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ไมตองตื่นตกใจ ไทยพรอมรับปญหา Y2K
ครรชิต มาลัยวงศ
ศูนยประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000
30 กรกฎาคม 2542
ตลอดเวลาสามสี่ปที่ผานมานี้ มีการพูดกันหนาหูวาคอมพิวเตอรจะทํางานผิดพลาดเพราะ
การใชเลข ค.ศ.สองหลักในการบอกคริสตศักราช และโดยที่มีการใชชิปหรือแผนวงจรคอมพิวเตอร
ในอุปกรณตา ง ๆ เปนจํานวนมาก นับตั้งแตเครื่องใชในบาน และในสํานักงาน ไปจนถึงเครื่องมือ
แพทย และ อาวุธยุทโธปกรณ ผูที่ออกมาพูดนั้นมีความเปนหวงวาความผิดพลาดนี้จะทําให
อุปกรณเหลานั้นเกิดความเสียหาย หรือไมทํางาน ทําใหเกิดผลกระทบในทางยุงยาก และอาจทํา
ใหสังคมมนุษยถึงกับเปนอัมพาตได
ความกลัวปญหา Y2K
ความกลัวในเรื่องที่เรียกวา Y2K นีม้ ตี า ง ๆ นานา โดยเฉพาะมีนักคอมพิวเตอรหลายคน
รับเชิญไปพูดจอทางโทรทัศนวาปญหา Y2K นั้นนากลัวมาก สุภาพสตรีที่ผมสวยดําขลับ พอถึงป
สองพันก็อาจจะกลับกลายเปนผมพองหยิกหยองเพราะนํายาใส
้
ผมที่ผลิตในป 2000 นั้นผสมมาผิด
สูตรเพราะคอมพิวเตอรควบคุมการผลิตผิดพลาดไป บางคนไดยินคําบรรยายแลวก็นึกกลัววาเงิน
ในบัญชีเงินฝากธนาคารจะหายไปหมดเมื่อถึงป 2000 จนถึงกับตองบอกกันตอ ๆ กันวาใหไป
ถอนเงินฝากจากธนาคารมาเก็บเอาไวที่บาน บางคนไดฟงขาวแลวก็นึกกลัววาเครื่องบินจะตกเมื่อ
ถึงสองยามของคืนวันที่ 31 ธันวาคมป 1999 และปฏิญาณวาจะไมขึ้นเครื่องบินในวันนั้นเด็ดขาด
ทั้ง ๆ ทีเ่ กิดมาอาจจะไมเคยนัง่ เครือ่ งบินเลย เรื่องที่กลัวกันมากอีกอยางก็คือกลัววาไฟฟาจะดับ
หรือ โรงไฟฟาปรมาณูจะระเบิดทําใหเกิดกลียุคกันทั้งโลก
เปนไปไดยากที่จะขจัดความกลัวเหลานี้ใหหมดสิ้นไปไดในเวลานี้ เพราะคนที่วิตก
กังวลเหลานี้ก็คือคนที่ไมมีความรูดานคอมพิวเตอร อีกทั้งไดยินเสียงลือเสียงเลาอางกันตอ ๆ มา
วา Y2K จะทําใหเกิดเรื่องยุงยากตาง ๆ ผสมกับมีผูนาคํ
ํ าทํานายของนอสตราดามุส รหัสลับที่
ซอนในคัมภีรไบเบิล ไปจนกระทั่งการที่ดาวเคราะหทุกดวงจะมาเรียงตัวเปนเสนตรง ผสมกับการ
จะเกิดพายุสุริยะในปหนาดวย ก็เลยเกิดตระหนกตกใจกลัวกันใหญ
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ขอยุงยากก็คือความกลัวเหลานี้บางสวนก็เปนจริง คอมพิวเตอรของซูเปอรมารเก็ตแหง
หนึง่ ในสหรัฐอเมริกาถึงกับทํางานไมไดไปครึ่งวันเมื่อมีลูกคานําบัตรเครดิตทีห่ มดอายุป ‘00’ ไป
ชําระคาสินคา ผลของความผิดพลาดนําไปสูก ารฟองรอง และบริษัทซอฟตแวรตอ งเจรจายอมจาย
เงินคาเสียหายใหหลายลานบาท ผูเขียนเองก็พบวามีระบบคลังยาของโรงพยาบาลแหงหนึ่งทํางาน
ผิดพลาด เนือ่ งจากโปรแกรมนัน้ บันทึกป ค.ศ.ที่ยาหมดอายุคือ ‘00’ ไปเปนป พ.ศ. 2443 ทําให
การจายยาใหคนไขตองปนปวนไปทั้งโรงพยาบาล เพราะถึงแมจะมียานั้นอยูในคลังยาก็จายใหผู
ปวยไมได เนือ่ งจากคอมพิวเตอรตรวจแลวแจงวายาหมดอายุ ไมยอมคิดคายาให นอกจากนั้นยัง
ทําใหโปรแกรมคํานวณยอดเงินคายาที่เก็บไวในคลังยาผิดพลาดไปดวย ธนาคารหลายแหงก็พบ
วาโปรแกรมของตนจะทํางานผิดพลาดจริงถาหากใชเลข ค.ศ. สองหลักคือ 00 ในการทําธุรกรรม
ตาง ๆ สวนทางดานเครื่องมือแพทยนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็สารวจพบว
ํ
าเครื่องตรวจอัลตราซา
วนดบางเครื่องไมสามารถรายงานวันที่ไดถูกตองในป 2000 แตการทํางานภายในยังคงถูกตองและ
เชือ่ ถือไวใจได
เมื่อพบความบกพรองในระบบเชนนี้ บริษัทและหนวยงานทั้งหลายก็ตองเรงรีบแกไขเมื่อ
สองสามปที่ผานมานี้ ยิ่งบริษัทใดใชคอมพิวเตอรอยางซับซอนมากก็ตองรีบมาก เพราะมีเรือ่ งให
ตองแกไขมาก ขืนมัวชาอยูก็จะแกไขไมทัน ทางดานเอกชนนัน้ ตองกลาววาไดรบี เรงดําเนินการ
แกไขไปกอนทางฝายราชการ เพราะเขาไดรับคําเตือนจากบริษัทผูจาหน
ํ ายคอมพิวเตอรและ
อุปกรณกันมานานแลววาจะเกิดปญหา บริษัทที่ตื่นตัวรีบแกไขกอนก็สบายไป บางแหงแกไข
สําเร็จกอนที่จะมีการกําหนดใหคาเงินบาทลอยตัวดวยซํา้ ทําใหยอดเงินที่ตองแกไขไมมากนัก
การดําเนินงานของภาครัฐ
ทางฝายราชการเองนั้นคงตองยอมรับวาอาจจะเคลื่อนไหวชาไปบาง แตก็ไมถึงกับชามาก
เกินไป กลาวคือศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดออกไป
อภิปรายนําเสนอเรื่องนี้ใหแกสาธารณชนรับทราบมาตั้งแตกลางป 2541 อีกทั้งยังจัดสัมมนาใหญที่
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ในชวงปลายป 2541 ดวย ตอมาก็ไดเสนอเรื่องปญหา Y2K ใหรฐั
