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บทคัดยอ
ปญหาการจัดเรียงลําดับเบสหลายลําดับเปนปญหาทางดานชีว
สารสนเทศศาสตร(Bioinformatics) ทีม่ มี านาน และมีการคน
ควาปญหานี้อยางกวางขวาง ซึ่งไดมีเครื่องมือที่ไดรับความ
นิยมมากคือ โปรแกรมครัสตอล(Clustal)แตเนื่องจากคําตอบที่
ไดจากครัสตอลนั้นยังไมใชคําตอบที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงสามารถ
พัฒนาคําตอบเพื่อที่จะใหไดคําตอบที่ดีขึ้นตอไป
งานวิจัยนี้นําเอาขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนมาพัฒนาคําตอบตอ
จากครัสตอลโดยใชตัวดําเนินการปรับปรุงสามชนิด ซึ่งจะ
สามารถทําใหไดคําตอบที่ดีขึ้นในสวนของขอมูลลําดับเบสนั้น
ไดมาจากฐานขอมูลบาลิเบส(BaliBASE) และการทดลองนีไ้ ด
ใชการวัดคาประสิทธิภาพดวยวิธผี ลรวมคูเ บส(Sum of Pair)
Abstract
Multiple sequence alignment (MSA) is a problem in
bioinformatics. It is well studied and there is one
popular tool to solve this problem, Clustal.
However, the solution obtained from Clustal is not
optimal, it can be improved.
This work proposed using evolutionary
algorithms to improve the solution obtained from
Clustal. Three improvement operators are
introduced. The experiment data is from BAliBASE.
The measurement of effectiveness of the proposed
method is sum-of-pair scoring.
Key-Words: multiple sequence alignment, Clustal,
evolutionary algorithms, BaliBASE

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดลําดับเบสหลายลําดับนั้นเปนปญหาพื้นฐานทางดานชีว
สารสนเทศศาสตร และเปนพื้นฐานของชีววิทยาระดับโมเลกุล
(molecular biology) ลําดับเบสแตละลําดับทีม่ คี วามใกลเคียง
กันทั้งทางโครงสรางและองคประกอบ จะแสดงถึงความใกล
เคียงกันทางสายพันธุที่มี นําไปสูการสรางตนไมวิวัฒนาการ
(phylogenetic tree)ได และการเปรียบเทียบกันระหวางลําดับ
เบสนั้นยังสามารถทําใหไดขอมูลโครงสรางในขั้นที่สอง และ
ขัน้ ทีส่ าม(secondary and tertiary structure) [1], [2]ไดดว ย
การจั ด เรี ย งลําดั บเบสหลายลําดั บ เป นป ญหาที่ แ ก ไดยาก
เพราะลําดับที่ตองการเปรียบเทียบกันนั้นไมไดเหมือนกันทั้ง
หมด เนื่องจากลําดับเบสนั้นมี การลบ(deletion) และการแทรก
(insertion)อยูอ ยางสม่าํ เสมอตัง้ แตในอดีต โดยขบวนการแทรก
นั้นเปนตัวที่ทําใหเบสในตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม
วิธีที่ใชในการแกปญหาการจัดเรียงลําดับเบสหลายลําดับที่
นิยมนัน้ ใชกาํ หนดการพลวัต(dynamic programming) แตวธิ นี ้ี
มีขอเสียคือ ขนาดของปญหาจะใหญขน้ึ ตามจํานวนของความ
ยาว และจํานวนของลําดับเบส ปญหาการจัดเรียงลําดับเบส
หลายลําดับจึงถูกจัดอยูในปญหาที่แกไดยาก(NP-hard) ทําใหมี
การนําวิธีการศึกษาสํานึก(heuristic)มาประยุกตใช เชนวิธกี าร
จัดเรียงแบบกาวหนา(progressive alignment algorithm) วิธนี ี้
จะคอยๆทําการจัดเรียง โดยขั้นแรกมีการประมาณระยะทาง
ของการวิวฒ
ั นาการ(evolutionary distance)ระหวางทุกๆลําดับ

