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This paper aims to indicate benefits of material flow cost accounting and eco-efficiency. They help to 

generate more value from the use of resources, reduce negative impacts on natural environment, save costs 

and create corporate and environmental sustainability.
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บทนํา
ปจจบุนันีภ้าคธรุกจิจาํเปนตองหาวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงาน ลดการบริโภคทรัพยากร ลดตนทุน เพิ่ม
มูลคาและความยั่งยืนขององคการโดยไมทําใหคุณภาพ
ของสินคาและบริการเปลี่ยนไป และสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจ
ยังคงตองกระทําอยางตอเน่ืองคือ การปฏิบัติงานท่ีมีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคมภายใตแนวคิดของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดวยเหตุนี้พนักงานและผูบริหารทุกหนวยงาน
และทุกระดับในองคกรจึงตองคนหาเครื่องมือที่จะนําพา
องคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ผูบริหารดานการเงินและ
บัญชีสามารถนํา Material Flow Cost Accounting 
(MFCA) และ Eco-efficiency ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการบัญชี
เพื่อความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการผลิตและใหบริการ ใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ลดตนทุน เพิ่มมูลคาไปพรอมกับ
เพิ่มความยั่งยืนของทั้งองคกรและสิ่งแวดลอมได โดย
ประสานความรวมมือกบัหนวยปฏบิตังิานอืน่ อนัประกอบดวย 
หนวยงานด านการผลิต วิจัยและพัฒนา การจัดการ
สิ่งแวดลอมและการตลาด

MFCA: การบันทึกต�นทุนยุคใหม�ท่ีสร�างความยั่งยืน
Material Flow Cost Accounting: MFCA หรือ 

บัญชีต นทุนการไหลของวัสดุ : วัตถุดิบและพลังงาน
มีตนกําเนิดที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตามตอดวยการ
นํามาใชในประเทศญ่ีปุ น และทายสุดไดรับการยอมรับ
ใหอยู ในระดับสากลขององคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ภายใต ISO 14051 (METI, 2007; Christ 
& Burritt, 2015) กระบวนการของ MFCA เร่ิมจาก
การวิเคราะหภาพรวมการไหลเขาและไหลออกของวัสดุ : 
วัตถุดิบและพลังงานตลอดสายการผลิต/ปฏิบัติงาน เพื่อ
ชี้ให เห็นภาพของโอกาสท่ีเกิดความไมมีประสิทธิภาพท่ี
นําไปสู  เกิดความสูญเสียของตนทุนและทรัพยากรหลัก
ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบและพลังงานท่ีใชไปในแตละชวงของ
กระบวนการผลิตและใหบริการจนเสร็จสิ้น การนํา MFCA 

