
    

อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม จัดงานฉายภาพยนตร์สารคดีเร่ืองใหม่ในโครงการ MTV 

EXIT เพื่อสร้างความตระหนักเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
 

------------------------------- 

 

ภาพยนตร์สารคดีเร่ือง “Enslaved” ฉายรอบพรีเมียร์ในประเทศไทย 18 มิถุนายน นี ้
  

 

กรุงเทพฯ – 10 มถินุายน 2554 – โครงการ MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking) ประกาศเปิดตวัภาพยนตร์

สารคดเีรือ่ง Enslaved: An MTV EXIT Special วนันี ้โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ สรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบัปัญหาการคา้

มนุษย ์รวมทัง้ ป้องกนัการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย   

 

ในการนี ้นักแสดงภาพยนตรช์ือ่ดงั อนันดา เอเวอรร์ิง่แฮม ผูส้นับสนุนโครงการและแอมบาสเซเดอรอ์ยา่งเป็นทางการของ

แคมเปญ MTV EXIT มาอยา่งยาวนาน รับหนา้ทีเ่ป็นผูด้ าเนนิรายการ ภาพยนตรส์ารคดคีวามยาวครึง่ชั่วโมงส าหรับใน

ประเทศไทย โดยภาพยนตรด์งักลา่วเป็นภาพยนตรเ์รือ่งแรกในซรีสีภ์าพยนตรท์ัง้หมด 12 เรือ่งทีม่แีผนจะฉายทัว่เอเชยีในปี

เดยีวกนั ภาพยนตรแ์ตล่ะเรือ่งมเีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งราวการคา้มนุษยใ์นแตล่ะทอ้งที ่และแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้กา รคา้มนุษย์

ทีก่ าลงัด าเนนิอยูใ่นปัจจบุนัและทีก่ าลงัเกดิขึน้ รวมทัง้ มาตรการเพือ่ตอ่สูก้บัการหาประโยชนจ์ากชวีติมนุษย์  

 

ภาพยนตรเ์รือ่ง Enslaved น าแสดงโดย อนันดา เอเวอรร์ิง่แฮม บอกเลา่เรือ่งราวชวีติจรงิของผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการคา้

มนุษยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก ่ไก่  หญงิสาวทีถ่กูขายไปยังประเทศญีปุ่่ นและถกูบงัคบัใหท้ า งานขายบรกิารทางเพศ วนันัก 

ชายหนุ่มจากมาเลเซยีทีถ่กูขายไปใชแ้รงงานบนเรอืหาปลาของไทย และวาสนา หญงิชาวลาวทีถ่กูขายมายังประเทศไทย

และกลายเป็นทาสใชแ้รงงานภายในบา้นทีก่รุงเทพมหานครเป็นเวลาถงึ 16 ปี  

 

ภาพยนตรส์ารคดดีงักลา่ว ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัความจรงิของการคา้มนุษย ์ส ารวจบทบาทของผูท้ีม่หีนา้ทีใ่น

หว่งโซก่ารคา้มนุษยท์กุคน ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิปีกป้องตนเองจากการคา้มนุษย ์และกระตุน้ใหท้กุคนลกุขึน้ยนื ด าเนนิการ 

และตอ่สูเ้พือ่หยดุยัง้การคา้และการลอ่ลวงมนุษย์ 

 

 “ผมรูส้กึเป็นเกยีรตมิากทีไ่ดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึง่ในแคมเปญทีม่คีวามส าคญันี้ ” อนันดากลา่ว “ผมหวงัวา่ ภาพยนตรส์ารคดี

เรือ่งนีจ้ะท าใหเ้ยาวชนหันมาพูดคยุกนัวา่เราทกุคนไดรั้บผลกระทบจากการคา้มนุษยอ์นัน่าสลดใจทีพ่บเห็นในปัจจบุนั

อยา่งไร ชวีติของทกุคนตา่งมคีวามเสีย่ง และเราควรตอ้งปกป้องตวัเองและคนทีเ่รารัก”  

 

