ไมโครซอฟทและองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยาย
ถิ่นฐาน (IOM) รวมตอสูป
ั ญหาการคามนุษย ผานเว็บไซตระดม
ทุนรูปแบบใหม

เทคโนโลยีคลาวด “ไมโครซอฟท อาชัวร” มอบเทคโนโลยีอันสรางสรรคที่มีความยืดหยุน เพื่อ
ใชรับมือกับป
ั ญหาการคามนุษยและจัดการดานการโยกยายถิ่นฐาน
23 JUNE 2015,

For English version of press release please go to: http://tinyurl.com/ozgsf6j
กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน2558&mdash

ถิ่นฐาน (IOM) เป
ิ ดตัว 6Degree.org เว็บไซตระดมทุนแหงแรกที่เป
ิ ดโอกาสใหประชาชนทัว
่ ไปสามารถ
ชวยเหลือผูตกเป
็ นเหยื่อการคามนุษยไดโดยตรง เพื่อชวยเหลือใหพวกเขาไดกลับสูถิ่นฐานและคืนสู
สังคมอยางยัง่ ยืน

เว็บไซต 6Degree พัฒนาขึ้นโดยใชแพลตฟอรมคลาวดของไมโครซอฟท อาชัวร (Microsoft Azure) ซึ่ง
ถือเป
็ นสวนหน
่ึ งของแคมเปญ “IOM X” โครงการรณรงคเสริมสรางความรูดานป
ั ญหาการคามนุษย ของ

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน ซึ่งไดรับการสน
ั บสนุนจากองคกรเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID) และบริษ
ั ทซอฟตแวรอิสระ AvePoint

นายสเตฟาน เซียสสต็อม รองประธาน ฝ
 ายภาครัฐ ไมโครซอฟท เอเชีย เป
ิ ดเผยวา “การจัดการกับ

ความทาทายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของการดําเน
ิ นงานดานการโยกยายถิ่นฐานน
ั้ น ตองการความคิดที่นอก
กรอบเพื่อคนหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุด ทัง้ น
ี้ การใชประโยชน
 จากเทคโนโลยีมีศักยภาพสูงในการชวย

จัดการกับความทาทายน
ี้ และเมื่อบวกกับความเชี่ยวชาญที่ผานมาของไมโครซอฟทในการน
ํ าเทคโนโลยี

คลาวดมาใชสน
ั บสนุนโครงการตางๆ ของภาครัฐ เราจึงมัน
่ ใจวาความพยายามของเราเพื่อชวยเหลือเหยื่อ
การคามนุษยในครัง้ น
ี้ ”

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) เป
็ นองคกรชัน
้ น
ํ าที่ทํางานดานการโยกยาย

ถิ่นฐาน ซึ่งมีสมาชิก 157 ประเทศ และมีฐานปฏิบัติงานอยู 480 แหงทัว
่ โลก โดย IOM ไดใหความชวย
เหลือแกเหยื่อจากการคามนุษย กวา 70,000 คน ทัง้ ในดานมนุษยธรรม การแพทย กฎหมาย และการ

โยกยายถิ่นฐาน มาตัง้ แต ป
ี 2541 โดยเฉลี่ยแลว IOM ใหการชวยเหลือผูรอดจากการคามนุษยประมาณ
6,000 ถึง 7,000 คน ตอป
ี

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานมีกําลังเจาหน
 าที่ กระบวนการ และเครื่องมือตางๆ เพื่อ
ชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยเหลาน
ี้ แตดวยเงินทุนสน
ั บสนุนที่มากขึ้น IOM

เหลือดานตางๆ ใหเพียงพอกับจํานวนของเหยื่อการคามนุษยที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน
่ื อง ไมวาจะเป
็ นความ
ชวยเหลือดานที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล กฎหมาย การสงกลับภูมิลําเนาเดิม ตลอดจนการศึกษาหรือ
พัฒนาทักษะเพื่อป
 องกันการคามนุษยอีกครัง้

“6Degree
เหยื่อจากการคามนุษย ทัง้ น
ี้ ผมตื่นเตนกับความเป
็ นไปไดตางๆ ที่เทคโนโลยีน
ี้ มอบใหแกองคกรตางๆ

เชน องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน และกับโอกาสที่เราจะสามารถชวยผูตกเหยื่อการ
คามนุษยใหมีชีวิตใหมอีกครัง้ ” นายแอนดริว บรูซ ผูอํานวยการสําน
ั กงานองคการระหวางประเทศเพื่อ
การโยกยายถิ่นฐาน ประจําภูมิภาคเอเซียและแปซิฟ
ิ ก กลาว
6Degree
ประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน ในดานการปกป
 องเหยื่อการคามนุษยและขอมูลสวนบุคคล เน
่ื องจาก
การไดรับการปกป
ิ ดตัวตน คือ วิธีที่สําคัญที่สุดในการปกป
 องผูรอดชีวิตจากการคามนุษย 6Degreeจึง

