
My
PLaN

The MTV EXIT toolkit to take action 
against trafficking and exploitation



ยินดีต้อนรับสู่โครงการรณรงค์
ที่นำ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีผลมากที่สุด
ในโลกขณะนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนใน
การขับเคลื่อนชุมชนและร่วมแรงกัน
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง

การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการที่เหย่ือนั้นโดนล่อลวงจากนายหน้าผ่านการโดยกล่าวกล้าวอ้างว่ามีงาน
ที่ได้ผลตอบแทนที่ดี เหยื่อการค้ามนุษย์นั้นจะถูกทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมไปถึงถูกทำ ร้าย
และบางรายก็เสียชีวิตส่วนมากแล้วเหยื่อจะต้องทนมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวและถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว 
ไม่สามารถติดต่อครอบครัวของตนเองได้เป็นระยะเวลานานๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำ ให้เกิดความเครียด 
อย่างรุนแรงได้

นายหน้าค้ามนุษย์นั้นได้ริดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเหยื่อ ความอิสระในการเดินทางอย่างเสรี 
รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งอิสระในการดำ เนินชีวิตและแผนการในอนาคต

องค์กรแรงงานสากลได้มีการรายงานว่ามีคนอีกประมาณ20 ล้านคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการ
ค้ามนุษย์ ในทวีปเอเชียแปซิฟิกทวีปเดียวนั้นมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถึง  11  ล้านคน

MTVEXIT จึงหวังว่าเยาวชนทั้งหลายจะสามารถเป็นพลังในการป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านการรณรงค์
ออนไลน์และการรณรงค์ในชุมชน เราอยากเห็นการลงมือปฏิบัติที่เห็นผลจริงในชุมชนของทุกคนและร่วม
เป็นพลังหนุนอีกแรงเพื่อให้การรณรงค์นั้นเกิดขึ้น

มาเป็นส่วนนึงของการป้องกันการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่านการร่วมแรงกันเพื่อพัฒนากลไกที่สามารถนำ ไปปฏิบัติจริงได้ เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
ของตัวเองก่อน

ก่อนอื่นเลยคือเราสามารถช่วยหยุดยั้งการค้า
มนุษย์และการริดรอนสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร?

คู่มือนี้ ได้ถูกจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคน
ออกแบบงานรณรงค์ออนไลน์ของได้ด้วยตัวเอง
และได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ ซึ่งคู่มือได้รวบรวมขั้นตอนการวางแผน
การดำ เนินงานรวมไปถึงเคล็ดลับ ต่างๆและเนื้อหา
เรื่องราวจากเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย

สิ่งที่จำ เป็นต้องเปลี่ยน My EXIT plan
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ถ้าเราจะเริ่มดำ เนินการรณรงค์เราจะต้องมีข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข่าว ที่เราสามารถ
นำ มาอ้างอิงได้และมีผลต่อชุมชนของตนเองไม่จำ เป็นว่าเราจะต้องรู้ถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แต่ก็ควรมีข้อมูลอยู่บ้างเพื่อที่จะสามารถตอบคำ ถามทั่วไปได้อย่างเช่นเส้นทางการค้ามนุษย์ในประเทศ 

เป็นแหล่งข้อมูลการค้ามนุษย์เป็นอย่างดีรวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ทั่วไปในประเทศของเราได้ ลองค้นคว้าหาข้อมูล
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ดำ เนินงาน
ในชุมชนของเรา มี ข้ อมู ลที่ เ กี่ ยวข้ องกับการ ค้ ามนุษย์ รวม ไปถึ งข่ า ว

สถานการณ์ล่าสุดและบทสัมภาษณ์ รวมถึงช่องทางและ
ข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ได้มีการรวบรวมสถิติการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเอาไว้
แและบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

