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NATIONAL BROADBAND PLAN 
CONNECTING AMERICA   
 
สรุปรายงานสําหรับผูบริหาร  
 
บรอดแบนด(broadband)หรือ อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  คือโครงสรางพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 
ซึ่งมีความสําคัญและเปนการทาทายท่ียิ่งใหญของโลกศตวรรษที่ 21  
 
เปรียบเสมือนเมื่อพลังงานไฟฟาถือกําเนิดขึ้นมาในโลกในศตวรรรท่ีผานมา    
บรอดแบนด(broadband)คือพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ   ของการสรางงาน   
ของการแขงขันโลกาภิวัฒน  และเพื่อวิถีชีวิตท่ีดีขึ้นของมวลชนชาวโลก     
เปนตัวผลักดันวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมใหมๆใหถือกําเนิดขึ้น   
เปนเสมือนกุญแจท่ีจะเปดล็อคสูหนทางท่ีจะสรางความเปนไปได การพัฒนาใหมๆ  
ตอยอดจากท่ีมีอยูในขณะน้ี      เปนการเปล่ียนแปลงวิธีท่ีเราใหการศึกษาแกเยาวชนของเรา  
การจัดบริการทางการแพทยและสุขอนามัย    การบริหารพลังงาน   
การสรางความปลอดภัยแกสาธารณชน    การมีสวนรวมในรัฐบาลและการบริหารประเทศชาติ    
และการเขาถึง  จัดระบบระเบียบโครงสราง  และกระจายความรูขาวสารและขอมูล  
 
ในเบ้ีองตน  โดยการผลักดันจากการลงทุนและวิวัฒนาการของภาคเอกชน     
ระบบนิเวศบรอดแบนด(broadband)ของอเมริกาไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว     
จํานวนประชากรหรือครัวเรือนอเมริกันท่ีมีบรอดแบนด(broadband)ไดเพิ่มขึน้จากจํานวน 8 
ลานในป 2000 เปนจํานวนเกือบ 200 ลานในรอบปท่ีผานมา    
เราไดเห็นการทวีคูณอยางรวดเร็วในเรื่องขีดความสามารถของเครือขายท้ังแบบตรึงตรา(fixe
d)และแบบเคล่ือนท่ี(mobile) 
เปดโอกาสใหชาวอเมริกันสามารถเขาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรีอแอพพลิเคช่ัน 
(applications)ท่ีมีคุณคาและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยผานทางกลไก เครื่องมือ 
อุปกรณ  ท่ีมนีวัติกรรม วิวัฒนาการใหมๆเกิดขึ้น   
 
แตทวาบรอดแบนด(broadband)ในอเมริกายังไมบรรลุถึงระดับท่ีควรจะเปน   
ชาวอเมริกันประมาณ 100 ลานคน ยังไมมีบรอดแบนด(broadband)ในบาน   
ระบบขอมูลเกี่ยวกับการแพทยสุขภาพและอนามัยโดยใชบรอดแบนด(broadband)เทคโนโล
ยีสารสนเทศ(information technology {IT})  ยังควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงอีกมาก   
ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายดานน้ีไดเปนหมื่นๆลานดอลลารในทศวรรษภายหนาน้ี    
แตทวาสหรัฐฯ ยังลาหลังประเทศพัฒนาแลวจํานวนมากทางดานเทคโนโลยี่น้ี   
บรอดแบนด(broadband)สามารถใหเครื่องมือแกครูซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดความรูโดยใชเวล
าเพียงครึ่งหน่ึงของเวลาท่ีเคยตองใชในอดีต  
แตทวายังมีการขาดแคลนอยูมากในเรื่องเน้ือหาสาระและความรูท่ีนําเสนอโดยใชรูปแบบดิจิ
ตอลซึ่งนักเรียนจะสามารถเขาถึงไดเพื่อบรรลุความสําเร็จเชนน้ี    
ระบบกระจายกระแสไฟฟาสมารทกรดิ(Smart Grid)ท่ีใชบรอดแบนด(broadband) 
จะสามารถเพิ่มความเปนเอกเทศอีกท้ังเพิ่มประสิทธิภาพแงพลังงาน   
แตทวาขอมูลท่ีตองมีเพื่อใหไดประโยชนเชนน้ี   ยังเปนสิ่งท่ีผูบริโภค  นักธุรกิจ 
และผูบุกเบิกการคา ยังไมสามารถเขาถึงไดโดยงาย     
ทศวรรษหน่ึงภายหลังจากเหตุการณ11กันยา  ในสหรัฐฯ  



เจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีเขารับมือกับเหตุรายกลุมแรก (first 
responders)ยังไมมีระบบเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด(broadband)แบบเคล่ื
อนท่ีซึ่งสามารถครอบคลุมท่ัวประเทศในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน    
 
 
ดําเนินกิจตามอาณัติจากรัฐสภา 
 
ในชวงตนของป 2009  รัฐสภาออกคําสั่งใหหนวยงานที่ช่ีอวา  
คณะกรรมาธกิารการสื่อสารและโทรคมนาคมแหงชาติ (Federal Communications 
Commission (FCC))  ดําเนินการจัดสรางแผนงานบรอดแบนด(broadband)ระดับชาติ  
เพื่อใหชาวอเมริกันทุกคน “มีขีดความสามารถท่ีจะเขาถึงบรอดแบนด(broadband)”  
และกําหนดวาแผนงานน้ี 
จะตองมีรายละเอียดยุทธศาสตรท่ีจะอํานวยใหบรอดแบนด(broadband)น้ี 
มีราคาต่ําเพียงพอท่ีชาวอเมริกันจะซื้อได อีกท้ังสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี    ท้ังน้ี 
เพื่อเปนการเสริมสรางความกาวหนาในเรื่องของ “สวัสดิภาพของผูบริโภค    
การเขารวมของพลเมือง    ความปลอดภัยและมั่นคงของสาธารณชนและมาตุภูมิ    
การพัฒนาชุมชน     การใหบริการดานการแพทยสขุภาพและอนามัย   
ความเปนเอกเทศและประสิทธิภาพดานพลังงาน    
การเสริมสรางความกาวหนาดานการศึกษา   การฝกอบรมลูกจาง    
การลงทุนของภาคเอกชน    กิจกรรมดานการกอต้ังธุรกิจ   
การสรางงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และจุดมุงหมายอ่ืนของชาติ”   
 
