
เทคโนโลยเีปลีย่น「น ำ้」
UFB（Ultra Fine Bubble）คือ

ด้วยเทคโนโลยี Pump ของ MARUYAMA

สร้ำง UFB ระดบัสูงสุดของโลก



การ
ประมง

ท าความ
สะอาด

ส่ิงแวดล้อม

การเกษตร

・ปลาท่ีเล้ียงในฟาร์มเติบโตในระยะเวลาอนัสั้น
・รักษาความสดใหม่เป็นเวลานาน

・เพิ่มความแน่นของเน้ือมะเขือเทศและเพิม่ความมนัวาว
・ผลผลิตเพิ่มข้ึนและความหวานเพิ่มข้ึน

・คราบท่ีติดอยูใ่นหอ้งน ้าหลุดออกไป
・ปริมาณตะกรันลดนอ้ยลง
・สามารถก าจดัเกลือได้

เปล่ียนน ำ้โดย
・・Ultra Fine Bubble

・ผลลพัธ์จากการท าความสะอาดแม่น ้า



การทดสอบ
พืช ： มะเขือเทศ
การทดสอบ ： ผสมปุ๋ยเข้ากบั UFB (1,000L/10a)
ระยะเวลา ： 10-14 วนั 1คร้ัง
การประเมินผล：การเปรียบเทียบผลผลติระหว่างโซน
ทดสอบและโซนปกติ

เปรียบเทียบการเติบโตของมะเขือเทศโดยทดสอบระหวา่ง"น ้าธรรมดา" และ "น ้า UFB" ในทุก ๆ 10-14 วนั

การเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเพาะช า

試験区
１０アール

慣行区
１０アール

慣行区
１０アール

ファーム熊本　３０アールฟาร์ม 30 ไร่

ทดสอบ
10 ไร่

ปกติ
10 ไร่

ปกติ
10 ไร่



ผลลพัธ์ที ่Kumamoto Tomato Farm
2018/11～2019/3ส้ินเดือน
・อตัราเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 113 %
・ในช่วงปีแรกมีการเกบ็เก่ียวเพ่ิมข้ึนผลก าไร
เพ่ิมข้ึน ท าใหใ้นช่วงคร่ึงปีหลงัลดอตัราเกบ็เก่ียวลง

พืน้ที่ท าการ
ทดสอบ

พืน้ที่ที่ไม่ได้ท า
การทดสอบ

จ านวน
ตูสิ้นคา้

น ้าหนกั
จ านวน
ตูสิ้นคา้

น ้าหนกั
อตัราการ
เปล่ียน
แปลง

หน่วย ตู้ กโิลกรัม ตู้ กโิลกรัม ％

จ ำนวน 370 4,624 327 4,088 113

การเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเพาะช า



ผลของการปลูกพืชไร้ดนิในจังหวดักุนมะ
・เกบ็เก่ียวไดไ้วข้ึนหน่ึงสัปดาห์
・อตัราเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 31%
・ความแตกแต่งของผลลพัธ์ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ แต่โดยส่วนมาก
สามารถใชไ้ด้

พืน้ทีท่ าการ
ทดสอบ

พืน้ทีท่ี่ไม่ได้
ท าการทดสอบ

อัตรำกำร
เปล่ียน
แปลง

Ｋｇ Ｋｇ ％

ผลลัพธ์ 88,410 67,400 131%

ชนิด พืน้ทีท่ ำกำร
ทดสอบ

พืน้ทีท่ีไ่ม่ได้
ท ำกำร
ทดสอบ

อัตรำกำร
เปลี่ยน
แปลง

Pomodoro 7,710 7,600 101%

มะเขือเทศเชอรร่ี์ 20,220 20,580 98%

มะเขื่อเทศรำชินี 11,540 8,210 141%

Black cherry 22,940 8,710 263%

Green zebra 26,000 22,300 117%

ผลลพัธ์ ｋｇ 88,410 67,400 131%

การเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเพาะช า



เดอืน２วันที２่５ เดอืน３วันที２่５

ใช้ＵＦＢ・・ต้นสูงขึน้、หนาขึน้

การเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเพาะช า

ใช ้UFB ใช ้UFBไม่ใช ้UFB ไม่ใช ้UFB



ประมง
ท าความ
สะอาด

สิ่งแวดล้อม

เกษตร

ความคดิที่จะเปลีย่น「น า้」

เร่ืองราวความส าเร็จในด้านการท าความสะอาด



อธิบายการใช้เพ่ือการท าความสะอาด ของ UFB
Bubbles burst=การกระตุ้นทางกายภาพเป็นส่ิงส าคญั=ละอองหมอก (ความรู้เกีย่วกบั Moving jet)



