Gum Arabic with Non Food/กัม อาราบิก กับ อุตสาหกรรมอืน
่ ๆ
Pharmaceutical:-อุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ์
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. การใช้ กัม อารบิกในอุตสาหกรรมการผลิต

ยานั้น อาศัยคุณสมบัติของการเป็ นตัวอิมลั ซิฟายเออร์ ตัวสร้างเสถียรภาพ ตัวช่วยให้ส่วนผสมแขวนลอย การเป็ นสารทาให้ชุ่มคอ และ
คุณลักษณะที่ช่วยในการเคลือบผิว ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างหลากหลายเนื่องจาก กัม อารบิก ยังสามารถรักษาความหนืดและการคง
สภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีในช่วงระดับความเป็ นกรดด่างที่กว้าง
และเป็ นตัวช่วยในการแขวนลอยของส่วนผสมยาที่ไม่ละลายใน
ของเหลวได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังป้ องกันการตกตะกอนของโลหะหนักในสารละลาย
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.

เนื่องจากความสามารถในการละลายดี มีความหนืดต่า และมีปริ มาณใยอาหารที่ละลายน้ าได้สูง กัม อารบิก จึงมักถูกใช้ในผลิตภัณฑ์
ทดแทนอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ าหนัก ในเครื่ องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสิ นค้าลดความอ้วน ซึ่งเมื่อประยุกต์เป็ นสิ นค้า
เภสัชภัณฑ์ จะทาให้ตวั ยาค่อย ๆ ถูกปล่อยออกมาทางานได้ยาวนานขึ้น และตรงบริ เวณอวัยวะเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้ออกฤทธิ์
เนื่องจากคุณสมบัติของกัม อารบิกที่ช่วยห่อหุม้ ตัวยาไว้นนั่ เอง
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. ในทางการแพทย์ กัม อา

รบิก ใช้รักษาอาการความดันโลหิตต่าจากการสูญเสี ยเลือด หรื ออาการช็อคหลังการผ่าตัด การเติมสารละลายกัม อารบิก (a 7%) จะช่วย
ลดอัตราการสลายตัวของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งเป็ นวิธีการรักษาที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีการ
พัฒนาสารที่ใช้เพิ่มปริ มาตรเลือดอื่นๆ ทดแทน กัม อารบิก แล้ว
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. ในศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง คุณสมบัติการยึดเกาะ

ของ กัม อารบิก นั้นเป็ นประโยชน์สาหรับขั้นตอนการปลูกถ่ายระบบประสาทส่วนปลายที่ถูกทาลาย สาหรับ กัม อารบิก แบบผงสเปรย์
ดราย นั้นมักใช้เป็ นสารตัวพาในการผลิตแคปซูล และเป็ นตัวประสานทาให้ยาเกาะตัวกันเป็ นเม็ด โดยหนึ่งในการประยุกต์ใช้ กัม อา
รบิก ที่เป็ นวิธีโบราณที่สุดและรู ้จกั แพร่ หลายมากที่สุดคือการใช้ในยาน้ าแก้ไอ

Cosmetics industries:-อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
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 nontoxicity. 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. หนึง่ ในคุณประโยชน์ของ กัม

อารบิก ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสำอำงก็คือ ควำมไม่มีพษิ สำหรับกำรใช้ ในผลิตภัณฑ์ครี มบำรุงผิว แชมพู และครี มใส่ผม กัม อารบิก
เป็ นอิมลั ซิฟำยเออร์ ที่มีประสิทธิผล ช่วยในกำรเพิม่ ควำมหนืดและทำให้ เนื ้อโลชัน่ มีควำมคงตัว ป้องกันกำรกระจำยตัวของส่วนผสม
ให้ ควำมรู้สกึ เนื ้อครี มเนียนนุม่ ต่อผิวสัมผัสและสร้ ำงฟิ ล์มบำงๆ เคลือบผิวไว้ กัม อารบิก ยังใช้ สร้ ำงเสถียรภำพของเนื ้อโฟมใน
ผลิตภัณฑ์สบูเ่ หลว ช่วยคงสภำพ และเป็ นตัวประสำนในครี มใส่ผม ทังยั
้ งทำให้ สว่ นผสมคงตัว และก่อให้ เกิดคุณสมบัติแบบฟิ ล์มหุ้ม
ในผลิตภัณฑ์ครี มปกป้องผิว นอกจำกนี ้ยังใช้ เป็ นตัวเชื่อมประสำนส่วนผสมสำหรับแป้งผัดหน้ ำหรื อแป้งรองพื ้น และให้ คณ
ุ สมบัติ
ควำมเหนียวยึดเกำะได้ ดใี นสินค้ ำแผ่นมำสก์หน้ ำ

Gum Prints:-อุตสาหกรรมการพิมพ์
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. นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มีการใช้ กัม อารบิก ร่ วมกับสารเร่ งปฏิกิริยาและสารสี ต่างๆ ที่ละลาย

