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No. 01/2020

การประกนัภยัเกดิขึ้นมาตัง้แตเมือ่ไหรการประกนัภยัเกดิขึ้นมาตัง้แตเมือ่ไหรการประกนัภยัเกดิขึ้นมาตัง้แตเมือ่ไหรการประกนัภยัเกดิขึ้นมาตัง้แตเมือ่ไหร ????        
 

“ “ “ “ ขอคุยกบัขอคุยกบัขอคุยกบัขอคุยกบั Underwriter Underwriter Underwriter Underwriter กอนนะ กอนนะ กอนนะ กอนนะ ” ” ” ” หลายทานทีเ่ปนตวัแทนคงจะคุนเคยกบัคาํนีด้ีหลายทานทีเ่ปนตวัแทนคงจะคุนเคยกบัคาํนีด้ีหลายทานทีเ่ปนตวัแทนคงจะคุนเคยกบัคาํนีด้ีหลายทานทีเ่ปนตวัแทนคงจะคุนเคยกบัคาํนีด้ี เรารูวา เรารูวา เรารูวา เรารูวา 

Underwriter Underwriter Underwriter Underwriter คือคนทีพ่จิารณารบังานประกนัภยั  แตเราเคยรูมัย้คือคนทีพ่จิารณารบังานประกนัภยั  แตเราเคยรูมัย้คือคนทีพ่จิารณารบังานประกนัภยั  แตเราเคยรูมัย้คือคนทีพ่จิารณารบังานประกนัภยั  แตเราเคยรูมัย้….….….….ทาํไมถงึเรยีกวาทาํไมถงึเรยีกวาทาํไมถงึเรยีกวาทาํไมถงึเรยีกวา UnderwriterUnderwriterUnderwriterUnderwriter    

แลวใครนะเปนคนเริม่คดิแบบประกนัตางๆ ขึ้นมา แลวประกนักยัเกดิขึน้ตัง้แตเมือ่ไหร แลวใครนะเปนคนเริม่คดิแบบประกนัตางๆ ขึ้นมา แลวประกนักยัเกดิขึน้ตัง้แตเมือ่ไหร แลวใครนะเปนคนเริม่คดิแบบประกนัตางๆ ขึ้นมา แลวประกนักยัเกดิขึน้ตัง้แตเมือ่ไหร แลวใครนะเปนคนเริม่คดิแบบประกนัตางๆ ขึ้นมา แลวประกนักยัเกดิขึน้ตัง้แตเมือ่ไหร ????””””

“ การประกันภัยมีความเปนมาในสมัยโบราณเม่ือใดไมสามารถระบไุดแนนอน แตการที่เราไดมีโอกาสศึกษา

ประวัติศาสตรการประกนัภัย นอกจากเปนเร่ืองทีน่าสนใจแลว ยังชวยใหมีความเขาใจถึงกลไกลของการ

ประกันภัยที่สามารถนาํไปพฒันาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ, สังคมตอบุคคล และองคกร รวมถึงประเทศ

ในปจจุบันไดเปนอยางดี ”

AXA GI Academy ขอรับหนาที่พาทานยอนเวลากลับไปดูประวัติความเปนมาของการประกันภัยในแตละ

ยุคแตละสมัยวามีความเปนมาอยางไร ถาพรอมแลวเราเร่ิมกันเลยคะ

ยุคแรก ยุคแรก ยุคแรก ยุคแรก เร่ิมจากมนุษยถํ้าซ่ึงเปนมนษุยในยุค

โบราณที่มีความเชื่อวาการอยูดวยกันเปนกลุมรวม 

กันในถํ้า จะชวยหลีกเล่ียงอันตรายจากสัตวราย ภัย

ธรรมชาติ และความหิวโหยได และหากหัวหนา

ครอบครัว ใดในกลุมเสียชีวิตไป คนอื่นๆจะ ตองเขามา

ชวยดูแลปกปอง และแบงอาหารใหกับสมาชิกใน

ครอบครัวนั้นทีเ่หลืออยูใหอยูรอดปลอดภัย 

(Pooling for Survival)

โดย สุนีย อรุณกุลวัฒนา AXA GI Academy

ยุคแรกยุคแรกยุคแรกยุคแรก
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มีเร่ืองปรากฎในพระคัมภีรไบเบิลเกีย่วกับโจเซฟ 

