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Artemisia dubia
Blumea Spilanthes paniculata

Eleusine indica Imperata 
cylindrica Neyraudia reynaudiana Paspalum 
conjugatum Pennisetum polystachion Saccharum 
procerum Thysanolaena maxima
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พืชตางถิ่นรุกราน

ระบาดมาก
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Malachra capitata (L.) L.
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Euphorbia cyathophora Murr.
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