เครือขายบรอดแบนด(broadband)จะชวยสรางคุณคาใหแกผูบริโภคและวงการธุรกิจอุตสาห
กรรมไดดี   ก็ตอเมื่อมีการใชรวมกับกลไก เครื่องมือ 
อุปกรณตางๆท่ีอาศัยบรอดแบนด(broadband) 
และซึ่งจะนําไปสูการใชบรรดาแอพพลิเคช่ัน(applications)และเน้ือหาดิจิตอลที่มาควบคูกัน    
สรุปคือเพื่อใหเปนไปตามอาณัติของรัฐสภา   แผนงานน้ี  
จะสรางระบบนิเวศของบรอดแบนด(broadband)ท้ังหมด --- เครือขายอินเทอรเน็ต   
กลไกเครื่องมือ อุปกรณตางๆ   
เน้ือหาขอมูลในรูปดิจิตอลและโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applications) 
ท้ังหมดน้ี---จะประกอบขึน้เปนระบบท่ีสมบูรณ   แผนงานน้ีจะใหคําแนะนําแก FCC   
ฝายบริหารหรือรัฐบาลชาติ    รัฐสภา   และหนวยปกครองระดับมลรัฐและทองถิ่น 
 
แผนงาน  
รัฐบาลจะสามารถมีอิทธิพลตอระบบนิเวศบรอดแบนด(broadband)ไดใน ๔ รูปแบบคือ   
 

1. ออกแบบสรางนโยบายท่ีจะอํานวยใหเกิดการแขงขัน 
และผลก็คือใหคุณประโยชนแกผูบริโภค  นิวัติกรรม  และการลงทุน   

2. อํานวยใหมีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมหรืออิทธิพลของรัฐ
บาล   เชน  สเปคทรัม (spectrum)   เสาหรือขั้ว(poles)  และสิทธิของเสนทาง (rights-
of-way) ท้ังน้ี  เพื่อสงเสริมใหมีการอัพเกรดคือปรับปรุงเครือขายใหใหมอยูเสมอ 
(network upgrades) และสงเสริมใหมีการแขงขันท่ีจะเขามาในวงการ  

3. ปฏิรูประบบใหบริการท่ีใชอยูในปจจุบัน 
เพื่อใหการสนับสนุนการใชบรอดแบนด(broadband)และการสือ่สารทางเสียง  



ในพื้นท่ีซึ่งมีการใชจายมูลคาสูง  
และเพื่อใหแนใจไดวาคนอเมริกันท่ีมีรายไดต่ําจะสามารถซื้อบรกิารบรอดแบนด(bro
adband)ได   
และอีกท้ังเปนการสนับสนุนในความพยายามท่ีจะสงเสริมเพิม่ทวีคูณการรับบริการแล
ะการใชบริการน้ี   

4. ปฏิรูปกฎหมาย  นโยบาย  มาตรฐาน และมูลจูงใจ 
เพื่อใหบรรลุระดับสุดยอดของการใชประโยชนบรอดแบนด(broadband)  
ในภาคตางๆท่ีรัฐบาลมีอิทธิพลสําคัญ  เปนตนวา วงการศึกษาภาคบังคับ  
ดานการแพทยสุขอนามยั  และการดําเนินกิจของรัฐบาล 

 
1. จัดสรางนโยบายที่อํานวยใหมีการแขงขัน ผูอยูในฐานะท่ีจะสรางนโยบาย  
ซึ่งรวมถึงหนวยงาน FCC  
มีเครื่องมืออยูแลวท่ีจะดําเนินงานดานการคุมครองและสงเสริมใหมีการแขงขันในตลาดซึ่งป
ระกอบขึ้นเปนระบบนิเวศบรอดแบนด(broadband)  เปนตนวา  
เครือขายหรอืเน็ตเวิรคท่ีใหบริการ   กลไก เครื่องมือและอุปกรณตางๆ   
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applications)และเน้ือหาดิจิตอลท่ีมาควบคู      
แผนงานน้ี  
มีคําแนะนําหลากหลายซึ่งจะอํานวยใหเกิดการแขงขันท่ัวระบบนิเวศของบรอดแบนด    
ซึ่งไดแกขอตางๆดังตอไปน้ี   
 

 เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  กําหนดหลักชยั 
และตีพิมพขอมูลรายละเอียดแตละตลาดทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการกําหนดราคาแล
ะการแขงขันทางดานบรอดแบนด(broadband)  
ซึ่งยอมจะมผีลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของการแขงขัน (ตัวอยางเชน   
โดยการกําหนดหลักชัยของการกําหนดราคาในตลาดทั่วทุกพื้นท่ีภูมิศาสตร)   
น่ีจะเปนการชวยให FCC 
และหนวยงานอื่นๆนําบรรดามาตรการที่สมควรมาใชเพื่อแกไขสภาพการณเมื่อพบวา
มีการแขงขันท่ีไมเปนธรรมในพื้นท่ีหรือในตลาดใดๆ 

 
 จัดสรางขอบังคับในการเผยขอมูลสําหรับบังคบัใชกับผูใหบริการ 
บรอดแบนด(broadband) 
เพื่อใหแนใจไดวาผูบริโภคมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับราคาและคุณภาพของบริการ  
เพื่อสามารถท่ีจะเลือกใชบริการบรอดแบนด(broadband)ท่ีดีท่ีสดุในตลาด   
ความโปรงใสท่ีมากขึ้นจะเปนมูลจูงใจใหแกผูใหบริการในการแขงขันเพื่อหาลูกคาโ
ดยอยูบนพื้นฐานของคุณภาพของบริการท่ีให 

 
 ทําการศึกษาทบทวนอยางถ่ีถวนบรรดากฎที่ใชบังคับเก่ียวกับการแขงขันให
บริการแบบขายสง    
เพื่อใหแนใจไดวาจะมีการแขงขันท่ีเปนธรรมสําหรบับรรดาบริการประเภทตรึงตราแล
ะเคล่ือนท่ี 

 
 ปลอยวางและจัดสรรสเปคทรัม(spectrum)เพ่ิมเติมสําหรับการใชแบบไมมีทะเ
บียน   ท้ังน้ีเปนการสงเสริมใหมีการทํานวัตกรรมใหมๆใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง 
อีกท้ังกอใหเกิดมีการแขงขันท่ีจะเขามาในตลาดเกิดขึ้น 



 
 ปรับกฎและระเบียบขอบังคับใหใหมอยูเสมอสาํหรับสเปคทรัม(spectrum)แบบ
ไรสายแบคฮอล(backhaul)   
ท้ังน้ีเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในพื้นท่ีเขตตัวเมืองใหญ 
และเปนการเพ่ิมพิกัดหรืออาณาเขต(range)ในพื้นท่ีชนบท 

 
 ดําเนินกิจอยางเรงดวนและรวดเร็ว เก่ียวกับการทองเว็ปเรรอนขอมูล(data 

roaming)  ท้ังน้ีเพื่อดูวาจะมีวิธีใดในอันท่ีจะบรรลุการครอบคลุมอยางกวางขวาง  
อยางไมมีรอยตอ และอยางมีการแขงขันสูง     
โดยการสงเสริมใหผูใหบริการบรอดแบนด(broadband)กอต้ังและสรางเครือขาย 
และเปนการสนับสนุนใหมีการเขามาในตลาดและการแขงขันใหมากขึ้น  

