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โลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกที่ใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารเปนหลัก ผูคนสามารถไปมาหาสู กัน ได
ตลอดเวลา แตการเดินทางขามประเทศก็ยังคงตองมีดานตรวจคนเขาเมืองที่จะคอยตรวจเอกสารประเภทหนังสือ
เดินทางและวีซาอยู
การจําแนกประเภทของตรวจลงตราหรือวีซาของ
แตละประเทศนั้นไมเหมือนกัน ประเภทของวีซาสวนใหญที่
แตละประเทศมีเหมือนกันไดแก การตรวจลงตราประเภท
นักทองเที่ยว, ศึกษาตอ, ทํางาน, ผูอยูอาศัยชั่วคราว (NonImmigrant), ผูอพยพ, ทูต เปนตน
ปจจุบันแคนาดาตองการพัฒนาเทคโนโลยีของตนและหมาย
มั่ น ที่ จ ะเป น “ศู น ย ก ลางนวั ต กรรม” ที่ ก า วหน า ทาง
เศรษฐกิ จ ส ง ผลให มี บ ริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การทางด า นนี้
จํานวนมาก แมวาเครื่องจักรจะสามารถทํางานแทนมนุษย
ไดจํานวนมากแลว แตแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะทางก็
ยั งคงเป น สิ่ งจํ า เป น และแรงงานเหล า นั้น มั กอยูน อกประเทศแคนาดา บริษัทตางๆ ที่ตองการแรงงานมีฝมือจึง
ประกาศรับสมัครงาน ทวาก็มีอุปสรรคอยางหนึ่งเปนตัวขัดขวางอยู นั่นก็คือกระบวนการขอวีซาที่แสนจะยุงยากของ
แคนาดานั่นเอง
เนื่องจากประเทศแคนาดาเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง เดิมจึงเคยมีนโยบายรับผูอพยพเขามามากผานขั้นตอนที่
ไมซับซอน ทวาปจจุบันเริ่มมีจํานวนประชากรมากขึ้น และไดกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aged Society) ไปเสียแลว
สงผลใหมีประชากรผูสูงอายุมากกวาประชากรวัยอื่นๆ รวมถึงวัยแรงงานดวย การจะกระตุนใหมีนโยบายเพิ่มบุตร
หลานก็ดูจะไมทันการ การนําผูอพยพมาเปนแรงงานแทนจึงเปนตัวเลือกที่ดีทางหนึ่ง ทวากระบวนการจางงานผูที่
ไมใชชาวแคเนเดีย นชางยากเย็น เพราะประเทศนี้มีกฎหมายวาใหผูประกอบการทั้งหลายแสดงหลักฐานวา ได
พยายามจางงานคนในทองที่ (ชาวแคนาดา) กอน หากไมสามารถหาได จึงจะจางประชากรชนชาติอื่นที่ไมใชแคเน
เดี ย นได ต อ ไป นโยบายการรั บ ผู อ พยพของแคนาดาจึ ง มี ค วามซั บ ซ อ นขึ้ น เรื่ อ ยๆ และเปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ
ผูประกอบการจํานวนมากเห็นวา ขั้นตอนดังกลาวเปนเรื่องที่เสียทั้งเวลา เงิน และ ความพยายาม เพราะพวกเขา
ตางตองการแรงงานมีฝมือที่มักไมใชชาวแคเนเดียนมาทํางานในบริษัท โดยเฉพาะบริษัทประเภทเทคโนโลยีที่จะชวย
ใหแคนาดาเขาใกลเปาหมายการเปนศูนยกลางนวัตกรรมไดอีกขั้น
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กระนั้นทั้งกฎหมายหรือขั้นตอนการขอวีซา (ประเภทผูอพยพ) ก็ยังเปนเรื่องยากและตองใชเวลานานราว หนึ่งปครึ่ง
