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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีธุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงความสามารถของแบคทีเรียในการย่อยสลายสาร 2,4-dichlorophenoxyacetic 

acid (2,4-D) ซึ่งเป็นสารปราบวัชพืช ด้วยการนำแบคทีเรียไอโซเลท 3A ที่เก็บรักษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในการ 
ทดลอง โดยซัสเพนชันของเชือไอโซเลท 3A ถูกนำไปฉายรังสีแกมมาท่ีความเข้มต้ังแต่ 1-5 kGy หลังจากใ4นทำการคัดเลือก 
เช้ือท่ีรอดชีวิตจากการฉายรังสีท่ีสามารถเจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ mineral salts agar ท่ีมีสาร 2,4-D เป็น sole carbon source 
(MS+2,4-D) แล้วให้โคโลนีที่มีขนาดใหญ่กว่าเชือไอโซเลท 3A ท่ีเป็นเชือด้ังเดิม จากการฉายรังสีเราสามารถแยกไอโซเลท 
เป็าหมายได้ 70 ไอโซเลทและคัดเลือกไอโซเลทที่สามารถเจริญได้ดีบนอาหารเลียงเชือ MS+2,4-D เพื่อนำมาศึกษาต่อไป 
6 ไอโซเลท ได้แก่ไอโซเลท 3AI2-21 3AI2-23 3AI1-51 3AI2-71 3AI1-52 และ 3AI2-73 จากการศึกษาจำแนกชนิดของเช้ือ 
โดยอาศัยคุณลักษณะทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และรูปร่างของเชลล์ พบวาเช้ือท้ัง 6 ไอโซเลทนี้รวมทั้งเชือไอโซเลท 3A ได้แก่ 
เชือ P se u d o m o n a s  cep ac ia  โดยเชือทัง 6 ไอโซเลทนีเจริญได้ดีที่สุดที่ pH 7 และอุณหภูมิ 30°ซ. จากการศึกษาประสิทธิภาพ 
ของเชื้อในการย่อยสลายสาร 2,4-D เป็นเวลา 20 วันพบว่าไอโซเลท 3A 3AI2-21 3AI2-23 3AI1-51 3AI2-71 3AI1-52 และ 
3AI2-73 ย่อยสลายสาร2,4-D (200 ppm) ได้ 36.9% 65.3% 57.2% 54.8% 53.4% 47.3% และ 45.8% ตามลำดับ ซึ่งไอโซเลท 
3AI2-21 มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดโดยสามารถย่อยสลาย 2,4-D ได้มากกว่าเชือ 3A ซึ่งเป็นไอโซเลทด้ังเดิมอยู่ 28.4 %

คำสำคัญ: การฉายรังสีแกมมา เชือแบคทีเรียบริสุทธ 2,4-D การย่อยสลายทางชีวภาพ 

Abstract
This research work had an objective to improve bacterial activity in degrading a herbicide: 

2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). The bacterial isolate 3A, kept in the culture collection of Khon Kaen University 
that could degrade 2,4-D, was employed in this experiment. Cell suspension of isolate 3A was exposed to gamma
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irradiation at various doses (1-5 kGy). The isolated survivors were screened on the basis of forming larger colonies than 
the parent strain 3A when grown on mineral salts agar containing 2,4-D (MS+2,4-D) as the sole carbon source. We 
obtained 70 effective isolates which 6 isolates called 3AI2-21, 3AI2-23, 3AI1-51, 3AI2-71, 3AI1-52 and 3AI2-73 were 
chosen for further studies. These6 irradiated isolates together with the parent strain were characterized using 
morphological, physiological and biochemical tests. They were all identified as P seu d o m o n a s  cep ac ia . All isolates had 
optimal growth pH of 7 and grew best at 30°c. Biodegradation experiments performed in mineral salts medium containing 
200 ppm of 2,4-D showed that after 20 days of incubation 36.9%, 65.3%, 57.2%, 54.8%, 53.4%, 47.3% and 45.8% of 2,4- 
D was degraded by isolates 3A, 3AI2-21, 3AI2-23, 3AI1-51, 3AI2-71, 3AI1-52 and 3AI2-73, respectively. Comparing the 
irradiated strains with parent strain 3A revealed that the isolate 3AI2-21 was the most effective one as it could degrade 
2,4-D about 28.4% greater than the parent strain 3A.
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คำนำ
ป็จชุบันน้ีแต่ละประเทศกำลังประสบป็ญหามลภาวะเป็นพิษ โดยเฉพาะประเทศท่ีกำลังพัฒนาซ่ึงเผชิญปีญหาสารพิษ 