 
 เปลี่ยนกฎขอบังคับเพ่ือใหเกิดการแขงขันและใหมีนวัตกรรมเกิดขึ้นในตลาด
ประเภทวีดีโอเซททอ็ปบอกซ(video set-top box) 
ท้ังน้ีเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายมาตรา 629 
ในรัฐบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคม(Section 629 of the Telecommunications Act)  
รัฐบัญญัติน้ี  ระบุวา  กฎขอบังคับท่ีหนวยงานFCCไดกําหนดขึ้นมาน้ัน   
จะตองชวยเปนการบรรลุถึงการแขงขันในตลาดของวีดีโอ 
“กลไกในการทอง/เรรอน/นํารองเว็ป(navigation devices)  หรือ  กลไกท่ีเรียกวา 
เซทท็อปบ็อค(set-top boxes)  -- น่ันคือกลไก เครื่องมือ 
และอุปกรณท่ีผูบริโภคใชเพื่อเขาถึงวีดีโอคลิปซึ่งผูคนเปดเขาชมในทุกวันน้ี  

 
 ใหความกระจางและชัดเจนเก่ียวกับอาณัติของรัฐสภา  
เปดโอกาสใหองคกรหรือหนวยตางๆระดับมลรัฐและทองถ่ินสามารถใหบริกา
รบรอดแบนด(broadband)แกชุมชนของตนได    
และเปนการดําเนินงานในแบบท่ีอํานวยใหมีการใชทรัพยากรสาธารณะไดอยางมีประ
สิทธิภาพ 

 
 ใหความกระจางและชัดเจนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูใชและออนไลนโ
พรไฟล(online profiles)ของผูใช  
หรือขอมูลคุณสมบัตติางๆของผูใชที่มีอยูในฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต    
เพ่ือเสริมสรางใหมีการทํานวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
อีกทั้งใหมีการแขงขันในเรื่องของการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพ
ลิเคชั่น(applications)  และเพื่อใหผูบริโภคมีความเปนสวนตัวไดดีขึ้น  ท้ังน้ี 
รวมถึงพันธะผูกพันและขอผูกมัดท่ีบรรดาบริษัทองคกรธุรกิจซึ่งดําเนินกิจดานการเก็
บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคจะตองมี   
เพื่อใหผูบริโภคสามารถรูวาไดมีการเก็บขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับตน  
หรือใหความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูลเชนน้ี    
หรือทําการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลถาผูบริโภคประสงคจะทํา    
และใหผูบริโภคสามารถควบคุมไดวาประสงคจะยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเ
กี่ยวกับตนหรือไม  หรือจะอนุญาตใหสงตอขอมูลน้ันๆไปใหแกบุคคลท่ีสามหรือไม  

 
 



2. ใหแนใจวามีการจัดสรรและการใชอยางมีประสิทธิผล 
บรรดาทรัพยากรและสินทรัพยที่เปนของรัฐบาลหรีอที่รัฐบาลมีอิทธิพล     
รัฐบาลสถาปนานโยบายในการใชสเปคทรัม(spectrum)  
อีกท้ังควบคุมดูแลการเขาถึงเสาหรือขั้ว(poles)   และ คอนดุย (conduits)   หลังคา 
(rooftops)  และ สิทธิเสนทาง(rights-of-way)  ตางๆเหลาน้ี  
ซึ่งเปนสิ่งท่ีตองใชในเรื่องของเครือขายบรอดแบนด(broadband)     
รัฐบาลจะเปนแหลงเงินทุนสําหรับบรรดาโครงการตางๆท่ีเปนโครงสรางพื้นฐาน   
เปนผูประกันวาทรัพยากรและสินทรัพยของรัฐจะไดรับการจัดสรรและการบริหารอยางมีประสิ
ทธิภาพ  
เปนผูสงเสริมใหประชาชนยอมรับนําโครงสรางพื้นฐานของบรอดแบนด(broadband)มาใชอย
างท่ัวถึง  ดําเนินการลดเครื่องกีดขวางตางๆเพื่อใหมีการแขงขันท่ีจะเขามาในตลาดน้ีมากขึ้น   
แผนน้ี  มีคําแนะนําหลายขอเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ี  อันไดแกขอตางๆดังตอไปน้ี   
 

 สเปคทรัม Spectrum 
เปนปจจัยสําคัญยิ่งสําหรับบรรดาผูใหบริการดานบรอดแบนด(broadband)   ในขณะน้ี  
FCC มีเพียง 50 เมกะเฮิรส(megahertz) อยูในคลัง 
ตัวเลขน้ีเปนเพียงสวนนอยของปริมาณท่ีจําเปนจะตองมีใชถาจะตองการตอบสนองค
วามตองการท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต   
จะตองมีการจัดสรรและมอบหมายสเปคทรัมอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการนําสงบริการ 
อีกท้ังจะเปนการผลักดันใหมีการลงทุนดานน้ีมากข้ึน  
ซึ่งจะเปนการใหประโยชนแกผูบริโภค คุณภาพของบริการท่ีดีขึ้นในราคาท่ีถูกลง    
คําแนะนําในเรื่องของสเปคทรัมไดแกขอตางๆดังตอไปน้ี : 

 
o แสวงหาสเปคทรัมเพ่ิมขึ้นจํานวน ๕๐๐ 
เมกะเฮิรสใหเขามาใชสําหรับบรอดแบนด(broadband)ภายใน ๑๐ ปขางหนาน้ี    
ในจํานวนน้ี  ๓๐๐ เมกะเฮิรส  
จะเปนสวนท่ีจะใหใชสําหรับประเภทโมบายmobileหรือเคล่ือนท่ี ท้ังน้ี  
ควรเปนไปใหไดภายใน ๕ ปขางหนาน้ี   