และความอดอยากในประเทศอียิปต ซ่ึงถือวาเปน

โครงการประกนัภัยที่เกดิขึ้นเปนคร้ังแรกของโลกเทาที่

บันทึกไวในประวัติศาสตร เลากันวา คืนหนึ่งกษัตริย

ฟาโรหทรงพระสุบนิวามีวัวผอม 7 ตัวกําลังกัดกินวัว

อวน 7 ตัว โจเซฟทํานายฝนวาประเทศอยิีปตจะมีพืช

พันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนเวลา 7 ป และ

ตอจากนั้นจะเกดิความแหงแลง ประชาชนจะอดอยาก

ปากแหงเปนเวลาอกี 7 ป ดงนั้น จึงทูลเสนอตอ

กษัตริยฟาโรหใหสะสมธัญญาหารในปทีส่มบูรณไว

สําหรับเล้ียงประชาชนในนปทีข่าวยากหมากแพง วิธีนี้

เรียกไดวาเปนหลักประกนัภัยพื้นฐาน กลาวคือ 

““““การเกบ็ออมตัง้แตวนันี้การเกบ็ออมตัง้แตวนันี้การเกบ็ออมตัง้แตวนันี้การเกบ็ออมตัง้แตวนันี้    เพือ่ไวใชในอนาคตซึง่หาเพือ่ไวใชในอนาคตซึง่หาเพือ่ไวใชในอนาคตซึง่หาเพือ่ไวใชในอนาคตซึง่หา

ความแนนอนไมไดความแนนอนไมไดความแนนอนไมไดความแนนอนไมได    ((((SavingSavingSavingSaving forforforfor Uncertainty)Uncertainty)Uncertainty)Uncertainty)””””

อื่นไปทําหนาที่แทน เรียกวา “พอคาเร” (Travelling 

Salesman) ที่จะรับสินคาจากเจาของไปจําหนายยัง

เมืองตางๆ และเพี่อเปนหลักประกนัวาเขาเหลานั้นจะไม

คดโกงเอาสินคาไปเปนของตน “พอคาเร” จะตองมอบ

ทรัพยสิน ลูกเมียไวเปนหลักประกนั เม่ือคาขายกลับ

มาแลว ก็ตองนําสวนแบงกําไรมาใหเจาของสินคา แต

ในบางคร้ังสินคาที่ไปเรขายถูกโจรปลนไป พอคาเร 

ตองสูญเสียทรัพยสินน หรือถูกยึดลูกเมียไปเปนทาส 

โดยมิใชเปนความทุจริตของตน จึงตองมีการหา

หลักประกันสําหรับธุรกิจของตน ถือวา พอคาเร 

เหลานี้เปนพวกแรกที่คดิระบบประกันขึ้นมา โดยยังคง

ใชทรัพยสิน, ลูกเมียเปนหลักประกนั แตมีขอเพิ่มเติม

วา หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคานัน้ มิไดเกิด

จากความผิด หรือความประมาทเลินเลอของเขาแลว 

เขาจะไมตองรับภาระในความเสียหายนนัน้ เจาของ

สินคาจะยึด ทรัพย หรือลูกเมียไวเปนทาสไมได ตอมา

ขอตกลงนี้ไดแพรหลายไปรวมทั้งกจิการเดินเรือของ

ชาวโฟนีเซีย (Phoenician) ซ่ึงเปนชนเผาโบราณที่

อาศัยอยูริมฝงทะเลของประเทศซีเรียในปจจุบัน

ชาวบาบิโลเนี่ยน (Babylonian) แหงลุมแมน้ําเฟส

ติส เม่ือประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราชได

พัฒนาการคาสงสินคาไปขายตางเมือง ตองอาศัย

แรงงานของทาสขนสงสินคา หรือวัตถุดิบจากเมือง

หนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ซ่ึงบรรดาทาสจะตองทาํงาน

ตามคําส่ังของนายโดยเครงครัด จึงไมเกิดความ

สะดวกในการคาขายตอมาไดมีการมอบหมายใหคน

อื่นไปทําหนาที่แทน เรียกวา “พอคาเร” (Travelling 

Salesman) ที่จะรับสินคาจากเจาของไปจําหนายยัง

เมืองตางๆและเพี่อเปนหลักประกันวาเขาเหลานัน้จะไม

คดโกงเอาสินคาไปเปนของตน “พอคาเร” จะตองมอบ

ทรัพยสินลูกเมียไวเปนหลักประกัน เม่ือคาขายกลับ

มาแลว ก็ตองนําสวน 2



ยุคกลาง ยุคกลาง ยุคกลาง ยุคกลาง ชวงคริสตศตวรรษที ่12 เม่ือชาว

ลอมบารด (Lombards) ซ่ึงอพยพจากประเทศ

อิตาลีเขามาต้ังถ่ินฐานในกรุงลอนดอน ไดนําระบบ

เงินกูของชาวกรีกโบราณ ซ่ึงมีเรือและสินคาเปน

หลักทรัพยค้ําประกนัเงินกู สัญญาBottomry Bond 

และ Respondentia Bond มาใช กลุมพอคาชาว

ลอมบารดไดรวมตัวทําการคาอยูบนถนนลอมบารด 

(Lombards Street) ในกรุงลอนดอน ซ่ึงถือไดวา

เปนศูนยกลางการคาที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น และ

สืบเนื่องกันมาจนปจจุบนั

ชาวลอมบารดไดริเร่ิมระบบการรับประกนัภัย

การขนสงทางทะเล และเรียกการเดินทางโดยทาง

ทะเลวา ““““ความเสีย่งภยัทางทะเลความเสีย่งภยัทางทะเลความเสีย่งภยัทางทะเลความเสีย่งภยัทางทะเล” ” ” ” ((((Marine Marine Marine Marine 

