
(ราคาขาย (บาท/กโิลกรัม) 2/  
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61 - - - - 50-120 - - - - - 50-120 50-120

62 - - - - 100-150 - - - - - 100-150 100-150

63 - - - - 140-150 - - - - - 140-150 140-150

ปริมาณการน าเข้าของไทย 3/

ปี 61 ปี 62 ปี 63
ปริมาณ (ตัน)  19.48   101.15   75.34   
มูลค่า (ล้านบาท) 1.88  18.61    13.74

ที่มา : 1/ ทบก.กรมส่งเสริมการเกษตร. 2/ …กมศุลกากร… 3/ …ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 4/ …ศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชยีงใหม่

คร่ัง
ชื่อไทย : ครั่ง
ชื่อสามัญ/ชื่ออังกฤษ : Lac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : : Laccifer lacca (Kerr)
โดย : กลุ่มสง่เสริมแมลงเศรษฐกิจ
เบอร์โทรศัพท ์: 0 2940 6102

สถิตกิารผลิต 2/

ปี 61 ปี 62 ปี 63

จ านวนเกษตรกร (ราย)  6,250 5,015 4,065

พื้นท่ีปลูก (ไร่)             92,240 84,400 76,560

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ต้น)     50 50 50

ต้นทุน / ผลตอบแทน (บาทต่อต้น) 1/

ต้นทุน 1,510 (ปี 63/64)

- ค่าพันธ์ุ 1,200 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ ์(ฟางข้าว) 10 บาท

- ค่าแรงงาน 300 บาท

ผลตอบแทน (บาท/ต้น)

- ครั่งดิบ 2,000-2,500 บาท/ต้น/ปี
ประเทศผู้ส่งออกท่ีส าคัญของโลก      

ปี 63 4/

ผลผลิต (ตัน) 
อนิเดีย          35.25
อนิโดนีเซีย     30.00
สหรัฐอเมริกา  10.00

ประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญของโลก      
ปี 63 4/

ผลผลิต (ตัน) 
อนิโดนีเซีย     1,419
ลาว              350

ปริมาณการส่งออกของไทย 3/

ปี 61 ปี 62 ปี 63
ปริมาณ (ตัน)  896.51 989.3 1,769.47
มูลค่า (ลา้นบาท) 111.94  12.77  0.39

(ราคาเป็นรายเดอืน หรอืรายปี)

ช่วงเวลาทีผ่ลผลติออก (ร้อยละ) 2/  
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63

64



ศักยภาพ/จุดเด่น ปัญหาข้อจ ากัด แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

ผลผลิต

1. ครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจท่ีมีการเลีย้งเป็นอาชพี

ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนอื มี

สารเหนยีวสีเหลอืงท่ีแมลงคร่ังขับถ่ายออกมาเป็น

ยางหรือชันชนิดหนึ่ง เมื่อถูกอากาศจะแข็งตัว

กลายเป็นสีน้ าตาลหุม้รอบกิ่งไมท่ี้แมลงคร่ังอาศัย

อยู่ มีต้นไมห้ลายชนดิสามารถเลีย้งคร่ังได้ เชน่ 

ก้ามปู (ฉ าฉา) ปันแถ สะแกนา มะแฮะนกและ

พุทรา เป็นต้น

ปัจจุบัน

2. ครั่งสามารถน าไปท าผลิตภัณฑไ์ด้หลายชนิด 

ตลาดมคีวามตอ้งการ เชน่ เคลือบผิวอาหาร ผลไม้

ยา  สีใชย้อ้มผ้า ยาขัด รองเท้า อุปกรณไ์ฟฟา้ ใช้

เคลือบผิวผลิตภัณฑไ์ม ้ใชรั้กษาโรคโลหติจาง ฯลฯ

1. ผลลผติ

1. พื้นท่ี/ปริมาณต้นไม้ (ตน้ก้ามปู) ท่ีใชใ้นการเลีย้งคร่ังลดลง 

โดยมากจะเลีย้งคร่ังบนต้นก้ามปู ปัจจุบันมกีารตัดตน้ไม้ไปท า

เฟอร์นิเจอร์

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศท าให้อัตราการรอดของ

คร่ัง ปริมาณผลผลติของคร่ังลดลง สง่ผลใหข้าดแคลนพันธ์ุ

ครั่ง

3. พันธ์ุคร่ังหายาก และมีราคาแพง

2. การแปรรูป

1. คุณภาพของครั่งดิบมสีิ่งเจือปนมาก ส่งผลให้ราคารับซื้อจาก

โรงงานลดลง

3. การตลาด

1. ราคาครั่งมีความผันผวนขึ้นลงไมแ่นน่อน ราคาขึน้อยูก่ับราคา

ส่งออกคร่ังเม็ดเป็นสว่นใหญ่ 

1. ผลผลิต
1. ส่งเสริมการปลูกไมเ้ลีย้งคร่ัง ตามหัวไรป่ลายนา ส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย และการปลูกเป็นแปลงส าหรับเกษตรกร
ทีมีพืน้ท่ี                                                                                           
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งคร่ังให้เป็นพืน้ท่ี
เฉพาะในเขตท่ีสามารถเลีย้งได้ ห่างไกลกับพืน้เศรษฐกิจอื่น 
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงคร่ังให้เป็นท่ีรู้จัก

3. ส่งเสริมการท าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตและการ
แปรรูปครั่งอยา่งครบวงจร
4. จัดท าแปลงเรียนรู้พันธ์ุคร่ังเพื่อสง่เสริมการการเลีย้งคร่ัง

2. การแปรรูป                                                                          
1. พัฒนาแนวทางสง่เสริมให้มศูีนย์ผลิตและขยายพันธ์ุคร่ัง
อย่างตอ่เนื่อง คัดผลผลิตคร่ังท่ีมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลอื
เกษตรกร

3. การตลาด

1. ส่งเสริมการรวมกลุม่ การเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลิต
การตลาด เพื่อสร้างอ านาจการผลิต การตลาดทัง้ภาครัฐ
และเอกชน

2. การเลีย้งคร่ังท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเลีย้งคร่ัง โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ/
ต าบลร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งคร่ังร่วมกับศูนยฯ์

คร่ัง


