
 

 

Gum Arabic with Non Food/กมั อาราบิก กบั อุตสาหกรรมอืน่ๆ 
 

Pharmaceutical:-อุตสาหกรรมยาและเภสัชภณัฑ์ 

Usage of Gum Arabic in pharmaceutical depends upon its emulsifying, suspending, demulcent or 

coating characteristics. It is an effective suspending aid and has been employed to suspend insoluble 

drugs and to prevent the precipitation of heavy metals from solution. การใช ้กมั อารบิกในอุตสาหกรรมการผลิต
ยานั้น อาศยัคุณสมบติัของการเป็นตวัอิมลัซิฟายเออร์ ตวัสร้างเสถียรภาพ ตวัช่วยใหส่้วนผสมแขวนลอย การเป็นสารท าใหชุ่้มคอ และ
คุณลกัษณะท่ีช่วยในการเคลือบผวิ ซ่ึงไดมี้การใชง้านอยา่งหลากหลายเน่ืองจาก กมั อารบิก ยงัสามารถรักษาความหนืดและการคง
สภาพของผลิตภณัฑไ์ดดี้ในช่วงระดบัความเป็นกรดด่างท่ีกวา้ง และเป็นตวัช่วยในการแขวนลอยของส่วนผสมยาท่ีไม่ละลายใน
ของเหลวไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ทั้งยงัป้องกนัการตกตะกอนของโลหะหนกัในสารละลาย 

 

Due to its high solubility, low viscosity and high soluble dietary fiber content, Gum Arabic finds use 

in meal replacers, nutritional beverages and weight-loss products. For pharmaceutical usage its 

inherent emulsifying and stabilizing properties plus its demulcent and emollient characteristics have 

led to a number of applications which are further extended because it retains its viscosity and 

stabilizing properties over a wide pH range. Intestinal absorption of poorly soluble medicinal 

substances, such as steroids, fat-soluble vitamins, and barbiturates which are suspended in Gum 

Arabic can be facilitated by incorporation of wetting-agents or other emulsifiers into the preparation. 

เน่ืองจากความสามารถในการละลายดี มีความหนืดต ่า และมีปริมาณใยอาหารท่ีละลายน ้ าไดสู้ง กมั อารบิก จึงมกัถูกใชใ้นผลิตภณัฑ์
ทดแทนอาหารท่ีใชใ้นการควบคุมน ้ าหนกั ในเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และสินคา้ลดความอว้น ซ่ึงเม่ือประยกุตเ์ป็นสินคา้
เภสชัภณัฑ ์ จะท าใหต้วัยาค่อย ๆ ถูกปล่อยออกมาท างานไดย้าวนานข้ึน และตรงบริเวณอวยัวะเป้าหมายท่ีตอ้งการใหอ้อกฤทธ์ิ 
เน่ืองจากคุณสมบติัของกมั อารบิกท่ีช่วยห่อหุม้ตวัยาไวน้ัน่เอง 
 
In the medical area Gum Arabic has been used for the treatment of low blood pressure caused by 

hemorrhage or surgical shock. The addition of (a 7%) Gum Arabic solution reduced the dissipation 

rate of the sodium chloride solution and this treatment was successfully. However, the subsequent 

development of such blood plasma extenders eliminated the use of Gum Arabic. ในทางการแพทย ์กมั อา
รบิก ใชรั้กษาอาการความดนัโลหิตต ่าจากการสูญเสียเลือด หรืออาการช็อคหลงัการผา่ตดั การเติมสารละลายกมั อารบิก (a 7%) จะช่วย
ลดอตัราการสลายตวัของสารละลายโซเดียมคลอไรด ์ ซ่ึงเป็นวธีิการรักษาท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัมีการ
พฒันาสารท่ีใชเ้พ่ิมปริมาตรเลือดอ่ืนๆ ทดแทน กมั อารบิก แลว้ 
 
 In plastic surgery Gum Arabic adhesive has been used successfully in grafting destroyed peripheral 

nerves. Spraydried Gum Arabic is used both as a carrier in capsules and as a tabletting binder. One of 

its oldest and best known uses has been in cough syrups. ในศาสตร์ทางดา้นศลัยกรรมตกแต่ง คุณสมบติัการยดึเกาะ

ของ กมั อารบกิ นั้นเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนการปลูกถ่ายระบบประสาทส่วนปลายท่ีถูกท าลาย ส าหรับ กมั อารบิก แบบผงสเปรย ์

ดราย นั้นมกัใชเ้ป็นสารตวัพาในการผลิตแคปซูล และเป็นตวัประสานท าใหย้าเกาะตวักนัเป็นเมด็ โดยหน่ึงในการประยกุตใ์ช ้ กมั อา

รบิก ท่ีเป็นวธีิโบราณท่ีสุดและรู้จกัแพร่หลายมากท่ีสุดคือการใชใ้นยาน ้ าแกไ้อ 



 

 

 

 