เ ป็ น ช่ อ งท า ง ท่ี ส า ม า รถ เ ลื อ ก ข้ อค ว า ม ท่ี ต้ อ งก า ร
หาข้ อมู ล ได้ อย่ า ง เ ช่ นก าร พิมพ์ คำ า ว่ า ก ารค้ ามนุ ษย์
(HumanTrafficking) และทางเว็บจะทำ การรวบรวมและ
แสดงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข่าว บล็อกส่งไปให้
ทางอีเมลล์ทุกวัน นั่นเป็นอีกทางเลือกที่ทำ ให้เรารับทราบถึง
ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้ามนุษย์
ทั่วโลกและในระดับประเทศ 

เป็นอีกช่องทางการเรียนรู้ถึงรูปแบบการค้ามนุษย์และข้อมูล
เชิงลึกที่แสดงเทรนด์การค้ามนุษย์ทั่วโลก

เป็นช่องทางผ่านสังคมออนไลน์ง่ายๆท่ีทำ ให้เรารับทราบถึง
ข้อมูลและ ข้อมูลล่าสุดผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆดังนี้ 

www.facebook.com/mtvexit
www.twitter.com/mtvexit 
http://google.com/mtvexit 
www.mtvexit.org

และลองใส่คำ ว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้า
มนุษย์ (human trafficking organisations)  
ทำ การ follow หรือ ไลค์ องค์กรเหล่านั้น และดูว่ามีองค์กร
ไหนที่มีคนติดตามอยู่ในเว็บไซด์อื่นๆท่ีมีเน้ือหาใกล้เคียงกัน
อยู่ด้วย ทั้งสองเว็บไซด์นี้จะสามารถใช้เป็นช่องทางการ
รณรงค์ ซึ่งจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป

รายงานมีการจัดทำาข้ึนทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์
การค้ามนุษย์ทั่วโลกและประเมินความมุ่งม่ันของรัฐบาล
ต่างๆในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในประเทศรวมแล้ว
ทั้งหมด187ประเทศในรายงานของปีล่าสุด2013
ลองศึกษาข้อมูลของประเทศเราเองล่าสุดเพื่อท่ีจะได้เห็นว่า 
รัฐบาลมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
การค้ามนุษย์

มูลนิธิกระจกเงาเว็บไซด์ 

Google Alerts humantrafficking.org

Twitter, Google + and 
Facebook 

ฉันทำ ละครเวทีขนาดสั้นชื่อ “Modern Slavery” กับเพื่อนในการ present งานที่มหาวิทยาลัย. ฉันสามารถร้องและเล่นละคร
เพื่อเรียกความสนใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

มูน, ยุวทูต MTV EXIT พม่า

สำ นักงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNDOC)

รู้ทันเหตุการณ์

http://www.google.com/alerts
http://www.humantrafficking.org
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/
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หาข้อมูลว่าผู้ฟังนั้น
มีพื้นฐานความรู้แค่ไหน 

มีแนวร่วมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ลองหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในส่วนของผลกระทบต่อผู้คนในชุมชน   เพื่อหาช่องทางในการจัดรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างเหมาะสม คำ ถามต่อไปนี้จะเป็นแนวทางให้การจัดงานนั้นง่ายขึ้น

จะร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างไรเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเรามีแนวร่วมที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามามีบทบาทกับงานมากเท่า
ไหร่ ก็ยิ่งจะได้ผลมากเท่านั้น

ลองร่างคร่าวๆดูว่ามีผู้ที่มีน่าจะเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทำ การติดตามในลำ ดับต่อไป โดยพิจารณาจากองค์ประกอบข้างล่าง

ใครคือกลุ่มเสี่ยงท่ีจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์? 
ลองลงให้ลึกในรายละเอียดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำ ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเพศ หรืออายุ

มีประเด็นอะไรบ้างที่สำ คัญต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ มีข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถแบ่งปันกันได้ผ่าน
การมีส่วนร่วม หรือข้อมูลที่ทำ ให้เกิดการป้องกันได้

อะไรคือวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อทำ ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ข้อมูล ผ่านวิทยุ การแสดงละคร หรือผ่านการ
แสดงดนตรี หรือโต้วาที การจัดนิทรรศการภาพถ่าย 
ภาพวาดต่างๆ โดยการประสานงานกับเครือข่าย
เยาวชนเช่น กลุ่ม Unite Thailand  

ข้อมูลต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนกันได้จากคำ ถามดังกล่าว โดยการสนทนาและอภิปรายกับคนในชุมชน
ร่วมกับองค์กรอิสระในท้องถิ่น ลองมาเริ่มต้นการหารือกัน!

