AMERICA’S PLAN – EXECUTIVE SUMMARY (Thai)

NATIONAL BROADBAND PLAN
CONNECTING AMERICA
สรุปรายงานสําหรับผูบริหาร
บรอดแบนด(broadband)หรือ อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คือโครงสรางพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ซึ่งมีความสําคัญและเปนการทาทายที่ยิ่งใหญของโลกศตวรรษที่ 21
เปรียบเสมือนเมื่อพลังงานไฟฟาถือกําเนิดขึ้นมาในโลกในศตวรรรที่ผานมา
บรอดแบนด(broadband)คือพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของการสรางงาน
ของการแขงขันโลกาภิวัฒน และเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของมวลชนชาวโลก
เปนตัวผลักดันวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมใหมๆใหถือกําเนิดขึ้น
เปนเสมือนกุญแจที่จะเปดล็อคสูหนทางที่จะสรางความเปนไปได การพัฒนาใหมๆ
ตอยอดจากที่มีอยูในขณะนี้
เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใหการศึกษาแกเยาวชนของเรา
การจัดบริการทางการแพทยและสุขอนามัย การบริหารพลังงาน
การสรางความปลอดภัยแกสาธารณชน การมีสวนรวมในรัฐบาลและการบริหารประเทศชาติ
และการเขาถึง จัดระบบระเบียบโครงสราง และกระจายความรูข
 าวสารและขอมูล
ในเบี้องตน โดยการผลักดันจากการลงทุนและวิวัฒนาการของภาคเอกชน
ระบบนิเวศบรอดแบนด(broadband)ของอเมริกาไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
จํานวนประชากรหรือครัวเรือนอเมริกันที่มีบรอดแบนด(broadband)ไดเพิ่มขึน
้ จากจํานวน 8
ลานในป 2000 เปนจํานวนเกือบ 200 ลานในรอบปที่ผานมา
เราไดเห็นการทวีคูณอยางรวดเร็วในเรื่องขีดความสามารถของเครือขายทั้งแบบตรึงตรา(fixe
d)และแบบเคลื่อนที่(mobile)
เปดโอกาสใหชาวอเมริกันสามารถเขาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรีอแอพพลิเคชั่น
(applications)ที่มีคุณคาและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยผานทางกลไก เครื่องมือ
อุปกรณ ที่มน
ี วัติกรรม วิวัฒนาการใหมๆเกิดขึ้น
แตทวาบรอดแบนด(broadband)ในอเมริกายังไมบรรลุถึงระดับที่ควรจะเปน
ชาวอเมริกันประมาณ 100 ลานคน ยังไมมีบรอดแบนด(broadband)ในบาน
ระบบขอมูลเกี่ยวกับการแพทยสุขภาพและอนามัยโดยใชบรอดแบนด(broadband)เทคโนโล
ยีสารสนเทศ(information technology {IT}) ยังควรที่จะไดรับการปรับปรุงอีกมาก
ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายดานนี้ไดเปนหมื่นๆลานดอลลารในทศวรรษภายหนานี้
แตทวาสหรัฐฯ ยังลาหลังประเทศพัฒนาแลวจํานวนมากทางดานเทคโนโลยี่นี้
บรอดแบนด(broadband)สามารถใหเครื่องมือแกครูซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดความรูโดยใชเวล
าเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่เคยตองใชในอดีต
แตทวายังมีการขาดแคลนอยูมากในเรื่องเนื้อหาสาระและความรูที่นําเสนอโดยใชรูปแบบดิจิ
ตอลซึ่งนักเรียนจะสามารถเขาถึงไดเพื่อบรรลุความสําเร็จเชนนี้
ระบบกระจายกระแสไฟฟาสมารทกริด(Smart Grid)ที่ใชบรอดแบนด(broadband)
จะสามารถเพิ่มความเปนเอกเทศอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแงพลังงาน
แตทวาขอมูลที่ตองมีเพื่อใหไดประโยชนเชนนี้ ยังเปนสิ่งที่ผูบริโภค นักธุรกิจ
และผูบุกเบิกการคา ยังไมสามารถเขาถึงไดโดยงาย
ทศวรรษหนึ่งภายหลังจากเหตุการณ11กันยา ในสหรัฐฯ

เจาหนาที่ผูทําหนาที่เขารับมือกับเหตุรายกลุมแรก (first
responders)ยังไมมีระบบเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด(broadband)แบบเคลื่
อนที่ซึ่งสามารถครอบคลุมทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
ดําเนินกิจตามอาณัติจากรัฐสภา
ในชวงตนของป 2009 รัฐสภาออกคําสั่งใหหนวยงานที่ชี่อวา
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมแหงชาติ (Federal Communications
Commission (FCC)) ดําเนินการจัดสรางแผนงานบรอดแบนด(broadband)ระดับชาติ
เพื่อใหชาวอเมริกันทุกคน “มีขีดความสามารถที่จะเขาถึงบรอดแบนด(broadband)”
และกําหนดวาแผนงานนี้
จะตองมีรายละเอียดยุทธศาสตรที่จะอํานวยใหบรอดแบนด(broadband)นี้
มีราคาต่ําเพียงพอที่ชาวอเมริกันจะซื้อได อีกทั้งสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้
เพื่อเปนการเสริมสรางความกาวหนาในเรื่องของ “สวัสดิภาพของผูบริโภค
การเขารวมของพลเมือง ความปลอดภัยและมั่นคงของสาธารณชนและมาตุภูมิ
การพัฒนาชุมชน การใหบริการดานการแพทยสข
ุ ภาพและอนามัย
ความเปนเอกเทศและประสิทธิภาพดานพลังงาน
การเสริมสรางความกาวหนาดานการศึกษา การฝกอบรมลูกจาง
การลงทุนของภาคเอกชน กิจกรรมดานการกอตั้งธุรกิจ
การสรางงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจุดมุงหมายอื่นของชาติ”
เครือขายบรอดแบนด(broadband)จะชวยสรางคุณคาใหแกผูบริโภคและวงการธุรกิจอุตสาห
กรรมไดดี ก็ตอเมื่อมีการใชรวมกับกลไก เครื่องมือ
อุปกรณตางๆที่อาศัยบรอดแบนด(broadband)
และซึ่งจะนําไปสูการใชบรรดาแอพพลิเคชั่น(applications)และเนื้อหาดิจิตอลที่มาควบคูกัน
สรุปคือเพื่อใหเปนไปตามอาณัติของรัฐสภา แผนงานนี้
จะสรางระบบนิเวศของบรอดแบนด(broadband)ทั้งหมด --- เครือขายอินเทอรเน็ต
กลไกเครื่องมือ อุปกรณตางๆ
เนื้อหาขอมูลในรูปดิจิตอลและโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applications)
ทั้งหมดนี้---จะประกอบขึน
้ เปนระบบที่สมบูรณ แผนงานนี้จะใหคําแนะนําแก FCC
ฝายบริหารหรือรัฐบาลชาติ รัฐสภา และหนวยปกครองระดับมลรัฐและทองถิ่น
แผนงาน
รัฐบาลจะสามารถมีอิทธิพลตอระบบนิเวศบรอดแบนด(broadband)ไดใน ๔ รูปแบบคือ
1. ออกแบบสรางนโยบายที่จะอํานวยใหเกิดการแขงขัน
และผลก็คือใหคุณประโยชนแกผูบริโภค นิวัติกรรม และการลงทุน
2. อํานวยใหมีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่อยูในความควบคุมหรืออิทธิพลของรัฐ
บาล เชน สเปคทรัม (spectrum) เสาหรือขั้ว(poles) และสิทธิของเสนทาง (rightsof-way) ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีการอัพเกรดคือปรับปรุงเครือขายใหใหมอยูเสมอ
(network upgrades) และสงเสริมใหมีการแขงขันที่จะเขามาในวงการ
3. ปฏิรูประบบใหบริการที่ใชอยูในปจจุบัน
่ สารทางเสียง
เพื่อใหการสนับสนุนการใชบรอดแบนด(broadband)และการสือ

