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 การสรางตนไมวิวัฒนาการ เปนหนึ่งในเปาหมายที่สําคัญที่สุดในการวิจัยทางชีววิทยา 
ดานที่เกี่ยวของกับการวิวัฒนาการ ในวิทยานิพนธฉบับนี้ เราสนใจประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการ
พิจารณาความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการโดยดูจากความสัมพันธของยีน ในรูปแบบที่เรียกวา
ตนไมยีน ซ่ึงยีนแตละชนิดจะใหความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตแตกตางกัน ความขัดแยงตรงนี้
เกิดไดจากกระบวนการที่เรียกวา การคัดลอกยีน ซ่ึงเปนกระบวนการที่ผิดปรกติ Guigo, Muchnik, 
และ Smith ไดนิยามปญกาการคัดลอกหลายยีนขึ้น ซ่ึงเปนการหาจํานวนการคัดลอกหลายยีนที่
นอยที่สุดที่อธิบายความขัดแยงของตนไมสปชีสและตนไมยีนทั้งหมดได เร็วๆนี้ Bansal และ 
Eulenstein ไดเสนออัลกอริทึมแรกที่สามารถแกปญหาการคัดลอกหลายยีนนี้ได ซ่ึงอัลกอริทึมนั้น
ใชเวลาทํางานเปนกําลังสองของขนาดขอมูลเขา ในวิทยานิพนธฉบับนี้เราไดเสนออัลกอริทึมใหม
สําหรับปญหาการคัดลอกหลายยีน ซ่ึงเปนอัลกอริทึมแรกที่ใชเวลาทํางานเชิงเสนบนขนาดขอมูล
เขา และยังไดเสนออัลกอริทึมที่ใชเวลาทํางานใกลเคียงเชิงเสน แตนําไปใชงานจริงไดงายกวา ซ่ึง
เมื่อทําการทดลอง ไดผลวาอัลกอริทึมที่ใชเวลาใกลเคียงเชิงเสนนี้ยังทํางานไดเร็วกวาอัลกอริทึม
เดิมอยางนอย 2 เทา 
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 Reconstructing the Tree of Life is one of the most important research goals in 
evolutionary biology. In this thesis, we consider one of the issues regarding inconsistency 
among the trees reconstructed using sequences from different genes, called gene trees. This 
inconsistency is often a result of gene duplication. Given a species tree and a set of gene trees, 
the Multiple Gene Duplication Problem as formulated by Guigo, Muchnik, and Smith asks for 
an assignment of gene duplication events on the species tree node to minimize the number of 
duplication episodes. Recently, Bansal and Eulenstein give the first efficient algorithm for 
solving that problem. Their algorithm runs in quadratic time. In this thesis we give the first 
linear-time algorithm for the problem. Our algorithm can be seen as a faster implementation of 
Bansal and Eulenstein’s method. We also present a more practical algorithm that runs in near-
linear time. Experiments on synthetic data show a very good improvement on the running time 
(at least twice faster). 
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อัลกอริทึมแบบเวลาเชิงเสนสําหรับปญหาการคัดลอกหลายยนี 
 

A Linear-Time Algorithm for the Multiple Gene Duplication Problem 
 

คํานํา 
 

ในการศึกษาวิจัยดาน ชีวสารสนเทศ (bioinformatics) หรือ ชีววิทยาเชิงคํานวณ 
(computational biology) ปญหาที่สําคัญที่สุดปญหาหนึ่งก็คือ การหาลําดับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
แตละชนิด โดยความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆสามารถแสดงใหอยูในรูปแบบของตนไม
ที่เรียกวา ตนไมวิวัฒนาการ (phylogenetic tree)ในสมัยแรกๆ การสรางตนไมวิวัฒนาการนี้ จะ
พิจารณาจากความคลายคลึงของลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงไมสามารถวัดความนาเชื่อถือ
ได และความซับซอนของสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดก็ทําใหวิธีการดังกลาวทําไดยาก ปจจุบันนี้การศึกษา
ดานชีววิทยามีความกาวหนาขึ้นมาก ความรูเกี่ยวกับหนวยยอยๆเชนรหัสพันธุกรรมถูกนํามาใช
สรางประโยชนอยางมากมาย  จึงมีแนวคิดที่จะสรางตนไมวิวัฒนาการโดยพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับรหัสพันธุกรรม ซ่ึงมีความนาเชื่อถือมากกวาแบบเดิม รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูไดจาก Moret et al. (2005) 

 
จากแนวคิดดังกลาว เราสามารถพิจารณาความคลายคลึงระหวางสิ่งมีชีวิตไดโดยดูจาก 

หนวยพันธุกรรม หรือ ยีน (gene) ที่ทําหนาที่เดียวกันของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ตามขอสมมติที่วา 
หากสิ่งมีชีวิตมียีนคลายกันมาก ก็นาจะแยกจากกันเปนคนละชนิดเมื่อไมนานมานี้ เชนหากพิจารณา
ยีนที่ทําหนาที่บอกลักษณะของผิวหนังของ มา, ยีราฟ, และแมวน้ํา แลวไดผลวา ยีนดังกลาวของมา
กับยีราฟเปนคูที่มีความคลายคลึงกันมากที่สุด แสดงวา จากตอนแรกที่เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
หมด เมื่อเวลาผานไป แมวน้ํานาจะแยกไปเปนสิ่งมีชีวิตตางชนิดกอน โดยมาและยีราฟยังเปนชนิด
เดียวกัน และเมื่อเวลาผานไปอีก จึงมาแยกจากกันทีหลัง ทั้งนี้การวัดความคลายคลึงระหวางยีนทํา
ไดโดยใชวิธีการที่เกี่ยวกับสายอักขระตางๆ ในปจจุบันไดมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการอนุมาน
ตนไมวิวัฒนาการ โดยใชขอมูลจากยีนดังที่กลาวไว (Daskalakis et al., 2006; Mihaescu et al., 2005; 
Swofford, 2003; Stamatakis et al., 2006; Goloboff et al., 2000) 

 
การใชลักษณะยีนชวยในการสรางตนไมวิวัฒนาการนี้ มีปญหาหลักคือ เมื่อเรานํายีนที่มี

หนาที่แตกตางกันมาสรางตนไมแสดงการเปลี่ยนแปลงของยีนซึ่งจะนําไปอนุมานเปนตนไม
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วิวัฒนาการตอไปนั้น ปรากฏวายีนในแตละหนาที่กลับใหตนไมดังกลาวไมเหมือนกัน (Field et al., 
1988; Lake, 1987) ปรากฏการณนี้สามารถอธิบายไดดวยกระบวนการที่เรียกวา การคัดลอกยีน 
(gene duplication) ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดอีกครั้งในหัวขอถัดไป 

 
โดยทั่วไปแลว การคัดลอกยีนนี้ถือวาเปนกระบวนการที่ผิดปรกติ จึงไดมีการคิดคน

อัลกอริทึมที่จะสรางตนไมวิวัฒนาการซึ่งเกิดการคัดลอกยีนที่ใชอธิบายตนไมยีนทั้งหมดนอยครั้ง
ที่สุด (Guigo et al., 1996) ปญหานี้ถูกพบวาอยูในกลุมปญหาเอ็นพีบริบูรณ (NP-complete) โดย Ma 
et al. (2001) 

 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่วา การคัดลอกยีนอาจไมไดเปนอิสระจากกัน โดยมองวาการ

คัดลอกของยีนที่ทําหนาที่ตางกัน อาจเกิดจากการคัดลอกขนาดใหญในสายพันธุกรรมครั้งเดียวกันก็
ได ในเดือนกรกฎาคม 2008 นี้ Bansal และ Eulenstein ไดนิยาม ปญหาการคัดลอกหลายยีน (the 
multiple gene duplication problem) และเสนออัลกอริทึมที่แกปญหานี้อยางมีประสิทธิภาพ อยางไร
ก็ตาม อัลกอริทึมของเขายังใชเวลาการทํางานเปนกําลังสอง (quadratic time) จึงยังมีความตองการ
อัลกอริทึมที่ใหผลเร็วขึ้นเนื่องจากปญหานี้ ถือเปนปญหายอยสวนหนึ่งในการสรางตนไม
วิวัฒนาการซึ่งมีความสําคัญมาก (Ma et al., 2001; Page, 1994) 

 
ในงานวิจัยนี้ เราทําการเสนออัลกอริทึมใหมสําหรับปญหาการคัดลอกหลายยีนซึ่งใชเวลา

ทํางานเปนเชิงเสน (linear time) อัลกอริทึมใหมนี้สามารถมองเปนการพัฒนาอัลกอริทึมเดิมของ 
Bansal และ Eulenstein ใหทํางานไดเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม อัลกอริทึมแบบเวลาเชิงเสนนี้นําไปใช
ในทางปฏิบัติไดยาก เราจึงไดเสนอทางเลือกที่นําไปปฏิบัติจริงไดงายขึ้นโดยใชเวลาทํางานใกลเคียง
กับเวลาเชิงเสน เมื่อทําการทดลองโดยใชวิธีดังกลาว ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอัลกอริทึมแบบ
ใชเวลาใกลเคียงเชิงเสนยังทํางานไดเร็วกวาอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein สองเทาแมมี
ขอมูลเขาขนาดเล็ก 
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วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหคุณสมบัติของปญหาการคัดลอกหลายยีน และอัลกอริทึมของ 
Bansal และ Eulenstein ที่ใชแกปญหานี ้
 

