ก้าวใหม่ของการส่งกาลังบารุงของกองทัพอากาศกับแนวคิด LCC
นับตั้งแต่ที่กองทัพอากาศได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านส่ง กาลัง บารุง (จากหลายๆ ด้าน) ภายใต้
โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน คาว่า LCC ก็เริ่ มมีการเอ่ยถึง ในที่ประชุม หรือวงสัมมนาของกองทัพอากาศ
หลายๆ โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นโยบายเฉพาะ
ด้านส่งกาลังบารุงข้อ ๔.๒ ความโดยย่อว่า การจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ ต่อไปนี้ให้นาหลักการ LCC มา
ประกอบการพิจารณาในการจัด ซื้อจัดจ้างด้วย ก็ยิ่งทาให้เกิดคาถาม โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่จะนานโยบายไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ว่า LCC คืออะไรกันแน่ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ ในฐานะผู้
ริเริ่มนาแนวคิด LCC มาเผยแพร่ในกองทัพอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม จะได้ อธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ
คานวณ และการนาไปใช้ ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบเป็นเบื้องต้น
LCC คืออะไร
LCC มาจากคาเต็มภาษาอังกฤษว่า “Life-Cycle Cost” ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้
งาน” หมายถึง “ผลรวมค่าใช้จ่ายประมาณการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น จากการมีระบบๆ หนึ่งไว้ใช้งาน โดยทั่วไปจะ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาการใช้งานของระบบ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการแผนแบบและพัฒนา
(Design and Development Cost) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและก่อสร้าง (Production and Construction Cost)
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost) และค่าใช้จ่ายในการปลด
ประจาการและจาหน่าย (System Retirement and Phaseout Cost)”
ทั้งนี้การให้ความหมายและการจาแนกกลุ่มค่าใช้จ่ายของ LCC ในเอกสารทางวิชาการแต่ละสานัก อาจมี
ความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ ประเภทของระบบที่กล่าวถึงและวัตถุประสงค์ในการนา LCC ไปใช้ประโยชน์ แต่
ทั้ง นี้ก็ล้วนมีวัตถุประการหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ การพยายามอธิบายและแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของระบบนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังอาจพบโดยทั่วไปว่ามีเอกสารภาษาอังกฤษที่เขียนในลักษณะใช้คาใกล้เคียงกับคาว่า LifeCycle Cost (LCC) เช่น Life-Cycle Costing, Life-Cycle Management, Life-Cycle Cost Management
และหากได้ทาการศึกษารายละเอียดในเอกสารเหล่านั้น ก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ LCC ไม่ลักษณะใดก็
ลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายความหมาย วิธีการคานวณ กระบวนการวิเคราะห์ การนาไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ ซึ่งล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานหรือ LCC ทั้งสิ้น

แนวคิดเกี่ยวกับ LCC
ในอดี ตกองทัพที่ใ ช้เทคโนโลยีด้านการทหารชั้ นนาหลายประเทศทั่ว โลก เช่น สหรัฐ อเมริ กา อั ง กฤษ
สวีเดน ต่างมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ ที่ให้น้าหนักความสาคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหา
(Acquisition Cost) มากกว่าค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เหลือแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ
และสนับสนุน (Operation and Support Costs) ทาให้ประสบปัญหาหลังจากนายุทโธปกรณ์เหล่านั้นเข้าบรรจุ
ประจาการ กล่าวคือถึงแม้ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวได้รับการแผนแบบและผลิตให้มีขีดความสามารถตรงตามความ
ต้องการด้านยุทธการ เช่น เป็นอากาศยานที่มีพิ สัยบินไกล บรรทุกน้าหนักได้ มาก แต่หลังจากนามาใช้งาน ต้อง
สูญเสียค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและสนับสนุนจานวนมหาศาล เนื่องจากตอนกาหนดความต้องการในการ
แผนแบบและผลิต ไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องเหล่านี้เท่าที่ควร เช่น ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ความยากง่ายในการ
ซ่อมบารุง ซึ่งทาให้เกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อใช้งานในระยะยาว
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้หันมาใช้แนวคิดในการจัดหายุทโธปกรณ์แบบพิจารณา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม รอบด้าน ตั้งแต่เริ่มต้นกาหนดแนวคิดในการจัดหาจนกระทั่งปลดประจาการ หรือ