เบส ตอมาจึงนําลําดับที่ไดมาจัดเรียงตามลําดับความใกลเคียง
กันของวิวัฒนาการ โปรแกรมทีใ่ ชวธิ นี แ้ี ละเปนทีร่ จู กั กันดีคอื
ครัสตอลเอ็กซ ครัสตอลดับเบิลยู และครัสตอลวี(ClustalX,
ClustalW and ClaustalV) [3], [4] อยางไรก็ตามวิธขี น้ั ตอนการ
จั ด เรี ย งแบบก า วหน า นั้ น อาจไม ไ ด คําตอบที่ ดี ที่ สุ ด (local
optima) อีกวิธีหนึ่งคือวิธีการทําซ้ํา(iterative) ที่มีทั้งวิธีการ
จําลองการหลอมละลาย(simulate annealing) และขัน้ ตอนวิธี
เชิงวิวฒ
ั น(Evolutionary Algorithms) [5], [6], [7], [8], [9],
[10], [11], [12], [13] ทัง้ วิธกี ารจําลองการหลอมละลาย และวิธี
ขั้ น ตอนเชิ ง วิ วั ฒ น นั้ น มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการหาคําตอบของ
ปญหาขนาดใหญไดดี แตวธิ กี ารจําลองการหลอมละลาย กับ
การแกปญหาการจัดเรียงลําดับเบสหลายลําดับนั้นอาจเกิดการ
ลูเขาหาคําตอบที่ไมดีได ซึง่ ขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นมวี ธิ ใี นการที่
หาคําตอบไดดกี วา [8] อยางไรก็ตามขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นนน้ั
ยังมีปญหาบางอยาง เชนการที่ตองใชเวลามากในการหาคํา
ตอบจากขั้นตอนตางๆ เชน การสรางกลุมของประชากรใน
ตอนเริ่มตน และตองใชเวลาในการทีจ่ ะคอยๆปรับปรุงคําตอบ
เพื่อที่จะใหไดคําตอบที่ดีที่สุด เปนตน
2.วิธใี นการแกปญ
 หาการจัดเรียงลําดับเบสหลายลําดับ
2.1.การเขารหัสปญหา
การแกปญหาการจัดเรียงลําดับเบสหลายลําดับใชตารางของตัว
อักษรในการจัดเก็บขอมูล โดยตัวอักษรของลําดับโปรตีนจะมี
ทั้งหมดเทากับ 21 ตัวอักษร ดังนี้{C, S, T, P, A, G, N, D, E, Q,
H, R, K, M, I, L, V, F, Y, W, X} โดย ‘X’ คือโปรตีนที่ยังไมรู
จัก และจะมีแก็ป ‘-‘ เพิม่ ขึน้ มาอีกหนึง่ ตัวอักษรเพือ่ แสดงถึง
การแทรก หรือการลบทีเ่ กิดขึน้ จากการวิวฒ
ั นาการในสิง่ มีชวี ติ
ตารางนีจ้ ะมีความกวางเทากับจํานวนลําดับทีม่ กี ารจัดเรียง และ
มีความยาวเทากับความยาวของลําดับที่มีลําดับโปรตีนที่ยาวที่
สุดคูณกับ 1.2 คือมีการเพิม่ ความยาวใหกบั ผลเฉลยตัง้ ตนอีก
20%