แมท เลฟิ ผูอ้ านวยการโครงการ MTV EXIT กลา่ววา่ “เราภมูใิจทีไ่ดเ้ปิดฉายภาพยนตรเ์รือ่งใหมใ่นประเทศไทยเป็นทีแ่รก 

เราหวงัวา่หลงัจากทีช่มภาพยนตรจ์บ ผูช้มจะ ไดรั้บขอ้มลูส าคญัทีจ่ าเป็นตอ่การรูเ้ทา่ทนัเหตกุารณ์ทีน่ าไปสูก่ารคา้มนุษยใ์น

สงัคม  และทราบวา่ตนเองจะตอ้งท าอยา่งไรเพือ่ตอ่สูก้บัรูปแบบการคา้ทาสยคุใหมท่ีน่่ากลวันี ้เรามั่นใจวา่ ผูช้มจะไดรั้บแรง



บนัดาลใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการคา้มนุษย ์ซึง่เป็นปัญหา สงัคมทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ รวมทัง้น าความรูท้ีพ่วกเขา

ไดรั้บไปถา่ยทอดใหแ้กผู่อ้ ืน่ตอ่ไป” 

 

MTV EXIT เป็นโครงการทีก่อ่ตัง้ขึน้โดยมลูนธิ ิ MTV EXIT โดยไดรั้บความร่วมมอืจากรัฐบาลไทย องคก์รเพือ่การพัฒนา

ระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และองคก์รเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศของรัฐบาลออสเตรเลยี (AusAID) 

 

จดูธิ เซอรก์นิ นักการทตูของสถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐฯ กลา่ววา่ “รัฐบาลสหรัฐฯ ภมูใิจทีไ่ดร้่วมสนับสนุนความพยายาม

ในการผลติภาพยนตรส์ารคดเีรือ่งนี ้โครงการ MTV EXIT ชว่ยใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นและกระตุน้เยาวชนจ านวนหลายลา้นคน ซึ่ง

เป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุตอ่การตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย์”  

 

เจมส ์ไวส ์เอกอคัรราชทตูออสเตรเลยีประจ าประเทศไทย ใหค้วามเห็นวา่ “เสยีงของผูท้ีร่อดชวีติจากการคา้มนุษยท์ าให ้

ภาพยนตรส์ารคดขีอง MTV EXIT เป็นเครือ่งเตอืนใจอนัทรงพลงัทีท่ าใหเ้ราตระหนักวา่เราจ าเป็นตอ้งหยดุยัง้อาชญากรรม

อนัโหดรา้ยนี ้ การคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาทีท่กุคนมสีว่นร่วมในการรับผดิชอบ ไมว่า่จะเป็นในระดบับคุคล ครอบครัว ภาคธรุกจิ

หรอืภาครัฐ พวกเราตอ้งร่วมมอืกนัหยดุยัง้การคา้ชวีติ มนุษย ์ และชว่ยเหลอืใหเ้หยือ่ไดรั้บความยตุธิรรม การคา้มนุษยเ์ป็น

ปัญหาทีต่อ้งการความร่วมมอืในระดบัโลก ประเทศออสเตรเลยีมุง่มั่นทีจ่ะท างานร่วมกบัประเทศไทย และสหรัฐอเมรกิา

ตลอดจนประสานงานกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนในประเด็นนีซ้ ึง่เป็นเรือ่งทีม่คีวามกงัวลในระดบัสากล” 

 

เพือ่เพิม่ความตระหนักรูเ้กีย่วกบัอนัตรายของการคา้มนุษย ์โครงการ MTV EXIT วางแผนทีจ่ะจัดฟรคีอนเสริต์ในวนัเสารท์ี ่

25 มถินุายน ณ สนามกฬีา 700 ปี จังหวดัเชยีงใหม ่ศลิปินทีต่บเทา้เขา้ร่วมคอนเสริต์ไดแ้ก ่ซปุเปอรส์ตารข์อง เอเชยีอยา่ง 