บาลทราบเมื่อตนป 2542 แลวก็ตองใชเวลาเจรจาใหหนวยงานอื่น ๆ เขาใจเรื่องนี้กอนที่ทางสํานัก
งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะผานเรื่องไปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึง่ ตอมาคณะรัฐมนตรีก็ได
รับทราบและมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542 ใหหนวยงานตาง ๆ เรงรีบแตงตัง้ คณะกรรมการขึน้
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ตรวจสอบและดําเนินการแกไขปญหาป 2000 ที่อาจจะมีอยูในระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
อยางจริงจัง หากหนวยงานใดไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไวกอน ก็ใหรีบเรงสํารวจขอเปลี่ยน
หมวดเงินมาใชเพื่อแกไขปญหาได นอกจากนั้นยังมีมติใหเนคเทคเปนผูประสานงานจัดเก็บขอมูล
การแกไขปญหา Y2K มารายงานตอคณะรัฐมนตรีทกุ สองเดือนดวย
ตอมาอีกไมนานนัก คือในเดือนมิถนุ ายน 2542 คณะรัฐมนตรีกไ็ ดมมี ติอกี ครัง้ หนึง่ ให
แตงตัง้ คณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ป ค.ศ. 2000 ขึ้น โดยใหรองนายก
รัฐมนตรีทา นหนึง่ เปนประธาน ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวด
ลอม เปนรองประธาน ใหประธานกรรมการแกไขปญหา Y2K ของกระทรวงตาง ๆ เปนกรรมการ
อีกทั้งยังใหผูแทนจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายแหงเขารวมเปนกรรมการดวย
ขั้นตอนในการดําเนินงานแกไขปญหา
คณะกรรมการ Y2K ระดับชาติกไ็ ดรบี เรงจัดประชุม ระดมความคิดจากกรรมการตาง ๆ
เพือ่ หาทางดําเนินการใหหนวยงานตาง ๆ แกไขปญหา Y2K ใหลุลวงไดอยางเปนรูปธรรม และได
อนุมัติตามที่ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทยเสนอใหมีวิธีแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอนตามหัว
ขอที่ทางธนาคารแหงประเทศไทยใชอยู นั่นคือขั้นตอน AARVI
A ตัวแรกคือ Awareness หมายถึงขั้นตอนที่จะตองทําใหขาราชการ พนักงาน และผูที่
เกี่ยวของกับหนวยงานตระหนักวาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณอาจจะเกิดปญหาขัดของอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงปจาก 1999 เปน 2000
A ตัวที่สองคือ Assessment คือขั้นตอนในการสํารวจอุปกรณตา ง ๆ ทีเ่ ปนคอมพิวเตอร
หรือที่สงสัยวาจะมีวงจรคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน ตลอดจนโปรแกรม และ ฐานขอมูลตาง
ๆ ที่ใชกับอุปกรณเหลานี้ แลวใหตรวจสอบวาจะมีปญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนปหรือไม
หากมีก็ใหคาดคะเนวาจะแกไขโดยวิธีใด และ จะตองใชงบประมาณสักเทาใดในการแกไขนั้น
จากนั้นก็ใหวางแผนการแกไขอุปกรณและโปรแกรมที่อาจเกิดความเสียหายนั้น
R คือ Renovation คือขั้นตอนในการแกปญหา ซึ่งอาจจะเปนการแกโปรแกรมประยุกต
ใหใชเลข ค.ศ. สี่หลัก แทนเลขสองหลักอยางเดิม หรือ การจัดหาโปรแกรมระบบมาใชทางาน
ํ
แทนโปรแกรมเดิมทีไ่ มยอมรับป ค.ศ. 00 หรือ การแกไขคอมพิวเตอรโดยเฉพาะคือวงจรนาฬิกา
และ โปรแกรมบอกเลขป ค.ศ. ใหทางานให
ํ
ถูก หรือ อาจจะถึงขั้นการซื้อเครื่องใหมมาใชแทน
เครื่องเกาดวยซํา้
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V คือ Validation คือ การทดสอบผลการแกไขในขั้นตอนกอนวา แกไขไดถูกตอง และ
ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณตา ง ๆ ทํางานถูกตองดีไมมีพลาด
I คือ Implementation คือ การนําอุปกรณใหม โปรแกรมใหม หรือ ระบบใหม มาใช
แทนของเดิมทีอ่ าจจะมีปญ
 หาปค.ศ. 2000 พรอมกันนั้นก็จะตองจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน
(Contingency plan) ออกมารองรับดวยในกรณีที่อาจเกิดปญหาที่ไมคาดฝนกับอุปกรณ
คอมพิวเตอร โปรแกรม หรือ ฐานขอมูลตาง ๆ ดวย
ในการแกไขปญหาตามขั้นตอนขางตนนี้ ทางคณะกรรมการไดเห็นพองตองกันวา เปน
ไปไมไดที่จะแกไขระบบงานคอมพิวเตอร และ อุปกรณตา ง ๆ ทัง้ หมดของแตละหนวยงานให
ปราศจากปญหา Y2K เพราะแตละหนวยงานก็อาจจะมีอุปกรณเหลานี้มากชิ้นดวยกัน บางชิ้นก็มี
ความสําคัญมาก บางชิ้นก็ไมคอยสําคัญนัก และ อาจจะไมเคยไดใชดวยซํ้าไป ดวยเหตุนี้ทางคณะ
กรรมการจึงใหหนวยงานตาง ๆ กําหนดระดับความสําคัญของระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรของ
ตนเอาไวเปนสี่แบบ คือ
1. ระบบที่มีความสําคัญยิ่งยวด (Supercritical systems) ไดแกระบบหรืออุปกรณที่มี
ความสําคัญชนิดคอขาดบาดตายตอหนวยงาน หรือตอชีวิต และ ทรัพยสิน นัน่ คือ
หากเกิดปญหา Y2K แลว อาจมีผลทําใหหนวยงานทํางานตอไปไมได ทําให
พนักงานหรือประชาชนเปนอันตราย หรือ ทําใหตัวเลขในบัญชีตาง ๆ ของประชาชน
ผิดพลาด ระบบและอุปกรณเหลานี้จะตองตรวจสอบแกไขตามขั้นตอนตาง ๆ ใหแลว
เสร็จในเดือนมิถุนายน ป 2542 ตัวอยางของระบบหรืออุปกรณเหลานี้ ไดแก ระบบ
บัญชีเงินฝากของธนาคาร ระบบโอนเงินระหวางธนาคาร สวนอุปกรณก็ไดแก
อุปกรณการแพทยตาง ๆ ในหองไอซียู
2. ระบบที่มีความสําคัญมาก (Critical systems) ไดแกระบบหรืออุปกรณที่มีความสําคัญ
ตอหนวยงาน หากเกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากปญหา Y2K แลว อาจมีผลทํา
ใหงานชะงักไปชั่วครู หรือ กอใหเกิดความยุงยากบางชั่วครั้งชั่วคราว ระบบและ
อุปกรณเหลานี้ไดกาหนดให
ํ
แกไขใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2542 ตัวอยาง
ของระบบเหลานี้ไดแก ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบบัญชีทั่วไป ระบบสินคาคงคลัง
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3. ระบบที่มีความสําคัญรองลงไป (Less critical systems) ไดแกระบบหรืออุปกรณที่มี
ความสําคัญนอย หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปญหา Y2K แลว อาจมีผลทํา
ใหเกิดความขลุกขลักในการทํางาน หรือ เกิดความรําคาญ ระบบหรืออุปกรณเหลานี้
หากแกไขไมเสร็จในป 2542 ก็อาจจะไปแกไขในป 2543 ได ตัวอยางของอุปกรณ
เหลานี้ไดแก เครื่องพีซี ที่ใชในงานบันทึกขอมูล หรือ การพิมพเอกสารซึ่งอาจจะบอก
วันที่แตละวันผิดพลาดไป
4. ระบบและอุปกรณที่ทางานถู
ํ
กตอง และไมตองแกไขใด ๆ เชน ระบบบุคลากรของ
หนวยงานบางแหงที่เก็บประวัติเปนเลขพุทธศักราชสี่หลัก หรือ เครื่องพีซีที่ซื้อมาใช
ใหมในระยะสองปที่ผานมานี้
หลังจากคณะกรรมการ Y2K แหงชาติไดมีมติดังกลาวแลว หนวยงานตาง ๆ ก็รีบดําเนิน
การแกไขปญหา Y2K ตามขั้นตอนที่ไดตกลงกันไว หนวยงานที่เปนรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบ
ตองานสาธารณูปโภค ซึ่งมีความสําคัญยิ่งยวดก็ดาเนิ
ํ นการไดอยางจริงจังและรวดเร็วเพราะมีงบ
ประมาณของตนเอง สวนหนวยงานราชการปกติก็แกไขไดชาหนอยเพราะตองรองบประมาณที่
ทางสํานักงบประมาณไดตกลงกับทางคณะกรรมการวาจะพยายามจัดสรรเงินมาใหในรายที่ไมมีเงิน
จะใชแกไขจริง ๆ
อนุกรรมการระบบที่มีความสําคัญยิง่ ยวด
เพื่อใหการประสานงานการแกไขปญหา Y2K ลุลวงไดดียิ่งขึ้น เนคเทคไดตง้ั ศูนย
ประสานงานการแกไขปญหา Y2K ขั้น และโยกยายพนักงานมาชวยในศูนยรวม 12 คน พนักงาน
เหลานี้มีเพียงสามคนเทานั้นที่เปนเจาหนาที่เทคนิคดานคอมพิวเตอร สวนคนอืน่ ๆ เปนพนักงาน
ธุรการและติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ อยางไรก็ตามในสวนของดานเทคนิคนั้นทางศูนย Y2K ได
อาศัยนักวิจัยและนักวิชาการจากหองปฏิบัติการตาง ๆ ของเนคเทคในการหาความรู ตรวจสอบวิธี
การแกไข ตรวจสอบอุปกรณ และ ชวยกันเขียนบทความเผยแพร
ทางดานคณะกรรมการ Y2K แหงชาติเองก็ไดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีกสองชุด คือ
คณะอนุกรรมการหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งยวด (Y2K Supercritical Organization Systems
หรือ Y2K SOS) และ คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
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คณะอนุกรรมการ Y2K-SOS นั้นมีกรรมการจากหนวยงานที่เชื่อวามีความสําคัญตอ
ประเทศอยางยิ่งยวดรวม 31 หนวยงาน ที่สาคั
ํ ญคือกลุมสาธารณูปโภค และ หนวยงานที่รับผิด
ชอบดานการเงิน คณะอนุกรรมการไดตกลงกันวาจะใหรวมกลุมหนวยงานเปนคณะทํางานเพื่อ
ชวยกันแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน โดยไดกาหนดคณะทํ
ํ
างานเปนสี่คณะดังตอ
ไปนี้
1. คณะทํางานดานพลังงานและไฟฟา เปนคณะทํางานที่กากั
ํ บดูแลการแกไขปญหา
Y2K ในกลุมปโตรเลียม การไฟฟาทั้งสาม และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
2. คณะทํางานดานการสื่อสารและขนสง เปนคณะทํางานที่กากั
ํ บดูแลหนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่ทํางานดานการสื่อสารและขนสง