ถึงสองป สงผลใหผูคนที่มีความสามารถเหลานั้นถูกดึงตัวไปที่อื่น เมื่อพวกเขามีความสามารถอยูแลว จึงเอาเวลานั้น
ไปหาโอกาสอื่นที่รออยูมากมายดีกวาที่จะเอาเวลามาเสียไปกับการขอวีซาเพื่อเขาทํางานในแคนาดาเปนป
สภานวั ตกรรมแห งแคนาดาได เ ข า พบกับ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพัฒ นานวัตกรรมวิทยาศาสตร แ ละ
เศรษฐกิจแหงแคนาดา – นาย Navdeep Bains เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปญหาเรื่องนี้เชนกัน สงผลใหรัฐบาลไดรับความ
กดดันมากขึ้นจากทั้งผูประกอบการและสภานวัตกรรมในเรื่องการเรงหรือแกไขกระบวนการขอวีซาของผูอพยพ
การมีอุปสรรคดังกลาวขณะที่ตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดูเปนเรื่องที่ขัดแยงกันเองอยูมาก ในทางตรงกัน
ขาม หากพัฒนาระบบขั้นตอนเกี่ยวกับวีซาและผูอพยพอยางไมรอบคอบ กอาจสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาได
เชนกัน เชน การแยงงานกันทํา หรือ อัตราการวางงานของพลเมือง เปนตน
ขอเสนอแนะ
ธุรกิจรานอาหารไทยในแคนาดาเองก็กําลังประสบปญหาการขาดพอครัวแมครัวชาวไทยที่มีฝมือ อันเปนผลมาจาก
กระบวนการทางวีซาของแคนาดาเชนกัน เมื่อผูประกอบการแคนาดาเริ่มตองการสรางความเปลี่ยนแปลงแกการยาย
แรงงานอั น จะส งผลต อกระบวนการขอวี ซาเชนนี้ ก็อาจเปน โอกาสที่ดีสําหรับ ผูที่ตองการมาทํางานที่แคนาดา
อยางไรก็ตาม หากตองการลงหลักปกฐานอยูที่แคนาดา การเริ่มดวยการศึกษาตอที่แคนาดาจะสงผลใหการขอวีซา
เพื่อเปนผูอยูอาศัยถาวร (Permanent Resident) –ระดับขั้นกอนที่จะเขาสูการเปนพลเมือง ไดงายขึ้น เนื่องจาก
แคนาดาตองการประชากรที่มีการศึกษาและเนนวาเปนการศึกษาจาก “สถาบันในแคนาดา” เทานั้น ผูที่สนใจก็
ยังคงตองติดตามระเบียบการสําหรับผูอพยพที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ
2) ภาวะเสพติดสังคมออนไลน

แหลงที่มา: The Globe and Mail. July 22, 2016

ปจจุบันนี้โลกเราพัฒนาไปอยางกาวกระโดด เทคโนโลยีตางๆ ไดรับการวิวัฒนาการและเขามามีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตประจําวันของเรามากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานไอทีประเภทโซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดียคือแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมรูปแบบหนึ่งที่ใหเราสามารถสื่อสารและติดตอ รวมถึงติดตาม
ผูคนตางๆ ผานทางออนไลนไดทั้งในรูปแบบขอความ รูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอ เชน เฟซบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม
แสนปแชท เปนตน
ชาวแคนาดาเปนผูที่มีอาการเสพติดอินเตอรเน็ตมากที่สุดในโลกตะวันตก โดยเฉพาะเด็กวัยรุนยุคเจน Z
(Generation Z) จากผลการสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ของมลรัฐออนตาริโอในป พ.ศ. 2015 พบวา 2
