_1
0.0300975
0.0294913
1.021
0.3092
yb2_1
0.145956
0.0289152
5.048
1.34e-06
ya3_1
0.110117
0.0432890
2.544
0.0120
yb3_1
0.149615
0.0432687
3.458
0.0007
ya4_1
0.302989
0.0639350
4.739
5.13e-06
yb4_1
0.183068
0.0674341
2.715
0.0074
ya5_1
0.394757
0.0680529
5.801
4.07e-08
yb5_1
0.0524947
0.0717123
0.7320
0.4654
ypi_1
−0.214152
0.0501422
−4.271
3.53e-05
Mean dependent var
0.031667
Sum squared resid
6.411466
R-squared
0.940814
F(12, 143)
189.4255
Log-likelihood
27.60349
Schwarz criterion
10.44114
rho
0.001208
Excluding the constant, p-value

***
***
*
***
***
**
***
***
***
***
***

S.D. dependent var
0.835993
S.E. of regression
0.211744
Adjusted R-squared
0.935847
P-value(F)
2.31e-81
Akaike criterion
−29.20699
Hannan-Quinn
−13.10363
Durbin-Watson
1.994345
was highest for variable 13 (yb5_1)

การกำหนดรูปแบบ (Model) คลิกเลือก price ที่เมนู Add >>Log differences of selected variables

จะได้ตัวแปรใหม่ที่ stationary ชื่อ ld_price ที่เมนู Variable >>Correlogram

Maximum lag: = 36 คลิก OK

พิจารณารูปแบบ Correlogram ของ log ผลต่างลำดับที่ 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
ออโต (Autocorrelation Function : ACF) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ บ างส่ ว นแบบออโต (Partial
Autocorrelation Function : PACF) เพื่อหาค่า Autoregressive [AR(p)] และ Moving Average [MA(q)]
ซึ่งจะเห็นได้ว่า Partial Autocorrelation (rkk) ลดลงที่ k = 2 และเข้าใกล้ 0 ที่ k=4 ดังนั้นรูปแบบ Regular
ที่เป็นไปได้ จำนวน 14 สมการ ดังนี้
1.
ar4 ma4
phi_1 phi_2 phi_3 phi_4 theta_1 theta_2 theta_3 theta_4
2.
ar3 ma4
phi_1 phi_2 phi_3 theta_1 theta_2 theta_3 theta_4
3.
ar2 ma4
phi_1 phi_2 theta_1 theta_2 theta_3 theta_4
4.
ar1 ma4
phi_1 theta_1 theta_2 theta_3 theta_4
5.
ma4
theta_1 theta_2 theta_3 theta_4
6.
ar3 ma3
phi_1 phi_2 phi_3 theta_1 theta_2 theta_3
7.
ar2 ma3
phi_1 phi_2 theta_1 theta_2 theta_3
8.
ar1 ma3
phi_1 theta_1 theta_2 theta_3
9.
ma3
theta_1 theta_2 theta_3
10. ar2 ma2
phi_1 phi_2 theta_1 theta_2
11. ar1 ma2
phi_1 theta_1 theta_2
12. ma2
theta_1 theta_2
13. ar1 ma1
phi_1 theta_1
14. ma1
theta_1