 
o เอื้ออํานวยใหมีมูลจูงใจและกลไกเพ่ือจัดเปาหมายใหมสําหรับสเปคทรัม 

เพื่อใหมีการใชท่ีมีความยืดหยุนมากขึ้น   กลไกตางๆดังกลาวน้ีไดแก 
จัดใหมีการเปดประมูลเพื่อสรางแรงดึงดูด  น่ันคือ  
เปดโอกาสใหมีการประมลูท่ีมีการแบงปนกันอยางเปนธรรมกับบรรดาผูท่ีถือทะเบี
ยนอยูในขณะน้ี  ในตลาดท่ีความตองการกําลังจะเปล่ียนแปลง  ในกรณีเชนน้ี  
จะเปนการใหประโยชนท้ังแกผูถือสเปคทรัมรวมท้ังแกมหาชนชาวอเมริกันดวย    
มหาชนจะไดประโยชนจากการมีสเปคทรัมเพิ่มขึน้สําหรับการใชท่ีมีความตองกา
รสูง อีกท้ังจากรายไดท่ีจะมาจากการประมูลใหม    
คนเกาหรือผูท่ีอยูในวงการแลว  
ก็จะไดเห็นสวนหน่ึงของคุณคาจากการใชสเปคทรัมแบบใหม    ตัวอยางเชน  
จะเปนการชวยใหFCC 
แบงปนรายไดจากการประมูลกับผูดําเนินกิจการดานการกระจายเสียงเชนวิทยุหรื
อทีวีซึ่งอาสาสมัครตกลงรวมมือท่ีจะใชเทคโนโลยีน้ีในการใหบริการการกระจายเ
สียงและภาพแบบท่ีเคยทํามาแตทวาพยายามใชสเปคทรัมนอยลงกวาท่ีเคย  



 
o อํานวยใหมีความโปรงใสมากขึ้นในเรื่องของการจัดสรร   การมอบหมาย  

และการใชสเปคทรัม  
โดยผานทางสเปคทรัมแดชบอรด(dashboard)ท่ีสรางขึ้นโดยFCC   
เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดมีตลาดท่ีสองซึ่งมีประสทิธิผลดีขึ้น     

 
o ขยายโอกาสของแมแบบในการเขาถึง 
โดยจากนวัตกรรมใหมๆในการเขาถึงสเปคทรัม 
โดยการสรางบรรดาเสนทางใหมสําหรับการใชสเปคทรัมโดยกลุมท่ีไมมีทะเบียน
และรูจักท่ีจะฉวยโอกาสท่ีดี    
เปนการเอื้ออํานวยใหมีการเพิ่มทวีคูณในการทําวิจัยเพื่อคนหาเทคโนโลยีใหมๆเ
กี่ยวกับสเปคทรัม 

 
 * โครงสรางสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพ้ืนฐาน Infrastructure เปนตนวา 

เสา/ขั้ว(pole)   คอนดุย(conduit)    หลังคา (rooftops)  และสิทธิเสนทาง(rights-of-way)  
เหลาน้ีลวนมีบทบาทท่ีสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจของเครือขายบรอดแบนด(broadband)    
การอํานวยใหผูใหบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิผล  
และในราคาคาใชจายท่ีเปนธรรม 
จะเปนการชวยอัพเดทและอํานวยใหมีการแขงขันท่ีจะเขามาในตลาดของบรอดแบนด      
นอกจากน้ีแลว  เทคเบด(testbeds) 
จะชวยผลักดันใหเกิดนวัติกรรมสําหรบัโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applicat
ions)รุนใหมๆใหเกิดขึ้น และในทายท่ีสุด 
จะเปนการสงเสริมใหมีการแพรโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ี    
คําแนะนําเพื่อการใชโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ีใหไดประโยชนสูงสุด  
คือขอตางๆดังตอไปน้ี  

 
o จัดทําอัตราคาเชาสําหรับการเขาถึงเสา/ขั้ว(poles) 

ท่ีต่ําและท่ีเปนแบบเดียวเสมอเหมือนกัน   
และทําใหกระบวนการมีความรวดเร็วและเรียบงาย 
สําหรับผูใหบริการสามารถติดสถานที่เขากับเสา/ขั้ว 
 

o o ปรับปรุงการบริหารสิทธิเสนทาง(righs-of-way) 
เพ่ือการประหยัดคาใชจายและเวลาใหลดลง  
อีกท้ังสงเสริมใหมีการใชสถานท่ีของรัฐสําหรับบรอดแบนด(broadband)    
หาขอยุติในกรณีเกิดการขัดแยงใหรวดเร็วขึ้น   และบงช้ีแนวแนะ 
“การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด” สําหรับนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของเสนทาง(rights-of-way)  
รวมท้ังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาธรรมเนียมท่ีคงเสนคงวากับการเผยแพรบริการการใชบ
รอดแบนด(broadband) 

 
o เอื้ออํานวยการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหมๆขึ้นมาทีมี่ประสิทธิผล  

รวมท้ังนโยบาย “ขุดครั้งเดียว(dig-once)” 
ท่ีจะกําหนดการใหงบประมาณของรัฐบาลชาติแกหนวยปกครองระดับมลรัฐ  
หรือทองถิ่น  เพื่อทําโครงการสาธารณปูโภคตางๆเชน ทางหลวง  ถนน และ สพาน  



จะตองใหสอดคลองกับการสรางโครงสรางพื้นฐานระบบบรอดแบนด(broadband)  
ใหทําควบคูกันไป  น่ันคือ นโยบายขุดครั้งเดียว 

 
o จัดใหมีการเชื่อมตอเขาหรือคอนเนคทิวิที 
สูระบบบรอดแบนด(broadband)ทีมี่ความเร็วสูงสดุ 
สําหรับสถานที่พักหรือฐานทัพของกระทรวงกลาโหม 
เพื่อใหสามารถมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applications)บรอด
แบนด(broadband)รุนใหมท่ีจะเกิดขึ้น 
สําหรับเจาหนาท่ีฝายการทหารและครอบครัวซึ่งอาศัยอยูในฐานทัพ  

 
3. สรางมูลจูงใจเพ่ือใหเกิดการมีบริการใหใชอยางทั่วถึง 
อีกทั้งการยอมรับความสําคัญของบรอดแบนด(broadband)   ตองมี ๓ ปจจัย 
ถาตองการจะใหคนอเมริกันท้ังหมดมีโอกาสท่ีจะกอบโกยผลประโยชนจากบรอดแบนด(broa
dband)  
น่ันคือชาวอเมริกันทุกคนจะตองสามารถเขาถึงบริการบรอดแบนด(broadband)ท่ีมีขีดสมรรถ
ภาพหรืออัตราความเร็วสงูเพียงพอ   
และเปนบริการที่มีราคาถูกพอสมควรซึ่งคนอเมริกันทุกคนจะสามารถมีกําลังเงินพอท่ีจะซี้อบ
ริการได   
อีกท้ังทุกคนจะตองมีโอกาสในการท่ีจะแสวงหาทักษะความรูดานดิจิตอลหรือคอมพิวเตอรพ
อท่ีจะไดประโยชนจากบรอดแบนด(broadband)   
คําแนะนําในการสงเสริมการเผยแพรบรอดแบนด(broadband)ใหท่ัวถึงและการยอมรับความ
สําคัญของบรอดแบนด(broadband)คือขอแนะนําตอไปน้ี  
 
