
	  

	  

 
 

MTV EXIT  ປະກາດລາຍຊນ+ກຮອງທຈະໄດເຂາຮວມຮອງເພງ  
ຄອນເສີດ “MTV EXIT Live in Udon 

ວ"ງໂບດີສະແລມ  ວ"ງດ"ນຕີ ຊະນະລາງວ(ນຈາກປະເທດໄທ ແລະວ"ງດ"ນຕີ 
ຈາກບ"ນດາປະເທດອາຊຽນທຈະເຂາຮວມຄອນເສີດ 

 
 
ບາງກອກເດືອນກຸມພາ 19, 2557 – MTV EXIT ແລະ MTV 
ປະເທດໄທປະກາດລາຍຊນ.ກຮອງທຈະໄດຮອງເພງ  ຄອນເສີດ “MTV EXIT Live in Udon 
Thani ” ຟຣຄີອນເສີດ ໃນ15 ເດືອນມີນາ 
ການນຈະເປັນການສຶກສາອ-ບຮ-ມປະຊາຊ-ນຊາວ4ຸມກຽວກ8ບອ8ນຕະລາຍຂອງການຄາມະນຸດ 
ການນຈະເປັນການສຶກສາອ-ບຮ-ມປະຊາຊ-ນຊາວ4ຸມກຽວກ8ບອ8ນຕະລາຍຂອງການຄາມະນຸດ, 
ມີ ນ"ກຮອງ ວ"ງໂບດີສະແລມ  ນ"ກຮອງຊະນະລາງວ(ນຈາກປະເທດໄທ 
ແລະກຸມນ"ກຮອງຈາກບ"ນດາປະເທດອາຊຽນ ແມນ Project E.A.R. 
ທຈະເຂາຮວມໃນການຮອງເພງ ໃນມນ&ນ  
 
ຊ"ດເຈນວາ, ນ"ກຮອງຈາກ 
ບ"ນດາປະເທດອາຊຽນໄດໃຫສ$ນຍາທຈະສະ,$ບສະ,ູນແຄມເປນຂອງ MTV 
ເພອພິສູດວາການຕສູຕານການຄາມະນຸດຂອງພວກເຮົາ. 
ການຂະ&າຍຕ)ວຢາງຕເນອງການເພມຂນໃນຂ)ງເຂດນ, "ຜູອ%ນວຍການຮ,ບການ MTV 
EXIT Matt  Love ກາວ 
 
ຊງໄດເຊີນເອົາວ/ງ ໂບດີສະແລມ ມາຮວມໃນງານ “ຄອນເສີດ MTV ໃນອຸດອນທານີ” 
ສະ#$ບສະ#ຸນໂດຍ MTV EXIT 
ແລະຍ%ງມີວ*ງລອກໃນປະເທດລາວມາຮວມສະແດງຄອນເສີດຢາງ ວ*ງເຊວ ແລະໂຄງການ 
E.A.R. (ການປະຕິບ)ດໃນເຂດເອເຊຍຕະເວັນອອກ) ໂຄງການ E.A.R. 
ຈະນ$ເອົາວ*ງດ*ນຕີທມີຄວາມສາມາດທໂດງດ6ງໃນເຂດອາຊຽນ ຊງລວມມີສະມາຊິກຂອງ Pop 
Shuvit (ມາເລເຊຍ), Slapshock (ຟິລິປິນ) ແລະ Thaitanium (ປະເທດໄທ) 
 
 
“ມ"ນເປັນແຮງບ"ນດານໃຈທຈະໄດເຫັນສິລະປິນຈາກທ<ວອາຊຽນມາຮວມຕDວກ"ນເພອສາງຄວາມ
ຕະ#$ກກຽວກ$ບການຄາມະນຸດ ມ$ນເປັນອາດຊະຍາກ7ທຮາຍແຮງທສາມາດສ?ງຜAນຕທຸກຄAນໄດ  
 
