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อัลกอริ ทึมระบบอาณานิคมมดสํ าหรับการจัดเส้ นทางพาหนะขนส่ ง
โดยมีพาหนะขนส่ งหลายขนาด ภายใต้ การขนส่ งทีมีกรอบเวลาจํากัด
สุ พรรณ สุ ดสนธิ* อดิศักดิ สิงห์ สังถํา ชราวุฒิ น้ อยทะรงค์ และ ยงยุทธ จันรอง

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีนําเสนอวิธีระบบอาณานิคมมดร่วมกับขันตอนการปรับคุณภาพคําตอบในการแก้ปั ญหาการจัด
เส้นทางพาหนะขนส่งโดยมีพาหนะขนส่งหลายขนาดและการขนส่งอยูภ่ ายใต้กรอบเวลาที จํากัด โดยมีว ัต ถุป ระสงค์
เพือ 1) หาจํานวนพาหนะขนส่งในการใช้งานทีเหมาะสมทีสุด และ 2) หาระยะทางเดินทางทีใช้งานโดยรวมทีสันที สุ ด
ภายใต้เ งือนไขระยะเวลาการเดิ นทางที สันที สุ ด การแก้ปั ญหาการจัด เส้นทางพาหนะขนส่ งลักษณะนี เป็ นการวาง
แผนการใช้พาหนะขนส่งให้มีตน้ ทุนดําเนินการตําทีสุดจากพาหนะขนส่งทีมีหลายประเภทโดยในแต่ละประเภทมีการ
บรรทุกสินค้าทีจํากัดและให้การบริการลูกค้าอยูภ่ ายใต้กรอบเวลาทีจํากัดผูว้ ิจยั ใช้ขนตอนการปรั
ั
บปรุงคุ ณ ภาพคําตอบ
ด้วยวิธีการ 2-Opt และ Move-Exchange มาร่วมในการปรับปรุงคําตอบเริมต้นทีได้จากระบวนการของวิ ธี ระบบอาณา
นิ ค มมด วิ ธี การที ได้ พัฒนาขึ นมาผูว้ ิ จัยนํามาสร้างเป็ นชุ ด การคํานวณโดย Microsoft visual studio C++ เวอร์ชั น
6.0 และใช้การประมวลผล 5 ครังต่อหนึงปัญหา โดยมีการกําหนดค่ าพารามิเ ตอร์ที เกียวข้องดั งนี a = 1.60 b = 0.1
และ r = 0.1 ปัญหาในการทดสอบใช้ ปั ญหาของ Solomon จํานวน 15 ปั ญหาคื อ ปั ญหากลุ่ม C1 R1 และ RC1 โดย
กําหนดให้มีพาหนะขนส่ง 2 ประเภทคือ ประเภทที 1 (QA) มีความสามารถในการบรรทุ กสิ นค้าได้ สูงสุ ด 200 หน่ ว ย
และประเภทที 2 (QB) มีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 100 หน่วยตามลําดั บ ผลการวิ จัยพบว่ าวิ ธี ระบบ
อาณานิคมมดร่วมกับขันตอนการปรับคุณภาพคําตอบนีสามารถให้คุณภาพคําตอบทีดีกว่าการวิธีใช้โปรแกรมลินโกที
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึนมาและมีคุณภาพคําตอบทีดีในภาพรวมสูงถึง 1.47 เปอร์เซ็นต์
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Ant Colony System (ACS) Algorithm for Fleet Size and Mix Vehicle Routing
Problem with Time Windows (FSMVRPTW)
Suphan Sodsoon* Adisak Singsangtham Charawut Noitarong and Yongyuth Junrong

Abstract
This study presented the Ant Colony System algorithm together with Local Search in solution of the
fleet size and mix vehicle routing problem with time windows (FSMVRPTW). The purposes of this study were 1)
to minimize the number of tours (or vehicles), and 2) to minimize the total travel distance where the objective of
minimization of the number of tours takes precedence over the minimization of the total travel time. The
FSMVRPTW is the planning of using various types of vehicles for the lowest cost of transportation which each type
of vehicles have to load the limited goods and distribute them to the customers under the limited time. The
researcher integrated the 2-Opt and Move-Exchange methods in the procedures to improve the initial solutions
received from the Ant colony algorithm. The researchers employed the developed method to build up the algorithm
through the use of Microsoft visual studio C++ version 6.0 with the 5 times of calculation for each problem data set.
The parameter was set as a = 1.60, b = 0.1, and r = 0.1 respectively. The 15 Solomon problems including C1, R1,
and RC1 sets were employed. The vehicles in this study were classified into two types namely 1) QA which has the
maximum load for 200 units, and type QB having the maximum load for 100 units. The results revealed that the Ant
Colony System algorithm together with Local Search gave the better solution that using the LINGO software
developed by the researchers with the high quality of solution in general at the level of 1.47 percent.
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1. บทนํา

