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บทคัดยอ 
กระแสความนิยมของกลุมผูบริโภคท่ีใสใจตอสุขภาพ

และคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบัน สงผลใหแนวโนม
การตลาดของผลิตภัณฑ “เกษตรอินทรีย” หรือ “ออรแกนิค” 
เติบโตอยางตอเนื่องและจัดอยูในกลุมผลิตภัณฑ “พรีเมี่ยม” 
ที่มีมูลคาสูง จึงจําเปนตองมีการพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพ
สําหรับปองกันการปลอมปนสินคาเกษตรท่ัวไปเพื่อขายเปน
สินคาเกษตรอินทรีย เมตาโบโลมิกส (metabolomics) คือ 
การวิเคราะหขอมูลสารเมตาบอไลตโดยรวม (metabolite 
profile) หรือ เมตาโบโลม (metabolome) ซึ่งเปรียบเสมือน
ลายพิมพระดับโมเลกุล (molecular fingerprint) ของระบบ
ชีวภาพที่สนใจ ในบทความปริทัศนนี้จึงขอนําเสนอความกาวหนา
ทางวิชาการในการระบุอัตลักษณทางชีวโมเลกุลของผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหารอินทรียดวยเทคโนโลยีดังกลาว โดยครอบคลุม
หลักการเบื้องตนของการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเมตาโบโลมิกสในการศึกษาวิจัยทางดาน
เกษตรและอาหาร (foodomics) การอภิปรายตัวอยางงานวิจัย
ที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของการผลิตแบบเกษตรอินทรียตอ
การเปล่ียนแปลงองคประกอบสารเมตาบอไลตในผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหารแปรรูปทั้งที่ไดจากพืชและปศุสัตว การ
วิเคราะหสารเมตาบอไลตที่สามารถใชเปนตัวบงชี้ชีวภาพ 
(biomarker) เพื่อแยกความแตกตางระหวางผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียและผลิตภัณฑทั่วไป รวมท้ังผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงปริมาณสารดังกลาวตอคุณภาพและคุณคาทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ โดยขอมูลเชิงลึกที่ไดจะเปนพื้นฐาน
สําคัญในการพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพเพื่อระบุอัตลักษณ
ทางชีวโมเลกุล (food authentication) ของผลิตภัณฑเกษตร
และอาหารอินทรียในอนาคตตอไป 
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ABSTRACT 
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. 

Keywords: organic agricultural products, metabolomics, 
molecular authentication, organic food, chemometrics 

ท่านสามารถตดิตามอา่นบทความฉบับเต็มไดท้ี� :
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/246559 




