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Abstract
This study was aimed to produce the cassava French fries nutrition-supplemented with white sesame
and black sesame at 0, 5, 10, 15 and 20% (w/w). Results showed that hardness of French fries increased with
increasing of black sesame, but decreased with increasing of white sesame. It was also found that French fries
supplemented with 10% white sesame or black sesame resulted in the highest acceptable score in all
attributes (p0.05). The score in color and overall acceptability of French fries supplemented with white
sesame was higher as compared with those of French fries supplemented with black sesame (p0.05), but
there was no significant difference in their odor, taste and texture (p>0.05). Moreover, proximate analysis
showed that French fries supplemented with either white sesame or black sesame had higher protein, fat, fiber
and ash content than control, and French fries supplemented with black sesame had the lowest calories.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการผลิตเฟรนช์ฟรายจากมันสาปะหลังเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงา โดยแปรปริ มาณงาขาวและงาดา
ร้ อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน ้าหนัก ผลการทดลองพบว่าเฟรนช์ฟรายมีความแข็งมากขึ ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณงาดา แต่มี
ความแข็งลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณงาขาว และพบว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวและงาดา ที่ร้อยละ 10 ได้ รับ
การยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส มากที่สดุ ในทุกๆ ด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) และคะแนนใน
ด้ านสีและความชอบโดยรวมของเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวมากกว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหาร
จากงาดาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) แต่ด้านกลิน่ รสชาติ และเนื ้อสัมผัสไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) นอกจากนี ้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวและงาดา มีปริ มาณโปรตีน ไขมัน
เส้ นใย และเถ้ าเพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม และเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาดามีคา่ พลังงานต่าที่สดุ
คาสาคัญ: เฟรนช์ฟราย มันสาปะหลัง งาขาว งาดา
คานา
มันฝรั่งทอดหรื อเฟรนช์ฟรายโดยทัว่ ไปผลิตจากมันฝรั่ง เป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารปรุ งด่วนที่ได้ รับความนิยมมาก
ที่สดุ เฟรนช์ฟรายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคโดยเฉพาะเด็กรุ่ นใหม่ๆ เพราะมีรสชาติและเนื ้อสัมผัสเฉพาะตัว
ของผลิตภัณฑ์ มันฝรั่ งทอดทาให้ สุกโดยการทอดในนา้ มันหรื อโดยการให้ ความร้ อนในเตาอบ/ไมโครเวฟ (Keijbets, 2001,
Pahade และ Sakhale, 2012) แต่ในประเทศไทยมันสาปะหลังเป็ นพืชหัวที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกรอง
จากข้ าวเจ้ า เพราะปลูกง่ายและทนทานต่อสภาพดินฟ้ าอากาศที่แปรปรวนได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามมันสาปะหลังสามารถ
นามาประกอบอาหารคาวและหวานได้ โดยตรงและมีราคาถูก (กล้ าณรงค์, 2542) เมื่อผ่านการทาให้ สกุ สีของมันสาปะหลังมีสีขาว
เหลืองนวล กลิน่ รสดี และเนื ้อสัมผัสนุม่ ซึง่ เหมาะที่จะนาไปผลิตเป็ นเฟรนช์ฟรายได้ (เนตรนภิส, 2547) แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เฟ
รนช์ฟรายที่ผลิตได้ ยังคงมีคณ
ุ ค่าทางด้ านอาหารที่ต่า (เนตรนภิส, 2547) และจากการศึกษาของเนตรนภิส (2547) ได้ ทดลอง
ผลิตเฟรนช์ฟรายจากมันสาปะหลังบดเสริ มแคลเซียม จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะเสริ มคุณค่าทางอาหารให้ กบั เฟรนช์ฟราย โดยใช้
ธัญพืช ได้ แก่ งาขาวและงาดา ซึ่งน่าจะได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงขึ ้น เนื่องจากงามีสรรพคุณในการช่วยขยายหลอด