 ใหแนใจไดวาจะมีการเขาถึงบริการเครือขายบรอดแบนด(broadband)อยางทั่วถึ
ง 

 
o จัดทํากองทุนใหชื่อวา กองทุนเชือ่มตอของอเมริกา (Connect America Fund 

(CAF)) 
เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีบริการบรอดแบนด(broadband)และเสียงท่ีราคาถูกพอท่ีค
นท่ัวไปจะซื้อได โดยใหมีความเร็วอยางนอย 4 Mbps 
ในการดาวนโหลดจริงและใหดันขึ้นจนถึง$15.5 พนัลานเหรียญในชวงทศวรรษหนา 
จากกองทุนท่ีมีอยูขณะน้ีท่ีมีช่ือกองทุนวา Universal Service Fund (USF) 
อันเปนโครงการท่ีสนับสนุนบรอดแบนด(broadband)    
และถารัฐสภาประสงคจะเพิ่มการแพรกระจายบรอดแบนด(broadband)ไปสูพื้นท่ีซึ่งข
าดแคลนบริการอยูในขณะน้ี  ก็จะทําการโอนถายทอดกองทุนน้ีตอไปยังกองทุนใหม  
รัฐสภาอาจจัดงบใหสองสามพันลานเหรียญตอปสําหรับระยะเวลาสองสามปภายหนา
น้ี   

 
o o สรางกองทุนชี่อวา Mobility Fund เพ่ือจัดหาเงินทุนใหตรงตามเปาหมาย 

เพื่อใหแนใจไดวาไมมีมลรัฐใดท่ีลาหลังอยางมากจากปริมาณเฉล่ียระดับชาติในเรื่อง
เกี่ยวกับการครอบคลุมแบบไรสาย3G     เปนท่ีคาดคะเนวาการครอบคลุมแบบ 3G น้ี 
จะเปนพื้นฐานสําหรับรอยเทา(footprint)ของเครือขายบรอดแบนด(broadband)เคล่ือ
นท่ี 4 G ในอนาคต     

 



o สืบตอ “มรดก(legacy)” องคประกอบราคาแพง(High-Cost 
component)ของกองทนุ USF ในชวง ๑๐ ปภายหนา 
และโยกยายทรัพยากรท้ังหมดไปยังกองทุนใหม    
องคประกอบราคาแพงของกองทุนUSF มูลคา $4.6 พันลานเหรียญตอป  
ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อรองรับบริการแบบเสียงเปนหลัก  
ซึ่งจะถูกแทนท่ีดวยกองทุนCAF ในภายหนา  

 
o o ปฏิรูปการชดเชยผูนาํสงระหวางชวง (intercarrier)  

ซึ่งในรูปท่ีซอนเรนท่ีเปนอยูขณะน้ี  
เปนมาตรการเทากับเปนการใหความชวยเหลือบํารุงอุดหนุนแกบริษัทโทรศัพทโดย
ปริยาย   ดวยการขจัดการเรียกเก็บคาใชบริการตอนาที  ในเรื่องน้ี  
จะเปนการทําแบบคอยเปนคอยไปภายใน ๑๐ ปขางหนา  
จะเปนการชดเชยอยางพอเพียงสําหรับรายไดท่ีเสียไปโดยผานกองทุน CAF 

 
o o ออกแบบสรางกองทนุ Connect America Fund  และกองทุน Mobility Fund 
ในรูปแบบที่มีการเก็บภาษีอยางมีประสิทธิผล  ท้ังน้ี 
เพื่อเปนการลดขนาดลงใหนอยท่ีสุดสําหรับชองวางการเขาถึงบรอดแบนด(broadba
nd)   และดังน้ี  เปนการลดภาระท่ีผูบริโภคตองเปนผูจายอยูขณะน้ี   

 
o ขยายขอบขายฐานของการสงเงินเขากองทนุ USF เพื่อใหแนใจวากองทุน USF 

จะหลอเล้ียงตัวเองไดเปนระยะยาวเปนเวลานาน 
 
 สรางกลไกใดๆก็ตามเพ่ือใหแนใจวาชาวอเมริกันที่มีรายไดต่ํา  
จะสามารถซ้ีอบริการเชนนี้ได 

 
 ขยายโครงการที่ชี่อวา  Lifeline and Link-Up  
โดยการอนุญาตใหมีการใหเงินบํารุงและชวยเหลือแกชาวอเมริกันกลุมรายได
ต่ํา สําหรับเอามาใชเก่ียวกับบริการบรอดแบนด(broadband) 

 
o อาจพิจารณาใชวิธีออกทะเบียนใหสเปคทรัมทั้งบล็อค 
โดยมีเงื่อนไขวาตองใหบริการฟรีหรือคาบริการราคาต่ํา  
ใหทางเลือกราคาถูกแกผูบริโภค และเปนการลดภาระสําหรับกองทุนUSF ลงไป 

 
 ดําเนินการใหแนใจไดวาชาวอเมริกันทุกคนมีโอกาสที่จะไดความรูทางดิจิตอล 

 
o จัดทํา กองทัพสอนความรูเร่ืองดิจิตอลระดับชาติใหชื่อวา (Lifeline and Link-

Up)  
เพื่อจัดโครงการสอนทั้งเยาวชนและผูใหญใหเปนครูทําการสอนทักษะความรูเรื่องดิ
จิตอลใหแกมหาชน  อีกท้ังอํานวยใหมีโครงการตางๆทางภาคเอกชน 
เพื่อแกปญหาเครื่องกีดขวางตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการยอมรบั 

 
4. อัพเดทนโยบาย  กําหนดมาตรฐาน 
และปรับแตงมูลจูงใจเพ่ือใหมีการใชอยางเตม็ที่สูงสดุสําหรับเปาหมายสําคัญของช
าติ  หนวยปกครองหรือรัฐบาล ท้ังระดับชาติ  ระดับชาวเผา(อินเดียนแดง)  ระดับมลรัฐ     
และระดับทองถิ่น  มีบทบาทสําคัญในหลายภาคของเศรษฐกิจของเรา  



รัฐบาลเปนผูจายเงินท่ีใหญท่ีสุดของประเทศในเรื่องการแพทยและสุขอนามัย  
เปนผูจัดดําเนินการระบบการศึกษาสาธารณะ  
เปนผูควบคุมออกกฎขอบังคับหลายแงมุมในเรื่องวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมดานพลังงาน    
เปนผูใหบริการหลากหลายแกพลเมืองของประเทศ 
อีกท้ังเปนผูมีความรับผิดชอบเปนตัวหลักในเรื่องความปลอดภัยและเสถียรภาพของมาตุภูมิ     
แผนงานน้ี  มีคําแนะนําจํานวนมากซึ่งไดออกแบบมาเพื่อเพิ่มการใชบรอดแบนด   
เพื่อใหมีการลงทุนของภาคเอกชน และเพื่อใหมีนวัติกรรมในเรื่องเหลาน้ี    
ไดแกขอตางๆดังตอไปน้ี  
 
 * โครงสรางสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพ้ืนฐาน Infrastructure เปนตนวา 

เสา/ขั้ว(pole)   คอนดุย(conduit)    หลังคา (rooftops)  และสิทธิเสนทาง(rights-of-way)  
เหลาน้ีลวนมีบทบาทท่ีสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจของเครือขายบรอดแบนด(broadband)    
การอํานวยใหผูใหบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิผล  
และในราคาคาใชจายท่ีเปนธรรม 
จะเปนการชวยอัพเดทและอํานวยใหมีการแขงขันท่ีจะเขามาในตลาดของบรอดแบนด      
นอกจากน้ีแลว  เทคเบด(testbeds) 
จะชวยผลักดันใหเกิดนวัติกรรมสําหรบัโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applicat
ions)รุนใหมๆใหเกิดขึ้น และในทายท่ีสุด 
จะเปนการสงเสริมใหมีการแพรโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ี    
คําแนะนําเพื่อการใชโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ีใหไดประโยชนสูงสุด  
คือขอตางๆดังตอไปน้ี  

 
o อํานวยใหผูใหบริการทางการแพทยและสุขอนามยั 

เขาถึงบรอดแบนด(broadband)ซึ่งมีราคาต่ํา  ท้ังน้ี โดยการเปล่ียนแปลงปรับปรุง 
โครงการของFCC ท่ีช่ือวา โครงการดานการแพทยและสุขอนามัยในชนบท(Rural 
Health Care Program) 

 
o สรางมูลจูงใจเพื่อใหยอมรับ นํามาใช  โดยการขยายการใหเงินชดเชยสําหรับ e-care 

 
o o ขจัดเครื่องกีดขวางตางๆท่ีมีตอ e-care 

โดยการปรับปรุงใหทันสมัยบรรดากฎขอบังคับตางๆท่ีใชอยู  เปนตนวา 
การอนุมัติรับรองกลไกเครื่องมืออุปกรณ   การออกคํารับรองมาตรฐาน, 
การใหสิทธิพิเศษ  และการออกทะเบียน 

 
o ผลักดันใหมีนวัติกรรมทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applications

) รวมท้ังการวิเคราะหท่ีกาวหนา  
โดยอํานวยใหผูปวยมีการควบคุมเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาเยียวยา
ของตน อีกท้ังอํานวยใหมีการใชงานขอมูลขามกันได  

 
  การศึกษา   

บรอดแบนด(broadband)สามารถกอใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาสาธารณะ  
โดยผานโครงการเชนการสอนและการเรียนทางอินเทอรเน็ตหรือท่ีเรียกวา  e-learning  
รวมท้ังการปรับปรุงเน้ือหาออนไลน   ท้ังน้ี  
สามารถชวยออกแบบใหการสอนและการเรียนมุงเนนท่ีความตองการเฉพาะตนของผูเรีย



น  บรอดแบนด(broadband)จะชวยในการไหลของขอมูล  ชวยครู  ผูปกครอง  โรงเรียน 
และองคกรอื่นๆ 
ใหทําการตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามท่ีสอดคลองกับความตองการและสมรรถภาพของนักเรี
ยนแตละคน  เพื่อบรรลุเปาหมายดังบรรยายมาน้ี  แผนงานน้ี มีคําแนะนําดังตอไปน้ีคือ  

 
o ปรับปรุงการเช่ือมเขาสูเครือขาย ใหแกบรรดาโรงเรียน และหองสมุด 

โดยการอัพเกรดหรือปรับระดับโครงการE-Rageของ FCCใหสูงขึ้น 
เพื่อเปนการเพ่ิมความยืดหยุน   ปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการ 
และผลักดันใหเกิดนวัตกรรมโดยการสงเสริมผลงานซึ่งแสดงหนทางในการแกป
ญหาใดๆ  ท่ีผลงานซึ่งมีทีทาวาจะประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 
และโดยการใหเงินทุนสนับสนุนแกการเช่ีอมเขาอินเทอรเน็ตแบบไรสายสําหรับก
ลไกเครื่องมืออุปกรณท่ีใหนักเรียนเอากลับไปใชท่ีบานได 

 
 เรงรัดพัฒนาการเรียนรูทางออนไลน 

โดยสงเสริมใหมีการสรางเน้ือหาแบบดิจิตอลมากขึ้น 
การสางระบบการเรียนโดยอาศัยดิจิตอล   
ขจัดเครื่องกีดขวางแงกฎขอบังคับตางๆ 
และสงเสริมการใหความรูดานดิจิตอล 

 
 จัดรูปแบบการสอนและการเรียนใหมีความเฉพาะเจาะจงสอดคลองกับความ

ตองการของแตละคน  และปรับปรุงขัน้ตอนในการตัดสินใจ 
โดยการนําวิธีการเก็บประวัติขอมูลทางการศึกษาทางอิเลคโทรนิก  
และปรับปรุงใหมีความโปรงใสดานขอมูลทางการเงินในเรื่องของการจัดการ
ศึกษา 

 
 พลังงานและสิ่งแวดลอม  

บรอดแบนด(broadband)จะมีบทบาทท่ีสําคัญในการเปล่ียนเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบพลั
งงานสะอาด(clean energy)    สหรัฐฯอาจใชนวัตกรรมเหลาน้ี เพื่อลดมลพิษคารบอน  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลทางพลังงานของเรา  
และลดการตองพึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ   ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ี  
แผนงานน้ี ใหคําแนะนําดังตอไปน้ีคือ  

 
o ปรับปรุงระบบจัดสงการไฟฟาใหทันสมัยและใหมดวยการใชบรอดแบนด(broadband

)  ทําใหมีความเช่ือถือไดมากขึ้น อีกท้ังมีประสิทธิผลมากขึ้น  
 

o สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการใชพลังงาน ท้ังในบานเรือนและในอาคาร  
โดยอํานวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลดานพลังงานไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น 

 
o ปรับปรุงประสิทธิผลทางพลังงาน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ของภาค ICT 

 
 โอกาสทางเศรษฐกิจ บรอดแบนด(broadband)จะชวยขยายการเขาถึงงาน น่ันคือ 

การหางาน  การฝกอาชีพ  สนับสนุนผูมีหัวทางการคาใหสรางธุรกิจของตน  
รวมท้ังกลุมผูประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  ใหมีการเติบโตขึ้น  
และเปนการชวยเสริมสรางการพัฒนาชุมชน  แผนงานน้ี มีคําแนะนําดังตอไปน้ี  