พิ จ ารณารู ป แบบ Seasonal (ยั ง คงต้ อ ง diff แม้ ว ่ า ผลการทดสอบ Seasonal จะ Stationary
เนื่องจาก Seasonal เป็นคุณสมบัติของ Nonstationary) จากรูปแบบ Correlogram ของ log ผลต่างลำดับที่
1 เพื่อหาค่ า Autoregressive [AR(p)] [SAR(P)] และ Moving Average [MA(q)] [SMA(Q) จะเห็นได้ ว่ า
Autocorrelation (rk) ลดลงที่ k = 12 Partial Autocorrelation (rkk) ลดลงที่ k=2 และเข้าใกล้ 0 ที่ k=4
ดังนั้นจะพิจารณาโดยยึดรูปแบบทั่วไปของ Seasonal เป็นพื้นฐาน (ma1 sma1(12)) หรือ (0,1,1)
(0,1,1)12 จะได้ 9 รูปแบบ ดังนี้
1.
ma4 sar1(12) sma1(12) theta_1 theta_2 theta_3 theta_4 Phi_1 Theta_1
2.
ma3 sar1(12) sma1(12) theta_1 theta_2 theta_3 Phi_1 Theta_1
3.
ma2 sar1(12) sma1(12) theta_1 theta_2 Phi_1 Theta_1
4.
ma1 sar1(12) sma1(12) theta_1 Phi_1 Theta_1
5.
ar 4 ma4 sar1(12) sma1(12)
phi_1 phi_2 phi_3 phi_4 theta_1 theta_2
theta_3 theta_4 Phi_1 Theta_1
6.
ar3 ma3 sar1(12) sma1(12)
phi_1 phi_2 phi_3 theta_1 theta_2 theta_3
Phi_1 Theta_1
7.
ar2 ma2 sar1(12) sma1(12)
phi_1 phi_2 theta_1 theta_2 Phi_1 Theta_1
8.
ar1 ma1 sar1(12) sma1(12)
phi_1 theta_1 Phi_1 Theta_1
9.
sar1(12) sma1(12)
Phi_1 Theta_1
การใช้ Script สำหรับ run เพื่อเลือกรูปแบบสมการ ก่อนอื่น Copy files AutoRegular.inp
(สำหรับตัวแปรผลต่างปกติ) และ AutoSeasonal.inp (สำหรับตัวแปรผลต่างฤดูกาล) ไปเก็บไว้ใน
Folder C:\Users\**name**\Documents\gretl : ซึ่งในสคริปต์โปรแกรมบรรทัดที่ 4 (ตามลูกศรสีเขียว)
จะเป็นหมายเลข ID number ใช้อ้างอิงแทน (alias) ตัวแปรที่ต้องการ run script

ที่เมนู File>>Script files>>User file…

เลือก AutoRegular.inp คลิก Open

คลิก Run

จะได้ model 12 และ model 14

ดังนี้

กรณีของรูปแบบ Seasonal สามารถใช้ Script AutoSeasonal.inp ดังนี้
ที่เมนู File>>Script files>>User file…

เลือก AutoSeasonal.inp คลิก Open

คลิก Run

จะได้ smodel 3, smodel 8, smodel 10, smodel 11, smodel 12, smodel 15 และ smodel 19

ดังนี้

การเลือก Model สำหรับการพยากรณ์
Model 12 model 14 smodel 3, smodel 8 และ smodel 10 smodel 15 และ smodel 19 มี
ค่า R-Squareและค่า Akaike criterion ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงเลือก smodel 15 เนื่องจากมีค่าสถิติ AIC
ต่ำสุด ค่า R2 สูง และมีรูปแบบ Seasonal สอดคล้องกับข้อมูล
Model
R2
AIC
model 12
0.8796
-287.3291
model 14
0.8750
-285.1655
smodel 3
0.8743
-247.7190
smodel 8
0.8702
-246.3862
smodel 10
0.8744
-237.3564
smodel 11
0.0159
90.6120
smodel 12
0.0269
91.4288
smodel 15
***0.8747***
***-243.9870***
smodel 19
0.8780
-238.5897
ต่อไปเป็นการทดสอบ Autocorrelation ดังนี้ ที่เมนู Tests>>Autocorrelation

Lag order for test: = 12 คลิก OK

ค่าสถิติ Ljug-Box = 2.90297 p-value = 0.8209 ยอมรับสมมติฐาน smodel 15 ไม่มปี ัญหา
Autocorrelation

การทดสอบ Heteroskedasticity ที่เมนู Tests>>ARCH

Lag order for ARCH test: = 12 คลิก OK

ค่าสถิติ LM (Lagrange multiplier) = 9.58286 p-value = 0.652504 ยอมรับสมมติฐาน Null
hypothesis : no ARCH effect (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)