เลือด และยับยังการสร้
้
างโคเลสเตอรอลในร่างกาย และงายังมีกรดอะมิโนที่จาเป็ นที่ร่างกายสร้ างขึ ้นเองไม่ได้ และงายังเป็ นแหล่ง
ของโปรตีน แร่ ธาตุ วิตามินและแคลเซียม (ศัลยา, 2547) แต่ในงาขาวและงาดา จะมีสารต้ านโภชนาการ (anti-nutritional
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compounds) ได้ แก่ ออกซาเลต และไฟเตต แต่สารเหล่านี ้จะสลายตัวได้ ด้วยการให้ ความร้ อน เช่น การคัว่ หรื อการทอด (Makinde
และ Akinoso, 2013) ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงสนใจใช้ งาขาวและงาดาเพื่อเสริ มคุณค่าทางอาหารให้ กบั เฟรนช์ฟรายจากมันสาปะหลัง
และศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี รวมทังทดสอบทางประสาทสั
้
มผัสของเฟรนช์ฟรายที่ผลิตได้
อุปกรณ์ และวิธีการ
การผลิตเฟรนช์ฟรายมันสาปะหลังสูตรควบคุม เป็ นการดัดแปลงสูตรมาจากเนตรนภิส (2547) ประกอบด้ วย มัน
สาปะหลังบด 500 กรัม เนยขาว 40 กรัม เกลือ 2.5 กรัม และแซนแทนกัม 10 กรัม โดยมีขนตอนการผลิ
ั้
ตดังนี ้ นามัน
สาปะหลังนึง่ สุกบดละเอียด ผสมกับส่วนผสมต่างๆ ได้ แก่ เนยขาว เกลือ และแซนแทนกัม นวดผสมให้ เข้ ากันและพักทิ ้งไว้ 1
ชัว่ โมง รี ดเป็ นแผ่นแล้ วหัน่ เป็ นชิ ้น ทอดแบบน ้ามันท่วม (deep fat frying) ที่อณ
ุ หภูมิ 170 ± 2C นาน 2 นาที ส่วนการ
ผลิตเฟรนช์ฟรายสูตรเสริ มงาขาวและงาดา (บดละเอียด) ลงในส่วนผสมของเฟรนช์ฟรายสูตรควบคุม โดยแปรปริ มาณงา
ขาวและงาดา เท่ากับ ร้ อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน ้าหนัก นวดผสมให้ เข้ ากันและพักทิ ้งไว้ 1 ชัว่ โมง รี ดเป็ นแผ่นแล้ ว
หัน่ เป็ นชิ ้น โดยมีความหนาด้ านละ 0.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ทอดแบบน ้ามันท่วม ที่อณ
ุ หภูมิ 170 ± 2C นาน 2
นาที จากนันน
้ าเฟรนซ์ฟรายที่ผลิตได้ มาวิเคราะห์ค่าความแข็ง (hardness) ด้ วยเครื่ องวัดเนื ้อสัมผัส (Texture Analyzer,
TA-XT2i, USA) โดยใช้ speed ที่ 5 mm/s และ Distance 5 mm บันทึกค่าแรงสูงสุดในแต่ละซ ้าของตัวอย่าง ซ ้าละ 10 ชิ ้น
แล้ วคานวณหาค่าเฉลี่ย และทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้ วยวิธีสเกลความชอบ 9 คะแนน (9-point Hedonic scale) ใน
ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย 1 คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ และ 9
คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สดุ โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบ เป็ นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่ผ่านการฝึ กฝน จานวน 30 คน
จากนันท
้ าการประเมินผลและคัดเลือกเฟรนช์ฟรายสูตรที่ได้ ระดับคะแนนความชอบมากที่สดุ และสูตรควบคุม มาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี (ความชื ้น เถ้ า โปรตีน ไขมันและเส้ นใย) ตามวิธีของ AOAC (1990) หาปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต โดยวิธี
Calculation by difference และคานวณแคลอรี ทงหมด
ั้
โดยวิธี Calories conversion factor ของ Atwater (FAO, 2003) ซึ่ง
คานวณโดยใช้ ค่า conversion factor สาหรับ protein, carbohydrates และ fat เท่ากับ 4, 4 และ 9 kcal/g ตามลาดับ วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สาหรับข้ อมูลคุณภาพทางเคมี และวางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) สาหรับข้ อมูลทางกายภาพ (จานวน 3 ซ ้า ตัวอย่างแต่ละซ ้าๆ ละ 10 ชิ ้น) และ
การทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลอง พบว่าเฟรนช์ฟรายสูตรควบคุม (ร้ อยละ 0) ที่ผลิตจากมันสาปะหลังบด สามารถขึ ้นรู ปเป็ นชิ ้น
ได้ ดี เมื่อนาไปทอดยังคงรู ปเป็ นชิ ้นไม่แตกหัก และมีสีเหลืองทอง เนื ้อสัมผัสค่อนข้ างโปร่ งไม่แน่นจนเกินไป (Figure 1A)
ส่วนการผลิตเฟรนช์ฟรายสูตรเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวและงาดา (Figure 1B,1C) ที่ระดับต่างๆ กัน ได้ แก่ ร้ อยละ
5, 10, 15 และ 20 โดยน ้าหนัก และจากการวิเคราะห์คา่ ความแข็งของเฟรนช์ฟรายสูตรควบคุม และสูตรที่เสริ มคุณค่าทาง