ในพื้นที่ซึ่งมีการใชจายมูลคาสูง
และเพื่อใหแนใจไดวาคนอเมริกันที่มีรายไดต่ําจะสามารถซื้อบริการบรอดแบนด(bro
adband)ได
และอีกทั้งเปนการสนับสนุนในความพยายามที่จะสงเสริมเพิม
่ ทวีคูณการรับบริการแล
ะการใชบริการนี้
4. ปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และมูลจูงใจ
เพื่อใหบรรลุระดับสุดยอดของการใชประโยชนบรอดแบนด(broadband)
ในภาคตางๆที่รัฐบาลมีอิทธิพลสําคัญ เปนตนวา วงการศึกษาภาคบังคับ
ดานการแพทยสุขอนามัย และการดําเนินกิจของรัฐบาล
1. จัดสรางนโยบายที่อํานวยใหมีการแขงขัน ผูอยูในฐานะที่จะสรางนโยบาย
ซึ่งรวมถึงหนวยงาน FCC
มีเครื่องมืออยูแลวที่จะดําเนินงานดานการคุมครองและสงเสริมใหมีการแขงขันในตลาดซึ่งป
ระกอบขึ้นเปนระบบนิเวศบรอดแบนด(broadband) เปนตนวา
เครือขายหรือเน็ตเวิรคที่ใหบริการ กลไก เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applications)และเนื้อหาดิจิตอลที่มาควบคู
แผนงานนี้
มีคําแนะนําหลากหลายซึ่งจะอํานวยใหเกิดการแขงขันทั่วระบบนิเวศของบรอดแบนด
ซึ่งไดแกขอตางๆดังตอไปนี้


เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห กําหนดหลักชัย
และตีพิมพขอมูลรายละเอียดแตละตลาดทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับการกําหนดราคาแล
ะการแขงขันทางดานบรอดแบนด(broadband)
ซึ่งยอมจะมีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของการแขงขัน (ตัวอยางเชน
โดยการกําหนดหลักชัยของการกําหนดราคาในตลาดทั่วทุกพื้นที่ภูมิศาสตร)
นี่จะเปนการชวยให FCC
และหนวยงานอื่นๆนําบรรดามาตรการที่สมควรมาใชเพื่อแกไขสภาพการณเมื่อพบวา
มีการแขงขันที่ไมเปนธรรมในพื้นที่หรือในตลาดใดๆ



จัดสรางขอบังคับในการเผยขอมูลสําหรับบังคับใชกับผูใหบริการ
บรอดแบนด(broadband)
เพื่อใหแนใจไดวาผูบริโภคมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับราคาและคุณภาพของบริการ
เพื่อสามารถที่จะเลือกใชบริการบรอดแบนด(broadband)ที่ดีที่สด
ุ ในตลาด
ความโปรงใสที่มากขึ้นจะเปนมูลจูงใจใหแกผูใหบริการในการแขงขันเพื่อหาลูกคาโ
ดยอยูบนพื้นฐานของคุณภาพของบริการที่ให



ทําการศึกษาทบทวนอยางถี่ถวนบรรดากฎที่ใชบังคับเกี่ยวกับการแขงขันให
บริการแบบขายสง
เพื่อใหแนใจไดวาจะมีการแขงขันที่เปนธรรมสําหรับบรรดาบริการประเภทตรึงตราแล
ะเคลื่อนที่



ปลอยวางและจัดสรรสเปคทรัม(spectrum)เพิ่มเติมสําหรับการใชแบบไมมีทะเ
บียน ทั้งนี้เปนการสงเสริมใหมีการทํานวัตกรรมใหมๆใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
อีกทั้งกอใหเกิดมีการแขงขันที่จะเขามาในตลาดเกิดขึ้น



ปรับกฎและระเบียบขอบังคับใหใหมอยูเสมอสําหรับสเปคทรัม(spectrum)แบบ
ไรสายแบคฮอล(backhaul)
ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในพื้นที่เขตตัวเมืองใหญ
และเปนการเพิ่มพิกัดหรืออาณาเขต(range)ในพื้นที่ชนบท



ดําเนินกิจอยางเรงดวนและรวดเร็ว เกี่ยวกับการทองเว็ปเรรอนขอมูล(data
roaming) ทั้งนี้เพื่อดูวาจะมีวิธีใดในอันที่จะบรรลุการครอบคลุมอยางกวางขวาง
อยางไมมีรอยตอ และอยางมีการแขงขันสูง
โดยการสงเสริมใหผูใหบริการบรอดแบนด(broadband)กอตั้งและสรางเครือขาย
และเปนการสนับสนุนใหมีการเขามาในตลาดและการแขงขันใหมากขึ้น