( Heterogeneous fleet vehicle routing problem;
HFVRP) และ 2) เน้น ศึ ก ษาทั งขนาดพาหนะขนส่ ง
(Fleet size) และผสมปั ญ หาการจัด เส้น ทางพาหนะ
ขนส่ ง (Fleet size and mix vehicle routing problem;
FSMVRP) ซึ งทั งสองกลุ่ ม มี ลัก ษณะที คล้า ยคลึ ง กัน
ยกเว้นจํานวนพาหนะมีความแตกต่างกันหรือเป็ นคนละ
ประเภทกัน ส่ ว นใหญ่ ปั ญ หา FSMVRP จะไม่ มีก าร
กําหนดจํานวนพาหนะขนส่ งที ใช้ งาน เช่ นในงานวิ จัย
Hoff, et.al [1] และ Baldacci, et.al [2] ส่ ว นงานวิ จัย
Choi and Tcha [3] และ Brandão [4] ทําการศึกษาและ
วางแผนกลยุทธ์เพือตัดสิ นใจว่ าจะต้องมีการลงทุ นเพิม
หรือควรปรับลดจํานวนการใช้พาหนะขนส่งจึงจะทําให้
แผนงานธุรกิจดําเนิ นไปด้ ว ยความมีป ระสิ ท ธิ ภาพโดย
คํา นึ ง ถึ งต้น ทุ น ดํา เนิ น การโดยรวมตําที สุ ด งานวิ จัย
Baldacci and Mingozzi [5] ทํา การศึกษาปั ญหาการจัด
เส้นทางพาหนะขนส่ งที มีค ลังสิ นค้ากลางมากกว่ าหนึ ง
แห่ ง เรี ย กปั ญ หานี ว่ า ปั ญ หา Multi-Depot problem
งานวิ จัย Prins [6] ทํา การจัด เส้นทางพาหนะขนส่ งทั ง
รั บ -ส่ งสิ นค้ า ซึ งที พาหนะขนส่ งหนึ งคั น อาจถู ก
นําไปใช้ได้ในหลายเส้นทางโดยที พนักงานขับ พาหนะ
ขนส่งอาจจะไม่ใช่ ค นเดิ มงานวิ จัย Li [7] ทําการศึกษา
ปัญหาที อนุ ญาตให้พาหนะขนส่ งไม่ต ้องวกกลับ มายัง
คลังสินค้ากลางหลังจากให้บ ริ การลูกค้าเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้ว ในแต่ ละเส้ นทาง ซึ งปั ญ หาลักษณะนี จะเรี ย กว่ า
Open VRPในงานวิ จั ย Belmecheri [8] ศึ ก ษาด้ า น
ข้อ จํา กัด ชั วโมงการทํา งานของพนั ก งานขับ พาหนะ
ขนส่ ง เป็ นสิ งที สํา คัญ และควรนํามาพิจารณาร่ ว มใน
ปัญหาด้วยเสมอ เนืองจากในบางประเทศถูกควบคุมด้วย
กฎหมายคุ ้ม ครองแรงงานอย่า งเคร่ ง ครั ด ดั ง เช่ น ใน
งานวิ จัย Belmecheri [8] และ Dullaert [9] นํา ข้อ จํา กัด

การจัด เส้นทางพาหนะขนส่ งโดยมีพาหนะขนส่ ง
หลายขนาดและการขนส่ งอยู่ภายใต้กรอบเวลาที จํากัด
เป็ นปัญหาทีน่ าสนใจอย่างมากเนื องจากสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาจริงทีองค์กรธุรกิจกําลังเผชิ ญอยู่ในขณะนี
เช่ น มี ช่ ว งเวลาให้ พ าหนะขนส่ ง เข้า ถึ ง ลู ก ค้า ได้ ถ้ า
พาหนะขนส่ งไม่ส ามารถเข้า ถึง ลูก ค้าได้ ใ นช่ ว งเวลา
นันๆ ก็ไม่สามารถทําการขนส่ งสิ นค้าได้ อีกเลยในวัน
นันเนื องจากมี ปั ญ หาจราจรติ ด ขัด อย่างหนั กและยิง
สภาพเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและส่งผลให้เ กิด การ
ปรับตัวราคานํามันเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองต้นทุ นนํามัน
เชือเพลิงถือเป็ นต้นทุ นที มีสัด ส่ ว นมากที สุ ด ในบรรดา
ต้นทุ นการขนส่ ง ทั งหมดเมือราคานํามัน เชื อเพลิ งสู ง
เพิมขึนก็จะทําให้ผปู ้ ระกอบการต้องแบกรับภาระสู งขึ น
ตามไปด้วยฉะนันการจัด เส้นทางพาหนะขนส่ งจึงเป็ น
เรื องที สํ า คั ญ ผู้วิ จั ย จึ งได้ ท ํ า การศึ ก ษาแ ละสร้ า ง
แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ การจัด เส้น ทางพาหนะ
ขนส่ง โดยมีพาหนะขนส่งหลายขนาดภายใต้กรอบเวลา
การขนส่ ง ที จํากัด พร้อมทั งพัฒ นาวิ ธี ค ้นหาคํา ตอบที
เหมาะสมเพื อให้ได้ ทั งจํา นวนพาหนะขนส่ งที ใช้ งาน
เหมาะสม และ ใช้ ระ ยะ ทางโด ยรวมที สั นที สุ ด
ผูป้ ระกอบการสามารถนําวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ว าง
แผนการใช้ เ ส้ น ทางขนส่ ง เพื อลดต้ น ทุ นและเพิ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานได้โดยขจัดเวลาทีไม่จาํ เป็ น
ออกไปและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากทีสุด

2. งานวิจัยทีเกียวข้อง
การจัด เส้น ทางพาหนะขนส่ งโดยมีพาหนะขนส่ ง
หลายขนาดแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม 1) เน้นศึกษาการจัด
เส้น ทางพาหนะขนส่ ง โดยมีพาหนะขนส่ งหลายขนาด
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ด้ านเวลามาพิจารณาร่ ว มในตัว ปั ญหา FSMVRP เรี ยก
ปั ญหานี ว่ า “ปั ญหาการจัด เส้นทางพาหนะขนส่ งที ใช้
พาหนะขนส่ งที แตกต่ างกัน การจัด ส่ งสิ นค้าอยู่ภายใต้
กรอบเวลาที จํากัด (Fleet size and mix vehicle routing
problem with time windows; FSMVRPTW)”
นอกเหนือปัญหาดังกล่าวข้างต้น รูปแบบการจัดเส้นทาง
พาหนะขนส่ง หากเป็ นการจัดเส้นทางพาหนะขนส่งเพือ
จัด ส่ งสิ นค้าเพียงอย่างเดี ยวเรี ยกว่ า Line-Haul แต่ ถ้า มี
สินค้าบางอย่างทีต้องรับกลับจากลูกค้าเพื อส่ งกลับ มายัง
ศูน ย์ก ระจายสิ น ค้า เรี ย กว่ า Backhaul หรื อ ถ้า หากนํา
ปั ญหาทั งสองรู ป แบบมาผสมผสานกัน เรี ย กว่ า Linehaul และ Backhaul ดังเช่นงานวิ จัยของ De la Cruz [10]
และ Guidolin de Campos [11] สําหรับ การจัด เส้นทาง
พาหนะขนส่งหากมีการละเมิด เงือนไขใดๆ เกิด ขึ นใน
ตั ว ปั ญหาก็อ าจใช้ วิ ธี การเพิ มโทษในตั ว ฟั ง ก์ชั น
วัต ถุป ระสงค์กไ็ ด้ เช่ น กรณี เ มือแบกนําหนักเกินกว่ า
ข้อจํากัดของความจุสูงสุดพาหนะขนส่ ง เป็ นต้นดั งเช่ น
งานวิจยั ของ Belfiore and Yoshizaki [12]