อาหารจากงาขาวและงาดา พบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณงาดามากขึ ้น ทาให้ เฟรนช์ฟรายมีคา่ ความแข็งมากขึ ้น ในขณะที่การเพิ่ม
ปริ มาณงาขาว จะทาให้ เฟรนช์ฟรายมีความแข็งลดลง (Table 1) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากงาดาเมื่อนามาป่ นให้ ละเอียดงาดา
จะมีเปลือกนอกที่มีความแข็งมากกว่างาขาว และงาดามีปริ มาณเส้ นใยสูงกว่างาขาว (Makinde และ Akinoso, 2013)
ดังนันเมื
้ ่อนาไปเสริ มลงในเฟรนช์ฟรายในปริ มาณมากขึ ้น จึงทาให้ เฟรนช์ฟรายจะมีเนื ้อสัมผัสที่แข็งขึ ้น ในเฟรนช์ฟรายใน
ปริ มาณงาขาวมากขึ ้น เมื่อนาไปเสริ มลงในเฟรนช์ฟราย ทาให้ เนื ้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายมีลกั ษณะที่นิ่มลงเล็กน้ อย ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากงาขาว มีปริ มาณไขมันที่สงู กว่างาดา และอาจเกิดจากความชืน้ ของเฟรนช์ฟรายที่เสริ มงาขาว (ร้ อยละ
4.08) มีคา่ สูงกว่างาดา (ร้ อยละ 1.22) (Stastny และคณะ, 2014)
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวและงาดา ที่ร้อยละ 10
ได้ รับการยอมรับมากที่สดุ ในทุกๆ ด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 2 และ Table 3) และเมื่อทดสอบทางประสาท
สัมผัสระหว่างเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาดาและงาขาว พบว่า คะแนนในด้ านสีและความชอบโดยรวมของเฟ
รนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวสูงกว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาดาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่ในด้ านกลิน่ รสชาติ และเนื ้อสัมผัสไม่มีความแตกต่างกัน (Table 4)
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวและงาดา มีปริ มาณโปรตีน
ไขมัน เส้ นใย และเถ้ าเพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม เนื่องจากงาขาวและงาดาที่เสริ มลงในเฟรนช์ฟราย มีปริ มาณโปรตีนอยู่
ประมาณร้ อยละ 20-25 (Onsaard, 2012) เมื่อเสริ มลงในเฟรนช์ฟรายจึงทาให้ มีปริ มาณโปรตีนสูงขึ ้น และงาดาจะมีปริ มาณ
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เส้ นใยสูงกว่าสูตรอื่นๆ ซึง่ มีสว่ นในการขัดขวางการดูดซับน ้ามันในการทอดให้ น้อยลง (สิริมา, 2552) ในขณะที่เฟรนช์ฟรายสูตร
ที่เสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาว พบว่ามีปริ มาณไขมันสูงมากกว่าสูตรควบคุม ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากปริ มาณไขมันที่มีอยู่ใน
งาขาว (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2544) หรื ออาจจะเกิดจากเฟรนช์ฟรายที่เสริ มคุณค่าทางอาหารงาขาวมีปริ มาณความชื ้น
มากกว่าสูตรอื่นๆ ส่งผลให้ มีการดูดซับน ้ามันมากกว่าสูตรอื่นๆ (สิริมา, 2552) (Table 5) และพลังงานของเฟรนช์ฟรายสูตร
ควบคุม และเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาว และงาดา มีค่าเท่ากับ 734.47, 745.76 และ 705.03 กิโลแคลอรี ต่อ
100 กรัม ตามลาดับ ซึง่ เฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาดา มีพลังงานต่าที่สดุ
สรุ ปผล
ในการผลิตเฟรนช์ฟรายด์เสริ มคุณค่าทางอาหารจากงา พบว่าเฟรนช์ฟรายมีความแข็งมากขึ ้น เมื่อเพิ่มปริ มาณงาดา
แต่มีความแข็งลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณงาขาว ซึ่งปริ มาณการใช้ งาขาวและงาดาที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟรนช์ฟราย คือ ร้ อยละ
10 โดยนา้ หนัก จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส เฟรนช์ ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาว มีคะแนนในด้ านสีและ
ความชอบโดยรวมมากกว่าเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาดาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนในด้ านกลิ่น
รสชาติ และเนื ้อสัมผัสไม่มีความแตกต่างกัน และเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาขาวและงาดา มีปริ มาณโปรตีน
ไขมัน เส้ นใย และเถ้ าเพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม และเฟรนช์ฟรายเสริ มคุณค่าทางอาหารจากงาดามีพลังงานต่าที่สดุ
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ให้ การสนับสนุนการทาวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