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในกลุ่มประชากรในประเทศไทยนั้น มีกลุ่มที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นมีทั้งประชากรข้ามชาติ และประชากรคนไทยเองที่ถูก
ล่อลวง โดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนที่ทำ ให้ประเทศไทยนั้นเป็นทั้งทางผ่าน แหล่งรับและจุดส่งต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือ ต่างประเทศและ 
ไปยังภาคอื่นๆของประเทศ การป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นสามารถทำ ได้โดยการให้ความรู้เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านการวางแผนอย่าง
รอบคอบ ข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึงหมายเลข hotline ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เหยื่อการค้ามนุษย์ ลดความเสี่ยงในการถูกล่อลวงได้ โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
www.osccthailand.go.th/Front

บอกเล่าสิ่งเหล่านี้ผ่าน MTV EXIT   เพราะเราสามารถช่วยน้องๆ ในการจัดงานทั้งหลายได้ถ้าน้องๆต้องการ  ไม่ว่าจะเป็น ไอเดีย สื่อ สิ่งพิมพ์และเอกสารวิดีทัศน์ต่างๆที่
เป็นภาษาไทย ไม่แน่ว่าเรารู้จักองค์กรหน่วยงานที่ทำ งานด้านการค้ามนุษย์ ที่เราสามารถติดต่อให้น้องๆได้ โดยทำ การติดต่อพวกเราได้ที่ mtvexit.org/contact แล้วเราจะให้ผู้
ประสานงานในประเทศของน้องๆติดต่อกลับไป

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระที่ดำ เนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยตรง เช่น หน่วยงานของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว คณะทำ งานในการต่อต้านการค้ามนุษย์  

หน่วยงานภาคเอกชนที่มีโครงการ CSR หรือมีแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียน
กลุ่มการใช้ศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ทักษะในการชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น  black box และ ละครชุมชนมะขามป้อม หรือองค์กรอื่นๆตามพื้นที่

กลุ่มผู้นำ ชุมชนและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมที่เป็นที่นับถือของคนในชุมชน หรือดูเพิ่มเติมเพื่อหาเครือข่าย

ลองวางแผนคร่าวๆให้หน่วยงานที่ทำ งานด้านนี้ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในจุดไหนบ้าง เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะส่งเสริมให้ ผลงานของน้องๆนั้นให้ได้ผลเชิงบวกในทางปฏิบัติ
และเข้าถึงคนหมู่มากได้อย่างทั่วถึง และมีผลทำ ให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ลองร่างแผนว่ามีความคิดที่จะดำ เนินการอย่างไร และร่างรายชื่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆให้เป็นส่วนนึงของแผนไปด้วยจะได้ เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและ
เกิดแนวทางการดำ เนินงานที่เปิดโอกาสให้ทุก ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ถ้าหากในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมหรืองานเทศบาลท้องถิ่นพอดี เราอาจจะแทรก
กิจกรรมของเราเองเข้าไปในงานดังกล่าวด้วย ก็อาจจะเป็นช่องทางนึงที่ทำ ให้กิจกรรมของเราเป็นส่วนนึงของงานด้วย ตัวอย่างเช่น งานเทศกาลประจำ 
จังหวัด วันต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันที่ 5 มิถุนายน

Example: 



04 การพฒันาออกแบบการสือ่สาร
เมื่อเราได้วางกลุ่มเป้าหมายและแนวร่วมเรียบร้อยแล้ว ก็สมควรแก่เวลาที่เราจะลองร่างบริบทและรูปแบบ
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งสำ คัญที่ต้องคิดถึงคือทำ อย่างไรให้บริบทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มเป้าหมาย  อย่างเช่น