เปลี่ยนกฎขอบังคับเพื่อใหเกิดการแขงขันและใหมีนวัตกรรมเกิดขึ้นในตลาด
ประเภทวีดีโอเซทท็อปบอกซ(video set-top box)
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายมาตรา 629
ในรัฐบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคม(Section 629 of the Telecommunications Act)
รัฐบัญญัตินี้ ระบุวา กฎขอบังคับที่หนวยงานFCCไดกําหนดขึ้นมานั้น
จะตองชวยเปนการบรรลุถึงการแขงขันในตลาดของวีดีโอ
“กลไกในการทอง/เรรอน/นํารองเว็ป(navigation devices) หรือ กลไกที่เรียกวา
เซทท็อปบ็อค(set-top boxes) -- นั่นคือกลไก เครื่องมือ
และอุปกรณที่ผูบริโภคใชเพื่อเขาถึงวีดีโอคลิปซึ่งผูคนเปดเขาชมในทุกวันนี้



ใหความกระจางและชัดเจนเกี่ยวกับอาณัติของรัฐสภา
เปดโอกาสใหองคกรหรือหนวยตางๆระดับมลรัฐและทองถิ่นสามารถใหบริกา
รบรอดแบนด(broadband)แกชุมชนของตนได
และเปนการดําเนินงานในแบบที่อํานวยใหมีการใชทรัพยากรสาธารณะไดอยางมีประ
สิทธิภาพ



ใหความกระจางและชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูใชและออนไลนโ
พรไฟล(online profiles)ของผูใช
หรือขอมูลคุณสมบัตต
ิ า
 งๆของผูใชที่มีอยูในฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต
เพื่อเสริมสรางใหมีการทํานวัตกรรมอยางตอเนื่อง
อีกทั้งใหมก
ี ารแขงขันในเรื่องของการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพ
ลิเคชั่น(applications) และเพื่อใหผบ
ู ริโภคมีความเปนสวนตัวไดดีขึ้น ทั้งนี้
รวมถึงพันธะผูกพันและขอผูกมัดที่บรรดาบริษัทองคกรธุรกิจซึ่งดําเนินกิจดานการเก็
บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคจะตองมี
เพื่อใหผูบริโภคสามารถรูว าไดมีการเก็บขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับตน
หรือใหความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูลเชนนี้
หรือทําการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลถาผูบริโภคประสงคจะทํา
และใหผูบริโภคสามารถควบคุมไดวาประสงคจะยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเ
กี่ยวกับตนหรือไม หรือจะอนุญาตใหสงตอขอมูลนั้นๆไปใหแกบุคคลที่สามหรือไม

2. ใหแนใจวามีการจัดสรรและการใชอยางมีประสิทธิผล
บรรดาทรัพยากรและสินทรัพยที่เปนของรัฐบาลหรีอที่รัฐบาลมีอิทธิพล
รัฐบาลสถาปนานโยบายในการใชสเปคทรัม(spectrum)
อีกทั้งควบคุมดูแลการเขาถึงเสาหรือขั้ว(poles) และ คอนดุย (conduits) หลังคา
(rooftops) และ สิทธิเสนทาง(rights-of-way) ตางๆเหลานี้
ซึ่งเปนสิ่งที่ตองใชในเรื่องของเครือขายบรอดแบนด(broadband)
รัฐบาลจะเปนแหลงเงินทุนสําหรับบรรดาโครงการตางๆที่เปนโครงสรางพื้นฐาน
เปนผูประกันวาทรัพยากรและสินทรัพยของรัฐจะไดรับการจัดสรรและการบริหารอยางมีประสิ
ทธิภาพ
เปนผูสงเสริมใหประชาชนยอมรับนําโครงสรางพื้นฐานของบรอดแบนด(broadband)มาใชอย
างทั่วถึง ดําเนินการลดเครื่องกีดขวางตางๆเพื่อใหมีการแขงขันที่จะเขามาในตลาดนี้มากขึ้น
แผนนี้ มีคําแนะนําหลายขอเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ อันไดแกขอตางๆดังตอไปนี้


สเปคทรัม Spectrum
เปนปจจัยสําคัญยิ่งสําหรับบรรดาผูใหบริการดานบรอดแบนด(broadband) ในขณะนี้
FCC มีเพียง 50 เมกะเฮิรส(megahertz) อยูในคลัง
ตัวเลขนี้เปนเพียงสวนนอยของปริมาณที่จําเปนจะตองมีใชถาจะตองการตอบสนองค
วามตองการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
จะตองมีการจัดสรรและมอบหมายสเปคทรัมอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการนําสงบริการ
อีกทั้งจะเปนการผลักดันใหมีการลงทุนดานนี้มากขึ้น
ซึ่งจะเปนการใหประโยชนแกผูบริโภค คุณภาพของบริการที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลง
คําแนะนําในเรื่องของสเปคทรัมไดแกขอตางๆดังตอไปนี้ :
o แสวงหาสเปคทรัมเพิ่มขึ้นจํานวน ๕๐๐
เมกะเฮิรสใหเขามาใชสําหรับบรอดแบนด(broadband)ภายใน ๑๐ ปขางหนานี้
ในจํานวนนี้ ๓๐๐ เมกะเฮิรส
จะเปนสวนที่จะใหใชสําหรับประเภทโมบายmobileหรือเคลื่อนที่ ทั้งนี้
ควรเปนไปใหไดภายใน ๕ ปขางหนานี้
o เอื้ออํานวยใหมีมูลจูงใจและกลไกเพื่อจัดเปาหมายใหมสําหรับสเปคทรัม
เพื่อใหมีการใชที่มีความยืดหยุนมากขึ้น กลไกตางๆดังกลาวนี้ไดแก
จัดใหมีการเปดประมูลเพื่อสรางแรงดึงดูด นั่นคือ
เปดโอกาสใหมีการประมูลที่มีการแบงปนกันอยางเปนธรรมกับบรรดาผูที่ถือทะเบี
ยนอยูในขณะนี้ ในตลาดที่ความตองการกําลังจะเปลี่ยนแปลง ในกรณีเชนนี้
จะเปนการใหประโยชนทั้งแกผูถือสเปคทรัมรวมทั้งแกมหาชนชาวอเมริกันดวย
มหาชนจะไดประโยชนจากการมีสเปคทรัมเพิ่มขึน
้ สําหรับการใชที่มีความตองกา
รสูง อีกทั้งจากรายไดที่จะมาจากการประมูลใหม
คนเกาหรือผูที่อยูในวงการแลว
ก็จะไดเห็นสวนหนึ่งของคุณคาจากการใชสเปคทรัมแบบใหม ตัวอยางเชน
จะเปนการชวยใหFCC
แบงปนรายไดจากการประมูลกับผูดําเนินกิจการดานการกระจายเสียงเชนวิทยุหรื
อทีวีซึ่งอาสาสมัครตกลงรวมมือที่จะใชเทคโนโลยีนี้ในการใหบริการการกระจายเ
สียงและภาพแบบที่เคยทํามาแตทวาพยายามใชสเปคทรัมนอยลงกวาที่เคย

