
	  

	  

 
ການກ$ບມາປະເທດໄທອີກຄ0ງຂອງ MTV EXIT 
ພອມກ&ບການສະແດງຄອນເສີດຟຣີທອຸດອນທານ ີ

ຈຸດປະສ'ງເພອປຸກຈິດສ/ນືກກຽວກ5ບການຄາມະນຸດ 
 

 

ບາງກອກ, ວ"ນທີ 11 ກຸມພາ 2014 -- 15 ມີນາ ປີ 2014 ແຄມເປນໃນການກ+ບມາປະເທດໄທຂອງ MTV 
EXIT ໃນຄ$ງນແມນ “ຄອນເສີດ MTV EXIT ອຸດອນທານີ” 
ການສະແດງຟຣີຄອນເສີດໃນຄ*ງນມີຈຸດປະສ3ງເພອໃຫຄວາມຮູແກຄ3ນ?ຸມສາວກຽວກBບອBນຕະລາຍຂອງກ
ານຄາມະນຸດ ພອມກ&ບການສະແດງຂອງ ວ"ງໂບດີສະແລມ ວ"ງດ"ນຕີລອກຊ-ນນ.ຈາກປະເທດໄທ 
ແລະວ%ງດ%ນຕີແນວ,າຂອງເອເຊຍຕະເວັນອອກສຽງໃຕ ຈະເປັນຕ(ວ*+ກໆທຂນສະແດງ 
 
 
“ອີກຄ%ງ'ງ”ທພວກເຮົາຈະດ-ເນີນວິທີໃນແນວທາງຂອງພວກເຮົາທຈະໃຫຄວາມຮູແກຄ:ນ<ຸມສາວກຽວກ@
ບການຄາມະນຸດ ພວກເຮົາກ(ລ*ງຈະຕ/ງໄປ-ໄປຍ$ງພນທ ທຄ$ນ&ຸມສາວໃນເຂດທມີການຄາມະນຸດ 
ໂດຍການລວມເພງແລະຂມູນຂາວສານ “ຄອນເສີດ MTV EXIT 
ອຸດອນທານີ”ຈະເປັນຄອນເສີດທຈ.ດຂນຢາງປອດໄພຈາກພວກຄາມະນຸດ “Matt Love ຜູອ%ນວຍການຂອງ 
MTV EXIT ໄດກາວໄວ” 
 
"ພວກເຮົາ ມີາຍ ຕນເຕນທຈະ ໄດຮ%ບການ ເຮັດວຽກ ຮ"ບການ MTV ອີກເທອ'ງ , ນ ແມນ 4 ເທອ 
ທພວກເຮົາມີ ຮວມກ&ນເພອ ຕສູກ'ບ ການຄາມະນຸດ ຍ"ງສືບຕ, ພວກເຮົາຄິດວາ ດ"ນຕີ ແມນ ເປັນເຄອງມືທ 
ມີອ$ນາດ . ດ"ງທພວກເຮົາ ໄດໄປ onstage ຢູ ບາງກອກ ໃນວ$ນທີ 15 ມີນາ , ປະຊາຊ%ນ ຈະໄດຮຽນຮູ 
ວາພວກເຂົາເຈາ ຈ"ເປັນຕອງ ປອງກ&ນຕ)ນເອງ ແລະ ຄອບຄ$ວ ຂອງ ຜູຖືກເຄາະຮາຍ ຂອງ ການຄາມະນຸດ , 
Karinyarat Durongjirakarn ນ"ກຮອງນ(ຂອງວ+ງ Slot Machine ໄດກາວໄວ” 
 
