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ธรรมชาติไมมีของเสีย1
Nature knows no waste1

? 

รีไซเคิลทุกอยาง1

take it back?1
Can we 1



ชีวิต 8.7 ลานชนิดมีวิธีดำรงอยูอยางสงางามไดอยางไร?1



Biomimicry 

นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ หรือ ชีวลอกเลียน1



bio-‐harvested	   bio-‐assisted	   bio-‐mimicked	  
เก็บเกี่ยวทรัพยากรชีวภาพ	   พึ่งพากระบวนการทางชีวภาพ	   ลอกเลียนชีวภาพ	  





Biomimicry 3 ระดับ 

•  ลอกเลียนรูปแบบ 

•  ลอกเลียนกระบวนการ 

•  ลอกเลียนระบบนิเวศ 
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Velcro,	  invented	  by	  George	  de	  Mestral	  in	  1948	  







PAX	  ScienAfic	  Inc.,	  flow	  without	  fricAon	  :	  reduce	  E	  10-‐85%;	  reduce	  noise	  75%	  



New	  bullet	  train:	  quiet,	  15%	  less	  E,	  10%	  faster	  	  

สไลด์:	  Janine	  Benyus	  



SoR	  Kill	  OpAon	  (SKO)	  soRware	  

Bionic	  Daimler	  AG	  

Box	  Fish	  
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ห้างร้าน	
26C	  

สํานักงาน	
24C	  

ลดพลังงาน	  90%	  
ประหยัดค่าแอร์	  $3.5	  ล้าน/5ปี	  

อาคาร:	  40%	  พลังงานที่คนใช้กันทั่วโลก	  
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เข็มตีนถ่าง	  







Namib Beetle1
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ใบไม้เอาพลังงาน	  
จากแสงอาทิตย์	  

มาใช้ได้อย่างไร	  ?	  



ปะการังผลิตปูนซีเมนต์ได้อย่างไร	  ?	  



แมงมุมผลิตใยแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าได้อย่างไร	  ?	  
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พัฒนาเมืองให้เหมือนป่า	  ?	  



ทุกอาชีพมีบทบาท/
Ecological Niches 1



เมืองที่ใหบริการไดเหมือนระบบนิเวศ1

ผลิต O2 /
ซับ CO2 /

ผลิตอาหาร/



เมืองที่อยูรวมกับเจาถิ่นได1

ผลิต O2 /
ซับ CO2 /

ผลิตอาหาร/



เมืองที่ฉลองศักยภาพมนุษยบนผืนโลก1

ผลิต O2 /
ซับ CO2 /

ผลิตอาหาร/



ไม่ต้องไฮเทค	  ทุกคนเรียนได้	  ทุกคนทําได้	  
	  

แค่ถามธรรมชาติ	  



ชีวิต1
สรางสภาวะ1
ที่เอื้อตอ1
ชีวิต1

ปรับตัวกับสภาวะ1
ที่เปล่ียนแปลง1

วิวัฒนาการ1
เพื่ออยูรอด1

สอดรับ1
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บูรณาการ1
การเจริญเติบโต1
กับการพัฒนา1

ใชทรัพยากร1
อยางมีประสิทธิภาพ1

ใชสารเคมี1
ที่เปนมิตร1
ตอชีวิต1

หลักการพัฒนาของชีวิต1



Saguaro	  cactus:	  bloom	  in	  spring,	  bat	  N	  migraAon;	  fruit	  in	  autumn,	  bat	  S	  migraAon	  



Piezoelectric	  crystals	  on	  dance	  floor:	  convert	  mechanical	  energy	  to	  electric	  energy	  



“บ้านเย็นสัตว์”	  
ตัวอย่างทําเองแบบโลว์เทค	  



ครู#1:	  รังปลวก	  



ครู#2:	  รังนกอีแพรด	  
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หลังคากล่องเครื่องดื่ม	  



43C1

28C1

แตกตาง 15C1



“เส้นทางจักรยาน	  50	  เขต”	  
ตัวอย่างการพัฒนาเมือง	  



Levy	  foraging	  pahern	  





โจทย์ท้าทาย	  
อนาคตกรุงเทพ	  











โจทย์ท้าทาย 

•  คนเยอะขึ้น 

•  ทรัพยากรจํากัด 

•  ทุกคนอยากสบายเท่ากัน 

•  วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม 



Think	  outside	  the	  window	  
คิดนอกกรอบหน้าต่าง	  