การก าจัดคราบตะกรันในห้องน ้าสาธารณะ

ปัญหาของห้องน า้
・น า้ยาล้างคราบตะกรัน ราคา 10,000 บาท ต่อปีต่อห้องผู้ชาย

+ ค่าท าความสะอาดท่อ + กลิน่ !!!
・พนักงานท าความสะอาดขาดแคลน
・หากอุดตนัส่ิงปฏิกลูล้นท าให้เกดิความเสียหายอย่างมาก และมหีากท า

การซ่อมบ ารุงจะมรีาคาแพง ครำบตะกรันทีอ่ยู่ถำยในทอ่



ผลการใช้ UFB กบัห้องน า้ชายแห่งหน่ึง
ภำพก่อนใช้ UFB

2019/06/12

เร่ิมตดิตัง้ UFB

2019/06/20

ผลกำรตดิตัง้ UFB (4 อำทติยห์ลังตดิตัง้)
2019/07/17

จากภาพจะเห็นไดว้่ามีคราบตะกรนัและ
คราบสีเหลืองเกาะอยู่ท่ีบรเิวณภายในท่อ

จากภาพจะเห็นไดว้่าคราบตะกรนัและคราบ
สีเหลืองเกาะอยู่ท่ีบรเิวณภายในท่อเริม่หลดุ

ออกและไม่มีการอดุตนัภายในท่อ

จากภาพจะเห็นไดว้่าคราบตะกรนัและคราบสี
เหลืองเกาะอยู่ท่ีบรเิวณภายในท่อประมาณ 1/3 
ของท่อ และมีความสงูประมาณ 3 เซนติเมตร

จากการใช ้UFB คราบตะกรนัและคราบสีเหลือง
เกาะอยู่ท่ีบรเิวณภายในท่อมีความสงูเหลือเพียง 

3 มิลลิเมตร

ภาพของคราบตะกรนัท่ีน าออกมา
ใชก้ลอ้งขนาดเล็ก ในการส ารวจท่อ



รายงานการส ารวจการใช้ UFB เพ่ือการก าจัดเกลือ

รายงานการบ ารุงรกัษา "ผลการลดความเขม้ขน้ของเกลือโดยใชน้ า้ฟองละเอียดมาก"

จากการสาธิตน า้ UFB มีฤทธ์ิในการขจดัเกลือ

น า้ UFB มผีลในการลดความเข้มข้นของเกลือ

ผลทีไ่ด้จำกกำรลดควำมเข้มข้นของเกลอื
・ลดต้นทุน
・ปรับปรุงควำมปลอดภัย
・กำรยดือำยุของโครงสร้ำงและเคร่ืองจักร
・ลดค่ำซ่อมและซือ้ใหม่



ผลของการท าความสะอาดแผ่นโซล่าเซลล์

ชุดเคร่ืองยนต์ Maruyama พร้อมระบบหัวฉีดแบบไดนามิก
ใช้น า้ UFB ที่ผลติในคร้ังเดยีว (จ านวน UFB 300 ล้านต่อ 1 มล.)

การประเมินโดย บริษทั ท าความสะอาด
・ลดภาระงานที่ส าคญั= เวลาส้ันลง = ผลก าไร
・ช าระล้างดกีว่าวธีิการดั้งเดมิ
・สเปรย์มีแรงดนัไม่สูงจนเกนิไป จงึท าให้ไม่เกดิงานเสียจากการท าความ
สะอาด
・ลดความเสียหายที่เกดิจากเกลือ
・การก าจดัมูลนก (สาเหตุใหญ่ที่ท าให้แผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง)