2. ออกแบบอัลกอริทึมสําหรับปญหาการคัดลอกหลายยีนใหม ใหใชเวลาทํางานเร็วกวา
อัลกอริทึมเดิมของ Bansal และ Eulenstein 

 
3. พิสูจนความถูกตอง และเวลาทํางานของอัลกอริทึมใหม ในเชิงทฤษฎี 
 
4. ทําการทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ และเวลาที่ใชในการทํางานของอัลกอริทึมใหมกับ

อัลกอริทึมเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

การตรวจเอกสาร 
 

หนึ่งในปญหาพื้นฐานทางดานชีววิทยา คือการทําความเขาใจการสืบทอดทางพันธุกรรม 
ในป 1865 Gregor Johann Mendel คนพบแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการสืบทอด โดยมี
หลักการคราวๆคือ จะมีหนวยพื้นฐานที่บงบอกลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต และเมื่อมีการสืบ
ทอด ลักษณะทางกายภาพนั้นๆของลูกหลานเกิดจากหนวยพื้นฐานที่ไดรับมาจากรุนกอน หนวย
พื้นฐานดังกลาวนี้ถูกเรียกวา หนวยพันธุกรรม หรือ ยีน อยางไรก็ตาม ลักษณะทางธรรมชาติของยีน
ก็เปนที่สงสัยตอมาเปนเวลานาน จนกระทั่งในป 1944 จึงมีการคนพบวา ยีนถูกสรางขึ้นจากสายดี
เอ็นเอ (DNA) โดยยีนแตละตัวจะเปนลําดับยอยของสายดีเอ็นเอที่บริเวณตางๆ หลังจากนั้น ในป 
1953 James Dewey Watson และ Francis Harry Compton Crick จึงไดเสนอลักษณะโครงสรางของ
ดีเอ็นเอแบบเกลียวคู ที่ใชกันมาจนถึงปจจุบัน 

 
เนื่องจากยีนเปนลําดับยอยของสายดีเอ็นเอ ความแตกตางระหวางยีนแตละตัวจึงสามารถวัด

ไดคอนขางชัดเจน และมีแนวคิดในการนําความสัมพันธของยีนของสิ่งมีชีวิตตางๆมาใชเพื่ออนุมาน
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น ซ่ึงก็คือการสรางตนไมวิวัฒนาการนั่นเอง ซ่ึงในงานวัจัยนี้ เรา
จะเรียกตนไมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวา ตนไมสปชีส (species tree) โดยความสัมพันธของยีน 
สามารถแสดงในรูปแบบตนไมไดเชนกัน โดยเรียกวา ตนไมยีน (gene tree) ปญหาที่เกิดขึ้นตอมาก็
คือ ตนไมยีนที่สรางจากยีนในหนาที่ตางๆกัน อาจจะใหความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตแตละชนิด
ไมเหมือนกัน นั่นแสดงวา จะตองมีตนไมยีนบางตนมีลักษณะแตกตางจากตนไมสปชีส 

 
ความขัดแยงนี้สามารถอธิบายได ดวยกระบวนการที่เรียกวา การคัดลอกยีน ซ่ึงเกิดจากการ

ที่บริเวณหนึ่งในสายดีเอ็นเอที่ครอบคลุมยีนตัวนั้นเกิดการคัดลอกตัวเอง ดังภาพที่ 1 การคัดลอกยีน
สามารถเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในกระบวนการทางพันธุกรรม ซ่ึงหลังจากเกิดการคัดลองยีนแลว 
ยีนที่เปนผลจากการคัดลอกทั้งคูอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปแตกตางกัน 

 

 
 

ภาพที่ 1  ตัวอยางแสดงการคัดลอกยีน 
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 เพื่อความสะดวกในการอธิบายผลจากการคัดลอกยีนที่ทําใหตนไมยีนมีลักษณะแตกตางไป
จากตนไมสปชีส ใหพิจารณาตัวอยางในภาพที่ 2 เพื่อความชัดเจน ในตนไมยีนเราจะกํากับยีนแตละ
ตัวดวยสปชีสที่ยีนนั้นๆปรากฏอยู จะเห็นวาหากพิจารณายีนที่สนใจ สปชีส B จะดูเหมือนวามี
ลักษณะใกลเคียงกับสปชีส C มากกวาสปชีส A 
 

 
 

ภาพที่ 2  ตนไมยีนที่ตางจากตนไมสปชีส 
 
 ภาพท่ี 3 อธิบายขั้นตอนที่ทําใหเกิดความขัดแยงนี้ พิจารณายีน g ซ่ึงแสดงดวยรูปสี่เหล่ียม
ในภาพ ตอนแรกที่รากของตนไมสปชีสเกิดการคัดลอกยีนขึ้น กลายเปนยีนสองตัวที่เหมือนกันใน
ลําดับถัดมา ซ่ึงยีนทั้งคูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันตอๆไป ตอมา สปชีส C แยกตัวออกไป
จาก A และ B กอน ระหวางเสนทางที่วิวัฒนาการมาเปนสปชีส C นั้น ไดทํายีนตัวหนาหายไป ตอ
มาสปชีส A และ B แยกจากกัน โดยสปชีส A ทํายีนตัวหลังหายไป ในขณะที่สปชีส B ทํายีนตัวหนา
หายไป จากเหตุการณดังกลาว สปชีส B และ C มียีนที่มาจากผลการคัดลอกตัวเดียวกัน จึงมีลักษณะ
ใกลเคียงกันมากกวายีนในสปชีส A ตนไมยีนที่เปนผลจากเหตุการณนี้แสดงดวยแถบแรเงาในภาพ 
 

นิยามเบื้องตน 
 

ในงานวิจัยนี้ โครงสรางแบบจําลองหลักๆที่เราสนใจก็คือ ตนไมทวิภาคแบบเต็ม (full 
binary tree) ซ่ึงเปน ตนไมทวิภาค (binary tree) ที่ โหนดภายใน (internal node) มีจํานวนโหนดลูก
เทากับสองเสมอ สมมติให  เปนตนไมทวิภาคแบบเต็มตนหนึ่ง เราจะใชสัญลักษณ , 

, , และ  แทนเซตของโหนด, เซตของเสนเชื่อม. เซตของ ใบ (leaf), และโหนด
ราก (root node) ของ  ตามลําดับ สําหรับโหนด  ใดๆใน  เราจะให  แทนตนไมยอยของ  
ที่มี  เปนโหนดราก และสําหรับตนไม  ใดๆ เราจะให  แทนความสูงของ  โดยวัดจาก
จํานวนโหนดบนเสนทางที่ยาวที่สุดจากโหนดรางไปยังโหนดใบ 
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ภาพที่ 3  การคัดลอกยีนบนตนไมสปชีส 
 
 งานวิจัยนี้สนใจตนไมอยูสองชนิด คือ ตนไมสปชีส และ ตนไมยีน โดยตนไมสปชีสคือ
ตนไมทวิภาคแบบเต็ม ที่แตละโหนดใบกํากับไวดวยสปชีส หรือชนิดของสิ่งมีชีวิตที่แตกตางกัน 
แสดงความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการระหวางสปชีสเหลานั้น ตนไมยีนก็เปนตนไมทวิภาพแบบเต็ม 
ซ่ึงแสดงความสัมพันธในเชิงการเปลี่ยนแปลงของยีนในกลุมเดียวกันของสปชีสที่สนใจ ดังนั้น ที่
โหนดใบของตนไมยีนจะกํากับไวดวยยีนที่นํามาพิจารณา แตเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห
ตอไป เรานิยมกํากับที่โหนดใบของตนไมยีนดวยสปชีสที่ยีนนั้นๆปรากฏอยู จากตรงนี้ สังเกตวาใน
ตนไมยีนอาจมีโหนดใบบางคูที่กํากับดวยสปชีสเดียวกัน เนื่องจากยีนทั้งคูนั้นถูกพบในสิ่งมีชีวิต
ชนิดเดียวกัน ในขณะที่ในตนไมสปชีส แตละโหนดใบจะกํากับไวดวยสปชีสที่แตกตางกันทั้งหมด 
เนื่องจากเราใชตนไมทวิภาพแสดงความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการ ดังนั้น โหนดภายในจะแสดง
ถึงสปชีสที่เปนบรรพบุรุษสําหรับตนไมสปชีส และแทนยีนตนแบบสําหรับตนไมยีน 
 