2.2.การสรางผลเฉลยตัง้ ตน
นําเอาคําตอบของโปรแกรมครัสตอลเอ็กซมาเปนผลเฉลยตั้ง
ตน โดยเพิม่ แก็ปตอทายลําดับเบสจนเต็มความกวางของตาราง
การนําเอาคําตอบของโปรแกรมครัสตอลเอ็กซมาเปนผล
เฉลยตั้งตนเปนการลดเวลาในการหาคําตอบ เพราะโปรแกรม
ครัสตอลเอ็กซสามารถหาคําตอบทีด่ ไี ดในเวลาสัน้
2.3.ตัวปฏิบัติการในการปรับปรุงใหกับผลเฉลย
ในขั้นตอนวิวัฒนาการ ผลเฉลยทุกตัวจะถูกปรับปรุงโดยตัว
ปฏิบัติการแตกตางกันตามโอกาส โปรแกรมนีม้ ตี วั ปฏิบตั กิ าร
ทั้งหมด 3 ตัวคือ DirectedLocalShuffle [8], การสรางหลักตัว
อักษร และการจัดเรียงบางสวนแบบนีดเดิลแมน-วูนซ โดยตัว
ปฏิบัติการทั้ง 3 ตัวนี้มีขั้นตอนการทํางานดังนี้
ตัวปฏิบัติการ DirectedLocalShuffle จะทําการสุม เลือกแถว
และตัวอักษร โดยตัวอักษรที่ถูกเลือกนั้นจะตองมีแก็ปอยูติด
กัน จากนัน้ จะทําการเคลือ่ นตัวอักษรทีถ่ กู เลือกนัน้ ไปทางแก็ป
ที่ติดกันอยู และจะไปหยุดทีต่ าํ แหนงทีใ่ หคะแนนมากทีส่ ดุ
ตัวปฏิบัติการ การสรางหลักตัวอักษร จะตรวจวาหลักที่ i
และ i+1 สามารถทําใหเกิดหลักที่มีตัวอักษรที่เหมือนกันได
หรือไมโดยการแทรกแก็ป ซึง่ ถาสามารถทําใหเกิดหลักทีม่ ตี วั
อักษรเหมือนกันได จากนัน้ จะทําการตรวจวาหลักที่ i หรือ i+1
นั้นแถวไหนเปนแถวที่มีตัวอักษรที่ทําใหเกิดหลักที่มีตัวอักษร
เหมือนกันไดมากกวากัน จากนัน้ ทําการเลือกแถวทีม่ ตี วั อักษร
มากกวา และทําการใสแก็ปดังรูปที่1 ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการทํา
ทุกๆหลักในผลเฉลย
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รูปที่ 1. วิธกี ารเพิม่ แก็ปของตัวปฏิบตั กิ ารสรางหลักตัวอักษร
ตัวปฏิบัติการจัดเรียงบางสวนแบบนีดเดิลแมน-วูนซ จะทํา
การสุม แถว และกลุม ของตัวอักษร จากนัน้ จะทําการสุม หาอีก
แถว โดยอีกแถวจะตองอยูในเงื่อนไขที่วาตองครอบคลุมแถว
แรก ยกตัวอยางเชนในรูปที2่
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กลุม ของตัวอักษรทีถ่ กู เลือก
กลุมของตัวอัษร
กลุม ของแก็ป

รูปที่ 2. ตัวอยางการเลือกแถวทีส่ องทีใ่ ชในการคํานวณของตัว
ปฏิบัติการการจัดเรียงบางสวนแบบนีดเดิลแมน-วูนซ
ตอจากนั้นนําตําแหนงในแถวที่หนึ่ง และแถวที่สองที่ถูก
เลือกมาเขาขั้นตอนวิธีนีดเดิลแมน-วูนซ(Needleman-Wunsch
algorithm) [2] ซี่งเปนกําหนดการพลวัตชนิดหนึ่ง เมื่อไดคํา
ตอบแลวนําคําตอบทีไ่ ดไปใสในแถวและชวงเดิม ถาคําตอบมี
แก็ปในแถวทีส่ องเพิม่ จะมีการเพิม่ แก็ปทัง้ หลักนัน้
ในขั้นตอนวิธีนีดเดิลแมน-วูนซมีการกําหนดคาทําโทษไว
เทากับ -8 และใชตารางบลอซัม45 (BLOSUM45) ในการ
คํานวณ
หลังจากไดผลเฉลยจากตัวปฏิบตั กิ ารตางๆแลวอาจเกิดหลัก
ที่เปนแก็ปทั้งหลักขึ้น ตองยายหลักที่เปนแก็ปทั้งหมดนั้นไปยัง
ตําแหนงดานขวาสุดของผลเฉลยเสมอ
2.4.การวัดคาประสิทธิภาพของผลเฉลย
การวัดคาประสิทธิภาพ(fitness) ใชการใหรางวัล และการทํา
โทษ โดยการใหรางวัลจะใชวธิ ผี ลรวมคูเ บส(sum of pair) และ
การทําโทษนัน้ จะใชคา คงทีใ่ นการทําโทษ โดยมีสมการดังนี้
fitness = SymbolScore - GapPenaltyScore
(1)
SymbolScore เปนคาผลรวมของคูลําดับ คานี้ขึ้นอยูกับตา
รางแตละชนิดเชน แพม(PAM) [15] หรือ บลอซัม(BLOSUM)
[14] เปนตน ซึ่งตารางแตละชนิดนั้นบอกความเปนไปไดใน
การที่จะเกิดหลักที่เหมือนกัน หรือหลักที่ไมเหมือนกัน