2.1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ปัญหา VRPTW
รูปแบบการจัด เส้นทางพาหนะขนส่ งภายใต้กรอบ
เวลาที จํา กัด (Vehicle routing problem with time
windows, VRPTW) ดังข่ายงานในรูปที 1 ประกอบด้ ว ย
คลังสินค้ากลางหนึงแห่ง ลูกค้ามีจาํ นวน 9 ราย คื อตังแต่
ลูกค้าที C1-C9 ลูกค้าแต่ ละรายมีป ริ มาณความต้องการ
สินค้าทีแตกต่างกันแต่ทราบปริมาณทีแน่นอน ลูกค้าแต่
ละรายมีกรอบเวลาในการจัด ส่ งสิ นค้าอย่างชั ด เจน เช่ น
ลูกค้ารายที C1 ต้องการสิ นค้าคื อ ในช่ ว งเวลา 9.00 –
10.30 น. เท่านัน ส่วนลูกค้ารายที C2 ต้องการสิ นค้าใน
ช่วงเวลา 9.00-13.00 น. ตามลําดั บ สําหรับ การบรรทุ ก
สิ นค้าในแต่ ล ะเส้นทางนั นพาหนะขนส่ งต้องบรรทุ ก
สินค้าได้ไม่เกินความสามารถบรรทุ กสิ นค้าสู งสุ ด ของ
พาหนะขนส่งแต่ละประเภท และการขนส่ งสิ นค้าหรื อ
การนํา ส่ ง สิ น ค้า ให้ แ ก่ลู ก ค้า นั นให้ นํา ส่ ง สิ น ค้า เต็ ม
จํานวนตามความต้องการไม่มีการแบ่ งหรื อทยอยจัด ส่ ง
การจัดส่งสินค้าให้เป็ นไปตามลําดับเวลาในเส้นทาง

รู ปที 1 ข่ายงานปัญหา VRPTW
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รู ปที 2 กรอบเวลาพาหนะขนส่งให้บริการแก่ลูกค้า
รูปที 2 แสดงกรอบเวลาที พาหนะขนส่ งให้บ ริ การ
แก่ลูกค้าทัง 9 ราย ลูกค้าแต่ละรายมีช่วงเวลาให้บ ริ การที
แตกต่างกัน เช่น [e,l] ซึง e เป็ นช่วงเวลาทีพาหนะขนส่ ง
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ได้ เ ร็ ว ที สุ ด ชั วโมงที e และช้ า ที สุ ด
ชั วโมงที l และพาหนะขนส่ งมีเ วลาหยุด เพือลําเลีย ง
สินค้าขึน-ลงด้วยเวลา s เมือทราบข้อจํากัด ดั งกล่าวแล้ว
การ สร้ างแ บ บ จํ า ล อง ท า งค ณิ ต ศ าสต ร์ ปั ญห า
FSMVRPTW ในรูปแบบของการโปรแกรมเชิ งเส้นตรง
(Linear programming; LP) ทําได้ดังนี

2.2 สมมติฐ านแบบจํ า ลองทางคณิต ศาสตร์ ปั ญ หา
FSMVRPTW มีดงั นี
1) คลังสินค้ากลางมีเพียงแห่งเดียว
2) ลูกค้ามีจาํ นวนหลายราย แต่ละรายมีทีตังชัดเจน
3) ทราบปริมาณความต้องการของลูกค้าแน่นอน
4) พาหนะขนส่งแต่ละประเภทมีให้ไม่จาํ กัดจํานวน
5)ไม่ นํ า ต้น ทุ น การใช้ ง านพาหนะขนส่ ง แต่ ล ะ
ประเภทมาร่ ว มพิจารณาในการสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์
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2.3แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ปัญหา FSMVRPTW
ก. พารามิเตอร์ (Parameters)
Qk = ข้อจํากัดการบรรทุกสินค้าได้สูงสุด
di = ปริมาณความต้องการสินค้าลูกค้ารายที i
ei = ช่วงเวลาให้บริการแก่ลูกค้ารายที i เร็วทีสุด
li = ช่วงเวลาให้บริการแก่ลูกค้ารายที i ช้าทีสุด
si = เวลาหยุดให้การบริการลูกค้ารายที i
dtij = ระยะทางระหว่างลูกค้ารายที i ไปยัง j
cijk = ค่าใช้จ่ายขนส่งสิ นค้าจากลูกค้ารายที i ไปยัง j
โดยพาหนะขนส่งประเภทที k
Vijk = ความเร็วในการขนส่ งสิ นค้าจากลูกค้ารายที i
ไปยัง j โดยพาหนะขนส่งประเภทที k
Tik = เวลาพาหนะขนส่ งประเภทที k เดิ นทางไปยัง
ลูกค้ารายที i
Tk = เวลาออกเดินทางพาหนะขนส่งประเภทที k
Ti = เวลาเริมต้นให้การบริการลูกค้ารายที i

ง. เงือนไขข้อจํากัด สมการขอบข่าย (Constraints)
1) ลูกค้าแต่ละรายให้ใช้เส้นทางได้เพียงเส้นทางเดียว
K

å

k= 1
K

N N K

i 1 j1 k 1

(3)

 y1k  K

k 1

3) ลูกค้าแต่ละรายใช้พาหนะขนส่งได้เพียงประเภทเดียว
N
(4)
 x  y , i  N, j  i, k  K
j1

ijk

ik

N

 x jik  y ik , i  N, j  i, k  K

(5)
4) ข้อจํากัดด้านการบรรทุกสินค้าสูงสุดไม่เกินทีกําหนด
N
(6)
 d y  Q z , i  1,k  K
j1

i 1

i ik

k k

5) กรอบเวลาให้การบริการลูกค้าแต่ละราย
(7)
(8)
6) เวลาพาหนะขนส่งเดินทางออกจากคลังสินค้ากลาง
(9)
T1 k  b k
7) เวลาพาหนะขนส่งเดินทางออกจากจุดทีตังลูกค้า
(10)
Ti  b ik ,  i,j  N, i  1
8) ระยะเวลาโดยรวมในเดินทางของแต่ละเส้นทาง
b ik  s i  t ijk  M(1  x ijk )  b jk ,
(11)
i, j  N,i  j, k  K
9) การเทียบหน่วยเวลา และค่าใช้จ่าย
Tijk  dt ij
(12)
c ijk  Tijk ,ij N,k  K
10) ตัวแปรตัดสินใจ
(13)
z k {0,1},  k
Ti  e i ,  i
Ti  l i ,  i