การพยากรณ์เริ่มต้นที่เพิ่มค่าสังเกตอีก 12 ค่า ที่เมนู Data>>Add observations…

Number of observations to add: = 12 คลิก OK

จากนั้นที่ smodel 15 เมนู Analysis >>Forecast…

Forecast range: Start 2564:01 End 2564:12 Number of pre-forecast observations to graph >>
เลือกตามค่าที่กำหนด 83 คลิก OK

ได้ผลพยากรณ์ ดังนี้
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คลิกที่เครื่องหมายบวก >>Save forecast…

Name: l_price_hat คลิก OK

เนื่องจากผลพยากรณ์ l_price_hat เป็นค่าที่ได้จากการ Take log ดังนั้นจึงต้อง Inverse กลับด้วย
Exponential ที่ gretl console ใช้คำสั่ง genr expl_price_hat = exp(l_price_hat)

ใช้ Mouse คลิกเลือกตัวแปร price, expl_price_hat คลิกขวา >> Time series plot

เลือก on a single graph คลิก OK

จะได้

ผลการพยากรณ์ 12 เดือน
obs
2563:01
2563:02
2563:03
2563:04
2563:05
2563:06
2563:07
2563:08
2563:09
2563:10
2563:11
2563:12
2564:01
2564:02
2564:03
2564:04
2564:05
2564:06
2564:07
2564:08
2564:09
2564:10
2564:11
2564:12

price

expl_price_hat

2.03
2.02
1.89
1.70
1.71
1.63
1.67
1.84
1.84
1.97
2.05
2.16
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

2.735440
1.943092
1.940606
1.911752
1.633740
1.566344
1.599599
1.718755
1.926839
1.834896
2.061338
2.203042
2.159827
2.169146
2.174985
2.199488
2.211669
2.035639
1.945277
1.974062
2.072712
2.083308
2.135926
2.304574

X-13 ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program
โปรแกรม Win X-13 ได้รับการพัฒนาจาก The U.S. Census Bureau สามารถดาวน์โหลดมาใช้งาน
ได้จาก Website https://www.census.gov/srd/www/winx13/winx13_down.html โปรแกรมนี้เหมาะ
สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีรูปแบบ Seasonal และมีบางช่วงเวลาที่ Peak หรือลดลงต่ำสุด เช่นราคา
สินค้าเกษตร ในบางฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยราคาสูง บางช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก
ราคาลดต่ำลง เป็นต้น

หลังจากโหลดไฟล์ winx13_V2.5.zip มาแล้ว แตกไฟล์ไปไว้ที่ Drive c:\winx13_V2.5 ดังตัวอย่าง

จากนั้นที่ไฟล์ WinX13.exe ใช้เมนูคลิกขวา >> Send to >> Desktop(create shortcut)

เปิดโปรแกรม Win X-13 จะได้ tab Settings ดังนี้

ที่ Executable >>Browse ไปที่ C:\winx13_V2.5\WinX13\x13as\x13as.exe
Initial directory >>Browse ไปที่ C:\Users\**name**\Documents
Default graphics path >>Browse ไปที่ C:\winx13_V2.5\WinX13\JavaGraphics\
ทำเครื่องหมายถูก เลือก Use default viewer, Color spec file comments, Output file, Log file,
Error file, Show screen output เสร็จแล้วคลิก Save

เตรียมข้อมูลโดยเปิดไฟล์ cassava.xlsx จากนั้น Save As >> cassava.txt ดังนี้

File name: cassava.txt Save as type: Text (Tab delimited)(*txt) คลิก Save

ใช้โปรแกรม Notepad แก้ไขไฟล์ cassava.txt โดยลบชื่อตัวแปร price ให้เหลือเฉพาะตัวเลข Save ไว้ใน
Folder Documents

สร้าง spec file ด้วยโปรแกรม Notepad ตั้งชื่อ new1.spc เก็บไว้ใน Folder Documents ดังนี้
series{
file = "cassava.txt"
period=12
title="price"
start=2550.1
}
transform{function=none}
outlier{}
automdl{
diff = (1 1)
print = bestfivemdl
}
estimate {}
x11{}
forecast{
maxlead = 24
}