 สมมติวามีตนไมยีน  และตนไมสปชีส  เราสามารถทําการเปรียบเทียบตนไมทั้งคูวายีน
แตละตัวใน  ควรอยูในสปชีสใดใน  โดยการหาฟงกช่ันจาก  ไปยัง  โดยที่แตละ
โหนด  จะถูก สง (map) ไปยังสปชีสที่สอดคลองใน  โดยที่ หาก  เปนโหนดใบ จะ
ถูกสงไปยังโหนดใบใน  ที่กํากับไวดวยสปชีสเดียวกัน และหาก  เปนโหนดภายใน สังเกตวา  
เปนตนแบบของยีนที่ปรากฏในสปชีสที่เปนโหนดใบทั้งหมดใน  ดังนั้น สปชีส  ที่เปนเจาของ
ยีน  ก็ควรเปนบรรพบุรุษของทุกๆสปชีสใน  ดวย แนวคิดนี้ทําใหเราสามารถนิยาม การ
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สง (mapping) ที่เรียกวา บรรพบุรุษรวมที่เล็กที่สุด (least common ancestor [LCA]) ไดดังนิยาม
ตอไปนี้ 
 
 ให  และ  เปนตนไมยีนและตนไมสปชีสตามลําดับ ฟงกชัน  
เปนฟงกชันตามนิยามตอไปนี้ 
 
นิยามที่ 1  สําหรับโหนด   คือโหนด  ที่มีระยะหางจาก  
มากที่สุดที่  
 
 จากนิยาม สําหรับโหนด  ในตนไมยีน  อาจจะเทากับ  หรือเปน
ลูกหลานของ  เมื่อ  เปน โหนดแม (parent node) ของ  ถา 

 แสดงวายีนตนแบบที่  และยีนที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ตนแบบนั้นที่โหนด  ปรากฏอยูในสปชีสเดียวกัน แสดงวายีนที่โหนด  เปนผลจากการคัดลอก
ยีนของยีนที่โหนด  จากตรงนี้ เราสามารถใหนิยามของยีนที่เกิดการคัดลอกไดดังนี้ 
 
นิยามท่ี 2  สําหรับโหนด  เราจะเรียก  วาเปน โหนดคัดลอก (duplication node) ถา  
มีโหนดลูก  บางโหนดที่  
 
 เพื่อความสะดวกตอไป เราจะใช  แทนเซตของโหนดคัดลอกของตนไมยีน 

 เมื่อเทียบกับตนไมสปชีส   
 
 นิยามเบื้องตนที่กลาวมานี้ ถูกนําไปใชในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับ
ปญหาที่เกี่ยวกับการสรางตนไมสปชีสและการคัดลอกยีนอยางมากมาย ในที่นี้เราจะกลาวถึงอยูสอง
ปญหา ไดแก ปญหาตนไมสปชีสที่ดีที่สุด และปญหาการคัดลอกหลายยีน 
 

ปญหาตนไมสปชีสท่ีดีท่ีสดุ 
 

 ประเด็นที่สําคัญที่สุดในงานวิจัยดานนี้ก็คือ การนําขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับยีนของสิ่งมีชีวิต 
ไดแกตนไมยีน มาใชเพื่ออนุมานความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น ในที่นี้ 
ความสัมพันธดังกลาวก็คือตนไมสปชีสนั่นเอง ปญหาจึงอยูในรูปของการหาตนไมสปชีส โดย
สมมติวาเรามีตนไมยีนอยูจํานวนหนึ่ง ซ่ึงมีการสรางแบบจําลองสําหรับปญหานี้อยูคอนขางมาก 
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แบบจําลองหนึ่งที่นาสนใจใชสมมติฐานที่วาการคัดลอกยีนไมควรเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
เราถือเปนกระบวนการที่ผิดปรกติ แบบจําลองนี้จึงพยายามสรางตนไมสปชีสที่ทําใหเกิดการคัดลอก
ยีนรวมแลวนอยที่สุด ซ่ึงมีนิยามแบบเปนทางการดังนี้ 
 
นิยามท่ี 3  ปญหาตนไมสปชีสที่ดีที่สุดโดยอิงการคัดลอกยีนคือ เมื่อมีตนไมยีน  จง
หาตนไมสปชีส  ที่ทําให 
 

 
 

มีคานอยที่สุด 
 
 ปญหาตนไมสปชีสที่ดีที่สุดโดยอิงการคัดลอกยีนนี้ ถูกพิสูจนแลววาอยูในกลุมปญหาเอ็นพี
บริบูรณ และในปจจุบันยังไมมีการคนพบ อัลกอริทึมแบบประมาณ (approximation algorithm) 
สําหรับปญหานี้ 
 
 จากตัวอยางปญหา สังเกตวาเรานับจํานวนการคัดลอกยีนโดยนับที่จํานวนโหนดคัดลอก
ทั้งหมด ซ่ึงถือวาการคัดลอกยีนแตละครั้งนั้นเปนอิสระจากกัน แตในความเปนจริง การคัดลอกยีน
หลายๆตําแหนงอาจเกิดจากคัดลอกตัวเองของสายดีเอ็นเอบริเวณกวางที่ครอบคลุมยีนเหลานั้นอยู
พอดี ทําใหมียีนที่เกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมาก ทั้งๆที่เกิดการคัดลอกขึ้นเพียงครั้งเดียว จากตรงนี้จึง
ไดมีการพยายามสรางแบบจําลองใหมที่นับการคัดลอกขนาดใหญนี้ใหนอยที่สุด แตการจะนับวา
โหนดคัดลอกโหนดใดสามารถเกิดจากการคัดลอกขนาดใหญคร้ังเดียวกันไดนี้คอนขางซับซอน จึง
ทําใหเกิดปญหาการคัดลอกหลายยีนขึ้น 
 

ปญหาการคัดลอกหลายยีน 
 

 ในปญหานี้ เราจะกลับมาพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางตนไมยีนและตนไมสปชีสใหม 
เราทราบแลววา หากตนไมยีนมีลักษณะแตกตางจากตนไมสปชีส แสดงวาจะตองมียีนที่โหนดบาง
โหนดในตนไมยีนมีการคัดลอกเกิดขึ้น ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบไดวายีนตัวใดบางที่นาจะเกิดการ
คัดลอก โดยใชนิยามที่ 2 แตตอนนี้เราคาดวาการคัดลอกยีนที่ตําแหนงตางๆในตนไมยีน อาจเกิดจาก
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การคัดลอกขนาดใหญคร้ังเดียวกัน เราจึงมีความพยายามที่จะนําการคัดลอกยีนที่สามารถเกิดดวยกัน
ไดมารวมกันใหไดมากที่สุด 
 
 แนวคิดในการนับการคัดลอกหลายยีน หรือการคัดลอกสายดีเอ็นเอบริเวณกวางนั้น มี
หลักการคราวๆคือ หากเราทราบวามียีนกลุมนึงเกิดการคัดลอกขึ้นขณะที่อยูในสปชีส  เดียวกัน 
เราจะถือวาการคัดลอกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในครั้งเดียวกัน แตหากมียีนคูหนึ่งที่เกิดการคัดลอกใน
ขณะที่อยูในสปชีส  เหมือนกันโดยยีนตัวหนึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของยีนอีกตัวหนึ่ง หรือ
ก็คือโหนดของยีนตัวหนึ่งเปนลูกของโหนดของยีนอีกตัวหนึ่ง จะไดวา การคัดลอกของยีนทั้งคูนี้ ไม
สามารถเกิดจากการคัดลอกครั้งเดียวกันได ดังนั้น เราจึงสามารถนับการคัดลอกหลายยีนได โดย
พิจารณาจากความสัมพันธของยีนที่เกิดการคัดลอกแตละตัว 
 
 สําหรับนิยามอยางเปนทางการ สมมติใหมีตนไมยีน  และตนไมสปชีส  เราจะเริ่มจาก
การนิยามชวงที่การคัดลอกยีนใดๆใน  สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อเทียบกับ  สําหรับโหนด  และ  
ใน  ที่  เปน ผูสืบเชื้อสาย (descendant) ของ  เราจะให  แทนเซตของโหนดใน 

 ที่เปนบรรพบุรุษของ  และเปนผูสืบเชื้อสายของ   
 
นิยามท่ี 4  สําหรับโหนด  ชวง  เปนเซตของโหนดใน  ดังนี้ 
 

 
 
และสําหรับโหนด   
 

เราจะเรียกฟงกชันการสง  จาก  ไปยัง  วาเปนการสงที่ สมเหตุสมผล 
(valid) ก็ตอเมื่อสําหรับแตละโหนด    

 
ในปญหาจริงๆนั้น อาจมีตนไมยีนมากกวาหนึ่งตนก็ได ซ่ึงก็ไดมาจากความสัมพันธ

ระหวางยีนในหนาที่ตางๆกัน ซ่ึงการคัดลอกยีนที่เกิดขึ้นบนตนไมยีนคนละตนกันก็สามารถเกิดขึ้น
จากการคัดลอกในบริเวณกวางครั้งเดียวกันไดเชนกัน สมมติใหมีตนไมยีนอยู  ตน เราอาจจะเรียก
ฟงกชันการสง  วาเปนฟงกชันจากเซตของโหนดของตนไมยีนทุกตนไปยังเซตของโหนดใน
ตนไมสปชีส โดยหมายถึงยูเนียนของฟงกชันดังกลาวจากตนไมยีนแตละตนนั่นเอง 
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สําหรับฟงกชันการสง  และโหนด  ใดๆใน  เราจะให  แทนเซต 
 ซ่ึงก็คือเซตของโหนดที่แทนยีนทั้งหมดที่ถูกสงมายังสปชีสที่โหนด  ตามการ