ແຄມເປນຂອງ MTV EXIT 
ແມນເພອສາງຄວາມຮວມມືກ3ບອ#ງກອນຂອງສະຫາລ-ດອາເມລິກາເພອການພ-ດທະນາລະ6າງປະເທດ 
(USAID) ກ"ມການຄາຕາງປະເທດຂອງອອດສະເຕເຣຍ (DFAT) ມ"ນຄືການສະ*"ບສະ*ຸນຈາກອາຊຽນ 
ເທດສະບານນະຄອນອຸດອນທານີ ແລະ ກະຊວງພ'ດທະນາສ'ງຄ.ມ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
“ການຄາມະນຸດເປັນ-ງໃນອາດຊະຍາກ5ຂາມຊາດແພ:າຍທສຸດ ບພຽງແຕໃນອາຊຽນເທານ3ນ 
ແຕໃນມີໃນທ)ວໂລກ ການບ%ງຄ%ບໃຊກ+ດ-າຍພຽງຢາງດຽວບສາມາດຕສູກ%ບການຄາມະນຸດໄດ 
ດ"ງນ%ນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈງມີຄວາມມຸງ9%ນທຈະຕສູກ@ບການຄາມະນຸດແລະປDກປອງຄDນຂອງພວກເ
ຮ"າ  
 
 
ຂາພະເຈາຂໍແນະນ-ໃຫປະຊາຊ2ນໃນອາຊຽນຈະຕອງລະມ:ດລະວ:ງກ"ບອາການແລະສະຖານະການຂອງກາ
ນຄາໃນເຂດໃກຄຽງແລະຊ1ມຊ3ນຂອງພວກເຂົາແລະເພອທຈະເຂາຮວມມືໃນການບDງຄDບໃຊກ3ດFາຍໃນກາ
ນປອງກ'ນຄວາມສຽງຂອງຄ0ນຈາກການຄາມະນຸດ “ທານ Le Luong Minh ເຂຂາທີການອາຊຽນໄດກາວ” 
 
 
“ຄອນເສີດ MTV ອຸດອນທານີ” ຈະຈ#ດຂນທສະ+າມກິລາອຸດອນທານີໃນວ#ນທີ 15 ມີນາ 2014 
ປະຕູຈະເປີດເວລາ 17:00 ນາທີແລະຄອນເສີດຈະເລມຕ1ງແຕເວລາ 18:00-22:00 
ປເຂົາຊ(ມຈະເປີດອອນໄລກອນການສະແດງ (ປຟຣີ) ເລມຕ&ນມ້ນ [ເພມລງ] ປເຂາຊ(ມ (ປຟຣີ) 
ນອກຈາກນຍ(ງຈະມີທ Central Plaza ອຸດອນທານີ  ຈາກ 7, 8 , 9 ມີນາ 2014 
 
 
“ຄອນເສີດ MTV EXIT ອຸດອນທານີ”ເປັນຄອນເສີດທ 39 ໃນການເປີດຄອນເສີດຂອງ MTV 
ທຈະເປີດຂນທ,ວໂລກ  
 
 
MTV EXIT ແມນນາມີ Central Plaza ແລະ TQPR ເປັນຄູຮວມງານທເປັນທາງການສ1ລ3ບກໍລະນີນ  
 
 
ການລາຍງານໃນກໍລະນີທເກີດຄວາມສ5ງໄສວາຈະມີການຄາມະນຸດແລະການສະແ>ງຫາຜ5ນປະໂCດໃນ
ປະເທດໄທ ໂປດໂທແຈງ 1300 ສາຍດວນໂທຟຣີ 
ພາສາໄທແລະພາສາອ*ງກິດທໄດດ3ເນີນການໂດຍກະຊວງການພ*ດທະນາສ*ງຄ=ມແລະຄວາມ?@ນຄ=ງຂອງມ
ະນຸດ 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
ສ"#$ບຜູອ*ບພະຍ*ບຄ*ນພະມາໃນປະເທດໄທໂທ 080 456 5560, ຕະຫລອດ 24 ຊ"ວໂມງ 
ສາຍດວນພາສາພະມາທດ.ເນີນການໂດຍ Anti Slavery International ເບີໂທນບໄດໂທຟຣີ 