แบบบู ร ณาการ และให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งสมรรถนะด้ า นเทคนิ ค (Technical
Performance) เช่น พิสัยบิน ความสามารถในการบรรทุก กับสมรรถนะด้านความพร้อมปฏิบัติการ (Availability
Performance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เอื้ออานวยให้ยุทโธปกรณ์นั้นมีความพร้อมปฏิบัติการในเวลาที่ต้องการ อัน
เป็นผลมาจากยุทโธปกรณ์มีอัตราการชารุดต่า (หรือ Reliability สูง) เมื่อชารุดสามารถซ่อมกลับมาใช้งานได้ใน
เวลาอั น รวดเร็ ว และประหยั ด (Maintainability) มี พั ส ดุ อ ะไหล่ เครื่ อ งมื อ และเจ้ า หน้ า ที่ ช่ า งเพี ย งพอที่ จ ะ
ดาเนินการได้ทันตามกาหนดเวลา (Supportability)
ทั้ง นี้ตัวชี้วัด (Measure) ความคุ้มค่ า (Cost-Effective) ในการจัดหายุทโธปกรณ์ แบบบูรณาการ เชิ ง
ปริมาณที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจน ก็คือ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC) เปรียบเทียบกับระดับความพร้อม
ปฏิบัติการ (Availability) ของระบบหรือยุทโธปกรณ์นั่นเอง
สรุปแนวคิดการนา LCC มาใช้ประโยชน์ ก็คือ การนาค่าใช้จ่ายทั้ง หมดที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน
ของระบบ หรือของยุทโธปกรณ์ มาเปิดเผย และใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินตกลงใจในการจัดหา ตั้งแต่
ระยะเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งเปรียบเสมือนการมองให้เห็นภูเขาน้าแข็ง (Iceberg) ทั้งลูก ทั้งส่วนที่โผล่พ้นน้าและ
ส่วนที่อยู่ใต้น้าก่อนการตัดสินใจนาเรือเข้าไปเทียบ

ภาพที่ ๑ ค่าใช้จ่ายที่มักจะถูกละเลยเหมือนส่วนของภูเขานาแข็งที่จมอยู่ใต้นา
หลักการคานวณ LCC
การแบ่งกลุ่มค่าใช้จ่าย (Cost Elements) ตลอดอายุการใช้ง านของยุทโธปกรณ์ โดยทั่วไปหากเป็ น
ยุท โธปกรณ์ ที่ยั งไม่เ คยทาการแผนแบบและผลิต มาก่อ น หรื อ เป็ นของวิ จัย และพั ฒนาขึ้ นมาใหม่ ก็ สามารถ
แบ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายได้ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในกรณีของกองทัพอากาศ ซึ่งยุทโธปกรณ์เกือบทั้งหมดได้ มา
ด้วยการจัดซื้อ จากต่างประเทศ ซึ่งผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
บริ ษัท ผู้ ผลิ ต มาแล้ ว ในฐานะผู้ ซื้อ จึ งไม่ มีส่ ว นที่ จะไปเกี่ ยวข้ องกับ ค่ าใช้ จ่า ยในส่ว นนี้เ ลย ดั ง นั้ นการแบ่ ง กลุ่ ม
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถคานวณและวิเคราะห์รายละเอียด ที่ใช้ในการตัดสินใจได้ จึงอาจแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ (Life Acquisition Cost: LAC) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการ (Life Operation Cost: LOC) ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน (Life Support Cost: LSC) และค่าใช้จ่ายในการปลดประจาการ (Life Termination Cost: LTC)
ในกรณีที่เป็นโครงการจัดซื้อ ค่า LAC ก็คือมูลค่าในการจัดซื้อของโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายอีก ๓ กลุ่มที่
เหลือ คือ LOC, LSC และ LTC นั้น กองทัพอากาศจะต้องคานวณเอง โดยส่วนหนึ่งจะใช้ ข้อมูลของยุทโธปกรณ์ที่
บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งให้กองทัพอากาศ ทั้งนี้ในเอกสารเชิญชวนให้บริษัทยื่นเสนอราคา (Request for
Quotation: RFQ) จะต้องระบุความต้องการข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ LCC ให้บริษัทจัดส่งให้กองทัพอากาศ พร้อม
กับซองข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย ข้อมูลดังกล่าวนี้เรียกว่า RAMS ซึ่งคาว่า RAMS นี้ย่อมาจากภาษาอังกฤษคาเต็ม

คือ Reliability, Availability, Maintainability และ Supportability โดยได้อธิบายความหมายของคาเหล่านี้ไป
แล้วข้างต้น
ตัวอย่างข้อมูล RAMS ได้แก่ อัต ราการชารุดของชิ้นส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์ (Failure Rate)
ระยะเวลาได้คืนพัสดุส่งซ่อม (Turn-Around Time) ราคาต่อหน่วยของพัสดุอะไหล่หรือของงานซ่อม (Unit
Price/Task Price) ในกรณีที่ต้องการคานวณค่า LCC ของยุทโธปกรณ์ที่กองทัพอากาศ มีประจาการอยู่แล้ว เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณายืดอายุหรือปลดประจาการ หรือเพื่อกาหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการส่งกาลังและ
ซ่อมบารุง ก็สามารถใช้ข้อมูลที่หน่วยปฏิบัติเก็บรวบรวมไว้ก็ได้ หรือ หากมีข้อมูลการเบิก -จ่ายพัสดุเพื่อใช้ในการ
