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ABSTRACT

กระแสความนิยมของกลุมผูบริโภคที่ใสใจตอสุขภาพ
และคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบัน สงผลใหแนวโนม
การตลาดของผลิตภัณฑ “เกษตรอินทรีย” หรือ “ออรแกนิค”
เติบโตอยางตอเนื่องและจัดอยูในกลุมผลิตภัณฑ “พรีเมี่ยม”
ที่มีมูลคาสูง จึงจําเปนตองมีการพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพ
สําหรับปองกันการปลอมปนสินคาเกษตรทั่วไปเพื่อขายเปน
สินคาเกษตรอิ นทรีย เมตาโบโลมิ กส (metabolomics) คือ
การวิ เคราะห ขอมู ลสารเมตาบอไลต โดยรวม (metabolite
profile) หรือ เมตาโบโลม (metabolome) ซึ่งเปรียบเสมือน
ลายพิมพระดับโมเลกุล (molecular fingerprint) ของระบบ
ชีวภาพที่สนใจ ในบทความปริทัศนนี้จึงขอนําเสนอความกาวหนา
ทางวิชาการในการระบุอัตลักษณทางชีวโมเลกุลของผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหารอินทรียดวยเทคโนโลยีดังกลาว โดยครอบคลุม
หลั กการเบื้องต นของการผลิ ตในระบบเกษตรอินทรีย การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเมตาโบโลมิกสในการศึกษาวิจัยทางดาน
เกษตรและอาหาร (foodomics) การอภิปรายตัวอยางงานวิจัย
ที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของการผลิตแบบเกษตรอินทรียตอ
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบสารเมตาบอไลตในผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหารแปรรูปทั้ งที่ ได จากพื ชและปศุสั ตว การ
วิ เคราะห สารเมตาบอไลต ที่ สามารถใช เป นตั วบ งชี้ ชี วภาพ
(biomarker) เพื่อแยกความแตกตางระหวางผลิตภัณฑเกษตร
อิ นทรี ย และผลิ ตภั ณฑ ทั่ วไป รวมทั้ งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสารดังกลาวตอคุณภาพและคุณคาทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ โดยขอมูลเชิงลึกที่ไดจะเปนพื้นฐาน
สําคัญในการพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพเพื่อระบุอัตลักษณ
ทางชีวโมเลกุล (food authentication) ของผลิตภัณฑเกษตร
และอาหารอินทรียในอนาคตตอไป

Nowadays, the popularity of organic
agricultural and food products has increased towards
trends in healthy food consumption and
environmental concerns. At present, organic products
are generally sold for much higher values than
conventional products and are an attractive target for
food fraud malpractices. Therefore, analytical
methods for verifying the quality and authenticity of
organic products are widely in demand.
Metabolomics is recognized as an effective tool for
investigating the overall metabolite profile or
metabolome of complex biological systems including
food matrices. Current studies attempting to assess
differences in the metabolite profile of organic and
conventional agricultural and food products using
various high-throughput analytical platforms in
combination with chemometric analysis have been
progressively documented. Therefore, this review
aims to provide an overview of the studies in which
metabolomics approach has been applied for
molecular authentication and discrimination
between organic and conventional products. The
organic food metabolome databases should be
further extended and validated in order to apply for
organic food authentication and traceability in the
future.
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