 



o สนับสนุนการเลือกใชบรอดแบนด(broadband)  
และการใชบริการบรอดแบนด(broadband)และแอพพลิเคช่ัน(applications)โดยกลุม
ธุรกิจขนาดเล็ก  ท้ังน้ี เพื่อเปนการผลักดันในการสรางงาน  การเติบโต 
และการเพิ่มผลผลิต 

 
o ขยายโอกาสของการฝกอาชีพและงาน  และการหางาน  

โดยใชเวทีหรือแพลตฟอรมออนไลน   
 

o ผนึกรวมการประเมินบรอดแบนด(broadband) และการวางแผน 
เขาเปนสวนหน่ึงของความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 

 ผลปฏิบัติงานของรัฐบาล และการมีสวนรวมของพลเมือง ภายในรัฐบาล  
บรอดแบนด(broadband)อาจชวยผลักดันใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้นทางดา
นการใหบริการแกประชาชน  รวมท้ังในเรื่องการปฏิบัติงานภายใน    
จะสามารถปรับปรุงและเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพของการเขารวมโดยพลเมืองของชาติ  
ใหเวทีหรือแพลตฟอรมของการเขารวมท่ีมีความหมายตอพลเมือง  
กับผูแทนในสภาและกับหนวยงานของรัฐบาล    
โดยการท่ีรัฐบาลใชบรอดแบนด(broadband)เอง   
รัฐบาลจะสามารถชวยสนับสนุนใหมีความพยายามระดับทองถิ่นใหหันมาใชบรอดแบนด(
broadband)  โดยเฉพาะในชุมชนท่ียังขาดแคลนบริการน้ี   
ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ี  แผนงานน้ี ใหคําแนะนําดังตอไปน้ีคือ 

 
o เปดโอกาสใหหนวยปกครองระดับมลรัฐและทองถิ่น 

ซื้อบรอดแบนด(broadband)จากคูสัญญาของรัฐบาลชาติ เปนตนวาบริษัท Networx 
 

o ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและการทํางานของรัฐบาล 
โดยอาศัยการคอมพิวเตอรแบบเมฆ (cloud computing)  
การสรางความปลอดภัยและเสถียรภาพทางไซเบอร   
การตรวจสอบความแทจริงท่ีมั่นคง และการนําสงบริการทางออนไลน   

 
o เพิ่มการเขามามีสวนรวมของพลเมืองโดยการทําใหรัฐบาลมีความเปดเผยและโปรงใ

สมากขึ้น    เสริมสรางระบบนิเวศสื่อสาธารณะท่ีมคีวามเขมแขง็   
และทํากระบวนการประชาธิปไตยใหโมเดิรนน่ันคือมีความใหมทันสมัยมากขึ้น  

 
 ความปลอดภัยของสาธารณชน และเสถียรภาพของมาตภูุมิ   

บรอดแบนด(broadband)สามารถชวยปรับปรุงใหมีความปลอดภัยของสาธารณชน 
และเสถียรภาพของมาตภูุมิมากขึ้น เปนตนวา 
ชวยใหกลุมเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีเขารับมือกับเหตุรายชุดแรก(first responders) 
สามารถสงและรับวีดีโอและขอมูลจากกันและกันไดรวดเร็ว  
ดําเนินงานใหแนใจไดวาชาวอเมริกันทุกคนสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินอยางรวดเร็ว   
อีกท้ังปรับปรุงวิธีการแจงเหตุกรณีฉุกเฉินใหแกพลเมีองไดรับทราบอยางรวดเร็ว  
ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ี  แผนงานน้ี ใหคําแนะนําดังตอไปน้ีคือ 

 
o สนับสนุนใหมีการใชเครือขายบรอดแบนด(broadband)แบบเคล่ือนท่ีทางดานความป

ลอดภัยของสาธารณชนท่ีใชขามเขตกันไดท่ัวประเทศ   โดยมีกองทุนเปนเงินถึง 



$6.5 พันลานเหรียญ สําหรับงบรายจายในชวง ๑๐ ปขางหนา   
และอาจพยายามลดงบคาใชจายโดยใชมาตรการท่ีมีประสิทธิผลและโครงการอื่นๆ    

 
o สงเสริมใหมีนวัติกรรมและการพัฒนาและการนํามาใชระบบแจงเหตุราย 911 

ท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนา อีกท้ังระบบแจงภาวะฉุกเฉินใหสาธารณชน 
 

o สงเสริมเสถียรภาพทางไซเบอร  
และโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคท่ีสําคัญๆตางๆ ใหอยูรอด  
เพื่อเปนการเพ่ิมความไววางใจของผูใช  
และความเช่ือมั่นและยอมรับนํามาใชบรอดแบนด(broadband)ในการสื่อสารโทรคมน
าคม 

 
เปาหมายระยะยาว  
 
นอกไปจากคําแนะนําดังกลาวขางตนแลว   
แผนงานน้ียังไดใหคําแนะนําวาควรมีการรองรับและติดตามเปาหมายท้ัง๖ขอเพื่อใชเสมือนเ
ปนเข็มทิศนําทางในชวงทศวรรษตอไป 
 
เปาหมายขอ 1: ครัวเรือนประชาชนสหรัฐอยางนอยทีสุ่ดจํานวน100ลานครัวเรือน 
ควรสามารถมีพลังทางการเงินทีจ่ะซ้ือบริการเพ่ือเขาถึงการดาวนโหลดในความเร็ว
อยางนอยทีสุ่ด 100 เมกาบิตตอวินาที  และความเร็วในการอัพโหลดอยางนอยสดุ  50 
เมกาบิตตอวินาที 
 
เปาหมายขอ  2: สหรัฐฯควรเปนผูนําของโลกในเรื่องนวัตกรรมเคลือ่นที่  
โดยมีเครือขายแบบไรสายที่เร็วทีสุ่ดและครอบคลุมพ้ืนทีก่วางใหญที่สุดในบรรดาปร
ะเทศตางๆในโลก 
 
เปาหมายขอ 3: 
ราคาคาเชาบริการจะอยูในระดับที่ชาวอเมริกนัทุกคนสามารถจายเงินคาบริการได  
เพ่ือเขาถึงบริการบรอดแบนด(broadband)  
อีกทั้งสามารถมีหนทางและทักษะความรูที่จะเลือกใชบริการที่ตนตองการ 
 
เปาหมายขอ 4:  
ทุกชุมชนอเมริกันควรจะสามารถเขาถึงบริการที่มีคาเชาในระดับที่จะจายเงินซ้ือได  
และเปนบริการบรอดแบนด(broadband)ที่มีความเร็วอยางนอยสดุ ๑ 
กิกาบิตตอวินาที  ทั้งนี้โดยเฉพาะสถาบันหลักๆของชุมชนเชน โรงเรียน  
โรงพยาบาล  และ อาคารรัฐ 
 