Adventure) Adventure) Adventure) Adventure) โดยตกลงจะจายคาเสียหายหากเกดิ

ภัยทางทะเลตอเรือ หรือสินคา ใหกับเจาของเรือหรือ

สินคา โดยเรียกเก็บ ““““เบีย้ประกนัภยัเบีย้ประกนัภยัเบีย้ประกนัภยัเบีย้ประกนัภยั” ” ” ” ((((Premium) Premium) Premium) Premium) 

จากเจาของเรือ หรือสินคา ซ่ึงถือเปนยุคเฟองฟู

ราวกอนคริสตศตวรรษที่ 13 เกิดสัญญา

ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลฉบบัแรกของโลก 

ลงวันที่ 23 ตุลาคม 1347 ออกให ณ เมืองเจนัว 

ประเทศอติาลี

ชาวกรีกไดพัฒนาตอจากชาวบาบโิลเนีย่น และชาว

โฟนีเซีย ไปเปน ””””สัญญาบอตตอมรี่สัญญาบอตตอมรี่สัญญาบอตตอมรี่สัญญาบอตตอมรี่””””((((Bottomry) Bottomry) Bottomry) Bottomry) เปน

สัญญาที่เจาของเรือผูตองการจะขนสงสินคาไปขาย

ยังเมืองหางไกล ตองใชเงินทนุซ้ือสินคา และใชจายใน

การแลนเรือไปทะเลเปนเวลานาน เขาจึงขอกูเงินจาก

นายทุนเงินกู เพื่อนําไปคาขายดวยวิธีนําตัวเรือไปเปน

ประกันเงินกู โดยมีขอตกลงวา หากเขาเดิน ทางกลับ

มาแลว ตองชดใชเงินกูทัง้หมด ถาบิดพล้ิว นายทุน

เงินกูก็จะยึดเรือไป แตถาเรือไมกลับมาถึงทาโดปลอด 

ภัย นายทุนเงินกูก็จะไมไดรับชาํระหนีจ้ากเจาขของเรือ 

แตถาผูกูไมเปนเจาของเรือ มีแตสินคาที่จะสงไปขาย

หรือที่จะซ้ือกลับมา เขาอาจเอาสินคาเหลานั้นประกนั

เงินกูไดเชนกนั เรียกวา ““““สัญญาเรสปอนเดนเทยีสัญญาเรสปอนเดนเทยีสัญญาเรสปอนเดนเทยีสัญญาเรสปอนเดนเทยี” ” ” ” 

((((RespondentiaRespondentiaRespondentiaRespondentia)))) จะเห็นวานายทุนตองเปนคนหา

หลักประกัน (Guarantee) ไวชดใชเม่ือเกิดวินาศภัย

มาทางฝงเอเชียเรา เม่ือประมาณ 3,000 ป กอน

คริสตศักราช  มีพอคาชาวจีนอาศยัแมน้ําแยงซีเกียง

เปนเสนทางขนสงสินคาไปขายยังเมืองตางๆ ซ่ึงตอง

เส่ียงกับภัยธรรมชาติ เชนฝนตกหนัก น้ําไหลเชียว มี

หินและตอไมใตน้าํ รวมทั้งเรือมีขนาดเล็ก ไมแข็งแรง

เกิดอันตรายได พอจึงตองกระจายสินคาใสเรือแตลํา

ไป หากเรือลําใดเกิดอบัปางจมลง เขาก็ยังมีสินคาที่

เหลืออยูในเรือลําอืน่สงไปถึงปลายทางได ไมเสียหาย

ทั้งหมด และไมทําใหกิจการตองหยุดชะงกั ซ่ึงเปน 

““““หลกัการกระจายความเสีย่งภยัหลกัการกระจายความเสีย่งภยัหลกัการกระจายความเสีย่งภยัหลกัการกระจายความเสีย่งภยั” ” ” ” ((((Risk Spreading)Risk Spreading)Risk Spreading)Risk Spreading)

ยุคกลางยุคกลางยุคกลางยุคกลาง
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ป ค.ศ 1547 สัญญาประกันภัยฉบับแรกของ