เมื่อทำ การวางแผนเรื่องของข้อมูลที่จะสอดแทรกในกิจกรรมควรคำ นึงถึงอายุของกลุ่มเป้าหมายด้วย ทั้งนี้
น้องๆจะได้พิจารณาได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีพื้นความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือไม่ เมื่อน้องๆทำ การพัฒนาสื่อขึ้นมา
นั้นลองนึกตามไปว่าจะสื่อกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้ได้ผลมากที่สุด

ชื่อโครงการ: กฎ 3 ข้อที่จะนำ ไปสู่ การย้ายไปทำ งานต่างถิ่นปลอดภัย

1. อย่าเร่งรีบ ถามก่อน
2. อย่าไว้ใจคนไปซะหมด
3. อย่าให้ใครยึดเอกสารประจำ ตัวของเรา

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่กำ ลังหางานทำ ต่างถิ่น
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ผ่านการแนะแนวการย้ายถิ่น อย่างปลอดภัย
ข้อความ; ข้อความสั้นๆเข้าใจง่าย 

สัญลักษณ์ที่เข้าใจกันเองด้วยภาษานิ้ว 3 นิ้วเท่านั้น
ลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ด้านล่างเผือจะได้ไอเดียในการดัดแปลงมาใช้

https://vimeo.com/44848895 (Vietnamese/English)
https://vimeo.com/35611713 (Khmer/English)

https://vimeo.com/48386246 (Bahasa/English).

ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปทำ งานที่อื่น ควรที่จะตรวจสอบก่อนว่า ไม่โดนหลอกไปทำ งาน โดยการโทรติดต่อ 1546 ซึ่งเป็นเบอร์โทรติดต่อกรมคุ้มครอง
มันเป็นสิทธิของเราที่จะเก็บพาสปอร์ตไว้กับตัวโดยที่คนอื่นไม่มีสิทธิที่จะยึดของเราไว้
ถ้าเราเลือกที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะย้ายไปทำ งานที่อื่นแล้ว เราก็จะไม่ต้องเสี่ยงที่จะหลอกลวงโดยนายจ้าง หรือนายหน้า

พยายามทำ ให้ข้อความนั้นมีความกระชับ สั้นง่ายและได้ใจความ ยกตัวอย่างเช่น

โดยทั่วไปแล้วจุดประสงค์หลักๆก็คือทำ อย่างไรให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ โดยมีเนื้อหาหลักๆแบ่งเป็นสามข้อต่อไปนี้

กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็น เหยื่อในท้องถิ่น 

กลุ่มที่เผชิญกับธุรกิจหรือกิจการที่ มักจะใช้แรงงานที่เป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์

กลุ่มที่มีความเป็นได้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในบริการหรือผลผลิตจาก
เหยื่อ การค้ามนุษย์

ข้อความควรที่จะครอบคลุมไปถึง

ข้อความนั้นควรที่จะระบุ

เนื้อหาที่จะใช้ในสื่อควรครอบคลุม

วิธีการป้องกัน
แนวทางการปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้การค้ามนุษย์หมดไป
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อhotlineต่างที่สามารถให้ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและปรึกษาได้อย่างทันท่วงทีเช่น1300 หรือ1546 

วิธีการคัดกรองเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ช่องทางการประสานงานหรือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น 
ข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อขอคำ ปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ประชาบดี กระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
บ้านพักฉุกเฉินต่างๆ

การสร้างความตระหนักในเรื่อง รูปแบบของการล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 
วิธีการป้องกันพฤติกรรมที่ส่งเสริมการค้ามนุษย์ทางอ้อม

ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย บริบทที่เกี่ยวข้อง

Tips:

เรียนรู้เพิ่มเติม - ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราได้แจกเอกสารต่างๆไปไม่ว่าจะ เป็น
นามบัตรโปสเตอร์และข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หลังจากนั้นน้องๆควรที่จะ
แนะนำ ให้ผู้ติดตามเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราด้วย เพื่อที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าเรื่องการค้ามนุษย์ และรับทราบถึงข่าวกิจกรรมต่างๆที่กำ ลัง ดำ เนิน
งานหรือกำ ลังจะจัดขึ้น  (เว็บไซด์ของ MTV EXIT) 