SymbolScore =

n

¦
¦ BLOSUM45(li ,l j )
i=1 j=i+1

(2)

และ GapPenaltyScore ใชเจาะจงในการทําโทษสําหรับทุก
แก็ปทีอ่ ยูใ นทุกๆลําดับ โดยความสัมพันธของคาในการทําโทษ
แก็ปคือ
GapPenaltyScore = Constants× GAPS
(3)
GAPS คือจํานวนของแก็ปทั้งหมด และ Constants คือคาคง
ทีใ่ นการทําโทษสําหรับแก็ป
2.5.ขัน้ ตอนการวิวฒ
ั นาการ
ขั้ น ตอนวิ ธี ที่ นําเสนอนี้ มี ชื่ อ ว า อี เ อ (EA) มี ขั้ น ตอนการ
วิวัฒนาการโดยอธิบายเปนรหัสเทียมดังรูปที่ 3
procedure EA
t=0
สรางประชากรตัง้ ตน P(t) ดวยโปรแกรมครัสตอล
หาคาประสิทธิภาพของประชากร P(t)
while (not เงือ่ นไขจบการวิวฒ
ั นาการ)
การกลายพันธุผ ลเฉลยในประชากร P(t)
หาคาประสิทธิภาพของประชากร P(t)
คัดเลือกประชากร P(t+1) จากประชากร P(t)
t = t+1
end
e
รูปที่ 3. ขั้นตอนวิธีอีเอ
ขัน้ ตอนวิธอี เี อใชขน้ั ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นในการแกปญ
 หา โดย
การพัฒนาผลเฉลยไปเรื่อยๆจนกวาจะถึงจํานวนรุนที่กําหนด
ระหวางการวิวัฒนาการนั้นประชากรรุนลูกจะเกิดจากการสุม
เลือกประชากรในรุนของพอแม โดยประชากรรุนลูกจะถูก
ปรับปรุงผลเฉลยดวยตัวดําเนินการทั้งสามชนิดตามอัตราสวน
ที่กําหนด ในแตละรุน ทีม่ กี ารปรับปรุงผลเฉลยเมือ่ ไดประชากร
รุนลูกครบถวนแลวจะทําการคัดเลือกเพื่อหาประชากรรุนพอ
แมของรุนใหมตอไป

การคัดเลือกประชากรพอแมรุนใหมใชการคัดเลือกแบบมิว
บวกแลมดา ( (↵+ℵ)-selection ) โดยประชากรรุน พอแมของ
รุนใหมนั้นจะแบงเปนสองสวนคือ สวนแรกจะคัดเลือกจาก
จากประชากรรุนลูก และรุนพอแมท่ีมีคาประสิทธิภาพมากที่
สุดเรียงตามลําดับมา สวนทีส่ องจากประชากรรุน ลูก และรุน
พอแมทม่ี จี าํ นวนแถวทีม่ อี กั ษรเดียวกันมากทีส่ ดุ โดยทีแ่ ถวทีม่ ี
อักษรเดียวกันมากที่สุดนั้นจะตองมีคาประสิทธิภาพมากที่สุด
ดวย ประชากรรุนพอแมของรุนใหมทั้งสองสวนนั้นจะแบงใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน ซึ่งในการทดลองนี้ไดทําการแบงให
สวนแรก 20% และสวนทีส่ อง 80% ทางดานผลเฉลยที่เหลือจะ
ทิ้งไป
2.6.คาทีก่ าํ หนดในพารามิเตอรสาํ หรับการทดลอง
โปรแกรมอีเอกําหนดคาพารามิเตอรดังนี้ จํานวนรุนในการ
วิวฒ
ั นาการเทากับ 2000 รุน จํานวนประชากรรุน พอแมเทากับ
50 จํานวนประชากรรุน ลูกเทากับ 30 คาความนาจะเปนในการ
เลือกตัวดําเนินการ Directed LocalShuffle เทากับ 0.6 คาความ
นาจะเปนในการเลือกตัวดําเนินการสรางหลักตัวอักษร เทากับ
0.2 คาความนาจะเปนในการเลือกตัวดําเนินการจัดเรียงบาง
สวนแบบนีดเดิลแมน-วูนซ เทากับ 0.2 ตารางทีใ่ ชหาคาผลรวม
คูเบสคือ ตารางบลอซัม45 และคาคงทีใ่ นการทําโทษสําหรับ
แก็ปเทากับ 10
2.7.ขอมูลที่ใชในการทดลอง
ตารางที1่ เปนตารางขอมูลทีไ่ ดจากฐานขอมูลบาลิเบส [16] ซึง่
ไดเลือกมา 8 ขอมูลในการทดลอง