ค. สมการเป้ าหมาย (Objective function)
   c ijk x ijk

(2)

2) เงือนไขห้ามใช้พาหนะขนส่งเกินจํานวนทีมีให้ได้

ข. ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables)
xijk  {0,1} ถ้า xijk= 1 ให้มีการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
รายที i ไปยัง j โดยพาหนะขนส่งประเภทที k กรณี อืนๆ
เท่ากับ 0
yik  {0,1} ถ้า yik=1 ให้พาหนะขนส่ งประเภทที k
ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ารายที i กรณีอืนๆ เท่ากับ 0
zk  {0,1} ถ้า zk=1 มีการใช้พาหนะขนส่ งประเภทที
k กรณีอืนๆ เท่ากับ 0
Min Z=

y ik = 1, " i, i ¹ 1

(1)

ง. เงือนไขข้อจํากัด สมการขอบข่าย (Constraints)
1) ลูกค้าแต่ละรายให้ใช้เส้นทางได้เพียงเส้นทางเดียว

yik {0,1},ik

x ijk {0,1}, ijk
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(Variables) ได้ ถึง 100,000 ตัว แปรใช้ หน่ ว ยความจํา
เพียง 209,715,200 ไบต์ หรื อประมาณ 209 เมกกะไบต์
(MB) ชุดคําสังการคํานวณดังในรูปที 3

3. การพัฒนาอัลกอริทึมค้ นหาคําตอบ
ผู้วิ จัย ทํา การพัฒ นาวิ ธี ก ารค้น หาคํา ตอบในการ
แก้ปัญหา FSMVRPTW ภายใต้สภาพปั ญหาและภายใต้
เงือนไขเดียวกันทังหมดโดยแบ่งออกเป็ น 2 วิ ธี การดั งนี
1) วิ ธี ค ้น หาคําตอบโดยใช้ โ ปรแกรมลิ น โก (Lingo
programming) และ 2) วิธีคน้ หาคําตอบโดยใช้ วิ ธี ระบบ
อาณานิคมมดรายละเอียดดังนี

3.2 วิธีค้นหาคําตอบโดยใช้ วธิ ีระบบอาณานิคมมด
ตามหลักทฤษฏีโดยธรรมชาติข องมดมดจะพยายาม
หาเส้นทางที สันที สุ ด จากรังของมันไปยังแหล่งอาหาร
โดยอาศัย ร่ อ งรอยสารเคมี ที ทิ งอยู่บ นพื นซึ งเรี ย กว่ า
“สารฟี โรโมน (Pheromone)” ร่องรอยของสารฟี โรโมน
ที อยู่บ นพืนนี เกิด จากมดตัว ก่อนหน้ามาพ่นทิ งไว้แ ละ
เมือมดตัวหลังเดินตามมาก็จะทําการเพิมฟี โรโมนลงบน
พืนอีกด้วยเหตุนีเองสารฟี โรโมนจึงเป็ นข้อมูลที สําคัญ
สําหรับการเลือกเส้นทางเดินของมดเพือข้ามสิ งกีด ขวาง
(Obstacle) ดังรูปที 4

3.1 วิธีค้นหาคําตอบโดยใช้ โปรแกรมลินโก
ผูว้ ิจยั นําเอาแบบจําลองทางคณิ ต ศาสตร์ข ้างต้นมา
เขียนเป็ นชุดคําสังการคํานวณตามโครงสร้างของภาษา
โปรแกรมลินโกเวอร์ชั น 11 ซึ งเป็ นเครื องมือสําคัญใน
การแก้ปัญหาเชิ งเส้นตรง (Linear) และไม่เ ชิ งเส้นตรง
(Non-linear) สามารถรองรับ ข้อจํากัด (Constraints) ได้
สู งสุ ด ถึ ง 3 2 ,0 0 0 ข้ อ จํ า กัด แ ละรองรั บ ตั ว แ ป ร

รู ปที 3 โปรแกรมลินโกสําหรับการแก้ปัญหา FSMVRPTW
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รู ปที 4 ธรรมชาติการเดินทางของมด [13]
วิธีระบบอาณานิ ค มมด (Ant Colony System; ACS)
เป็ นหนึงในวิธีตระกูลของอาณานิคมมด โดยวิธี ACS นี
ปรับ ปรุ งมาจากวิธี Ant System วิธีการพอสังเขปดั งนี
เมือมดงานอยูท่ ีเมือง r และมันกําลังที จะเลือกพิจารณา
ว่าจะเลือกเดินทางไปเมืองใดในเซต s ซึงเป็ นเซตเมืองที
มดงานยังไม่เคยเดินทางไปมาก่อน ดังนัน จึงให้มดงาน
ตัว ที k ทํา การเลื อกเมือ งโดยมี กฎการเลื อกเมือ งอยู่
จํานวน 2 กฎวิธีการโดยให้ค่ า qo เป็ นเงือนไขการเลือก
กฎ เช่น qo = 0.5 จากนันให้ทาํ การสุ่มตัวเลขจํานวนจริ ง
qo ที มี ค่ า ตังแต่ 0.1-0.99 ขึ นมาหนึ งตัว สมมติ ว่ า ถ้ า
q < qo ให้มดงานใช้กฎตามสมการที (14) และถ้า q > qo
ให้มดงานใช้กฎตามสมการที (15) ดังนี
1) ถ้ากรณีที q < qo
s = argmax{[ t r ,u ]a *[h r ,u ]b }

กับเมือง s หรือ d (r,s)
Jk (r) เมืองทีมดงานตัวที k ยังไม่เคยเดิ นทางไปมา
ก่อนในเซตเมือง r
 พารามิเตอร์ความสําคัญระยะทาง ( 0 )
 พารามิเตอร์ความสําคัญฟี โรโมน (   0 )
กรณีทีมดงานเลือกเดินทางไปยังเมืองใด หรื อเลือก
เมืองใดเข้ามาในเส้นทางของมดงานได้ แ ล้วให้ท ําการ
ปรับปรุงสารฟี โรโมนทันที ซึงการปรับปรุงฟี โรโมนใน
ครังแรกเรี ย กว่า “การปรั บ ปรุ งสารฟี โรโมนเฉพาะที
(Local updating pheromone)” ดังสมการที (16)
(i, j)  (1   )* (i, j)   * 0

r
0

(14)

uÎ J k (r )