ตกค้างในสึ๋งแวดล้อม ทั้งในดิน นา และอากาศ สารที่ก่อปิญหามลพิษมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่งได้แก่สารอินทรีย์เคมีท่ีถูก
สังเคราะห์ข้ึนมาโดยมนุษย์ ได้แก่ พลาสติก ยาปราบศัตรูพืช สารจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และนํ้าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเหล่าน้ีเมื่อตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมจะมีความทนทานและยากต่อการย่อยสลายเองตามธรรมชาติ โดยบาง 
ชนิดมีความเป็นพิษสูง เช่นสารในกลุ่มคลอโรอะโรมาติก (chloroaromatics) ท่ีพบมีการใช้อย่างแพร,หลายในการเกษตร 
ได้แก่ยาปราบศัตรูพืช ปีจธุบันไค้มีการศึกษาถึงการย่อยสลายสารพิษท่ีตกค้างในดินเหล่านี้โดยอาศัยวิธีการทางชีวภาพ ด้วย 
การใช้จลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย ไค้มีรายงานว่าสารคลอโรอะโรมาติกส่วนใหญ่สามารถถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่แยก;  ; *  ' I  I I"
ไดจากดินหรือแหล่งนำทีมีสัมผัสกับสารนันเปีนเวลานาน เนืองจากแบคทีเรียในบริเวณนันสามารถปรับตัวเจริญรอดชีวิตอยู ่
ได้โดยย่อยสลายสารพิษนั้นเพื่อนำมาใช้ในการเจริญของแบคทีเรียเอง (DiGiovanni et. al., 1996; Springael et. al., 1993; 
Nadeau et. a l., 1994) ดังนั้นการนำเอาธุลินทรีย์มาใช้กำจัดสารพิษที่ตกค้างในส่ิงแวดล้อมจึงเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจยิ่ง

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
เชื้อชุลิมท่รีย์ฑ1ช้!น ก า ร ด ึก ษ า ทดลอง

เชื้อชุลินทรีย์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท 3A ที่แยกได้จากนี้าทิ้งจากบ่อบำบัดของ
โรงงานผลิตเย่ือกระดาษ (Tongpim, 2000)
สารปราบศัตรูพืชท่ีใช้ในการศึกชำ

การทดลองครังนได้ใช้สารปราบวัชพช 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เป็นสารต้นแบบ (model compound) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี
การกลายพันธุเช้ือแบคทีเรียไอโซเลฑ 3A ด้วยรังสีแกมมา

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท3A ในอาหารเหลวนำไปบ่มบน incubator shaker ท่ี 30°ซ. ด้วยความเร็ว 200 รอบต่อ 
นาที เป็นเวลา 2-3 วัน ทำการกลายพันธุโดยนำซัสเพนชันของเชื้อไปฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ 1 2 3 4 5 kGy ด้วยเคร่ืองฉาย 
รังสีแกมมา Gamma cell 220 Excel ความแรงเร่ิมต้นเม่ือเดือนกันยายน 2546 เท่ากับ 24 กิโลถูรี ที่ส์านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ



แล้วนำมาทำการ spread plate ลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ mineral salts agar ท่ีมี 2,4-D (200 ppm) เป็น sole carbon and 
energy source (MS+2,4-D) ก่อนนำไปบ่มท่ี 30 “ซ. เป็นเวลา 2-3 วัน คัดเลือกไอโซเลทที่เจริญได้ดี โดยดูจากขนาดโคโลนีที่ 
ใหญ่ เมื่อเทียบกับโคโลนีในจานควบคุมที่เพาะเลี้ยงเชื้อไอโซเลท 3A ท่ีไม,ได้ผ่านการฉายรังสี เก็บ stock!อโซเลทท่ีผ่านการ 
ฉายรังสีบน nutrient agar slant เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นในการใช้สาร 2,4-D ของเชื้อท่ีผ่านการฉายรังสี

ใช้ไม้จิมฟินปลอดเชื้อแตะโคโลนีเดี่ยวของเชื้อที่คัดเลือกแล้วมาแตะลงบน MS+2,4-D agar plate เช้ือละ 1 จุด ทำ 
จนครบทัง 70 ไอโซเลท นำไปบ่มที่ 30 ‘’ซ. เป็นเวลา 2-3 วัน ตรวจผลโดยวัดขนาดของโคโลนีที่มีขนาดใหญ่เม่ือ 
เปรียบเทียบกับเชื้อที่ไม่ได้ทำการกลายพันธุ (parent strain) เก็บ stock เช้ือลงบน MS+2,4-D agar plate เพ่ือทดสอบต่อไป
การหา optimum growth temperature ของเช้ือ