ตารางที่ 1. ขอมูลที่ใชในการทดลองจากฐานขอมูลบาลิเบส
โดย NSEQ คือจํานวนลําดับ และ LSEQ คือความยาวของลําดับ
DATA
SET
1taq
1pii
1pfc
1hfh
451c
kinase
1aboA
1tvxA

NSEQ

LSEQ (min,max,avg)

5
4
5
5
5
5
5
4

(806,928,865.2)
(247,259,251.5)
(108,117,112)
(116,135,121.2)
(70,87,80)
(263,276,270.2)
(49,80,63.6)
(54,70,61.75)

3.ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาประสิทธิภาพระหวางครัสตอลเอ็กซ
กับอีเอ ขอมูลจากอีเอ แสดงคาดีที่สุด และคาเฉลีย่ ทุกชุดขอมูล
คาประสิทธิภาพของอีเอดีกวา
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนหลักที่มีอักษรเหมือนกัน
ระหวาง ครัสตอลเอ็กซ, MSAEA, และอีเอ ทุกชุดขอมูล คา
จากอีเอสูงทีส่ ดุ
ผลที่ไดเปนผลที่ดีที่สุดจากการทําการทดลองทั้งหมด 20
ครั้ง และใชจํานวนรุนในการทดลองทั้งหมด 2000 รุน เมื่อ
สังเกตดูคาประสิทธิภาพจากในรูปแลวอาจเปนไปไดอีกที่จะ
สามารถหาคาประสิทธิภาพไดมากขึ้นเมื่อเพิ่มจํานวนรุน หรือ
จํานวนประชากรใหมากกวาเดิม
การทดลองทั้งหมดไดใชเวลาในการประมวลผล 20-110
วินาที ใชเครือ่ งทีม่ คี วามเร็วนาฬิกา 1.67 GHz หนวยความจํา
256 MB และใชระบบปฏิบตั กิ าร WindowXP เวลาในการ
ประมวลผลนั้นขึ้นอยูกับจํานวนความยาว และจํานวนลําดับ
ของผลเฉลย
ผลการทดลองที่ไดมานั้นเปนผลที่ไดโดยจากการใชพารา
มิเตอรชดุ เดียวสําหรับขอมูลทุกชนิด ซึง่ ถาตองการคําตอบทีด่ ี
มากขึ้นก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนพารามิเตอรได เพือ่ ความ
เหมาะสมของแตละชุดขอมูล

ตารางที่ 2. แสดงคาประสิทธิภาพเทียบกับครัสตอลเอ็กซ
Data Set

ClustalX

1taq
1pii
1pfc
1hfh
kinase
451c
1aboA
1tvxA

*
15312
1306
1452
1341
149
381
-505
-345

EA
Best
16075
1555
1653
1717
594
653
-262
-249

Mean
15954
1478
1620
1668
532
605
-300
-281

ตารางที่ 3. แสดงจํานวนหลักทีม่ อี กั ษรเหมือนกันเทียบกับครัสตอลเอ็กซ และ MSAEA
Data Set