[ ( r,s)] *[ (r,s)]

 [  (r, u)]* [  (r, u)]

(15)

uJ k ( r )



h=

1

อัตราการระเหยของสารฟี โรโมน
สารฟี โรโมนเริมต้น (Initial pheromone)

และเมื อมดงานทุ ก ตัว สร้ างเส้ น ทางที สมบู ร ณ์ หรื อ
เดินทางไปครบทุกเมืองแล้ว ให้นาํ เอาระยะทางโดยรวม
ของมดงานแต่ ละตัวมาเปรี ยบกันเพือหาเส้นทางที สัน
ทีสุด จากนันให้นําเอาเส้นทางที สันที สุ ด นันมาทําการ
ปรับปรุงสารฟี โรโมนอีกครังหนึ งซึ งในครังนี เรี ยกว่า”
การปรั บ ปรุ ง สารฟี โรโมนวงกว้ า ง (Global updating
pheromone)”ดังสมการที (17)

2) กรณีอืนๆ เมือ q  q0
p k (r,s) 

(16)

ค่าสารฟี โรโมนบนเส้นทางเดินของมดงาน
h คือ ส่ วนกลับระยะทางเชื อมระหว่งเมือง r

d
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(17)

t ij = (1 - r ) * t ij + r *Vt ij

(c
Vt ij = 0 m

{

)- 1

จากวิธีการหรื อขันตอนการดําเนิ นการข้างตันของ
วิธี ACS เมือผูว้ ิจยั นําวิ ธี การมาประยุกต์ใช้ งานเพือการ
แก้ปั ญหา FSMVRPTW นัน สามารถเขี ยนเป็ นผังการ
ดําเนินการแก้ปัญหาหรือการค้นหาคําตอบได้ ดั งรู ป ที 5

if (i,j)Î Global best schedule
Otherwise

Cm คือ เส้นทางทีสันทีสุดจากมดงานจํานวน m ตัว

รู ปที 5 ผังการดําเนินการวิธี ACS-FSMVRPTW
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รู ป ที 5 แสดงผังการดําเนิ น การแก้ปั ญหาหรื อการ
ค้นหาคําตอบของ ACS-FSMVRPTW อธิบายได้ดังนี
ขันตอนที 1 : กํา หนดพารามิ เ ตอร์ ที เกียวข้ อ ง เช่ น
นําหนักความสําคัญระยะทาง (  ) นําหนักความสําคัญ
สารฟี โรโมน (  ) อัต ราการระเหยสารฟี โรโมน (  )
และจํานวนรอบกระทําซําสูงสุด
ขันตอนที 2 : กําหนดให้พาหนะขนส่ งแต่ ละประเภท
และมดแต่ละตัวประจําที ณ คลังสินค้ากลาง
ขันตอนที 3 : ในแต่ละรอบการคํานวณให้มดแต่ ละตัว
ทําการสุ่มเลือกกฎตามสมการที (14) และ (15) แต่ ทั งนี
ผูว้ ิจยั ประยุกต์สูตรเพือคํานวณ hij ใหม่เพิมเติมดังนี
นิยาม
DTj เวลาการเดินทางไปยังลูกค้าเมืองที j
CTv,k เวลาทีพาหนะขนส่งอยู่ ณ จุดปัจจุบัน
Ej เวลาเริมต้นให้บริการเร็วทีสุดเมืองที j
VTij ผลต่างเวลาเดินทางระหว่างเมือง i-j
Dij ระยะทางเชือมระหว่างเมือง i-j.
สูตรคํานวณใหม่เพิมเติม

ขันตอนที 5 : คํา นวณหาเวลา T(i) กรณี ที ไม่ ล ะเมิ ด
เงือนไขให้ใ ห้ก ลับ ไปทําขันตอนที 3 ซําใหม่ อีก ครั ง
กรณีอืนๆ ให้ขา้ มไปทําในขันตอนที 6
ขันตอนที 6 : เพิมจํานวนพาหนะขนส่ งแล้ว ให้กลับ ไป
ทําขันตอนที 3 ซําใหม่อีกครังเพือสร้างเส้นทางขนส่ ง
ใหม่ กรณีอืนๆ ให้ขา้ มทําขันตอนที 7
ขันตอนที 7 : คํานวณหาระยะทางโดยรวมของมดแต่ ละ
ตัวแล้วให้นาํ เฉพาะคําตอบทีดีไปดําเนินการในขันตอน
ที 8
ขันตอนที 8 : ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพคําตอบด้ ว ย 2-Opt/
Move-Exchangeเป็ นการนําเอาคําตอบในขันตอนที 7 มา
ปรับ ปรุ งเส้นทางการขนส่ ง โดยนําเอาเมืองต่ างๆ ใน
เส้นทางมาสลับ เปลี ยนตําแหน่ งกัน เพื อหาระยะทาง
โดยรวมทีดีทีสุดดังแสดงในรูปที 6
1

1

2

Dep
ot

3

2

Dep
ot

5
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6

6

4

4

a) 2-Opt*

DTj = max(CTv,k + t ij , E j )
VTij = DTj -CTv,k
D1ij = VT* (L j - CTv,k )
D 2ij = max (1, D1ij )
D3ij = t ij
h ij = (1 / Dij2 + 1/ D3ij )
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4
2

1
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4
2
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b) Move-Exchange

รู ปที 6 ลักษณะดําเนินการแบบ 2-Opt/Move-Exchange
ขันตอนที 9 : เมือขันตอนการปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพคําตอบ
พบคําตอบทีดีขึนกว่าคําตอบอันเดิมให้นาํ คําตอบนันมา
ทําการปรับปรุงฟี โรโมนวงกว้างตามสมการที (17).
ขันตอนที 10 : ให้มดงานดําเนิ นการตามขันตอนที 2-9
ไปจนกระทังรอบกระทําซําเท่ากับจํานวนรอบกระทําซํา
สูงสุดตามทีกําหนดไว้เ ป็ นอันสิ นสุ ด ของกระบวนการ
ACS-FSMVRPTW