สง  และจะให  เปน ปา (forest) ใน  ที่สรางจากโหนดใน  
สําหรับปา  ใดๆ เราจะใหความสูง  เปนความสูงของตนไมที่สูงที่สุดใน  จากที่กลาวมานี้ 
เราสามารถนิยามปญหาการคัดลอกหลายยีนไดดังนี้ 
 
นิยามที่ 5  ใหตนไมยีน  ตน  และตนไมสปชีส  ปญหาการคัดลอกหลายยีนคือ
การหาฟงกชันการสง  ที่สมเหตุสมผลโดยที่ 
 

 
 
มีคานอยที่สุด 
 
 ปญหาการคัดลอกหลายยนีนี้สามารถหาคําตอบไดอยางมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึมแรกที่มี
การเสนอคืออัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein ซ่ึงจะกลาวในหวัขอถัดไป 
 

อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein 
 

 ในหัวขอนี้ เราจะอธิบายอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein พรอมทั้งแสดงการ
วิเคราะหความถูกตองและเวลาการทํางานของอัลกอริทึมนี้ ตามที่พวกเขาแสดงไวในบทความ
วิชาการ เราจะเริ่มตนดวยการนิยามเพิ่มเติมเล็กนอย 
 
 สําหรับฟงกชันการสง  และโหนด  เราจะเรียกโหนด  วา
เปน โหนดนํา (leading node) ถา  เปนโหนดรากของตนไมที่สูงที่สุดตนหนึ่งใน  และ
ถาโหนดแมของ  เปนสมาชิกใน  เราจะเรียก  วาเปน โหนดอิสระ (free node)  
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 
 อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein แสดงอยูในภาพที่ 4 การทํางานเริ่มตนดวยการหา
การสง  หลังจากนั้นจะทําการพิจารณาแตละโหนด  ในตนไมสปชีส  ตามลําดับแบบลาง
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ขึ้นบน (post order) หากโหนดนําทั้งหมดใน  เปนโหนดอิสระ ก็จะขยับการสงจากโหนด
นําเหลานั้นไปยังโหนดแมของ  ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆจนพิจารณาโหนดใน  ครบก็จะไดการสงที่
เปนคําตอบ ตัวอยางการทํางานของอัลกอริทึมนี้แสดงอยูในภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 4  อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein 
 

 
 

ภาพที่ 5  ตัวอยางการทํางานของอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein  
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ภาพที่ 5  (ตอ) 
 
ความถูกตองของอัลกอริทึม 
 
 สําหรับในการพิสูจนความถูกตองของอัลกอริทึม เราจะให  เปนการสงที่ไดจาก
อัลกอริทึม และให  เปนคาของ  ที่นอยที่สุด เราจะแสดงวา  
เปนการสงที่สมเหตุสมผล และ 
 

 
 

ทฤษฎีบทยอยท่ี 1   เปนการสงที่สมเหตุสมผล 
 
พิสูจน  อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein เร่ิมตนจากการให  ซ่ึงเปนการสงที่
สมเหตุสมผลจากนิยาม และในแตละรอบการทํางานของวนรอบ for การสง  ก็อาจถูกปรับเปลีย่น
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ได แตอัลกอริทึมจะทําการปรับการสงจากโหนดในตนไมยีนเมื่อโหนดนั้นเปนโหนดอิสระเทานั้น 
ซ่ึงผลที่ไดก็ยังคงเปนการสงที่สมเหตุสมผลอยู ดังนั้นการสงทั้งหมดที่ไดเปนผลจากอัลกอริทึม ซ่ึง
รวมทั้ง  ดวย จะเปนการสงที่สมเหตุสมผลทั้งหมด                                          
 
ทฤษฎีบทยอยท่ี 2  ให  เปนการสงที่สมเหตุสมผลใดๆ และ  เปนโหนดใน   

1. ถา  จะไดวา 

 
2. ถา  จะไดวา  

 
พิสูจน  ในสวนแรก เมื่อ  สมมติให  เปนเซตของโหนดที่อยูใน  
แตไมอยูใน  และให  เปนเซตของโหนดที่อยูใน  แตไมอยูใน  
จากนิยาม สังเกตวาทุกๆโหนดใน  จะตองเปนโหนดรางของตนไมใน  โดยอาจจะ
เปนโหนดนําหรือไมก็ได หากเราเปลี่ยนการสงของโหนดนําทั้งหมดไป จะทําใหความสูง 

 มีคาลดลง  พอดี จากตรงนี้จึงไดวา 
 

 
 
 ในสวนที่สอง เมื่อ  จะไดวา  ดวยเหตุผลแบบเดียวกับ
ดานบน เราสามารถบอกไดวาทุกๆโหนดใน  จะเปนตนไมหนึ่งโหนดทั้งหมด จึงไดวา 
 

 
 
ตรงตามทฤษฎีบทยอย                                                                                                              
 
 สําหรับพิสูจนความถูกตองของอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein เราจําเปนตองพสูิจน
ทฤษฎีบทยอยสามขอตอไปนี้กอน 
 
ทฤษฎีบทยอยท่ี 3  สําหรับฟงกชันการสง  ที่สมเหตุสมผล และ   ถา 

  จะไดวา  
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พิสูจน  เราจะแบงเปนสองกรณี ไดแก เมื่อ  และเมื่อ  ใน
กรณีแรก  จากทฤษฎีบทยอยที่ 2 สวนที่ 2 จะไดวา  และ 

 ในกรณีที่  ถา  ทฤษฎีบทยอย

ที่ 2 สวนแรกจะใหผลตามตองการทันที ดังนั้น เราจะสมมติให  ซ่ึงจาก
ทฤษฎีบทยอยที่ 2 สวนแรก เราจะรูไดวา 
 

 
 
และ 
 

 
 

ให  เปนเซตของโหนดที่อยูใน  แตไมอยูใน  และให  เปนเซต
ของโหนดที่อยูใน  แตไมอยูใน  สังเกตวาโหนดใน  ทั้งหมดจะตองเปน
โหนดรากของตนไมใน  และ เนื่องจากโหนดเหลานี้ไมไดอยูใน  แสดงวา
จะตองเปนโหนดอิสระทั้งสิ้น ในขณะที่โหนดทั้งหมดใน  จะเปนตนไมหนึ่งโหนดใน 

 (ดูจากบทพิสูจนของทฤษฎีบทยอยที่ 2) ดังนั้น ทุกๆโหนดนําของ  ตองอยูใน 
 และตองไมอยูใน  เนื่องจาก  

ดังนั้นโหนดนําทั้งหมดของ  จะตองอยูในเซต  ซ่ึงสงผลใหโหนดนําทั้งหมดนี้เปน
โหนดอิสระท้ังสิ้น หากเราพิจารณาขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein 
เมื่ออัลกอริทึมทําการพิจารณาที่โหนด  ฟงกชันการสงจากโหนดนําแตละโหนดของ  จะตองถูก
เปลี่ยน แสดงวา  ไมใชคําตอบจากอัลกอริทึม เกิดเปนขอขัดแยงขึ้น ดังนั้น ขอสมมติที่ให 

 จึงเปนไปไมได                                                                                      
 

ทฤษฎีบทยอยท่ี 4  ให  เปนโหนดที่  เปนบรรพบุรุษของ  ถา  เปนการสง
ที่สมเหตุสมผลโดยที่  จะไดวา 

 

 

พิสูจน  เงื่อนไขนี้แสดงวา  เปนบรรพบุรุษของ  เนื่องจากอัลกอริทึมจะปรับการ
สงจาก  เฉพาะโหนดที่เปนโหนดนําเทานั้น แสดงวา  ตองเปนโหนดนําใน  
ซ่ึงจะไดตามมาวา 
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นอกจากนี้ จากการทํางานของตัวอัลกอริทึม ถา  จะไดวา 
 

 
 
ซ่ึงเปนผลใหไดตัวทฤษฎีบทยอยตามตองการ                                                                                 
 
ทฤษฎีบทยอยท่ี 5  ให  เปนโหนดที่  เปนบรรพบุรุษของ  ถา  

เปนบรรพบุรุษของ  และเปนผูสืบเชื้อสายของ  จะไดวา 

 สําหรับทุกๆ  

 
พิสูจน  พิจารณาโหนด  ใดๆ จะตองมีการสง  ที่สมเหตุสมผลที่  เกิดขึ้นระหวาง
การทํางานของอัลกอริทึม อยางไรก็ตาม เมื่ออัลกอริทึมทํางานตอ การสงจากโหนด  ก็เปลี่ยนไป 
แสดงวา  จะตองเปนโหนดนําใน  ซ่ึงจะเห็นวา  จะเปนโหนดนําใน  ได
เมื่อ  เทานั้น และการที่การสงจาก  ถูกเปลี่ยนไปแสดงวาโหนดนําทั้งหมด
จะตองเปนโหนดอิสระ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนการสงไปแลว จนจบการทํางาน จึงไมมีโหนดใดที่ถูกสง