น้ าได้ พิมพ์ลงบนกระดาษ ด้วยกระบวนการเกิดภาพแบบเนกาทีพ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็ นสี กลับด้านเมื่อผ่านแสง กระบวนการพิมพ์น้ ีจะ
สวยงามมากขึ้นเมื่อเสริ มส่วนผสมด้วย กัม อารบิก ซึ่งไม่เพียงเฉพาะการพิมพ์ขาวดา ยังใช้ในเทคนิคการพิมพ์สี ซึ่งทาให้เกิดการ
เกาะติดชองสี คงลักษณะและรู ปร่ างให้ต่อเนื่องได้ดียงิ่ ขึ้น

Textiles:-อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
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. กัม อารบิก สามารถใช้ในกระบวนการปั่นเส้นด้าย โดยมีการเติมลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

และความยืดหยุน่ ของเส้นใย ในปั จจุบนั นี้ ผูผ้ ลิตสิ่ งทอหลายรายได้ใช้แป้ งมอดิฟายด์ผสมกับ กัม อารบิกในกระบวนการผลิต

Fabric Printing:-อุตสาหกรรมการพิมพ์ สิ่งทอ
Gum Arabic can be added to the painting formula to fix the pigment in the fabric, thus saving printing
costs. กัม อารบิก สามารถเติมลงไปในส่วนผสมของหมึกพิมพ์ เพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะของเม็ดสี บนผืนผ้า จึงช่วยในเรื่ อง

ประหยัดต้นทุนการพิมพ์

Water Colors:-อุตสาหกรรมสี น้า
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. ส่ วนประกอบสาคัญ

ในสี น้ าได้แก่ เม็ดสี ตัวประสาน (โดยทัว่ ไปได้แก่ กัม อารบิก) และน้ า เมื่อนาส่วนผสมทั้งสามมารวมตัวกันเกิดเป็ นสี น้ าลักษณะโปร่ ง
แสง กัม อารบิก สามารถทาหน้าที่เป็ นตัวประสาน รวมไปถึงสี น้ าประเภททึบแสง (สี โปสเตอร์) ด้วย เม็ดสี ที่เตรี ยมไว้เมื่อนามาผสมกับ
สารละลาย กัม อารบิกจะช่วยเพิ่มความข้นของเนื้อสี ทาให้คุณสมบัติในการเกาะติดพื้นผิวได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนี้ กัม อารบิก ยังสามารถ
ละลายน้ าได้เมื่ออยูใ่ นสภาวะแห้ง ดังนั้นจึงสามารถก็บไว้ในรู ปแบบก้อนสี แห้ง และในบางผูผ้ ลิตยังเติมสาร Oxgall (สารลดแรงตึงผิว)
ในกระบวนการผลิตสี น้ าเพื่อช่วยในการกระจายตัวของเม็ดสี อีกด้วย

Planographic Printing (Lithography):-อุตสาหกรรมระบบพิมพ์ พน
ื้ ราบ
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. ระบบการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มี

ลักษณะเป็ นพื้นผิวราบ หรื อเป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าคือระบบการพิมพ์ออ๊ ฟเซ็ตนั้น แม่พิมพ์ที่มีลกั ษณะพื้นราบนี้ บริ เวณภาพและ
ไม่ใช่ภาพอยูร่ ะดับเดียวกัน พิมพ์ได้โดยอาศัยสมบัติทางเคมีของน้ าและน้ ามันที่ไม่รวมตัวกันง่ายๆ ใช้วธิ ีทางเคมีในการทาแม่พิมพ์ โดย
ใช้โลหะแผ่นยางเป็ นแม่พิมพ์ และพิมพ์ผา่ นยาง ซึ่งทาให้เป็ นการพิมพ์ทางอ้อม โดยวัสดุพิมพ์จะไม่สมั ผัสกับแม่พิมพ์โดยตรง แต่จะอยู่
ระหว่างโมผ้ายางกับโมกดพิมพ์ หมึกพิมพ์ออฟเซตเป็ นหมึกพิมพ์ที่เหนียว และมีสมบัติเป็ นน้ ามัน เมื่อทาลงไปบนแม่พิมพ์จะเกาะติด
บริ เวณภาพซึ่งมีสมบัติใกล้เคียงกัน ส่วนบริ เวณที่ไม่มีภาพจะถูกทาให้ช้ืนด้วยน้ า หมึกพิมพ์จึงไม่ติดบริ เวณนี้ กัม อารบิก จะทาหน้าที่
ยึดเกาะตรงบริ เวณไร้ภาพเพื่อป้ องกันการเปื้ อนของหมึกพิมพ์ ข้อดีของการพิมพ์ระบบออฟเซตได้แก่ คุณภาพของการพิมพ์ที่ดีกว่า
ระบบอื่นๆ ใช้หมึกน้อยกว่าการพิมพ์ระบบอื่น เมื่อเทียบกับเนื้อที่ที่พิมพ์ แม่พิมพ์ของระบบออฟเซตทาให้ง่ายกว่าระบบอื่นๆ

Mural Painting:- การใช้ งานกับภาพจิตรกรรม
Gum Arabic liquid should be mixed into paint before use, especially water-based paint. Gum Arabic
makes the colors brighter and lighter. สารละลาย กัม อารบิก สามารถนามาผสมกับเนื้ อสี สาหรับวาดภาพจิตรกรรม

โดยเฉพาะสี ที่ละลายในน้ า ซึ่ง กัม อารบิก จะช่วยให้สีกระจ่างและสว่างมากขึ้น