เขามาใชนั้นทําใหกิจการทราบความสูญเสียท่ีเกิด ทั้งจํานวน
หนวยและจํานวนเงินตลอดเสนทางการผลิตหรือใหบริการ 
ประเด็นท่ีนาสนใจ คือสามารถคํานวณใหเห็นตัวเลขตนทุน
ที่แทจริงของผลิตภัณฑที่เปนสินคาหรือบริการ (Positive 
Products) และตัวเลขท่ีแทจริงของต นทุนสิ่งที่ ไม ใช 
ผลิตภัณฑหรือตนทุนของเสีย (Negative Products)
ที่ เกิดแตละข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งในอดีตที่ผ านมา
ตนทุนของส่ิงท่ีไมใชผลิตภัณฑหรือตนทุนของเสียไดนํา
ไปบันทึกรวมเขาอยูในบัญชีคาใชจายการผลิต (Fakoya & 
van der Poll, 2013) ขอมูลตนทุนภายใตวิธี MFCA
ไดผลักดันใหมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียจากการใช 
ทรัพยากรและลดการปลอยของเสียท่ีไมไดตั้งใจใหเกิด
ออกไปจนทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอมและ
สังคม (Fakoya & van der Poll, 2013; Kasemset
et al., 2015; Schmidt et al., 2015; Jakrawatana
et al., 2016; Christ & Burritt, 2017) ผูบริหารสามารถ
นําขอมูลดังกลาวไปใชวางกลยุทธเพื่อการหลีกเลี่ยงความ
สูญเสียและลดตนทุนท่ีไมจําเปนของความสูญเสียที่เกิด
ในรูปของแข็ง ของเหลว และกาซหรือฝุนละออง ตัวอยาง
ของสิ่งที่ไมใชผลิตภัณฑหรือของเสียที่เปนของแข็ง เชน 
เปลือกกุ ง กระดูกปลา เศษเหล็ก และเศษอลูมิเนียม
เปนตน ตัวอยางสิ่งที่ไมใชผลิตภัณฑหรือของเสียที่เปน
ของเหลว เช น นํ้าล างปลา นํ้าล างอุปรณในโรงงาน
และนํ้ามันที่ใชแลว เปนตน สวนตัวอยางของส่ิงท่ีไมใช
ผลิตภัณฑหรือของเสียที่เปนกาซหรือฝุนละออง เชน กาซ
คารบอนไดออกไซดและฝุนปูนซิเมนต เปนตน กิจการ
ทุกประเภทและทุกขนาดสามารถนํา MFCA ไปใชงานได
ดังเชน กิจการผลิตกลองดนตรีท่ีทําดวยไม (Chompu-inwai 
et al., 2015)กิจการผลิตของเลนที่ทําดวยไม (Nakkiew & 
Poolperm, 2016) กิจการผลิตเสื้อสําเร็จรูป (Kasemset 
et al., 2015) ซึ่งเปนกิจการ SME ในประเทศไทย หรือ 
อุตสาหกรรมยางแผนในประเทศศรีลังกา (Dunuwila
et al., 2018) เปนตน
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การบันทึกขอมูลตนทุนภายใตวิธีของ MFCA แบง
ออกเปน 4 กลุมหลัก (ISO14051, 2011) ประกอบดวย 
(1) ตนทุนวัตถุดิบ (2) ตนทุนพลังงาน (3) ตนทุนระบบ
และ (4) ตนทุนการจัดการของเสีย เปนที่นาสังเกตุวาการ
จัดกลุมเพ่ือบันทึกตนทุนภายใตวิธี MFCA นั้นสอดคลองกับ
กรรมวิธีการผลิตยุคใหมที่นํานวตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง
รวมท้ังหุนยนตชวยในการผลิตเขามาใชแทนแรงงานคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใหบริการ การกระทํา
ดังกลาวทําใหตนทุนพลังงานกลายเปนตนทุนหลักแทน
คาแรงงานทางตรง ในขณะคาแรงงานไดนําไปบันทึกรวม
อยู ในตนทุนระบบท่ีบันทึกตนทุนทุกประเภท ซึ่งจายไป
เพ่ือทําใหระบบการผลิตหรือการบริการดําเนินตอไปได
อยางราบรื่น เชน คาเสื่อมราคาของสินทรัพยระยะยาว
ในโรงงาน คาซ อมบํารุง คาตรวจสอบคุณภาพสินคา
คาแรงงาน เงินเดือนผูบริหารโรงงานและคาสาธารณูปโภค 
เปนตน สําหรับตนทุนการจัดการของเสียที่เคยบันทึกรวม
อยูในคาใชจายการผลิตไดถูกแยกออกมาบันทึกใหเห็นตัวเลข
ที่ชัดเจน ตัวเลขตนทุนการจัดการของเสียดังกลาวสามารถ
นําไปเปดเผยในรายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือรายงาน
เพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมใหผู บริหาร
และผูมีสวนไดเสียอื่นเห็นความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ของกิจการประจํางวดเวลาได (Setthasakko, 2017)

ภายใตแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีเป าหมาย
ลดการใชทรัพยากรและลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
และสังคมดวยวิธีการทําใหการเกิดของเสียเปนศูนย หรือ
ไมปลอยของเสียออกนอกโรงงาน โดยวิธีการเก็บและนํามา
ใชซํ้าในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดตนทุน มีหลายรูปแบบ 
เชน นําไอรอนที่เกิดในกระบวนการปฏิบัติงานกลับมาใช
อีกคร้ัง นํากาซมีเทนท่ีไดจากกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
มาใชเปนพลังงานทดแทน แปรรูปสิ่งที่เคยจัดประเภทวา
เปนของเสียกลับมาเปนผลิตภัณฑใหมและทําใหกิจการ
มีรายไดเพิ่มขึ้นดังเชน การนํากระดูกปลานิลมาผลิตตอเปน
แคลเซี่ยมใชปองกันภาวะกระดูกพรุน นํารกหมูไปผลิตตอ
เปนสวนผสมของเครื่องสําอางบํารุงผิว หรือนํากากนํ้าตาล

ไปเปนสารตั้งตนของการผลิตเอทานอล ซึ่งเปนพลังงาน
ชีวภาพท่ีมีประโยชน เปนตน การปฏิบัติงานดังกลาวสามารถ
ลดหรือกําจัดของเสียท่ีจะปลอยออกไปทําใหเกิดปญหา
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม อีกทั้งยังทําใหเกิดสินคาตัวใหมที่
สร างรายไดและมูลคาเพิ่มรวมทั้งความยั่งยืนใหกิจการ
ไปพรอมกับทําใหเกิดความย่ังยืนตอทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและสังคม ผลลัพธที่ตามมาคือการบันทึก
ตนทุนของเสียท่ีเคยบวกเขาไปรวมเปนตนทุนของหนวยดี
ที่ผลิตไดตามวิธีการบันทึกบัญชีตนทุนแบบดั้งเดิมจะไมมี
อีกตอไป เนื่องจากภายใตวิธีการของ MFCA นั้น กิจการ
ตองปนส วนตนทุนทั้งหมดท่ีเคยบันทึกไว ในสินคาเดิม
มาใหสินคาท่ีผลิตใหมทําใหตนทุนของสินคาเดิมจะลดต่ําลง
พรอมกับตนทุนผลิตสินคาใหมที่มีจํานวนเงินไมสูง เพราะ
กิจการไมจําเปนตองจายเงินซื้อวัตถุดิบชนิดใหมเขามาทําการ
ผลิตสินคา การวางกลยุทธดังกลาวทําใหกิจการทุกประเภท
และทุกขนาดสามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันในยุคที่เปด
การคาเสรีทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
สาเหตุจากตนทุนลดต่ําลงทําใหกิจการสามารถต้ังราคาขาย
ไดตํ่าลงโดยไมทําใหคุณภาพของสินคาและบริการเปลี่ยนไป 
อีกท้ังสินคาที่ผลิตหรือบริการยังสามารถระบุไดวาเปนสินคา
หรือบริการจากกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอมตรงตามยุทธศาสตรระดับชาติ Thailand 4.0

Eco-efficiency หน�วยวัดท่ีต�องใช�พร�อมกับMFCA
หลังจากนํา MFCA เขามาใชปฏิบัติงานในองคกร

และทราบวาในแตละขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน
มีการใชทรัพยากรเปนจํานวนหนวยและจํานวนเงินเทาใด 
รวมท้ังมีการปลอยของเสียออกมาในรูปท่ีเป นของแข็ง 
ของเหลวและกาซหรือฝุ นละอองเปนจํานวนหนวยและ
จํานวนเงินเทาใดแลวกิจการควรนําประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency เขามาวัดผลการปฏิบัติงาน 
โดยแสดงเปนตัวเลขใหเห็นไดชัดเจนวาการปฏิบัติงาน
ไดเพิ่มมูลคาหรือเศรษฐกิจใหองคกรและสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนสัดสวนเทาใด
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งานวิจัยในอดีตช้ีใหเห็นวา Eco-efficiency เปน
เครื่องมือหนึ่งที่สงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
ที่ไมมีความย่ังยืนไปสูการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนของกิจการ
และสิ่งแวดลอม (ESCAP, 2009; Uhlman & Saling, 
2010) เนื่องจากในอดีตที่ผานมาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นสงผลใหเกิดเปนภาระตอส่ิงแวดลอมและสังคม
เพราะมีการใชทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกับปลอยมลพิษ
ที่เกิดจากระบวนการปฏิบัติงานออกมาสูสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนจนทําใหเกิดความไมยั่งยืนตอสิ่งแวดลอมและสังคม

