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ไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/nano bubbles) เป็นเทคโนโลยีฟองอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก
ระดับไมโครเมตรหรือนาโนเมตร ฟองอากาศระดับไมโครเมตร หรือ ไมโครบับเบิ้ล (Microbubble) มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-50 ไมโครเมตร มองเห็นน้้ามีลักษณะคล้ายสีของนม และค่อย ๆ ลอยขึ้นสู่ผิวน้้า ส่วน
ฟองอากาศระดับนาโนเมตร หรือ นาโนบับเบิ้ล (Nanobubble) มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 นาโนเมตร 
มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและคงอยู่ในน้้าได้นานกว่าฟองอากาศทั่วไปหลายเดือน 
เนื่องจากนาโนบับเบิ้ลมีพ้ืนที่ผิวของอากาศจ้านวนมาก ไม่รวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่  ท้าให้สามารถละลาย
หรือแทรกตัวในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น น้้า ได้มากกว่าสภาวะปกติหลายเท่าตัว และท้าให้มีแรงลอยตัวต่้า 
จึงท้าให้การลอยขึ้นสู่ผิวน้้าช้ากว่าฟองอากาศทั่วไป (Figure 1) 

 

Figure 1 Information of Nanobubble (Takahashi et al., 2007) 

เมื่อทดสอบด้วยการใช้แสงเลเซอร์ยิงผ่านในน้้าที่มีฟองอากาศอนุภาคไมโครนาโน (Micro/nano 
bubbles: MNB) จะมองเห็นฟองอากาศอนุภาคขนาดนาโนเป็นฟองอากาศขนาดเล็กมากผ่านล้าแสงลอยอยู่ใต้
ผิวน้้า ส่วนฟองอากาศที่เป็นขนาดไมโครลักษณะคล้ายฟองนมจะลอยขึ้นสู่ผิวน้้า เมื่อยิงแสงเลเซอร์ล้าแสงไม่
สามารถส่องผ่านฟองอากาศขนาดไมโครได้ ล้าแสงปะทะกับอนุภาคจึงเกิดการกระเจิงของแสง  ท้าให้ไม่
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สามารถมองเห็นเป็นเส้นล้าแสงได้ (Figure 2) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้้าเปล่าและน้้าที่มีฟองอากาศ
อนุภาคนาโน พบว่าน้้าเปล่าไม่ปรากฏล้าแสงสีเขียวของแสงเลเซอร์ ซึ่งแตกต่างจากน้้าที่มีฟองอากาศอนุภาค
ขนาดนาโนล้าแสงเลเซอร์ส่องผ่านได้เห็นเป็นล้าแสงสีเขียว (Figure 3) 

 

   

Figure 2 Observation of the approximate sizes of bubbles by laser scattered light 

 

 

Figure 3 Comparison of scattered light between nanobubble water and normal water 

นอกจากฟองอากาศอนุภาคขนาดนาโน หรือ นาโนบับเบิ้ล เหล่านี้จะมีขนาดเล็กมากและสามารถคง
ตัวอยู่ในน้้าได้นานแล้ว นาโนบับเบิ้ลยังมีพ้ืนที่ผิวของอากาศจ้านวนมหาศาลและมีประจุลบล้อมรอบจ้านวน
มาก ท้าให้นาโนบับเบิ้ลมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากฟองอากาศทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีการน้ามาประยุกต์
ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การบ้าบัดน้้า การท้าความสะอาดพ้ืนผิว ตลอดจนการเกษตรกรรม และ การ
ประมง   



เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิลกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบในเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยการเลี้ยงสัตว์
น้้าแบบความหนาแน่นสูง (Intensive system) การจัดการน้้าด้วยระบบกึ่งปิดหรือระบบปิดที่มีการหมุนเวียน
น้้าที่ผ่านการบ้าบัดให้มีคุณภาพดีแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือช่วยประหยัดน้้าและป้องกันการติดเชื้อจาก
ภายนอก อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบบ่อยคือการขาดออกซิเจน และคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมอันเกิดจากการ
สะสมของเสียภายในบ่อ ซึ่งมาจากสิ่งขับถ่ายและเศษอาหารเหลือตกค้าง ซึ่งออกซิเจนเป็นปัจจัยส้าคัญ
ประการหนึ่งต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชิตทั้งสัตว์น้้าและจุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อย
สลายของเสียภายในบ่อได้ ดังนั้น เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลจึงถูกน้ามาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้้าได้ดีขึ้นและอยู่ได้นานขึ้น และยังช่วยบ้าบัด
คุณภาพน้้าให้ดีขึ้นอีกด้วย 

 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้า (Dissolved oxygen: DO) ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควรมากกว่า 
4 มิลลิกรัมต่อลิตร สัตว์น้้าจึงมีการเจริญเติบโตที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลท้าให้การ
ละลายของออกซิเจนในน้้าเพ่ิมขึ้นและอยู่ได้นานขึ้น จากการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าของ
เครื่องให้อากาศทั้ง 3 แบบ คือ เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิ้ล (รุ่น RMUTL MNB generator version 5, water 
flow rate of 2 l/min) ที่ต่อเข้ากับอากาศ (Air-MNB), ต่อกับก๊าซออกซิเจน (O2-MNB) และปั้มลม โดยเปิด
เครื่องเป็นเวลา 30 นาที แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง โดยวัดค่า DO ชั่วโมงที่ 1, 3, 6, 12 และ 24 ซึ่งค่า DO เริ่มต้น
ของน้้าประปามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ณ อุณหภูมิน้้า 26.7 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่า
การใช้เครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ลสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้้าได้ (Figure 4)  

 

Figure 4 The dissolved oxygen supplied from air-MNB generator and air blower 



 นอกจากการใช้ไมโครนาโนบับเบิ้ลในการเลี้ยงสัตว์น้้าสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายของ
ออกซิเจนในน้้าแล้ว ยังส่งเสริมให้สัตว์น้้ามีการเจริญเติบโตที่ดี (Figure 5) และช่วยควบคุมคุณภาพน้้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ดีอีกด้วย โดยเฉพาะลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ได้ (Figure 6) เนื่องจากฟองอากาศอนุภาคขนาด
เล็กเหล่านี้มีประจุลบซึ่งสามารถไปจับกับตะกอนแขวนลอยที่อยู่ในน้้าให้ตกตะกอน และเสริมให้จุลินทรีย์ในน้้า
ท้างานได้ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการด้ารงชีวิต เมื่อในน้้ามีออกซิเจนในปริมาณมาก
กระบวนการย่อยสลายของเสียภายในบ่อก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ดังนั้น เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลจัดเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 

      

   a.       b. 

Figure 5 Weight and Length of Carps in closed system aerated by air pump at stocking 
density of 50 fish/m2 (AB 50) and 100 fish/m2 (AB100), and by micro/nano bubbles 
at stocking density of 50 fish/m2 (MNB 50) and 100 fish/m2 (MNB100) for 4 weeks 

 

Figure 6 Total ammonia and Nitrite-nitrogen levels in Carp culture aerated by air pump and 
micro/nano bubble generator at different stocking densities 



 

Micro/nano bubble generator รุ่น KVM5 

(water flow rate of 2 l/min) 
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abstract: A simple nanobubble density measuring device was developed using 

scattered light intensity measurements. This device is found to be effective in 

evaluating nanobubble density in initially density-known stable nanobubble 

water. 