เปิดโปรแกรม Win X-13 ที่ Select input files เลือก *.spc เลือกไฟล์ new1.spc จากนั้นคลิก Run

ที่หน้าต่าง Output: new1 คลิกที่ tab Output File จะได้ Automatic model choice : (0 1 2)(0 1 1)
ค่า Parameter และ Likelihood Statistics Arima Model (0 1 2)(0 1 1)

ผลการพยากรณ์ราคามันสำปะหลังโรงงาน ปี 2564 – 2565 รายเดือน

Best Five ARIMA Models
Model #
Model #
Model #
Model #
Model #

1 : (0 1 2)(0 1 1)
2 : (2 1 0)(0 1 1)
3 : (1 1 0)(0 1 1)
4 : (1 1 1)(0 1 1)
5 : (0 1 1)(0 1 1)

(BIC =
(BIC =
(BIC =
(BIC =
(BIC =

-0.957)
-0.952)
-0.951)
-0.944)
-0.939)

Automatic model choice : (0 1 2)(0 1 1)

อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการที่จะเลือก model อื่นๆ ก็สามารถแก้ไข spec file ได้ตามต้องการ เช่นต้องการใช้
Model # 5 (0 1 1)(0 1 1) กำหนด spec file ดังนี้
series{
file = "cassava.txt"
period=12
title="price"
start=2550.1
}
transform{function=none}
outlier{}
arima{
model = (0 1 1)(0 1 1)
}
x11{}
forecast{
maxlead = 24
}

X-13 ARIMA-SEATS with R interface
นำเข้ า ข้ อ มู ล จากไฟล์ cassava.csv เข้ า สู ่ โ ปรแกรม R ด้ ว ยคำสั ่ ง cassava <- read.csv(file.choose(),
header = TRUE) จะปรากฏหน้าต่าง Select file เลือก cassava.csv คลิก Open

ใช้คำสั่ง head(cassava,12) เพื่อแสดงข้อมูลตัวแปรที่นำเข้าสู่โปรแกรม R จำนวน 12 ค่าสังเกต
> head(cassava,12)
price
1 1.02
2 1.10
3 1.14
4 1.17
5 1.28
6 1.46
7 1.55
8 1.60
9 1.78
10 1.80
11 1.80
12 1.87

ติดตั้ง Packages ต่อไปนี้ ด้วยคำสั่ง
install.packages("timeSeries")
install.packages("timeDate")
install.packages("seasonal")
install.packages("seasonalview")

Load Packages เพื่อใช้งาน
library(timeSeries)
library(timeDate)
library(seasonal)
library(seasonalview)
สร้าง Data Frame ให้เป็นแบบ Time Series
cassava.ts <- ts(data = cassava, start = c(2007), freq = 12)
cassava.ts <- data.frame(cassava.ts)
attach(cassava.ts)
price <- ts(price, frequency = 12, start = c(2007, 1),end = c(2020,12))
สร้าง Arima automatic model ด้วยคำสั่ง
m <- seas(x = price, xreg = checkX13(), transform.function = "none",
regression.aictest = NULL, out = TRUE,dir = "~/mydir",
automdl.diff = c(1, 1), x11 = "", forecast.maxlead = 24)
จะได้ผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรม ดังนี้
seasonal is using the X-13 binaries provided by x13binary
X-13 installation test:
- X13_PATH correctly specified
- binary executable file found
- command line test run successful
- command line test produced HTML output
- seasonal test run successful
Congratulations! 'seasonal' should work fine!
All X-13ARIMA-SEATS output files have been copied to '~/mydir'.