“Super Junior M” และศลิปินเพลงป๊อปชาวออสเตรเลยีอยา่ง Kate Miller-Heidke รวมทัง้ศลิปินชัน้น าของประเทศไทย

มากมาย สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับตัรคอนเสริต์ไดท้ี ่  www.mtvexit.org 

 

ภาพยนตรส์ารคด ี MTV EXIT ในประเทศไทยออกอากาศโดยความร่วมมอืจากชอ่ง 9 อสมท. ผูเ้ผยแพร่และองคก์รตา่งๆ 

สามารถน าภาพยนตรไ์ปใชโ้ดยไมต่ดิปัญหาเรือ่งลขิสทิธิแ์ละไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย   

 

Enslaved: An MTV EXIT Special ด าเนนิรายการโดยอนันดา เอเวอรร์ิง่แฮม ออกอากาศทางชอ่ง 9 อสมท. ซึง่จะแบง่เป็น 

3 ตอนเพือ่ออกอากาศในวนัเสารท์ี ่ 18 มถินุายน วนัอาทติยท์ี ่ 19 มถินุายน และวนัจันทรท์ี ่ 20 มถินุายน เวลา 11.00 น. 

และออกอากาศแบบเต็มรูปแบบในวนัองัคารที ่5 กรกฎาคม เวลา 23.00 น.  

 

----- จบ ----- 

 
Enslaved: An MTV EXIT Specialร่วมสนับสนุนโดย 

 

              
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mtvexit.org/


สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัแคมเปญMTV EXIT กรุณาตดิตอ่:  
 

มลูนธิMิTV EXIT  

แมท เลฟิ ผูอ้ านวยการโครงการ MTV EXIT อเีมล matt.love@mtvexit.org โทร: +66 8 378 89640 

 

องคก์รเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (USAID) 
ไมเคลิ แบค:อเีมล mbak@usaid.gov โทร:+66 8 181 97106 
 

องคก์รเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศออสเตรเลยี (AusAID) 

อดมั ซมิส:์อเีมล adam.sims@ausaid.gov.au โทร:+66 8 049 75238 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:  
MTV EXIT 
แคมเปญ MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking ) )เป็นโครงการที่ได้รับรางวลัในการ ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความพยายามในการผลิต
สื่อมลัติมีเดียเพื่อสร้างความตระหนกัและความรู้ในการป้องกนัการค้ามนษุย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โครงการนีเ้กิดขึน้ครัง้แรกในยโุรปเม่ือ
ปีพ.ศ. 2547 ด้วยความร่วมมือจาก Swedish International Development Cooperation Agency หรือ SIDA และด้วยความร่วมมือจาก USAID ในปี
พ.ศ.  2550 ซึง่ท าให้โครงการนีเ้ป็นที่รู้จกัไปทัว่เอเชีย โครงการนีไ้ด้จดัท าภาพยนตร์สารคดีและ สื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัการค้ามนษุย์ เชน่สารคดี Sold: An 
MTV EXIT Special น าเสนอโดย Lara Dutta สารคดี Traffic: An MTV EXIT Special น ำเสนอโดย Lucy Liu และสารคดี Inhuman Trafficน ำเสนอโดย 
Angelina Jolie และได้มีการจดัท าสารคดีเหลา่นีใ้นภาคภาษาท้องถ่ินที่น าเสนอโดยศิลปินเอเชียอีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เชน่ ประกาศในสื่อสาธารณะ  และการ์ตนู โครงการ MTV EXIT และ Radiohead ได้ร่วมมือกนัจดัท าวีดีโอประกอบเพลงเพ่ือตอ่ต้านการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบที่มีชื่อวา่ All I Need ซึง่ได้เผยแพร่ออกอากาศทัว่ทกุเครือข่ายของ MTV ในวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โครงการ MTV EXIT ยงั
ร่วมมือกบัองค์กรเอกชนตา่งๆ กวา่ 100 องค์กร ในการแจกแผ่นพบัหลายแสนแผ่นที่จดัท าขึน้ในภาษาตา่งๆ กวา่ 25 ภาษาเพ่ือรณรงค์ให้เยาวชนจ านวน
กวา่ล้านคนได้ตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว ผ่านการแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีทีน่ าแสดงโดยศิลปินชัน้น าเชน่ R.E.M, Radiohead, The White 
Stripes, The Hives  Thievery Corporation และศิลปินชัน้น าระดบัประเทศและระดบัสากลอีกมากมาย ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์  
www.mtvexit.org 
 