3. คณะทํางานดานการธนาคาร การเงิน และการประกัน เปนคณะทํางานที่กากั
ํ บดูแล
การแกไขของธนาคาร บริษัทไฟแนนซ บริษัทประกันภัย ฯลฯ
4. คณะทํางานดานความสงบสุขของสังคม เปนคณะทํางานที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับสังคม เชน การประปาทัง้ สองแหง ตํารวจ ทหาร สาธารณสุข และ
ทบวงมหาวิทยาลัย
อนุกรรมการกฎหมาย Y2K
ความคิดในเรื่องการรางกฎหมาย Y2K นั้นเกิดจากการพิจารณาวาปญหา Y2K อาจทําให
หนวยงานบางแหงเกิดปญหาในดานการทํางานอยางรุนแรงจนถึงขั้นเกิดความเสียหาย และเมื่อนั้น
ก็จะตองมองหาคนที่จะมาชวยแบงเบาความรับผิดชอบออกไปบาง ซึ่งไมมีใครดีไปกวาผูขาย
คอมพิวเตอรและอุปกรณเพราะเปนผูที่นาจะรูวาสินคาของตนมีปญหา Y2K แตก็ยังขายมาใหเรา
ใชจนเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นก็จะมีการฟองรองเรียกคาเสียหายกันมาก อันจะทําใหเกิดคดี
ความที่ไมจําเปนอีกมาก
ในเรื่องกฎหมายนี้ทางเนคเทคไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดประชุมระดมสมอง
แลวก็คิดกันวานาจะเสนอใหรัฐบาลตราพระราชกําหนดขึน้ เพือ่ สนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ
ประกาศวาตนเองมีปญหา Y2K อยางไรบาง ไดดาเนิ
ํ นการแกไขปญหาไปอยางไรบาง และ มี
ความพรอมมากนอยเพียงใดในการทํางานในป 2000 หลังจากระดมความคิดแลวก็ไดเสนอให
คณะกรรมการ Y2K ระดับชาติแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารางกฎหมายเพื่อนําเสนอตอผูบ ริหาร
ประเทศใหพิจารณาตอไป
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ระหวางที่เขียนบทความนี้ กลไกของการรางกฎหมายยังไมเสร็จสิ้น จึงยังไมสามารถนํา
รายละเอียดมาเสนอในที่นี้ได
ความกาวหนาในการแกไขปญหา
เทาที่ไดติดตามมาจนถึงกลางป 1999 อาจสรุปวาหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอก
ชนของไทยไดแกไขปญหา Y2K สําเร็จลุลว งไปดังตอไปนี้
หนวยงานราชการ ไมใครมีระบบที่มีความสําคัญยิ่งยวดที่จะมีผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน สวนมากมีระบบธรรมดาที่แกไขไดงาย และบางระบบก็ยังอาจแกไขหลังป 2000 ได
ดวย ที่เปนเชนนี้เพราะหนวยงานราชการมีหนาที่กากั
ํ บดูแลงานของผูอื่น ไมไดดําเนินงานเอง จะ
มีบางที่มีธุรกรรมมาก เชน กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ กรมศุลกากร ซึง่ ตองรับชําระ
เงินคาภาษีตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน
การแกปญ
 หาของหนวยงานราชการดําเนินไปคอนขางชาเพราะการขาดงบประมาณและ
เพราะการตื่นตัวสนใจแกปญหานั้นไปเกิดขึ้นในชวงที่ชาเกินกวาจะตั้งงบประมาณไดเสียแลว
ดังนั้นจึงตองอาศัยงบประมาณพิเศษที่ทางสํานักงบประมาณสัญญาวาจะพิจารณาใหเปนพิเศษ
มีการรองเรียนจนถึงขั้นเปนขาวในหนังสือพิมพเหมือนกันวา ทางการปลอยงบประมาณ
กอนนี้ออกมาชาเหลือเกิน การพิจารณาก็เขมงวด เรื่องนี้ก็เปนแนวทางการปฏิบัติของสํานักงบ
ประมาณ การจะไดเงินพิเศษไปใชก็จะตองตรวจใหแนใจวาเปนการใชเพื่อแกปญหาจริง ๆ
หนวยงานใดเขียนขอเสนอมาเพื่อเพิ่มอุปกรณหรือเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องเกาที่มีอยูแลว
ผูพ จิ ารณาก็อาจจะไมอนุมตั ิ ทําใหหนวยงานตองกลับไปเขียนขอเสนอของบประมาณมาใหม
สงผลใหการทํางานตองลาชาออกไป
อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวาขณะนี้หนวยงานราชการไดรับงบประมาณสําหรับแกไข
ปญหา Y2K กันไปมากแลว และการแกไขระบบที่มีความสําคัญมากก็สาเร็
ํ จลุลวงไดดีเกินครึ่ง
เพราะการแกโปรแกรมและขอมูลนั้นไมตองใชงบประมาณมากนัก สวนระบบที่ยังแกไมทันนั้น
เชื่อวาจะไมทาให
ํ เกิดปญหาจนมีผลกระทบตอประชาชน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจหลายแหงรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ประชาชน เชน เรื่องของพลังงานไฟฟา นํ้ามัน การสื่อสาร การบิน การขนสง หนวยงานเหลานี้
ประสบปญหาทั้งในสวนที่เปนคอมพิวเตอร โปรแกรม และ ระบบฝงตัว ดังนั้นจึงไดแกไข
ปญหากันอยางครํ่าเครงและไดแกไขระบบงานที่มีความสําคัญยิ่งยวดเสร็จสิ้นเปนสวนใหญไปตั้ง
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แตเดือนมิถุนายนไปแลว ที่ยังไมเสร็จตองรอมาจนถึงเดือนกรกฎาคมก็เปนเพราะบริษัทผูผลิตยัง