 



	  

	  

 
ຂາພະເຈາຮຽກຮອງໃຫບ1ນດາແຟນຄ1ບທ1ງ8າຍທຢູໃນອຸດອນທານີມາຮວມໃສຄອນເສີດຄDງນ
ທຈະຈ%ດຂນໃນວ%ນທີ 15 
ມີນາແລະພອມຮຽນຮູກຽວກ1ບໄພຈາກການຄາມະນຸດແລະສ:1ບແຟນໆຂ1ບທຢູທຸກຫ#ນແຫງມາ
ຮວມກ&ນຕສູເພອຕານກ&ບການຄາມະນຸດໃນຊ:ມຊ;ນຂອງພວກເຂົາ “Athiwara !ື Toon” 
Khongmalai, ນ"ກຮອງນ(ຂອງ ວ+ງໂບດີສະແລມ ໄດກາວ” 
 
 
ແຄມເປນຂອງ MTV 
ແມນເພອສາງຄວາມຮວມມືກ3ບອ5ງກອນຂອງສະຫາລ3ດອາເມລິກາເພອການພ3ດທະນາລະ>າງ
ປະເທດ (USAID) ກ"ມການຄາຕາງປະເທດຂອງອອດສະເຕເຣຍ (DFAT) 
ມ"ນຄືການສະ*"ບສະ*ຸນຈາກອາຊຽນ ອ"ງການຈ(ດຕ+ງຂອງລ(ດຖະບານຂອງປະເທດໄທ ແມນ 
ເທດສະບານນະຄອນອຸດອນທານີ ແລະກະຊວງພ)ດທະນາສ)ງຄ0ມແລະມະນຸດຄວາມປອດໄພ 
 
 
“ພວກເຮົາຕອງເຮັດວຽກຮວມກ2ນເພອຍຸຕິການຄາມະນຸດແລະການສະແ>ງຫານຜAນປໂDດ” 
ທານ Kristie Kenney ຣາດຊະທູດຂອງສະຫາລ.ດອາເມລິກາປະຈ5ປະເທດໄທໄດກາວ” ກ"ບ 
MTV EXIT ແລະຄ%ນອນໆວາ 
ພວກເຮົາໄດເຂາຮວມກ0ບກອງກ4ລ0ງພ0ນທະມິດຂອງພວກເຮົາທ<ວທ0ງພູມມິພາກເອເຊຍແລະເກີ
ນກວາທຈະກາວວາ: ພຽງພໍແລວ ການລະບາດຂອງການຄາມະນຸດຈະຕອງຈ:ບສນ” 
 
 
 “ການຄາມະນຸດມີຜ,ນກະທ,ບກ/ບທ/ງຍິງແລະຊາຍ ທ/ງເດັກນອຍ 
ທາງອອດສະເຕເຣຍມີຄວາມພູມໃຈທຈະໄດຮວມມືກ=ບສະຫະລ=ດອາເມລິກາ 
ປະເທດໄທແລະຊ*ມຊ,ນເພອຕສູກ7ບອາດຊະຍາກ;ຊ<ວຮາຍໃນໃນອາຊຽນ ຄອນເສີດ MTV 
EXIT ອຸດອນທານີຈະນ*ເອົາບ/ນດາລ/ດຖະບານ 
ຊ"ມຊ$ນແລະສິລະປິນທຈະມາແຈງລະດ$ມຄ$ນໃນການຕສູກ<ບການຄາມະນຸດ 
ນເປັນສງສ)ຄ+ນເພາະການປຽນແປງຈະເກີດຂນຖາຫາກທຸກໆຄ9ນຮວມມືກ>ນ” ທານ James 
Wise ຣາດຊະທູດອອດສະເຕເຣຍປະຈ0ປະເທດໄທໄດກາວ 
 
