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เปล่ียนไว ไม�แน�นอน ซับซ�อน คลุมเครือ

โลกแห�งการพลิกผนั - VUCA

Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity



คล่ืนความร�อนโจมตีโลก

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน�, 18 ก.ค. 2565

อุณหภูมิโลกสูงขึ้นแล�ว 1.2 องศา



น้ําท�วม…อ�วมกันหลายประเทศ



โลกร�อน-โลกรวน 2021

ไฟป�า แคนาดา พายุ บังคลาเทศ 

ภัยแล�ง มาดากัสการ� 

พายุฝุ�น เกาหลีใต� 

ทอร�นาโด สหรัฐ น้ําท�วม จีน



น้ําท�วมใหญ�

ไฟป�าแรง แห�งแล�งจัด

วิบัติคล่ืนร�อน

4 ยมทูตแห�งยุคโลกร�อน



ที่มา: climatescience.org 

โลกร�อนขึ้นไป…ป�ญหาใหญ� ทั้งท�วมทั้งแล�ง



ดินฟ�าอากาศ
เอเชียตะวันออกรุนแรงขึ้น 

ป� “ลานีญา” - ฝนตกหนักขึ้น
ป� “เอลนีโญ” - แห�งแล�งขึ้น

2022 ท�วมหลอก…ต�อไปท�วมจริง



โลกร�อนขึ้นเกินไป…ไทยจะจมทะเล

น้ําท�วมภาคกลาง 2021
ประมาณการเดิมสําหรับป� 2050 ประมาณการใหม�สําหรับป� 2050



ไทยติดอันดับ 9 

เสี่ยงสูงสุด
ระหว�างป� 2000-2019 

อากาศวิปริต 
146 ครั้ง 

สูญเสีย 
7.7 พันล�านดอลลาร�

ไทยเสี่ยงจัด…ภัยพิบัติโลกร�อน



เป�าหมายลดการปล�อยคาร�บอน

เป�าหมาย Net-Zero Emission

Net-Zero: 2065

Carbon Neutrality: 2050



จะลดโลกร�อน…คาร�บอนต�องลดปล�อย

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกรายป�
(เทียบเท�าปริมาณคาร�บอน)

ไม�มีนโยบาย
ลดคาร�บอน
ร�อนข้ึน
4.1-4.8 องศา

มีนโยบาย
ลดคาร�บอน
ร�อนข้ึน 
2.7-3.1 องศา

ร�อนข้ึน 2 องศา
ร�อนข้ึน1.5 องศา



ร�อนจัด
ประชากรโลกท่ีเผชิญ 

ร�อนจัดทุก 5 ป�

ข้ัวโลกเหนือ
ไร�นํ้าแข็ง
ในฤดูร�อน

ระดับนํ้าทะเล
สูงขึ้นในป� 2100

ผลผลิตเกษตร
ผลผลิตข�าวโพด

ลดลง

ปะการัง
ลดลง

ประมงทะเล
ลดลง

ร�อนอีกแค�ครึ่งองศา…ประชาโลก สาหัส



80% ของหมู�เกาะ
สูงกว�าระดับทะเลน�อยกว�า 1 ม.

ประชุม ครม. ใต�น้ํา

น้ําทะเลสูงขึ้นไป…มลัดีฟอยู�ไม�รอด



ผลิตและก�อสร�าง 
31%

ปรับอุณหภูมิ
7%

เดินทาง
16%

ผลิตไฟฟ�า
27%

เกษตร
17%

5 กิจกรรมของคนที่ปล�อยคาร�บอนมาก



ความเสี่ยงต�ออสังหาริมทรัพย�

คนชอบอยู�ใกล�ทะเล และป�า
• ประเมินความเสี่ยงต่ําไป 
• ป�องกันตัวเองน�อยเกินไป
• รัฐบาลอุดหนุน ทําให�เส่ียงเกินเหตุ
• สนใจป�องกันตนเองเมื่อตกใจ

มี synergy ระหว�างธนาคารและประกันภัย 



ความเสี่ยงต�ออสังหาริมทรัพย�

• อสังหาริมทรัพย�สหรัฐ 8 แสนล�าน
ดอลลาร�เส่ียงจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น

• ภัยธรรมชาติมีแบบแผนทางภูมิศาสตร� 
แต�ความยากอยู�ที่การพยากรณ�เวลา

• การเมืองให�รางวัลคนช�วยเหลือเมื่อเกิด
ภัยภิบัติ ไม�ใช�ป�องกัน 



ผลกระทบต�อบริษัทประกันภัย: ทรัพย�สิน

ขนาดของพอร�ตฟอลิโอ (ดอลลาร�)

การลงทุนของบริษัทประกันภัยสหรัฐ
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ผลกระทบต�อบริษัทประกันภัย: หนี้สิน

• ขายกรรมธรรม�กระจุกอยู�ในพื้นที่เดียว
• ภัยพิบัติใหญ�มีความถี่สูงขึ้น

ASSET LIABILITY



ประเมินความเสี่ยงโดยใช� Big Data

ภาพ: Coastal Risk Consulting

Coastal Risk Consulting 
• ประเมินความเสี่ยงบ�านแต�ละหลัง

ในเขตเส่ียงภัยพิบัติ
• ขายข�อมูลราคา 49 ดอลลาร�ให�

ครัวเรือน และ 499 ดอลลาร�ให�
บริษัทอสังหาริมทรัพย�

• ใช�ข�อมูลละเอียดสูง และให�บริการ
ที่ปรึกษาและแนะนําบริษัทวิศวกร 



ลดความเสี่ยงโดยพันธบัตรภัยพิบัติ

• บริษัทประกันออกพันธบัตรผ�าน 
SPV ให�นักลงทุน

• มีเงินจ�ายผู�เอาประกัน เมื่อเกิด
ภัยพิบัติ เพราะไม�ต�องจ�ายเงินต�น
ให�นักลงทุน 

“พันธบัตรภัยพิบัติ” (CAT  Bond)



คิดภาพอนาคตเป�นระบบรับมือ VUCA

Preposterous

Possible

Plausible

Projected
Probable

อนาคต



วาดฉากทัศน�อนาคต

ระบุแรงขับเคลื่อน
ที่สําคัญ

ระบุป�จจัยทีส่าํคัญ
แต�ไม�แน�นอนสงู วาดฉากทัศน�อนาคต

อภิปรายผล/
วางแผนรับมือ



STEEPV
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Social

Technological

Economic
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Political



ใครทํานายอนาคตแม�น?

ฟ�ลลิป เททล็อค



นิสัยแห�งการทํานายอนาคตแม�น

อุปนิสัยแห�งการทํานายแม�น
• อย�ายึดติดกับอุดมการณ�
• พิจารณาหลายมุมมอง
• รับความเป�นไปได�หลายระดับ
• เปล่ียนใจ เมื่อข�อมูลเปล่ียน 
• เข�าใจอคติของตน
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