เปาหมายขอ 5: เพ่ือความปลอดภัยและเสถียรภาพของประชาชนชาวอเมริกัน   
เจาหนาที่ผูทําหนาที่เขารับมือกับเหตุรายชุดแรก(first responders)ทกุคน  
ควรจะตองสามารถเขาถึงเครือขายระบบความปลอดภัยของสาธารณชนแบบบรอด
แบนด(broadband)ไรสายที่เชื่อมตอกันไดทั่วประเทศ  
 
เปาหมายขอ 6: 
เพ่ือม่ันใจไดวาสหรัฐฯจะเปนประเทศผูนําในเรี่องของเศรษฐกิจแบบพลังงานสะอาด



(clean energy economy)   
ชาวอเมริกนัทุกคนควรจะสามารถใชบรอดแบนด(broadband)เพ่ือตดิตามและบริหา
รการบริโภคพลังงานของตนแบบเรียลไทม(real-time)ไดเสมอ 
 
การบรรลุเปาหมายท้ัง ๖ ประการดังกลาวน้ี  
จะเปนการนําไปสูความสาํเร็จตามอาณัติของรัฐสภาในเรื่องการใชบรอดแบนด(broadband)เ
พื่อบรรลุจุดประสงคของชาติ   
ในขณะเดียวกันจะเปนการเพิ่มคุณภาพแงเศรษฐกิจของการใชและการยอมรับ   
โดยเฉพาะเปาหมาย๒ประการแรก 
จะเปนการสรางตลาดสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applications)  กลไก 
เครื่องมือและอุปกรณ  
ในสาขาของตลาดสําหรับบรอดแบนด(broadband)ซึ่งจะเปนท่ีดึงดูดใจมากท่ีสุดในโลก   
จะเปนโครงสรางพื้นฐานดานบรอดแบนด(broadband)  
และเปนการประกันวาสหรัฐฯจะมีโครงสรางพื้นฐานซึ่งจะดึงดูดนวัตกรรมระดับช้ันนําทางดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม 
อีกท้ังบรรดาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคช่ัน(applications)ทางเทคโนโลยีสารสนเ
ทศ    รวมท้ังกลไก เครื่องมือ อุปกรณตางๆในสาขาน้ี  
 
เปาหมายท่ี ๓ 
จะเปนการประกันวาชาวอเมริกันทุกคนจะมีโอกาสท่ีจะฉวยประโยชนท่ีมาจากโลกของบรอด
แบนด(broadband)  อันรวมท้ังคุณภาพดานการแพทยท่ีดีขึ้น  การศึกษาท่ีดีขึ้น  
และการท่ีจะสามารถเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจไดดีขึ้น   
และการเขามามีสวนรวมของพลเมืองของสังคม 
 
ผลกระทบตองบประมาณจากแผนงานนี ้
 
เน่ืองจากเปาหมายของแผนงานน้ีคือเพื่อทําใหสเปคทรัมปริมาณ ๕๐๐ 
เมกะเฮิรสวางใหนํามาใชได    
การประมูลไรสายในอนาคตหมายความวาแผนโดยท่ัวไปจะกอใหเกิดภาวะ 
รายไดเปนกลาง(revenue neutral)  ถาไมเปนกรณี  ภาวะรายไดทางบวก (revenue positive)   
คําแนะนําสวนใหญไมไดเรียกรองใหรัฐบาลตองจัดงบประมาณใหมให  แทนท่ีจะเปนเชนน้ี  
แผนน้ีมุงหวังท่ีจะผลักดันใหเกิดการปรับปรุงโดยใหเปนการดําเนินงานโดยรัฐใหมีประสิทธิผ
ลดีขึ้น  จัดระเบียบปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น   
และสงเสริมภาคเอกชนใหเขามารวมในกิจกรรมเพื่อสงเสริมผลดีและคุณประโยชนใหแกผูบ
ริโภคและแกความตองการของชาติ     
การของบประมาณโดยสวนใหญคือในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและเสถียรภาพของมหา
ชน การกระจายบริการเขาสูพื้นท่ีซึ่งในปจจุบันคอนขางจะขาดแคลนบริการ  
และในเรื่องของความพยายามในการรับแผนงานน้ี    
ถามีการประมูลสเปคทรัมตามคําแนะนําน้ี   
แผนงานน้ีอาจชวยบรรเทาภาระงบประมาณสําหรับคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 



การดําเนินงานตามแผนงาน 
 
แผนงานน้ี  จะเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจเปนอันดับสองอยูเสมอ  
เชนเดียวกับเรื่องของอินเทอรเน็ต   แผนงานน้ี จะมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ --- 
ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและตลาดใหมๆท่ีเกิดขึ้น   แผนงานน้ี 
จะเปนเสมือนกระจกสองสะทอนความเปนจริงท่ีกําลังเกิดขึ้น   
จะตระหนักถึงโอกาสท่ียังมองไมเห็นในขณะน้ี    ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี  
การดําเนินงานตามแผนงานน้ี  จะตองยอมรับขอผูกมัดหรือพันธะผูกพันระยะยาว  
จะตองพรอมเสมอท่ีจะวัดผลความคืบหนา  
และปรับเปล่ียนโครงการและนโยบายอยูเสมอเพื่อปรับปรุงผลปฏิบัติ 
 
ครึ่งหน่ึงของคําแนะนําในแผนงานน้ี คือคําแนะนําท่ีนําเสนอตอ FCC   
เพื่อเริ่มดําเนินงานตามแผนน้ี  FCC จะ 
 

 จัดตีพิมพตารางเวลาของกระบวนการในการจัดดําเนินงานแผนงานน้ีตามขอแนะนําต
างๆท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรFCCน้ี   

 
 จัดตีพิมพการประเมินผลความคืบหนาและประสิทธิภาพของแผนงาน 

เปนสวนหน่ึงของเอกสารรายงานประจําปหมายเลข 706 ท่ีช่ือวา เอกสาร Advanced 
Services Inquiry 

 
 จัดทําศูนยรวบรวมท่ีเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับบรอดแบนด(broadband) เรียกวา  

Broadband Data Depository 
สําหรับเปนทรัพยากรแกสาธารณชนเกี่ยวกับขอมูลเรื่องบรอดแบนด(broadband) 

 
คําแนะนําอีกครึ่งหน่ึงเปนคําแนะนําท่ีเสนอแกฝายบริหาร และรัฐสภา  
รวมท้ังแกหนวยปกครองระดับมลรัฐและทองถิ่น    บุคคลผูเปนคนกําหนดนโยบาย 
จะไมสามารถบรรลุความสําเร็จไดโดยลําพัง   วงการธุรกิจอุตสาหกรรม  
หนวยงานไมคากําไร   และรัฐ  รวมกับประชาชนชาวอเมริกัน  จะตองรวมมือกัน  
เพื่อลงมือปฏิบัติตอบรับการทาทายอันยิ่งใหญดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคท่ีสําคัญ
สุดในยุคของเรา 
 