ใน 3 ของเด็กเหลานี้ใชเวลาตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป ในแตละวันไปกับการมองหนาจอ (ทั้งนี้การสํารวจรวมไปถึง
หนาจอโทรทัศนดวย) กระนั้น รอยละ 16 ของเด็กนักเรียนก็ไดใหขอมูลวา พวกเขาใชเวลาอยางนอย 5 ชั่วโมงขึ้นไป
ไปกับโซเชียลมีเดียเพียงอยางเดียว ซึ่งตัวเลขเพิ่มมาจากสถิติในป ค.ศ. 2013 ถึงรอยละ 5 โซเชียลมีเดียทําใหเรา
สามารถติดตามความเปนไปของผูคนไดจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งทําใหคนที่ไกลกัน ใกลกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทําให
คนที่ใกลกัน กลับหางไกลกันมากขึ้นไปดวย สงผลใหเกิดความเชื่อที่วา ในขณะที่อินเตอรเน็ตเชื่อมโยงผูคนเขาหากัน
มันก็แยกคนใหเชื่อมโยงไมถึงกันดวยเชนกัน ซึ่งนักวิจัยเรียกความคิดแบบนี้วา “ความยอนแยงของอินเตอรเน็ ต
(Internet Paradox)”
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เรามักจะไดคํากลาวที่วา “เราไมไดติดมือถือ แตเราติดคนใน
มือถือ” แมจะดูเปนประโยคที่หวานเลี่ยน ทวาก็มีนัยยะบางอยางแฝง
อยู คือเราพอใจกับการไดสนทนาและติดตามชีวิตความเปนอยูของ
ผู ค นระยะไกลที่ ไ ม ว า ใครก็ ส ามารถเห็ น ได จ ากบนหน า จอมื อ ถื อ
มากกว าการสนใจคนรอบข า งไปเสีย แลว กลายเปน วาการที่เราไม
อัพเดต ไมรูขอมูลของเพื่อนๆ ในเฟซบุคที่ดําเนินไป จะทําใหเราคุยกับ
คนอื่นไมรูเรื่อง สงผลใหผูที่เดิมไมเลนเฟซบุคหรือโซเชียลมีเดีย อื่นๆ
ตองหันมาเลนบางเพื่อใหมีบทสนทนาและความเขาใจที่ตรงกับคนหมู
มาก หรือที่เรียกกวา “การกลัวจะพลาดประเด็นสําคัญในโลกโซเชี่ยล
(Fear of Missing Out; FOMO)”
ในเดือนพฤศจิกายนป ค.ศ. 2015 มีรายงานการศึกษาจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียวา “ความ
อิจฉา” เปนตัวขับเคลื่อนเฟซบุค เมื่อเราเห็นเพื่อนโพสตภาพที่ไปเที่ยวอยางมีความสุขในวันหยุดของเขา หรือ ภาพ
ลูกๆ ที่สุดแสนจะนารัก เราก็จะเกิดความตองการจะเปน ตองการจะมีแบบเขาบาง จนตองสนองความตองการนั้น
ในที่สุด นอกจากนี้โซเชียลมีเดียก็อาจสงผลกระทั่งทําใหเรากลายเปนใครอีกคน ที่จะตองบํารุงภาพลักษณของตนให
ดูดีอยูเสมอ เพื่อดึงดูดยอดไลค ยอดแชรใหมากๆ หรือ เปนคนสองบุคลิกก็ไดเชนกัน คือ ในโลกแหงความเปนจริงมี
บุคลิกแบบหนึ่ง แตในโลกออนไลนมีบุคลิกอีกแบบหนึ่ง หรือกระทั่งผลกระทบทางกายภาพและจิตใจที่จะทํ าให
รางกายเกิดอาการเมื่อยลา วุนในตาเสื่อม โรคซึมเศรา ฯลฯ
อยางไรก็ตาม มีผูคนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุนที่บอกวาพวกเขาตองการหางจากโลกออนไลนดูบาง
จึงพยายามลองตัดโซเชียลมีเดียออกจากชีวิตระยะหนึ่ง โดยใชวิธีการลบแอพพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียทุกแอพออกจาก
มือถือ และพบวามันเปนอะไรที่สดชื่นมาก พวกเขารูสึกมีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้น ไดมีโอกาสชื่นชมทิวทัศนอื่นที่ไมใช
หนาจอ และไมตองมาคอยกังวลอยูตลอดเวลาวา คนที่เราคอมเมนทไปจะตอบเรากลับมาเมื่อไหรหรือคอยมานั่งคิด
วาควรจะตอบเขากลับไปดวยคําพูดแบบใด
นอกจากนี้ ในแคนาดายังมีการทดลองใหเลิกเลนเฟซบุคเปนเวลา 99 วันดวย จากการทดลองดังกลาว มี
เด็กคนหนึ่งกลาววา ในวันที่เขาพยายามละจากโซเชียลมีเดียเปนวันที่ 10 เขาเกิดเผลอไปเขาเฟซบุค แตพบวาไมมี
ใครรูสึกถึงการหายไปจากโลกโซเชียลของเขาเลย ไมมีใครโทรหรือสงขอความมาถามเลยวาเกิดอะไรขึ้นกับเขา
หรือไม ทําใหตระหนักไดวาผูคนสวนใหญในโซเชียลมีเดียพรรณนาถึงเรื่องของตัวเองมากกวาที่จะพยายามทําความ
เขาใจผูอื่นอยางแทจริง และมีความรูสึกวาไดถูกครอบงําโดยเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน
การลาพักรอนจากโซเชียลมีเดีย (Social-Media Vacation) จึงไมใชการตัดสินใจที่แยนัก หากจะพอทําให
เราหันมามองโลกแหงความจริง และเริ่มสนทนากับคนใกลตัวที่บอยครั้งเราไดมองขามไปและไมเห็นถึงความสําคัญ
ของพวกเขา
อยางไรก็ตาม โซเชียลมีเดียไมไดจํากัดเพียงกลุมวัยรุนเสมอไป ผูใหญจํานวนมากก็ใชวาจะไมติดโซเชี่ยล
ในทางกลับกัน ผูใหญเองก็ไมควรดวนตัดสินเด็กๆ จากเพียงเพราะโซเชียลมีเดียเชนกัน เพราะครั้นจะหามไมใหพวก
เขาเลนเลยก็คงจะไมได หากแตคอยสอนใหพวกเขาเขาใจสิ่งที่เปนไปและใหรูจักแยกแยะนาจะดีกวา
ขอเสนอแนะ
แมวาการติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปจะไมใชสิ่งที่ดีนัก ทวาก็สงผลใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมขึ้นมากมาย
โดยเฉพาะ “ธุรกิจออนไลน” ที่มีทั้งการขายปลีกโดยบุคคลธรรมดาผานทางแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน อินสตาแกรม
หรือผานเว็บไซตรายใหญที่มีการบริการระหวางประเทศ เชน อเมซอน (Amazon) หรือ อี-เบย (E-Bay) การโฆษณา
สินคาและบริการผานทางเฟซบุค ฯลฯ หากเปรียบเปนกราฟ ขณะนี้อาการติดโซเชียลของคนทุกกลุมกําลังอยูใน
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จุดสูงสุด หากผูประกอบการรายใดสนใจจะเปดกิจการสวนกระแส ซึ่งสามารถพาผูคนออกมาจากโลกออนไลน
เพื่อพบกับบรรยากาศอันนาสดชื่นที่พวกเขาอาจจะลืมไปแลววาเคยมีสถานที่ลักษณะนี่อยู ก็เปนความคิดที่ไมเลว
เช น ร านอาหารหรื อร า นกาแฟที่ ส ามารถใหลูกคาดื่มด่ํากับ บรรยากาศที่มีความสดชื่นและรมเย็ น ของตนไม ที่
ปราศจากอินเตอรเน็ตและจอมือถือ ทําใหคนหันมาสนทนากันตัวตอตัวมากขึ้น ใหพวกเขาไดพักสายตาและความคิด
จากโลกที่วุนวายแมสักนิด เพื่อไปพบกับความผอนคลายที่รานของคุณ คงจะเติมพลังใจไดไมนอย
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