# # # 
 
 
ຕິດຕ 
 

ສອບຖາມຂມູນຂາວສານ(ອ"ງ
ກິດ      Mia Barrett 

ໂທ. +66 2 259 6929 
ມືຖື. +66 84 705 2114 
mia.barrett@mtvexit.org 

     ສອບຖາມຂມູນຂາວສານ(ໄທ) 
           Wanwipa Wilawan 
ໂທ. +66 2 259 6929 
ມືຖື. +66 89 799 9442 
wanwipa.wilawan@mtvexit.org 

    ປເຂາຊ&ມ/ຜູອຸປະຖ) 
            Ruici Tio 
ໂທ. +66 2 259 6929 
ມືຖື. +66 83 273 7309 
ruici.tio@mtvexit.org 

 
 
MTV EXIT 
ເປັນແຄມເປນໃນການສາງການປຽນແປງພຶດຕິກ7ທໃ:ທສຸດຂອງໂລກໃນການຕສູກBບການຄາມະນຸດແລະ
ການສະແ'ງຫາຜ+ນປະໂ.ດ ການຄວບຄຸມອ*ນາດຂອງແບຣນ MTV EXIT 
ແມນການທຈະນ+ພາສ.ງຄ1ມໄປສູການລ%ດລ%ງຂອງການຄາມະນຸດຜານການອອກແບບແລະການດ5ເນີນງານ
ທເປັນນະວ)ດຕະກ-ທາງພນດິນແລະກິດຈະກ-ອອນໄລທຈ)ດໃຫຄ<ນ=ຸມສາວເພອໃຫຂມູນໃນການຕ)ດສິດໃ
ຈແລະເພມຂີດຄວາມສາມາດ ເປິດໂຕໃນປີ 2004 MTV ໄດຈ%ດຄອນເສີດມາແລວ 38 ຄ"ງ 
ສາງຄວາມຕະ*+ກແລະຄວາມຮູໃຫແກ 18 ປະເທດຖຶງ)າຍກວາ 1.7 
ລານຄ&ນບ&ນພນດິນທມີຂມູນສ4ຄ5ນກຽວກ5ບການຄາມະນຸດກວາ 47 
ລານຄ&ນໄດເບງກິດຈະກ2ຄອນເສີດຂອງ MTV 
ທາງໂທລະພາບແລະອີກຈ0ນວນ3ວງ3າຍທໄດເຂາຮວມໃນ 560 
ເຫດການຊ(ມຊ*ນສ,-.ບຂມູນເພມເຕີມກະລຸນາຢຽມຊ*ມ www.mtvexit.org 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
USAID 
USAID!ືອ$ງກອນຈາກສະຫະລ.ດອາເມລິກາເປັນອ$ງກອນເພອການພ.ດທະນາລະ9າງປະເທດເປັນ=ວ
ຍງານຂອງລ(ດຖະບານສະຫະລ(ດທເປັນອິສະຣະໃນການດ9ເນີນການພາຍໃຕທິດທາງນະໂຍບາຍຕາງປະເ
ທດຂອງສະຫະລ*ດອາເມລິກາ ເລຂາທິການແຫງລ.ດຕ1ງແຕ ປີ 1961 USAID 
ເປັນ%ວຍການຂອງລ/ດຖະບານທສ7ຄ/ນໃນການຂະ(າຍຄວາມຊວຍເ0ືອໄປຍ5ງປະເທດເພອນບານທ?
ວໂລກ ເພອສະ'(ບສະ'ຸນໃຫຟນຕ2ວຈາກໄພພິບ(ດ 
!"ບ!ີກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລະການມີສວນຮວມໃນການປະຕິຮູບປະຊາທິປະໄຕ 
ພາລະກິດການພ)ດທະນາພູມມິພາກ USAID ສ"#$ບອາຊຽນທຢູໃນກຸງເທບ 
ຜ"ນງານທ(າກ(າຍຂອງໂປແກມລະດ5ບພູມມິພາກແລະຂາມຊາດແລະຍ'ງໃຫການສະ/'ບສະ/ຸນທ
ຫລາກຫລາຍ USAID 
ພາລະກິດພາກທິດສະດີໃນເອເຊຍເຊນ:ການບໍລິຫານໂຄງການໃນປະເທດທບໄດມີຄວາມຄ=ງທ=ນຖາວອນ 
ວິທີການໃນພູມມິພາກທຢູໃນບ1ນຫາທຂາມເຂດແດນຂອງປະເທດເຊນ:ມະນຸດແລະສ)ດປາ ການຄາ 
HIV/AIDSການອະນຸລ(ກຊ(ບພະຍາກອນທາງທ/ມະຊາດແລະການຄາສ/7(ບຂມູນເພມເຕີມໂປດເຂາຢຽມ
ຊ"ມ www.usaid.gov/asia -ພູມມິພາກ 
 