 Cosmetics industries:-อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง  
Gum Arabic is effective as an emulsifier. It increases the viscosity and stabilizes the lotion, assists in 

imparting spreading properties, adds a smooth feeling to skin and forms a protective coating. The 

gum is also used as a foam stabilizer in liquid soaps, fixative and binder in hair creams, as a stabilizer 

and film former in protective creams. One of the advantages of Gum Arabic in cosmetics is its non-

toxicity. In applications for creams, shampoo and hair cream, Gum Arabic stabilizes, adds a smooth 

feeling to the skin, and forms a protective coating. It is also a binding agent in the formation of 

compact cake and rouges, and an adhesive in the preparation of facial masks. หนึง่ในคณุประโยชน์ของ กัม 

อารบิก ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงก็คือ ควำมไมม่ีพษิ ส ำหรับกำรใช้ในผลติภณัฑ์ครีมบ ำรุงผิว แชมพ ู และครีมใสผ่ม กัม อารบิก 
เป็นอิมลัซิฟำยเออร์ที่มีประสทิธิผล ช่วยในกำรเพิม่ควำมหนืดและท ำให้เนือ้โลชัน่มีควำมคงตวั ป้องกนักำรกระจำยตวัของสว่นผสม 
ให้ควำมรู้สกึเนือ้ครีมเนียนนุม่ตอ่ผิวสมัผสัและสร้ำงฟิล์มบำงๆ เคลอืบผิวไว้ กัม อารบิก ยงัใช้สร้ำงเสถียรภำพของเนือ้โฟมใน
ผลติภณัฑ์สบูเ่หลว ช่วยคงสภำพ และเป็นตวัประสำนในครีมใสผ่ม ทัง้ยงัท ำให้สว่นผสมคงตวั และก่อให้เกิดคณุสมบตัิแบบฟิล์มหุ้ม
ในผลติภณัฑ์ครีมปกป้องผิว นอกจำกนีย้งัใช้เป็นตวัเช่ือมประสำนสว่นผสมส ำหรับแป้งผดัหน้ำหรือแป้งรองพืน้ และให้คณุสมบตัิ
ควำมเหนียวยดึเกำะได้ดใีนสนิค้ำแผน่มำสก์หน้ำ 

 
 

 



 

 

Gum Prints:-อุตสาหกรรมการพมิพ์ 

Since the nineteenth century, gum Arabic has been combined with a sensitizer and a soluble pigment, 

applied to paper, and exposed through a negative under a powerful light source. This can produce 

beautiful prints only surpassed by adding further layers of gum pigments in registration. It is also 

possible to print color separated black-white negatives to produce gorgeous true color prints, but 

precise registration is required. นบัตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 19 มีการใช ้กมั อารบิก ร่วมกบัสารเร่งปฏิกิริยาและสารสีต่างๆ ท่ีละลาย
น ้ าได ้ พิมพล์งบนกระดาษ ดว้ยกระบวนการเกิดภาพแบบเนกาทีพ ซ่ึงจะเปล่ียนเป็นสีกลบัดา้นเม่ือผา่นแสง กระบวนการพิมพน้ี์จะ
สวยงามมากข้ึนเม่ือเสริมส่วนผสมดว้ย กมั อารบิก ซ่ึงไม่เพียงเฉพาะการพิมพข์าวด า ยงัใชใ้นเทคนิคการพิมพสี์ ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
เกาะติดชองสี คงลกัษณะและรูปร่างใหต้่อเน่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
 

Textiles:-อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

Gum Arabic can be using in the melting yarn chips process. Gum Arabic is added to make the yarn 

stronger and increase its tensile strength. These days, many textile manufacturers use a modified 

starch mixed with Gum Arabic. กมั อารบกิ สามารถใชใ้นกระบวนการป่ันเสน้ดา้ย โดยมีการเติมลงไปเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรง
และความยดืหยุน่ของเสน้ใย ในปัจจุบนัน้ี ผูผ้ลิตส่ิงทอหลายรายไดใ้ชแ้ป้งมอดิฟายดผ์สมกบั กมั อารบิกในกระบวนการผลิต 
 

 
 

 

 

 



 

 

Fabric Printing:-อุตสาหกรรมการพมิพ์ส่ิงทอ 

Gum Arabic can be added to the painting formula to fix the pigment in the fabric, thus saving printing 

costs. กมั อารบิก สามารถเติมลงไปในส่วนผสมของหมึกพิมพ ์ เพ่ือท่ีจะช่วยในการยดึเกาะของเมด็สีบนผนืผา้ จึงช่วยในเร่ือง
ประหยดัตน้ทุนการพิมพ ์
 

       
 

