
 
	 

 
Note: English version of this press release available here 
 

เอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทเป็นเจ้าภาพจัดการเสวนาเยาวชนอาเซียน 
เพื$ อเสริมศักยภาพแก่คนหนุ่มสาวในการยกระดับจิตสํานึกด้านการค้ามนุษย์ 

 
25 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเทพมหานคร – คนหนุ่มสาวกว่า 24 รายจากกัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามได้เข้าร่วมการเสวนาเยาวชนประจําปี ครั/งที2  2 ของเอ็มทีมีเอ็กซ์ซิท ณ 
กรุงเทพมหานคร เมื. อวันที.  14-17 พฤศจิกายนที, ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการเสวนา มีเพื$อเสริมสร้างคนรุ่น 
ใหม่ด้วยความรู้และเครื2 องมือต่างๆ ที2 จําเป็นต้องใช้ในการจัดงานยกระดับจิตสํานึกด้านการค้ามนุษย์ 
อย่างสร้างสรรค์ในชุมชนของพวกเขา 
 
"การเสวนาเยาวชนของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทเป็นการรวมตัวกันของคนหนุ่มสางจากทั< วทั=งภูมิภาคซึ< งมีความสนใจร่วม 
กันในการขจัดการค้ามนุษย์ในชุมชนของพวกเขาการเสวนานี#ช่วยเสริมศักยภาพให้แก่คนหนุ่มสาวเหล่านี#ในการ 
กระทําการใดๆที# จะทําให้อาชญากรรมนี2เป็นที# ปรากฏและช่วยให้ผู้คนเลือกทางเลือกในการย้ายถิ# นฐานได้อย่าง 
ชาญฉลาดมากขึ+น” แมทท์ เลิฟ ผู้อํานวยการเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทกล่าว 
 
ในฐานะส่วนหนึ$ งของการเสวนา ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื3 องมือวางแผนเอ็กซ์ซิทซึ3 งได้พัฒนา 
ขึ#นใหม่โดยได้ให้แนวทางในการจัดงานยกระดับจิตสํานึกด้านการค้ามนุษย์ทีB ดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วม 
 
"ประเด็นนี)เป็นสิ, งที, สําคัญต่อฉันเนื, องจากใครก็ตามสามารถถูกนําไปค้ามนุษย์ได้ โดยการใช้ชุดเครื. องมือ 
ฉันสามารถช่วยให้คนในชุมชนของฉันตระหนักถึงสถานการณ์ที= เสี= ยงและสอนให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
ได้” โรแชลล์ เมดราโน วัย 25 ปีจากฟิลิปปินส์ กล่าว 
 
เกริกเกียรติ กวินทรา เทียมไสย์ วัย 21 ปีจากประเทศไทยกล่าวว่า “การเสวนานี)สร้างมุมมองเชิงลึก ให้แก่ 
เราในด้านการค้ามนุษย์รวมถึงความเข้าใจอันดียิ5 งขึ6นของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นเรื5 องที5 ไม่อาจยอมรับ 
ได้โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนเช่นผมในการเผยแพร่จิตสํานึกในด้านนี>อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิ 
ภาพในชุมชนของผม เราจะช่วยลดจํานวนคนที: ตกลงไปในหลุมแห่งการค้ามนุษย์ลงได้” 
 
ผู้เข้าร่วม ซึ- งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีได้รับเลือกหลังจากได้มีการเปิดรับใบสมัคนผ่าน ช่องทางสื) อสังคมออน 
ไลน์และเว็บไซต์ของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิท กลุ่มนี2รวมถึงผู้นําเยาวชนของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทจากหกประเทศรวมถึงทูต 
เยาวชนของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทที' ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทในชุมชน ภูมิลําเนา ของตนมาแล้ว 
 
เอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทได้ให้เงินทุนสนับสนุนกว่า 200 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับงานยกระดับจิตสํานึก ด้านการค้ามนุษย์ 
ของผู้เข้าร่วมเสวนาแต่ละรายที6 กําหนดมีขึ<นในวันสากลสําหรับการเลิกทาสในวันที'  2 ธันวาคม (หรือประมาณ 
ช่วงดังกล่าว)เวทีเสวนาเยาวชนอาเซียนได้ให้ช่องทางแก่ผู้เข้าร่วมในการทํางานกับเจ้าหน้าที> และหุ้นส่วนของเอ็ม
ทีวีเอ็กซ์ซิทเพื- อปรับแผนการจัดงานงานให้เหมาะสมสําหรับวันที- กําหนดนี@ 
 
"การเสวนานี)เป็นโอกาสที/ ดียิ/ งที/ จะได้มุมมองที/ หลากหลายในประเด็นเดียวกันนี0 การมีโอกาสที6 จําเสนอแผนงาน 
ยกระดับจิตสํานึกด้านการค้ามนุษย์ของฉันต่อกลุ่มคนที> หลากหลายมีประโยชน์จริงๆ” นาเดีย อาร์เวียนี วัย 20 
ปีจากอินโดนีเซียกล่าว 
 
