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ต้นทุนการผลิตสูง ตลาดไม่แน่ นอน ผลผลิตตกต่ า เสีย่ งต่ อภัยธรรมชาติ มีรายได้ไม่เพียงพอ และ
เป็ นหนี้สนิ ถือเป็ นปั ญหาสาคัญสาหรับเกษตรกร การจัดการต้นทุนจึงถือเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะเป็ นตัวชีว้ ดั และ
บ่งบอกได้ว่าการเกษตรในปั จจุบนั นี้จะมีโอกาสการอยู่รอดมากแค่ไหน ขณะเดียวกันการทราบต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ยังจะมีสว่ นช่วยให้เกษตรกรสามารถกาหนดรายละเอียดในการวางแผนการเพาะปลูกและการหาช่องทางการ
จัดจาหน่ายให้เหมาะสมในอนาคตด้วย
การนาแนวคิดทางการบริหารจัดการของ Lean Thinking มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร ไม่ได้มุ่ง
หมายเพียงแค่การกาจัดความสูญเปล่าในการเพาะปลูกเท่านัน้ หากแต่แนวคิดแบบ Lean ยังมุ่งสู่การป้ องกัน
การสูญเปล่าก่อนเกิดเหตุหรือเผชิญความเสีย่ ง ทาให้แนวคิดเกษตรวิถีทผ่ี สมผสานกลิน่ ไอแนวความคิดแบบ
Lean จึงเป็ นการทาการเกษตรที่มุ่งหมายจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพึ่งพาอาศัย ธารงรักษาไว้ซง่ึ ความ
ยังยื
่ น มีการพึง่ พาตนเองอย่างมีเหตุมผี ล มีวธิ กี ารจัดการต้นทุนการผลิตในขัน้ ตอนต่างๆ ผ่านกระบวนการ
วางแผนเพื่อลดความสูญ เปล่าทีจ่ ะเพิม่ รายจ่าย มีการพัฒนาทางด้านทักษะการเรียนรู้แล้วนาไปสู่การปฏิบตั ิ
จนเกิดประสบการณ์ทต่ี กผลึกเป็ นองค์ความรู้ในการ 1) ลดรายจ่าย 2) เพิม่ รายได้ และ 3) ขยายโอกาส เป็ น
การส่งเสริมให้เกิดการพอมี พอกิน และเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข มีชวี ิตความเป็ นอยู่ท่ดี ขี น้ึ โดยการ
พึง่ พาตนเองบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ ทางกาย ทางวาจาและทางใจ คานึงถึงสังคม ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน ไม่เบียดเบียนสิง่ แวดล้อม และพึง่ พิงและแอบอิงกับธรรมชาติ
คาสาคัญ: เกษตรวิถ,ี การบริหารจัดการต้นทุน, แนวคิด Lean Thinking

ABSTRACT
In Thailand about agriculture, there are high production costs, the market is uncertain,
yields are down, risks to natural disasters, income is not enough cause to be debt. Considered a
major problem for farmers, cost management is therefore an important factor to be an indicator and
indicates how much agriculture today is likely to survive. At the same time, knowing the true cost will
also help farmers to determine the details of the planting plan and find appropriate distribution
channels in the future.


นิสติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Applying the management concept of Learn Thinking to apply in agriculture. Not only
intended to eliminate wastage in cultivation but the concept of Learn Thinking also aims to prevent
wastage before the incident or face risks Making the agricultural way of thinking that combines the
smell of the Learn Thinking concept, therefore, it is an agriculture that aims to coexist with the
natural dependence maintain sustainability then rational self-reliance. There are ways to manage
production costs in various steps. Through the planning process, reduce waste , increase expenses
,developing learning skills and leading to practice until the experience is crystallized into knowledge
in 1) Reduce expenses 2) Increase revenue and 3) Expand opportunities, Expand opportunities to
encourage enough to have enough to eat and raise a happy family then have a better life by selfreliance based on honesty, both physical, verbal and mental. Consider society, help each other, do
not encroach on the environment, and rely on and snuggle with nature.
Keyword: agriculture, cost management, lean thinking concept

บทนา
สภาวการณ์ในโลกปั จจุบนั เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง โดยเฉพาะในแวดวงทางการตลาด
ส่งผลให้ทุกหน่วยธุรกิจมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ในภาคการเกษตรหรือธุรกิจ
การเกษตรก็เช่นเดียวกัน นับวันต่างก็งดั กลยุทธ์ออกมาต่อสูก้ นั ทัง้ ในเรื่องของราคาขายทีถ่ ูกกว่า จึงส่งผลให้
องค์ประกอบหลักผูผ้ ลิตทีจ่ ะต้องหาแนวทางหรือวิธกี ารลดต้นทุนการผลิต ซึง่ ต้องทาให้ต่ าทีส่ ุดโดยทีค่ ุณภาพ
และคุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับของลูกค้าเช่นเดิม
จากการทบทวนงานวิจยั ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของ Tul Tanjarern
(2012) ที่ได้ศึกษาวิจยั “การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ” กรรณิการ์
1
มัฆวาล และคณะ ได้ศกึ ษาวิจยั “การลดต้นทุนการผลิตถัวเหลื
่ องด้วยแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกของ
เกษตรกรบ้านท่าสองแคว หมู่ท่ี 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2” พรม จาระณะ และ
2
คณะ ได้ศกึ ษาวิจยั “รูปแบบการลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการพึง่ ตนเองของชุมชน: กรณีศกึ ษาพืช
3
เศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรรี มั ย์” ชาตรี คาจิง่ และคณะ
ได้ศกึ ษาวิจยั “แนวทางการลดต้นทุนการผลิตกระเทียมนา บ้านนาปลาจาด ตาบลห้วยผา อาเภอเมือง จังหวัด
1

