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บทนํา
แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
ไดกําหนดใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยบริการโครงขายปลายทาง หรือ LAST MILE
ได รั บ การกล า วถึ ง ในยุ ท ธศาสตร นี้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ วางโครงข า ยสื่ อ สารข อ มู ล สํ า หรั บ การเชื่ อ มต อ เข า สู ร ะบบ
อินเทอรเน็ตใหกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วทุกพื้นที่ประเทศ มุงสูการที่ “ประเทศไทยเปนสังคมอุดม
ปญญา (SMART Thailand) ดาน ICT”

บริการโครงขายปลายทาง (LAST MILE) คืออะไร
บริการโครงขายปลายทาง หรือ LAST MILE คือ วงจรสื่อสารสําหรับการเขาถึงโครงขายระยะ
สุดทายที่สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารหลายประเภทเพื่อเชื่อมตอโครงขายหลักกับผูใชปลายทาง (ซึ่งก็คือการที่
ประชาชนทั่วไปในทุกพื้นที่สามารถเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตไดเชนเดียวกับกรณีบริการไฟฟาผูเขียน) ซึ่งถือเปนสวนที่ยากในการลงทุนที่สุดของโครงขาย เนื่องจากตองกระจายออกจากโครงขายหลักไปสู
ผูใชจํานวนมาก กลาวคือ เปนชวง “หนึ่งไมลสุดทาย” และ “หนึ่งไมลแรกของการสื่อสาร”1
ธวัชชัย อนุพงศอนันต ไดกลาวถึง Last Mile วาเปนประเด็นปญหาทางดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ
กับวงการโทรคมนาคมในรอบ 20 ป ที่ผานมา Last Mile หรือ Last kilometer เปนการเชื่อมตอขั้นสุดทายจากผู
ใหบริการการสื่อสารไปยังลูกคา โดยมากใชในวงการโทรคมนาคมและเคเบิลทีวี โดย Last Mile ถือเปนสวนที่
มีตนทุนคาใชจายสูงที่สุด เพราะจะตองกระจายสายเคเบิลไปยังแตละบาน ซึ่งจะตองอาศัยการลงทุนลงแรง
ครั้งใหญ นั่นคือจะตองมีสายจริงๆ ตอจากบานหรือบริษัท ไปยังชุมสายของโทรศัพทหรือของบริษัทเคเบิล
ตางๆ ซึ่งนั่นหมายถึงเงิน อยางไรก็ตาม นี่เปนเรื่องของเทคโนโลยีแบบเกา ซึ่งจําเปนตองอาศัยบริษัทที่ผูกขาด
การทําสายเหลานี้ ปญหาตอมาก็คือ Last Mile ทําใหเกิดปญหาคอขวด คาใชจายและความเร็วของการใช
อินเทอรเน็ต นั่นหมายความวา การจะลาหลังหรือไม ทางเทคโนโลยีลวนขึ้นอยูกับปญหาเรื่อง Last Mile ทั้งสิ้น
เพื่อที่จะแกไขปญหาเรื่อง Last Mile หลายๆ บริษัทจึงเริ่มทําการผสมผสานเครือขายแบบตางๆ เขาดวยกัน
ยกตัวอยางเชน การทําเปน Fixed Wireless Access โดยการนําเครือขายไรสายมาติดตั้งแทนเครือขายแบบใช
สายในสวนที่ตองเชื่อมตอกับปลายทาง หากกลาวกันใหเขาใจโดยงาย “Last Mile”
แตในแงมุมที่ผูเขียนตองการนําเสนอ ก็คือ การวางโครงขายสื่อสารขอมูลเพื่อเชื่อมตอเขาสูระบบ
อินเทอรเน็ตใหกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใชเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบผสมกัน ทั้งเทคโนโลยีแบบใช
สาย และเทคโนโลยีแบบไรสาย ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดแมในชนบทที่
หางไกล
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สรุปจากการศึกษาแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 อางถึงใน (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

2

บริการโครงขายปลายทาง ปจจัยพื้นฐานสู SMART THAILAND
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 [ดู
เพิ่มเติมไดที่ www.mict.go.th] ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมตามที่กําหนดใน
แผนระดับชาติตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนแมบท
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา (พ.ศ. 2551-2555) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) เปนสําคัญ
โดยมีวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ คือ “ประเทศไทยเปนสังคม
อุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” นั่นคือ เปนสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียว
ฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ (Information literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล(Smart Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
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พัฒนากําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพและปริมาณเพียงพอ

2.