o อํานวยใหมีความโปรงใสมากขึ้นในเรื่องของการจัดสรร การมอบหมาย
และการใชสเปคทรัม
โดยผานทางสเปคทรัมแดชบอรด(dashboard)ที่สรางขึ้นโดยFCC
เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดมีตลาดที่สองซึ่งมีประสิทธิผลดีขึ้น
o ขยายโอกาสของแมแบบในการเขาถึง
โดยจากนวัตกรรมใหมๆในการเขาถึงสเปคทรัม
โดยการสรางบรรดาเสนทางใหมสําหรับการใชสเปคทรัมโดยกลุมที่ไมมีทะเบียน
และรูจักที่จะฉวยโอกาสที่ดี
เปนการเอื้ออํานวยใหมีการเพิ่มทวีคูณในการทําวิจัยเพื่อคนหาเทคโนโลยีใหมๆเ
กี่ยวกับสเปคทรัม


* โครงสรางสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน Infrastructure เปนตนวา
เสา/ขั้ว(pole) คอนดุย(conduit) หลังคา (rooftops) และสิทธิเสนทาง(rights-of-way)
เหลานี้ลวนมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องเศรษฐกิจของเครือขายบรอดแบนด(broadband)
การอํานวยใหผูใหบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิผล
และในราคาคาใชจายที่เปนธรรม
จะเปนการชวยอัพเดทและอํานวยใหมีการแขงขันที่จะเขามาในตลาดของบรอดแบนด
นอกจากนี้แลว เทคเบด(testbeds)
จะชวยผลักดันใหเกิดนวัติกรรมสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applicat
ions)รุนใหมๆใหเกิดขึ้น และในทายที่สุด
จะเปนการสงเสริมใหมีการแพรโครงสรางพื้นฐานเหลานี้
คําแนะนําเพื่อการใชโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ใหไดประโยชนสูงสุด
คือขอตางๆดังตอไปนี้
o จัดทําอัตราคาเชาสําหรับการเขาถึงเสา/ขั้ว(poles)
ที่ต่ําและที่เปนแบบเดียวเสมอเหมือนกัน
และทําใหกระบวนการมีความรวดเร็วและเรียบงาย
สําหรับผูใหบริการสามารถติดสถานที่เขากับเสา/ขั้ว
o o ปรับปรุงการบริหารสิทธิเสนทาง(righs-of-way)
เพื่อการประหยัดคาใชจายและเวลาใหลดลง
อีกทั้งสงเสริมใหมีการใชสถานที่ของรัฐสําหรับบรอดแบนด(broadband)
หาขอยุติในกรณีเกิดการขัดแยงใหรวดเร็วขึ้น และบงชี้แนวแนะ
“การปฏิบัติที่ดีที่สุด” สําหรับนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของเสนทาง(rights-of-way)
รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาธรรมเนียมที่คงเสนคงวากับการเผยแพรบริการการใชบ
รอดแบนด(broadband)
่ ีประสิทธิผล
o เอื้ออํานวยการกอสรางโครงสรางพื้นฐานใหมๆขึ้นมาทีม
รวมทั้งนโยบาย “ขุดครั้งเดียว(dig-once)”
ที่จะกําหนดการใหงบประมาณของรัฐบาลชาติแกหนวยปกครองระดับมลรัฐ
หรือทองถิ่น เพื่อทําโครงการสาธารณูปโภคตางๆเชน ทางหลวง ถนน และ สพาน

จะตองใหสอดคลองกับการสรางโครงสรางพื้นฐานระบบบรอดแบนด(broadband)
ใหทําควบคูกันไป นั่นคือ นโยบายขุดครั้งเดียว
o จัดใหมีการเชื่อมตอเขาหรือคอนเนคทิวิที
สูระบบบรอดแบนด(broadband)ทีม
่ ีความเร็วสูงสุด
สําหรับสถานที่พักหรือฐานทัพของกระทรวงกลาโหม
เพื่อใหสามารถมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applications)บรอด
แบนด(broadband)รุนใหมที่จะเกิดขึ้น
สําหรับเจาหนาที่ฝายการทหารและครอบครัวซึ่งอาศัยอยูในฐานทัพ
3. สรางมูลจูงใจเพื่อใหเกิดการมีบริการใหใชอยางทั่วถึง
อีกทั้งการยอมรับความสําคัญของบรอดแบนด(broadband) ตองมี ๓ ปจจัย
ถาตองการจะใหคนอเมริกันทั้งหมดมีโอกาสที่จะกอบโกยผลประโยชนจากบรอดแบนด(broa
dband)
นั่นคือชาวอเมริกันทุกคนจะตองสามารถเขาถึงบริการบรอดแบนด(broadband)ที่มีขีดสมรรถ
ภาพหรืออัตราความเร็วสูงเพียงพอ
และเปนบริการที่มีราคาถูกพอสมควรซึ่งคนอเมริกันทุกคนจะสามารถมีกําลังเงินพอที่จะซี้อบ
ริการได
อีกทั้งทุกคนจะตองมีโอกาสในการที่จะแสวงหาทักษะความรูดานดิจิตอลหรือคอมพิวเตอรพ
อที่จะไดประโยชนจากบรอดแบนด(broadband)
คําแนะนําในการสงเสริมการเผยแพรบรอดแบนด(broadband)ใหทั่วถึงและการยอมรับความ
สําคัญของบรอดแบนด(broadband)คือขอแนะนําตอไปนี้


