
ก้าวใหม่ของการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศกับแนวคิด LCC 

นับต้ังแต่ท่ีกองทัพอากาศได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านส่งก าลังบ ารุง (จากหลายๆ ด้าน) ภายใต้

โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ค าว่า LCC ก็เริ่มมีการเอ่ยถึงในท่ีประชุมหรือวงสัมมนาของกองทัพอากาศ

หลายๆ โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นโยบายเฉพาะ 

ด้านส่งก าลังบ ารุงข้อ ๔.๒ ความโดยย่อว่า การจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ ต่อไปนี้ให้น าหลักการ LCC มา

ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ก็ยิ่งท าให้เกิดค าถาม โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องท่ีจะน านโยบายไปสู่

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ว่า LCC คืออะไรกันแน่ จึงนับเป็นโอกาสอันดีท่ีกรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ ในฐานะผู้

ริเริ่มน าแนวคิด LCC มาเผยแพร่ในกองทัพอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม จะได้อธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ

ค านวณ และการน าไปใช้ ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไปได้ทราบเป็นเบ้ืองต้น 

LCC คืออะไร 

LCC มาจากค าเต็มภาษาอังกฤษว่า “Life-Cycle Cost” ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้

งาน” หมายถึง “ผลรวมค่าใช้จ่ายประมาณการท้ังหมดท่ีจะเกิดขึ้น จากการมีระบบๆ หนึ่งไว้ใช้งาน โดยท่ัวไปจะ

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาการใช้งานของระบบ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการแผนแบบและพัฒนา 

(Design and Development Cost) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและก่อสร้าง (Production and Construction Cost) 

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost) และค่าใช้จ่ายในการปลด

ประจ าการและจ าหน่าย (System Retirement and Phaseout Cost)” 

ท้ังนี้การให้ความหมายและการจ าแนกกลุ่มค่าใช้จ่ายของ LCC ในเอกสารทางวิชาการแต่ละส านัก อาจมี

ความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับประเภทของระบบท่ีกล่าวถึงและวัตถุประสงค์ในการน า LCC ไปใช้ประโยชน์ แต่

ท้ังนี้ก็ล้วนมีวัตถุประการหนึ่งท่ีเหมือนกันก็คือ การพยายามอธิบายและแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของระบบนั่นเอง  

นอกจากนี้ ยังอาจพบโดยท่ัวไปว่ามีเอกสารภาษาอังกฤษท่ีเขียนในลักษณะใช้ค าใกล้เคียงกับค าว่า Life-

Cycle Cost (LCC) เช่น Life-Cycle Costing, Life-Cycle Management, Life-Cycle Cost Management 

และหากได้ท าการศึกษารายละเอียดในเอกสารเหล่านั้น ก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ LCC ไม่ลักษณะใดก็

ลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายความหมาย วิธีการค านวณ กระบวนการวิเคราะห์ การน าไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหารจัดการ ซึ่งล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานหรือ LCC ท้ังส้ิน 



 

แนวคิดเก่ียวกับ LCC 

ในอดีตกองทัพท่ีใช้เทคโนโลยีด้านการทหารช้ันน าหลายประเทศท่ัวโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

สวีเดน ต่างมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ ท่ีให้น้ าหนักความส าคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหา 

(Acquisition Cost) มากกว่าค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ท่ีเหลือแทบท้ังส้ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ

และสนับสนุน (Operation and Support Costs) ท าให้ประสบปัญหาหลังจากน ายุทโธปกรณ์เหล่านั้นเข้าบรรจุ

ประจ าการ กล่าวคือถึงแม้ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวได้รับการแผนแบบและผลิตให้มีขีดความสามารถตรงตามความ

ต้องการด้านยุทธการ เช่น เป็นอากาศยานท่ีมีพิ สัยบินไกล บรรทุกน้ าหนักได้มาก แต่หลังจากน ามาใช้งาน ต้อง

สูญเสียค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและสนับสนุนจ านวนมหาศาล เนื่องจากตอนก าหนดความต้องการในการ

แผนแบบและผลิต ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้เท่าท่ีควร เช่น ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ความยากง่ายในการ

ซ่อมบ ารุง ซึ่งท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อใช้งานในระยะยาว  

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้หันมาใช้แนวคิดในการจัดหายุทโธปกรณ์แบบพิจารณา

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม รอบด้าน ต้ังแต่เริ่มต้นก าหนดแนวคิดในการจัดหาจนกระท่ังปลดประจ าการ หรือ

แบบบูรณาการ และให้ความส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical 

Performance) เช่น พิสัยบิน ความสามารถในการบรรทุก กับสมรรถนะด้านความพร้อมปฏิบัติการ (Availability 

Performance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยให้ยุทโธปกรณ์นั้นมีความพร้อมปฏิบัติการในเวลาท่ีต้องการ อัน