การค้ามนุษย์ 
องค์การสหประชาชาติได้ให้ค าจ ากดัความของการค้ามนษุย์วา่หมายถึง “การวา่จ้าง การขนสง่  และการรับไว้ซึง่บคุคลเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์จาก
การค้าประเวณี ด้วยการใช้ก าลงั การฉ้อโกงด้วย การหลอกลวงเพ่ือความมุง่ประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ องค์การสหประชาชาติประมาณการวา่ 
ในชว่งเวลาหนึ่งอาจมีผู้คนถึง 2.5 ล้านคนจากทัว่โลกที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนษุย์ ซึง่เหยื่อสว่นใหญ่อาศยัอยู่ ในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก การค้า
มนษุย์เป็นการค้าที่ผิดกฎหมายและเป็นปัญหาอาชญากรรมทีใ่หญ่อนัดบัสองรองมาจากการค้าเสพติด ซึง่ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนษุย์มีรายได้
มากกวา่ หม่ืนล้านเหรียญดอลลา่ร์ตอ่ปีจากการค้ามนษุย์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสว่นใหญ่ คือ กลุม่เยาวชนชายและ หญิง ผู้ซึง่แสวงหาชีวิตที่ดีกวา่ 
 

มูลนิธิ MTV EXIT  ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.  2546 ในสหราชอาณาจกัร (หมายเลขทะเบียน 1103267) โดยมีเป้าหมายส าคญัในการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่าย MTV ในการให้ความรู้กบัเยาวชนและผู้ ใหญ่เก่ียวกบัปัญหาด้านสิทธิของมนษุยชนและปัญหาสงัคม มลูนิธิจดัท าโปรแกรมมลัติมีเดียและ
กิจกรรมตา่งๆเพ่ือรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และสร้างทศันคติในกลุม่เยาวชนให้มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาที่เก่ียวกบัการค้ามนษุย์ นอกจากนีม้ลูนิธิยงั
ร่วมมือกบัเครือข่ายองค์กรเอกชนที่มีจดุประสงค์ในการตอ่ต้านการค้ามนษุย์และการให้ความชว่ยเหลือเหยื่อการค้ามนษุย์ได้มีอนาคตที่ดีขึน้ 
 

เครือข่าย MTV ในเอเชีย 
MTV Networks เป็นสว่นหนึ่งของ Viacom (NYSE: VIA, VIA.B) และเป็นหนึ่งในสถานีโทรทศัน์ผู้สร้างสรรค์ระดบัโลกที่จดัรายการโทรทศัน์และ
น าเสนอเนือ้หาผ่านสื่อประเภทตา่ง ๆ MTV Networks ในเอเชีย ประกอบด้วยรายการทีวีสามรายการซึง่เป็นที่นิยมในเอเชียคือ MTV เครือข่ายทีวีที่

ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นรายการทีวีชัน้น าด้านการใช้สื่อมลัติมีเดียโดยมีเยาวชนและวยัรุ่นเป็นกลุม่ผู้ชมหลกั Nickelodeon รายการบนัเทิงระดบัแนว
หน้าที่ผลิตขึน้เพ่ือเด็กโดยเฉพาะ และรายการ VH1 เครือข่ายมิวสิควิดีโอ ส าหรับผู้ชมที่เป็นผู้ ใหญ่เพ่ือติดตามแนวดนตรีที่พวกเขาชื่นชอบ  เครือข่ายของ 
MTV มีทีวีชอ่งตา่ง ๆ และบริการโปรแกรมตา่ง ๆ เชน่ MTV เอเชีย MTV จีน MTV อินเดีย MTV อินโดนีเซีย MTV แมนดาริน MTV ปากีสถาน MTV 
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ฟิลิปปินส์ MTV ประเทศไทย Nick เอเชีย Nick อินเดีย Nick อินโดนีเซีย VH1 อินเดีย VH1 อินโดนีเซีย VH1 ประเทศไทย รวมถึง รายการธุรกิจ 
MTV  Nickelodeon รายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัสินค้าอปุโภคบริโภค การขาย และดิจิตลัมีเดีย ตลอดจนรายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไร้สาย    
 