บารุง รักษายุทโธปกรณ์ชนิดนั้น ผ่านระบบ Logistics Management Information System (LMIS) ก็อาจ
สามารถดึงข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูล LMIS มาใช้ในการคานวณได้เช่นกัน
การค านวณค่า LCC ส าหรั บยุทโธปกรณ์ที่มี ชิ้นส่ว นประกอบและระบบการทางานสลั บซับซ้ อนนั้ น
จาเป็นต้องใช้ซอฟแวร์เฉพาะช่วยในการคานวณ ซึ่งนับว่าโชคดีที่กองทัพอากาศ ได้รับมอบซอฟแวร์สาหรับคานวณ
LCC อันเป็นผลพลอยได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ปัจจุบันกรมส่งกาลัง
บารุงทหารอากาศ ได้จัดตั้งสานักงานวิเคราะห์ข้อมูลส่งกาลังบารุง (Logistics Analysis Office: LAO) ตามอนุมัติ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดูแลและใช้ซอฟแวร์สาหรับการคานวณ LCC แก่หน่วย
ต่างๆ ของกองทัพอากาศ เมื่อได้รับการติดต่อประสาน
การนาแนวคิด LCC มาใช้ในกองทัพอากาศ
ณ ปัจจุบัน กล่าวได้ว่ากองทัพอากาศ มีบุคลากรสังกัดกรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส่งกาลังบารุง ซึ่งรวมถึงความรู้เรื่องแนวคิด LCC และสามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีซอฟแวร์ช่วยในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความต้องการการวิเคราะห์ข้อมู ลส่งกาลัง
บารุงของกองทัพอากาศ จึงมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลส่งกาลังบารุงแก่หน่วยต่างๆ ของ
กองทัพอากาศ เมื่อได้รับการติดต่อประสาน ตัวอย่างของงานที่นาแนวคิด LCC มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การประเมิน
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเพื่อคัดเลือกบริษัท (Tender Evaluation)
กล่าวคือ ในกรณีที่กองทัพอากาศมีโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่เข้าประจาการ เช่น อากาศยาน ระบบ
เรดาร์ ระบบควบคุมการยิง ซึ่งมีมูล ค่าสูง และมีระยะเวลาประจาการนาน การวิเคราะห์ LCC เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน จะทาให้ทราบว่า นอกจากความเหมาะสมของราคาจัดซื้อ (LAC) แล้ว ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (LSC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าจัดหาพัสดุอะไหล่และค่าบารุงรักษา ยังเป็น

ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกที่สาคัญด้วย เพราะหากเลือกซื้อยุทโธปกรณ์จากบริษัทที่ เสนอราคาจัดซื้อถูก (LAC)
แต่ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (LSC) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสูงมาก ก็อาจเสี่ยงต่อ ปัญหาขาดแคลน
งบประมาณในการส่งกาลังและซ่อมบารุงในอนาคตก็ได้
LCC
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ภาพที่ ๒ ตัวอย่างเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อประเมินข้อเสนอของบริษัท
นอกจากการนาแนวคิด LCC มาประยุกต์ใช้ตามกรณีตัวอย่างข้างต้นแล้ว แนวคิด LCC ยังสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลส่งกาลังบารุงด้านอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น การวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการ
สะสมพัสดุอะไหล่ (Spare Optimization) การวิเคราะห์หาทางเลือกที่คุ้มค่าในการทาสัญญาจ้างเหมาบริการส่ง
กาลังและซ่อมบารุง (Pool Services) สาหรับยุทโธปกรณ์ประเภทต่างๆ
บทสรุป
การนาแนวคิดเรื่อง ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC) มาประยุกต์ใช้ในกิจการส่งกาลังบารุง อาจจะ
เป็นเรื่องใหม่สาหรับกองทัพอากาศของเรา แต่สาหรับกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพชั้นนาอื่นๆ ของยุโรป ต่าง
ได้นาแนวคิด LCC มาใช้อย่างกว้างขวาง และใช้มานานแล้ว หลักคิด ทฤษฎี ของ LCC ตลอดจนซอฟแวร์ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ และที่สาคัญได้รับการนามาใช้ง านใน
กองทัพอากาศของเราแล้ว ในเวลานี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่แนวคิด LCC จะช่วยเผยให้กองทัพอากาศ ได้เห็น
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของยุทโธปกรณ์ทั้งที่จะจัดหาใหม่และที่มีประจาการอยู่แล้ว สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการให้การส่งกาลังบารุง ยุทโธปกรณ์เหล่านั้น มีความพร้อมปฏิบัติการ (Availability) ได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด อย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณที่กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่าที่สุด
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