เป็นผลมาจากยุทโธปกรณ์มีอัตราการช ารุดต่ า (หรือ Reliability สูง) เมื่อช ารุดสามารถซ่อมกลับมาใช้งานได้ใน

เวลาอันรวดเร็วและประหยัด (Maintainability) มีพัสดุอะไหล่ เครื่องมือ และเจ้าหน้าท่ีช่างเพียงพอท่ีจะ

ด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา (Supportability)    

ท้ังนี้ตัวช้ีวัด (Measure) ความคุ้มค่า (Cost-Effective) ในการจัดหายุทโธปกรณ์แบบบูรณาการ เชิง

ปริมาณท่ีเข้าใจง่าย มีความชัดเจน ก็คือ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC) เปรียบเทียบกับระดับความพร้อม

ปฏิบัติการ (Availability) ของระบบหรือยุทโธปกรณ์นั่นเอง 

สรุปแนวคิดการน า LCC มาใช้ประโยชน์ ก็คือ การน าค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีจะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน

ของระบบ หรือของยุทโธปกรณ์มาเปิดเผย และใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินตกลงใจในการจัดหา ต้ังแต่

ระยะเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งเปรียบเสมือนการมองให้เห็นภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) ท้ังลูก ท้ังส่วนท่ีโผล่พ้นน้ าและ

ส่วนท่ีอยู่ใต้น้ าก่อนการตัดสินใจน าเรือเข้าไปเทียบ    



 

ภาพท่ี ๑ ค่าใช้จ่ายที่มักจะถูกละเลยเหมือนส่วนของภูเขาน  าแข็งที่จมอยู่ใต้น  า 

หลักการค านวณ LCC 

การแบ่งกลุ่มค่าใช้จ่าย (Cost Elements) ตลอดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ โดยท่ัวไปหากเป็น

ยุทโธปกรณ์ท่ียังไม่เคยท าการแผนแบบและผลิตมาก่อน หรือ เป็นของวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่ ก็สามารถ

แบ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในกรณีของกองทัพอากาศ ซึ่งยุทโธปกรณ์เกือบท้ังหมดได้มา

ด้วยการจัดซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย

บริษัทผู้ผลิตมาแล้ว ในฐานะผู้ซื้อจึงไม่มีส่วนท่ีจะไปเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลย ดังนั้นการแบ่งกลุ่ม

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถค านวณและวิเคราะห์รายละเอียด ท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ จึงอาจแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อ (Life Acquisition Cost: LAC) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการ (Life Operation Cost: LOC) ค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุน (Life Support Cost: LSC) และค่าใช้จ่ายในการปลดประจ าการ (Life Termination Cost: LTC)  

ในกรณีท่ีเป็นโครงการจัดซื้อ ค่า LAC ก็คือมูลค่าในการจัดซื้อของโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายอีก ๓ กลุ่มท่ี

เหลือ คือ LOC, LSC และ LTC นั้น กองทัพอากาศจะต้องค านวณเอง โดยส่วนหนึ่งจะใช้ข้อมูลของยุทโธปกรณ์ท่ี

บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งให้กองทัพอากาศ ท้ังนี้ในเอกสารเชิญชวนให้บริษัทยื่นเสนอราคา (Request for 

Quotation: RFQ) จะต้องระบุความต้องการข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ LCC ให้บริษัทจัดส่งให้กองทัพอากาศ พร้อม

กับซองข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย ข้อมูลดังกล่าวนี้เรียกว่า RAMS ซึ่งค าว่า RAMS นี้ย่อมาจากภาษาอังกฤษค าเต็ม



คือ Reliability, Availability, Maintainability และ Supportability โดยได้อธิบายความหมายของค าเหล่านี้ไป

แล้วข้างต้น  

ตัวอย่างข้อมูล RAMS ได้แก่ อัตราการช ารุดของช้ินส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์ (Failure Rate) 

ระยะเวลาได้คืนพัสดุส่งซ่อม (Turn-Around Time) ราคาต่อหน่วยของพัสดุอะไหล่หรือของงานซ่อม (Unit 

Price/Task Price) ในกรณีท่ีต้องการค านวณค่า LCC ของยุทโธปกรณ์ท่ีกองทัพอากาศ มีประจ าการอยู่แล้ว เพื่อ

น ามาประกอบการพิจารณายืดอายุหรือปลดประจ าการ หรือเพื่อก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมในการส่งก าลังและ

ซ่อมบ ารุง ก็สามารถใช้ข้อมูลท่ีหน่วยปฏิบัติเก็บรวบรวมไว้ก็ได้ หรือ หากมีข้อมูลการเบิก -จ่ายพัสดุเพื่อใช้ในการ

บ ารุงรักษายุทโธปกรณ์ชนิดนั้น ผ่านระบบ Logistics Management Information System (LMIS) ก็อาจ