มายัง  อีก จึงทําให                                                                                 

 
ทฤษฎีบทท่ี 1  อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein แกปญหาการคัดลอกหลายยีนไดถูกตอง  
 
พิสูจน  ในทฤษฎีบทยอยที่ 1 เราไดพิสูจนแลววา  เปนการสงที่สมเหตุสมผล ดังนั้น สวนที่

เหลือที่ตองพิสูจนคือ ตองแสดงวา  สมมติใหมีการสง  ที่

สมเหตุสมผลที่  ซ่ึงแสดงวาจะตองมี

โหนด  อยางนอยหนึ่งโหนดที่  เราจะสมมติเพิ่ม

ให  มีจํานวนโหนดดังกลาวนอยที่สุด เราจะพิจารณาโหนด  ดังกลาวที่ไมมีโหนด  อ่ืนใน 

 ที่  อีกแลว 
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 จากทฤษฎีบทยอยที่ 3 เราจะไดวา  และ  

หรือกลาวไดวา  เราจะแสดงตอไปวา จะตองมีโหนด  ที่ทํา

ให  ซ่ึงจะสงผลให 

 

 
 
 ให  เปนที่แนนอนวา  เราจะแบงการพิจารณาออกเปนสองกรณี 
ไดแก เมื่อทุกโหนด  ใน   เปนบรรพบุรุษของ  และเมื่อมีโหนด  บางโหนดใน  ที่ 

 เปนผูสืบเชื้อสายของ  สังเกตวากรณีแรกจะทําใหโหนดทั้งหมดของ  เปนทั้งโหนดนํา
และโหนดอิสระ อัลกอริทึมจะตองปรับการสงจากโหนดเหลานี้ตอ ดังนั้นจึงมีกรณีหลังเทานั้นที่
เปนไปได 
 
 เราจะแบงการพิจารณาเปนสองกรณีอีกครั้ง คือเมื่อ  และเมื่อ 

 เปนบรรพบุรุษของ  ในกรณีแรก เมื่อดูจากทฤษฎีบทยอยที่ 4 เราไดวา 

 สําหรับกรณีหลัง ทฤษฎีบทยอยที่ 5 ก็ไดบอกเรา

วา  แต  ดังนั้น ไมวากรณีใดก็ตาม เราก็

ไดวาจะตองมีโหนด  ที่ทําให  

 
 คราวนี้ ให  และ  สมมติใหมี
โหนด   ที่อยูใน   แตไมอยูใน   หรือก็คือ   
และ  จะเห็นวา ถา  จะขัดแยงกับที่ไดวา 

 และถา  ทฤษฎีบทยอยที่ 5 ก็บอกเราวา 
 ซ่ึงเกิดขอขัดแยงเชนกัน ดังนั้น เราจึงไดวา  

 
 ถึงตรงนี้ เราไดวาหากพิจารณาในตนไมยอย  การสง  จะใหคาใชจาย ซ่ึงก็คือคา
ผลรวมของความสูงของปาที่เกิดจากการสะทอนของ  ไมนอยไปกวาของ  แมวา 

 พิจารณาการสงตัวใหม  ซ่ึงมีนิยามดังนี้ 
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จะเห็นไดวา  และ  มี

โหนด  ที่  นอยกวา  ซ่ึงขัดแยงกับที่ให  มีจํานวน

โหนดดังกลาวนอยที่สุด เราจึงไดวา ไมมีการสงที่สมเหตุสมผลอื่นใดที่เสียคาใชจายนอยกวา  
ดังนั้น  จึงเปนคําตอบที่ดีที่สุดตามตองการ                                                                          
 
เวลาการทํางาน 
 
 คราวนี้เราจะมาวิเคราะหเวลาการทํางานของอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein เราจะ
ให  แทนจํานวนสปชีสที่มีทั้งหมด และให  แทนจํานวนยีนในตนไมยีน  โดย 

 
 
ทฤษฎีบทท่ี 2  อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein ใชเวลาการทํางานเปน  
 
พิสูจน  ในขั้นตอนเริ่มตน (บรรทัดที่ 1-2) อัลกอริทึมทําการคํานวณการสง  และชวง  
สําหรับโหนดยีน  แตละโหนด เพื่อใชในการตรวจสอบวา  เปนโหนดอิสระหรือไมในเวลา 

  
 
 การทํางานของอัลกอริทึมนี้ มีสวนที่ใชเวลามากที่สุดอยูในบรรทัดที่ 4-8 สําหรับแตละ
โหนด  ตามบรรทัดที่ 3 อัลกอริทึมจะตรวจสอบโหนดใน  ทั้งหมดซึ่งมีขอบเขตบนเปน 

 ดังนั้น อัลกอริทึมจะใชเวลา  สําหรับแตละโหนด  และตองคํานวณ
เชนนี้ทั้งหมด  รอบ จึงไดเวลาการทํางานเปน                                                             
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1. อุปกรณสํานักงานสําหรับวิเคราะหและพิสูจนทฤษฎีทางคณิตศาสตร 
1.1. สมุดบันทึก 
1.2. ดินสอ หรือปากกา 
1.3. ยางลบ 

 
2. อุปกรณสําหรับการเขียนโปรแกรมทดลองและบันทึกผล 

2.1. เครื่องคอมพิวเตอร Intel® Pentium® D CPU 3.40 GHz, 0.99 GB of RAM 
2.2. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005  
2.3. โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 

 
วิธีการ 

 
1. ศึกษาและวิเคราะหอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein  
 
 ศึกษาและวิเคราะหอัลกอริทึมเดิมของ Bansal และ Eulenstein อยางละเอียด วิเคราะหหา
คุณสมบัติของตัวอัลกอริทึม หาขอดีและขอดอยของตัวอัลกอริทึม 
 
2. ออกแบบอัลกอริทึมใหมสําหรับปญหาการคัดลอกหลายยีน 
 
 นําขอดีและขอดอยของอัลกอริทึมเดิมของ Bansal และ Eulenstein มาเปนฐานในการ
ออกแบบอัลกอริทึมใหม โดยปรับปรุงขอดอยของอัลกอริทึมเดิมใหไดมากที่สุด หลังจากได
อัลกอริทึมใหมแลว ตองสามารถพิสูจนความถูกตองและเวลาในการทํางานในเชิงทฤษฎีไดดวย 
 
3. ทําการทดลองเปรียบเทียบเวลาระหวางอัลกอริทึมใหมและอัลกอริทึมเดิม 
 
 นําอัลกอริทึมใหมที่ออกแบบได มาเขียนโปรแกรมทดลอง เปรียบเทียบกับโปรแกรมจาก
อัลกอริทึมเดิมของ Bansal และ Eulenstein นําผลที่ไดมาสรางกราฟเวลาการทํางานเพื่อดูแนวโนม 
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ผลและวิจารณ 
 

ผล 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein 
 
 จากการศึกษาอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein พบวา ในขั้นตอนสวนแรกที่ทําการหา
การสง  นั้น สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงอยูแลว แตในขั้นตอนการปรับการสง 
ยังสามารถปรับปรุงใหทํางานรวดเร็วยิ่งขึ้นได โดยเราไดพิสูจนคุณสมบัติของอัลกอริทึม 2 ขอ
ตอไปนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงอัลกอริทึมตอไป 
 
ทฤษฎีบทยอยท่ี 6  สําหรับโหนด  และการสง  ที่สมเหตุสมผลที่ทุกๆโหนดนําใน 

 เปนโหนดอิสระทั้งหมด ให  เปนโหนดยีนใน  และให  เปนการสง
หลังจากปรับการสงจากโหนดนําใน  จาก  ไปยัง  จะไดวา  เปนตนไมหนึ่ง
โหนดใน  

 
พิสูจน  ให  เปนโหนดลูกของ  ในตนไมยีน  จะเปนไปไดสองกรณี คือ  หรือ 

 ถา  แสดงวา  ก็ตองเปนโหนดลูกของ  ใน  และไม
มีทางเปนโหนดนําได การสงจาก  ไมมีทางถูกปรับขึ้นเปน  ถา  จากนิยาม
ของการสงที่สมเหตุสมผล เราจะไดวา  จะตองเปนผูสืบเชื้อสายของ  เชนเดียวกันกับทุกๆ
โหนดใน  ซ่ึงจะเห็นวา  ดังนั้น การสงจาก  จึงไมสามารถถูกปรับไปเปน 