 “ຄອນເສີດ MTV ອຸດອນທານີ” ຈະຈ#ດຂນທສະ+າມກິລາອຸດອນທານີໃນວ#ນທີ 15 ມີນາ 
2013 ປະຕູຈະເປີດເວລາ 17:00 ນາທີ ປເຂົາຊ(ມຈະເປີດອອນໄລກອນການສະແດງ (ປຟຣີ)ທ  
www.mtvexit.org ນອກຈາກນຍ(ງຈະມີທ Cantral Plaza  
 
 



	  

	  

 
 
 
ອຸດອນທານີ ລມຕ"ງແຕວ"ນທີ 7, 8 ແລະ 9  7, 8  ມີນາ ປີ 2013 ຕ"ງແຕເວລາ 16:00-20:00 
ປແມນມີຈ*ກ,ດ! 
 
  
ບ"ນດາຜູຄ*ນທຕ*ກເປັນເ2ອຂອງການຄາມະນຸດແລະໄດເຂາມາໃນປະເທດໄທເພອສະແFງຫ
າປະໂ%ດທາງເພດ ບ,ງຄ,ບໃຫເຮັດວຽກໃນປະເທດ ບ,ງຄ,ບໃຫເປັນຂໍທານ 
ບ"ງຄ"ບໃຫໃຊແຮງງານໃນການຫາປາ ການກສາງໂຮງງານແລະອຸດສາຫະກ9ຕ"ດ;ິບຜາ 
ແຂວງອຸດອນທານເປັນພນທທຮູຈ6ກກ6ນດີສ:;6ບການຄາມະນຸດເນອງຈາກລະດ+ບທສູງຂນຂອ
ງຄວາມທຸກຍາກແລະລະດ/ບຕ2ຂອງການຮ/ບຮູໃນຄວາມຕະ;/ກ 
 
ໂດຍສວນໃ)ແມນຄ-ນເອເຊຍຈ2ນວນກວາ  11 
ລານຄ&ນທຕ&ກເປັນເ.ອຂອງການຄາມະນຸດທເປັນຄ&ນ7ຸມສາວ 
ເຮັດໃຫມະຫາວິທະຍາໄລໃ2ໆໃນເຂດອຸດອນທານີເປັນສະຖານທເ?າະສ@ມທຈະເຂາໄປຖຶງ
ແລະໃຫຂມູນກຽວກ0ບການຄາມະນຸດແຈງຖຶງວິທີທພວກເຂົາຈະຕ;ກເປັນເ>ອຂອງການຄາມະນຸ
ດແລະສາມາດປ)ກປອງຕ)ນເອງໄດ 
 
 
“ຄອນເສີດ MTV EXIT ອຸດອນທານີ”ເປັນຄອນເສີດທ 39 ໃນການເປີດຄອນເສີດຂອງ MTV 
ທຈະເປີດຂນທ,ວໂລກ MTV EXIT 
ໄດສາງປະ)*ດສາດໂດຍການຜະລິດຄອນເສີດຄ8ງແລກທໃ>ທສຸດທວ*ດແອງກຣໍໃນປະເທດ
ກ"ບູເຈຍແລະທຈ.ດຂນໃນດານ7າຂອງເຈດີສະວິດາກອນເມອງຢາງກຸງປະເທດພມາ 
ຄອນເສີດ MTV EXIT 
ເປັນຄອນເສີດທລວບລວມເອົາສິລະປິນທໂດງດ;ງສ<ຄ=ນໆລະ?າງປະເທດແລະທອງຖນລວມ
ໄປຖຶງ Placebo,Jason Mroz,Super Junior. Simple Plan ແລະ R.E.M, ຄອນເສີດຂອງ 
MTV ໄດມີຜູຄ)ນເຂາຊ'ມ)າຍກວາ 1,792,880 ຄ"ນທ%ວໂລກ 
 