สามารถดึงข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูล LMIS มาใช้ในการค านวณได้เช่นกัน 

การค านวณค่า LCC ส าหรับยุทโธปกรณ์ท่ีมีช้ินส่วนประกอบและระบบการท างานสลับซับซ้อนนั้น 

จ าเป็นต้องใช้ซอฟแวร์เฉพาะช่วยในการค านวณ ซึ่งนับว่าโชคดีท่ีกองทัพอากาศ ได้รับมอบซอฟแวร์ส าหรับค านวณ 

LCC อันเป็นผลพลอยได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ปัจจุบันกรมส่งก าลัง

บ ารุงทหารอากาศ ได้จัดต้ังส านักงานวิเคราะห์ข้อมูลส่งก าลังบ ารุง (Logistics Analysis Office: LAO) ตามอนุมัติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดูแลและใช้ซอฟแวร์ส าหรับการค านวณ LCC แก่หน่วย

ต่างๆ ของกองทัพอากาศ เมื่อได้รับการติดต่อประสาน 

การน าแนวคิด LCC มาใชใ้นกองทัพอากาศ 

ณ ปัจจุบัน กล่าวได้ว่ากองทัพอากาศ มีบุคลากรสังกัดกรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ ท่ีได้รับการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส่งก าลังบ ารุง ซึ่งรวมถึงความรู้เรื่องแนวคิด LCC และสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีซอฟแวร์ช่วยในการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลส่งก าลัง

บ ารุงของกองทัพอากาศ จึงมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลส่งก าลังบ ารุงแก่หน่วยต่างๆ ของ

กองทัพอากาศ เมื่อได้รับการติดต่อประสาน ตัวอย่างของงานท่ีน าแนวคิด LCC มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การประเมิน

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเพื่อคัดเลือกบริษัท (Tender Evaluation) 

กล่าวคือ ในกรณีท่ีกองทัพอากาศมีโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่เข้าประจ าการ เช่น อากาศยาน ระบบ

เรดาร์ ระบบควบคุมการยิง ซึ่งมีมูลค่าสูง และมีระยะเวลาประจ าการนาน การวิเคราะห์ LCC เพื่อเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน จะท าให้ทราบว่า นอกจากความเหมาะสมของราคาจัดซื้อ (LAC) แล้ว ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (LSC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าจัดหาพัสดุอะไหล่และค่าบ ารุงรักษา ยังเป็น



ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกท่ีส าคัญด้วย เพราะหากเลือกซื้อยุทโธปกรณ์จากบริษัทท่ีเสนอราคาจัดซื้อถูก (LAC) 

แต่ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (LSC) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตสูงมาก ก็อาจเส่ียงต่อปัญหาขาดแคลน

งบประมาณในการส่งก าลังและซ่อมบ ารุงในอนาคตก็ได้ 

 

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อประเมินข้อเสนอของบริษัท  

นอกจากการน าแนวคิด LCC มาประยุกต์ใช้ตามกรณีตัวอย่างข้างต้นแล้ว แนวคิด LCC ยังสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่งก าลังบ ารุงด้านอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น การวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการ

สะสมพัสดุอะไหล่ (Spare Optimization) การวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีคุ้มค่าในการท าสัญญาจ้างเหมาบริการส่ง

ก าลังและซ่อมบ ารุง (Pool Services) ส าหรับยุทโธปกรณ์ประเภทต่างๆ 

บทสรุป 

การน าแนวคิดเรื่อง ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC) มาประยุกต์ใช้ในกิจการส่งก าลังบ ารุง อาจจะ

เป็นเรื่องใหม่ส าหรับกองทัพอากาศของเรา แต่ส าหรับกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพช้ันน าอื่นๆ ของยุโรป ต่าง

ได้น าแนวคิด LCC มาใช้อย่างกว้างขวาง และใช้มานานแล้ว หลักคิด ทฤษฎี ของ LCC ตลอดจนซอฟแวร์ซึ่งเป็น

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือ และท่ีส าคัญได้รับการน ามาใช้งานใน

กองทัพอากาศของเราแล้วในเวลานี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีท่ีแนวคิด LCC จะช่วยเผยให้กองทัพอากาศ ได้เห็น

ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ของยุทโธปกรณ์ท้ังท่ีจะจัดหาใหม่และท่ีมีประจ าการอยู่แล้ว สามารถวางแผนและ

บริหารจัดการให้การส่งก าลังบ ารุงยุทโธปกรณ์เหล่านั้นมีความพร้อมปฏิบัติการ (Availability) ได้ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด อย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณท่ีกองทัพอากาศได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่าท่ีสุด 
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ส านักงานวิเคราะห์ข้อมูลส่งก าลังบ ารุง (LAO) 
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