
	  

	  

 

MTV EXIT พรอมที่จะร็อคอุดรธานี 
ดวยฟรีคอนเสิรตเพื่อรณรงคตอตานการคามนุนษ 

กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ 2557 - MTV EXIT กําลังจะจัดมหกรรมคอนเสิรตครั้งใหญที่จังหวัด อุดรธานีขึ้น ในวันที่ 15 
มีนาคม เพื่อใหความรูแกเยาวชนเกี่ยวกับภัยอันตรายของการคามนษุย โดยมี ศิลปนนักรองจากประเทศ ไทย ไดแก วง สล็อต 
แมชชีน และ วงมายด รวมทั้ง ไก โอเวอรแดนซ และ วง Cells ร็อคเกอร จาก สปป.ลาว รวม ดวยกลุมศิลปนนักรองแถวหนา 
จากประเทศกลุมอาเซียน สําหรับราย ชื่อศิลปนทั้งหมด รวมทั้งศิลปนยอดนิยมที่จะ ขึ้นนําแสดงนัน้ จะไดรับการประกาศในวันที่ 
19 กุมภาพันธ ที่จะถึงนี้ 

"เปนอีกครั้งหนึ่งที่เราจะจัดงานครั้งยิ่งใหญเพื่อใหความรูกับเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องการคามนุษย เราจะมุงเนนไปยัง แหลงที่มาของ 
ปญหาเหลานี้ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง โดยมีวัยรุนซึ่งเปนกลุมเปาหมายของขบวน การคามนุษยในทุกวันนี้ เราหวังวาการรวมพลังระหวาง 
เสียงเพลงและขอมูลความรู จะทําให 'MTV EXIT Live in Udon Thani’ เปนคอน เสิรตที่ชวยใหผูชม สามารถนําเอาขอปฏิบัต ิ
ไปใชเพื่อปองกันตัวเอง และ ดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยจากกลุมนัก คามนุษย "แมท เลิฟ ผูอํานวยการ MTV EXIT กลาว 

“พวกเราตื่นเตนมาก ๆ ครับ ที่จะไดรวมงานกับ MTV EXIT อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 ที่เราไดรวมกันตอสูกับการคามนุษย 
อยางตอเนื่อง เราคิดวา ดนตรีคือเครื่องมืออันทรงพลัง ขณะที่เราขึ้นแสดงบนเวที ที่อุดรธานี ในวันที ่ 15 มีนาคม นี้ ผูคนก็จะ 
ไดเรียนรูวาพวกเขาตองปองกันตัวเอง และคนในครอบครัว จากภัยของการคามนุษยอยางไร” คาริญญยวัฒ ดุรงคจิรกานต 
นักรองนําของ วงสล็อต แมชชีน กลาว  

MTV EXIT เปนแคมเปญที่เกิดขึ้นจากความรวมมือขององคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และกระทรวง 
การตางประเทศและการคาออสเตรเลีย (DFAT) ไดรับความสนับสนุนจากสมาคมประชาชาติแหง เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ASEAN) และหนวยงานจากรัฐบาลไทย ไดแก เทศบาลนครอุดรธานี และกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

"การคามนุษยเปนหนึ่งในอาชญากรรมขามชาติที่แพรหลายมากที่สุดในตอนนี้ไมเพียงแตในประเทศกลุมอาเซียน แตทุกแหงของโลก 
การบังคับใชกฎหมายเพียงอยางเดียวไมสามารถตอสูกับการคามนุษยได ประชาคมอาเซียน จึงมีความมุงมั่นที่จะตอสูกับการคา 
มนุษย และปกปองทุกคน ผมขอความรวมมือให ประชาชนในประเทศอาเซี่ยน ใหสอดสองระวังภัยของการคามนุษยในชุมชน 
ของทาน และใหความรวมมือ กับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อปกปองคน ที่มีความเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อของการคามนุษย" ฯพณฯ ทาน 
นาย เล ลอง มินห เลขาธิการอาเซียนกลาว 

“MTV EXIT LIve in Udon Thani” จะจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลจังหวัดอุดรธานี ใน วันที่ 15 มีนาคม 2557 ประตูงานเปด เวลา 
17.00 น. ทานสามารถลงทะเบียนลวงหนาเพื่อขอรับตั๋วฟรีไดที่ www.mtvexit.org ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับบัตร 
คอนเสิรตฟรีไดที่ หาง เซ็นทรัล พลาซา สาขาอุดรธานี ดวนบัตร มีจํานวนจํากัด! 