กรรณิการ์ มัฆวาล และคณะ, “การลดต้นทุนการผลิตถัวเหลื
่ องด้วยแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกร
บ้านท่าสองแคว หมูท่ ่ี 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2”, รายงานวิ จยั , (กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2553), บทคัดย่อ.
2
พรม จาระณะและคณะ, “รูปแบบการลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่ การพึง่ ตนเองของชุมชน : กรณีศกึ ษาพืช
เศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรรี มั ย์”, รายงานวิ จยั , (กรุงเทพมหานคร :
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2553), บทคัดย่อ.
3
ชาตรี คาจิง่ และคณะ, “แนวทางการลดต้นทุนการผลิตกระเทียมนา บ้านนาปลาจาด ตาบลห้วยผา อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, รายงานวิ จยั , (กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2554), บทคัดย่อ.
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4

แม่ฮ่องสอน” และดวงสมร ฟั กสังข์ ได้ศกึ ษาวิจยั “การบริหารต้นทุนของกลุ่มผูผ้ ลิตน้ าตาลมะพร้าวในจังหวัด
สมุ ทรสงคราม” แล้ว พบว่ า ต้น ทุน ของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีความคล้ายคลึงกันถึงแม้ว่ าจะแตกต่ า งกัน ที่
ประเภทของพืชผลทางการเกษตร และพืน้ ทีเ่ พาะปลูก แต่มสี งิ่ หนึ่งทีเ่ หมือนกันและเป็ นต้นทุนการทีม่ มี ูลค่าสูง
ก็คอื ปุ๋ ย เคมี ทีเ่ กษตรกรเพิม่ ปริมาณขึน้ เพื่อเร่งผลผลิตให้ทนั ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคและป้ องกันแมลง
ศัตรูพชื แต่จะสังเกตได้ว่าในงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทบทวนมานัน้ เริม่ หันมาให้ความสาคัญกับเกษตรชีวภาพมาก
ขึ้น ซึ่ ง นอกเหนื อ จะเป็ นแนวทางในการบริห ารจัด การต้ น ทุ น การผลิ ต แล้ ว ยัง ส่ ง ผลดีต่ อ ตนเองและ
สภาพแวดล้อม จากสภาพปั ญหาข้างต้น จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องหาแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการต้นทุน
การผลิตสินค้าทางการเกษตร ทัง้ นี้เพราะการบริหารจัดการต้นทุน ก็คอื การเพิม่ กาไรและจะเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งทีจ่ ะเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกร
ต้นทุนและการจัดการต้นทุนการผลิ ต
เกษตรกรทุ ก คนต่ า งทราบกั น เป็ นอย่ า งดี ว่ า สิ่ ง แรกที่ จ ะถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น จากการเพาะปลู ก
ก็คอื “ต้นทุน” ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะเป็ นตัวชีว้ ดั และบ่งบอกได้ว่ามีโอกาสอยู่รอดมากแค่ไหนเมื่อผลผลิตออก
สูต้ ลาด การทราบต้นทุนทีแ่ ท้จริงยังช่วยให้เกษตรกรสามารถกาหนดรายละเอียดหรือวางแผนการเพาะปลูก
รวมทัง้ หาช่องทางการจัดจาหน่ายทีเ่ หมาะสมในโลกของการแข่งขันทีเ่ ข้มข้นและรุนแรง ต้นทุนการผลิต (Cost
of Production) เป็ นจานวนเงินทีไ่ ด้จ่ายไปในการซือ้ สินค้าหรือวัตถุดบิ เพื่อนามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้
ก่อให้เกิดรายได้ คือ ยอดขายอีกที โดยเริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การ
5
จัดเก็บ และการขนส่ง ถือเป็ นทุกสิง่ ทุกอย่างในการก่อให้เกิดมูลค่า ซึ่งมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน ได้แก่
6
เวลา ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้น และต้นทุนยังเป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เสมอในการสร้างมูลค่าใหม่
ต้นทุนการผลิตเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะกาหนดว่าสินค้าจะมีราคาถูกหรือแพง เพราะต้นทุนการผลิต
อาจหมายถึง ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ดังนัน้ การลดต้นทุนการผลิตจึงสาคัญอย่างมากในการทาให้สนิ ค้า
มีตน้ ทุนต่าลงหรือกาไรเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดการบริหารจัดการต้นทุน (Cost
Management) และเป็ นกิจกรรมทีจ่ าเป็ นสาหรับการควบคุมต้นทุน (Cost Control) และการลดต้นทุน (Cost
Reduction) โดยใช้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินกิจการมาประกอบการตัดสินใจเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
บริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตและสามารถอยู่รอดได้ เช่นเดียวกันหากมองถึงต้นทุนด้านแรงงานภาคเกษตรกร
หากสามารถใช้แรงงานในครัวเรือนเข้ามาทดแทนการจ้างแรงงานจากภายนอก ก็จะเป็ นกระบวนการและ
แนวทางในการลดต้นทุนด้านแรงงาน การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพชื และใช้ปุ๋ยหมักหรือสมุนไพรใน
การก าจัด และป้ อ งกัน แมลงศัต รูพืช แทนเพื่อ ลดต้น ทุ น การผลิต ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สภาพการแข่ ง ขัน ทาง
การตลาด