เตรียม inoculum ของเชือแต่ละไอโซเลทใน NB โดยบ่มบน incubator shaker ท่ี 30 องศาเซลเซียส ด้วยความเร็ว 
200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2-3 วัน แล้วจึงทำการ inoculate ซัสเพนชั่นของเชื้อแบคทีเรียแต่ละไอโซเลทที่ได้ลงในหลอด 
ทดลองขนาดใหญ่ที่บรรจุ nutrient broth (NB) โ ดยให้ OD600 เร่ิมด้น -  0.1 นำไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 25 30 35 40 และ 45 องศา 
เซลเซียส และทำการสุ่มตัวอย่างทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน โดยตรวจวัดการเจริญจากค่าความขุ่นของเช้ือด้วยเคร่ืองสเปกโตรโฟโต 
มิเตอร์ท่ีความยาวช่วงคล่ืน 600 นาโนเมตร(nm)
การศึกษา optimum growth pH ของเช้ือ

เตรียม inoculum ของเชื้อแต่ละไอโซเลทใน NB บ่มท่ี 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน แล้วจึงทำการ inoculate 
ซัสเพนชั่นของเชือแบคทีเรียแต่ละไอโซเลทที่ได้ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่บรรจุ NB ท่ีมีค่า pH ต่างๆ กัน ต้ังแต่ 3-11 
โดยแต่ละ pH ห่างกัน 0.5 unit ด้วยการใช้ความเข้มข้นของเชือเร่ิมต้นท่ีมีค่า OD -0.1 นำไปบ่มท่ีอณหภมิr 600 <» oi
42.5 องศาเซลเซียส และทำการสุ่มตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วัน โดยตรวจวัดการเจริญของเช้ือจากค่าความขุ่นของ 
เช้ือท่ี 600 นาโนเมตร
ศึกษาจำแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรีย

ศึกษาคุณสมบัติทาง morphology, physiology และ biochemical tests ของเชื้อที่คัดเลือกไว้ 6 ไอโซเลทพร้อมทั้ง 
ไอโซเลท 3A ที่เป็นเช้ือด้ังเดิมเพ่ือทำการจำแนกชนิดของเช้ือ
ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของเช้ือแต่ละไอโซเลทในการย่อยสลายสารประกอบ 2,4-D

เตรียม inoculum โดยเพาะเลี้ยงเชื้อใน MS + 2,4-D (200 ppm) บ่มใน rotary shaker incubator ท่ี 30°ซ. ความเร็วรอบ 
200 rpm เป็นเวลา 1 สัปดาห์ นำมาป่นเหวี่ยงให้ได้ตะกอนเซลล์แล้วนำไปทำเป็น ซัสเพนชันของเชือใน MS medium จากนัน 
จึงเดิมลงในฟลาสก์ท่ีบรรจุ 100 มล. ของ MS + 2,4-D (200 ppm) ให้มีค่า OD600 เร่ิมต้นประมาณ 0.2 จัดเป็น “test flasks” 
ส่วน “control flasks” จะเติม MS medium แทนซัสเพนชันของเชือ นำ “test flasks” และ “control flasks” ไปบ่มที่ 30°ซ. บน 
rotary shaker (200 rpm) ทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความขุ่นของเช้ือและปริมาณสาร 2,4-D ทุกๆ 2 วัน 
เป็นเวลา 20 วัน
การวิเคราะห์สาร 2,4-D

ทำการวิเคราะห์สาร 2,4-D ด้วยเคร่ือง HPLC ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ Waters ประเทศสหรัฐอเมริกาคอลัมน์ที่ใช้ได้แก่ 
Altima HP C l8 และ mobile phase ได้แก่ acetonitrile : acidified water (pH 2.6 by phosporic acid) ในอัตราส่วน 50:50 โดย 
ปริมาตร และมี flow rate 1 มล./ นาที โดยใช้บV detector ท่ี 235 nm



การกลใยพันธุเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท 3A ด้วยรังสีแกมมา
จากการนำเชื้อแบคทีเรียโซเลท 3A ไปทำการกลายพันธุโดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 0 1 2 3 4 และ