 ได 
 
 จากทั้งสองกรณี จะเห็นวาไมมีโหนดลูกของ  ปรากฏอยูใน  จึงไดวา  
เปนตนไมหนึ่งโหนดใน                                                                                     
 
ทฤษฎีบทยอยท่ี 7  ให  เปนเซตของโหนดนําทั้งหมดใน  จํานวนครั้งที่แตละ
โหนดใน  จะถูกปรับการสง ระหวางการทํางานของอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein 
จะมีคาไมเกินขนาดที่นอยที่สุดของ  ลบดวย  สําหรับ  กลาวอีกทางหนึ่งก็คือ 
แตละโหนดใน  จะถูกปรับการสงไมเกิน  คร้ัง 
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พิสูจน  จากอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein การสงของโหนดใน  จะถูกเปลี่ยนเมื่อ
โหนดทั้งหมดใน  เปนโหนดอิสระเทานั้น ซ่ึงหลังจากถูกปรับการสงแลว โหนดเหลานี้จะ
กลายเปนตนไมหนึ่งโหนดของการสงถัดไป ซ่ึงอาจจะยังเปนโหนดนําทั้งหมด หรือไมเชนนั้นก็ไม
มีโหนดใดเปนโหนดนําอีกตอไป แสดงวา การปรับการสงของโหนดใน  จะหยุดพรอมกัน
ทุกโหนด ดังนั้น เราหาขอบเขตของการปรับการสงจากโหนดเหลานี้ไดดวยคาที่นอยที่สุดของ 

 (จํานวนตําแหนงที่เปนไปไดของการคัดลอกของ  ที่ยังเหลืออยู) เมื่อ 

                                                                                                                                   
 
2. อัลกอริทึมใหมสําหรับปญหาการคัดลอกหลายยีน 
 
 จากทฤษฎีบทยอยที่ 6 จะเห็นวาหลังจากที่โหนดนํา  ใดๆถูกปรับการสงจาก  เปน 

 โหนดนั้นจะยังคงเปนโหนดนําก็ตอเมื่อโหนดนําเดิมของ  เปนรากของตนไมหนึ่ง
โหนดอยูแลว หรือไมก็ไมมีโหนดใดๆถูกสงมาที่  เลย ถาโหนด  ที่ถูกปรับการสงมาแลวยัง
เปนโหนดนําอยู แทนที่เราจะตองตรวจสอบ  เพื่อดูวา  ยังเปนโหนดอิสระอยูหรือไม เรา
สามารถใชทฤษฎีบทยอยที่ 7 เขาชวยในการตัดสินใจแทนได แนวคิดนี้นําไปสูอัลกอริทึมใหมที่
แสดงอยูในภาพที่ 6 
 
 ในขั้นตอนเริ่มตน เราเพิ่มสวนของการคํานวณหาโหนดนําและจํานวนครั้งที่โหนดยีนแต
ละโหนดจะถูกปรับการสง และในสวนของการวนรอบเพื่อปรับการสงนั้น เราตรวจสอบวาที่
โหนดสปชีสที่สนใจอยูมีโหนดนําหรือไม ถามี เราจะทําการตรวจสอบวายังสามารถปรับการสงของ
ทุกๆโหนดนําไดหรือไม โดยดูจากจํานวนครั้งที่ยังปรับการสงได (คาของตัวแปร ) ถายัง
สามารถปรับการสงของโหนดนําทั้งหมดตอได เราจะทําการตรวจสอบทันทีวา โหนดเหลานี้จะ
ยังคงเปนโหนดนําของการสงใหมอยูหรือไม ถายังเปนอยู เราก็ทําการปรับเซตของโหนดนําของ
โหนดสปชีสใหมและปรับคาของตัวแปร  ของโหนดสปชีสใหมนั้น ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆจน
ตรวจสอบโหนดสปชีสครบทั้งหมดในตนไมก็จะไดการสงที่เปนคําตอบ ตัวอยางการทํางานแสดง
อยูในภาพที่ 7 เราจะแสดงตอวาการสงที่ไดเปนผลลัพธจากอัลกอริทึมนี้ เปนคําตอบที่ถูกตองของ
ปญหาการคัดลอกหลายยีน และในการวนรอบแตละรอบของอัลกอริทึม เราสามารถตรวจสอบ
เงื่อนไขที่กลาวมาไดในเวลาคงที่ (constant time)  
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ภาพที่ 6  อัลกอริทึมใหม 
 
 ในดานความถูกตอง เนื่อจากอัลกอริทึมใหมนี้ทําการตรวจสอบและปรับการสงจาก  
ที่เปนการสงเริ่มตนของอัลกอริทึม โดยมีการปรับเปนลักษณะเดียวกับอัลกอริทึมของ Bansal และ 
Eulenstein เราสามารถเห็นไดวาอัลกอริทึมใหมนี้ ใหผลลัพธเดียวกันกับอัลกอริทึมเดิมของ Bansal 
และ Eulenstein เสมอ ซ่ึงอัลกอริทึมเดิม ไดถูกพิสูจนแลววา ใหผลลัพธที่ถูกตองของปญหาการ
คัดลอกหลายยีน ดังนั้น อัลกอริทึมใหมนี้จึงสามารถแกปญหาการคัดลอกหลายยีนไดเชนกัน 
 
ทฤษฎีบทท่ี 3  อัลกอริทึมใหมใหผลลัพธเปนคําตอบของปญหาการคัดลอกหลายยีน 
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ภาพที่ 7  ตัวอยางการทํางานของอัลกอริทึมใหม 
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ภาพที่ 7  (ตอ) 
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 คราวนี้เราจะมาวิเคราะหถึงเวลาการทํางานของอัลกอริทึมใหม ซ่ึงพัฒนามาจากอัลกอริทึม
เดิมของ Bansal และ Eulenstein ให  แทนจํานวนสปชีสทั้งหมด และ  แทนจํานวนยีนรวมจาก
ตนไมยีนทุกตน 
 
ทฤษฎีบทท่ี 4  อัลกอริทึมใหมใชเวลาการทํางานเปน   
 
พิสูจน  พิจารณาในบรรทัดที่ 1 อัลกอริทึม ฟงกชันการสง  สามารถคํานวณไดในเวลา 

 โดยใช  ในขั้นตอนการเตรียมขอมูล และ  ในการคํานวณการสงจาก
โหนดยีนทั้งหมด ในบรรทัดที่ 2 เราไมจําเปนตองคํานวณหาเซต  สําหรับแตละโหนดยีน  
เนื่องจากในอัลกอริทึม เราตองการใชเพียงขนาดของมันเทานั้น ซ่ึงการคํานวณขนาดของ  
สามารถทําไดในเวลา  โดยดูจากความหางของโหนดสปชีสจากการสง  ของ  และ 

 บรรทัดที่ 3 และ 4 ก็สามารถคํานวณไดใน  เชนกัน สําหรับในสวนของ
วนรอบในบรรทัดที่ 5 – 18 การปรับ  ในบรรทัดที่ 7 สามารถทําไดใน  หากใชโครงสราง
ขอมูลประเภทรายการ (list) (ดูรายละเอียดในหัวขอ การนําไปใชในทางปฏิบัติ) ดังนั้น วนรอบจะใช
เวลาทํางานรอบละ  และเนื่องจากทําเปนจํานวน  รอบ สวนของบรรทัดที่ 5 – 18 จึงใชเวลา
เปน  ดังนั้น เวลาการทํางานทั้งหมดของอัลกอริทึมจึงเปน                               

 

3. การทดลองและผลการทดลอง 
 
 ในงานวิจัยนี้ นอกจากการวิเคราะหอัลกอริทึมทางทฤษฎี เราไดทําการทดลองพัฒนา
อัลกอริทึมใหมสําหรับปญหาการคัดลอกหลายยีน และนํามาเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมเดิมของ 
Bansal และ Eulenstein ทั้งผลลัพธที่ได และเวลาที่ใชในการทํางาน โดยการคํานวณฟงกชันการสง 

 เราใชอัลกอริทึมที่ใชเวลาในขั้นตอนจัดเตรียมขอมูลเปน  ดังที่จะแสดงใน
หัวขอวิจารณ ชุดขอมูลนําเขาทั้งหมดถูกสรางขึ้นโดยการสุม เมื่อกําหนดจํานวนสปชีส และจํานวน
ตนไมยีนไว 
 

สําหรับตนไมสปชีส หลังจากที่รับจํานวนสปชีส ( ) แลว เราสรางตนไมสปชีสโดยการ
สรางเซตที่มีสมาชิก  ตัวกอน โดยใหสมาชิกเหลานั้นเปนโหนดใบของตนไม หลังจากนั้นจะทํา
การสุมสมาชิกสองตัวออกมาจากเซตดังกลาว และสรางสมาชิกตัวใหมใสเขาไปเปนการแทนโหนด
แมของโหนดที่สุมออกมา เมื่อทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนเซตนี้เหลือสมาชิกเพียงตัวเดียว เราก็จะได
ตนไมสปชีสที่มี  สปชีสตามตองการ และสําหรับการสรางตนไมยีน เราทําการสุมจํานวนเต็มบวก
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ใหกับแตละสปชีส เพื่อแทนจํานวนยีนในตนไมยีนที่พบอยูในสปชีสนั้นๆ เมื่อเราไดเซตของยีนเปน
ที่เรียบรอยแลว เราก็จะสามารถสรางตนไมยีนไดดวยขั้นตอนแบบเดียวกับที่ใชสรางตนไมสปชีส 