USAID 

USAID หรือ the United States Agency for International Development  เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึง่รับนโยบายตา่งประเทศจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้แต ่พ .ศ . 2504 เป็นต้นมา USAID เป็นหน่วยงานหลกัของรัฐบาลสหรัฐฯในการให้ความ
ชว่ยเหลือไปยงัประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกไมว่า่จะเป็นการฟืน้ฟสูภาพความเสียหายที่เกิดจากภยัพิบตัิ ลดปัญหาความยากจน และ ให้การชว่ยเหลือในการ
ปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน่วยงาน Regional Development Mission for Asia ของ USAID ซึง่ตัง้อยูท่ี่กรุงเทพฯ มีหน้าที่ดแูลโปรแกรม
ตา่งๆ ที่จดัขึน้ในภมิูภาคเอเชียและโครงการข้ามชาตแิละให้ความสนบัสนนุกบัภารกิจของ  USAID ในระดบัทวิภาคีในเอเชีย โดยครอบคลมุประเด็น
ปัญหาหลกั อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้าน การค้ามนษุย์และสตัว์ป่า ปัญหาโรคเอดส์ การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การค้า และปัญหา ความ
ขดัแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.usaid.gov และ www.usaid.gov/rdma/ 
 

AusAID 
ส านกังานเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ หรือ AusAID คือหน่วยงานของออสเตรเลียที่ท างานด้านการพฒันาในระดบัสากล การให้ความชว่ยเหลือเพ่ือ
การพฒันาของออสเตรเลียเป็นไปตามแนวทางและข้อก าหนดของ Millennium Development Goals ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือการลดระดบัความยากจน 
นอกจากนี ้ AusAIDยงัด าเนินงานภายใต้วตัถปุระสงค์ของโครงการความชว่ยเหลือเพ่ือประเทศก าลงัพฒันาของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ความส าคญักบั
การลดระดบัความยากจน และการประสบผลส าเร็จในการพฒันาที่ยัง่ยืน  AusAID ท างานร่วมกบั องค์กรอิสระ สถาบนัพหภุาคี และอาสาสมคัร อีกทัง้
ยงัมีการท างานประสานงานโดยตรงกบัหน่วยงานภาครัฐ  การให้ความชว่ยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียในโครงการ  MTV EXIT เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความมุง่มัน่ทุม่เทที่รัฐบาลออสเตรเลียมีตอ่พนัธกิจในโครงการที่เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการค้ามนษุย์อ่ืนๆ ของ AusAID ที่ด าเนินการอยูใ่นภมิูภาค
เอเชีย ซึง่รวมถึงโครงการการค้ามนษุย์ในภมิูภาคเอเชีย(ARTIP) ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานยตุิธรรมทางอาญาที่เก่ียวข้องกบั
การค้ามนษุย์ที่ตัง้อยูใ่นภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เชน่โครงการTRIANGLEซึง่เป็นการร่วมงานระหวา่งหน่วยงานรัฐบาลในภมิูภาคเพี่อพฒันาสภาพ 
ความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพของแรงงานข้ามชาติ และ โครงการ Childhood ซึง่เป็นโครงการที่มุง่เน้นการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากธุรกิจ
การค้าประเวณีและการทอ่งเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ตลอดจนพฒันากระบวนการของรัฐในการด าเนินการสอบสวน จบั กมุผู้กระท าความผิด
ฐานค้ามนษุย์ ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.ausaid.gov.au 
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