คําวา Eco-efficiency มาจากการรวมของคําวา 
Ecology ที่แปลวา ระบบนิเวศและ Economy ที่แปลวา 
เศรษฐกิจ เบื้องหลังของการนํา Eco-efficiency มาใช คือ
ตองการทําใหผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของกิจการ
มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ใหนอยที่สุด และเกิดการสูญเสียหรือลดผลกระทบดานลบ
ตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดหรืออีกนัยหน่ึงคือทําใหเกิดการ
เพิ่มข้ึนของมูลคาของตัวสินคาและบริการไปพรอมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและสังคมโดยผานการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในปริมาณต่ํา 
(ESCAP, 2009) ขอมูลที่ได รับจาก Eco-efficiency
นําไปสูการสรางกลยุทธเพ่ือการดําเนินงานรูปแบบใหม
ที่สรางความย่ังยืนใหกับกิจการ ไปพรอมกับความยั่งยืน
ของส่ิงแวดลอมและสังคม Eco-efficiency ที่ผู บริหาร
ดานการเงินและบัญชีสามารถนํามาใชวิเคราะหความมี
ประสิทธิภาพของใช  เทคโนโลยีและนวตกรรมที่ทําให 
เพิ่มมูลคาของตัวสินคาและบริการไปพรอมกับเพ่ิมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดลอม คือการวัดคา Eco-efficiency ของ
ปริมาณการใชวัตถุดิบ (ปริมาณวัตถุดิบที่ใชไปหารดวย
จํานวนหนวยของสินคาหรือจํานวนบริการที่ผลิต) การวัดคา 
Eco-efficiency ของปริมาณการใชพลังงาน (ปริมาณ
พลังงานท่ีใชไปหารดวยจํานวนหนวยของสินคาหรือจํานวน
บริการที่ผลิต) การวัดคา Eco-efficiency ของปริมาณ
การใชนํ้า (ปริมาณการใชนํ้าหารดวยจํานวนหนวยของสินคา
หรือจํานวนบริการที่ผลิต) การวัดคา Eco-efficiency ของ

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (ปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดหารดวยจํานวนหนวยของ
สินคาหรือจํานวนบริการที่ผลิต) การวัดคา Eco-efficiency 
ของการปลอยกาซเรือนกระจก (ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกหารดวยจํานวนหนวยของสินคาหรือจํานวน
บริการท่ีผลิต) และการวัดคา Eco-efficiency ของปริมาณ
นํ้าเสีย (ปริมาณนํ้าเสียหารดวยจํานวนหนวยของสินคา
หรือจํานวนบริการท่ีผลิต) ซึ่งกิจการแตละประเภทจะมี
เนนการวัดคา Eco-efficiency แตกตางกันไป ตัวอยางเชน 
อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือท่ีทําจากยางพาราเนนการวัดคา 
Eco-efficiency ของปริมาณการใชวัตถุดิบ ปริมาณการใช
พลังงาน ปริมาณการใชนํ้า ปริมาณน้ําเสีย และปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (Rattanapan et al., 2012) แต
อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนตเนนการวัดคา Eco-efficiency 
ของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Damineli et al., 
2010) สวนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพท่ีใช วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเนนการวัดคา Eco-efficiency ของการปลอย
กาซเรือนกระจก (Silalertruksa et al., 2015) เปนตน 
หลังจากท่ีทราบตัวเลข Eco-efficiency แลวจึงนํามาจัดทํา
รายงานประจํางวดโดยอาจจัดทําเปนรายงานเปรียบเทียบ
ระหวางหนวยงานของงวดท่ีรายงานและ/หรือจัดทําเปน 
Trend Analysis วิเคราะหผลการปฏิบัติงานหลายงวด
เพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองคกร
ใหเพิ่มมากที่สุด