ผลิตเครื่องที่ใชกับปสองพันไดไมเสร็จ หรือไดอุปกรณมาแลวแตยังติดตั้งเครื่องไมเรียบรอย หรือ
ยังทดสอบไมเสร็จเทานั้น
ขอไดเปรียบของรัฐวิสาหกิจก็คือมีงบประมาณของตนเองมากพอที่ผูบริหารสามารถตัดสิน
ใจนํามาใชไดกอน ดวยเหตุนจ้ี งึ อาจกลาวไดวา ปญหา Y2K จะไมทาให
ํ ประเทศไทยเกิดปญหา
ไฟฟาดับ หรือ เครื่องบินรอนลงสนามบินไมได ที่กลายืนยันเชนนี้ก็เพราะรัฐวิสาหกิจได
ดําเนินการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด ผูร บั ผิดชอบทุกคนเขาใจดีวา หาก
ระบบคอมพิวเตอรของตนเกิดความผิดพลาดแลวอาจทําใหเกิดผลกระทบอยางใหญหลวง ดังนัน้
จึงระดมคนลงไปตรวจสอบและแกไข บางแหงก็ถึงกับวาจางบริษัทที่มีประสบการณจากตาง
ประเทศมาสํารวจปญหา ตรวจสอบเครือ่ งมือ และแกไขให เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นเพราะปญหานี้
เปนปญหาใหมที่เราไมมีประสบการณในการแกไขมากอน
หนวยงานดานการเงินการธนาคาร หนวยงานกลุมนี้มีทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแกบรรดา
ธนาคาร บริษัทไฟแนนซ บริษัทประกันภัย รวมถึงตลาดหลักทรัพยดวย หนวยงานเหลานี้ก็ได
แกไขปญหาเสร็จสิ้นไปหมดตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนแลว เชนบรรดาธนาคารทั้งหลายนั้นหาก
ไมแกไขจนกระทั่งผูจัดการใหญสามารถเซ็นนามยืนยันประกาศแกชาวโลกวาธนาคารของตนแก
ปญหา Y2K สําเร็จลุลวงดวยดีแลว บรรดาธนาคารสําคัญทั่วโลกก็จะไมยอมคบคาสมาคมดวย
นอกจากการแกปญหาของตนเองแลวบรรดาธนาคารตาง ๆ รวมกับธนาคารแหงประเทศไทยยัง
ทดสอบระบบเอทีเอ็มรวมกันเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ผลการทดสอบเปนไปอยางดียิ่ง
ปญหาที่พบก็มีบางแตเปนปญหาเล็กนอยไมยุงยาก ดังนัน้ จึงไมจําเปนตองเปนหวงวาเงินฝาก
ของลูกคาจะอันตรธานไปเพราะ Y2K ทางดานตลาดหลักทรัพยนั้นก็ไดแกไขปญหาที่อาจจะเกิด
กับระบบคอมพิวเตอรของตนไปแลว อีกทั้งไดกาหนดมาตรการให
ํ
บริษัทมหาชนทั้งหลายตอง
ดําเนินการแกไขอยางจริงจังออกมานานแลวเชนกัน รายงานลาสุดก็คือบริษัทตาง ๆ ไดดาเนิ
ํ นการ
ตามที่กาหนดแล
ํ
ว
กิจการการบิน ในสวนดานเครื่องบินที่หลายคนเปนหวงจนกระทั่งประกาศวาจะไมยอมนั่ง
เครื่องบินในวันสงทายปเกานั้น เวลานี้ก็เชื่อวาจะไมเปนอะไรเพราะแกไขไปเรียบรอยแลว ไม
วาจะในเรื่องของสนามบิน เครือ่ งบิน เรดาร และ ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนัน้ เครือ่ งบินก็จะ
บินไดตามปกติและจะไมมีปญหาแตอยางไร
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ความจริงเรื่องการบินมีความซับซอนจนนาเห็นใจผูที่เปนหวงเรื่องนี้ เครื่องบินเองก็มี
ระบบคอมพิวเตอรฝงตัวอยูดวย อีกทั้งยังใชคอมพิวเตอรในการคํานวณเสนทางบินและตําแหนง
เครื่องบิน เรื่องนี้ทางบริษัทผูผลิตยืนยันวาเครื่องบินจะไมไดรับผลกระทบจากปญหา Y2K สาย
การบินก็อาจมีปญหาไดโดยเฉพาะในระบบบริการตาง ๆ แตเรื่องนี้ทางการบินไทยก็ไดแกไข
ปญหาลุลวงดวยดีจนมีการประกาศความพรอมลงในนิตยสารสวัสดีแลว
ทางดานการทาอากาศยานที่รับผิดชอบเรื่องของสนามบินตาง ๆ นัน้ ความจริงแลวกลับ
ไมไดรับผลกระทบจาก Y2K มากนัก เพราะไมไดดูแลสวนที่จะมีปญหาสําคัญ ๆ ในดานการบิน
นอกจากสวนที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสาหรั
ํ บนํารองเครือ่ งบิน การจัดประตูชอ งทางเขาออกให
เครื่องบินเขาเทียบอาคารหรือเขาจอด การดูแลใหบริการแกเครื่องบินและสายการบิน การให
บริการดานกระเปา และการขนสงสินคา ฯลฯ ในดานสนามบินนั้น องคการการบินระหวาง
ประเทศหรือ IATA ไดจาแนกสนามบิ
ํ
นเปนสามระดับตามความหนาแนนของการจราจร ที่ทา
อากาศยานกรุงเทพฯ ซึ่งมีการจราจรหนาแนนมากที่สุดแหงหนึ่งของโลกนั้นทาง IATA ไดเขามา
ชวยดําเนินการแกไขปญหาเอง สวนสนามบินที่เหลือนั้นทางไทยก็แกไขปญหากันเองโดยอาศัย
คําแนะนําของ IATA
ทาง IATA ไดเคยประกาศรายละเอียดการแกไขปญหาเรื่องเสนทางบินไวเชนกัน โดย
กําหนดเสนทางบินใหมหมดสําหรับใหเครือ่ งบินใชในชวงตนป 2000 ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดปญหาที่
คนกลัววาเครื่องบินจะหลงทิศไปชนกัน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดเขตเวลาทั่วโลกกันใหมเพื่อ
ลดความสับสนเพราะการกําหนดเวลาของประเทศตาง ๆ นั้นยุงยากและซับซอนมาก
หนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการบินก็คือ บริษัทวิทยุการบิน รัฐวิสาหกิจแหงนีท้ ํา