 
เราไดทําการทดลองบนชุดขอมูลขนาดตางกัน 6 ขนาด โดยแตละชุดขอมูล จะมีจํานวน

ตนไมยีน 200 ตน และตนไมสปชีสตนหนึ่ง สําหรับตนไมยีนแตละตน เรากําหนดชวงใหสปชีส
หนึ่งๆมียีนที่พบในสปชีสนั้นไดซํ้ากันไมเกิน 10 ยีน นั่นหมายความวาจํานวนของยีนทั้งหมด อาจมี
มากถึง 2000 เทาของจํานวนสปชีสก็ได เราไดสรางชุดขอมูลสําหรับทดลองจํานวน 5 ชุดจากกากร
สุม และคํานวณเวลาเฉลี่ยที่ใชของแตละอัลกอริทึม ตารางที่ 1 แสดงเวลาทํางานเฉลี่ยที่ไดจาก
อัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein แทนเวย BE-Opt และอัลกอริทึมใหม แทนดวย Linear-Opt 
 
ตารางที่ 1  เวลาการทํางานของอัลกอริทึม BE-Opt และ Linear-Opt (วินาที) 
 

จํานวนสปชีส BE-Opt Linear-Opt 

500 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 

1.32 
3.02 
4.63 
7.18 
10.99 
61.43 

0.71 
1.51 
2.29 
3.40 
4.73 
9.95 

 
 การทดลองทั้งหมดในงานวิจัยนี้ เราใชระบบปฏิบัติการ Windows XP บนเครื่อง PC Intel® 
Pentium® DCPU ความเร็ว 3.40 GHz และหนวยความจําขนาด 1 GB 
 
 เมื่อนําผลการทดลองที่วัดได มาเขียนเปนกราฟ จะไดตามภาพที่ 8 จากภาพจะเห็นวา
แนวโนมของเวลาทํางานของอัลกอริทึมของ Bansal และ Eulenstein มีลักษณะการเติบโตเปน
พาราโบลา ซ่ึงสอดคลองกับเวลาการทํางานที่ไดจากการวิเคราะหวาเปน  เนื่องจากในการ
ทดลองคาของ  นั้นแปรกตาม  ดวย  จึงเทียบเทากับ   นั่นเอง 
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ภาพที่ 8  กราฟแสดงผลการทดลอง 
 
 ในขณะที่ หากดูแนวโนมของเวลาการทํางานของอัลกอริทึมใหมนี้ จะเห็นวามีลักษณะการ
เติบโตที่คอนขางชา เขาใกลเสนตรง สอดคลองกับผลที่ไดจากการวิเคราะห ซ่ึงการที่กราฟมีการ
เติบโตไมเปนเสนตรงเลย อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนระหวางการทดลอง และการที่เราใช
อัลกอริทึมสําหรับคํานวณฟงกชันการสง  ที่ใชเวลาการทํางานเปน  ทําใหเวลา
การทํางานของอัลกอริทึมที่ใชในการทดลองจริงๆนั้น ไมไดเปนเสนตรงหรือ  แตเปน 

 ไปดวย 
 

วิจารณ 
 

1. ปญหา LCA ในทางปฏิบัติ 
 

ปญหาบรรพบุรุษรวมที่เล็กที่สุดนั้น มีการศึกษากันมาเปนเวลานาน ในปจจุบันมีอัลกอริทึม
ที่ใชเวลา  ในการเตรียมขอมูลเร่ิมตนจากตนไมที่มี  โหนด และสามารถตอบโหนด
บรรพบุรุษรวมที่เล็กที่สุดของโหนดคูใดๆในตนไมไดในเวลาคงที่ (Bender and Farach-Colton, 
2000; Buchsbaum et al., 1998; Schieber and Vishkin, 1988) อยางไรก็ตาม อัลกอริทึมดังกลาว
นําไปปฏิบัติจริงไดยากเนื่องจากมีความซับซอนมาก เราจึงเสนอทางเลือกอื่นที่ใชเวลาการเตรียม
ขอมูลเร่ิมตนมากขึ้น แตนําไปปฏิบัติจริงไดงายกวามาก โดยใชเวลาเปน  ในการ
เตรียมขอมูลเร่ิมตน และสามารถตอบปญหาจากโหนดคูใดๆไดในเวลาคงที่เชนกัน วิธีดังกลาวทาํได
โดย แปลงปญหาของเราใหอยูในรูปปญหาใหมที่มีช่ือวา ปญหาการคนคาต่ําสุดในชวง (the range 
minimum query problem [RMQ]) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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อันดับแรก เราจะใหนิยามตัวปญหา LCA และ RMQ อยางเปนทางการกอน 
 
นิยามท่ี 6  ใหตนไมแบบมีราก (rooted tree)  ที่มี  โหนด และ  ปญหา
บรรพบุรุษรวมที่เล็กที่สุด (LCA) คือ จงหาโหนดใน  ที่ไกลจากรากมากที่สุดที่เปนบรรพบุรุษของ
ทั้ง  และ   
 
นิยามที่ 7  ใหอาเรย  ของตัวเลข  ตัว และตําแหนง  ที่  ปญหาการคนคา
ต่ําสุดในชวง (RMQ) คือ จงหาตําแหนงของสมาชิกที่มีคานอยที่สุดในอาเรยยอย  
 

โดยทั่วไปแลว ขั้นตอนในการแกปญหาทั้งคูนี้ จะแบงออกเปนสองสวน โดยสวนแรกคือ
การเตรียมขอมูลเร่ิมตนจากตนไม (สําหรับปญหา LCA) หรืออาเรย (สําหรับปญหา RMQ) และสวน
ที่สองคือสวนของการตอบปญหาเมื่อมีคําคนเขามา เพื่อความสะดวกตอไป ถาอัลกอริทึมใชเวลาใน
สวนเตรียมขอมูลเปน  และใชเวลาในการตอบคําคนเปน  เราจะกลาววาอัลกอริทึมนั้น
ใชเวลาการทํางานเปน  

 
วิธีการแกปญหา LCA ที่เราสนใจนี้ ใชการแปลงปญหาไปเปนปญหา RMQ แลวแกปญหา 

RMQ แทน ซ่ึงปญหาทั้งคูนั้นมีความสัมพันธกันอยูตามทฤษฎีบทยอยตอไปนี้ 
 

ทฤษฎีบทยอยท่ี 8  ถามีอัลกอริทึมสําหรับปญหา RMQ ที่ใชเวลา  จะมีอัลกอริทึมที่
แกปญหา LCA ไดในเวลา  
 
พิสูจน  เราจะพิสูจนโดยแสดงการแปลงปญหาจาก LCA ไปเปนปญหา RMQ ดังตอไปนี้ โดยสมมติ
ให  เปนตนไมของปญหา LCA 
 
 1. ใหอาเรย  เก็บโหนดที่พบตามลําดับใน วงจรออยเลอร (Euler tour) 
บน  นั่นคือ  จะเก็บโหนดที่พบในลําดับที่   
 

2. ใหระดับชั้นของโหนดใดๆแทนระยะหางระหวางโหนดนั้นกับโหนดราก สรางอาเรย 
 โดย  เก็บคาระดับชั้นของโหนดใน  
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3. ใหตัวแทนของโหนดในวงจรออยเลอร เปนตําแหนงแรกที่โหนดนั้นปรากฏขึ้นในวงจร 
นั่นคือ ตัวแทนของโหนด  คือ  คํานวณอาเรย  เมื่อ  เปนตัวแทน
ของโหนด   
 

 แตละขึ้นตอนใน 3 ขั้นตอนที่กลาวมานี้ใชเวลา  เมื่อรวมกันก็จะใชเวลาเปน  
สําหรับการคํานวณ LCA ระหวางโหนด  และ  บน  สังเกตวา 

 
1. โหนดที่อยูระหวาง  และ  ในวงจรออยเลอร จะอยูใน  (หรือ 

) 
 
2. โหนดที่อยูสูงที่สุดในวงจรยอย  ก็คือ RMQ ระหวาง  และ 

 ในอาเรย  เนื่องจาก  เก็บระดับชั้นของโหนดใน  และ RMQ จะใหตําแหนงของ
โหนดที่ระดับชั้นนอยที่สุด 

 
3. โหนดในตําแหนงดังกลาวคือ  ซ่ึงก็คือผลลัพธของ LCA 

ระหวาง  และ  ใน  นั่นเอง 
 
 ดังนั้น หากเราสามารถแกปญหา RMQ ไดในเวลา  เราสามารถแปลง
ปญหา LCA มาเปนปญหา RMQ ไดโดยการสรางอาเรยตามที่กลาวมา ซ่ึงใชเวลา  และทํา
ขั้นตอนเตรียมขอมูลบนอาเรย  ไดในเวลา  และในการคนคําตอบของ LCA ก็ใชการ
คนคําตอบของ RMQ รวมกับการอางถึงขอมูลจากอาเรยโดยใชเวลาเปน  เราจึงสามารถคน
คําตอบไดในเวลา  ตามตองการ                                                          
 