4

ดวงสมร ฟั กสังข์, “การบริหารต้นทุนของกลุ่มผูผ้ ลิตน้าตาลมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม”, รายงานวิ จยั , (คณะ
วิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 2555), บทคัดย่อ.
5
วรณี จิเจริญและคณะ, เศรษฐศาสตร์ทวไป,
ั ่ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2552), หน้า 204.
6
มีชยั เรามานะชัยและคณะ, 100 แนวคิ ดและเทคนิ คพิ ชิตต้นทุนแบบรวบยอด, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ่ นุ ), 2545), หน้า 2-3.
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การจัดการต้นทุนการผลิตนัน้ เกษตรกรจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมถึงจะต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แวดล้อมในพื้นที่การเพาะปลูกให้ดเี สียก่อนว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคหรือโอกาสอย่างไร เมื่อรับรู้ขอ้ มูล
ของตนเองแล้ว เกษตรกรจะต้องเริม่ วางแผน (Plan) ในการเพาะปลูกว่า สภาพดินในพื้นที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชชนิดใด แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีเพียงพอหรือไม่กบั พืชชนิดนัน้ ๆ ทีจ่ ะดาเนินการเพาะปลูก หรือ
สารวจความต้อ งการของตลาดว่ า พืชที่จ ะเพาะปลูก เป็ น ที่ต้องการของตลาดหรือ ไม่ ต่ อ มาเมื่อ ได้ข้อ มูล
ครบถ้วนแล้วเกษตรกรจึงลงมือเพาะปลูกพืชตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ (Do) เกษตรกรจะต้องหมันดู
่ แล เอาใจใส่ใน
แปลงพืชว่ามีโรค แมลงศัตรูพชื หรือปั ญหาใดๆ เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข และป้ องกันการเกิดซ้า อาจจะ
ปรึกษาจากหน่ วยงานที่ดูแล เช่น ปั ญหาเรื่องดินก็ควรปรึกษากับสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ เรื่องเงินทุนปรึกษากับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อหาวิธกี ารทีด่ แี ละเหมาะสมกับพืน้ ที่ของเกษตรกรมากทีส่ ุด
(Check) ขัน้ ตอนต่อมาจึงลงมือปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม (Action) และสอดคล้องกับ “Deming
7
Cycle” ทีส่ ุธาสินี โพธิจนั ทร์ มองว่า การเพาะปลูกของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุ งผ่านเครื่องมือการ
เพิม่ ผลิตภาพหรือการปรับปรุงคุณภาพ การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องรอบ
ด้าน ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ แี ละการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับแผนจะเป็ นเส้นทางทีน่ าไปสูค่ วามสาเร็จหรือบรรลุ
ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
ทุกวันนี้กจิ กรรมการเกษตรยังประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตสูง ตลาดไม่แน่ นอน ผลผลิตตกต่ า เสีย่ ง
ต่อภัยธรรมชาติทาให้มรี ายได้ไม่เพียงพอและเป็ นหนี้สนิ จึงมีความจาเป็ นต้องปรับระบบการเกษตรของ
ครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิตและการตลาดในปั จจุบนั การบริหารจัดการจึงเข้ามามีบทบาทอย่าง
ยิง่ ในการควบคุม ดูแลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น 1) ต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน
(Man) ซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญในการเพาะปลูก ต้นทุนทางด้านแรงงานนัน้ ไม่ได้หมายความถึงเพียงค่าจ้าง
แรงงาน แต่หมายรวมถึงต้นทุนทางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อมันที
่ เ่ กษตรกรมีต่อการเพาะปลูก 2) ต้นทุน
การผลิตด้านเงินทุน (Money) มีการกาหนดเป้ าหมายในการลดค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเป็ นขัน้ เป็ นตอน พอมี
พอกิน พอใช้ ดูแลตัวเองได้และไม่สร้างหนี้สนิ ในครัวเรือน 3) ต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดบิ (Material) จะต้องมี
การวางแผนก่อนการเพาะปลูกโดยศึกษาจากแหล่งความรู้มากมาย เกษตรกรจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนด้าน
ต่างๆ ของพื้นที่เพาะปลูกด้วยเองให้รอบคอบว่าสิง่ ไหนเหมาะสาหรับตนเองและการเพาะปลูก และจะต้อง
ขัน้ ตอนในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทีส่ ่งผลให้ไม่เกิดการซับซ้อนแต่เกิดความรวดเร็ว 4) ต้นทุนการ
ผลิตด้านวิธกี ารจัดการ (Method/ Management) การนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้
และส่งผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ดุ เพื่อไม่ให้มสี ารพิษตกค้างทีพ่ ชื ผล รวมทัง้ ปลอดภัยต่อ
สุขภาพของทัง้ เกษตรกร ชุมชนใกล้เคียงและผูบ้ ริโภค และต้องบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีความซื่อสัตย์ต่อ
อาชีพ 5) ต้นทุนการผลิตด้านเครื่องมือทางการผลิต (Machine) การจัดหาอุปกรณ์ทางการเกษตรทีม่ รี าคาไม่
สูงจะส่งผลให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ง่าย หรือหากเป็ นระบบเครือข่ายที่รวมตัวกันมีเป้ าหมายที่
ชัดเจนก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า จะทาให้ช่วยลดความสูญเสียต้นทุนได้ 6) ต้นทุนการผลิตด้านการตลาด
(Market) เป็ นการจัดการแบบการตลาดนาการผลิต นัน่ คือ เกษตรกรจะต้องสารวจการตลาดก่อนว่าตลาดมี
แนวโน้มความต้องการทางการบริโภคด้านใด และมีการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพาะปลูก
7
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ด้วยซึ่งจะช่วยให้การเพาะปลูกได้ผลิตผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ เรียกได้ว่า ทาน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับองค์ประกอบทีส่ าคัญของการบริหารจัดการทัง้ 3 ประการ คือ ด้านความรู้ ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ
และด้านพฤติกรรม เกษตรกรเกิดการทดลอง เรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการและวิธกี ารในการลดต้นทุน
ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น จากการเพาะปลู ก มีก ารแก้ไ ขปั ญ หาเป็ น ขัน้ ตอนอย่ า งรอบคอบ ขั ้น ตอนการวางแผน
ครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ การ
แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลใดบ้างเพื่อการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงนัน้ ซึง่ การวางแผนจะช่วยให้ลดความสูญ เสียต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ ในด้านแรงงาน
วัตถุดบิ เงินและเวลา การตรวจสอบและการปรับแก้ไขการดาเนินการให้เหมาะสม อย่างเป็ นขัน้ ตอนแล้ว ถือ
ว่าเป็ นการพัฒนาทางด้านทักษะการปฏิบตั ิ เมื่อการเรียนรู้ นาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม จึงก่อเกิดเป็ น
กระบวนการในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) ลดรายจ่าย เพื่อเป็ นการประหยัดลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็ นผลดีต่อสุขภาพโดยการปลูกผัก
สวนครัวรัว้ กินได้ เลีย้ งปลาอย่ างง่ายสาหรับบริโภคในครัวเรือนทาให้ลดรายจ่ายในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความรักความอบอุ่ นในครอบครัวเป็ นเกราะ
ป้ องกันโรคภัยให้กบั สถาบันครอบครัว
2) เพิม่ รายได้ เพื่อเพิม่ ภูมคิ ุ้มกันในชีวิตโดยการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสร้างรายได้ เช่น การถนอมและแปรรูปอาหาร การหัตถกรรม รวมไปถึงการปลูกพืช เลีย้ งสัตว์
อย่างง่าย ใช้ทุนต่าหรือวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่แล้วจาหน่ายให้กบั ชุมชนใกล้บา้ น
3) ขยายโอกาส เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยการร่ วมมือสร้าง
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างคุม้ ค่า บุตรหลานได้รบั การศึกษาสูงขึน้ ตามอัตภาพ ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อหาตลาด แหล่งเงินทุนและเครือข่ายมาใช้ในการประกอบอาชีพอย่าง
ยังยื
่ น
นอกจากนั ้น ในกระบวนการจัด การต้ น ทุ น การผลิ ต ยัง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรการบริ ห าร
(Management Resources) ประกอบด้วย แรงงานเกษตรกร (Man) เงินที่เป็ นต้นทุน (Money) วัตถุ ดิบ
(Material) ทัง้ ทีด่ นิ น้ า พันธุ์พชื ปุ๋ ย และเคมีภณ
ั ฑ์ รวมถึงวิธกี ารจัดการ (Method/Management) เครื่องมือ
8
ทางการเกษตร (Machine) และการตลาด (Market) ซึง่ จะเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้การบริหารจัดการต้นทุน
การผลิตมีประสิทธิภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการต้นทุนมีหน้าทีส่ าคัญสองประการ คือ การควบคุม
ต้นทุนการผลิตและการลดต้นทุนการดาเนินงาน เช่น ทีด่ นิ น้า แรงงาน เครื่องมือทางการเกษตร พันธุพ์ ชื ปุ๋ ย
และเคมีภณ
ั ฑ์
Lean Thinking กับการจัดการต้นทุนการเกษตร
การกาเนิดแนวคิด Lean Thinking เกิดจากแนวคิดการผลิตของบริษทั โตโยต้า ทีป่ ระสบปั ญหาการ
แข่งขันทางธุรกิจผลิตรถยนต์ทต่ี อ้ งต่อสูก่ บั บริษทั ชาติตะวันตก แม้ว่าจุดประสงค์หลักของการผลิตแบบ Lean