กระบวนการธรรมดา 3 คน
น ำไม้ถูจุ่มลงในน ้ำ→ เช็ดสิ่งสกปรก→ เสร็จสิน้กำรเช็ด
※ในขนัตอนนีผู้ท่ี้ท  าความสะอาดจะตอ้งมีถงัเพ่ือใชใ้นการท าความสะอาดไมถู้

กระบวนการ UFB เพียง 2 คนกส็ามารถท าได้
สเปรย์น า้ UFB 1 คน → เช็ดท าความสะอาด 1 คน



การใช้งาน UFB กบัสัตว์เลีย้ง

ตรวจสอบเน้ือหา
・อาบน า้ให้สัตว์เลีย้งโดยไม่ใช้แชมพู
・ไม่เกดิอนัตรายจากการใช้แชมพู
・วธีิการใช้เหมือนกนั(มแีชมพู)



ทดลองก าจัดส่ิงสกปรกออกจากอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ・ ผลจากการใช้ UFB

เช็ดออกด้วยผ้าขีร้ิ้ว
ทิง้ไว้ 1 นาทหีลงัจากน้ันทาถูด้วยแปรง

ผงซักฟอกเท่าน้ัน

ผงซักฟอก UFB

น า้อลัคาไลน์

น า้อลัคาไลน์UFB



ประมง

ท าความ
สะอาด

ส่ิงแวดล้อม

เกษตร

ความคดิที่จะเปลีย่น「น า้」

เร่ืองราวความส าเร็จในด้านการรักษา
ส่ิงแวดล้อม



สระน ้าบริเวณพระบรมมหาราชวงั การท าน ้าใหบ้ริสุทธ์ิรอบคูเมือง

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 5 วนัต่อสปัดาห์×1วนั 4 ชัว่โมง อตัราการไหล 20 ลิตร ต่อปัมม 1 เคร่ือง
บ าบดัน า้ 64,000 ตนั・・น า้ใสขึน้・การลดเชือ้อีโคไล(เช่ือท่ีท าใหท้อ้งเสีย)

before after



ทดลองใชบ้ าบดัน ้ า・・การสาธิตใชใ้นสระน ้าท่ีเซ่ียงไฮ้

11/26

12/4

12/11

12/16

น ้ามีลกัษณะเป็นสีเขียว

สีเร่ิมเปล่ียนไป

ยงัคงขุ่นและมองไม่เห็นท่อ

สามารถมองเห็นท่อในสระน ้า



ทดสอบการฆ่าเช้ือ・・ประเมินผลการทดสอบดว้ยวสัดุทดสอบ

เป้าหมาย
ทดสอบโดยฉีดแบคทีเรียเขา้ไปในวสัดุทดสอบ
จากนั้นยนืยนัผลการฆ่าเช้ือ

การเพาะเล้ียงเซลล์
24 ชัว่โมง 36℃

ผลการทดสอบ
ตรวจสอบสถานะ หลงัจาก 12 ชัว่โมงการเพาะเช้ือแบคทีเรีย
ในแต่ละแถบทดสอบ

น ้าประปา น ้าUFB ยาของ บริษทั O

30 นาที
หลงัจากทดสอบ

12 ชัว่โมง 
หลงัจากทดสอบ



ผลการทดสอบ
เม่ือทดสอบดว้ย UFB หลงัจากทดสอบ 30 นาที แบคทีเรียมีอตัราลดลง
และหลงัจากการทดสอบนาน 12 ชัว่โมงไม่พบเช้ือแบคทีเรียทัว่ไปและเช้ือ E. coli
ไม่มีการเปล่ียนแปลงในค่า ph หรือ ORP (Oxidation Reduction Potential : 
ชนิดของดชันีท่ีแสดงถึงระดบัความสามารถในการเกิดออกซิเดชนัและการเกิดรีดกัชนั) ของน ้า