มีผูคนอีกจํานวนมากที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย และถูกสงผานมาทางประเทศไทยและเขาสูประเทศเพื่องานขาย 
บริการทางเพศ งานรับใชภายในบาน ขอทาน หรือโดนกดขี่ใชแรงงานหนักบนเรือประมง สถานที่กอ สราง โรงงาน และ 
อุตสาหกรรมตัดเย็บผาโหล จังหวัดอุดรธานีจัดวาเปนพื้นที่เสี่ยงในการถูกคามนุษย เนื่องจาก ปญหาความยากจนสูง และมกีาร 
รณรงคเกี่ยวกับการคามนุษยไมเพียงพอ 

MTV EXIT มีความยินดีเปนอยางยิ่งที ่เซ็นทรัลพลาซา และ TQPR เปนผูสนับสนุนคอนเสิรตครั้งนี้อยางเปนทางการ 

 

 



	  

	  

 

แจงเหตุสงสัยเกี่ยวกับการคามนุษยและการแสวงหาผลประโยชนในประเทศไทย กรุณาโทรที่หมายเลข 1300 โทรฟรีสายดวน 
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย 

สําหรับแรงงานชาวพมาที่อาศัยอยูในประเทศไทย กรุณาโทรเพื่อขอความชวยเหลือไดที่080 456 5560 ซึ่งดําเนินการโดย Anti-
Slavery International ไดตลอด 24 ชั่วโมง (เสียคาโทรปกติ)  
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MTV EXIT 

MTV EXIT เปนแคมเปญที่ใหญที่สุดในโลกที่รณรงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการตอตานการคามนุษยและการแสวงหาผลประโยชนจากผูอี่นอยางไมเปนธรรม MTV EXIT 
มีวิสัยทัศนอยางหนึ่ง คือ การนําเอาชื่อเสียงของแบรนด MTV มาเปน ตัวชวยสงเสริม ใหเกิดการลดลงของการคามนุษยโดยผานกลยุทธ การออกแบบและ 
นวัตกรรมการรณรงคเพี่อเปนเครื่อง มือใหเยาวชนไดรับ ทราบ และเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจ นับตั้งแตป 2547 เปนตนมา MTV EXIT ไดจัดแสดง 
คอนเสิรตเพื่อสรางความตระ หนักรูมาแลว 38 ครั้ง ใน 18 ประเทศ พรอมขอมูลทีมีประโยชนเกี่ยวกับการคามนุษยที่เขาถึง ผูคนมากกวา 1.8 ลาน และอีก 47 ลานคน 
ที่ไดรับชมรายการของ MTV EXIT จากทางโทรทัศน และมีผูคนอีก จํานวนมากที่ไดเขารวมกิจกรรม ภายในชุมชนที่มี มากกวา 570 รายการ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
www.mtvexit.org 

 
USAID 

USAID องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐ ที่ดําเนินการเปนอิสระภายใตทิศทาง นโยบายตางประเทศ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตป 2504 เปนตนมา USAID ไดทําหนาที่เปนตัวแทนหลักของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขยายความชวยเหลือไปยังประเทศอื่น ๆ อีก 
ทั่วโลกในการฟนตัวจาก ภัยพิบัติ ชวยเหลือผูคนที่หลบหนีจากความยากจน และเขาไปมีสวนรวมในการปฏิรูป ประชาธิปไตยภาระกิจพัฒนาภูมิภาค สําหรับเอเชียของ USAID 
มีสํานักงานตั้งอยูที่ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ USAID ยังดูแลโครงการตาง ๆ อีก ทั้งในระดับภูมิภาคและโครงการขามชาติอื่น ๆ อีกมากมาย และยังใหการสนับสนุน 
ภารกิจทวิภาคีในเอเชียเชนเดียวกับ การบริหารโครงการในประเทศที่ไมยังมีความยั่งยืนถาวร การนําเสนอแนะวิธีการจัดการกับปญหาระหวางพรมแดน เชน ปญหาการคา 
มนุษยและสัตวปา ปญหาโรคเอดส การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาทางการคาและขอขัดแยง ทางการเมือง และ เศรษฐกิจ ขอมูลเพิ่มเติมเขาเยี่ยมชมไดที www.usaid.gov. 

 

DFAT - โครงการใหความชวยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย  

การพัฒนาความเปนอยูของประชากรนับลานในประเทศที่กําลังพัฒนาออสเตรเลียเปนอีกประเทศหนึ่งที่ทํางานรวมกับรัฐบาลและประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อสงมอบความ 
ชวยเหลือไปยังพื้นที่ที่มีความจําเปนมากที่สุดและใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการ Australian aid ยังใหความชวยเหลือเพื่อรับมือกับความทาทาย ในการพัฒนาปญหาทั้งในระดับ 
ภูมิภาคและระหวางพรมแดน อาทิ เชน ปญหาการคามนุษย การอพยพยายถิ่น โรคระบาด และการเกิดใหมของโรคติดตอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx 

อาเซียน 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางสันติภาพในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งความสงบ และปลอดภัย อํานวยความสะดวกในการรวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการดํารงชีวิตของประชาชน ของอาเซียน อาเซียน กอตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิก ไดแก บรูไน ดาลุสซาลาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม สํานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยูในกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 
ออนไลนไดที่เว็บไซต www.asean.org 