8

วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, 50 แนวคิ ด ตัวชี้วดั ตัวแบบของการบริ หารจัดการและการบริ หารจัดการที่ ยงยื
ั ่ น,
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ เอ็นโฟร์ โปรพริน้ จากัด, 2559), หน้า 241.
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คือ การกาจัดความสูญเปล่าซึง่ ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ต่อสินค้าหรือบริการ การผลิตแบบ Lean ยังช่วยเพิม่
คุณภาพและผลิตภาพ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้าด้วย
เป้ าหมายของลีน (Lean) จะพิจารณาจาก 1) P-Productivity การเพิม่ ประสิทธิผล ปริมาณงาน 2) QQuality เพิม่ คุณภาพ 3) C-Cost ลดค่าใช้จ่าย 4) D-Delivery ส่งมอบรวดเร็ว 5) S-Safety ปลอดภัย ไม่เพิม่
ความเสีย่ ง 6) M-Morale บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ 7) E- Environment สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกดี
ขึน้ และ 8) E-Ethics มีคุณธรรมและจริยธรรม หากจะมองในเชิงการจัดการต้นทุนทางการเกษตร จะเห็นได้ว่า
PQCD เป็ นการเพิม่ ผลผลิตเพื่อผูบ้ ริโภค คือ ผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพตามทีผ่ บู้ ริโภคหรือตลาดกาหนด การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดส่งทีต่ รงเวลาเพื่อความมันใจให้
่
กบั ผูบ้ ริโภคและผูค้ า้ ส่ง ขณะที่ SM เป็ นการ
เพิ่มผลผลิตเพื่อประโยชน์ ของเกษตรกร คือ ทาอย่างไรให้เกษตรกรและผู้บริโภคเกิดความรู้สกึ ปลอดภัย
ในขณะเพาะปลูกและบริโภคและเกิดขวัญกาลังใจในการเพาะปลูก ในส่วนของ EE จะเป็ นการเพิม่ ผลผลิตเพื่อ
สังคม คือ ทาให้เกษตรกรมีความสุขในการเพาะปลูกจากสิง่ แวดล้อมภายในแปลงเพาะปลูก แก้ไขปั ญหา
อุปสรรคทีเ่ คยมีให้หมดไปเป็ นการเพิม่ ผลผลิตโดยรวมบนพืน้ ฐานคุณธรรมและความยังยื
่ น
ในกระบวนการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรทีม่ ที งั ้ ทีด่ นิ น้ า แรงงาน เครื่องมือทาง
การเกษตร พันธุพ์ ชื ปุ๋ ยและเคมีภณ
ั ฑ์ ซึง่ จะส่งผลให้สามารถเพาะปลูกพืชเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
9
แนวทางต่อไปนี้
3.1 การเพิม่ การเพิ่มผลผลิตเป็ นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างจิตสานึกให้ รู้คุณค่าของ
ทรัพยากรทีม่ จี ากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แนวทางในการปรับปรุงการเพิม่ ผลผลิตมี 2 แนวทางคือการ
ลดความสูญเสียทุกประเภททีซ่ ่อนอยู่และการแสวงหาทางปรับปรุงสิง่ ต่างๆ ให้ดขี น้ึ อยู่เสมอ เพื่อนาไปสู่การ
ลดความสูญเสียดังกล่าว
3.2 การเพิม่ คุณภาพโดยใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์อย่ างสร้างสรรค์ เช่น การนาจุลนิ ทรีย์
EM มาเพื่อช่วยช่วยสลายอินทรียวัตถุ ในดิน การใช้ไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาเพื่อเพิม่ ธาตุอาหารในดิน
การใช้สมุนไพรป้ องกันกาจัดศัตรูพชื ควรทาควบคู่ไปกับวิธธี รรมชาติหรือวิธที างเกษตรอินทรียก์ ารใช้สมุนไพร
ไล่แมลงศัตรูพชื
3.3 การลดค่าใช้จ่าย ถือเป็ นการควบคุมหรือลดต้นทุนเป็ นวิธกี ารทีส่ ามารถเพิม่ กาไรได้อย่าง
ชัดเจนนอกเหนือจากการเพิม่ ราคาขาย แต่การลดต้นทุนก็จาเป็ นต้องดาเนินการโดยคานึงถึงคุณภาพสินค้า
และบริการไปพร้อมกัน ทัง้ นี้หากได้มกี ารวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการผลิต ก็จะสามารถทาให้เกษตรกร
สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะและวางแผนในการลดต้นทุนการผลิตได้เช่น การทาบัญชีครัวเรือนหรือบันทึก
รายรับ-รายจ่ายประจาวัน
3.4 การส่งมอบรวดเร็ว ทัง้ นี้เพราะการส่งมอบทีต่ รงต่อเวลา มีประสิทธิภาพสูงสุด และในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังผูบ้ ริโภคนัน้ จึงถือเป็ นเรื่องทีจ่ าเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ เพราะหากดาเนินการ
ล่าช้าอาจจะจะทาให้พชื ผลทางการเกษตรเสียหาย ราคารับซือ้ ก็จะลดลง ทาให้รายได้กจ็ ะลดลงไปด้วย

