กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพตาบลทุ่งคอก
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนการดาเนินธุรกิจ
1. จัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพตาบลทุ่งคอก ชนิดสินค้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สมาชิก 25 ราย
2. สมาชิกรวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ จานวน 10 ราย ๆ ละ 3 ไร่ รวม 30 ไร่
2.2 คณะกรรมการ
1) นายสุวรรณ ใจหลัก
ประธาน
2) นายสนอง ใจกล้า
รองประธาน
3) นายอนุวัฒน์ ช่วงโชติ
เลขานุการ
4) นางสาวฉันธนา ใจกล้า
เหรัญญิก
5) นางบุญปลูก รามจุล
ประชาสัมพันธ์
3. บทบาทหน้าที่
1) ผู้ดูแลการผลิต การจัดหาพันธุ์ข้าว ควบคุมการผลิต โดยนายสุวรรณ ใจหลัก ประธานกลุ่ม
และนายอนุวัฒน์ ช่วงโชติ เลขานุการ
2) การรวบรวมผลผลิต โดย นายอนุวัฒน์ ช่วงโชติ เลขานุการ
3) การตลาด โดยนายสุวรรณ ใจหลัก ประธาน และนายอนุวัฒน์ ช่วงโชติ เลขานุการ
4) การบัญชี โดย นางสาวฉันธนา ใจกล้า เหรัญญิก
4. เป้าหมายการผลิต
1) สมาชิกผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อแปรรูปบรรจุถุง จานวน 10 ราย ๆ ละ 3 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก
30 ไร่
2) สมาชิกแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รายละ 330 กิโลกรัม/ไร่ รวม 3 ไร่ ได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่แปร
รูปแล้ว 990 กิโลกรัม รวม 10 ราย พื้นที่ปลูก 30 ไร่ ได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทั้งหมดจานวน 9,900
กิโลกรัม
3) แปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ บรรจุถุงสุญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม จาหน่ายถุงละ 45 บาท ได้
จานวน 9,900 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 445,500 บาท
5. การรวบรวมผลผลิต/การตลาด
1) เมื่อสมาชิกเกี่ยวเก็บนามาแปรรูป และนาส่งนายอนุวัฒน์ ช่วงโชติ เลขานุการ เป็นผู้หา
ตลาดจาหน่าย
2) ตลาดชุมชน จานวน 3,000 กิโลกรัม/ฤดูกาล
3) ตลาดออนไลน์ จานวน 1,000 กิโลกรัม/ฤดูกาล
4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตาบลหนองสะเดา จานวน 5,900 กิโลกรัม/ฤดูกาล

6. การลงทุน
1) ต้นทุนการปลูกจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว
3,800 บาท/ไร่
2) ค่าจ้างตาก
200 บาท/ตัน
3) ค่าจ้างสีข้าว
1,200 บาท/ตัน
4) ค่าบรรจุภัณฑ์ ถุงละ 8 บาท จานวน 330 ถุง
2,640 บาท
รวมต้นทุนการผลิต
7,840 บาท/ไร่
7. กาไร
1) พื้นที่ปลูก 1 ไร่ ได้กาไร 7,010 บาท/ฤดูกาล
2) พื้นที่ปลูก 30 ไร่ ได้กาไร 210,300 บาท/ฤดูกาล
8. ผลการดาเนินงานตามแผน รอดาเนินการ
1) อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ ดาเนินการเพาะปลูกในกลางเดือนสิงหาคม 2559
2) คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันที่ 25 ธันวาคม 2559
9. ปัญหา/อุปสรรค
1) ชลประทานปล่อยน้าไม่ตรงช่วงฤดูกาลผลิต เกษตรกรกังวลปัญหาน้าท่วม
2) สมาชิกขาดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว และการตาก
3) ความรู้ด้านการตลาด รวมถึงบรรจุภัณฑ์

ต้นทุนการผลิต และรายได้
ของกลุม่ ผลิตข้าวคุณภาพตาบลทุง่ คอก
ปี พ.ศ.2559
ต้นทุนการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่
รายการ
1. ค่าเตรียมดิน
- รถปัน่
- รถตีเทือก
2. ค่าพันธุ์ข้าว
3. ค่าจ้างหว่าน
4. ยาคุมวัชพืช
- ค่าจ้าง
5. สารกาจัดแมลง
- ค่าจ้าง
6. ปุย๋ สูตร 46-0-0
- ค่าจ้าง
7. ปุย๋ สูตร 46-0-0 , 16-20-0
- ค่าจ้าง
8. ปุย๋ สูตร 16-20-0
- ค่าจ้าง
9. ค่าฮอร์โมน+อามูเร่
- ค่าจ้าง
10. ค่าเก็บเกีย่ ว
11. ค่าขนส่ง
12. ค่าสูบน้า
13. ค่าจ้างตากข้าว

รวม
ผลผลิตทีไ่ ด้
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

ปริมาณ/จานวน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2.5 ถัง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
16 กก.
1 ครั้ง
8:8 กก.
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ตัน
6 ครั้ง
1 ตัน

เป็นเงิน (บาท)
280
300
1,250
60
100
60
140
120
160
60
160
60
160
60
40
60
450
100
200
200

4,020
330 กิโลกรัม
45 บาท/กิโลกรัม
14,850 บาท
10,830 บาท

หมายเหตุ

เกรดคัดแล้ว

20 วัน
40 วัน

ไร่ละ 30 บาท