 
Ⅰ.INTRODUCTION  

 
  Micro/nanobubble(mnb) technologies are now rapidly emerging in 
various fields as  innovative advanced technologies with outstanding 
effects. the mnb market is predicted to reach US$1.2billion in 2030. 
However, it is essential to pursue various functions and clarify the 
mechanism for more effective applications. In the mnb applications, 
knowledge of a mnb distribution vs. diameter and density is very 
important.  There are several very expensive micro/nanobubble analyzers 
using scattered lasers (Horiba 960-A, for example), bubble-tracking 
(NanoSight, for example), and so on.  

Although these analyzers are pretty precise, but not suitable to many 
individual researchers use. But, they often wish to know even roughly and 
simply the remaining mnb density without expensive but precise mnb 
analyzers.   This need would become more enhanced when the mnb 
water is to be used preferentially for medical treatments in many hospitals 
in the future. 
                 Ⅱ. METHODS and RESULTS 

   
To meet the requirement, a very simple spectroscopic micro/nanobubble 
detector is developed, which measures the incident green laser(532nm) 
intensity, the reflected intensity, and the scattered intensity by Hamamatsu 
photodiodes (S1787-04) having the peak spectroscopic sensitivity of 
0.3A/W at 550nm, and good linearity characteristics of short-circuited 
current(Figs.1 & 2). 
   
  First, we made an air mnb water and measured by Horiba 960-A 
Mico/nanobubble analyzer. Figure 3(a) shows mnb diameter distribution 
during t=0-9 min. after mnb production stopped and measurements 
started(t=0). As clearly seen, the shapes change rapidly as well as density.  
  The last distribution(bold blue) shows 5492 bubble/ml with average 
size of 38μm. During t=19-28 min. , the shapes are well 
stabilized(Fig.3(b)), and only the peak value changes. The last bubble 
distribution has 8.83E+7/ml, median size 373 nm, average size 550 nm. 

 

  As the scattered light intensity is proportional 
to the nanobubble density according to Mie 
scattering theory, for the constant green laser 
power, the scattered intensity measured by this 
device will tell how much nanobubble density still 
remains in the mnb water with known initial 
density precisely measured by Horiba 960-A. 
   
In conclusion, this very simple, less-expensive  
mnb detector developed by RMUTL is found to 
be very effective in evaluating well stabilized 
nanobubble densities. 

Research and development of a simple detector of  
nanobubble density through spectroscopic method 
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Fig.1 

Fig.2  intensity signal 

   Fig.3 (a) initial microbubble        
          distribution (t=0-9 min) 

  Fig.3(b)  Stabilized nanobubble       
           distribution (t=19-28 min) 
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Abstract: Sterilization effects by Ozone micro/nano bubble (mnb) water are 
studied for, non-contaminated Oxygen mnb water for medical treatments, 

coconut milk long-shelf preservation, and sterilization of Sushi-shrimps. All 
the results show outstanding capability of Ozone mnb water. 
 

Ⅰ. INTRODUCTION   

Recent rapidly emerging Micro/nanobubble (mnb) technologies are 

found to have versatile functions in various application fields associated 

with mnbs' inherent properties. Among which, sterilization effects are 

very important and useful for food safety in Thailand, where currently 

some chemicals are being used for preservation and/or sterilization. 

 

Ⅱ. METHOD and RESULTS 

In order to examine the effects, we have conducted 3 test cases, 

namely, 1)for non-contaminated Oxygen-rich water 

(ORW) for medical researches, 2) for long shelf preservation of coconut 

milk without chemicals, 3)for sterilization of Sushi-shrimps without 

chlorine.  

 

1)To make non-contaminated ORW, first, the whole system of the mnb 

generation is cleaned by the Ozone mnb water using distilled water 

(a:distilled water, b:after O3 mnb water), and after this procedure, a sterile 

water is introduced and cleaned by O3 mnb water followed by 70% 

ethanol mnb water (c:after 70% ethanol). After this procedure, Oxygen 

rich mnb water was produced twice d: 1st ORW, e:2nd ORW). Bacteria 

count tests after 17 hours (200μℓ/ LB plate) show excellent effects of O3 

in cases b and d. 