Water Colors:-อุตสาหกรรมสีน ้า 
The essential ingredients in watercolors are pigments, a binding agent (usually gum Arabic), and 

water. When combined these three components create transparent watercolor. Gum Arabic acts as the 

binder for both watercolor and gouache paints. Pigments are ground up and a liquid gum Arabic 

solution is added to produce paint that is more opaque and which imparts a dusty quality to the 

surface. Gum Arabic is resoluble once it has dried, therefore it can be stored in cakes. Occasionally 

oxgall (a wetting agent) is added to water color to aid the even dispersion of pigment. ส่วนประกอบส าคญั
ในสีน ้ าไดแ้ก่ เมด็สี ตวัประสาน (โดยทัว่ไปไดแ้ก่ กมั อารบิก) และน ้ า เม่ือน าส่วนผสมทั้งสามมารวมตวักนัเกิดเป็นสีน ้ าลกัษณะโปร่ง
แสง กมั อารบกิ สามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสาน รวมไปถึงสีน ้ าประเภททึบแสง (สีโปสเตอร์) ดว้ย เมด็สีท่ีเตรียมไวเ้ม่ือน ามาผสมกบั
สารละลาย กมั อารบิกจะช่วยเพ่ิมความขน้ของเน้ือสี ท าใหคุ้ณสมบติัในการเกาะติดพ้ืนผิวไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ี กมั อารบกิ ยงัสามารถ
ละลายน ้ าไดเ้ม่ืออยูใ่นสภาวะแหง้ ดงันั้นจึงสามารถก็บไวใ้นรูปแบบกอ้นสีแหง้ และในบางผูผ้ลิตยงัเติมสาร Oxgall (สารลดแรงตึงผวิ) 
ในกระบวนการผลิตสีน ้ าเพ่ือช่วยในการกระจายตวัของเมด็สีอีกดว้ย 

 
 

 



 

 

Planographic Printing (Lithography):-อุตสาหกรรมระบบพมิพ์พืน้ราบ 

The planographic method of offset lithography is “by far the most common form of printing 

nowadays” according to Alan Pipes, author of "Products for Graphic Designers". The process works 

by sensitizing a part of the printing plate so that it will accept grease, oil, printing ink. An image is 

drawn or transferred on to an aluminum or zinc plate and ‘etched’ with a solution of gum Arabic, 

water, and nitric acid. This area is known as the oleophylic area, and the nonsensitized area is called 

hydrophilic. Offset lithography continues to be the most economical and reasonable printing process 

because of its low up-front costs for film preparation and press operation. ระบบการพิมพท่ี์ใชแ้ม่พิมพท่ี์มี
ลกัษณะเป็นพ้ืนผิวราบ หรือเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่คือระบบการพิมพอ์อ๊ฟเซ็ตนั้น แม่พิมพท่ี์มีลกัษณะพ้ืนราบน้ี บริเวณภาพและ
ไม่ใช่ภาพอยูร่ะดบัเดียวกนั พิมพไ์ดโ้ดยอาศยัสมบติัทางเคมีของน ้าและน ้ ามนัท่ีไม่รวมตวักนัง่ายๆ ใชว้ธีิทางเคมีในการท าแม่พิมพ ์โดย
ใชโ้ลหะแผน่ยางเป็นแม่พิมพ ์และพิมพผ์า่นยาง ซ่ึงท าใหเ้ป็นการพิมพท์างออ้ม โดยวสัดุพิมพจ์ะไม่สมัผสักบัแม่พิมพโ์ดยตรง แตจ่ะอยู่
ระหวา่งโมผา้ยางกบัโมกดพิมพ ์ หมึกพิมพอ์อฟเซตเป็นหมึกพิมพท่ี์เหนียว และมีสมบติัเป็นน ้ ามนั เม่ือทาลงไปบนแม่พิมพจ์ะเกาะติด
บริเวณภาพซ่ึงมีสมบติัใกลเ้คียงกนั ส่วนบริเวณท่ีไม่มีภาพจะถูกท าใหช้ื้นดว้ยน ้ า หมึกพิมพจึ์งไม่ติดบริเวณน้ี กมั อารบิก จะท าหนา้ท่ี
ยดึเกาะตรงบริเวณไร้ภาพเพ่ือป้องกนัการเป้ือนของหมึกพิมพ ์ ขอ้ดีของการพิมพร์ะบบออฟเซตไดแ้ก่ คุณภาพของการพิมพท่ี์ดีกวา่
ระบบอ่ืนๆ ใชห้มึกนอ้ยกวา่การพิมพร์ะบบอ่ืน เม่ือเทียบกบัเน้ือท่ีท่ีพิมพ ์แม่พิมพข์องระบบออฟเซตท าใหง่้ายกวา่ระบบอ่ืนๆ 

 

  

Mural Painting:- การใช้งานกบัภาพจติรกรรม 

Gum Arabic liquid should be mixed into paint before use, especially water-based paint. Gum Arabic 

makes the colors brighter and lighter. สารละลาย กมั อารบิก สามารถน ามาผสมกบัเน้ือสีส าหรับวาดภาพจิตรกรรม 
โดยเฉพาะสีท่ีละลายในน ้ า ซ่ึง กมั อารบิก จะช่วยใหสี้กระจ่างและสวา่งมากข้ึน 

 