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(A)
(B)
(C)
Figure 1 Appearance of pre-fried French fries and finish-fried French fries (A) French fries (control formula) (B) French fries
nutrition-supplemented with white sesame (10%) (C) French fries nutrition-supplemented with black sesame (10%)
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Table 1 Hardness of various cassava French fries nutrition-supplemented with white sesame and black sesame
Hardness (Newtons)
Amount of sesame (%)
White sesame
Black sesame
0 (Control)
1.3570+0.1216a
1.3570+0.1216b
5
1.1691+0.0257b
1.0805+0.0381c
bc
10
1.0586+0.0294
1.4240+0.0283b
15
0.9276+0.0246c
1.5350+0.0310ab
c
20
0.9211+0.1022
1.6174+0.1371a
Note: Values with different letters in superscript in column are significantly different (p  0.05), Mean ± standard deviation (SD)
Table 2 Means hedonic score of sensory evaluation of French fries nutrition-supplemented with white sesame
Amount of white sesame
Attributes
5%
10%
15%
20%
color
7.00+1.082b
8.03+0.850a
6.53+1.008b
6.23+1.330b
odor
6.27+1.201b
7.33+1.061a
6.43+1.006b
5.93+1.388b
b
a
b
taste
6.67+0.884
8.07+0.827
6.77+1.104
6.06+1.172b
texture
6.44+0.952b
7.07+0.952a
6.29+0.952b
6.05+0.951b
b
a
b
overall acceptability
6.56+0.971
8.03+0.889
6.53+1.103
6.30+1.118b
Note: Values with different letters in superscript in rows are significantly different (p  0.05), ns = not significantly different
(p>0.05), Mean ± standard deviation (SD) Means hedonic score of sensory evaluation of white sesame and black sesame
Table 3 Means hedonic score of sensory evaluation of French fries nutrition-supplemented with black sesame
Amount of black sesame
Attributes
5%
10%
15%
20%
color
7.41+1.015a
7.15+1.308ab
6.50+1.432b
5.65+1.694c
odor
6.50+1.432ab
7.25+1.409a
6.85+1.532ab
6.25+1.682b
a
a
ab
taste
7.70+1.031
7.65+1.039
6.85+1.598
6.45+1.703b
a
ab
b
texture
7.00+1.186
6.96+1.186
6.52+1.186
6.27+1.186b
overall acceptability
7.55+0.887a
7.65+1.268a
7.00+1.597ab
6.05+1.905b
Note: Values with different letters in superscript in rows are significantly different (p  0.05), ns = not significantly different
(p>0.05), Mean ± standard deviation (SD) Means hedonic score of sensory evaluation of white sesame and black sesame
Table 4 Means hedonic score of sensory evaluation between French fries nutrition-supplemented with black sesame and white sesame
Attributes
French fries formula
color
odorns
tastens
texturens
overall acceptability
a
White sesame (10%)
8.20+0.484
7.20+1.063
7.23+1.135
7.16+1.147
7.86+0.860a
Black sesame (10%)
6.23+1.250b
7.12+1.053
7.18+1.172
7.09+1.023
6.96+1.098b
Note: Values with different letters in superscript in column are significantly different (p  0.05), ns = not significantly different (p>0.05)
Mean ± standard deviation (SD) Means hedonic score of sensory evaluation of white sesame and black sesame
Table 5 Chemical composition of control and French fries nutrition-supplemented with black sesame and white sesame
Chemical composition (% dry basis)
French fries formula
Protein
Lipid
Ash
Fiber
Carbohydrate
Control (0%)
3.40 + 0.154c
70.73 + 0.642c
1.92 + 0.156c
2.88 + 0.040c
21.08 + 0.447a
White sesame (10%)
5.66 + 0.222a
77.97 + 0.790a
3.39 + 0.176b
7.63 + 0.217b
5.35 + 0.657b
Black sesame (10%)
4.41 + 0.244b
73.78 + 0.538b
7.31 + 0.384a
8.66 + 0.277a
5.85 + 0.233b
Note: Values with different letters in superscript in column are significantly different (p  0.05), ns = not significantly different
(p>0.05), Mean ± standard deviation (SD)