พัฒนาโครงขาย ICT ความเร็วสูง

3.

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ที่มีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค

1.
2.
3.
4.

เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพของกําลังคน

5.

สรางศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรม
ICT

สรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ICT
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
สรางความเขมแข็งของชุมชนและปจเจก
บุคคล

เปาหมาย
ประชาชนอยางนอย 50% สามารถเขาถึงและใช ICT ไดอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
ยกระดับความพรอมดานเทคโนโลยี ICT ขึ้น 15 อันดับใน Networked Readiness Rankings
มีสัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ไมนอยกวา 20%
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ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 6 ยุทธศาสตร โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
จะมีสวนรวมในการนํา ICT มาใชประโยชน สรางศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
รวมถึงการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยทั่วกัน
ซึ่งยุทธศาสตรที่ 3 ไดกลาวถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยจะมุงพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึง ไปสู
ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ ทั้งนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถ
ใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และบริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวิตสมัยใหมในสังคมแหงการ
เรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปาหมายที่สําคัญ ดังนี้
1. ใหมีบริการเครือขายความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps ในราคาที่เปนธรรมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพที่ใหบริการ
• ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการในจังหวัดศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคและทุกอําเภอเมือง
ของจังหวัดที่เหลือ สามารถเขาถึงบริการเครือขายความเร็วสูง
• สัดสวนของครัวเรือนและสถานประกอบการที่สามารถเขาถึงบริการเครือขายความเร็วสูง ในพื้นที่
ที่เหลือไมนอยกวา รอยละ 50
2. ใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
• สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาขึ้ น ไปทุก แห ง มี ก ารเชื่อ มต อ อิ น เทอร เน็ ต ความเร็ ว สู ง ที่
ความเร็วอยางนอย 10 Mbps และมีอัตราสวนคอมพิวเตอรตอนักเรียนอยางนอย 1:30 ในป 2554 และ 1:20 ใน
ป 2556
• หองสมุดประชาชนและศูนยการเรียนรู/ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนในระดับจังหวัด อําเภอและ
ตําบล มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps
3. ใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการภาคสังคมที่สําคัญตอความปลอดภัย
ในชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน
• ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนในระดับตําบลขึ้นไปทุกแหง มีขอมูล/สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและ
การอาชีพในรูปแบบตางๆ รวมถึงบริการอินเทอรเน็ต ที่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผูดอยโอกาส ผูพิการและ
ผูสูงอายุสามารถเขาใชบริการได
• สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททั่วประเทศทุกแหงสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดที่
ความเร็วอยางนอย 4 Mbps และมีระบบการแพทยทางไกลที่มีประสิทธิภาพ ใชงานไดจริง
มาตรการที่สําคัญ
• ขยายประเภทบริการ เพิ่มพื้นที่ใหบริการและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงขายโทรคมนาคม ซึ่ง
หนึ่งในนั้นไดระบุถึงการสงเสริมการลงทุนในโครงขายหลัก โดยใหมีปริมาณพอเหมาะพอควรกับหลักการ
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ใหบริการแขงขันเสรีที่เปนธรรม รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดีกวาที่มีอยู และสนับสนุน
ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการในทองถิ่น ใหสามารถลงทุนในเทคโนโลยีทางเลือกที่มีการลงทุนไม
สูงมาก เพื่อสรางการเชื่อมตอและใหบริการโครงขายปลายทาง (Last Mile) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น องค ก รกํ ากั บ ดูแ ลตามกฎหมายในการออกกฎเกณฑแ ละกติก าให ผูป ระกอบการเหล านี้ สามารถ
ดําเนินการไดบนหลักการของการแขงขันเสรีและเปนธรรม
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชน
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศสําหรับบริการภาคสังคมที่สําคัญตอความปลอดภัยสาธารณะ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร
• สรางความมั่นคงใหกับโครงขายสารสนเทศของประเทศ