ClustalX

MSAEA

EA

1taq
1pii
1pfc
1hfh
kinase
451c
1aboA
1tvxA

164
31
11
12
14
5
2
1

165
34
12
13
15
5
2
1

176
37
16
14
20
7
3
1

4.วิจารณผลการทดลอง
โปรแกรมประเภทขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง วิ วั ฒ น นั้ น ใช เ วลาในการ
คํานวณเปนเวลานานมาก เมื่อเทียบกับโปรแกรมครัสตอล แต
คําตอบทีไ่ ดจากโปรแกรมครัสตอล นั้นถาลําดับที่นํามาจัดเรียง
มีความแตกตางกันมากแลว คําตอบที่ไดอาจไมดีที่สุด วิธีที่
เสนอจึงนําคําตอบจากโปรแกรมครัสตอล มาเปนผลเฉลยตั้ง
ตนแลวนําเอาขั้นตอนเชิงวิวัฒนมาปรับปรุงคําตอบ
โปรแกรมที่ใชขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนที่ใชผลเฉลยตั้งตนจาก
โปรแกรมประเภทครัสตอล นั้นมีโปรแกรม MSAEA ซึ่ง
พัฒนาโดย Rene Thomsen , Gary B. Fogel และ Thiemo
Krink [8] โปรแกรม MSAEA นัน้ พยายามหาหลักทีม่ ตี วั อักษร
เหมือนกันใหไดมากที่สุด แตกย็ งั คงมีบางหลักทีย่ งั ไมสามารถ
จัดเรียงกันใหเปนตัวอักษรเดียวกันได
การเลือกใชการวัดคาประสิทธิภาพ โดยใชเพียงคาคงที่ใน
การทําโทษเพียงคาเดียวนัน้ มีสาเหตุมาจาก ถาใชคาการทําโทษ

แก็ปทีอ่ ยูต ดิ กันรวมกับ คาการทําโทษแก็ปแรก ทําใหเกิดการ
ปรับปรุงคําตอบไดยาก แตถาใชคา คงทีเ่ พียงอยางเดียวในการ
ทําโทษแลวถึงแมจะเกิดการปรับปรุงผลเฉลยไปแลว แตผล
เฉลยที่โดนปรับปรุงอาจจะถูกคัดเลือกไปใชในรุนตอไปได ยก
ตัวอยางเชน
จากรูปที่ 4 รูป (1) เปลี่ยนไปเปนรูป (2) เมือ่ คาการทําโทษ
แก็ปทีอ่ ยูต ดิ กันรวมกับคาการทําโทษแก็ปแรก จะทําใหคาประ
สิทธิภาพลดลง แตถาทําโทษโดยใชคาคงที่เพียงอยางเดียว คา
ประสิทธิภาพทีไ่ ดจะมีคา เทาเดิม
G - - - AA
A - - - GA
A BGA GA
(1)

=>

G - - - AA
A - G - - A
A BGAGA
(2)

รูปที่ 4. แสดงคาเปรียบเทียบระหวางการทําโทษที่ใชคาการ
ทําโทษแก็ปทีอ่ ยูต ดิ กันรวมกับคาการทําโทษเริม่ ตน กับคา
คงที่เพียงอยางเดียว

โปรแกรมนี้ พั ฒ นาตั ว ดําเนิ น การขึ้ นมาใหม ส องตั ว ซึ่ ง
สามารถพัฒนาผลเฉลยตั้งตนใหมีคาประสิทธิภาพใหมากขึ้น
หรือมีจํานวนหลักที่เปนอักษรเดียวกันใหมากขึ้น
จากผลการทดลอง ผลที่ไดจากตัวดําเนินการสรางหลักตัว
อักษร เปนการเพิ่มหลักของตัวอักษรที่เหมือนกัน โดยการเพิม่
แก็ปเขาไปในลําดับโปรตีน อาจกลาวไดวา เมือ่ มีการเพิม่ แก็ป
เขาไปในตําแหนงทีเ่ หมาะสมแลว จะสามารถทําใหเกิดหลักที่
เปนตัวอักษรที่เหมือนกันได ดังนั้นควรพัฒนาตัวดําเนินการ
ซึ่ง ทําการใส แ ก็ ป ลงในลําดั บ ของโปรตี นให น อยที่ สุ ด แล ว
สามารถ ทําใหหาผลเฉลยที่ดีขึ้นได
จากการทดลองกับปญหาทําใหสังเกตไดวา คาประสิทธิ
ภาพอาจจะมีคานอยลงจากรุนที่ผานมา เนื่องจากมีการเพิ่ม
แก็ ป ลงไปในลําดั บโปรตีนเพื่อทําการเพิ่มหลักที่มีตัวอักษร
เหมือนกันใหเพิ่มขึ้น จึงกลาวไดวา บางทีคา ประสิทธิภาพทีไ่ ด
จากวิธผี ลรวมคูเ บสนัน้ อาจจะไมใชวธิ ที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะบอกวาคํา
ตอบที่ไดเปนคําตอบที่ดีที่สุดก็เปนได
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