หนาที่ดูแลระบบเรดารสําหรับตรวจสอบและรับชวงนําทางเครื่องบินที่ผานนานฟาไทย เจาหนาที่
ของบริษัทรายงานวาไดดําเนินการติดตั้งเรดารใหมและไดออกขอกําหนดคุณลักษณะใหสามารถ
รองรับกับ Y2K ได ดังนั้นการตรวจสอบตําแหนงที่อยูของเครื่องบินจะไมพลาด
มีคนถามผมวาจะกลานั่งเครื่องบินไหมในวันนั้น ผมก็ขอประกาศวานั่งแน ๆ ถาจะมีใคร
ออกคาเครื่องบินใหไปฉลองที่ฮาวายสักหนึ่งสัปดาห แตอยางนอยขอทีน่ ง่ั ชัน้ หนึง่ หรือชัน้ ธุรกิจ
และขอพักโรงแรมหาดาวเปนอยางนอยก็แลวกัน
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หนวยงานสาธารณสุข เครื่องมือแพทยเปนสิ่งที่มหัศจรรยและเหลือวิสัยที่คนทั่วไปจะ
เขาใจได เมื่อไมรูวาเครื่องมือเหลานี้ทํางานไดอยางไรก็ยิ่งทําใหคนทั่วไปรูสึกเปนกังวลวาเครื่อง
มืออาจจะทํางานผิดพลาดได และจะสงผลกระทบตอชีวิตคนไขในโรงพยาบาลได หลายคนกลัว
วาอุปกรณในหองไอซียูอาจทํางานผิดจนทําใหคนไขตายเมื่อถึงเวลา 0.01 นาฬิกาของวันที่ 1
มกราคม ปสองพัน หลายคนกลัววาเครื่องอัลตราซาวนดจะทํางานผิดทําใหเห็นนิ่วขนาดใหญใน
ไตหรืออวัยวะอื่น ๆ เพราะตระหนักถึงความกังวลใจเหลานี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดมี
โครงการตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือแพทยที่ใชทั่วประเทศ กอนหนานี้ทางกระทรวงฯไดวา
จางบริษัทที่ปรึกษามาตรวจสอบเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลสามแหงที่กรุงเทพฯ ลําปาง และ
ขอนแกน พบวาจากเครื่องมือแพทยทั้งหมดราวสามพันชิ้นนั้น มีเพียงสี่สิบกวาชิ้นที่อาจไดรับผล
กระทบจากปญหา Y2K และไมใชผลกระทบที่รายแรงอะไร เครือ่ งมือเหลานัน้ ยังทํางานไดดี
เพียงแตจะพิมพวันที่ผิดไปเทานั้น ดังนั้นจึงไมควรวิตกวาจะไมไดรับความปลอดภัยในโรง
พยาบาลเพราะปญหา Y2K ขอมูลนี้ก็ตรงกับที่ผมไดรับทราบมาจากโรงพยาบาลในเคมบริดจซึ่ง
เปนโรงพยาบาลขนาดใหญแหงหนึ่งของอังกฤษ เขารายงานวาตรวจไมพบวามีเครื่องมือแพทย
ชนิดใดที่จะมีผลกระทบตอชีวิตคนไข สวนเครื่องมือที่จะเกิดปญหาเรื่องวันที่ผิดก็มีไมเกิน 3 เปอร
เซนตเทานัน้ สําหรับระบบคอมพิวเตอรที่ใชในโรงพยาบาลของไทยนั้นสวนมากยังไมไดเปน
ระบบที่ซับซอนและจะไมเกิดปญหาอยางเชนรายงานเวชระเบียนผิดพลาดหรืออะไรทํานองนัน้
้
นสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอประชาชน ดังนัน้ นําจึ
้ งเปนหัว
การประปา นําสะอาดเป
ขอหนึ่งที่ทางตางประเทศสนใจสอบถามกันมากวาทางไทยไดแกปญหานี้พรอมแลวหรือไม ใน
การประชุมกับผูแทนของการประปานครหลวงเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ ผูแทนไดแจงวาทางการ
ประปาไมมีระบบงานที่จะเกิดปญหา Y2K การผลิตและการสงนําประปาไปยั
้
งชุมชนตาง ๆ ก็ใช
ระบบทอแบบเดิม ไมไดใชระบบอัตโนมัติที่มีคอมพิวเตอรควบคุม ในสวนที่จะมีผลกระทบตอ
ประชาชนคือการคํานวณคานํ้าและจัดพิมพใบเสร็จรับเงินก็ไดแกไขปญหาไปแลว
การรักษาความสงบและความมัน่ คงของประเทศ เรื่องนี้เปนหนาที่ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และ ของกระทรวงกลาโหม รายละเอียดเรื่องเหลานี้ตองแถลงวาเราไมทราบมากนัก แต
ทางสองหนวยงานนี้ก็ไดประชาสัมพันธวาไดแกไขปญหา Y2K ลุลวงไปดวยดี และที่วิตกกันวา
อาวุธรายจะมีชปิ คอมพิวเตอรควบคุมการทํางานและชิปอาจจะเสียนั้นก็ไมเปนความจริง เพราะไม
ไดใชวันที่ในชิปในการทํางานแตอยางใด ดังนั้นก็นาเชื่อวาปญหาในดานนี้ก็คงจะไมมี
เชนกัน หรือถึงมีก็คงนอยและไดแกไขไปแลว
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ภาคเอกชน คราวนี้มาดูภาคเอกชนกันบาง ผมไดเคยกลาวไปตอนตนวาบริษัทเอกชน
นั้นตื่นตัวสนใจแกปญหา Y2K มากอนภาครัฐ นั่นเปนจริงเฉพาะบริษัทที่เปนเครือขายของบริษัท
ตางประเทศ และบริษัทที่ตางประเทศเปนหุนสวนหรือเปนพันธมิตรอยูดวย สวนบริษัทไทย ๆ
หรือบรรดา SME ทั้งหลายนั้นพบวายังไมใครจะสนใจปญหา Y2K มากนัก ตรงนี้ก็นาหนักใจ
เหมือนกัน เพราะการทําธุรกิจขนาดเล็กนั้นมีกระจายกันทั่วประเทศ และทุกซอกทุกซอย อยางไร
ก็ตามพบกันมากอนหนานี้วาธุรกิจขนาดเล็กนั้นยังไมไดใชคอมพิวเตอรในระดับกาวหนาถึงขั้นที่
ไมมีคอมพิวเตอรแลวจะทํางานตอไปไมได อีกทั้งยังไมไดเชื่อมโยงอุปกรณคอมพิวเตอรเขากับ
เครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ ถาจะมีใครตอเขาระบบอินเทอรเน็ตบางก็อาจจะเพราะมีคนในธุรกิจ
นั้นที่เปนนักศึกษาและไดหมายเลขอินเทอรเน็ตมาใช ลําพังเถาแกขายกวยเตี๋ยวที่รายไดหลายหมื่น
ตอเดือนนั้นคงไมไดใชคอมพิวเตอรจัดทําตารางการผลิตกวยเตี๋ยวอยางแนนอน
เรือ่ งอุตสาหกรรมนัน้ เปนเรือ่ งใหญทจ่ี ะตองดูแลกันอยางจริงจัง ขณะนีท้ างกระทรวงอุต
สาหกรรมก็ไดรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมในการจัดสัมมนาใหความรูความเขาใจแกเจาของกิจการ
อุตสาหกรรมอยูแ ลว แมจะไมสามารถทําไดกวางขวางมากนักแตก็ทาอยู
ํ โดยตลอด ในสวนของ
คณะกรรมการ Y2K ระดับชาตินน้ั ตองกลาววาไมไดดูเรื่องนี้โดยตรง เพราะคิดวาทางภาคเอกชน
นาจะตองชวยตัวเอง แตทางศูนย Y2K ก็พรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารแกผูที่ไมทราบวาจะ
ดําเนินการอยางไร เพียงแตเจาของกิจการจะตองทําเองหรือวาจางคนอื่นมาทําเทานั้น
ปญหา Y2K ในทองถิ่นตางจังหวัด
ศูนย Y2K ตระหนักดีวา ปญหา Y2K นั้นไมไดเกิดเฉพาะกับหนวยงานใน
กรุงเทพมหานครฯ เทานัน้ แมในตางจังหวัด ก็อาจจะเกิดปญหานี้ได และจําเปนที่จะตองหาทาง
ชวยเหลือไมใหหนวยงานตางจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชนตองเกิดปญหาจนถึงขั้นหยุดงาน หรือ
เกิดความเสียหายจนทําอะไรตอไปไมได ดวยเหตุนท้ี างศูนย Y2K จึงไดทาความตกลงกั
ํ
บทาง
ทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อขอใหมหาวิทยาลัยในภูมิภาครับหนาที่เปนศูนย Y2K ภูมิภาคเพื่อชวยให
ขอมูลขาวสาร และ ดําเนินการแกไขปญหาใหแกหนวยงานทั้งหลายในภูมิภาคที่รองขอมา จนถึง
ขณะนี้ทางศูนย Y2K รวมกับทบวงฯ ไดตั้งศูนย Y2K ภูมิภาคไปแลวเจ็ดแหงคือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดูแลหนวยงานในภาคกลางและตะวันตก
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดูแลหนวยงานในภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดูแลหนวยงานในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะดูแลหนวยงานในภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยบูรพา จะดูแลหนวยงานในภาคตะวันออก
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะดูแลหนวยงานในภาคใต
ปญหาที่ทางเรานึกเกรงวาจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องขลุกขลักที่อาจเกิดขึ้นในทองถิ่นตาง ๆ เพราะ
ขณะนี้ทางสํานักงานจังหวัด และ หนวยงานราชการระดับจังหวัดจํานวนมากก็มีเครื่องพีซีใชกัน
มากแลว แตหลายหนวยงานยังไมตื่นตัวสนใจทางดานนี้ เมื่อเราไดรวมมือกับทางทบวงฯ จัดตัง้
ศูนย Y2K ภูมิภาคขึ้นแลว ก็ไดดาเนิ
ํ นการฝกอบรมผูที่จะทําหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหา Y2K ขึ้น
มาเปนจํานวนมาก จนเชื่อวาสามารถที่จะรับมือกับปญหาทางภูมิภาคได
การจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน
ที่กลาวไปแลวขางตนวาปญหา Y2K ไมนาจะมีผลกระทบมากตอประเทศไทยนั้นไมไดไม
มีเหตุผล เมื่อปลายเดือนมิถุนายนนี้ผมไดเดินทางไปรวมประชุมสหประชาชาติในฐานะผูประสาน
งานแกไขปญหา Y2K ของประเทศไทย การประชุมครั้งนี้มีผูประสานงานจากประเทศตาง ๆ มา
ประชุมกวา 170 ประเทศ ทุกคนรวมทั้งสหประชาชาติเชื่อวาขณะนี้ชวงเวลาที่วิกฤติไดผานไป
แลว หนวยงานสําคัญ ๆ ในประเทศสวนใหญไดแกไขปญหา Y2K ลุลวงดวยดี และไมคิดวาจะมี
ปญหาอะไรรุนแรงเหลืออยูอ กี
สําหรับไทยเราเองนัน้ ผมพบวาระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชเลข พ.ศ. สี่หลักนั้นไมไดรับ
ผลกระทบจากปญหา Y2K มากนัก มีบางเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ ในระบบที่อานเลขป ค.ศ. จากเครือ่ ง
แลวนํามาเปลี่ยนใหเปนเลขพุทธศักราชดังไดเลาไปตอนตนเกี่ยวกับเรื่องของคลังยา จุดนี้เองที่ผม
คิดวาคุณพระคุณเจายังชวยเรา คือทําใหไมตองแกไขปญหา Y2K ในระบบงานทุกระบบ คงแก
เฉพาะสวนที่จาเป
ํ นเทานั้น หากเราไมไดใชเลข พ.ศ. แลวการแกไขปญหาของเราก็จะมี
ปญหาอยางแนนอน
สําหรับในสวนทีเ่ ปนเครือ่ งมือเครือ่ งใชหรือเครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบคอมพิวเตอรฝง ตัวอยูน น้ั
จากการตรวจสอบจริงก็พบวามีใชกันไมมาก และที่มีอยูในโรงพยาบาลคือเครื่องมือแพทยก็ไมได
เสียหายจนถึงกับใชการไมได คงมีปญ
 หานารําคาญเพียงเล็กนอยเทานั้น