แสดงผล 5 best model ด้วยคำสั่ง fivebestmdl(m) จะได้ Arima choice model (0 1 2)(0 1 1)
> fivebestmdl(m)
arima bic
1 (0 1 2)(0 1 1) -0.957
2 (2 1 0)(0 1 1) -0.952
3 (1 1 0)(0 1 1) -0.951
4 (1 1 1)(0 1 1) -0.944
5 (0 1 1)(0 1 1) -0.939

สรุปผลลัพธ์ Model arima (0 1 2)(0 1 1) ด้วยคำสั่ง summary(m)
> summary(m)
Call:
seas(x = price, xreg = checkX13(), transform.function = "none",
regression.aictest = NULL, out = TRUE, dir = "~/mydir",
automdl.diff = c(1, 1), x11 = "", forecast.maxlead = 24)
Coefficients:
Estimate Std. Error z value
Pr(>|z|)
LS2008.Jul
-0.53234 0.11069 -4.809 1.52e-06 ***
AO2010.Aug
0.47673 0.06242 7.637
2.22e-14 ***
LS2016.Jan
1.34230 0.10927 12.284
< 2e-16 ***
LS2017.Jan
-0.61830 0.11026 -5.608 2.05e-08 ***
LS2020.Jan
-0.64398 0.11640 -5.532 3.16e-08 ***
MA-Nonseasonal-01 -0.61707 0.07550 -8.173 3.00e-16 ***
MA-Nonseasonal-02 -0.25771 0.07541 -3.417 0.000632 ***
MA-Seasonal-12
0.73308 0.06057 12.103
< 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
X11 adj. ARIMA: (0 1 2)(0 1 1) Obs.: 168 Transform: none
AICc: -149.9, BIC: -123.7 QS (no seasonality in final): 0
Box-Ljung (no autocorr.): 16.03 Shapiro (normality): 0.9917
Messages generated by X-13:
Warnings:
- At least one visually significant seasonal peak has been found
in the estimated spectrum of the regARIMA residuals.

แสดงผล seasonal adjustment ด้วยคำสั่ง cbind(original(m),final(m),trend(m),irregular(m))
> cbind(original(m),final(m),trend(m),irregular(m))
original(m) final(m) trend(m) irregular(m)
Jan 2007
1.02 1.079294 1.061138 1.815587e-02
Feb 2007
1.10 1.098449 1.061458 3.699094e-02
Mar 2007
1.14 1.067482 1.079845 -1.236292e-02
Apr 2007
1.17 1.024304 1.127006 -1.027018e-01
…
Sep 2020
1.84 1.883273 1.928067 -4.479448e-02
Oct 2020
1.97 1.934218 1.944091 -9.872687e-03
Nov 2020
2.05 1.978133 1.950860 2.727276e-02
Dec 2020
2.16 1.958151 1.953137 5.014112e-03

แสดงกราฟด้วยคำสั่ง view(m)

แสดงผลการพยากรณ์ ปี 2021 – 2022 ด้วยคำสั่ง show(mm <- series(m, "forecast.forecasts"))
> show(mm <- series(m, "forecast.forecasts"))
forecast
lowerci upperci
Jan 2021 2.034037 1.75781193 2.310261
Feb 2021 2.024211 1.51242238 2.536000
Mar 2021 1.992315 1.27717162 2.707459
Apr 2021 1.964527 1.09221280 2.836842
May 2021 1.982082 0.97687847 2.987286
Jun 2021 1.838871 0.71640154 2.961340
Jul 2021 1.793053 0.56445898 3.021647
Aug 2021 1.859471 0.53321682 3.185725
Sep 2021 1.943058 0.52586076 3.360255
Oct 2021 1.998893 0.49624499 3.501541
Nov 2021 2.040548 0.45705390 3.624042
Dec 2021 2.180134 0.51972625 3.840543
Jan 2022 2.093110 0.33285480 3.853366
Feb 2022 2.098119 0.23368445 3.962554
Mar 2022 2.066223 0.09731676 4.035129
Apr 2022 2.038435 -0.02967187 4.106542
May 2022 2.055990 -0.10677225 4.218753
Jun 2022 1.912779 -0.34066682 4.166224
Jul 2022 1.866961 -0.47365930 4.207581
Aug 2022 1.933379 -0.49128260 4.358040
Sep 2022 2.016966 -0.48891778 4.522850
Oct 2022 2.072801 -0.51175499 4.657356
Nov 2022 2.114456 -0.54644702 4.775358
Dec 2022 2.254042 -0.48107711 4.989162