9

รัตติยา พรมกัลป์ , “การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ป็ นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญของ
เกษตรกรอาเภอเมืองนครสวรรค์”, วิ ทยานิ พนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หน้า 190-191.
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3.5 การเสริมสร้างความปลอดภัยและการไม่เพิม่ ความเสีย่ ง เช่น การจัดการพืน้ ทีเ่ พาะปลูกที่
เหมาะสม การจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันเวลาฉีดพ่นสารเคมีและยาฆ่าแมลงซึ่งก่อนการควบคุม วางแผนหรือ
ดาเนินการใดๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรก่อน ต้องมีความตระหนักด้านความเสีย่ งและ
ความปลอดภัย ถือเป็ นการรับรูแ้ ละตระหนักในด้านความเสีย่ งและความปลอดภัย
3.6 การสร้างขวัญและกาลังใจในอาชีพ การปรับปรุงขวัญและกาลังใจในการเพาะปลูกเป็ น
การพัฒนาทัศนคติของเกษตรกรให้สามารถรับต่อการเปลีย่ นแปลงวิธกี าร โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เพิม่ ผลผลิตบนพืน้ ฐานความเชื่อ ผลตอบแทน การรับรูค้ ุณค่า จนตอบสนองต่อความคาดหวัง ทีอ่ ยากได้ และ
ยังสอดคล้องกับความสามารถซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจทีเ่ ข้มข้นตามทฤษฎีของ ERG (Existence Relatedness
10
Growth Theory) Alderfer, Clayton P. ทีม่ องว่าจะต้องมีความต้องการมีชวี ติ ความต้องการความสัมพันธ์
และความต้องการเจริญเติบโต สามารถมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของคน
3.7 ปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในการท างานให้ดีข้นึ ในระยะยาว ซึ่ง จะช่ ว ยให้ เ กิด การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 7 ด้าน ได้แก่ 1) Products ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการ 2) Price หรือความเหมาะสมของ
ราคา 3) Place หรือช่องทางในการจาหน่ายจ่ายแจก 4) Promotion หรือการส่งเสริมทางการตลาด 5) People
หรือแรงงานหลัก ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานคนในครอบครัวหรือแรงงานจากแหล่งอื่นๆ 6) Physical Evidence
11
หรือการสร้างคุณภาพโดยรวมให้กบั สินค้าการเกษตร 7) Process หรือระบบและขัน้ ตอนในการทางาน
3.8 การบริหารจัดการต้นทุนบนพืน้ ฐานของเหตุและผล หากตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของเหตุผลและ
ผลบนความซื่อสัตย์สุจริตทัง้ ทางกาย คือ การเพาะปลูกโดยการคานึงถึงสังคมและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
การเพาะปลูกบนความสุจริตทางวาจา เป็ นการใช้คาพูดที่มเี หตุมีผล มีประโยชน์ สาระ พูดแต่ความจริงไม่
โกหกกันเมื่อมีการซือ้ หรือขาย ก็จะไม่พดู จนเกินความเป็ นจริง ให้ขอ้ มูลแก่ผซู้ อ้ื บนพืน้ ฐานความเป็ นจริง และ
สุดท้ายบนความสุจริตทางใจ เกษตรกรต้องดารงตนที่ตงั ้ มันอยู
่ ่ในความสุจริต ความถูกต้องและไม่เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นตนเป็ นใหญ่จนเบียดบังผลประโยชน์ของผูซ้ อ้ื หรือสังคม
เกษตรวิ ถีบนฐานเศรษฐกิ จแบบพึ่งตนเอง
การจัดการต้นทุนการเกษตรตามแนวคิด ทฤษฎีตะวันตกยังให้น้าหนักไปทีก่ ระบวนการขัน้ ตอน และ
วิธกี ารในการบริหารจัดการต้นทุน โดยมีเป้ าหมายเพื่อการอยู่ดี กินดี มีรายได้เพียงพอในการดารงชีวติ แต่
เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งแล้วยังมีสงิ่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึงก็คอื การธารงรักษาไว้เพื่อความยังยื
่ น ปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมรวมถึงนโยบายรัฐบาลล้วนส่งผลต่อต้นทุนการผลิตทัง้ สิน้ แต่หากเกษตรกร
การจัดการต้นทุนการผลิตโดยเริม่ ต้นทีต่ นเองก่อน ซึง่ เป็ นต้นทุนทีส่ ามารถบริหารจัดการได้ทนั ที
การทาเกษตรบนพืน้ ฐานของการพึ่งตนเองนัน้ ต้องยึดถือหลักการทีว่ ่า “ตนเป็ นทีพ่ ่งึ แห่ง ตน” โดย
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการมีความเมตตา ความเอือ้ อาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรง
ร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพ เป็ นการสร้างจริยธรรมโดยกลุ่มของเกษตรกรเป็ นผูก้ าหนดขึน้ เมื่อเกิดการเรียนรูท้ ่ี
10
11