แมวาผูที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา Y2K โดยทั่วไป รวมทั้งผมดวย จะเชื่อวาจะไมเกิด
เรือ่ งราย ๆ แตก็ไมมีใครกลารับประกันวาจะไมเกิด พอ ๆ กับที่ไมมีใครกลารับประกันวาในวัน
ปใหมจะไมมีใครฆากัน เพราะเรื่องเหลานี้อยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของเรา จุดเล็ก ๆ หรือ
ประเด็นเล็ก ๆ ก็อาจจะสรางปญหาใหเกิดตามมาได เหมือนกับคนที่ออกไปฉลองปใหมตามสถาน
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เริงรมยทั้งหลาย หากมองหนากันมากไปจนเขมนกันแลว คนถูกมองอาจชักมีดมาแทงคน
มองโดยไมตองถามเหตุผลก็ได ดวยเหตุนี้เอง เราจึงตองมาเนนใหหนวยงานทุกแหงจัดทําแผน
สํารองฉุกเฉินขึน้ โดยดวน
แผนสํารองฉุกเฉินนั้นก็เหมือนแผนหนีไฟตามอาคารใหญ ๆ นัน่ เอง คือเราจัดทําแผนไว
ดวยความเชื่อวาจะไมตองใช แตการมีแผนก็ดีกวาไมมี เพราะทําใหเราทราบวาเราจะตองทําอะไร
หากเกิดปญหาขึน้ ไมใชรอใหปญหาเกิดแลวคอยคิดอานวาจะทําอยางไรกันดี
คําวาสํารองที่ใชกันนั้น หมายถึงเปนแผนที่จัดเตรียมเอาไวใหหนวยงานสามารถทํางานตอ
ไปไดโดยไมติดขัดหากเกิดปญหาขึ้น โดยที่งานนั้นอาจจะหยอนประสิทธิภาพไปบาง แตก็ไมถึง
กับหยุด สวนคําวาฉุกเฉินนั้นหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดฝน
ยกตัวอยางเชน หากขอมูลจากหนวยงานหรือบริษัทที่ไมไดแกไขปญหา Y2K ถูกสงเขา
มาในระบบคอมพิวเตอรของเรา ทําใหระบบของเราเกิดปญหาขัดของจนไมสามารถทํางานตอไป
ได เชนนีเ้ ราก็จะตองรีบนําแผนสํารองฉุกเฉินขึ้นมาใชงานแทนระบบเดิม แลวรีบแกไขระบบที่
เสียหายใหกลับมาดีดังเดิม
การทําแผนสํารองฉุกเฉินนั้น ที่จริงก็มีการทําอยูบางแลว เชน ตามโรงพยาบาลตาง ๆ
ตองมีเครือ่ งกําเนิดไฟฟาเอาไวใชหากไฟฟาดับ หรือที่บานของคนทั่วไปก็มีตูยาสําหรับใสยา
สามัญประจําบานเอาไวเมื่อเกิดปญหาปวยไขหรือบาดเจ็บขึ้นมาโดยกระทันหัน
ในเรื่องนี้ขอบอกกลาวใหทราบทั่วกันวาคณะกรรมการ Y2K ระดับชาติไดสง่ั การใหทกุ
หนวยงานจัดทําแผนเชนนีแ้ ลว และคาดวาจะเสร็จกันหมดภายในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนัน้
ขณะที่เขียนเรื่องนี้อยูก็มีขาววาทางธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการและสั่ง
การแกไขปญหา Y2K เพื่อรับมือกับปญหา Y2K ที่อาจจะเกิดในภาคธนาคารและการเงินแลว
สําหรับศูนยปฏิบัติการระดับชาตินั้นทางศูนย Y2K ก็ไดพูดคุยกันบางเหมือนกัน แตยังไม
ไดสรุปวาจะดําเนินการอยางไร จะขอใชศูนยที่มีอยูแลวเชนที่กรุงเทพมหานครฯ จะไดไหม หรือ
จะตองสรางศูนยใหม แมเวลานี้ยังไมไดคิด แตการทําศูนยเชนนี้ก็ไมยุงยากอะไรในดานการเตรียม
การ เพราะขอมูลสําหรับดําเนินการก็มีพรอมอยูแลว
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ในเรื่องปญหาฉุกเฉินนี้ พวกฝรั่งกลัวกันมาก เพราะเดือนมกราคมนัน้ ประเทศของเขา
สวนใหญจะหนาวจัดมาก หากไมมีพลังงานไฟฟาแลว ประชาชนอาจเจ็บปวยถึงตายได นอก
จากนั้นประเทศที่กาวหนากวาเราก็ใชบัตรเครดิต และ เช็คเงินสดกันมาก หากระบบคอมพิวเตอรมี
ปญหาแลว การจับจายใชสอยก็จะหยุดชงัก ทําใหตองพยายามเขมงวดในการจัดทําแผนสํารองฉุก
เฉิน เลยไปจนถึงการจัดพิมพธนบัตรเพิ่มดวย แตเรื่องเชนนี้ไมใชเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับ
คนไทย ดังนั้นเราจะไปตื่นตกใจแบบฝรั่งไมได ตรงนี้เปนจุดที่สื่อมวลชนหลายคนไมเขาใจ
และพยายามจับมาตรฐานฝรั่งในดานการทําแผนสํารองฉุกเฉินมาใชกับบานเรา เมื่อเห็นวาการผลัก
ดันของภาครัฐในเรื่องนี้มีนอยก็จะพยายามจุดประเด็นใหเห็นวาไทยไมพรอม แตหาทราบไมวา
ผลกระทบจาก Y2K ที่วามานั้นนะจะไมมากเทากับการประโคมขาวใหตางชาติเห็นวาไทยไมพรอม
และอาจสงผลตอไปถึงการแกปญหาเศรษฐกิจตอไปในอนาคตดวย
สรุป
ผมคงไมตองสรุปอะไรมากนัก เพราะเรื่องที่เขียนมาใหอานขางตนก็เปนการสรุปสิ่งที่เกิด
ขึ้นในระยะสองปที่ผานมาดีอยูแลว
ถาจะใหสรุปสั้น ๆ ก็ขอบอกวาทางไทยเรานั้นไดมีการเตรียมพรอมรับมือปญหา Y2K
อยางดียิ่ง แมจะมีปญหาขลุกขลักเหลืออยูบางแตก็ไมใชเรื่องใหญโตอะไร การปองกันและเตรียม
การของหนวยงานตาง ๆ ก็คอนขางพรอมมากทีเดียว
ก็ปองกันและเตรียมการขนาดนี้แลว จะตองไปตื่นตกใจกับปญหานี้ทําไมละครับ
____________________
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