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การอภิปรายฝรั�งเศส-เอเชยี  หวัขอ้

การอภิปรายฝรั�งเศส-เอเชยี หวัขอ้ "Liveable Cities" ซึ�งได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนั Institut Français จะมขีึ�น
ระหวา่งวนัที� 5-13 ตลุาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ์กรุงเทพมหานคร และกรุงฮานอย
 

ในบรบิทที�ประเด็นมลพษิ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง มลพษิทางอากาศ ได้กลายเป�นประเด็นสาํคัญในเอเชยีในแต่ละป� ผูเ้ชี�ยวชาญ
ชาวฝรั�งเศสสองคน ได้แก่ นางการนี เลแฌร ์ (Karine Léger) ผูอํ้านวยการเครอืขา่ย AirParif ซึ�งติดตามตรวจสอบ
คณุภาพอากาศในแควน้อีล-เดอ-ฟรอ็งส ์ (Île-de-France) ประเทศฝรั�งเศส และนายออลีวเีย เครเตียง (Olivier
Chrétien)  หวัหน้าหน่วยป�องกันผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  สาํนักนิเวศวทิยาชุมชนเมอืงประจาํกรุงปารสี  (Division
Prévention des Impacts Environnementaux à l’Agence d’Ecologie Urbaine de la Ville de
Paris) จะมาพูดคยุแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับป�ญหาดังกล่าวกับผูที้�เกี�ยวขอ้งในท้องถิ�นในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
 

ในสว่นของกรุงเทพฯ จะมกีารบรรยาย 2 วนั ในวนัที� 9 และ 10 ตลุาคม 2562 ซึ�งสถานเอกอัครราชทตูฝรั�งเศสประจาํ
ประเทศไทย และสถาบนัต่างๆ ของไทย ได้แก่ มหาวทิยาลัย หน่วยงานวจิยั เทศบาล และภาคประชาสงัคม รว่มกันจดัขึ�น
 

วนัที� 9 ตลุาคม จะมกีารบรรยายและการอภิปรายเกี�ยวกับสารคดีเรื�อง Unbreathable : cities on the verge
of asphyxiation ที� มหาวทิยาลัยมหดิล วทิยาเขตศาลายา โดยมผีูเ้ขา้รว่ม ได้แก่  นายกซาวเีย มาร ี (Xavier
Mari) นักชวีธรณีเคมจีากสถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันา (IRD) ประจาํกรุงฮานอย รศ.นพ.สมัมน โฉมฉาย ผูเ้ชี�ยวชาญ
ด้านพษิวทิยา จากภาควชิาเวชศาสตรป์�องกันและสงัคม คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล และรองประธานกรรมการ
ศูนยพ์ษิวทิยาศิรริาช  Dr. Roman Meinhold  อาจารยป์ระจาํวชิา Business Ethics วทิยาลัยนานาชาติ
มหาวทิยาลัยมหดิล (MUIC) และ  ดร. จาํเนียร วรรตัน์ชยัพนัธ ์ ผูอํ้านวยการฝ�ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบนัสิ�ง
แวดล้อมไทย (สสท.)

 

วนัที� 10 ตลุาคม  จะมกีารบรรยายในการประชุมนานาชาติ หวัขอ้ "Political Ecology in Asia: Plural
Knowledge and Contested Development in a More-Than-Human World" โดยวทิยากรราว 40
คนจากอินเดียและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ที�คณะรฐัศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ซึ�งจดัโดยสถาบนั IRD รว่ม
กับศูนยศึ์กษาการพฒันาสงัคม คณะรฐัศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (Center for Social Development
Studies : CSDS) สถาบนัวจิยัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้รว่มสมยั (Research Institute on Contemporary
Southeast Asia :  IRASEC) สถาบนั Institut Français de Pondichéry (IFP) เครอืขา่ย IRN-

SustainAsia และเครอืขา่ย POLLEN Political Ecology Network

ท่านสามารถลงทะเบยีนรว่มงาน โดยสง่ชื�อ ตําแหน่ง และหน่วยงานที�สงักัด ที�อีเมล์ :

PoliticalEcologyinAsia@gmail.com
 

ดขูอ้มูลเพิ�มเติมได้ที� : http://www.csds-chula.org/political-ecology-in-asia

http://www.csds-chula.org/political-ecology-in-asia


9 ตลุาคม 

 

Karine Léger
ผูอํ้านวยการสมาคม AirParif
ติดตามเฝ�าระวงัคณุภาพอากาศในแควน้อีล-เดอ-ฟรอ็งส ์
ประเทศฝรั�งเศส

Olivier Chrétien 
เจา้หนา้ที�จากหนว่ยป�องกันผลกระทบต่อสิ�ง
แวดล้อม สาํนักนเิวศวทิยาชุมชนเมอืงประจาํกรงุปารสี

13.30 - 16.00 น.

Film Debate 

« Unbreathable : cities on the verge of asphyxiation » 

 
Panel discussion

 with experts coming from France :

สถานที� : 
มหาวทิยาลัยมหดิล (ศาลายา)

18.30 pm - 20.30 น.

งานเลี�ยงรบัรอง ณ ทําเนียบเอกอัครราชทตูฝรั�งเศส

 35 เจรญิกรุง ซ.36 เขตบางรกั กทม. 10500

ขอ้มูลเพิ�มเติม : https://bit.ly/2mQwemD
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http://www.csds-chula.org/political-ecology-in-asia


9.00 - 18.30 น.

Panel discussion
 

Political Ecology in Asia 2019
Plural Knowledge and Contested

Development in a More-Than-Human

World

1. Resource politics and the public sphere
2. Hydrosocial Rivers and their politics
3. Post-development and systemic alternatives from Asia (round table)
4. Ontologies of infrastructure5. Industrialization and ecological justice
6. Particulate matters: the emergence of a political ecology of haze in Asia
7. Asia’s urban political ecologies
8. People and the biodiversity crisis: reshaping governance and justice in
conservation?
9. Interspecies cohabitations in Asia. Non-human animals and political
ecology

With  French experts Karine Léger and Olivier Chrétien, experts from IRD, IRASEC, CNRS
and the Universities of Chulalongkorn, Thammasat and Chiang Mai

ขอ้มูลเพิ�มเติม : https://bit.ly/2mXGwkA
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10 ตลุาคม 

สถานที� : 
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

http://www.csds-chula.org/political-ecology-in-asia