น้องๆสามารถมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ กลุ่มในโลกออนไลน์หรือสร้างกลุ่มขึ้น
มาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวก
เค้าสามารถติดตามข่าวสารการค้ามนุษย์ได้ รวมไปถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

มารวมพลังกัน - สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนในการกระตุ้น ให้คนในท้องถิ่น/ชุมชน
ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่ม เพราะคนเหล่านี้จะทำ ให้การทำ งานของเราเห็น
ผลมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม ทำ ให้น่าติดตามและมีส่วนร่วม มารวมพลังกัน 

ตัวอย่าง:

              พยายามให้ข้อความนั้นง่ายต่อการทำ ความเข้าใจ
              คิดข้อความที่ฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจแรงมีแรงจูงใจ
              เน้นการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง

หลังจากที่ได้รับการอบรมจากMTVEXITผมสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปสอดแทรกในการออกอากาศ โดยเน้นการย้ายไปทำ งานต่าง
ถิ่นอย่างปลอดภัย  

ชาญยา, ยุวทูต MTV EXIT เขมร 

https://vimeo.com/44848895
https://vimeo.com/35611713
https://vimeo.com/48386246


ปุยฝ้าย, ยุวทูต MTV EXIT ประเทศไทย
ปุยฝ้ายได้ร่วมกับโรงเรียนของเธอจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันวงดนตรี รู้จักกันดีในชื่อ Traffic Jam ที่วงดนตรีของนักเรียนทั่ว
ประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดที่โรงเรียนในกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพที่มีการเก็บค่าผ่านประตูและนำ เงินไปบริจาคแก่องค์กรที่ทำ งาน
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 



 

โจอี้, ยุวทูต MTV EXIT ฟิลิปปินส์

ความหลากหลายของคนรุ่นใหม่ถือเป็นข้อได้เปรียบถ้าเราใช้ความสามารถและประสบการณ์ของเราในการช่วย
หยุดการค้ามนุษย์เพราะเราสามารถรวบรวมกลุ่มคนจากหลากหลายแนวคิด,กลุ่มอายุและสาขาอาชีพ
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ฮัง, ยุวทูต MTV EXIT เวียดนาม
ฮังได้สร้างเพจของ MTV EXIT  ขึ้นมาเพื่อรวบรวมน้องๆเยาวชนที่สนใจในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการค้ามนุษย์ผ่านสังคมออนไลน์ ในเพจของเฟสบุ๊คที่ทำ ให้หลายๆคนสนใจในเรื่องของการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น 
ในฮานอย เวียดนาม เยาวชนส่วนมากเข้ามามีส่วนร่วมมาก เช่น ไทยนูเย็น และ  นูอัน ที่แสดงความสนใจในเพจเป็นพิเศษ
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http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=9992886&_hsenc=p2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA&_hsmi=9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht%3Futm_campaign%3Dblog-rss-emails%26utm_source%3Dhs_email%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3D9992886%26_hsenc%3Dp2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA%26_hsmi%3D9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits


08 ติดตามผล
หลังการจัดงาน

การฝากขอบคุณผู้ที่ทำ ให้งานเดินไปได้เป็นเรื่องที่สำ คัญอย่างนึงเลยที่เดียว เพราะน้องจะทำ ให้พวกเค้าเข้ามามีส่วนร่วมอีก
ในงานที่น้องจะจัดในครั้งต่อไปแล้วเราก็อยากให้น้องได้แบ่งปันผลงานที่น่าประทับใจให้คนอื่นๆได้ชื่นชมอีก ด้วย 