ขันตอนที 4 : หลังจากมดทําการเลือกลูกค้าได้ แ ล้ว ให้
ปรับปรุ งสารฟี โรโมนตามสมการที (16) และคํานวณ
สิ นค้า สะสม (QSum) ในเส้นทางระหว่ างลู กค้า i และ
ลูกค้า j และถ้า QSum (i,j) <Qk ให้ขา้ มไปทําในขันตอนที
5 กรณีอืนๆ ให้คืนลูกค้า j ไว้ในบั ญชี คู่แ ข่ งขันแล้ว ข้าม
ไปทําขันตอนที 6
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4. ผลการทดสอบ

ตารางที 2 แผนการทดลองเพือหาพารามิเตอร์

ผูว้ ิจยั นําอัลกอริทึม ACS-FSMVRPTW มาสร้างเป็ น
รูปแบบการคํานวณโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Visual
studio C++ เวอร์ชนั 6.0 ทดสอบบนเครืองคอมพิว เตอร์
รุ่ น Pentium Intel (R) Core™ 2Dual CPU 2.20 Ghz
0.99 Gb of RAM การทดสอบแบ่ งออกเป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี
4.1ทดสอบหาพารามิเตอร์ ทเหมาะสม
ี
การทดสอบเพือหาพารามิ เ ตอร์ ใช้ ง าน ACS ใน
แก้ปั ญ หา FSMVRPTW โดยผูว้ ิ จัยเลือ กทดสอบกับ
ปั ญ หา C101 ของ Solomon อ้า งอิง จากเว็ ป ไซต์ [14]
เป็ นปัญหาทีมีลูกค้าจํานวน 25 ราย พาหนะขนส่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ QA ความสามารถบรรทุ กสิ นค้า
สู งสุ ด คื อ 200 หน่ ว ย และ QB ความสามารถบรรทุ ก
สิ น ค้า สู ง สุ ด คื อ 100 หน่ ว ยซึ งพาหนะขนส่ ง แต่ ล ะ
ประเภทมีให้โดยไม่จาํ กัด จํานวน รอบกระทําซําสู งสุ ด
เท่ากับ 100 รอบ ปัจจัยพารามิเ ตอร์ที เกียวข้องกับ ACS
มี 2 ระดั บ คื อค่ าตําและค่ าสู งดั งนี ปั จจัยที 1 นําหนัก
ความสําคัญระยะทาง (  ) อยู่ระหว่ าง 1-5 ปั จจัยที 2
พารามิเ ตอร์ร่อ งรอยสารฟี โรโมน 1-5 และปั จจัย ที 3
อัตราการระเหยฟี โรโมนอยูร่ ะหว่าง 0-1.0 ดังตารางที 1

ครั งที
1
2
3
4
.
.
.
35
36

1.นําหนักความสําคัญระยะทาง ()
2.นําหนักความสําคัญฟี โรโมน (  )
3.อัตราการระเหยฟี โรโมน (  )

ค่า Beta
5
1
3
3
.
.
.
3
5

ค่า Rho
0.545
0.545
0.545
0.545
.
.
.
0.545
0.545

ผลลัพธ์
(Yield)
200.313
211.58
211.58
221.637
.
.
.
191.814
206.718

ผลการวิเคราะห์เ ชิ งสถิติ พารามิเ ตอร์จากตารางที 2
การตรวจสอบการกระจายเป็ นแบบแจกแจงปกติ แ ละค่ า
สัมบูรณ์ส่วนตกค้างพบว่าไม่มีสิงใดผิดปกติดังรูปที 7

รู ปที 7 การกระจายตัวและค่าสัมบูรณ์ของพารามิเตอร์
การวิเคราะห์หาค่าที เหมาะที สุ ด ของปั จจัยทดสอบ
โดยใช้ ฟังชั น Response optimizationพบว่ าได้ ส มการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยดังสมการที (19) และดังในรูปที 8

ตารางที 1 ระดับปัจจัยการทดสอบพารามิเตอร์
ปั จจัย (Factors)

ค่า Alpha
1
5
3
3
.
.
.
3
1

Yield =199+0.84Alpha+2.40Beta-4.32Rho (19)

ระดับของปั จจัย
ตํา (-) สู ง (+)
1
5
1
5
0
1.0

Regression Analysis: Yield versus Alpha, Beta, Rho
The regression equation is
Yield = 199 + 0.84 Alpha + 2.40 Beta - 4.32 Rho
Predictor Coef SE Coef T P VIF
Constant 199.083 6.516 30.55 0.000
Alpha
0.840 1.283 0.65 0.517 1.000
Beta
2.398 1.283 1.87 0.071 1.000
Rho
-4.324 5.768 -0.75 0.459 1.000
S = 10.2668 R-Sq = 12.3% R-Sq(adj) = 4.1%
Analysis of Variance

จากนันผูว้ ิจ ัยทําการออกแบบการทดลองเป็ นแบบ
แฟคทอเรียล 2kเพือทดสอบหาระดับปัจจัยพารามิเตอร์ที
เหมาะสม โดยกํา หนดทํ า Replicate จํา นวน 2 ครั ง
ระดับความเชื อมัน 95% แผนการทดลองได้ เ ท่ ากับ 36
การทดลองดังตารางที 2

Source
DF SS MS F P
Regression 3 472.3 157.4 1.49 0.235
Residual Error 32 3373.1 105.4
Total
35 3845.4

รู ปที 8 ค่าพารามิเตอร์ ACS+FSMVRPTW
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การวัด ความพึงพอใจผลตอบนันมีค วามพึ งพอใจ
อย่างสมบูรณ์และได้ค่าพารามิเ ตอร์ที เหมาะสมดั งนี ค่ า
a = 1.60 b = 0.1 และ r = 0.1 ตามลําดับ ดังรู ปที 9

4.2 การทดสอบปัญหา ACS-FSMVRPTW
ผลการทดสอบวิธี ACS-FSMVRPTW ผูว้ ิจยั ทดลอง
กับปัญหาของ Solomon ที มีจาํ นวนลูกค้าสู งสุ ด 25 ราย
จํา นวน 15 ปั ญ หาในแต่ ล ะปั ญ หามี พ าหนะขนส่ ง
2 ประเภท คือ QA= 200 และ QB=100 หน่วย ตามลําดับ
ค่าพารามิเตอร์ทีเหมาะสม ใช้งาน ACS มีดังนี a = 1.60
b = 0.1 และค่า r = 0.1 ในแต่ละปั ญหาทําการทดสอบ
จํา นวน 10 ครั ง ผลการทดสอบด้ ว ยวิ ธี ACS และ
โปรแกรมลินโกดังตารางที 3

