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1ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



การเคลื่อนยายชนิดพันธุตางถ่ินทั้งโดยต้ังใจและไมต้ังใจ การรุกรานและ
การแพรระบาดของชนิดพันธุตางถ่ิน ถือวาเปนปญหาสําคัญอยางย่ิง ที่ผานมา 
ภายใตมาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity: CBD) ใหภาคีจักตองดําเนินการใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและ
เทาที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถ่ิน ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ
ตางถ่ินซ่ึงคุกคามระบบนิเวศ ถ่ินที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอื่น ทั้งนี้ประเทศไทยได
ขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการปองกัน ควบคุม กําจัด เฝาระวัง และ
ติดตามชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานที่แพรระบาดแลวและยังไมไดเขามาในประเทศ
อยางเปนระบบ รวมถึงไดจัดทําทะเบียนชนิดพันธุตางถ่ินที่ควรปองกัน ควบคุม และ
กําจัดของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และ
จากขอตัดสินใจการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2553 ไดรับรอง
แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเปาหมายไอจิ 
ซ่ึงเปาหมายไอจิที่ 9 กําหนดวา “ภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ภาคีตองจําแนก 
ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน และเสนทางแพร
ระบาด ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการ
เพ่ือจัดการเสนทางแพรระบาดเพ่ือปองกันการนําเขาและการต้ังถ่ินฐานรุกราน”

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดทําโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมีกิจกรรม
การจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถ่ินในประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด 
รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง
ของประเทศไทยทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวไดผานการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ นักวิจัย องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ที่เก่ียวของ จํานวน 2 ครั้ง จากนั้น สผ. จึงไดนําเสนอรายช่ือชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย เสนทางการแพรระบาดและแนวทาง
การควบคุมหรือกําจัด พรอมกันกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2552 เพ่ือปรับปรุงมาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถ่ิน

บทนํา

2 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



และทะเบียนชนิดพันธุตางถ่ินที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา 
สําหรับใหหนวยงานที่เก่ียวของไดพิจารณาดําเนินงานเก่ียวกับชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่มีลําดับความสําคัญสูงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

บทนํา



หมายถึง ชนิดพันธุสิ่งมีชีวิต ที่ไมเคยปรากฏในถ่ินชีวภูมิศาสตร
หน่ึงมากอน แตถูกนําเขามาจากถ่ินอื่นซึ่งอาจจะสามารถดํารงชีวิตอยูและ
สืบพันธุ ไดหรือไม  ข้ึนอยู กับความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมและ
การปรับตัวของชนิดน้ัน ๆ ซึ่งอาจจะแบงไดเปนชนิดพันธุตางถ่ินที่ไมรุกราน
และชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2552)

ชนิดพันธุตางถิ่น

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รกุราน

นิยามศัพท

ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง

4 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่เขามาแลวสามารถต้ังถ่ินฐานและ
มีการแพรระบาดไดในธรรมชาติ เปนชนิดพันธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม 
(Dominant species) และเปนชนิดพันธุที่อาจทําใหชนิดพันธุทองถ่ินหรือ
ชนิดพันธุพ้ืนเมืองสูญพันธุ รวมไปถึงสงผลคุกคามตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552)

ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง หมายถึง ชนิดพันธุ
ต าง ถ่ินที่ รุกรานที่มี ลํ า ดับความสํ าคัญตาม เกณฑการจัดลํา ดับ
ความสําคัญของชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง ที่ตองมีการ
จัดการอยางเรงดวน



1. พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2535(ฉบับที่ 2) 
มาตรา 14 หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผาน

ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ
ควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต

2. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) 
มาตรา 6 ตองกําหนดช่ือพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนสิ่งตองหามหรือ

สิ่งกํากัดตามพระราชบัญญัติ 
มาตรา 8 บุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดี และตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(1) การนําเขาหรือนําผานเพ่ือการทดลองหรือวิจัย ตองมีใบรับรอง

สุขอนามัยพืชกํากับมาดวย หรือในกรณีการนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหาม
ซึ่งเปนศัตรูพืชหรือพาหะที่ ไม ใช พืชตองมีหนังสือรับรองสิ่งตองหาม
ของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งสิ่งตองหามน้ันกํากับมาดวย

(2) การนําเขาหรือนําผานเพ่ือการคา หรือเพ่ือกิจการอื่นตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จะตองมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชกํากับมาดวย และตองผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช 
และตองปฏิบั ติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา 9 หามมิใหผู ใดนําเขาหรือสงออกซึ่งเช้ือพันธุพืชบางชนิด 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และในการนําเขาจะตองมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชกํากับ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

5ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

กฎหมาย และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 



กฎหมาย และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

3. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง 
(ฉบับแกไข) 

มาตรา 65 เพ่ือประโยชนในการคุมครองพันธุสัตวนํ้าที่หายาก หรือปองกัน
อันตรายมิใหเกิดแกสัตวนํ้าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดหาม
การนําเขา สงออก นําผาน เพาะเลี้ยง หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวนํ้าบางชนิดได 
และหามมิใหผูใดนําเขา สงออก นําผาน เพาะเลี้ยง หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวนํ้า
ตามวรรคหน่ึง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25

แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปน้ีแทน

มาตรา 23 ภายใตบังคับมาตรา 24 หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออก
ซึ่งสัตวปา ซากของสัตวปาหรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา
ชนิดที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผานซึ่งสัตวปาสงวนสัตวปา
คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑ
ที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี

5. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
มาตรา 31 เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาด ผูใดนําเขา สงออก 

หรือนําผาน ราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกคร้ังที่นําเขา สงออกหรือนําผานราชอาณาจักร 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนําเขา สงออก หรือนําผาน
ราชอาณาจักร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

กฎหมายที่เกี่ยวของ (ตอ)

6 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



กฎหมาย และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

6. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558
มาตรา 32 การดําเ นินการตอสัตว เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ผูดําเนินการตองแจงตอเลขาธิการ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
รวมทั้งการขาย เสนอขาย หรือมีไวเพ่ือขาย และการนําเขา สงออก หรือ
นําผาน

7. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. 2557

มาตรา ๒๓ หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทําการใด ๆ 
ใหสัตวพนจากการดูแลของตนโดยไมมีเหตุอันสมควรการกระทําตาม
วรรคหน่ึง ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหแก
ผูซึ่งประสงคจะนําสัตวไปดูแลแทน

8. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2558
มาตรา 22 ผูใดประสงคจะผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไว

ครอบครองเช้ือโรคกลุมที่ 3 ตามมาตรา 18 (3) หรือพิษจากสัตว กลุมที่ 2 
ตามมาตรา 19 (2) ตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี และเมื่ออธิบดี
ออกใบอนุญาตใหแลวจึงผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีในครอบครอง
เช้ือโรคหรือพิษจากสัตวน้ันได ฯลฯ

กฎหมายที่เกี่ยวของ (ตอ)

7ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



กฎหมาย และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

1. แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 –
2564

ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ 3 ลดภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและถ่ิน
ที่อยูอาศัย แนวทาง 3.7 ผลักดันใหมีการดําเนินการตามมาตรการปองกัน 
ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตาง ถ่ินที่ รุกรานตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยมี

ระยะเรงดวน (ภายในป พ.ศ. 2559) มีการจําแนกระบุและจัดทํา
ทะเบียนของชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานในระบบนิเวศตางๆ และเสนทาง
การแพรระบาดที่สําคัญ

ระยะยาว (ภายในป พ.ศ. 2563) มีมาตรการจัดการชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่มีลําดับความสําคัญสูงและเสนทางการแพรระบาดที่สําคัญ

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เร่ือง มาตรการ
ปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น

ใหหนวยงานที่ เ ก่ียวของ นํามาตรการดังกลาวซึ่งประกอบดวย 
5 มาตรการหลัก 22 แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับทะเบียนชนิดพันธุ
ตางถ่ินที่ควรปองกันควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ซึ่งทะเบียน
ดังกลาวไดจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถ่ิน ออกเปน 4 รายการ 
ตามศักยภาพการรุกรานและการแพรระบาด รวมถึงชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่มีการสงเสริมใหใชประโยชนทางเศรษฐกิจ แตตองมีมาตรการปองกัน
เฉพาะที่รัดกุม เพ่ือใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการตามกฎหมาย
ที่มีอยู และใหจัดงบประมาณประจําปใหครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของ
ภายใตมาตรการตาง ๆ 

นโยบายที่เกี่ยวของ

8 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



รูปที่  1 แนวทางการข้ันตอนการศึ กษาเพ่ื อเสนอแนะแผนการจัดการชนิดพั นธุ ต างถ่ิ น
ที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

แนวทางการดําเนินงาน

9ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

จัดประชุมระดมความคิดเห็นผูเช่ียวชาญจํานวน 1 คร้ัง 

ผูเขารวมประชุมจํานวน 54 คน/คร้ัง

แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิน่ที่มีลําดับความสําคัญสงู พรอมระบุเกณฑการจําแนก/

จัดลําดับความสําคัญ/เสนทางการแพรระบาด/แนวทางการควบคุมหรือกาํจัดชนิดพันธุ

ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสงู

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิน่

ที่มีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 1 คร้ัง ผูเขารวมประชุม 155 คน/คร้ัง

สรุปผลการประชุมและปรับปรุงขอมูลตางๆ เพื่อจัดทําเปนแผนการจัดการ

ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศ

นําเสนอชนิดพันธุตางถิน่ที่มีลําดับความสําคัญสูงของ

ประเทศและเสนทางการแพรระบาดและแนวทางการ

ควบคุมหรือกําจัดพรอมกบัการปรับปรุงมาตรการและ

ทะเบียนชนิดพันธุตางถิน่ที่ควรปองกนั ควบคุม และ

กําจัดชนิดพันธุตางถิน่ตอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561

เอกสารวิชาการ “แผนการจัดการชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสงูของประเทศ
ไทย” (ประกอบการดําเนินการจัดการชนิด

พันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง)

• มาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัด

ชนิดพันธุตางถิ่น

• ทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน   

ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย

• แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุ

ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคญัสูง

การรวบรวมขอมูลทุตยิภูมิจากแบบสอบถาม/ผูประกอบการ/ผูนําเขา/กลุมผูบริโภค/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของตางๆ พรอมวิเคราะหขอมูล และจัดทําเกณฑเพื่อระบุชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

• แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุ

ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคญัสูง



การจัดทําเกณฑเพ่ือจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของ
ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน พิจารณาจากการรวบรวมขอมูลทางชีววิทยา 
และขอมูลการแพรระบาดในระบบนิเวศ จัดทําเปนขอมูลเบื้องตน โดยมี
ผูเช่ียวชาญในดานตางๆ ที่เก่ียวของ ไดกําหนดหลักเกณฑและระดับ
การให คะแนนเ พ่ือใช เปนมาตรฐานในการจําแนก รวม ถึงระบุ
ชว งคะแนนตามการจัดลํ า ดับความสํ า คัญ โดยมี รายละเอียด
ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เกณฑและระดับการใหคะแนน เพื่อจําแนกชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง

ลําดับ เกณฑ

1* ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
2* ความสามารถในการแพรระบาดของชนิดพันธุ
3* ความสามารถในการแขงขันกับชนิดพันธุพ้ืนเมือง
4* ความรุนแรงของการกอผลกระทบในทางลบตอระบบนิเวศเดิม
5* การแพรระบาดแผปกคลุมพ้ืนที่และระบบนิเวศ
6* ระดับความยากในการจัดการ
7** คุณคาการใชประโยชนจากชนิดพันธุตางถ่ิน

หมายเหตุ: * หมายถึง ผลกระทบในทางลบ แบงเปนระดับคะแนน 4 ระดับ ไดแก -3 ถึง 0
** หมายถึง ผลในทางบวก แบงเปนระดับคะแนน 4 ระดับ ไดแก 0 ถึง +3

เกณฑการจําแนกระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญ

10 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



ตารางที่ 2 ชวงคะแนนตามการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิ่น
ลําดับความสําคัญ ชวงคะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1* ชวงคะแนน -16 ถึง -18
ลําดับความสําคัญที่ 2** ชวงคะแนน -11 ถึง -15
ลําดับความสําคัญที่ 3*** ชวงคะแนน 0 ถึง -10
ลําดับความสําคัญที่ 4**** ชวงคะแนน +1 ถึง +3

หมายเหตุ : * หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานแลวและมีลําดับความสําคัญสูง
ไดสงผลกระทบตอชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศ
ในประเทศ ไทยอยา ง รุนแรงแล วต อง ใ ช แนวทาง
การควบคุม หรือกําจัดอยางเรงดวน

** หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่เ ร่ิมพบมีแนวโนมการรุกรานและ
มีลําดับความสําคัญปานกลาง ไดสงผลกระทบตอ
ชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศในประเทศไทยระดับ
ที่สังเกตไดแลว และควรใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัด
ทันที

*** หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่ยังไมรุกรานและมีลําดับความสําคัญ
ตํ่า ถึง ตํ่ามาก ยังไมพบวาส งผลกระทบทางลบตอ
ชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศในประเทศไทยชัดเจน 
แตตองคอยเฝาระวังติดตามการรุกรานที่อาจเกิดข้ึน
อยางใกลชิด

**** หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินไมรุกรานและไมพบวาสงผลกระทบ
ทางลบตอชนิดพัน ธุพื้ น เมื อ งและตอระบบนิ เ วศ
ในประเทศไทยและสงผลกระทบดานบวก มีคุณคา
ทางดานเศรษฐกิจ

11ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



ผลการคัดเลือกชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย
ตามเกณฑการจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญ พบวาสามารถคัดเลือก
ชนิดพันธุตางถ่ินไดทั้งสิ้นจํานวน 23 ชนิด แบงเปนชนิดพันธุสัตวตางถ่ิน จํานวน  
12 ชนิด และชนิดพันธุพืชตางถ่ิน จํานวน 11 ชนิด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

ผลการคัดเลือกชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงของประเทศไทย

รายชื่อชนิดพันธุ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ รวม

กลุมสัตว
ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
หนูทอ (Rattus norvegicus) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
หอยเชอร่ียักษ (Pomacea gigas) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
ปลาซักเกอร (Hypostomus plecostornus) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
ปลาซักเกอร (Pterygoplichthys sp.) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17

ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectusgeometricus) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
กลุมพืช
ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18
หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17
สาบหมา (Ageratina adenophora) -3 -3 -2 -3 -3 -3 0 -17
ขี้ไกยาน (Mikania micrantha) -3 -3 -3 -2 -3 -3 0 -17
กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora) -3 -3 -3 -2 -3 -3 0 -17
ธูปฤๅษี (Typha latifolia) -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -16
กกชาง (Typha angustifolia) -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -16
จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta) -3 -3 -2 -2 -2 -3 0 -15

ตารางที่ 3 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย
และระดับคะแนนจากเกณฑ

12 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



ท่ีมา : www.asianscientist.com ท่ีมา : www.researchgate.net ท่ีมา : www.flickr.com

ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.orgท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)

ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.orgท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata)

ท่ีมา : www.axcela.com ที่มา : www.birdphotographers.netท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

13ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง

และเสนทางการแพรระบาด จํานวน 12 ชนิด 

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หนูทอ หรือหนูนอรเวย (Rattus norvegicus)

1

2

3

4

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)
ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน



ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

 

ท่ีมา : www.jaxshells.org ท่ีมา : www.jaxshells.org ท่ีมา : www.jaxshells.org ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม 

ท่ีมา : www.fishbase.seท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ท่ีมา : www.dan-johnson.netท่ีมา : ดร. ชวลิต วิทยานนท

ท่ีมา : www.fisheries.go.thท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท ท่ีมา : www.wikipedia.org

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร   
(Hypostomus plecostornus)

14 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

5

6

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร   
(Liposarcus pardalis)7

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร   
(Pterygoplichthys sp.)8

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน



15ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : เตาแกมแดง หรือเตาญ่ีปุน 
(Trachemys scripta elegens)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล 
(Latrodectus geometricus)

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท ท่ีมา : www.okhaen.netท่ีมา : floridamuseum.ufl.edu 

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนทท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท ท่ีมา : www.vet.ku.ac.th ท่ีมา : www.wikipedia.org 

ท่ีมา : www.siamensis.org ท่ีมา : wikipedia.org ท่ีมา : wikipedia.org

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร :  ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) 

10

11

9

12

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน



แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)

การเขาสูประเทศไทย

•  ไมสามารถระบุได

ถ่ินกําเนิด

•  ไมสามารถระบุได

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  แพรระบาดเปนวงกวาง

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลว

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

พื้นท่ีแพรระบาด

การแพรระบาดโดยติดไปกับ

พันธุพืช

พื้นท่ีเกษตรกรรม

การแพรระบาดเนื่องจาก

ภัยทางธรรมชาติ

พื้นท่ีธรรมชาติทั่วไปพื้นท่ีชลประทาน

16 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)

ท่ีมา : www.asianscientist.com ท่ีมา : www.researchgate.net ท่ีมา : www.flickr.com



17ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

หนูทอ (Rattus norvegicus)

ถ่ินกําเนิด

•  เอเชียกลาง

การเขาสูประเทศไทย

•  ติดกับเรือขนสงสินคาในยุควิคตอเรียโดยไมตั้งใจ

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  การขนถายสินคาบริเวณทาเทียบเรือ

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีแหลงชุมชนพื้นท่ีอนุรักษพื้นท่ีธรรมชาติทั่วไป

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่ 

หรืออาจเพิ่มมากข้ึนในพ้ืนที่แหลงชุมชน

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลว

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.org

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : หนูทอ หรือหนูนอรเวย (Rattus norvegicus)



18 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)

ถ่ินกําเนิด

แอฟริกาตะวันออก

•  ประเทศโมซัมบิก

•  ประเทศแทนซาเนีย

•  ประเทศเคนยา

•  ประเทศโซมาเลีย

การเขาสูประเทศไทย

•  ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหวาง พ.ศ. 2484-

2488 ใชเพื่อเปนอาหารในประเทศมาเลเชีย และ

แพรเขามาสูประเทศไทย

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  แพรระบาดโดยมนุษย

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีอนุรักษพื้นท่ีธรรมชาติทั่วไป

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลว

•  ปจจุบันมีการนํามาใชประโยชน

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.org

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)



19ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

กลุมหอยเชอรี่ สกุล Pomacea
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata)
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

ท่ีมา : www.axcela.com

ที่มา
:www.birdphotographers.net

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

 

ท่ีมา : www.jaxshells.org           

 

         ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม 

หอยเชอร่ี 
(Pomacea canaliculata)

หอยเชอร่ียักษ
(Pomacea gigas) 

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

กลุมหอยเชอรี ่(สกุล Pomacea)

ถ่ินกําเนิด

ทวีปอเมริกากลาง
•  ประเทศจาเมกา

•  ประเทศคิวบา

•  ประเทศทรินิแดด
•  ประเทศโดมินิกัน

ทวีปอเมริกาใต
•  ประเทศชิลี

•  ประเทศอารเจนตินา

•  ประเทศสุรินัม

•  ประเทศโบลิเวีย

•  ประเทศบราซิล
•  ประเทศอุรุกวัย
•  ประเทศปารากวัย

ทวีปอเมริกาเหนือ
•  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  หลุดรอดจากฟารมเล้ียงเพื่อการสงออก

การเขาสูประเทศไทย

•  ป พ.ศ. 2525 จากตลาดซ้ือขายสัตวเล้ียง และ

เกษตรกรเพ่ือการเพาะเล้ียง

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีธรรมชาติทั่วไป พื้นท่ีอนุรักษ

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลว

พื้นท่ีเกษตรกรรม 

และพ้ืนท่ีชลประทาน



ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ท่ีมา : ดร. ชวลิต วิทยานนท

20 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร 
(Hypostomus plecostornus)

ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร 
(Liposarcus pardalis)

ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร 
(Pterygoplichthys sp.)

กลุมปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (วงศ Loricariidae) 
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร (Hypostomus plecostornus)
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลากดเกราะ หรอืปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis)
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร :ปลากดเกราะ หรือปลาซักเกอร (Pterygoplichthys sp.)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

กลุมปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (วงศ Loricariidae)

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปอเมริกาใต

•  ทวีปอเมริกากลาง

การเขาสูประเทศไทย

•  ตลาดซื้อขายสัตวเล้ียง

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  หลุดรอดออกสูธรรมชาติจากสถานท่ีเล้ียงดวยความตั้งใจ

พื้นท่ีแพรระบาด

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  แพรระบาดท่ัวทุกภาคของประเทศไทย

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลวแตยังไมประสบผลสําเร็จ

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

พบการแพรระบาดเกือบทุกภาคของประเทศไทย



21ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ท่ีมา : floridamuseum.ufl.edu 

ปลาหมอมายัน 
(Cichlasoma urophthalmus)

ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท

ปลาหมอคางดํา 
(Sarotherodon melanotheron)

กลุมปลาหมอเทศ (วงศ Cichidae)
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) 

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร :  ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

กลุมปลาหมอเทศ (วงศ Cichlidae)

ถ่ินกําเนิด

•  แอฟริกาตะวันตก

•  ทวีปอเมริกาใต

การเขาสูประเทศไทย

ปลาหมอบัตเตอร

•  ตลาดปลาสวยงาม

พื้นท่ีแพรระบาด

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง

•  มีการจัดทําแผนการจัดการเบ้ืองตนแตยังไมประสบผลสําเร็จ

ปลากะพงนกยูง

•  ตลาดปลาสวยงาม

ปลาหมอคางดํา
•  การปรับปรุงพันธุเพ่ือใช

เปนปลาเศรษฐกิจ

ปลาหมอมายัน

•  ตลาดปลาสวยงาม

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

ปลาหมอมายัน
•  หลุดรอดจากฟารมหรือ 

ผูท่ีเล ี้ยงเปนงานอดิเรก

ปลาหมอคางดํา

•  หลุดรอดจากฟารม

ปลาหมอบัตเตอร
•  หลุดรอดจากผูท่ีเล ี้ยง

เปนงานอดิเรก

ปลากะพงนกยูง
•  หลุดรอดจากผูท่ีเล ี้ยง

เปนงานอดิเรก

ปลาหมอมายัน

•  จังหวัดสมุทรปราการ

ปลาหมอคางดํา
•  จังหวัดสมุทรสาคร
•  จังหวัดสมุทรสงคราม
•  จังหวัดเพชรบุรี
•  จังหวัดชุมพร
•  จังหวัดระยอง

ปลาหมอบัตเตอร
•  จังหวัดกาญจนบุรี 

•  จังหวัดอุตรดิตถ

ปลากะพงนกยูง
•  จังหวัดระยอง 

•  จังหวัดเพชรบุรี



ท่ีมา : ดร.ชวลิต วิทยานนท ท่ีมา : www.vet.ku.ac.th ท่ีมา : www.wikipedia.org 

22 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : เตาแกมแดง หรือเตาญี่ปุน (Trachemys scripta elegens)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens)

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  หลุดรอดออกสูธรรมชาติจากสถานท่ีเล้ียงดวย

ความต้ังใจ

การเขาสูประเทศไทย

•  พ.ศ. 2515 ตลาดซื้อขายสัตวเล้ียงโดยการนําเขา

จากประเทศญ่ีปุน

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีเขตอภัยทานพื้นท่ีธรรมชาติทั่วไป พื้นท่ีอนุรักษ

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนจากการปลอย

ในพื้นท่ีอภัยทาน

•  ปจจุบันยังไมมีแผนการจัดการอยางเปนรูปธรรม



23ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

แมงมุมแมหมายสีนํ้าตาล (Latrodectus geometricus)

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปแอฟริกา

การเขาสูประเทศไทย

•  ไมมีขอมูล

พื้นท่ีแพรระบาด

ภาคกลาง

•  กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล

•  สมุทรสงคราม

•  ราชบุรี

•  พิจิตร

•  ชัยนาท

ภาคเหนือ

•  เชียงใหม

•  พะเยา

•  แพร 

•  ลําพูน

•  ลําปาง

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

•  นครราชสีมา

•  หนองบัวลําภู

ภาคตะวันออก

•  ระยอง

•  จันทบุรี

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  ไมมีรายงานการแพรระบาดในพ้ืนที่ภาคใต

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  พ.ศ. 2523 มีรายงานการพบแตคาดวามีการจําแนก

ชนิดผิดพลาด

•  พ.ศ. 2530 มีรายงานการพบที่ดอยอินนทนนท 

แตไมสามารถยืนยันชนิดไดแนชัด

•  ติดมากับสัมภาระและพัสดุภัณฑ

ท่ีมา : www.siamensis.org ท่ีมา : wikipedia.org ท่ีมา : wikipedia.org



ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงามท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม

ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.iucngisd.org

ท่ีมา : www.feedipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.org

ท่ีมา : www.fmcagricola.com ท่ีมา : www.fmcagricola.com ท่ีมา : coisasdaroca.com

24 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ชนิดพันธุพืชตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง

และเสนทางการแพรระบาด จํานวน 11 ชนิด 

1

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion)

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum)

2

3

4

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -18 คะแนน



ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : สาบหมา (Ageratina adenophora)    