2) For coconut milk preservation, O3 mnb water are used to sterilize, 

coconuts themselves(dipped>1 hour), crashing and squeezing machines. 

The results show outstanding freshness for more than 2 weeks compared 

with short conventional chemical-added preservation method. 

 

3) For Sushi-shrimp sterilization in the process of treatments, O3 mnb 

water was tested and compared with conventional chlorinated water at a 

Sushi-shrimp export company in southern Thailand. 

The results show excellent performance by O3 mnb water compared with 

chlorinated water. As seen in Fig.3, Coliform reduced from 30% down to 

90%, and VP (vivrio parahaemolyticus) reduced by 97.4% larger than 

Chlorinated water. 

 

All the details will be presented at the 2nd ISHVPMNB. 
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Fig.1  from left, a)distilled water, b) O3 treated distilled 

      water, c)O3 treated sterile water and 70%  

      ethanol, d,e) 1st, 2nd O2 treated ORW 

bacteria 
loaded 
 
blank 
water 
chlorinat
ed water 
 
airMNB 
 
 
O2 MNB 
 
O3MNB 

Fig.2 Test of coconut milk preservation by Ozone mnb water.    

     After 2 weeks, all #1-5 show excellent freshness preserved,   

     appropriate to markets. 

Fig.3  Shrimp sterilization test by various water 
VP: Vibrio Parahacmolyticus 
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Abstracts: Nile tilapia fry transportation in sealed 
plastic bags with oxygenated micro/nanobubble 

(MNB) water together with O2 gas shows higher 
survival rate and higher dissolved oxygen (DO) level 
than conventional transportation method with tap 

water packed with O2 gas in bags. 

I. INTRODUCTION 

Currently, Tilapia fishes, popular for Thai people, are 

cultured all over Thailand, both in ponds and cultivation 

cages. Consequently, there are large demands for tilapia 

young fishes (fry and fingerlings) from hatcheries for 

stocking in rearing ponds.  

However, there exist serious mortality problems during 

transportation from hatcheries to fishery ponds mainly 

due to decreased dissolved oxygen (DO) and stresses due 

to too high stocking density in the water. The ideal 

survival rate in the whole period (approx. 7-9 months) 

from hatcheries-transportation (less than 10 hours)-

recovery period (usually 3 days)-nursing ponds (usually 

3-4 months)-rearing pond (approx. 4-5 months) - market 

is no doubt 100%. It is known that high mortality occurs 

particularly during transportation and recovery period for 

non-resistive fish fry or fingerlings. In the current 

transportation of young fishes, they are usually packed in, 

such as plastic bags wrapped with wet towels for cooling, 

Styrofoam boxes and wooden or metal buckets. Among 

them, the oxygenated plastic bag, i.e., with pressurized 

pure oxygen in the bag, is the most popular method for 

transportation of fish fry and fingerlings in Thailand, and 

this method is now preferentially used for Nile tilapia fry 

transport as well with the stocking density mostly of 500 

fry/4L in 10 L bags for transportation. It is obvious that 

the successful drastic increase of the stocking density 

could be a great advantage for Thai fisheries. 

This pressurized pure oxygen is, however, an important 

limiting factor in long time fish transportation, and 

sometimes leads to high mortality during transportation, 
recovery period, until farmers' nursing ponds. 

In order to improve survival rate of young fishes from 

hatcheries to nursing ponds, an oxygen micro/nano 

bubble water is proposed and tested into plastic bags. An 

emerging innovative micro/nanobubble (MNB) 

technology has recently drawn great attention from 

various fields, due to their versatile and outstanding 

effects in the applications, such as water treatments [1], 

food sterilization [2], fish preservation[3] and so on. One 

of remarkable features of MNB is longer retention time 

of tiny (nano scale) bubbles which is expected to make 

dissolved oxygen levels high enough to keep fishes and 

all aerobic lives active.  In order to verify these positive 

effects associated with oxygen MNB bubbles, oxygen 

MNB water is applied in this study, to pursue the 

optimum conditions for improved survival rate of Nile 

tilapia fry from hatcheries to nursing ponds. 