รำยกำรตรวจสอบ น ำ้ประปำ น ำ้UFB
กำรเจอืจำง 10,000 เทำ่ของ

ยำของ บริษัท O

เชือ้แบคทเีรียทั่วไป พบเชือ้ ไม่พบเชือ้ ไม่พบเชือ้

เชือ้ E. coli พบเชือ้ ไม่พบเชือ้ ไม่พบเชือ้

ค่ำ ｐＨ ７．７ ７．７ ８．３

ORP ３４０ｍｖ ３７０ｍｖ ７３５ｍｖ

ทดสอบในเวลาอนัส้ัน：วนัที ่26 เดือนสิงหาคม 2018～วนัที ่28 เดือนสิงหาคม 2018

ทดสอบการฆ่าเช้ือ・・ประเมินผลการทดสอบดว้ยวสัดุทดสอบ



ประมง
ท าความ
สะอาด ส่ิงแวดล้อม

เกษตร

เร่ืองราวความส าเร็จใน
ด้านการประมง

ความคดิที่จะเปลีย่น「น า้」



การใช้ UFB ส าหรับสัตว์น า้
ปัมม UFB ของบริษทัมารูยาม่า

8 ลา้นลา้น UFB ต่อนาที
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลา



ทดสอบกบักรมปศุสัตว์ของประเทศไทย ในส่วนของตลาดขายส่ง

การทดสอบ
ทดสอบ：ปศุสัตว์ไทย
เน้ือหา：ได้น าเอา UFB unit มาใช้ในปศุสัตวไทยเพ่ือช่วยในการไหลเวยีนของเสียภายในบ่อ
การทดสอบว่าระยะเวลาการเกบ็ทางชีวภาพจะนานขึน้
ระยะเวลา：ทุก12ช่ัวโมงต่อวนั （ไม่มีการเคล่ือนย้ายระหว่างด าเนินงาน）
การประเมินผล：เปรียบเทียบจ านวนผลผลติทางชีวภาพระหว่างใช้ UFB กบัไม่ได้ใช้ UFB
ช่วงระยะเวลา：2018/12～2019/04
ข้อด：ีในการด าเนินงานมีอตัราของเสียลดน้อยลง



ทดลองเลีย้งกุ้งlobster

ผลลพัธ์ ที่1 ลูกกุ้งมีอตัราการตายลดลง

พืน้ที่ที่ไม่ได้ทดสอบ ตาย 10 ตวั/เดือน ・ tank
↓
พืน้ที่ที่ทดสอบ UFB อตัราการตายลดลง 4-5 ตวั

※ กุ้งตวัเมยีตาย 1 ตวั เกดิความเสียหายประมาณ 18,000 เยน

ลดปริมำณ
กำรตำยของ

ลูกกุ้ง

ผลลัพธ ์ที2่ ควำมเข้มข้นของออกซเิจนเพิม่ขึน้

พืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ทดสอบ 4〜5ppm

↓
พืน้ทีท่ีท่ดสอบ UFB เพิม่ขึน้  8ppm

ควำมเข้มข้น
ของออกซเิจน

เพิม่ขึน้

※น า้ท่ีใชใ้นการเพาะเลีย้งจะเปลี่ยนทกุๆสปัดาห์
「น า้ท่ีใชไ้ม่ไดเ้ปล่ียนแหลง่น า้」ในการทดสอบมีความแตกตา่งระหว่างพืน้ท่ีท่ีไม่ได้
ทดสอบและพืน้ท่ีท่ีทดสอบ UFB

ผลลัพธ ์ที3่ กุ้งกนิเหยือ่มำกขึน้
เหตุผลทีกุ้่งกินเหยือ่มำกขึน้น้ัน
คำดว่ำเป็นผลจำกกำรทีค่วำมเข้มข้นของ
ออกซิเจนเพิม่ขึน้ ท ำให้กำรเตบิโตของกุ้ง
เร็วขึน้ จำกกำรสังเกตกำรทดสอบในช่วง 
1.5 เดอืนทีผ่่ำนมำ