สถานภาพดานโครงขายอินเทอรเน็ตของประเทศไทย
จากการสํ า รวจจํ า นวนผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ เมื่ อ ป 2551 พบว า มี ผู ใ ช
อินเทอรเน็ตประมาณ 16.99 ลานคน แตสวนใหญยังกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตต่ําสุด สะทอนใหเห็นวาโครงขายเชื่อมตออินเทอรเน็ตยังกระจาย
ไมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพราะอยางนอยที่สุดการที่ประชาชนจะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจะตองมี
คูสายโทรศัพทพื้นฐาน เพราะการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ยังมีคาใชจายที่สูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเชื่อมตอผานคูสายโทรศัพทพื้นฐาน
แตในความเปนจริงแลวกลับพบวาในตางจังหวัดโทรศัพทพื้นฐานยังไดรับการติดตั้งใหครัวเรือนไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ สวนใหญจะมีเฉพาะในตัวอําเภอ สวนประชาชนที่อยูนอกตัวอําเภอก็จะใชโทรศัพทเคลื่อนที่
แทน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่วาจํานวนผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานในประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่
ลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริการโทรศัพทพื้นฐานในประเทศไทย ยังเปนบริการที่กระจุกตัวอยูในตัวเมือง
การขยายไปยังชนบทยังไมทั่วถึง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรวมมือกับ บริษัท อีคอมเมิซ บีสเน็ซ จํากัด (ECB)
ทดลองใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง(Boardband) ผานสายไฟฟาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 แมจะดูวาสิ่ง
นี้จะเปนคําตอบของการแกปญหาโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อตอเขาสูอินเทอรเน็ตของประเทศไทยได แตก็ยังมี
ขอจํากัดอยูมาก ที่ตองพัฒนาอีกตอไป

ตัวอยางบริการโครงขายปลายทางในสหรัฐอเมริกา
ธวัชชัย อนุพงศอนันต ไดกลาวไวในบทความ “An oak by the window...วาดวย Last mile และการใช
อิน เทอรเ น็ ตฟรี ” ว าประเด็ น เรื่ อ งบริ การอิน เทอร เน็ ตไร ส ายควรจะเป นสิ่ ง ที่รั ฐ จัด หาให แก ป ระชาชนทั่ว ไป
เหมือนๆ กับการสรางถนน การทําสวนสาธารณะ หรือของสาธารณะอื่นๆ ยังเปนที่ถกเถียงกันโดยทั่วไป
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงและลองผิดลองถูกกันมาพักหนึ่งแลว...หลายปที่ผานมามีหลายๆ
เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายแบบไรสายเพื่อใหบริการอินเทอรเน็ต
ฟรีแกประชาชน อยางไรก็ตาม ดูเหมือนหลายๆ เมืองเหลานั้นก็คอยๆ ยกเลิกความตั้งใจไปทีละเมืองๆ ไมวาจะ
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เปนฮูสตัน, ชิคาโก, เซ็นตหลุยส แมแตซานฟรานซิสโก ... จริงๆ แลว แนวคิดเรื่องการใหบริการอินเทอรเน็ตไร
สายฟรีแกประชาชนนั้นเปน แนวคิด ที่ถือวาเขาทามาก แตปญหาก็คือ ทางรัฐ หรือผูบริหารเมืองตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกาตางไมไดคิดวาอินเทอรเน็ตเปนโครงสรางพื้นฐานสาธารณะเหมือนอยางทางรถไฟ, ทอระบายน้ํา
หรือถนน พวกเขายังเห็นวามันควรจะเปนบริการที่ประชาชนควรจะจายเงินใหแกผูใหบริการเอง นอกจากนีร้ ฐั ยัง
มีความเชื่อที่วาหลายๆ เรื่องสามารถถายโอนไปใหเอกชนเปนผูสรางขึ้นมาจะงายกวาโดยที่รัฐจะไดระบบ
เหล า นั้ น มาฟรี ๆ ซึ่ ง ความเชื่ อ ที่ ว า นี้ เ ป น แนวคิ ด เศรษฐศาสตร แ บบผู ก ขาดของโครงสร า งพื้ น ฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบในยุคเกาที่เคยเปนมา นั่นหมายความวา “ประชาชนจะไมมีวันไดใชอินเทอรเน็ต
แบบไรสายคุณภาพสูงแบบฟรีๆ ถาพวกเขาตองการพวกเขาก็จะตองจายเงินใหกับบริการเหลานี้เอง”
แตในทัศนะของผูเขียนเห็นวาโครงสรางพื้นฐานดานอินเทอรเน็ต ควรจะถือเปนหนึ่งในโครงสราง
พื้นฐานสาธารณะที่รัฐ จะตองจัดไวบริการประชาชน โดยเสียคาใชจายในการใชบริการที่เหมาะสม เชนเดียวกับ
กรณีคาไฟฟา, คาน้ําประปา เปนตน