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ข้ีไกยาน (Mikania microntha)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)

ท่ีมา : www.iucngisd.orgท่ีมา : Wikipedia.org

ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.sbwildflowers.wordpress.com

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม

25ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

5

6

7

8

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -17 คะแนน



ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ธูปฤๅษี (Typha latifolia)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : กกชาง (Typha angustifolia)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)

ท่ีมา : www.wikipedia.org ท่ีมา : www.plantsam.com

ท่ีมา : www.brc.ac.uk ที่มา : gobotany.newenglandwitd.org

ท่ีมา : www.keys.lucidcentral.org

26 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

9

10

11

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -16 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 1 ระดับคะแนน -16 คะแนน

ลําดับความสําคัญที่ 2 ระดับคะแนน -15 คะแนน



27ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

การเขาสูประเทศไทย

•  ประมาณป พ.ศ. 2490 เพื่อใชประโยชน

ในการปองกันการพังทลายของดิน

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปแอฟริกา

การขนสงสินคา
การแพรระบาดตามธรรมชาติ

•  ตามลํานํ้า

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีอนุรักษ พื้นท่ีราบลุมทั่วไปพื้นท่ีชุมนํ้าสําคัญ

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลวแตยังไมประสบ

ผลสําเร็จ

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงามท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม



28 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ท่ีมา : www.wikipedia.org

ท่ีมา : www.feedipedia.org

ท่ีมา : www.fmcagricola.com

หญาขจรจบดอกเล็ก 

(Pennisetum polystachion)

หญาขจรจบดอกใหญ

(Pennisetum pedicellatum)

หญาขจรจบดอกเหลือง

(Pennisetum setosum)

กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses)
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum)

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses)

ถ่ินกําเนิด

•  หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion) อเมริกาเหนือ

•  หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum) อเมริกาเหนือ

•  หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum) แอฟริกาตะวันตก

การเขาสูประเทศไทย

•  ป พ.ศ. 2498 เพื่อนํามาทดลองเปนอาหารสัตว

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  เกิดการแพรระบาดตามธรรมชาติ

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีอนุรักษ
พื้นท่ี

เกษตรกรรม

พื้นท่ีธรรมชาติ

ท่ัวไป

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่ 

•  ปจจุบันยังไมมีแผนการจัดการ

พื้นท่ีเมือง



29ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปอเมริกาใต ประเทศบราซิล

การเขาสูประเทศไทย

•  ป พ.ศ. 2444 เพื่อนํามาเปนไมประดับ

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  การแพรระบาดโดยธรรมชาติ

พื้นท่ีลุมนํ้าสําคัญพื้นท่ีอนุรักษพื้นท่ีธรรมชาติทั่วไป

พื้นท่ีแพรระบาด

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

•  ปจจุบันมีแผนการจัดการแลวแตยังไมประสบ

ผลสําเร็จ

ท่ีมา : Wikipedia.org ท่ีมา : www.iucngisd.org

ท่ีมา : www.iucngisd.orgท่ีมา : Wikipedia.org



30 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

สาบหมา 
(Ageratina adenophora) 

กลุมวงศทานตะวัน (Asteraceae)
ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : สาบหมา (Ageratina adenophora)    

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : ข้ีไกยาน (Mikania micrantha)

ขี้ไกยาน (Mikania cordata)

ท่ีมา : www.wikipedia.org

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

กลุมวงศทานตะวัน (Asteraceae) 

ถ่ินกําเนิดสาบหมา

•  อเมริกากลาง

ประเทศเม็กซิโก

การเขาสูประเทศไทย

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  การแพรระบาดตามธรรมชาติ

พื้นท่ีแพรระบาด

สาบหมา

•  พื้นท่ีธรรมชาติที่มี

ความสูงจากระดับน้ํา 

ทะเล 500 เมตร ข้ึน

ไป

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมคงที่

ถ่ินกําเนิดขี้ไกยาน

•  ทวีปอเมริกาใต

สาบหมา

•  การแพรระบาดจากประเทศเมียนมาร 

และจีนตอนใต เขาสูภาคเหนือของ

ประเทศไทย

ขี้ไกยาน

•  ไมพบขอมูล

ขี้ไกยาน

•  พื้นท่ีภาคเหนือ

•  พื้นท่ีภาคกลาง

•  พื้นท่ีภาคตะวันออก

•  พื้นท่ีภาคใต



31ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ชื่อไทย / ชื่อวิทยาศาสตร : กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)

ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม ท่ีมา : ผศ.ดร.ปราณี นางงาม

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  เกิดการแพรระบาดตามธรรมชาติ

พื้นท่ีแพรระบาด

•  จังหวัดเพชรบุรี

•  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง

•  แพรระบาดในพื้นท่ีแนวชายฝงอาวไทยดานทิศ

ตะวันตก

•  พบการแพรระบาดในพ้ืนที่เข่ือนแกงกระจาน

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปอเมริกากลาง

การเขาสูประเทศไทย

•  ไมพบขอมูล



32 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

กลุมธูปฤๅษี สกุล Typha
ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : กกชาง (Typha angustifolia)

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : ธูปฤๅษี (Typha latifolia)