Alderfer, Clayton P, Existence Relatedness and Growth, (New York: Free Press, 1972), p. 211.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, การบริ หารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธรรมสาร จากัด, 2552),

หน้า 36.
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จะปรับตัว การเลือกแนวทางทีด่ มี าเป็ นหลักปฏิบตั ขิ องประชาสัง คมแล้ว จะก่อให้เกิดการไม่เบียดเบียนซึง่ กัน
และกัน ทัง้ กับสังคม และธรรมชาติ ซึง่ ในปั จจุบนั เกษตรกรได้หนั มาให้ความสาคัญกับเกษตรชีวภาพมากขึน้
ซึง่ นอกเหนือจะเป็ นแนวทางในการจัดการต้นทุนการผลิตแล้วยังส่งผลดีต่อตนเอง และสภาพแวดล้อมด้วย
การมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็ นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการ
บริโภคแล้วจึงคานึงถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็ นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินทีอ่ อกสูต่ ลาดก็จะเป็ นกาไรของ
เกษตรกร
การบริหารจัดการต้นทุนเกษตรวิถจี ะเริม่ ต้นจากการจัดการต้นทุนทางกาย และต้นทุนทางใจ โดยสิง่
แรกทีเ่ กษตรกรควรตระหนักถึง คือ ความเชื่อมัน่ ความศรัทธาทีม่ ตี ่อตนเอง ความเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีก่ าลังจะทาว่า
ได้เกิดจากการวางแผนมาเป็ นอย่างดีแล้วว่าเหมาะสม ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนตนเอง สิง่ แวดล้อมและสังคม
ชุมชนจากการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมียาปราบศัตรูพชื และสามารถเลีย้ งชีพตนและครอบครัวได้ พร้อมรับฟั ง
และรับรูต้ ่อองค์ความรูใ้ หม่ การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถหาแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาได้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากทีส่ ุดบนพืน้ ฐานของการมีสติท่ตี งั ้ มันอยู
่ ่บนความไม่ประมาท มีความรอบคอบ รอบด้าน คือ
เกษตรกรจะต้องมีเพื่อน มีเครือข่ายการรวมกลุ่มและมีสงั คมที่สามารถดารงชีวติ อยู่ได้โดยการพึ่งพาอาศัย
เกือ้ กูลซึ่งกันและกัน เมื่อเกษตรกรมีประสบการณ์ ความรู้ทงั ้ จากการปฏิบตั ิ ปริยตั ิ และปฏิเวธแล้วก็ จะต้อง
เผยแพร่ความรูน้ นั ้ ในกับเกษตรกร หรือผูท้ ส่ี นใจได้รบั รูเ้ พื่อประยุกต์และปรับใช้ในการเพาะปลูกของตนด้วย
เช่น จากการเป็ นวิทยากรให้ความรูห้ รือการเปิ ดแปลงเพาะปลูกให้ผทู้ ส่ี นใจเข้ามาเรียนรู้ ทดลองได้ แก้ไขการ
ดาเนินการให้เหมาะสม อย่างเป็ นขัน้ ตอนแล้ว ถือได้ว่าเป็ นการพัฒนาทางด้านทักษะการปฏิบตั ิ
การปรับทัศนคติทางใจโดยเกษตรกรจะต้องมีความเชือ่ มัน่ คิดในเชิงบวก การเคารพในกฎกติกาของ
ธรรมชาติ ไม่ฝืน ไม่เบียดเบียน เข้าใจในธรรมชาติ โดยการไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงใช้ปยหมั
ุ๋ ก หรือสมุนไพร
เพื่อการเกือ้ กูลระหว่างเกษตรกรกับธรรมชาติ นามาซึง่ ความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกัน ต่อเกษตรกร ต่อธรรมชาติ
และต่อสังคมนามาสู่การสร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ , เครือข่ายหมอดินอาสา ฯลฯ เพื่อการ
อานวยประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และสังคม การรูเ้ ท่าทัน เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ แต่จากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ เช่น ค่าแรงงาน, ค่าปุ๋ ย, พันธุพ์ ชื , ค่าเช่าทีด่ นิ ฯลฯ อาจ
ทาให้เกษตรกรเกิดความลังเลและคาดหวังในรายรับทีส่ ูงขึน้ และขัน้ ตอนการเพาะปลูกทีร่ วดเร็ว จนอาจไม่
คานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา เช่น การเผาตอซังแทนการไถกลบ, การปลูก พืชเกษตรเชิงเดี่ยวแทน
การเกษตรผสมผสาน เป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งในการระบาดของโรคและแมลง เพิม่ ความเสีย่ ง และการลดลง
ของผลผลิต หลักใหญ่ทส่ี าคัญ ก็คอื การจัดการกับต้นทุน และการลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิง่ อุปโภคบริโภค
ในที่ดนิ ของตนเอง เช่น ข้าว น้ า ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ ซึ่ง ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับภายใน
จิตใจ ก็เกิดความเชื่อมัน่ เกิดความศรัทธา ระดับวิถีชวี ติ ของบุคคล และระดับสังคม ก็เกิดการพออยู่ พอกิน
และแบ่งปั นระหว่างกัน เมื่อไม่เบียดเบียน มีเมตตาต่อกันจะไม่เกิดโทษตามเกณฑ์ตดั สินจริยธรรม ประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิตเิ ดียว หากแต่ยงั รวมถึงประโยชน์ในมิตอิ ่นื ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้าง
ความมันคงให้
่
กบั สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนบนพืน้ ฐานของภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ รวมทัง้ การรักษาไว้ซง่ึ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี ามของไทยให้คงอยู่ เมื่อเกษตรได้มกี ารเตรียมความพร้อมโดยการได้รบั การ
พัฒนาทัง้ ทางด้านความคิด ทัศนคติทางกาย และทางใจแล้ว เป้ าหมายสุดท้าย ก็คอื การทีเ่ กษตรจะสามารถ
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บริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้เพื่อการดารงชีพ เลีย้ งดูครอบครัวได้ดว้ ย โดยการประกอบอาชีพ
ทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเองตามแนวเกษตรวิถี
เกษตรวิ ถีบนพืน้ ฐานการบริหารจัดการตามแนวคิ ด Lean Thinking
จากศึกษาทบทวนเกี่ยวกับต้นทุน และการจัดการต้นทุนการผลิต Lean Thinking กับการจัดการ