บทวิพากษบริการโครงขายปลายทางของประเทศไทย
จากขอมูลสถานภาพโครงขายอินเทอรเน็ตของประเทศไทย พบวาโครงขายที่ใชสายสัญญาณเปนสื่อ
(Wire) ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นพื้นฐาน โดยผานทางคูสายโทรศัพทนั้น จะมีแนวโนมของการขยายตัวที่
ลดต่ําลง สวนบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา (BPL) แมจะดูนาสนใจเพราะสายไฟฟาเปน
โครงสรางพื้นฐานที่กระจายไปยังครัวเรือนตางๆ ทั่วประเทศไดครอบคลุมมากที่สุด แตก็ยังอยูในระยะเริ่มตน
และมี ต น ทุ น ในการดํ า เนิ น การสู ง พอสมควร จึ ง ทํ า ให ก ระแสของเทคโนโลยี Wi-MAX
(Worldwide
Interoperability for Microwave Access) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก Wi-Fi ที่ตอบสนองความเร็วใน
การโอนถายขอมูลความเร็วสูงไดในพื้นที่รัศมีมากกวา 8 กิโลเมตร (5 ไมล) ตอการติดตั้งจุดเชื่อมตอ(Hot Spot)
หนึ่งจุด จึงนาจะเขามาทําให Last Mile ประสบความเร็จไดโดยเฉพา ะการนํามาใชในบริเวณที่
สายโทรศัพทลากไปไมถึงหรือพื้นที่ Last Mile และการเปดใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงเพือ่
ลดคาใชจายในการลากสาย
เ พ ร า ะ เ ป น ที่ แ น ชั ด แ ล ว ว า
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย
สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่
ตางๆ และลดความเหลื่อ มล้ํา ใน
การเขาถึงเทคโนโลยีไดมากกวา
เทคโนโลยี แ บบสาย แต บ ริ ก าร
ดังกลาวจะตองไมมีคาใชจายที่สูง
เกินไป หรืออาจคิดตามอัตราการ
ใช ง านจริ ง เช น เดี ย วกั บ กรณี
โทรศัพทเคลื่อนที่ก็จะเปนผลดีตอ
ประชาชนผู ใ ช บ ริ ก าร สิ่ ง เหล า นี้
ยอมสงผลใหเปาหมายของ Last
Mile สําเร็จไดโดยงาย
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สําหรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสายไฟฟา (Broadband over Power Line: BPL) ก็เปนอีก
หนึ่งทางเลือกที่ตองพัฒนาควบคูกันไป พรอมๆ กับเทคโนโลยี Wi-Max สวนการนําเทคโนโลยี Wi-Bro มาใช
งาน ก็เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการปรับปรุงคุณภาพของบริการตอไปในอนาคต
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรู (Digital Divide) ได
กลายเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย ซึ่งสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดวย ยกตัวอยางลูกคน
ที่ มี ฐ านะทางบ า นดี ย อ มสามารถเข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต ได ต ลอดเวลาที่ ต อ งการ ไม ว า จะเป น ผ า นทางเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรพกพา หรือแมแตโทรศัพทมือถือ ในขณะที่ลูกของคนที่มีฐานะยากจนอาจ
มีโอกาสเพียงสัปดาหละไมกี่ชั่วโมงในหองเรียนคอมพิวเตอรเทานั้น หรืออาจจะไมมีโอกาสเลย ดังนั้น โอกาสใน
การเรียนรูวิทยาการใหมๆ ยอมนอยตามไปดวย รวมตลอดถึงการใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ ของทั้งภาครัฐ
และเอกชนผานเว็บไซต ประชาชนในชนบทยอมมีโอกาสนอยมากที่จะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวได
ทําใหเขาเหลานั้นมีโอกาสรับรูขาวจากสถานีโทรทัศนเปนหลัก ในขณะที่ขอเท็จจริงหรือความจริงหลายอยางใน
สังคม ก็ไมสามารถนําเสนอผานทางโทรทัศนไดทั้งหมดเนื่องจากขอจํากัดของเวลา ผูเขียนเชื่อวาหากผูคนใน
ชนบทสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้นยอมนําไปสูการตัดสินใจที่ดี ความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงใน
สังคมไทยก็จะสูงตามไปดวย โดยไมถูกครอบงําจากอํานาจเงิน หรือนักการเมือง

บทสงทาย
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