ไมมีการใชรูปถายเห็นหน
 า และมีการปรับแกขอมูลที่อาจเป
็ นภัยตอความปลอดภัยหรือการใชชีวิตตาม

ปกติของพวกเขาได เรื่องราวของผูรอดชีวิตแตละคนจะไดรับการถายทอดผานแผนที่แบบอินเตอรแอค
ทีฟ (interactive map) ที่ไมเพียงถายทอดเรื่องราวของพวกเขาแกผูที่สนใจใหความชวยเหลือ แตยัง
สามารถรักษาความเป
็ นสวนตัวของพวกเขาไปพรอมกันดวย

แผนที่แบบอินเตอรแอคทีฟ ซึ่งสรางขึ้นโดยใชแผนที่ Bing ของไมโครซอฟทน
ั้ น ชวยใหผูเขาชม
เว็บไซต 6Degreeสามารถติดตาม เรื่องราวการเดินทางผูรอดจากการคามนุษยแตละคนไดอยาง

งายดาย เพียงคลิกที่ไอคอนบนแผนที่ โดยไอคอนแตละอันจะแสดงเหตุการณ
 สําคัญในการเดินทางของ
เหยื่อรายน
ั้ น ซึ่งการติดตามเรื่องราวไปทีละไอคอน จะชวยใหผูเขาชมเว็บไซต เขาใจสถานการณ
 ตางๆ

ที่ทําใหบุคคลน
ั้ นตกเป
็ นเหยื่อการคามนุษย ตระหน
ั กถึงความยากลําบากตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางที่ถูก

คามนุษย เรียนรูวาพวกเขาเรียกคืนอิสรภาพกลับมาไดอยางไร และคนพบวาพวกเขามีความฝ
ั นกับความ
ปรารถนาอะไรในอนาคต

นางทารา เดอรม็อต ผูจัดการแคมเปญ IOM X กลาววา “6Degree เชื่อมโยงผูเขาชมเขากับเรื่องราวของ
ผูตกเป
็ นเหยื่อแตละราย นอกเหน
ื อจากจุดประสงคในการระดมทุนเพื่อชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย

แตละคน เรื่องราวของพวกเขายังชวยใหผูเขาชมไดรับความรู มีความตระหน
ั ก เสริมสรางความเขาใจ

และกระตุนความมุงมัน
่ ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อหยุดยัง้ การคามนุษย ซึ่งเป
็ นหน
่ึ งในการ
ดําเน
ิ นกิจกรรมตางๆ ควบคูไปกับการระดมทุน”

การกําหนดจํานวนของเงินทุนที่จําเป
็ นตอการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยแตละรายในการกลับสูถิ่นฐาน
อยางสมัครใจน
ั้ น ไดรับการดูแลโดยเจาหน
 าที่ขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานที่

ทํางานอยูในพื้นที่ โดยเจาหน
 าที่จะทํางานอยางใกลชิดกับเหยื่อแตละคน เพื่อประเมินความตองการของ
พวกเขา

เพื่อหาวิธีที่ดีสุดในการดูแลความปลอดภัย พรอมไปกับชวยเหลือพวกเขาใหสามารถพึ่งพาตนเองไดทงั้
ดานสังคมและเศรษฐกิจ
6Degree
ประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน โดยการพัฒนาเว็บไซตน
ี้ น
ํ าโดยโครงการ IOM X แคมเปญใหมของ

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการโยกยายถิ่นฐานอยาง
ปลอดภัยตลอดจนรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการหยุดยัง้ การเอารัดเอาเปรียบและคามนุษย ซึ่ง

IOM
จากการประเมินขององคการสหประชาชาติ พบวาป
ั จจุบันมีผูคนกวา 20.9 ลานคนทัว
่ โลก ทัง้ ผูชาย ผู
หญิง และเด็ก ที่ตกเป
็ นเหยื่อการคามนุษยและถูกลวงละเมิด
###
ไมโครซอฟท (Microsoft)
บริษ
ั ท ไมโครซอฟท (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งกอตัง้ ขึ้นเมื่อป
ี 2518 เป
็ นผูน
ํ าระดับโลกดานบริการ
ซอฟตแวร ดีไวซ และโซลูชน
ั่ ที่ชวยเสริมสรางศักยภาพของผูใชและองคกรธุรกิจ

สําหรับสื่อมวลชนที่ตองการมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท เอเชียแปซิฟ
ิ ก สามารถเขาไปเยี่ยมชมไดที่
เว็บไซตศูนยขาวสารของไมโครซอฟท เอเชียแปซิฟ
ิ ก http://news.microsoft.com/apac/
เตอร @MicrosoftAsia