MTV EXIT ມີຄວາມພງພໍໃຈທຈະໄດມີ Nok Air, Central Plaza, MCOT ແລະ TQPR 
ເປັນພ&ນທະມິດຢາງເປັນທາງການໃນເຫດການຄ5ງນ 
 
ດາວນໂ'ດຮູບພາບຊ-ດ press kit ຄວາມລະອຽດສູງໄດທ: http://pr.co/p/001i7s 
 
 



	  

	  

 
 
 
ການລາຍງານໃນກໍລະນີທເກີດຄວາມສ5ງໄສວາຈະມີການຄາມະນຸດແລະການສະແ>ງຫາຜ5ນປ
ະໂ#ດໃນປະເທດໄທ ໂປດໂທແຈງ 1300 ສາຍດວນໂທຟຣີ 
ພາສາໄທແລະພາສາອ*ງກິດທໄດດ3ເນີນການໂດຍກະຊວງການພ*ດທະນາສ*ງຄ=ມແລະຄວາມ
!"ນຄ%ງຂອງມະນຸດ 
 
ສ"#$ບຜູອ*ບພະຍ*ບຄ*ນພະມາໃນປະເທດໄທໂທ 080 456 5560, ຕະ#ອດ 24 ຊ"ວໂມງ 
ສາຍດວນພາສາພະມາທດ.ເນີນການໂດຍ UNIAP ເບີໂທນບໄດໂທຟຣີ 
 

# # # 

 

ຕິດຕ 

ສອບຖາມຂມູນຂາວສານ(ອ"ງກິດ)  
Mia Barrett 
ໂທ. +66 2 259 6929 

ມືຖ.ື +66 84 705 2114 

ມືຖ.ື +44 77 48 623 000 

mia.barrett@mtvexit.org  

ສອບຖາມຂມູນຂາວສານ(ໄທ)  
Wanwipa Wilawan 
ໂທ. +66 2 259 6929 

ມືຖ.ື +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:ທສຸດຂອງໂລກໃນການຕສູກBບການຄາ
ມະນຸດແລະການສະແ+ງຫາຜ/ນປະໂ2ດ ການຄວບຄຸມອ7ນາດຂອງແບຣນ MTV EXIT 
ແມນການທຈະນ+ພາສ.ງຄ1ມໄປສູການລ1ດລ1ງຂອງການຄາມະນຸດຜານການອອກແບບແລະການ
ດ"ເນີນງານທເປັນນະວ/ດຕະກ"ທາງພນດິນແລະກິດຈະກ"ອອນໄລທຈ/ດໃຫຄ>ນ?ຸມສາວເພອ
ໃຫຂມູນໃນການຕ-ດສິດໃຈແລະເພມຂີດຄວາມສາມາດ 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.ດທະນາລະ9າງປະເທ
ດເປັນ&ວຍງານຂອງລ/ດຖະບານສະຫະລ/ດທເປັນອິສະຣະໃນການດ<ເນີນການພາຍໃຕທິດທ
າງນະໂຍບາຍຕາງປະເທດຂອງສະຫະລ4ດອາເມລິກາ ເລຂາທິການແຫງລ4ດຕ<ງແຕ ປີ 1961 
USAID 
ເປັນ%ວຍການຂອງລ(ດຖະບານທສ0ຄ(ນໃນການຂະ4າຍຄວາມຊວຍເ;ືອໄປຍ(ງປະເທດເ
ພອນບານທ)ວໂລກ ເພອສະ23ບສະ2ຸນໃຫຟນຕ:ວຈາກໄພພິບ3ດ 
!"ບ!ີກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລະການມີສວນຮວມໃນການປະຕິຮູບປະຊາທິປະໄຕ 
ພາລະກິດການພ)ດທະນາພູມມິພາກ USAID ສ"#$ບອາຊຽນທຢູໃນກຸງເທບ 
ຜ"ນງານທ(າກ(າຍຂອງໂປແກມລະດ$ບພູມມິພາກແລະຂາມຊາດແລະຍ$ງໃຫການສະ7$ບ
ສະ#ຸນທ(າກ(າຍ USAID 
ພາລະກິດພາກທິດສະດີໃນເອເຊຍເຊນ:ການບໍລິຫານໂຄງການໃນປະເທດທບໄດມີຄວາມຄCງທC
ນຖາວອນ 
ວິທີການໃນພູມມິພາກທຢູໃນບ1ນຫາທຂາມເຂດແດນຂອງປະເທດເຊນ:ມະນຸດແລະສ1ດປາ 
ການຄາ 
HIV/AIDSການອະນຸລ(ກຊ#ບພະຍາກອນທາງທ-ມະຊາດແລະການຄາສ"#$ບຂມູນເພມເຕີມໂ
ປດເຂາຢຽມຊ,ມ www.usaid.gov/asia-ພູມມິພາກ 
 