ท่ีมา : www.plantsam.com

ธูปฤๅษี (Typha latifolia) กกชาง (Typha angustifolia)

ท่ีมา : www.brc.ac.uk

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด 

กลุมธูปฤๅษี สกุล Typha 

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป

การเขาสูประเทศไทย

•  ไมมีขอมูล

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  การแพรระบาดตามธรรมชาติ

•  แพรระบาดโดยความต้ังใจของมนุษย

พื้นท่ีแพรระบาด

พื้นท่ีลุมนํ้าท่ัวไป พื้นท่ีลุมนํ้าอนุรักษ

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

•  ปจจุบันยังไมมีแผนการจัดการ

ถ่ินกําเนิด

•  ธูปฤๅษี (Typha latifolia) ทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป

•  กกชาง (Typha angustifolia) ทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป



33ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

ช่ือไทย / ช่ือวิทยาศาสตร : จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)

แผนภูมิเสนทางการแพรระบาด

จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)

พื้นท่ีแพรระบาด

ถ่ินกําเนิด

•  ทวีปอเมริกาใต ประเทศบราซิล

การเขาสูประเทศไทย

•  พ.ศ. 2544 นําเขามาเพื่อใชเปนพืชประดับ และ

พืชสมุนไพร

การหลุดรอดออกสูธรรมชาติ

•  การแพรระบาดโดยมนุษยดวยความต้ังใจ

พื้นท่ีลุมนํ้าสําคัญพื้นท่ีธรรมชาติทั่วไป

สถานการณปจจุบันของการแพรระบาด

•  การแพรระบาดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง

•  ปจจุบันมีการเฝาระวังการแพรระบาด

ท่ีมา : www.keys.lucidcentral.org



ตารางที่ 5 การกําหนดกลุมการแพรระบาดตามพื้นที่ของชนิดพันธุตางถิ่น
ที่มีลําดับความสําคัญสูง

กลุม ชนิดพันธุ
1. กลุมที่มีขอมูลไมเพียงพอ - ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)

2. กลุมที่แพรระบาดบาง
พ้ืนที่

- กลุมปลาหมอเทศ (วงศ Cichlidae)
- แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus)
- กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)
- จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)

3. กลุมที่แพรระบาด
ทั่วประเทศ

- หนูทอ (Rattus norvegicus)
- หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)
- กลุมปลาซักเกอร (วงศ Loricariidae)
- กลุมหอยเชอรี่ สกุล Pomacea
- เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens)
- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)
- ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)
- กลุมธูปฤๅษี สกุล Typha
- กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses)
- กลุมวงศทานตะวัน (Asteraceae)

พ้ืนท่ีการแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่น
ท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

ผูเช่ียวชาญไดจัดกลุมชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง
ออกเปน 3 กลุม และระบุ พ้ืนที่การแพรระบาดเ พ่ือใหทราบถึง
สถานการณในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5

34 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



พื้นที่แพรระบาด
กลุมปลาหมอเทศ 
(วงศ Cichlidae)

พื้นที่แพรระบาดแมงมุม
แมหมายสีน้ําตาล 

(Latrodectus geometricus)

35ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด

กลุมท่ีแพรระบาดบางพื้นท่ี

- แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus)
- กลุมปลาหมอเทศ (วงศ Cichlidae) - จอกหูหนูยักษ (Salvnia molesta)
- กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)



พ้ืนที่แพรระบาดกระถิน
หางกระรอก 

(Prosopis juliflora)

พ้ืนที่แพรระบาด
จอกหูหนูยักษ 

(Salvinia molesta)

36 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



กลุมท่ีแพรระบาดท่ัวประเทศ

- หนูทอ (Rattus norvegicus)                 - หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)
- กลุมปลาซักเกอรใน (วงศ Loricariidae) - กลุมหอยเชอรี่ (สกุล Pomacea)
- เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens)- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)
- ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) - กลุมธูปฤๅษี (สกุล Typha)
- กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses) - กลุมวงศทานตะวัน (Asteraceae)

37ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น
ท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินที่มีความสําคัญสูง ซ่ึงได
พิจารณาจําแนกตามประเด็นปญหาสําคัญที่พบ 4 ประเด็น ประกอบดวย 1) การหลุดรอด
และแพรระบาด ของชนิดพันธุตางถ่ินในพ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงทั้งโดยต้ังใจและไม ต้ังใจ 2 ) มีการนําเขา/ขนสง/สงพัสดุภัณฑของ
ชนิดพันธุตางถ่ิน 3) มีการซ้ือขายชนิดพันธุตางถ่ินทางออนไลนโดยขาดการควบคุม 
4) การต้ังใจปลอยชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับสูง สูระบบนิเวศโดยต้ังใจหรือขาดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติท่ี 1
จัดทําทะเบียนจัดลําดับความสําคัญและกําหนดมาตรการเพื่อปองกันควบคุม
กําจัดและ/หรือใชประโยชนชนิดพันธุตางถิ่นและชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน
ในพื้นท่ีอนุรักษ พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและในระบบนิเวศตาง ๆ

แนวทางปฏิบัติท่ี 2
รวบรวมศึกษาวิเคราะห เสนทางและ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการแพรระบาด
ของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีเขามาในประเทศไทย การประเมินความเส่ียงและ
ดําเนินมาตรการในการจัดการเสนทางและ/หรือวิธีการแพรระบาดนั้น

แนวทางปฏิบัติท่ี 3
สงเสริมการศึกษาวิจัยดานการนําชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานหรือมีแนวโนม
รุกรานไปใชประโยชน

แนวทางปฏิบัติท่ี 4
เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นและเสริมสราง
สมรรถนะใหกับหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐองคปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนใหสามารถใหขอมูล ตรวจสอบ ปองกัน เฝาระวัง ควบคุม และกําจัด
ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน เสนทางการเขามาของชนิดพันธุตางถิ่น และ
การลักลอบนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น

38 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



ผูเช่ียวชาญไดมีการเสนอรายช่ือชนิดพันธุตางถ่ินที่ตองจับตา
มองเปนพิเศษ และควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ิมเติม
ในอนาคต รวมถึงรายช่ือชนิดพันธุสัตวที่เสนอใหมีมาตรการควบคุมเฉพาะ 
กรณีที่อาศัยอยูใกลเคียงหรือภายในระบบนิเวศที่มีความเปราะบางสูง
ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7

ตารางที่ 6 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่ตองจับตามองเปนพิเศษ และ
ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเพิ่มในอนาคต

รายชื่อ
1. ปลาเทราตสายรุง (Oncorhynchus mykiss)
2. ปลากะพงแมน้ําไนล (Lates niloticus)
3. ปลากระเบนโมโตโร (Potamotrygon motoro)
4. นกพริาบ (Columba livia)
5. นกชอนหอยแอฟริกา (Threskiornis aethiopicus)
6. นกแกวคอแหวนสีกุหลาบ (Psittacula krameri)
7. ตะกวดแมน้ําไนล (Varanus niloticus)
8. เตาคอมมอนสแนปปง (Chelydra serpentina)

9.  ผึ้งพันธุ (Apis mellifera)
10. กลุมมดในวงศ Formicidae
11. ผีเสื้อจูเลีย (Julia Heliconian)
12. หนอนหัวดํามะพราว (Opisina arenosella)
13. หนอนตัวแบนนวิกินี (Platydemus manokwari)
14. ผักกระฉูด (Neptunia javanica)
15. กระถินเทศ หรือ ดอกคําใต (Acacia farnesiana)
16. สาบเสือ (Chromolaena odorata)

ตารางที่ 7 รายชื่อชนิดพันธุสัตวที่เสนอใหมีมาตรการควบคุมเฉพาะ
กรณีที่อาศัยอยูใกลเคียงหรือภายในระบบนิเวศที่มี
ความเปราะบางสูง

รายชื่อ
1. แมวบาน (Felis catus)
2. สุนัขบาน (Canis familiaris)
3. โคพื้นเมือง (Bos taurus)

ชนิดพันธุตางถิ่นที่ตองจับตามองเปนพิเศษ 
และควรมีการศึกษาเพ่ิมในภายหลัง

39ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคัญสงูของประเทศไทย และเสนทางการแพรระบาด



สรุปผลการคัดเลือกชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย
โดยใชเกณฑและระดับการใหคะแนน เพ่ือจําแนกชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง 7 ลําดับ ไดแก 1) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
2) ความสามารถในการแพรกระจายของชนิดพันธุ 3) ความสามารถในการแขงขัน
กับชนิดพันธุพ้ืนเมือง 4) ความรุนแรงของการกอผลกระทบในทางลบตอระบบนิเวศเดิม
5) การแพรกระจายแผปกคลุมพ้ืนที่และระบบนิเวศ 6) ระดับความยากในการ
จัดการ และ 7) คุณคาการใชประโยชนจากชนิดพันธุตางถ่ิน และมีชวงคะแนน
ตามลําดับความสําคัญ 1 – 4

ผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ นักวิจัย องคกร
อิสระ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 2 ครั้ง ไดคัดเลือก
ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามเกณฑการจําแนกระบุ
และจัดลําดับความสําคัญ ไดทั้งสิ้นจํานวน 23 ชนิด แบงเปนชนิดพันธุสัตวตางถ่ิน
จํานวน  12 ชนิด ไดแก ไสเดือนฝอยรากปม แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล หอยทาก
ยักษแอฟริกา หอยเชอรี่ หอยเชอรี่ ยักษ ปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร ในสกุล 
Hypostomus, Liposarcus และ Pterygoplichthys ปลาหมอคางดํา ปลาหมอมายัน 
เตาแกมแดง และหนูทอ และชนิดพันธุพืชตางถ่ิน จํานวน 11 ชนิด ไดแก ไมยราบยักษ 
หญาขจรจบดอกเล็ก หญาขจรจบดอกใหญ หญาขจรจบดอกเหลือง ผักตบชวา จอกหูหนูยักษ 
กระถินหางกระรอก ข้ีไกยาน สาบหมา กกชาง และธูปฤๅษ ีเปนตน

สําหรับชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย ที่ไดจาก
การคัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญดังกลาว ไดนําไปจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่มีลําดับความสําคัญสูง รายละเอียดแสดงในเอกสารวิชาการ “แผนการจัดการ
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