ทวิต

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM)
IOM
ตอทุกคน ในฐานะองคกรระหวางประเทศที่เป
็ นผูน
ํ าดานการโยกยายถิ่นฐาน IOM ทํางานรวมกับ
พันธมิตรในชุมชนนานาชาติ เพื่อที่จะ

ชวยเหลือในการรับมือกับความทาทายที่มากขึ้นดานการดําเน
ิ นงานและการบริหารการโยกยายถิ่นฐาน
พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ของการโยกยายถิ่นฐาน
สงเสริมการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจผานการโยกยายถิ่นฐาน
ดํารงศักดิศ
์ รีความเป
็ นมนุษยและความเป
็ นอยูของผูอพยพยายถิ่น
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.iom.int
(IOM X)
IOM X
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการโยกยายถิ่นฐานอยางปลอดภัยตลอดจนรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมจาก

ประชาชนในการหยุดยัง้ การเอารัดเอาเปรียบและคามนุษย โดยแคมเปญน
ี้ อาศัยพลังและความน
ิ ยมของ

สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี เพื่อสรางแรงบันดาลใจแกคนรุนใหมและชุมชนในการตอตานการคามนุษย
ซึ่งเป
็ นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทุกวันในทุกประเทศทัว
่ โลก โดยดําเน
ิ นงานรวมกับองคกรเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ IOMX.org
องคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID)

องคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID) เป
็ นหน
 วยงานหลักของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาในการใหความชวยเหลือแกประเทศทัว
่ โลกในการฟ
้ื นฟูหลังภัยพิบัติ การตอสูกับความ
ยากจน ตลอดจนการปฎิรูปการปกครองสูระบอบประชาธิปไตย โดยมีคณะผูแทนระดับภูมิภาคของ
องคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกาประจําเอเซีย(USAID’s Regional
Development Mission for Asia)
ชวยเหลือทัง้ ในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ ตลอดจนใหการสน
ั บสนุนแกคณะผูแทนทวิภาคีตางๆ

ในเอเซียของ USAID รวมถึงบริหารโปรแกรมในประเทศที่ทางองคกรยังไมมีคณะทํางานประจําอยู โดย
องคกรมีแนวทางระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับป
ั ญหาที่ขามชาติ เชน การคามนุษยและสัตวป
 า เอชไอวี/
เอดส การอนุรักษ
 ทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแยงทางการคาเศรษฐกิจและการเมือง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูทw
ี่ ww.usaid.gov
AvePoint
AvePoint
ดวยการมุงเน
 นชวยเหลือธุรกิจในการจัดเก็บขอมูลแบบดิจิตอลเพื่อเอื้ออํานวยใหเจาหน
 าที่ดานขอมูล
สามารถรวมงานกันไดอยางมัน
่ ใจ AvePoint

ระบบศูนยกลางของการเขาถึงและควบคุมทรัพยสินทางขอมูลที่ตอนน
ี้ มีอยูในระบบจัดการบริหารที่แตก
ตางกัน ไมวาจะอยูในระบบคลาวดหรือในสําน
ั กงาน AvePoint

. . 2001

สําน
ั กงานใหญตงั้ อยู ณ เมืองเจอรซี่ย ซิตี้ ในมลรัฐน
ิ วเจอรซี่ย AvePoint ใหบริการแก 1,400 องคกร

และผูใช Office 365 กวา 3 ลานคนทัว
่ โลก AvePoint เป
็ นบริษ
ั ทเอกชนจํากัดซึ่งอยูภายใต Goldman
Sachs
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ:
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ บริษ
ั ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
พรรวี สุรมูล
ฮิลล แอนด นอลตัน สแตรทิจีส ประเทศไทย
โทรศัพท: 02-627-3501 ตอ 110 หรือ 081-735-9213
อีเมล:psuramool@hkstrategies.com
ไมโครซอฟท เอเชียแปซิฟ
ิ ก(Microsoft Asia Pacific)
เจสซี่ เวอรสตราท (Jesse Verstraete)
อีเมล: Jesse.Verstraete@microsoft.com
มือถือ: +65-9673-1327

IN.FOM (หน
 วยงานหุนสวนของไมโครซอฟทเอเซียแปซิฟ
ิ ก)
ไรอัน ฮวง (Ryan Huang)
อีเมล: ryan@infom.asia
มือถือ: +65-9768-5257
สําน
ั กงานองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานประจําเอเซียและแปซิฟ
ิ ก(IOM
Regional Office for Asia and the Pacific)
โจ เลาวรี่ (Joe Lowry)
อีเมล: jlowry@iom.int
มือถือ: +66 81 870 8081
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6degree
http://www.6degree.org

IOM
http://www.iom.int

IOM X
http://iomx.org

Microsoft
http://www.microsoft.com/en-us/government/default.aspx#fbid=c5mxh2HRKbH

USAID
http://www.usaid.gov
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Mia Barrett
IOM X Communication and Public Relations Officer

+66 84 705 2114
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