มีควำมอยำก
อำหำรมำกขึน้

ความยาว 0.8mm จนถึง 20㎝ วางไข่สองครัง้ระหว่างการเลีย้ง

<ตอนนีท้ดลองใช ้(ประมาณ 1.5 เดือน)>

การทดสอบเริม่ตน้เดือนตลุาคม ปลายเดือนธนัวาคมจดัสง่ประมาณ 5 เดือนก่อนที่จะสง่

ลูกกุ้ง



กรณีอ่ืน ๆของเทคโนโลย ีUFB （การประเมินบริษทัอ่ืน ๆ）

-แบคทีเรีย Legionella ลดลงประมาณ 80%
-ขจดัตะกรัน ขจดักล่ินและก าจดัแบคทีเรียเม่ือใชใ้นการท าความสะอาด
-ผลการขจดัเกลือออกจากน ้าปกติ 6 เท่า
-สเปรยห์มอกเพิ่มพลงัการท าความสะอาด 
-ใชข้จดัคราบน ้ามนั (หวัฝักบวั) 
-เป็นน ้าส าหรับเล้ียงหมู
-ปรับปรุงคุณภาพของเน้ือสตัวแ์ละระยะเวลาการเจริญเติบโตสั้นลงประมาณ 5 วนั
-ใชส้ าหรับลา้งตวัลูกหมู、ท าใหเ้กิดโรคผวิหนงันอ้ยลง、ลดอตัราการตาย
-เพิ่มการผลิตไข่เม่ือใชส้ าหรับการเล้ียงสตัวปี์ก
-UFB ท่ีมีอยูใ่นน ้าเสียนั้นจะท าการบ าบดัน ้าเสีย (น ้าเสียจากปศุสตัว ์ฯลฯ )



4 Big point ของ UFB

①มีขนำดเล็กมำก ไม่สำมำรถมองเหน็ได้ด้วยตำเปล่ำ
②ฟองอำกำศมีประจุลบ
③ควำมดันภำยในประมำณ 3MPa
④ฟองอำกำศสำมำรถอยู่ไดต้ัง้แต ่คร่ึงปี จนถงึ 1 ปี

เทคโนโลยลี  ้าสมยัของประเทศญ่ีปุ่น
UFB（Ultra Fine Bubble）



①มีขนาดเลก็มาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

１μ＝1 ใน 1 ล้านของเมตร

UFB（Ultra Fine Bubble）
เทคโนโลยลี  ้าสมยัของประเทศญ่ีปุ่น

ไวรัส แบคทเีรีย

ฟองอากาศ 500-1000 ฟองเม่ือเรียงตามความกวา้งของเส้นผม

ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้
30 µ

เส้นผม

คุณทราบหรือไม่ 
ท าไมน ้ าร้อนท่ีไหลออกมาจากน ้ าประปาจึงเป็นสีขาว
สาเหตุท่ีเป็นสีขาวคือ ฟองท่ีออกมามีขนาดเท่ากบัขนาดของเกสรดอกไม้
ท่ีเรียกวา่ microbubbles (ประมาณ 30 µ) 
โดย microbubbles นั้นสามารถก่อตวัข้ึนเองไดใ้นธรรมชาติ



②ฟองอากาศมีประจุลบ รูปภาพประจุของUFB

ฟองอากาศท่ีเป็นประจลุบจะเขา้หาประจบุวก
・ดงึดดูสารอาหารเช่นปุ๋ ยน า้ โดยผลของประจลุบจะเขา้ถงึไดท้ั่วบรเิวณ
・ดงึดดูสิ่งสกปรกและเพิ่มประสทิธิภาพในการท าความสะอาด

UFB（Ultra Fine Bubble）
เทคโนโลยลี  ้าสมยัของประเทศญ่ีปุ่น



UFB（Ultra Fine Bubble）
เทคโนโลยลี  ้าสมยัของประเทศญ่ีปุ่น

ยิง่ฟองอากาศมีขนาดเลก็เท่าใดความดนัภายในกจ็ะยิง่มากข้ึนเท่านั้น！！

การแตกตวัของฟองในความดนั 3MPa
ไวรสั・แบคทีเรยี（มีขนาดเทา่กบัฟองอากาศ） ⇒ ท าลาย
เซลลข์องมนษุยแ์ละพืช（ฟองอากาศหลายรอ้ยฟอง） ⇒ มีการกระตุน้ดีขึน้

③ความดันภายในประมาณ 3MPa

หลกัการการใช้ฟองอากาศ เพ่ือใช้ในการท าความสะอาด

คราบสกปรกหลุดออก



④ ฟองอากาศสามารถอยู่ได้ตั้งแต่ คร่ึงปี จนถงึ 1 ปี

เทคโนโลยลี  ้าสมยัของประเทศญ่ีปุ่น
UFB（Ultra Fine Bubble）



１． เล็ก (0.1μ)

