
MTV EXIT เป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อี่นอย่างไม่
เป็นธรรม

ด้วยพลังของแบรนด์ MTV  แคมเปญ MTV EXIT ของเรามีวิสัยทัศน์อย่างหนึ่ง คือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ ให้การค้ามนุษย์ลดลงผ่านทางการออกแบบ
สร้างสรรค์สื่อและเคมเปญต่างๆเป็นเครื่องมือให้กับเยวชนคนรุ่นใหม่ได้นำ ไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตัดสินใจ

ด้วยความสนับสนุนจาก United States Agency for International Development  (USAID) และกระทรงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย 
(DFAT) ทำ ให้ MTV EXIT ได้มีโอกาสทำ งานใกล้ชิดกับ องค์กรและบุคคลที่ทรงอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงศิลปินนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ 

สื่อมวลชน องค์กรการต่อต้านการค้ามนุษย์ หน่วยงานเยาวชนที่ทีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนีร้วมไปถึงหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน และที่ขาดไม่ได้คือพลังคนหนุ่ม
สาว ที่มาร่วมมือกันสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้มีการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติ และสนับสนุนให้
ชุมชนต่าง ๆ ลุกขึ้นมาแสดงพลัง

MTV EXIT ผลิตสื่อที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ กิจกรรมภาค
สนาม รวมทั้งสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของการค้ามนุษย์และ
การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นย่างไม่เป็นธรรม สื่อต่างๆที่เราได้ผลิตขึ้นนั้น เราได้นำ 
ไปออกอากาศ ณ ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารคดีที่ผลิตขึ้นและนำ มาแปลเป็นหลายๆ
ภาษา เช่น Enslaved, Trading Lives, Invisible Slaves, Sold และ Inhuman 
Traffic ซึ่งสารคดีเหล่านี้ได้นำ เสนอเรื่องราวของการค้ามนุษย์ในแต่ละประเทศโดยเรื่อง
ราวเหล่านั้นถูกสร้างมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และถูกนำ เสนอโดยศิลปิน นักร้อง 
หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม เช่น Angelina Jolie, Lucy Liu, Jared Leto, 
Calle 13, Lara Dutta, Rain, Han Geng และ Woo Young

Butterfly เป็นซีรีย์เกาหลี มีทั้งหมด 3 ตอนที่ได้ถ่ายทำ ขึ้นในประเทศเกาหลีใต้โดยละคร
ชุดนี้ได้นำ เสนอเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของการค้ามนุษย์ นอกจากนี้แล้วยังมีรายการอื่นๆ 
ได้แก่ Intersection ซึ่งเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ และท้าย
สุดเรื่อง Parallel Lives ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นแนวดราม่า 

MTV EXIT ผลิตมิวสิกวีดีโอขึ้นโดยได้รับความร่วมมือกับศิลปินนักร้องชื่อดังระดับ
โลก อาทิ Radiohead, The Killers, Muse, Simple Plan, The Click Five 
และศิลปินท้องถิ่นจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับสื่อโฆษณารณรงค์แนว
สร้างสรรค์ (PSA) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มศิลปินทั้งในทวีปเอเซียและยุโรป 
นอกจากนี้ MTV EXIT ยังได้ผลิตรายการเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตและบทสัมภาษณ์
พิเศษจากศิลปินที่ได้เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ต 

รายการทุกรายการของ MTV EXIT สามารถนำ ไปออกอากาศได้โดยไม่มีการสงวน
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

MTV EXIT ได้จัดคอนเสิร์ตมาแล้วทั้งหมด 38 ครั้งทั่วทั้งทวีปเอเชียและยุโรป โดย
คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกจัดขึ้นที่นครวัด ประเทศกัมพูชา นครย่างกุ้งประเทศ
พม่า และเมืองดิลิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหกรรม
คอนเสิร์ตครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในประเทศเหล่านั้น MTV EXITได้รับเกียรติจากศิล
ปินท้องถิ่นและศิลปินระดับชั้นนำ ของโลก อาทิเช่น Placebo, Jason Mraz, Super 
Junior, Simple Plan และ R.E.M

กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ของ MTV EXIT ได้ทำ งานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิพิกเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับเยาวชนโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีความสร้างสรรค์, การจัดฝึก
อบรม, คอนเสิร์ต และ กิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน โปรแกรมเยาวชนสัมพันธ์ ของ MTV 
EXIT เหล่านี้ได้เน้นถึง ภาวะความเป็นผู้นำ และการเรียนรู้จากสื่อสร้างสรรค์และสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม

แคมเปญของ MTV EXIT ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม  
(Communication for Development) มาเป็นกรอบในการประยุคใช้ถ้อยคำ  ภาษา 
หรือข้อความเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เพื่อใหเกิดประโยชน์ขั้นสูงสุด ทีมวิจัยของ MTV EXIT 
ได้ศึกษาและประเมินผลกิจกรรมของแคมเปญอย่างต่อเนื่องและได้นำ ผลจากวิจัยเกี่ยว
กับผล กระทบเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบปรับปรุงและวางแผนการทำ งานของ MTV 
EXIT ในอนาคต

การค้ามนุษย์คือ การซื้อขายผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ทั้งภายใน
ประเทศและข้ามชาติเพ่ือจุดประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศและบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุเกิดมา
จากความต้องการในแรงงานและบริการราคาต่ำ  และถูกกระตุ้น
ด้วยปัญหาความยากจน และโอกาสในการทำ งาน ขาดข้อมูล
ข่าวสาร ความไม่เสมอภาคทางเพศ ความคาดหวังจากครอบครัว
และสังคม ในขณะที่ขบวนการล่อลวงแต่ต่างกันออกไป นักค้า
มนุษย์ได้พรากสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานของเหยี่อ เช่น อิสรภาพ
ในการเดินทาง อิสรภาพในการตัดสินใจ และควบคุมร่างกายใน
สภาพจิตใจของตนเอง 

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาใหญ่และเกิดขึ้นในทุก ๆ ประเทศ ทั่วโลก

38 คอนเสิร์ต ใน 18 ประเทศ 
เข้าถึงผู้คนมากกว่า 1.8 คนจากกิจกรรมภาคสนาม 
47 ล้านคนได้ดูรายการที่เราผลิตผ่านทางสื่อโทรทัศน์
จัดกิจกรรมภายในชุมชน 570 ครั้ง

ใช้พลังเสียงของเราในการพูดคุยเพ่ื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของ MTV EXIT

Facebook
Twitter
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Instagram
YouTube

มารู้จัก 
MTV EXIT 

เราจะช่วยอย่างไร

ส่งเสียงออกมา!

MTV EXIT สำ นักงานใหญ่ในกรุงเทพ สำ หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ +66 2 259 6929 หรือ อีเมล info@mtvexit.org

หากท่านสงสัยหรือพบเห็นเหตุการณ์การค้ามนุษย์หรือการใช้
แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม โทร 1300 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมเปญ MTV EXIT การค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผน
ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและการเข้าร่วมต่อสู้กับปัญหานี้ได้ที่  

www.MTVEXIT.org

เรียนรู้เพิ่มเติม!

@mtvexit

@mtvexit
plus.google.com/+MTVEXIT

youtube.com/mtvef

facebook.com/mtvexit
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