แสดง HTML Output ด้วยคำสั่ง
HTML.out <- browseURL("file://C:/Users/chk/Documents/mydir/iofile.html")

Regression Model
Parameter
Estimate

Standard
Error

t-value

LS2008.Jul

-0.5323

0.11069

-4.81

AO2010.Aug

0.4767

0.06242

7.64

LS2016.Jan

1.3423

0.10927

12.28

LS2017.Jan

-0.6183

0.11026

-5.61

LS2020.Jan

-0.6440

0.11640

-5.53

Automatically Identified Outliers

ARIMA Model
Estimate

Standard Error

Lag 1

-0.61707

0.07550

Lag 2

-0.25771

0.07541

0.73308

0.06057

Nonseasonal MA

Seasonal MA
Lag 12

อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการที่จะเลือก model อื่นๆ ก็สามารถกำหนด Model ได้ตามต้องการ เช่นต้องการใช้
Model 5 (0 1 1)(0 1 1) กำหนดรูปแบบได้ดังนี้
m <- seas(x = price, xreg = checkX13(),transform.function = "none",
regression.aictest = NULL, out = TRUE,dir = "~/mydir",
arima.model = c(0, 1, 1, 0, 1, 1), x11 = "",forecast.maxlead = 24)

ARIMA Selection with R interface
การเตรียมข้อมูลสำหรับ นำเข้าโปรแกรม R เป็นข้อมูลราคามันสำปะหลังโรงงานเฉลี่ยรายเดื อน
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2007 ถึงเดือน ธันวาคม 2020 จำนวน 168 เดือน ชื่อไฟล์ cassava.csv
เก็บไว้ใน Folder C:\Users\**name**\Documents

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ cassava.csv เข้าสู่โปรแกรม R ด้วยคำสั่ง
cassava <- read.csv("cassava.csv", header = TRUE)
จากนั้นใช้คำสั่ง head(cassava,6) เพื่อแสดงข้อมูลตัวแปรที่นำเข้าสู่โปรแกรม R จำนวน 6 ค่าสังเกต
> head(cassava,12)
price
1 1.02
2 1.10
3 1.14
4 1.17
5 1.28
6 1.46

ติดตั้ง Packages ต่อไปนี้ ด้วยคำสั่ง
install.packages("timeSeries")
install.packages("timeDate")
install.packages("uroot")
install.packages("forecast")
install.packages("fUnitRoots")
install.packages("lmtest")
install.packages("FinTS")
install.packages("xts")

Load Packages เพื่อใช้งาน
library(timeSeries)
library(timeDate)
library(uroot)
library(forecast)
library(fUnitRoots)
library(lmtest)
library(FinTS)
library(xts)
สร้าง Data Frame ให้เป็นแบบ Time Series
cassava.ts <- ts(data = cassava, start = c(2007), freq = 12)
cassava.ts <- data.frame(cassava.ts)
attach(cassava.ts)
price <- ts(price, frequency = 12, start = c(2007, 1),end = c(2020,12))
Plot Graph เพื่อดูรูปแบบการเคลื่อนไหวของข้อมูล
dev.new(width = 6,height = 5)
tsdisplay(price,lag = 36,col="darkgreen")
จะเห็นได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลเป็นแบบฤดูกาล (ขึ้น ลง เป็นช่วงๆ สลับกันไป) และยังไม่
Stationary

ทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ตามแบบ Augmented Dickey-Fuller เป็นการทดสอบว่าข้อมูลนั้น
มีค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วมของตัวมั นเองคงที่หรือไม่ โดยกำหนด Lag order =
1 เลือก test without constant, with constant, with constant and trend ด้วยคำสั่ง
fUnitRoots::adfTest(price, lags = 1, type = "nc")
fUnitRoots::adfTest(price, lags = 1, type = "c")
fUnitRoots::adfTest(price, lags = 1, type = "ct")
Test without constant ค่าสถิติ Dickey-Fuller = -0.6068 p-value = 0.4212 ไม่สามารถปฏิเสธ
null hypothesis ยอมรับสมมติฐานว่าง price มี unit-root หรือ Non stationary
> fUnitRoots::adfTest(price, lags = 1, type = "nc")
Title:
Augmented Dickey-Fuller Test
Test Results:
PARAMETER:
Lag Order: 1
STATISTIC:
Dickey-Fuller: -0.6068
P VALUE: 0.4212
> fUnitRoots::adfTest(price, lags = 1, type = "c")
Title:
Augmented Dickey-Fuller Test
Test Results:
PARAMETER:
Lag Order: 1
STATISTIC:
Dickey-Fuller: -3.7649
P VALUE: 0.01
> fUnitRoots::adfTest(price, lags = 1, type = "ct")
Title:
Augmented Dickey-Fuller Test
Test Results:
PARAMETER:
Lag Order: 1
STATISTIC:
Dickey-Fuller: -3.7292
P VALUE: 0.02416
Description: Fri Aug 06 21:02:22 2021 by user: chk

ทดสอบความนิ่งของอนุกรมเวลาแบบฤดูกาล (รายเดือน) ตามแบบ HEGY โดยกำหนดให้มีค่าคงที่ และใช้
ค่าสถิติ Akaike info criterion โดยใช้คำสั่ง
summary(test <- hegy.test(price, deterministic = c(1,0,0),lag.method = "AIC", maxlag = 0))

ผลการทดสอบ Seasonal unit root พบว่ารายปี t_1=-3.6164 p-value = 0.0026 มีนัยสำคัญที่ระดับ
0.01 รายครึ่งปี t_2=-4.2709 p-value = 0.00000 และรายฤดูกาลอื่นๆ ปฏิเสธสมมติฐานทั้งหมด นั่นคือ
ข้อมูลราคามันสำปะหลังรายเดือนจังหวัดขอนแก่น Stationary (there is no long-run (nonseasonal)
unit root.)
> summary(test <- hegy.test(price, deterministic = c(1,0,0),lag.method = "AIC", maxlag = 0))

กำหนดรูปแบบ (Model) โดย Log differences ตัวแปร price จะได้ตัวแปร dlprice ที่ stationary
dlprice <- diff(log(price))
dev.new(width = 6,height = 5)
tsdisplay(dlprice,lag =36,col="darkgreen",main='dlprice (Stationary)')
จะเห็นได้ว่า Autocorrelation (rk) ลดลงที่ k = 12 Partial Autocorrelation (rkk) ลดลงที่ k=2
และเข้าใกล้ 0 ที่ k=4

การพิจารณารูปแบบ Seasonal (ยังคงต้อง diff แม้ว่าผลการทดสอบ Seasonal จะ Stationary เนื่องจาก
Seasonal เป็นคุณสมบัติของ Nonstationary) โดยกำหนดให้ diff = 1 และ seasonal lag = 1(12) ดังนี้
fit <- auto.arima(log(price),d = 1,D = 1,max.P = 1,max.Q = 1,seasonal = TRUE, trace=TRUE)
จะได้ Best model: ARIMA(0,1,2)(1,1,1)[12]
และเลือก model อันดับรองลงไป ARIMA(0,1,1)(1,1,1)[12] เพื่อเปรียบเทียบ

สร้าง model ARIMA (0 1 2)(1 1 1)12 ด้วยคำสั่ง
summary(fitarima <- arima(log(price),order = c(0, 1, 2),seasonal = list(order = c(1, 1, 1),
period = 12), method = "ML"))
lmtest::coeftest(fitarima) จะได้

สร้าง model ARIMA (0 1 1)(1 1 1)12 ด้วยคำสั่ง
summary(fitARIMA <- arima(log(price),order = c(0, 1, 1),seasonal = list(order = c(1, 1, 1),
period = 12), method = "ML"))
lmtest::coeftest(fitARIMA) จะได้