รู ปที 9 ค่าพารามิเตอร์ทีเหมาะสม
ตารางที 3 คําตอบทีได้จากวิธีACS-FSMVRPTW และโปรแกรมลินโก (Lingo)
ปั ญหา
C101
C102
C103
C104
C105
R101
R102
R103
R104
R105
RC101
RC102
RC103
RC104
RC105
ผลรวม
ค่าเฉลีย
NV (คัน)
หมายเหตุ

คําตอบจากวิธีระบบอาณานิคมมด (ACS-FSMVRPTW)
คําตอบจากการหาค่ าทีดีทีสุดโปรแกรมลินโก
QA
QB
LT
RT
CPU.Time
QA
QB
LT
CPU.Time Gap%
2
2
212.18
2857.93
00:00:25.10
2
2
211.60
3.00:00:00
0.27
2
1
226.44
2476.44
00:00:25.10
2
2
204.41
3.00:00:00
10.78
2
1
234.6
2491.4
00:00:35.44
2
2
104.08
3.00:00:00
125.39
2
2
214.36
2470.52
00:00:38.77
2
2
357.59
3.00:00:00
-40.05*
2
2
212.18
2788.93
00:00:39.64
2
2
211.6
3.00:00:00
0.27
4
4
612.31
964.37
00:00:29.52
5
5
618.34
3.00:00:00
-0.98*
4
3
573.98
934.07
00:00:54.83
4
4
580.93
3.00:00:00
-1.2*
3
2
470.16
804.8
00:00:43.70
3
3
589.08
3.00:00:00
-20.19*
2
2
432.55
749.48
00:00:54.68
3
3
579.95
3.00:00:00
-25.42*
3
3
537.52
813.52
00:00:42.95
4
4
531.54
3.00:00:00
1.13
2
2
478.62
728.62
00:00:33:02
3
3
462.18
3.00:00:00
3.56
2
2
414.16
664.16
00:00:33.39
3
3
503.9
3.00:00:00
-17.81*
2
2
399.61
649.61
00:00:39.10
NA (หาค่าไม่ได้)
2
2
375.62
632.77
00:00:38.97
3
3
541.01
3.00:00:00
-30.57*
2
2
418.43
710.87
00:00:38.88
3
3
563.97
3.00:00:00
-25.81*
23.00 23.00 5812.72
20737.49
565.00
41.00
41.00
6060.18
42.00
-20.63*
1.64 1.64
386.65
1434.85
36.67
2.93
2.93
432.87
3.00
-1.47
3.29 หรื อ 4
5.86 หรื อ 6
NV= จํานวนพาหนะขนส่ งทังหมด (คัน)
CPU.Time= เวลาประมวลผล (วินาที )
QA= จํานวนพาหนะขนส่ งประเภท A
ACS-FSMVRPTW หมายถึง ค่าคําตอบที ค้นพบได้จากวิธีการ ACS-FSMVRPTW
QB= จํานวนพาหนะขนส่ งประเภท B
Lingo-FSMVRPTW หมายถึง ค่าคําตอบที ค้นพบได้จากวิธีการโปรแกรมลินโก
LT= ระยะทางโดยรวม
เปอร์ เซ็ นต์ Gap % = (ACSBest – LingoBest) / LingoBest x 100
RT= เวลาโดยรวม
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ตารางที 3 แสดงค่าคําตอบทีได้เปรียบเที ยบระหว่ าง
วิ ธี ACS-FSMVRPTW กับ วิ ธี โปรแกรมลินโกในกรณี
การทดสอบปั ญหา FSMVRPTW โดยใช้ โปรแกรมลิน
โกนันผูว้ ิจ ัยทําการทดลองแก้ปั ญหาทั ง 15 ปั ญหาแล้ว
พบว่ าที 48 ชั วโมงยังไม่สิ นสุ ด กระบวนการคํา นวณ
ฉะนั นจึ ง กํา หนดให้ โ ปรแกรมลิ น โกประมวลเพี ย ง
3 ชั วโมงต่ อ ปั ญหา คําตอบที ได้ จึงไม่ใ ช่ ค าํ ตอบที ดี ที
สุ ด แต่ มี ส ถานะเป็ นคํา ตอบที เป็ นไปได้ (Feasible
solution) เท่ านันส่ ว นปั ญหา RC103 นันโปรแกรมลิน
โกไม่สามารถค้นหาคําตอบได้และสถานะคําตอบไม่ขึ น
เป็ นสถาน ะคํา ตอบ ที เป็ นไป ได้ ดั ง นั น จึ ง ทํ า การ
เปรียบเทียบผลการทดลองเพียง 14 ปั ญหาเท่ านัน ส่ ว น
กรณี วิ ธี ACS-FSMVRPTW ประมวลผลที 100 รอบ
กระทําซํา

ส่วนระยะทางโดยรวมเฉลียจากทั งหมด 14 ปั ญหา
วิ ธี ACS ใ ห้ ร ะ ยะ ท างโด ยรว มเ ฉ ลี ยเ ท่ ากั บ
386.65 กิโลเมตร โปรแกรมลินโกให้ระยะทางโดยรวม
เฉลีย 432.87 กิโลเมตรซึ งวิ ธี ACS ให้ระยะทางที ดี กว่ า
โปรแกรมลินโกจํานวน 8 ปั ญหา ประกอบด้ ว ย C104
R101 R102 R103 R104 RC102 RC104 และ RC105
โดยสั งเกตุ จากค่ า Gap% ที ติ ด ลบ แต่ สํา หรับ ปั ญ หา
C101 C102 C103 C105 R105 และ RC101 วิ ธี ACS ให้
คําตอบทีมีคุณภาพด้อยกว่าวิธี โปรแกรมลินโก สําหรับ
ในภาพรวมทังหมดวิ ธี ACS ให้คุ ณ ภาพคําตอบที ดี กว่ า
โปรแกรมลินโกเพียงเล็กน้อยคื อ 1.47% แต่ สําหรับ การ
ใช้ เ วลาประมวลผลของวิ ธี ACS นันสามารถลดเวลา
ประมวลผลลงได้ถึง 99.66 % ดังนี