ติดตามกระแสตอบรับหลังจากที่เราได้จัดงานไป พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณกับผู้สนับสนุนทั้งหลาย ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงทำ งานกับน้องๆดูต่อ
ว่าพวกเค้าได้นำ ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายไปเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มเพื่อน ในขณะเดียวกันน้องเองก็นำ เสนอผลงานของตัวเอง ไปแชร์
หน้าเพจของประเทศเราเอง https://www.facebook.com/MTVEXITThailand?fref=ts   จะได้กระตุ้นให้เยาวชนในบ้านเราหรือผู้สนใจมีแรง
บันดาลใจในการเข้าร่วมเป็นส่วนนึงของการต่อต้านการค้ามนุษย์
รายงานผลหลังจากดำ เนินกิจกรมลุล่วงแล้วตามแบบฟอร์มสั้นๆของเรา  link ทางเราอยากทราบว่า กิจกรรมที่น้องๆจัดไปนั้นได้ผลอย่างไรบ้าง จะได้
ร่วมกันชื่นชมและเป็นการถอดบทเรียนต่อไปหลังจากที่น้องส่งรายงานให้เรา แล้วน้องจะมีสิทธิที่จะลุ้นชิงตั๋วไปชมคอนเสิร์ตที่เราจะจัดประจำ ทุกปี 

ลองสรุปว่าที่น้องๆจัดงานไปน้ันน้องๆได้เรียนรู้อะไรบ้างและอยากจัดงานแบบไหนต่อไปในอนาคตแผนการของน้องๆนั้นสามารถนำ ไปพัฒนาปรับปรุงได้ 
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

โดนี่มีความเชื่อในอิสระและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันโดยชาติกำ เนิดดังนั้นไม่ควรมีการเหยียดกันโดยเอาประวัติศาสตร์ที่มีการใช้
แรงงานทาสเป็นที่ตั้ง

โดนี่, ยุวทูต MTV EXIT อินโดนีเซีย

ไม่ว่าเราเป็นแค่พลังส่วนน้อยแต่เราก็สามารถทำ ให้เรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยให้เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าการค้า
มนุษย์จะเป็นเรื่องระดับอินเตอร์แต่เราก็สามารถเป็นส่วนนึงในการหยุดการค้ามนุษย์ได้ ด้วยความร่วมมือ
ของน้องๆเราจะยุติการค้ามนุษย์ร่วมกัน

Event report We want to know how you put your EXIT Plan into action! When 
you fill out our short event report you will be entered in a content 
to win tickets to a MTV EXIT concert anywhere in Southeast Asia!hTTps://MTVEXIT.wuFoo.Eu/ForMs/MTV-EXIT-youTh-In-AcTIon/

https://docs.google.com/a/mtvexit.org/forms/d/1HdTS4Wd97UKTZsuGh1WyrdbTcxsXppLE2rNEt6Y0QGc/viewform
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
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ปลอดภัยเมื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์ 
มีคนอีกเป็นล้านที่ใช้บริการสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ใช้เฟสบุ๊คที่มีอีกเป็นแสนล้านคนดังนั้นการใช้สังคมออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่ได้ผลดีที่สุดที่จะขับเคลื่อนคนในสังคมเพื่อร่วมแรงกันต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ แต่ทุกอย่างก็เป็นดาบสองคมเพราะมีมิจฉาชีพบางกลุ่มที่ใช้เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือในการลวงหลอกผู้ใช้ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ดังนั้นสิ่งสำ คัญคือทำ อย่างไรให้เราเกิด 
ความรอบคอบไม่แชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่ทำ ให้น้องๆตกอยู่ในความเสี่ยงหรือใครที่เราไม่ควรจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวด้วยข้างล่างคือข้อควรระวังที่น้องๆสามารถลองดูได้

ให้เบอร์หรืออีเมลล์ส่วนตัวกับคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นหากน้องๆ
ใส่ข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ลงในไปเพจ คนอื่นสามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้ไปในทางที่ผิดได้

ควรมีผู้ติดตามไปด้วย นัดเจอในสถานที่ที่พลุกพล่านในช่วง
กลางวัน

เมื่อเราได้โพสต์รูปเหล่านั้นลงไปมันจะไม่สามารถหายไปจาก
การฐานข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าน้องจะทำ การลบไปแล้วก็ตาม

.การโพสต์รูปของคนอื่นนั้นน้องๆควรเคารพสิทธิของผู้ที่อยู่
ในรูปด้วย หากบุคคลเหล่านั้นอายุต่ำ กว่า18ปีจะต้องมีการ
เซ็นยินยอมที่จะเผยแพร่รูปถ่าย เพื่อจะนำ ไปใช้ออนไลน์จาก
ผู้ปกครองของพวกเค้าด้วย   