5 kGy สามใรถคัดเลือกจุลินทรีย์ได้ท้ังหมด 70 ไอโซเลท โดยพยายามคัดเลือกจากโคโลนีที่มีลักษณะต่างๆ กันท่ีสามารถ 
เจริญได้บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ MS+2,4-D หลังจากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพเบื้องด้นของการใช้สาร 2,4-D ในการ 
เจริญของเช้ือโดยการทำ point inoculation บนอาหาร MS+2,4-D ทำการคัดเลือกโคโลนีของ(ชื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าโคโลนี 
ของเช้ือ parent strain (ไอโซเลท 3A) มา 6 ไอโซเลทเพื่อนำไปทำการศึกษาต่อ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงไอโซเลทของเชื้อที่คัดเลือกพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี
ไอโซเลท ความยาวเฉล่ียของเส้นผ่านสูนย์กลางโคโลนี (มิลลิเมตร)

3A (parent strain) 6.5
3AI2-21 10.5
3AI2-23 10.0
3 A ll-51 11.5
3AI1-52 12.0
3AI2-71 9.5
3AI2-73 10.5

การศึกษา optimum growth temperature ของเชือ
นำเชือแบคทีเรียทัง 6 ไอโซเลท ที่คัดเลือกได้จากการฉายรังสี รวมทังไอโซเลท 3A มาทำการทดสอบหาอุณหภูม ิ

ที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อโดยเล้ียงเชื้อใน NB แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิต่างๆ กัน ตรวจการเจริญทุกวันเปึนเวลา 7 วันโดย 
วัดความขุ่นของ(ช้ือท่ี ODsm นำมาสร้างกราฟได้ดังแสดงในรปที่ 1 โดยพบว่าเชื้อท้ัง 7 ไอโซเลทเจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภมิq 600 ขี บ 5 เ» ข่
30 องศาเซลเซียส

- ■ - 3AI-51 
«*■ 3AI-52

~ 4- ** 3AI-73

25 30 35 40 45
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความขุ่น (OD600) ของเชื้อแบคทีเรียแต่ละไอโซเลท เมื่อเพาะเลี้ยงใน NB ที่อุณหภูมิ 
ต่างๆ กัน เป็นเวลา 7 วัน



การศกษา optimum growth pH ของเชือทัง 7 isolate
จากการทดสอบการหา pH ของอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ พบว่าเช้ือท้ัง 7 ไอโซเลท เจริญได้ 

ดีท่ีสุดท่ี pH 7 ดังแสดงในรูปที่ 2 _____________________________________

a5

pH of Nutrient broth
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าความชุ่น (OD600) ของเชื้อแบคทีเรียแต่ละไอโซเลท เมื่อเพาะเลี้ยงใน NB ที่มีค่าความ 

เป็นกรดด่างต่างๆ กันเป็นเวลา 6 วัน
การดึกษใจำแนกชนิดของเชื้อ

จากการศกษาคุณสมบัติทาง morphology, physiology และ biochemical tests ของเชือทัง 7ไอโชเลท ซ่ึงได้แก่ 
ไอโซเลท 3A, 3AI2-21, 3AI2-23, 3AI1-51, 3AI1-52, 3AI2-71 และ 3AI2-73 พบว่าทุกไอโซเลทให้ผลทุกการทดสอบเหมือนกัน 
ดังแสดงในตารางท 4 และเมอเปรียบเทยบกับคุณสมบัตทตพมพใน Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Krieg and 
Holt, 1984) พบว่ามีคุณสมบัติตรงกับเช้ือ P seudom onas cepacia  มากท่ีสุด
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาอุณลักษณะทางรูปร่าง สรีรวิทยา ชีวเคมีและรูปร่างของเชลล์ทั้ง 7 ไอโซเลท

Tests Bacterial isolates
3A 3AI2-2(1) 3AI2-2(3) 3AI1-5(1) 3AI 1-5(2) 3AI2-7(1) 3AI2-7(3)

Cell shape Rod Rod Rod Rod Rod Rod Rod
Gram stain Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative
Motility Motile Motile Motile Motile Motile Motile Motile
Catalase + + + + + + +
Oxidase + + + + + + +
Nitrate reduction + + + + + + +
Arginine dihydrolase - - - - - - -

O-F test (glucose) 0 0 0 0 0 0 0
Citrate utilization + + + + + + +
Gelatin liquefaction - - - - - - -

Lysine decarboxylase + + + + + + +
Phenylalanine deaminase - - - - - - -

Identity P. cepacia P. cepacia P. cepacia P. cepacia P. cepacia P. cepacia P. cepacia

< ®



การศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร 2,4-D
จากการเพาะเล้ียงเช้ือท่ีผ่านการฉายรังสีท้ัง 6 ไอโซเลทรวมทังเชือดังเดิมไอโซเลท 3A ใน mineral salts medium 