ใหแนใจไดวาจะมีการเขาถึงบริการเครือขายบรอดแบนด(broadband)อยางทั่วถึ
ง
o จัดทํากองทุนใหชื่อวา กองทุนเชือ
่ มตอของอเมริกา (Connect America Fund
(CAF))
เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีบริการบรอดแบนด(broadband)และเสียงที่ราคาถูกพอที่ค
นทั่วไปจะซื้อได โดยใหมีความเร็วอยางนอย 4 Mbps
ในการดาวนโหลดจริงและใหดันขึ้นจนถึง$15.5 พันลานเหรียญในชวงทศวรรษหนา
จากกองทุนที่มีอยูขณะนีท
้ ี่มีชื่อกองทุนวา Universal Service Fund (USF)
อันเปนโครงการที่สนับสนุนบรอดแบนด(broadband)
และถารัฐสภาประสงคจะเพิ่มการแพรกระจายบรอดแบนด(broadband)ไปสูพ
 ื้นที่ซึ่งข
าดแคลนบริการอยูในขณะนี้ ก็จะทําการโอนถายทอดกองทุนนี้ตอไปยังกองทุนใหม
รัฐสภาอาจจัดงบใหสองสามพันลานเหรียญตอปสําหรับระยะเวลาสองสามปภายหนา
นี้
o o สรางกองทุนชี่อวา Mobility Fund เพื่อจัดหาเงินทุนใหตรงตามเปาหมาย
เพื่อใหแนใจไดวาไมมีมลรัฐใดที่ลาหลังอยางมากจากปริมาณเฉลี่ยระดับชาติในเรื่อง
เกี่ยวกับการครอบคลุมแบบไรสาย3G เปนที่คาดคะเนวาการครอบคลุมแบบ 3G นี้
จะเปนพื้นฐานสําหรับรอยเทา(footprint)ของเครือขายบรอดแบนด(broadband)เคลื่อ
นที่ 4 G ในอนาคต

o สืบตอ “มรดก(legacy)” องคประกอบราคาแพง(High-Cost
component)ของกองทุน USF ในชวง ๑๐ ปภายหนา
และโยกยายทรัพยากรทัง้ หมดไปยังกองทุนใหม
องคประกอบราคาแพงของกองทุนUSF มูลคา $4.6 พันลานเหรียญตอป
ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อรองรับบริการแบบเสียงเปนหลัก
ซึ่งจะถูกแทนที่ดวยกองทุนCAF ในภายหนา
o o ปฏิรูปการชดเชยผูนา
ํ สงระหวางชวง (intercarrier)
ซึ่งในรูปที่ซอนเรนที่เปนอยูขณะนี้
เปนมาตรการเทากับเปนการใหความชวยเหลือบํารุงอุดหนุนแกบริษัทโทรศัพทโดย
ปริยาย ดวยการขจัดการเรียกเก็บคาใชบริการตอนาที ในเรื่องนี้
จะเปนการทําแบบคอยเปนคอยไปภายใน ๑๐ ปขางหนา
จะเปนการชดเชยอยางพอเพียงสําหรับรายไดที่เสียไปโดยผานกองทุน CAF
o o ออกแบบสรางกองทุน Connect America Fund และกองทุน Mobility Fund
ในรูปแบบที่มีการเก็บภาษีอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดขนาดลงใหนอยที่สุดสําหรับชองวางการเขาถึงบรอดแบนด(broadba
nd) และดังนี้ เปนการลดภาระที่ผูบริโภคตองเปนผูจายอยูขณะนี้
o ขยายขอบขายฐานของการสงเงินเขากองทุน USF เพื่อใหแนใจวากองทุน USF
จะหลอเลี้ยงตัวเองไดเปนระยะยาวเปนเวลานาน


สรางกลไกใดๆก็ตามเพื่อใหแนใจวาชาวอเมริกันที่มีรายไดต่ํา
จะสามารถซี้อบริการเชนนี้ได



ขยายโครงการที่ชี่อวา Lifeline and Link-Up
โดยการอนุญาตใหมีการใหเงินบํารุงและชวยเหลือแกชาวอเมริกันกลุม
 รายได
ต่ํา สําหรับเอามาใชเกี่ยวกับบริการบรอดแบนด(broadband)
o อาจพิจารณาใชวิธีออกทะเบียนใหสเปคทรัมทั้งบล็อค
โดยมีเงื่อนไขวาตองใหบริการฟรีหรือคาบริการราคาต่ํา
ใหทางเลือกราคาถูกแกผูบริโภค และเปนการลดภาระสําหรับกองทุนUSF ลงไป



ดําเนินการใหแนใจไดวาชาวอเมริกันทุกคนมีโอกาสที่จะไดความรูทางดิจิตอล
o จัดทํา กองทัพสอนความรูเรื่องดิจต
ิ อลระดับชาติใหชื่อวา (Lifeline and LinkUp)
เพื่อจัดโครงการสอนทั้งเยาวชนและผูใหญใหเปนครูทําการสอนทักษะความรูเรื่องดิ
จิตอลใหแกมหาชน อีกทั้งอํานวยใหมีโครงการตางๆทางภาคเอกชน
เพื่อแกปญหาเครื่องกีดขวางตางๆที่เปนอุปสรรคตอการยอมรับ

4. อัพเดทนโยบาย กําหนดมาตรฐาน
และปรับแตงมูลจูงใจเพื่อใหมีการใชอยางเต็มที่สูงสุดสําหรับเปาหมายสําคัญของช
าติ หนวยปกครองหรือรัฐบาล ทั้งระดับชาติ ระดับชาวเผา(อินเดียนแดง) ระดับมลรัฐ
และระดับทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในหลายภาคของเศรษฐกิจของเรา

รัฐบาลเปนผูจายเงินที่ใหญที่สุดของประเทศในเรื่องการแพทยและสุขอนามัย
เปนผูจัดดําเนินการระบบการศึกษาสาธารณะ
เปนผูควบคุมออกกฎขอบังคับหลายแงมุมในเรื่องวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมดานพลังงาน
เปนผูใหบริการหลากหลายแกพลเมืองของประเทศ
อีกทั้งเปนผูมีความรับผิดชอบเปนตัวหลักในเรื่องความปลอดภัยและเสถียรภาพของมาตุภูมิ
แผนงานนี้ มีคําแนะนําจํานวนมากซึ่งไดออกแบบมาเพื่อเพิ่มการใชบรอดแบนด
เพื่อใหมีการลงทุนของภาคเอกชน และเพื่อใหมีนวัติกรรมในเรื่องเหลานี้
ไดแกขอตางๆดังตอไปนี้


* โครงสรางสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน Infrastructure เปนตนวา
เสา/ขั้ว(pole) คอนดุย(conduit) หลังคา (rooftops) และสิทธิเสนทาง(rights-of-way)
เหลานี้ลวนมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องเศรษฐกิจของเครือขายบรอดแบนด(broadband)
การอํานวยใหผูใหบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิผล
และในราคาคาใชจายที่เปนธรรม
จะเปนการชวยอัพเดทและอํานวยใหมีการแขงขันที่จะเขามาในตลาดของบรอดแบนด
นอกจากนี้แลว เทคเบด(testbeds)
จะชวยผลักดันใหเกิดนวัติกรรมสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applicat
ions)รุนใหมๆใหเกิดขึ้น และในทายที่สุด
จะเปนการสงเสริมใหมีการแพรโครงสรางพื้นฐานเหลานี้
คําแนะนําเพื่อการใชโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ใหไดประโยชนสูงสุด
คือขอตางๆดังตอไปนี้
o อํานวยใหผูใหบริการทางการแพทยและสุขอนามัย
เขาถึงบรอดแบนด(broadband)ซึ่งมีราคาต่ํา ทั้งนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
โครงการของFCC ที่ชื่อวา โครงการดานการแพทยและสุขอนามัยในชนบท(Rural
Health Care Program)
o สรางมูลจูงใจเพื่อใหยอมรับ นํามาใช โดยการขยายการใหเงินชดเชยสําหรับ e-care
o o ขจัดเครื่องกีดขวางตางๆที่มีตอ e-care
โดยการปรับปรุงใหทันสมัยบรรดากฎขอบังคับตางๆที่ใชอยู เปนตนวา
การอนุมัติรับรองกลไกเครื่องมืออุปกรณ การออกคํารับรองมาตรฐาน,
การใหสิทธิพิเศษ และการออกทะเบียน
o ผลักดันใหมีนวัติกรรมทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applications
) รวมทั้งการวิเคราะหที่กาวหนา
โดยอํานวยใหผูปวยมีการควบคุมเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาเยียวยา
ของตน อีกทั้งอํานวยใหมีการใชงานขอมูลขามกันได



การศึกษา
บรอดแบนด(broadband)สามารถกอใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาสาธารณะ
โดยผานโครงการเชนการสอนและการเรียนทางอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวา e-learning
รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาออนไลน ทั้งนี้
สามารถชวยออกแบบใหการสอนและการเรียนมุงเนนที่ความตองการเฉพาะตนของผูเรีย

น บรอดแบนด(broadband)จะชวยในการไหลของขอมูล ชวยครู ผูปกครอง โรงเรียน
และองคกรอื่นๆ
ใหทําการตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามที่สอดคลองกับความตองการและสมรรถภาพของนักเรี
ยนแตละคน เพื่อบรรลุเปาหมายดังบรรยายมานี้ แผนงานนี้ มีคําแนะนําดังตอไปนี้คือ
o ปรับปรุงการเชื่อมเขาสูเครือขาย ใหแกบรรดาโรงเรียน และหองสมุด
โดยการอัพเกรดหรือปรับระดับโครงการE-Rageของ FCCใหสูงขึ้น
เพื่อเปนการเพิ่มความยืดหยุน ปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการ
และผลักดันใหเกิดนวัตกรรมโดยการสงเสริมผลงานซึ่งแสดงหนทางในการแกป
ญหาใดๆ ที่ผลงานซึ่งมีทีทาวาจะประสบความสําเร็จมากที่สุด
และโดยการใหเงินทุนสนับสนุนแกการเชี่อมเขาอินเทอรเน็ตแบบไรสายสําหรับก
ลไกเครื่องมืออุปกรณที่ใหนักเรียนเอากลับไปใชที่บานได





เรงรัดพัฒนาการเรียนรูทางออนไลน
โดยสงเสริมใหมีการสรางเนื้อหาแบบดิจิตอลมากขึ้น
การสางระบบการเรียนโดยอาศัยดิจิตอล
ขจัดเครื่องกีดขวางแงกฎขอบังคับตางๆ
และสงเสริมการใหความรูดานดิจิตอล



จัดรูปแบบการสอนและการเรียนใหมีความเฉพาะเจาะจงสอดคลองกับความ
ตองการของแตละคน และปรับปรุงขัน
้ ตอนในการตัดสินใจ
โดยการนําวิธีการเก็บประวัติขอมูลทางการศึกษาทางอิเลคโทรนิก
และปรับปรุงใหมีความโปรงใสดานขอมูลทางการเงินในเรื่องของการจัดการ
ศึกษา

พลังงานและสิ่งแวดลอม
บรอดแบนด(broadband)จะมีบทบาทที่สําคัญในการเปลี่ยนเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบพลั
งงานสะอาด(clean energy) สหรัฐฯอาจใชนวัตกรรมเหลานี้ เพื่อลดมลพิษคารบอน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลทางพลังงานของเรา
และลดการตองพึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้
แผนงานนี้ ใหคําแนะนําดังตอไปนี้คือ
o ปรับปรุงระบบจัดสงการไฟฟาใหทันสมัยและใหมดวยการใชบรอดแบนด(broadband
) ทําใหมีความเชื่อถือไดมากขึ้น อีกทั้งมีประสิทธิผลมากขึ้น
o สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการใชพลังงาน ทั้งในบานเรือนและในอาคาร
โดยอํานวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลดานพลังงานไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น
o ปรับปรุงประสิทธิผลทางพลังงาน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ของภาค ICT



โอกาสทางเศรษฐกิจ บรอดแบนด(broadband)จะชวยขยายการเขาถึงงาน นั่นคือ
การหางาน การฝกอาชีพ สนับสนุนผูมีหัวทางการคาใหสรางธุรกิจของตน
รวมทั้งกลุมผูประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ใหมีการเติบโตขึ้น
และเปนการชวยเสริมสรางการพัฒนาชุมชน แผนงานนี้ มีคําแนะนําดังตอไปนี้

o สนับสนุนการเลือกใชบรอดแบนด(broadband)
และการใชบริการบรอดแบนด(broadband)และแอพพลิเคชั่น(applications)โดยกลุม
ธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ เพื่อเปนการผลักดันในการสรางงาน การเติบโต
และการเพิ่มผลผลิต
o ขยายโอกาสของการฝกอาชีพและงาน และการหางาน
โดยใชเวทีหรือแพลตฟอรมออนไลน
o ผนึกรวมการประเมินบรอดแบนด(broadband) และการวางแผน
เขาเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจ


ผลปฏิบัติงานของรัฐบาล และการมีสวนรวมของพลเมือง ภายในรัฐบาล
บรอดแบนด(broadband)อาจชวยผลักดันใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้นทางดา
นการใหบริการแกประชาชน รวมทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานภายใน
จะสามารถปรับปรุงและเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของการเขารวมโดยพลเมืองของชาติ
ใหเวทีหรือแพลตฟอรมของการเขารวมที่มีความหมายตอพลเมือง
กับผูแทนในสภาและกับหนวยงานของรัฐบาล
โดยการที่รัฐบาลใชบรอดแบนด(broadband)เอง
รัฐบาลจะสามารถชวยสนับสนุนใหมีความพยายามระดับทองถิ่นใหหันมาใชบรอดแบนด(
broadband) โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังขาดแคลนบริการนี้
ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ แผนงานนี้ ใหคําแนะนําดังตอไปนี้คือ
o เปดโอกาสใหหนวยปกครองระดับมลรัฐและทองถิ่น
ซื้อบรอดแบนด(broadband)จากคูสัญญาของรัฐบาลชาติ เปนตนวาบริษัท Networx
o ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและการทํางานของรัฐบาล
โดยอาศัยการคอมพิวเตอรแบบเมฆ (cloud computing)
การสรางความปลอดภัยและเสถียรภาพทางไซเบอร
การตรวจสอบความแทจริงที่มั่นคง และการนําสงบริการทางออนไลน
o เพิ่มการเขามามีสวนรวมของพลเมืองโดยการทําใหรัฐบาลมีความเปดเผยและโปรงใ
สมากขึ้น เสริมสรางระบบนิเวศสื่อสาธารณะที่มค
ี วามเขมแข็ง
และทํากระบวนการประชาธิปไตยใหโมเดิรนนั่นคือมีความใหมทันสมัยมากขึ้น



ความปลอดภัยของสาธารณชน และเสถียรภาพของมาตุภูมิ
บรอดแบนด(broadband)สามารถชวยปรับปรุงใหมีความปลอดภัยของสาธารณชน
และเสถียรภาพของมาตุภูมิมากขึ้น เปนตนวา
ชวยใหกลุมเจาหนาที่ผูทําหนาที่เขารับมือกับเหตุรายชุดแรก(first responders)
สามารถสงและรับวีดีโอและขอมูลจากกันและกันไดรวดเร็ว
ดําเนินงานใหแนใจไดวาชาวอเมริกันทุกคนสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินอยางรวดเร็ว
อีกทั้งปรับปรุงวิธีการแจงเหตุกรณีฉุกเฉินใหแกพลเมีองไดรับทราบอยางรวดเร็ว
ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ แผนงานนี้ ใหคําแนะนําดังตอไปนี้คือ
o สนับสนุนใหมีการใชเครือขายบรอดแบนด(broadband)แบบเคลื่อนที่ทางดานความป
ลอดภัยของสาธารณชนที่ใชขามเขตกันไดทั่วประเทศ โดยมีกองทุนเปนเงินถึง

$6.5 พันลานเหรียญ สําหรับงบรายจายในชวง ๑๐ ปขางหนา
และอาจพยายามลดงบคาใชจายโดยใชมาตรการที่มีประสิทธิผลและโครงการอื่นๆ
o สงเสริมใหมีนวัติกรรมและการพัฒนาและการนํามาใชระบบแจงเหตุราย 911
ที่จะเกิดขึ้นในภายหนา อีกทั้งระบบแจงภาวะฉุกเฉินใหสาธารณชน
o สงเสริมเสถียรภาพทางไซเบอร
และโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคที่สําคัญๆตางๆ ใหอยูรอด
เพื่อเปนการเพิ่มความไววางใจของผูใช
และความเชื่อมั่นและยอมรับนํามาใชบรอดแบนด(broadband)ในการสื่อสารโทรคมน
าคม
เปาหมายระยะยาว
นอกไปจากคําแนะนําดังกลาวขางตนแลว
แผนงานนี้ยังไดใหคําแนะนําวาควรมีการรองรับและติดตามเปาหมายทั้ง๖ขอเพื่อใชเสมือนเ
ปนเข็มทิศนําทางในชวงทศวรรษตอไป
เปาหมายขอ 1: ครัวเรือนประชาชนสหรัฐอยางนอยทีส
่ ุดจํานวน100ลานครัวเรือน
ควรสามารถมีพลังทางการเงินทีจ
่ ะซื้อบริการเพื่อเขาถึงการดาวนโหลดในความเร็ว
อยางนอยทีส
่ ุด 100 เมกาบิตตอวินาที และความเร็วในการอัพโหลดอยางนอยสุด 50
เมกาบิตตอวินาที
เปาหมายขอ 2: สหรัฐฯควรเปนผูน
 ําของโลกในเรื่องนวัตกรรมเคลือ
่ นที่
โดยมีเครือขายแบบไรสายที่เร็วทีส
่ ุดและครอบคลุมพื้นทีก
่ วางใหญที่สุดในบรรดาปร
ะเทศตางๆในโลก
เปาหมายขอ 3:
ราคาคาเชาบริการจะอยูในระดับที่ชาวอเมริกน
ั ทุกคนสามารถจายเงินคาบริการได
เพื่อเขาถึงบริการบรอดแบนด(broadband)
อีกทั้งสามารถมีหนทางและทักษะความรูที่จะเลือกใชบริการที่ตนตองการ
เปาหมายขอ 4:
ทุกชุมชนอเมริกันควรจะสามารถเขาถึงบริการที่มีคาเชาในระดับที่จะจายเงินซื้อได
และเปนบริการบรอดแบนด(broadband)ที่มีความเร็วอยางนอยสุด ๑
กิกาบิตตอวินาที ทั้งนี้โดยเฉพาะสถาบันหลักๆของชุมชนเชน โรงเรียน
โรงพยาบาล และ อาคารรัฐ
เปาหมายขอ 5: เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของประชาชนชาวอเมริกัน
เจาหนาที่ผูทําหนาที่เขารับมือกับเหตุรายชุดแรก(first responders)ทุกคน
ควรจะตองสามารถเขาถึงเครือขายระบบความปลอดภัยของสาธารณชนแบบบรอด
แบนด(broadband)ไรสายที่เชื่อมตอกันไดทั่วประเทศ
เปาหมายขอ 6:
เพื่อมั่นใจไดวาสหรัฐฯจะเปนประเทศผูนําในเรี่องของเศรษฐกิจแบบพลังงานสะอาด