 สําหรับการแกปญหา  RMQ เราสามารถสรางอัลกอริทึมที่ใช เวลาทํางาน 

 ไดอยางงาย โดยการสรางอาเรยจัดเตรียมคําตอบสําหรับคุถามทุกๆกรณี ซ่ึงมีได
ทั้งหมด  กรณี โดยในแตละกรณี เราก็ทําการไลหาตําแหนงในอาเรยที่มีคานอยที่สุดตามลําดับ 
ซ่ึงใชเวลาเปน  ดังนั้นอัลกอริทึมนี้จึงใชเวลาในสวนจัดเตรียมขอมูลเปน  และ
สามารถคนคําตอบไดในเวลาคงที่ 
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อยางไรก็ตาม อัลกอริทึมดังกลาวนี้ไมใชอัลกอริทึมที่ใชเวลานอยที่สุดที่ทราบกันใน
ปจจุบันนี้ เราสามารถพัฒนาสวนการจัดเตรียมขอมูลใหใชเวลาเพียง  ได โดยใชหลักการ
ของ กําหนดการพลวัตร (dynamic programming) จากความสัมพันธที่พบวา 

 

 
 

เราสามารถนําความสัมพันธดังกลาวมาสรางอัลกอริทึมแบบวนรอบ สําหรับจัดเตรียม
คําตอบในตารางขนาด  โดยใชเวลาคํานวณคําตอบแตละชองเปน  ไดดังภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพที่ 9  อัลกอริทึมแบบ  สําหรับปญหา RMQ (ขั้นตอนจัดเตรียมขอมูล) 
 
 ในปจจุบัน มีอัลกอริทึมสําหรับแกปญหา RMQ โดยใชเวลา  แต
อัลกอริทึมดังกลาวมีความซับซอนมาก ยากที่จะนําไปใชในทางปฏิบัติจริงๆ เราจึงเสนอใหใช
อัลกอริทึมที่ใชเวลามากขึ้นเล็กนอยโดยใชเวลา  แตมีความซับซอนนอยลง
มาก สะดวกตอการนําไปใชงานจริง โดยเราจะทําการคํานวณผลลัพธของคําคนที่มีระยะหางเปน
กําลังของสองเตรียมไวลวงหนา ในขึ้นตอนจัดเตรียมขอมูล นั่นคือ สําหรับแตละคา  ตั้งแต  ถึง  
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และแตละคา  ตั้งแต  ถึง  เราจะทําการหาสมาชิกที่มีคานอยที่สุดในอาเรยยอยที่เร่ิมที่
ตําแหนงที่  และมีความยาวเปน  นั่นคือเราคะคํานวณ  
จากที่กลาวมา จะเห็นวาตาราง  จะมีขนาดเปน  ซ่ึงเราสามารถคํานวณคาใสใน
ตารางไดในเวลา  โดยใชหลักของกําหนดการพลวัตรเชนเดียวกับอัลกอริทึมที่ผานมา 
แนวคิดก็คือ เราสามารถหาตําแหนงของคาที่นอยที่สุดในอาเรยขนาด  ไดโดยเปรียบเทียบคาใน
ตําแหนงที่นอยที่สุดระหวางอาเรยยอยขนาด  สองคา เราแสดงเปนความสัมพันธแบบเรียก
ตัวเองไดวา 
 

 
 
 จากความสัมพันธนี้ เราสามารถนํามาพัฒนาเปนอัลกอริทึมสําหรับขั้นตอนจัดเตรียมขอมูล 
ที่ใชเวลาทํางาน  ไดดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10  อัลกอริทึมแบบ  สําหรับปญหา RMQ (ขั้นตอนจัดเตรียมขอมูล) 
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 เมื่อเราคํานวณคาใสในตาราง  ไดเรียบรอยแลว ในการคนคําตอบสําหรับชวงหนึ่งใน
อาเรย เราสามารถทําไดโดยการหาชวงยอยสองชวงที่อาจซอนกัน โดยอาเรยยอยทั้งคูเมื่อนํามา
รวมกันจะครอบคลุมชวงที่ตองการทั้งหมด หลังจากนั้น ก็นําคาที่นอยที่สุดของอาเรยยอยทั้งคูมา
เปรียบเทียบกันแลวจึงตอบตําแหนงของตัวที่นอยกวา ซ่ึงทั้งหมดนี้สามารถทําไดในเวลาคงที่ หรือ
ใชเวลาเปน  นั่นเอง อัลกอริทึมสวนนี้แสดงอยูในภาพที่ 11 
 

 
 

ภาพที่ 11  อัลกอริทึมแบบ  สําหรับปญหา RMQ (การคนคําตอบ) 
 
2. โครงสรางขอมูล 
 
 ในหัวขอนี้เราจะกลาวถึงโครงสรางขอมูลที่ใชสําหรับอัลกอริทึมในภาพที่ 6 อยางละเอียด 
จากตัวอัลกอริทึมจะเห็นไดวา สวนที่คอนขางยุงยากคือการเก็บฟงกชันการสง และโหนดนําของแต
ละสปชีส วิธีการแกปญหาตรงจุดนี้ เราใชโครงสรางขอมูลแบบ รายการโยง (linked list) โดย
สําหรับแตละโหนดสปชีส เราจะมีรายการโยงสองรายการ ผูกไวกับสปชีสนั้น รายการแรกเรียกวา 
moving list และรายการที่สองเรียกวา stopped list โดย moving list จะเก็บ ตัวช้ี (pointer) ที่ช้ีไปยัง
โหนดยีนที่เปนโหนดนําของสปชีสนั้นๆ และ stopped list จะเก็บตัวช้ีที่ช้ีไปยังโหนดอื่นๆที่ฟงกชัน
การสง  สงมายังสปชีสนั้นๆ 
 
 การนําโครงสรางขอมูลดังกลาวไปใชงาน ในตอนแรก เราทําการคํานวณการสง  ทํา
ใหทราบวาโหนดยีนแตละโหนดจะเริ่มตนจากสปชีสไหนในตนไมสปชีส ซ่ึงการเก็บการสงจาก
โหนดยีนไปยังโหนดสปชีส สามารถทําไดโดยนําตัวช้ีของโหนดยีนไปใสไวในรายการของ
โหนดสปชีสตามตองการ ซ่ึงอาจเก็บไวใน stopped list ทั้งหมดในตอนแรก หลังจากนั้น เราทําการ
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คํานวณหาโหนดนําของแตละสปชีส จากตรงนี้เราสามารถแยกโหนดนําออกจากโหนดอื่นไดโดย
การยายตัวช้ีของโหนดนํามาเก็บไวใน moving list ในกรณีที่โหนดนําเหลานั้นยังเปนโหนดอิสระ 
 
 เมื่อเราตองการปรับการสงของโหนดนําทั้งหมดของโหนดสปชีส  เราสามารถทําไดโดย
การยายหัวรายการของ moving list ของ  ใหไปตอทาย moving list ของ  ถาโหนดเหลานั้น
ยังเปนอิสระ หรือไมเชนนั้นก็ไปตอทาย stopped list ของ  การใชรายการโยงทําใหขั้นตอน
การปรับฟงกชันการสง สามารถทําไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองมาไลกรับการสงจากแตละโหนดยีน
ซ่ึงเปนการเสียเวลา 
 

เมื่อขั้นตอนการปรับการสงเสร็จสิ้นลง เราสามารถไลคนในรายการทั้งหมดที่มีของแตละส
ปชีส เพื่อนําไปตอบเปนการสงสุดทายที่เปนคําตอบได 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

 
 ในงานวิจัยนี้ เราไดเสนออัลกอริทึมใหมสําหรับแกปญหาการคัดลอกหลายยีน ซ่ึงใชเวลา
การทํางานเร็วขึ้นกวาอัลกอริทึมที่มีอยูเดิมซึ่งเสนอโดย Bansal และ Eulenstein โดยเราไดทําการ
วิเคราะหใหเห็นวา อัลกอริทึมใหมใชเวลาการทํางานเปนเชิงเสนบนขนาดของขอมูลนําเขา 
 
 นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ไดพัฒนาอัลกอริทึมใหมขึ้นเพื่อใชงานจริง และไดทําการทดลอง
เปรียบเทียบแวลาการทํางานกับอัลกอริทึมเดิมของ Bansal และ Eulenstein พบวาผลที่ไดจากการ
ทดลองนั้น สอดคลองกับการวิเคราะหในเชิงทฤษฎี และใชเวลาการทํางานเรวกวาอัลกอริทึมเดิม
ของ Bansal และ Eulenstein  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 สําหรับแนวทางการวิจัยตอในดานนี้ แมวาผลจากงานวิจัยนี้จะสามารถเพิ่มความเร็วในการ
วัดความเหมาะสมระหวางตนไมยีนและตนไมสปชีส แตเมื่อมองยอนกลับไปถึงปญหาตั้งตนที่
สําคัญที่สุดในการวิจัยดานนี้ คือปญหาตนไมสปชีสที่ดีที่สุด จะเห็นวามีกระบวนการที่เหมาะสม
สําหรับแกปญหาเพียงนอยนิดเทานั้น วิธีการที่ดีที่มีการเสนอมาก็สามารถแกปญหาไดในกรณีพิเศษ
เพียงเล็กนอย ปญหานี้ก็จะยังคงเปนประเด็นสําคัญในการศึกษาวิจัยดานนี้ตอไป 
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