ทดสอบ Autocorrelation model (0 1 2)(1 1 1)12 โดยใช้คำสั่ง
checkresiduals(fitarima,lag=12,plot = FALSE) ค่าสถิติ Ljung-Box = 3.6541 p-value = 0.8869
ยอมรับสมมติฐาน model fitarima ไม่มีปัญหา Autocorrelation

ทดสอบ Autocorrelation model (0 1 1)(1 1 1)12 โดยใช้คำสั่ง
checkresiduals(fitARIMA,lag=12,plot = FALSE) ค่าสถิติ Ljung-Box = 8.0303 p-value = 0.5311
ยอมรับสมมติฐาน model fitARIMA ไม่มีปัญหา Autocorrelation

ทดสอบ Heteroskedasticity model (0 1 2)(1 1 1)12 โดยใช้คำสั่ง
FinTS::ArchTest(fitarima$residuals,lags=12) ค่าสถิติ Chi-squared = 11.193 p-value = 0.5124
ยอมรับสมมติฐาน Null hypothesis : no ARCH effect (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)

ทดสอบ Heteroskedasticity model (0 1 1)(1 1 1)12 โดยใช้คำสั่ง
FinTS::ArchTest(fitARIMA$residuals,lags=12) ค่าสถิติ Chi-squared = 10.112 p-value = 0.6062
ยอมรับสมมติฐาน Null hypothesis : no ARCH effect (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)

เปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ 2 model ด้วยคำสั่ง
round(accuracy(fitarima),4)
round(accuracy(fitARIMA),4) จะเห็นได้ว่า ค่าสถิติ Mean absolute percentage error(MAPE) ทั้ง 2
model ไม่แตกต่างกันมากนัก ผลการพยากรณ์จะใกล้เคียงกัน

ต่อไปเป็นการพยากรณ์ Model fitarima (0 1 2)(1 1 1)12 ออกไปอีก 12 เดือน ด้วยคำสั่ง
price_f <- predict(fitarima,n.ahead = 12)
plot(forecast(fitarima))

พยากรณ์ Model fitARIMA (0 1 1)(1 1 1)12 ออกไปอีก 12 เดือน ด้วยคำสั่ง
price_ff <- predict(fitARIMA,n.ahead = 12)
plot(forecast(fitARIMA))

เนื่องจากผลพยากรณ์เป็นค่าที่ได้จากการ Take log ดังนั้นจึงต้อง Inverse กลับด้วย Exponential ด้วยคำสั่ง
price_f1 <- exp(price_f$pred)
plot(price,col="darkgreen",frame=FALSE,ylim = c(0.2,4),main='arima(0,1,2)(1,1,1)[12]')
lines(price_f1,col="red")
box(bty = "l", col = 'darkblue')
grid(24, 6, lty = "dotted", lwd = 1, col = "lightblue")

price_f2 <- exp(price_ff$pred)
plot(price,col="forestgreen",frame=FALSE,ylim = c(0.2,4),main='arima(0,1,1)(1,1,1)[12]')
lines(price_f2,col="red")
box(bty = "l", col = 'darkblue')
grid(24, 6, lty = "dotted", lwd = 1, col = "lightblue")

เตรียมข้อมูลสำหรับสร้างกราฟเปรียบเทียบผลพยากรณ์ 2 model ดังนี้
y2020 <- price[c(157:168)]
y2020 <- ts(y2020, frequency = 12, start = c(2020, 1))
Fcast <- ts(cbind(y2020,price_f1,price_f2), start = c(2020,1), freq = 12)
Fcast
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ 2 Model ปี 2021 เดือน 1:12

Plot Graph เปรียบเทียบ 2 Model
library(xts)
dev.new(width = 7,height = 6)
plot(as.xts(Fcast),type = "b",col=c("black","red", "green"),lwd=c(1,1,1), pch = 8,
ylim = c(0.5,4), main='2 Model Arima Forecasting')
addLegend("bottomleft", on=NA,legend.names = c("actual 2020","predict_arima(0,1,2)(1,1,1)
2021", "predict_arima(0,1,1)(1,1,1) 2021"), lty=c(1,1,1),
pch = 8, lwd=c(1,1,1),col=c("black","red", "green"))

…chakart…