 
DFAT -- ໂປແກມຊວຍເ+ືອຈາກ ອອດສະເຕເຣຍ  
ໂປແກມການຊວຍເ.ືອຈາກລ3ດຖະບານອອດສະເຕເຣຍຄືການປ3ບປຸງຊີວິດຂອງຜູຄEນນ3ບລານໃນປະເທດ
ກ"ລ$ງພ$ດທະນາ 
ອອດສະເຕເຣຍເປັນປະເທດທີເຮັດວຽກຮວມກ(ບລ(ດຖະບານແລະປະຊາຊ3ນຂອງປະເທດກ9ລ(ງພ(ດທະນາທ
ຈະສ$ງມອບຄວາມຊວຍເ0ືອທມີຄວາມຈ5ເປັນ9າຍທສຸດແລະມີປະສິດທິພາບ9າຍທສຸດໃນເອເຊຍຕະ
ເວັນອອກສຽງໃຕ ໂປແກມຊວຍເ+ືອຈາກ 
ອອດສະເຕເຣຍຈະຊວຍໃຫຮ1ບມືກ1ບຄວາມທາທາຍໃນການພ1ດທະນາໃນລະດ1ບພູມມິພາກແລະຂາມແດນເ
ຊ"ນ:ການຄາມະນຸດແລະການຍາຍຖນຖານແລະການລະບາດໃ/ຂອງໂລກທເກີດຂນໃ;ແລະໂລກຕິດຕ 
ສ"#$ບຂມູນເພມເຕີມໂປດຢຽມຊ7ມ http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
ອາຊຽນ 
ສະມາຄ&ມປະຊາຊາດແຫງເອເຊຍຕະເວັນອອກສຽງໃຕ (ອາຊຽນ) 
ມີຈຸດມຸງ(າຍເພອເສີມສາງສ1ນຕິພາບໃນພູມມິພາກໃຫມີຄວາມ(>ນຄ?ງແລະການຮ1ກສາຄວາມປອດໄພ 
ອ"ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມກຸມທາງເສດຖະກິດແລະການປ;ບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດແລະການດ"ລ@ງ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊ,ນຂອງອາຊຽນ ອາຊຽນກຕ*ງວ-ນທີ 8 ມີນາ 1967 
ທມີສະມາຊິກຂອງສະມາຄ/ມໄດແກປະເທດບຣູໄນ ອິນໂດເນເຊຍ ລາວ ພະມາ ມາເລເຊຍ ຟິລິປິນ ສິງກະໂປ 
ໄທແລະວຽດນາມ ສ"ນ$ກເລຂາທິການອາຊຽນຕ1ງຢູໃນກຸງຈາກາຕາປະເທດອິນໂດນີເຊຍ 
ຂມູນທ'ວໄປກຽວກ.ບອາຊຽນປະກ6ດອອນໄລທເວັບໄຊອາຊຽນ: www.asean.org 
 

 
 