4.3 วิเคราะห์ ผลการทดสอบปัญหา ACS-FSMVRPTW
ด้านจํานวนการใช้งานพาหนะขนส่ง (NV) โดยเฉลีย
ทัง 14 ปัญหา พบว่า วิ ธี ACS ใช้ พาหนะขนส่ งทั งหมด
3.29 หรือประมาณ 4 คันแบ่งเป็ นพาหนะขนส่งประเภท
QA จํา นวน 1.64 คัน และ QB จํานวน 1.64 คันหรื อ
อย่างละ 2 คัน ส่วนวิธีโปรแกรมลินโกใช้ พาหนะขนส่ ง
ทังหมด 5.86 หรือประมาณ 6 คันแบ่ งเป็ นประเภท QA
จํานวน 2.93 คัน และ QB จํานวน 2.93 คันหรื ออย่างละ
3 คัน ภาพรวมการใช้ พ าหนะขนส่ ง มี เ ส้ น แนวโน้ ม
ภาพรวมของการใช้พาหนะขนส่งดังแสดงในรูปที 10

36.67- (3x60x60)
)*100
(3x60x60)
99.66%
ภาพรวมของการใช้ระยะทางโดยรวม (LT) ดังแสดง
ในรูปที 11 ส่วนในด้านการเปรี ยบเที ยบจํานวนการใช้
พาหนะขนส่งโดยแยกเป็ นแต่ละประเภท ดังในรูปที 1213 แต่ทังนีในการเปรียบเทียบคุณภาพคําตอบระหว่างวิธี
ACS กับ วิ ธี โ ปรแกรมลิ นโกไม่ ได้ แ สดงว่ า ในทุ ก ค่ า
คําตอบในการแก้ปั ญหา FSMVRPTW วิ ธี ACS จะให้
คุ ณ ภาพคํา ตอบที ดี ก ว่ า วิ ธี โ ปรแกรมลิ น โกเสมอไป
เพีย งแต่ เ ป็ นการเปรี ยบเที ยบกับ เมือโปรแกรมลินโก
ประมวลผลที เวลา 3 ชั วโมงเท่ า นั นเพื อให้ เ ห็ น ถึ ง
ข้อ จํา กัด บางประการที โปรแกรมลิ น โกไม่ ส ามารถ
นําไปใช้งานกับกรณีปัญหาข่ายงานขนาดใหญ่ได้ แต่ วิ ธี
ACS นันสามารถนําไปประยุกต์ในงานกับขนาดใหญ่ได้
และห้คุณภาพคําตอบทีดี ซึงมีคุณภาพคําตอบทีใกล้เคียง
CPU.Time = (

รู ปที 10 จํานวนพาหนะขนส่ง (NV)
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กับวิธีโปรแกรมลินโกทีเป็ นวิธีการทีให้คาํ ตอบที ดี ที สุ ด
(Optimal solution) ตัวอย่างของเส้นทางพาหนะขนส่ งที
ได้จากวิธี ACS ดังแสดงในรูปที 14-16

รู ปที 14 เส้นทางพาหนะขนส่งปัญหา C101

รู ปที 11 ระยะทางโดยรวม (LT)

รู ปที 15 เ ส้นทางพาหนะขนส่งปัญหา R101
รู ปที 12 จํานวนพาหนะขนส่งประเภท QA

รู ปที 13 จํานวนพาหนะขนส่งประเภท QB

รู ปที 16 เส้นทางพาหนะขนส่งปัญหา RC101
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5. สรุปผล

Route) และภายในเส้นทาง (Intra-Route) ไปพร้อมๆ
กัน เป็ นต้น

สรุปผลการศึกษาและสร้างแบบจําลองทางคณิ ต ศาสตร์
ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง โดยมีพาหนะขนส่ ง
หลายขนาดภายใต้กรอบเวลาการขนส่งทีจํากัดได้ดังนี
1) ค่าพารามิเตอร์ทีเหมาะสมสําหรับวิธี ACS ในการ
แก้ปัญหา FSMVRPTW มีดั งนี ค่ านําหนักความสําคัญ
สารฟี โรโมน (  ) เท่ ากับ 1.60 ค่ านําหนักความสําคัญ
ระยะทาง (  ) เท่ ากับ 0.1 และค่ าอัต ราการระเหยสาร
ฟี โรโมน (  ) เท่ากับ 0.1 ตามลําดับ
2) วิธี ACS ที พัฒนาขึ นมาสําหรับ ใช้ การแก้ปั ญหา
FSMVRPTW สามารถให้คุณภาพคําตอบทังจํานวนการ
ใช้พาหนะขนส่งและการใช้ระยะทางโดยรวม เมือเที ยบ
กับ โปรแกรมลินโกประมวลผลที 3 ชั วโมงนั นพบว่ า
คุ ณ ภาพคํา ตอบดี ก ว่ า โปรแกรมลิน โกเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
เท่านันคือ 1.47% แต่สามารถลดเวลาการประมวลลดลง
ได้ถึง 99.66% ซึงชีให้เห็ นถึงความมีป ระสิ ท ธิ ภาพด้ าน
การใช้งาน จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้กบั สภาพ
ปั ญหาที มี ข่ ายงานขนาดใหญ่ได้ แ ละมีนัยสํา คัญว่ าวิ ธี
ของ ACS ทีได้รับการพัฒนาขึนมานี สามารถให้ค าํ ตอบ
ที มี คุ ณ ภาพที ดี โ ดยเฉพาะอย่า งยิงต้นทุ น ด้ านนํามัน
เชือเพลิง และสามารถขนส่งสินค้าเพือตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าทีรวดเร็ว และลูกค้าเกิดความพึงพอใจมาก
ทีสุด
3) ข้อเสนอแนะการทําวิ จัยในอนาคต ถ้าหากมีการ
ในขันตอนการปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพเส้นทางที ดี กว่ าวิ ธี 2Opt/Move-Exchange มาร่ ว มกับ วิ ธี ACSก็ยิงจะทํา ให้
คําตอบทีได้รับ มีคุ ณ ภาพมากยิงขึ นกว่ าเดิ ม เช่ น มีการ
ผสมผสานการปรับ ปรุ งเส้นทาง (Hybrid local search)
โดยร่วมกันระหว่างการปรับปรุงระหว่างเส้นทาง (Inter-
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