กิจกรรมนี(เป็นการเสวนาเยาวชนอาเซียนประจําปี ครั(งที9  2 ของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิท การเสวนาครั$งแรก (ที* เรียก 
ว่าการประชุมเยาวชนอาเซียนของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิท) ได้จัดขึ=น ณ กรุงจาการ์ตา เมื$ อเดือนธันวาคม 2555 
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โครงการของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทได้จัดขึ8นโดยความร่วมมือของกรมความสัมพันธ์ต่างประเทศและการค้าองค์กรเพื* อ 
การพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (AusAID) และองค์กรเพื- อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ 
อเมริกา (USAID) โดยการสนับสนุนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
การเสวนาเยาวชนของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทได้รับการสนับสนุนโดยแอร์เอเชีย 

# # # 
 
เอ็มทีวีเอ็กซ์ซิท 
เอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทเป็นโครงการสร้างการเปลี6 ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที6 ใหญ่ที6 สุดในโลกเพื6 อต่อสู้กับการค้าและการแส
วงหาประโยชน์จากมนุษย์ โดยสร้างพลังจากชื9 อเสียงของเอ็มทีวี 
พันธกิจของเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทคือการมีส่วนในการลดการค้ามนุษย์ผ่านการออกแบบและการดําเนินกิจกรรมออกอา
กาศ การแสดงสด และทางโลกออนไลน์ที2 มีนวัตกรรมซึ2 งเสริมสร้างให้คนหนุ่มสาวได้ตัดสินใจบนพื%นฐาน 
ของการมีข้อมูลและมีศักยภาพ เอ็มทีวีเอ็กซ์ซิทได้มีการเปิดตัวขึ?นเป็นครั?งแรกในปี 2547 
และได้จัดคอนเสิร์ตยกระดับจิตสํานึกมาแล้ว 38 ครั$ง ใน 18 ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั)งสิ)นกว่า 800,000 
รายเพื' อให้ข้อมูลเกี' ยวกับการค้ามนุษย์ มีคนมากกว่า 87 ล้านคนได้ชมโครงการเอ็มทีวีเอ็กซ์ซิททางโทรทัศน์ 
และมีคนนับพันพันคนซึ- งได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื- อชุมชนที- จัดขึ@นมากกว่า 200 กิจกรรม สําหรับข้อมูลเพิ3 มเติม 
โปรดเข้าชมได้ที.  http://www.mtvexit.org 
 
โครงการขององค์กรเพื- อการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (Aus t ra l i an  a id  p rogram)  
กิจกรรมความช่วยเหลือระหว่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียกําลังพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนนับล้านในประเทศ
กําลังพัฒนา ออสเตรเลียทํางานร่วมกับหลายๆ รัฐบาลและประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาเพื< อให้ความช่วย 
เหลือเมื' อมีความจําเป็นสูงสุดและเมื' อมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเอเชียตะวันออกโครงการขององค์กรเพื- อการ 
พัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลียช่วยแก้ไขปัญหาที= ท้าทายด้านการพัฒนาทั?งในระดับภูมิภาคและ 
ระดับข้ามแดน เช่น การค้ามนุษย์และการอพยพย้ายถิ7 น  โรคระบาด และโรคที7 เกิดขึ>นใหม่ สําหรับข้อมูลเพิ7 มเติม 
โปรดชมได้ที+  http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx 
 
USAID  
USAID หรือองค์กรเพื+ อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ที# ดําเนินการภายใต้แนวนโยบายต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ตั#งแต่ปี 
2504 USAID เป็นหน่วยงานรัฐบาลหลักของสหรัฐฯ ที7 ให้ความช่วยเหลือต่อประเทศต่างๆ 
ทั# วโลกเพื# อฟื- นฟูจากโรคภัย เพื# อหลีกหนีจากความยากจน และเพื/ อมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประชาธิปไตย 
พันธกิจการพัฒนาระดับภูมิภาคในเอเชียของ USAID 
ซึ# งมีฐานอยู่ที# กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแลการดําเนินโครงการต่างๆ 
อย่างกว้างทั+งในระดับภูมิภาคและระดับข้ามแดน และยังให้การสนับสนุนพันธกิจทวิภาคีหลายประการของ 
USAID ในเอเชีย รวมทั-งบริการจัดการโครงการในประเทศต่างๆ ที= ไม่มีหน่วยงานถาวรตั-งอยู่ 
แนวทางการดําเนินงานในระดับภูมิภาคของ USAID ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ที2 เกิดขึ6นข้ามแดน เช่น 
ปัญหาการค้ามนุษย์และสัตว์ป่า ปัญหาโรคเอดส์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การค้า 
และความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สําหรับข้อมูลเพิ< มเติม โปรดเข้าชมได้ที<  www.usaid.gov 
 
อาเซียน  
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้รับการจัดตั1งขึ1นเมื7 อวันที7  8 สิงหาคม 2510 
โดยมีประเทศสมาชิกประกอบด้วยบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป, ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สํานักงานเลขาธิการอาเซียนตั3งอยู่ที7 กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
สําหรับข้อมูลทั/ วไปเกี/ ยวอาเซียนจะปรากฏอยู่ทางอินเตอร์เน็ตในเวบไซต์อาเซียน: http://www.asean.org 