(clean energy economy)
ชาวอเมริกน
ั ทุกคนควรจะสามารถใชบรอดแบนด(broadband)เพื่อติดตามและบริหา
รการบริโภคพลังงานของตนแบบเรียลไทม(real-time)ไดเสมอ
การบรรลุเปาหมายทั้ง ๖ ประการดังกลาวนี้
จะเปนการนําไปสูความสําเร็จตามอาณัติของรัฐสภาในเรื่องการใชบรอดแบนด(broadband)เ
พื่อบรรลุจุดประสงคของชาติ
ในขณะเดียวกันจะเปนการเพิ่มคุณภาพแงเศรษฐกิจของการใชและการยอมรับ
โดยเฉพาะเปาหมาย๒ประการแรก
จะเปนการสรางตลาดสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applications) กลไก
เครื่องมือและอุปกรณ
ในสาขาของตลาดสําหรับบรอดแบนด(broadband)ซึ่งจะเปนที่ดึงดูดใจมากที่สุดในโลก
จะเปนโครงสรางพื้นฐานดานบรอดแบนด(broadband)
และเปนการประกันวาสหรัฐฯจะมีโครงสรางพื้นฐานซึ่งจะดึงดูดนวัตกรรมระดับชั้นนําทางดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม
อีกทั้งบรรดาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่น(applications)ทางเทคโนโลยีสารสนเ
ทศ รวมทั้งกลไก เครื่องมือ อุปกรณตางๆในสาขานี้
เปาหมายที่ ๓
จะเปนการประกันวาชาวอเมริกันทุกคนจะมีโอกาสที่จะฉวยประโยชนที่มาจากโลกของบรอด
แบนด(broadband) อันรวมทั้งคุณภาพดานการแพทยที่ดีขึ้น การศึกษาที่ดีขึ้น
และการที่จะสามารถเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจไดดีขึ้น
และการเขามามีสวนรวมของพลเมืองของสังคม
ผลกระทบตองบประมาณจากแผนงานนี้
เนื่องจากเปาหมายของแผนงานนี้คือเพื่อทําใหสเปคทรัมปริมาณ ๕๐๐
เมกะเฮิรสวางใหนํามาใชได
การประมูลไรสายในอนาคตหมายความวาแผนโดยทั่วไปจะกอใหเกิดภาวะ
รายไดเปนกลาง(revenue neutral) ถาไมเปนกรณี ภาวะรายไดทางบวก (revenue positive)
คําแนะนําสวนใหญไมไดเรียกรองใหรัฐบาลตองจัดงบประมาณใหมให แทนที่จะเปนเชนนี้
แผนนี้มุงหวังที่จะผลักดันใหเกิดการปรับปรุงโดยใหเปนการดําเนินงานโดยรัฐใหมีประสิทธิผ
ลดีขึ้น จัดระเบียบปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น
และสงเสริมภาคเอกชนใหเขามารวมในกิจกรรมเพื่อสงเสริมผลดีและคุณประโยชนใหแกผูบ
ริโภคและแกความตองการของชาติ
การของบประมาณโดยสวนใหญคือในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและเสถียรภาพของมหา
ชน การกระจายบริการเขาสูพื้นที่ซึ่งในปจจุบันคอนขางจะขาดแคลนบริการ
และในเรื่องของความพยายามในการรับแผนงานนี้
ถามีการประมูลสเปคทรัมตามคําแนะนํานี้
แผนงานนี้อาจชวยบรรเทาภาระงบประมาณสําหรับคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น

การดําเนินงานตามแผนงาน
แผนงานนี้ จะเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจเปนอันดับสองอยูเสมอ
เชนเดียวกับเรื่องของอินเทอรเน็ต แผนงานนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ --ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและตลาดใหมๆที่เกิดขึ้น แผนงานนี้
จะเปนเสมือนกระจกสองสะทอนความเปนจริงที่กําลังเกิดขึ้น
จะตระหนักถึงโอกาสที่ยังมองไมเห็นในขณะนี้ ดวยเหตุผลดังกลาวนี้
การดําเนินงานตามแผนงานนี้ จะตองยอมรับขอผูกมัดหรือพันธะผูกพันระยะยาว
จะตองพรอมเสมอที่จะวัดผลความคืบหนา
และปรับเปลี่ยนโครงการและนโยบายอยูเสมอเพื่อปรับปรุงผลปฏิบัติ
ครึ่งหนึ่งของคําแนะนําในแผนงานนี้ คือคําแนะนําที่นําเสนอตอ FCC
เพื่อเริ่มดําเนินงานตามแผนนี้ FCC จะ


จัดตีพิมพตารางเวลาของกระบวนการในการจัดดําเนินงานแผนงานนี้ตามขอแนะนําต
างๆที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรFCCนี้



จัดตีพิมพการประเมินผลความคืบหนาและประสิทธิภาพของแผนงาน
เปนสวนหนึ่งของเอกสารรายงานประจําปหมายเลข 706 ที่ชื่อวา เอกสาร Advanced
Services Inquiry



จัดทําศูนยรวบรวมที่เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับบรอดแบนด(broadband) เรียกวา
Broadband Data Depository
สําหรับเปนทรัพยากรแกสาธารณชนเกี่ยวกับขอมูลเรื่องบรอดแบนด(broadband)

คําแนะนําอีกครึ่งหนึ่งเปนคําแนะนําที่เสนอแกฝายบริหาร และรัฐสภา
รวมทั้งแกหนวยปกครองระดับมลรัฐและทองถิ่น บุคคลผูเปนคนกําหนดนโยบาย
จะไมสามารถบรรลุความสําเร็จไดโดยลําพัง วงการธุรกิจอุตสาหกรรม
หนวยงานไมคากําไร และรัฐ รวมกับประชาชนชาวอเมริกัน จะตองรวมมือกัน
เพื่อลงมือปฏิบัติตอบรับการทาทายอันยิ่งใหญดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคที่สําคัญ
สุดในยุคของเรา