ต้นทุนการเกษตรและเกษตรวิถบี นพืน้ ฐานเศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง จะเห็นได้ว่า ในการจัดการต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรนัน้ ได้ผ่านกระบวนการในการวางแผนเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ เกิดขึน้ ทัง้ การพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบตั ิ จนตกผลึ กเป็ นองค์ความรู้ท่นี ามาซึ่งการกาหนดกิจกรรม 1) ลด
รายจ่าย 2) เพิม่ รายได้ และ 3) ขยายโอกาส เมื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับแนวคิด Lean
Thinking กับการจัดการต้นทุนการเกษตรและเกษตรวิถีบนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง ทาให้สามารถ
มองเห็นความเกีย่ วเนื่อง ความเป็ นเหตุเป็ นผลทีส่ นับสนุนเกือ้ กูลกันในกระบวนการต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมการลดรายจ่ายของแนวคิดการจัดการต้นทุน เป็ นไปในทิศทางเดียวกันแนวคิดกับ Lean
Thinking และประเด็นสาคัญทีค่ วรจะต้องวางแผนในการดาเนินการบนพืน้ ฐานของการการพึง่ พาตนเองตาม
แนวคิดเกษตรวิถที เ่ี ชื่อว่าตนเป็ นทีพ่ ่งึ แห่งตนนัน้ สามารถทีจ่ ะช่วยให้การลดรายจ่ายมีประสิทธิภาพ ในการ
จัดการต้นทุนนัน้ หากเกษตรสามารถเรียนรู้ อดทน ฝึ กฝน รู้เท่าทันเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึน้ จะส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้และยังอาจส่งผลเกือ้ กูลไปยังผูอ้ ่นื และสังคมได้ ส่วนการ
เพิม่ รายได้ของเกษตรกร นอกจากการให้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแล้ว การเพิม่
ผลผลิตก็เป็ นอีกแนวทางทีจ่ ะทาให้เกษตรมีรายได้เพิม่ มากขึน้ ขณะทีก่ ารลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
ตามขัน้ ตอนต่างๆ จะต้องเรียนรู้ท่จี ะหาแนวทางในการปรับปรุงอยู่เสมอ ทัง้ นี้เพราะจะเป็ นตัวที่จะเพิ่มพูน
รายได้และลดรายจ่ายได้อย่างยังยื
่ น
สิง่ ที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ การขยายโอกาส ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริมให้เกิดการพอมี พอกิน เมื่อ
เกษตรกรสามารถทีจ่ ะควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และเพิ่ มรายได้จากการเพิม่ ผลผลิตแล้วนัน้
การขยายโอกาส จึงถือเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทัง้ การส่งมอบผลิตผลทางการเกษตรทีร่ วดเร็ว
ตรงต่อเวลา มีประสิทธิภาพ เพราะหากดาเนินการอย่างไม่ทนั ต่อเวลาก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อราคา
รับซือ้ ทีอ่ าจจะลดลง ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเพิม่ คุณภาพให้แก่ผลผลิตโดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ ทัง้ การจัดการพืน้ ทีเ่ พาะปลูกที่เหมาะสมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยและการไม่เพิม่ ความ
เสีย่ ง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดขี น้ึ ในระยะยาว ซึง่ จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า และถือเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง
การบริหารจัดการตามแนวทางเกษตรวิถีบนพื้นฐานของ Lean Thinking นัน้ ควรอย่างยิ่งที่
เกษตรกรจะต้องอาศัยหลักแห่ง เหตุและผล และจะต้องตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ ทางกาย
ทางใจ คานึงถึงสังคมและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เป็ นสาคัญ ขณะที่การเกษตรบนความสุจริตทางวาจานัน้
ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการใช้คาพูดทีม่ เี หตุมผี ล มีประโยชน์สาระ พูดแต่ความจริงหรือเรื่องจริง ไม่โกหกหรือ
หลอกลวงเมื่อมีการซือ้ หรือขาย ให้ขอ้ มูลแก่ผซู้ อ้ื บนพืน้ ฐานความเป็ นจริง และสุดท้ายยังมีความสุจริตทางใจ
เป็ นอีกหนึ่งเหตุผลสาคัญซึง่ จะต้องเริม่ ตัง้ แต่การสร้างขวัญให้แก่ตนเอง
ในการจัดการต้นทุนตามแนวคิดของ Lean Thinking และแนวเกษตรวิถนี นั ้ สิง่ สาคัญประการหนึ่งก็
คือการใช้ระยะเวลาทีอ่ าจจะยาวนานกว่าปกติในการเก็บเกีย่ วความสาเร็จ ฉะนัน้ เกษตรกรจาเป็ นต้องมีศรัทธา
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มีความเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีต่ นเองกระทาอยู่ คิดหรือมองโลกในแง่ดี มีความเมตตา เอือ้ อาทรทัง้ ให้แก่ตนเอง สังคม
และผู้อ่นื โดยไม่เบียดเบียนสิง่ แวดล้อม พึ่งพิง และแอบอิงกับธรรมชาติ ที่สาคัญ จะต้องพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่เสมอ มีการลองผิด ลองถูก เพื่อก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรูอ้ ย่างเฉลียว
ฉลาด จนกลายเป็ นองค์ความรู้ ขณะทีก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการนัน้ ก็ควรจะเริม่ จากการ
ปรับวิธคี ดิ อย่างมีระบบ มีเหตุมผี ล โดยทัง้ 3 แนวคิดล้วนแต่สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดการจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายปลายทางของการเกษตรทีม่ กี ารจัดการต้นทุนตามแนวคิด Lean Thinking ที่
ผสมผสานกับแนวคิดเกษตรวิถจี ะเป็ นหนทางทีน่ าพาเกษตรกรย้อนกลับคืนสู่ความเป็ นเกษตรธรรมชาติ ทีต่ งั ้
อยู่บนการพึง่ พาอาศัยกัน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุดและไม่เกิดผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม
รวมถึงยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสามารถใช้
ชีวติ หรืออยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และยังสอดคล้องกับกระแสการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของ
คนไทยในยุคปั จจุบนั ทีห่ นั เหชีวติ เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็ น “เกษตรทางเลือก” ทีม่ คี วาม “Clean and Green”
ในทีส่ ดุ ดังแสดงรายละเอียดเป็ นแผนภาพดังต่อไปนี้