２． แรงดันสูงสุด (3MPa）

３． ประจุลบ

Ultra Fine Bubble

3 คุณสมบัติทำงกำยภำพและ5 คุณสมบัติในกำรปฏิบัติ

1. น า้ ท าให้การท าความสะอาดมีผลทีด่ีขึน้

2. สร้างออกซิเจนมากขึน้

3. หยุดการเจริญเติบโตของแบคทเีรียและไวรัส

4. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชผลและปลาในฟาร์ม

5. ใช้งานได้หลากหลาย



สิ่งทีท่ ำใหส้ิ่งเหล่ำนีเ้กดิขึน้

『UFB（Ultra Fine Bubble）』
ของมำรูยำม่ำ

จุดเด่น 3 อย่ำง
１．ควำมเร็ว มำกทีสุ่ด คอื 200ลิตร／1นำที
２．ปริมำณ 1~4ล้ำนฟอง／1cc
３．รำคำถูก น้อยกว่ำคร่ึงหน่ึงกับทีม่อียู่ในตลำด
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บริษทั A
ประเทศญ่ีปุ่นในภาคตะวนัตกน ามาใช้
ขายมากกวา่ 500 หน่วย

ราคา 15～45 ล้านเยน

อตัราการสร้างฟอง 30นาที 20ลติร

เคร่ือง UFB หลงัจาก 30 นาทีประมาณ 400 ลา้นฟอง
หน่ึงเคร่ือง จะได ้46 ลา้นฟอง

ไฟ 3 phase200～460V

บริษทั B
ใชใ้นการประมง
ขายประมาณ 100 หน่วย

ราคา １５.０～６０.０ ล้านเยน

ใชใ้ตน้ ้ าเพราะสามารถตา้นความเสียดทาน
UFB เพิ่มฟองอากาศโดยการไหลเวยีน

เคร่ือง UFB หลงัจากมีการไหลเวยีนผา่นเคร่ือง 
จะสร้างไดป้ระมาณ 200 ลา้นฟอง～

ไฟ 3 phase 200V

บริษทั มารูยาม่า
เคร่ืองซกัผา้ Toshiba, USB ปัมม ฯลฯ
ใชใ้นเทคโนโลยต่ีางๆมากกวา่ 200,000 เคร่ืองต่อปี

ราคาตลาด

อตัราการสร้างฟอง ทุก 1 นาท２ี０ลติร

เคร่ือง UFB ทุกๆนาทีไดป้ระมาณ 400 ลา้นฟอง～

ทุกนาท ี20 ลติร ×400ล้านฟอง／１cc
กล่าวคือ ทุกนาท ี8 ล้านล้านฟองต่อUFB

ไฟ 3 phase 200V／เคร่ืองยนต์

ป๊ัม Maruyama Ultra เท่ำน้ัน ทีส่ำมำรถสร้ำงฟองทีม่ี
ควำมเข้มข้นสูงได้หลำยล้ำนหน่วยในเวลำอันส้ัน
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ป๊ัม Maruyama Ultra เทำ่น้ัน ทีส่ำมำรถสร้ำงฟอง
ทีม่ีควำมเข้มข้นสูงไดห้ลำยล้ำนหน่วยในเวลำอันส้ัน

บรษัิท A บรษัิท B

รำคำ

คว
ำม

สำ
มำ

รถ
 U

FB
มำรูยำม่ำ

เพียง 1 cc 
UFB ได้
หลายลา้น
หน่วย

เวลำอันสั้นแต่
คุณภำพสูง



UFB（Ultra Fine Bubble） lineup

名称 UFB202B-15 UFB202B-R UFB202M-S UFB202M-DX UFB330E

ประเภท ใช้แบตเตอร่ี ประเภท100V 3

สเปค Backpack พกพำสะดวก Stationary

ก ำลัง MPa ２ ３

อัตรำกำรไหล L/m １．４ ２．０ ２．０ ２０

ควำมสำมำรถในกำรปล่อยน ำ้ G１／４ G１／２



ทั่วโลกตา่งก็สนใจใน เทคโนโลยี UFB（Ultra Fine Bubble）


