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ในกระบวนการผลิตผักกาดดองของโรงงานแห่ งหนึ่ ง พบปั ญหาผักกาดดองมีใบสี เขียว 9.2%
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของผักกาดดองที่ ตอ้ งเป็ นสี เหลื อง โดยตรวจพบหลังขั้นตอนดองผักกาด
เขียวปลี ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ต้ งั วัตถุประสงค์สาหรับการค้นคว้าแบบอิสระนี้ คือ ลดเปอร์ เซ็นต์ผกั ใบเขียว
ในกระบวนการดองผักกาดเขียวปลี มี 5 ปั จจัยที่คาดว่าจะเป็ นสาเหตุ คือ 1) ความเป็ นกรด-ด่างของน้ า
ดอง และ 2) ระยะเวลาในการดอง (2 ปั จจัยนี้ ได้จากการทบทวนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง) 3) อัตราส่ วน
น้ าหนักที่ ใช้ในการกดทับผัก(น้ าหนักตุม้ ทับ (กก.) ต่อน้ าหนักผัก (กก.) x 100) 4) ความเค็มน้ าดอง
(%) และ 5) อัตราส่ วนปริ มาตรน้ าดองต่อน้ าหนักผัก (ลิตร/กก.) (3 ปั จจัยนี้ ได้จากการระดมสมองกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั กรณี ศึกษา) เนื่ องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจานวนหลายปั จจัยจึงใช้วธิ ี การออกแบบ
การทดลองแบบแฟกทอเรี ยลเชิ งเศษส่ วน 2 5v1 เพื่อแก้ปัญหาผักใบเขียวที่ตรวจพบหลังขั้นตอนดอง
ผักกาดเขียวปลี
ก่อนการวิเคราะห์ได้มีการแปลงค่าผลตอบ (%ผักใบเขียว) ให้มีการแจกแจงแบบปกติเพื่อให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง ด้วยเทคนิคการแปลงข้อมูลโดยวิธีของ
บ็อก-ค็อก (Box-Cox Transformation) จากนั้นวิเคราะห์ค่าแปลงของข้อมูลเพื่อเลือกปั จจัยที่มีนยั สาคัญ
(p<0.05) จากกราฟปกติผลกระทบพบ 2 ผลกระทบหลักและ1 ผลกระทบร่ วมอย่างมีนยั สาคัญดังนี้
ผลกระทบหลัก คือ 1) ความเป็ นกรด-ด่างของน้ าดอง 2) ระยะเวลาในการดองและผลกระทบร่ วม คือ
ง

ระยะเวลาในการดองและความเค็มของน้ าดอง เพื่อสร้างสมการทานายผลและหาค่าเปอร์ เซนต์ผกั ใบ
เขียวต่าที่สุด
พบว่ า ระดับ ที่ เหมาะสมของแต่ ล ะปั จ จัย มี ดัง นี้ 1) ความเป็ นกรด-ด่ า งน้ าดอง 5.0 2)
ระยะเวลาในการดอง 6 วันและ 3) ความเค็มน้ าดอง 20% จากนั้นทดลองยืนยันผลจากปั จจัยและระดับ
ของปั จจัยที่เหมาะสม พบว่าสามารถลดสัดส่ วนผักใบเขียวจาก 9.2% เหลือ 0.36 %
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Abstract
In the production process of a pickle factory, pickle's green leave problems were found at
9.2% which did not meet the requirements of fermentation process that must be yellow. These were
found after fermentation process. Thus, the purpose for this independent study was to reduce the
percentage of green in mustard green fermentation. There are five factors expected to be the cause
as follows; 1) pH of fermented water utilized and 2) fermented time; this two factors were derived
from a review of related research, 3) the weight ratio of pressed material (% by weight) 4) the
salinity of marinade (%) and 5) the ratio of marinade to weight of raw material (liter/kg), Three
factors come from the brainstorming of experts, as well as company case studies. Fractional
Factorial experiment design was used to solve this problem.
Before analyzing, it must have been transformed from response data (% greens) to normal
distribution, which is based on the prerequisites of the experimental design.
The Box-Cox
transformation method was utilized to transformed data and these data were analyzed and selected
significant factors (p<0.05) from the normal probability plot of effects. Two main effects and one
interaction effect were found significant as follows; 1) pH of marinade utilized 2) time to ferment
and interaction effect between time to ferment and salinity of marinade. After that, significant factor
(p<0.05) was selected and established equation empirical model in order to find the lowest
percentage of greens.
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The result shows that factors which are significant and the degree of each factor as follows; 1) pH of
marinade at 5.0 2) period in the fermentation 6 days and 3) salty marinade 20%. The experiment
was confirmed the results of the factors and the level of appropriate factors. It was found that greens
reduced from 9.2% to 0.36%
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