  
II. METHODS 

Nile tilapia fry transportation in 10 L sealed plastic bags 

(= 4 L water + 6 L pure oxygen gas) is examined for 3 

cases (B1, B2, B3), namely, 

 B1; normal tap water (DO=6.5-7mg/l) with O2 gas as  

 the conventional method,  

 B2; O2-MNB water (initial DO = 36 - 38 mg/l)  

 without O2 gas,  

 B3; O2 MNB water (DO the same as B2) together  

 with O2 gas.  

 

Nile tilapia fry (the average weight is approx. 1 g) were 

packed at 500, 600, 700 and 800 fishes per bag with 4 L 

water (Fig.1), and surveyed their performances  at 

transport time of 8, 10 and 12 hours, respectively, after 

packing. DOs and temperatures were measured during 

the transportation and recovery period. The mortality of 

fishes was monitored after releasing from the bags into 

fish tanks for 3 days' recovery period to see also the 

stress effects.  

 

 

Fig.1 Nile tilapia fry transporting bag   

   (from left, B1, B2, and B3) 
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Abstract- Application of ultrafine/fine bubbles in a 

substrate for microorganism cultivation was investigated in 

this study. The micro and nanobubble generator developed 

by RMUTL was used to perform the bubbles in a substrate 

for yeast cell cultivation. The results revealed the substrate 

treated with bubbles produced higher cell population than 

the untreated substrate. 

I.  INTRODUCTION 

Studies on micro and nanobubbles (MNBs) have been 

mainly reported related agriculture application in recent 

decades.  

  

This present study provides an alternative to eliminate 

dirt and to reduce the risk of transferring microbial 

contamination of agricultural products by micro- and 

nanobubble (MNB) treatment. The MNB generator 

developed by RMUTL research team has been utilized to 

examine its effectiveness for application in food and 

agricultural products. Influence of aeration, gas mix, flow 

rate, time and quality of feeding substrates were 

examined.  

 

In recent decades, MNBs have been extensively studied 

in different areas. MNBs are used in various purposes, 

e.g. medical diagnostics, drug delivery, biofilm removal, 

membrane cleaning and water treatment. MNB has been 

reported to be effective in agriculture, however, little is 

known about possible application in food industry. The 

potential use in food industry was reported in associated 

with foam products, carbonated drinks and a nutritional 

supplement carrier. Food is a complex matrix, therefore, 

there are still many questions concerning MNB use in 

food products.   

  

This will be a challenging task because many factors 

have to be considered and controlled. More specific 

information and better identification of MNB reaction is 

required to understand its influence. In progress are 

studies to examine the MNB application in agricultural 

product, particularly food processing and products, e.g. 

decrease of microbial population, elimination of chemical 

contamination, extraction of components from plant/food. 

 

TABLE I 

 

 

FUNDAMENTAL PHYSICAL CONSTANTS 

Symbol Meaning Value 

0 Magnetic constant 4x 10-7 NA-2 

0 Electric constant 8.854 x 10-12 Fm-1 

 
Fig. 1.  Bubble sizes by bubble size analyzer (Horiba Partica 

LA-960) 

II.  INFORMATION 

 This symposium is initiated to provide This present 

study provides an alternative to eliminate dirt and to 

reduce the risk of transferring microbial contamination of 

agricultural products by micro- and nanobubble (MNB) 

treatment. The MNB generator developed by RMUTL 

research team has been utilized to examine its 

effectiveness for application in food and agricultural 

products. Influence of aeration, gas mix, flow rate, time 

and quality of feeding substrates were examined.  

 

 
 

Fig.2. Yeast cell population in the cultured medium 
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