ท่ีมี 2,4-D ในความเข้มข้น 200 ppm เป็นเวลา 20 วัน พบว่าแม้เช้ือท่ีทดสอบจะเจริญเพิ่มจำนวนไม่มากนัก (รูปท่ี 3) แต่ก็ 
สามารถย่อยสลายสาร 2,4-D ได้อยู่ในช่วง 36.9-65.3 % (รูปท่ี 4) โดยในวันที่ 20 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตรวจสอบน้ัน 
พบว่าปริมาณ 2,4-D ยังรแนวโน้มลดลง (รูปท่ี 5)

- 3A ---ท---MI2-21 ---A---3*12-23 ---■--MJI-Sl
3Al 1-52 ---3AI2-7I ---♦- - - 3AI2-73

Incubation  tim e (days)

รูปท่ี 3 กราฟแสดงการเจริญของเชื้อไอโซเลท 3A และเชื้อที่ผ่านการฉายรังสีเมื่อเพาะเลี้ยงใน mineral salts 
medium ทีมี 2,4-D (200 ppm) เป็น sole carbon source

•รปี
oปี©

3A 3AI2-21 3AI2-23 3AI1-51 3A11-52
Isolate number

3AI2-7I 3A12-73

รูปท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพ (%)ในการย่อยสลายสาร 2,4-D ของเชื้อไอโซเลท 3A และเชื้อที่ผ่านการฉายรังส ี
เมอเพาะเลียงใน mineral salts medium ทีมี 2,4-D (200 ppm) เป็น sole carbon source



•3A 3A12-21 -- *—- 3AI2-23 - - - - 3A11-51
— m — 3AI1-52 -—• —- 3AI2-71 - 3AI2-73

0  2  4  6  8  1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0

Incubation (days)

รูปท่ี 5 กราฟแสดงปริมาณของ 2,4-D ท่ีลดลงในช่วงเวลา 20 วันของการบ่มช้ือไอโซเลท 3A และเช้ือท่ีผ่าน 
การฉายรังสืใน mineral salts medium ทึมื 2,4-D (200 ppm) เปน sole carbon source

ในการทดลองครังนีพบว่าเชือไอโซเลท 3A มีคุณลักษณะตรงกับเชือ P seu d o m o n a s  cep ac ia  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
รายงานที่มีออกมาแพร่หลายถึงแบคทีเรียแกรมลบโดยเฉพาะเชือในสกุล P seu d o m o n a s  ที่มีความสามารถย่อยสลายสารใน 
กลุ่ม chlorinated phenolic compounds หลายชนิด (Bradley, et. al., 1997; Greer, et. al., 1990; Haugland, et. al., 1990) 
อย่างไรก็ตามพบว่าเปอร์เซ็นต์ในการย่อยสลายสาร 2,4-D นันไม่สูงนัก สาเหตุหน่ึงอาจมาจากอาหารเลียงเชือ mineral salts 
ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีสารอาหารอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นต่อการเจริญของเช้ืออยู่น้อย สังเกตได้จากเช้ือเจริญเพ่ิมจำนวนไม,เกินสองเท่า 
ของเช้ือเร่ิมต้น โดยพบว่าการฉายรังสีเชื้อทำให้ได้เชื้อสายพันธุที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเชือดังเดิม ซ่ึงสายพันธุ 3AI2-21 
สามารถย่อยสลายสารปราบวัชพืช 2,4-D ได้มากกว่าไอโซเลท 3A ท่ีเป็นสายพันธุดังเดิม 28.5 เปอร์เซ็นต์

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองใช้รังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุของเชือแบคทีเรีย P seu d o m o n a s  cep ac ia  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการย่อยสลายสารปราบวัชพืช 2,4-dichlorophenoxyacetic acid โดยใช้ความแรงของรังสีระหว่าง 1 - 5 kGy นัน พบว่า 
ความแรงของรังสีท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 1 - 2 kGy โดยสายพันธุที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือไอโซเลท 3AI2-21 ซ่ึงได้จาก 
การฉายรังสีท่ี 2 kGy สามารถย่อยสลายสาร 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (200 ppm) ได้ 65.3% ในขณะที่ไอโซเลท 3A 
ท่ีเป็นสายพันธุดั้งเดิมย่อยสลายได้ 36.9% ดังใfนจึงพบว่าจากการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 2 kGy สามารถปรับปรุงสายพันธุ 
ของเชือ P se u d o m o n a s  cep ac ia  ให้ย่อยสลายสาร 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ได้เพิมขน 28.5 เปอรเชนต
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