ลดรายจ่าย

เพิม่ ผลผลิต

ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ
แห่งตน

เพิม่ รายได้

เพิม่ คุณภาพ

เมตตา

ขยายโอกาส

ลดรายจ่าย

เอือ้ อาทร

การส่งมอบ
รวดเร็ว

สามัคคี

การเสริมสร้าง
ความ
ปลอดภัย

ความเชื่อมัน่
ศรัทธา

การเสริมสร้าง
ขวัญ กาลังใจ

จริยธรรม

การปรับปรุง
สภาพแวดล้อ
ม
การจัดการบน
พืน้ ฐานของ
เหตุและผล

รักษา
สิง่ แวดล้อม
หมันศึ
่ กษา
หาความรู้
คิดบวก
เคารพ
ธรรมชาติ

เกษตรทางเลือก Clean and Green
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ภาพประกอบที่ 1: เกษตรวิถบี นพืน้ ฐานการบริหารจัดการตามแนวคิด Lean Thinking

สรุป
กระบวนการในการจัดการต้นทุนตามแนวคิดของ Lean Thinking และแนวเกษตรวิถไี ด้ผ่านขัน้ ตอน
ในการวางแผน กาหนดขอบเขต และวิธกี ารต่างๆ จนตกผลึกเป็ นองค์ความรู้ ขณะที่การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ การพัฒนาทางด้านทักษะการเรียนรูแ้ ละนาไปสู่การ
ปฏิบตั นิ นั ้ เพื่อนาไปสูเ่ ป้ าหมายการมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ พอมี พอกิน เลีย้ งชีพตนและครอบครัวได้ โดย
จะเริม่ จากการปรับวิธคี ดิ อย่างมีระบบ มีเหตุมผี ล และดารงตนทีต่ งั ้ มันอยู
่ ่ในความสุจริต ความถูกต้องและไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นใหญ่จนเบียดบังผลประโยชน์ของผูซ้ ้อื หรือสังคม ดังพระบรมราโชวาทขององค์
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห ัว ภู มิพ ลอดุ ลยเดช รัช กาลที่ 9 เนื่ อ งในพิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัต รของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2530 ทีว่ ่า “...การทางานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่าง
ยิ่ งที่ จะตัง้ เป้ าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้แน่ นอน เพราะจะช่ วยให้ สามารถปฏิ บตั ิ มุ่งเข้าสู่
ผลสาเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็ นการป้ องกัน และขจัดความล่าช้า ความสิ้ นเปลือง
ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้ นเชิ ง...” ขณะเดียวกันยังเป็ นการดาเนินวิถเี ป็ นไปตามหลักพุทธศาสน
สุภาษิตที่ว่า “อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุอปฺปมตฺโต วิ ธานวาสม กปฺเปติ ชี วิตสมฺภต อนุรกฺขติ ผู้ขยันใน
หน้ าที่ การงาน ไม่ประมาท เข้าใจจัดการ เลี้ยงชี วิตพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้” (Tipitaka
verson MCU) ฉะนัน้ ปลายทางของการเกษตรทีม่ กี ารจัดการต้นทุนตามแนวคิด Lean Thinking ทีผ่ สมผสาน
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