พาสเวิร์ดควรประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษร ไม่ควร
ใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ศิลปินคนโปรด หรือทีมโปรดใน
พาสเวิร์ด

การที่เราได้พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักในสังคมออนไลน์น้ันไม่ใช่
เรื่องต้องห้าม เพราะการที่น้องจะสร้างเครือข่ายออนไลน์
ได้นั้นน้องๆอาจจะต้องติดต่อกับคนแปลกหน้าอยู่บ้าง พึง
ระวังไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวได้เพราะน้องๆไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ว่า พวกเค้าใช้ชื่อปลอมข้อมูลปลอม มาหลอก
ลวงหรือไม่

ไม่ว่าด้วยว่าจะเป็นทางวาจาหรือข้อความ น้องๆควรที่จะ

เล่าให้คนที่น้องๆไว้ใจฟัง หรือรายงานไปที่ CyberSmart! 
เปลี่ยนรหัสของน้องถ้ารู้สึกได้ว่ามีคนพยายามที่แฮ็กเข้าไปในบัญชีของน้องๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลล์หรือเฟสบุ๊ค
ทำ การบล็อคหรือรายงานถ้าหากมีคนที่คุกคามน้องในสังคมออนไลน์ น้องสามารถทำ การบล็อคคนเหล่านั้นได้ผ่านการตั้งค่าส่วนตัว
รายงานตำ รวจ หากน้องๆได้รับข้อความข่มขู่ และรู้สึกไม่ปลอดภัย

ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว
รั่วไหล

การนัดพบคนแปลกหน้า
จากการติดต่อออนไลน์

อย่าได้โพสต์รูปต่างๆที่
น้องๆไม่อยากให้ 
ผู้ปกครอง คุณครู หรือ 
นายจ้างเห็น

เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ 
การฝืนตัวเองจะเป็นการ
ลดคุณค่าตัวเองลงไป

การโพสต์รูปส่วนตัว

การโพสต์รูปของคนอื่น

ถ้าน้องๆโดนคุมคามหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยระหว่างการออนไลน์ 

ไม่ให้พาสเวิร์ดกับใครทั้งนั้น 

ระวังในการคุยกับ
คนแปลกหน้า 
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ปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อจัดงาน
ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่างานจะเล็กหรือใหญ่เราควรคำ นึงถึงความปลอดภัยเสมอ
การจัดงานใดๆนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่เราต้องประเมินล่วงหน้าเสมอ เพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายขึ้นหรือลดความเสี่ยงลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นี่คือข้อแนะนำ บางส่วนที่อาจจะช่วยในการวางแผนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

สถานที่จัดงานนั้นเดินทางสะดวกหาได้ง่ายไม่ลึกลับปลอดภัยสำ หรับผู้เข้าร่วม งานหรือไม่?
สถานที่ปลอดภัยสำ หรับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่ ?
ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่?
สถานที่มีความปลอดภัยสำ หรับเด็กหรือไม่ แล้วเราจะเตรียมการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆในงาน?

มีผู้ดูแลความปลอดภัยในงานกี่คน?มีวิธีการในการคุมจำ นวนผู้เข้าร่วมอย่างไร? หากเป็นการจัดงานใหญ่อาจจะต้องมีกำ ลังจากเจ้าหน้าที่ตำ รวจหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็น
กำ ลังเสริมด้านความปลอดภัย
ทางเข้าทางออกมีการทำ สัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนหรือไม่?
มีอุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางใดๆที่จะทำ ให้เกิดอันตรายในงานหรือไม่ ?

ความสะอาดของน้ำ ดื่ม ?
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมหรือไม่ ?
มีอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมไว้หรือไม่?
สถานพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?  หากเป็นงานใหญ่อาจจะต้องมีการเตรียมหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยฉุกเฉิน ประจำ การอยู่ในจุดนั้นด้วย

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยประเมินความเสี่ยง และมาตราการด้านความปลอดภัยต่างๆได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานของน้องๆเอง

การประเมินความเสี่ยงด้านสถานที่

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงทางกายภาพ
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