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เทคโนโลยีไบโอฟล็อค (biofloc technology) คือ การใช้ตะกอนจุลินทรีย์ (biofloc) มาช่วยในการย่อยสลายซากของเสีย (แอมโมเนีย)
เปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นของดี เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ ไบโอฟล็อคสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้าน�้ำไม่หมุนเวียน ฟล็อคนั้นก็จะ
ตกตะกอนสะสมที่พื้นก้นบ่อกลายเป็นของเสีย ซึ่ง biofloc จะเกิดความสมดุลของอัตราส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจนในน�้ำ ถ้ามีการปล่อย
ของเสียจ�ำพวกสารอินทรีย์ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบได้แก่ กรดอะมิโน (amino acid) โปรตีน (protein) ซึ่งจะกลายไปเป็นแอมโมเนีย
(NH4- N) และสารอาหารจ�ำพวกคาร์โบไฮเดรต (แหล่งคาร์บอน) ได้แก่ แป้ง (starch) น�้ำตาล (sugar) เซลลูโลส (cellulose) และพวกกากใย
(fiber) ลงไปในน�้ำของเสียนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นตะกอนจุลินทรีย์ (biofloc) ตะกอนจุลินทรีย์ (biofloc) ตะกอนจุลินทรีย์ (biofloc) คือ ตะกอน
อินทรีย์แขวนลอยในมวลน�้ำยึดเกาะซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตจ�ำพวกสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช โปรโตซัว และแบคทีเรีย โดยกลุ่มแบคทีเรียจะเป็นพวก
เฮทเทอโรโทรฟิค (heterotrophic bacteria) ขนาดของกลุ่มฟล็อคอยู่ที่ 0.2-2.0 มิลลิเมตร (Yoram.2559)
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