งานวิจัยในอดีตพบวาไดมีการวัดคาหา Eco-efficiency 
กันอยางแพรหลายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศเพื่อใช
วัดคาความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน 
การวดัคาหา Eco-efficiency ของการปลอยกาซเรอืนกระจก
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพท่ีใช วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
(Silalertruksa et al., 2015) การวัดคา Eco-efficiency 
ของปริมาณการใชวัตถุดิบ ปริมาณการใชพลังงาน ปริมาณ
การใชนํ้า ปริมาณนํ้าเสียและปริมาณของเสียที่เปนของแข็ง
ในโรงงานผลิตถุงมือที่ทําจากยางพาราในประเทศไทย 
(Rattanapan et al., 2012) การวัดคา Eco-efficiency 
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ของปริมาณการใชวัตถุดิบ ปริมาณการใชพลังงาน ปริมาณ
การใชนํ้าและปริมาณของเสียที่ปลอยออกจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานของโรงงานผลิตยางครัมบ (Crumb Rubber 
Processing) ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Maulina et al., 
2015) การวัดคา Eco-efficiency ของอุตสาหกรรม
การผลิตซีเมนตในประเทศบราซิล เพื่อนําไปสูการลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Damineli et al., 
2010) เป นตน สําหรับบริษัทในประเทศญี่ปุ นดังเช น
โตโยตาและโตชิบา ไดวัดคา Eco-efficiency เพื่อประเมิน
ผลการปฏิบัติงานดานการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขององคกรกับผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และไดเปดเผย
ขอมูลดังกลาวออกสูสาธารณชน (ESCAP, 2009)

MFCA และ Eco-efficiency สามารถนําไปประยุกต
ใชไดกับกิจการทุกประเภท ทั้งภาคการเกษตรและภาค
อุตสาหกรรม (ESCAP, 2009) อยางไรก็ตาม การนํา
เครื่องมือดังกลาวเขามาใชงานใหประสบความสําเร็จตอง
มีปจจัยสนับสนุนดังเชน ความเขากันไดของ MFCA กับ
ระบบการบริหารงานในปจจุบัน การทํางานเปนทีมและ
การใหรางวัลพนักงาน (Sulong et al., 2015) เปนตน

บทสรุป
MFCA เปนการบันทึกบัญชีตนทุนยุคใหมภายใตแนวคิด

สงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่ไมมีความ
ยั่งยืนไปสูการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่สงผลใหกิจการมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง โดยใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดตนทุนเพื่อทําใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน 
เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการและลดผลกระทบดานลบ
จากการปฏิบัติงานใหเกิดกับสิ่งแวดลอมและสังคมในระดับ
ตํา่สุด และเพือ่ใหการนาํ MFCA เขามาใชงานมปีระสทิธภิาพ
มากย่ิงขึ้นกิจการจะตองออกแบบและวางระบบการบันทึก
บัญชีตนทุนแบบใหมโดยแบงออกเปน 4 หลักตามเกณฑ
ของ ISO14051 และจะไมมีการบันทึกตนทุนของเสียรวม
เขาไปเปนตนทุนของหนวยดีที่ผลิตเสร็จอีกตอไป รวมท้ัง

ตองนํา Eco-efficiency เขามาเปนเครื่องมือใชประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยแสดงเปนตัวเลขใหเห็นอยางชัดเจน
วาการปฏิบัติงานทั้งดานการผลิตและหรือการใหบริการ
ไดเพิ่มมูลคาใหสินคาหรือการใหบริการและสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนสัดสวนเทาใด MFCA และ Eco-efficiency 
นี้สามารถนําไปใชไดกับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด
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