DFAT--ໂປແກມຊວຍເ+ືອຈາກ ອອດສະເຕເຣຍ 
ໂປແກມການຊວຍເ.ືອຈາກລ3ດຖະບານອອດສະເຕເຣຍຄືການປ3ບປຸງຊີວິດຂອງຜູຄEນນ3ບລານ
ໃນປະເທດກ)ລ+ງພ+ດທະນາ 
ອອດສະເຕເຣຍເປັນປະເທດທີເຮັດວຽກຮວມກ7ບລ7ດຖະບານແລະປະຊາຊ?ນຂອງປະເທດກBລ7ງ
ພ"ດທະນາທຈະສ+ງມອບຄວາມຊວຍເ6ືອທມີຄວາມຈ9ເປັນ<າຍທສຸດແລະມີປະສິດທິພາບ
!າຍທສຸດໃນເອເຊຍຕະເວັນອອກສຽງໃຕ ໂປແກມຊວຍເAືອຈາກ 
ອອດສະເຕເຣຍຈະຊວຍໃຫຮ1ບມືກ1ບຄວາມທາທາຍໃນການພ1ດທະນາໃນລະດ1ບພູມມິພາກແລະ
ຂາມແດນເຊນ:ການຄາມະນຸດແລະການຍາຍຖນຖານແລະການລະບາດໃ7ຂອງໂລກທເກີດຂ
ນໃ#ແລະໂລກຕິດຕ ສ/01ບຂມູນເພມເຕີມໂປດຢຽມຊAມ 

http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx  
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
ອາຊຽນ 
ສະມາຄ&ມປະຊາຊາດແຫງເອເຊຍຕະເວັນອອກສຽງໃຕ (ອາຊຽນ) 
ມີຈຸດມຸງ(າຍເພອເສີມສາງສ1ນຕິພາບໃນພູມມິພາກໃຫມີຄວາມ(>ນຄ?ງແລະການຮ1ກສາຄວາ
ມປອດໄພ 
ອ"ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມກຸມທາງເສດຖະກິດແລະການປ;ບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດແລະ
ການດ%ລ'ງຊີວິດຂອງປະຊາຊ'ນຂອງອາຊຽນ ອາຊຽນກຕ5ງວ6ນທີ 8 ມີນາ 1967 
ທມີສະມາຊິກຂອງສະມາຄ/ມໄດແກປະເທດບຣູໄນ ອິນໂດເນເຊຍ ລາວ ພະມາ ມາເລເຊຍ 
ຟິລິປິນ ສິງກະໂປ ໄທແລະວຽດນາມ 
ສ"ນ$ກເລຂາທິການອາຊຽນຕ1ງຢູໃນກຸງຈາກາຕາປະເທດອິນໂດນີເຊຍ 
ຂມູນທ'ວໄປກຽວກ.ບອາຊຽນປະກ6ດອອນໄລທເວັບໄຊອາຊຽນ: www.asean.org 
 
 
 
 
 
 
 