อังกฤษเกดิขึ้นเปนคร้ังแรก คือ ““““Broker Sea Broker Sea Broker Sea Broker Sea 

Insurance PolicyInsurance PolicyInsurance PolicyInsurance Policy” ” ” ” วิธีคือเจาของเรือ หรือพอคาที่

ตองการซ้ือประกันภัย จะทําบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินตางๆทีจ่ะบรรทกุลงเรือ โดยมีนายธนาคาร 

หรือบุคคลอืน่ๆทีป่ระสงคจะรับประกนัภัยจะลงชื่อใต

รายการเหลานี้ พรอมระบุจํานวนเงินที่ตนจะรับเส่ียง

ภัยแลวลงลายมือชื่อไว เปนที่มาของ ““““UnderwriterUnderwriterUnderwriterUnderwriter” ” ” ” 

โดยมีเบี้ยประกันภัยเปนคาตอบแทน

ตอมาไดขยายออกไปคุมครองถึงงการเสียชีวิต

ของนายเรือและลูกเรือ รวมทั้งพอคาที่คมุสินคาไปกบั

เรือ ตลอดจนคุมครองจํานวนเงนิทีจ่ะเปนคาไถตัวเม่ือ

ถูกโจรสลัดจับตัวไป 

ป ค.ศ 1583 เกิดกรมธรรมประกนัชวิีตขึ้นเปนคร้ัง

แรก โดย Mr.Richard Martin เปนผูรับประกันชีวิต

ของ Mr.William Gybbons ดวยทุนประกนัภัยเพียง 

0.4 ปอนด เทียบกับเบี้ยประกนัภัย 0.32 ปอนด มี

Underwriter 16 คนรับความเส่ียงภัย ผลปรากฎวา 

Mr.Gybbons ไดเสียชีวิตในปแรกของการทาํประกัน

สามในส่ีไดรับความเสียหายหนัก ประชาชนไรทีอ่ยู

อาศัยจํานวนมาก นอกจากนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ในยุโรป ทําใหเกิดโรงงาน คลังสินคา และทาเรือเปน

จํานวนมาก เปนเหตุใหการประกนัอคัคีภัย

เจริญกาวหนามากขึ้น

ถัดมา ป ค.ค.1667 Dr.Nicolas Barbon ไดจัด 

ต้ังสํานักงานประกันภัยขึ้นเปนแหงแรกมีชื่อวา 

“The Fire Office” ตอมาป ค.ศ.1683 มีบริษทัคูแขง

เกิดขึ้นชื่อวา “The Friendly Society” ซ่ึงทั้ง 2 บริษทั

ถือวาเปนผูบุกเบกิกรมธรรมประกันอคัคีภัยในยุคแรก 

โดยจัดหาพนักงานดับเพลิง “Waterman” ใหถือถัง

น้ําไวยืนเฝาตามบานที่เอาประกนัอัคคีภยั เพื่อชวย

ดับเพลิง

ในสมัยนั้น สํานักงานยังไมสามารถเรียกไดวาเปน

บริษัทเหมือนปจจุบนั ซ่ึงมีขนาดใหญ มีผูถือหุนจํานวน

มาก แตเปนเพียงสํานักงานยอย หรือหางหุนสวน

จํากัด รับเฉพาะส่ิงปลูกสรางทีเ่ปนทีอ่ยูอาศัยเทานั้น 
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ป ค.ศ 1666 เกิดเพลิงไหมคร้ังใหญในกรุงลอนดอน 

ติดตอกันถึง 5 วัน (Fire of London) สงผลใหบานเรือน 

สามในส่ีไดรับความเสียหายหนัก ประชาชนไรทีอ่ยูอาศัย

จํานวนมาก นอกจากนีก้ารปฏิวัติอตุสาหกรรมในยุโรป 

ทําใหเกิดโรงงาน คลัง สินคา ทาเรือจํานวนมาก เปนเหตุ

ใหการประกันอคัคภัียเจริญกาวหนามากขึ้น

ป ค.ศ 1666 เกิดเพลิงไหมคร้ังใหญในกรุ’ลอนดอน 

ติดตอกันถึง 5 วัน (Fire of London) สงผลใหบานเรือน 

ยุคใหม ยุคใหม ยุคใหม ยุคใหม ----    ปจจบุนัปจจบุนัปจจบุนัปจจบุนั

ยุคใหม ยุคใหม ยุคใหม ยุคใหม ป ค.ศ.1699 ในสมัยนั้นยังไมมีหนังสือ 

พิมพ Underwriter อิสระซ่ึงนิยมใชรานกาแฟเปน

สถานที่ติดตอแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารประจําวัน ซ่ึง

หนึ่งในรานกาแฟเหลานัน้เปนของ Mr.Edward Lloyd 

ต้ังอยูบนถนนลอมบารด รานนี้เปนสถานทีท่ีพ่วก

พอคา, นักธุรกิจ และนายเรือ ตลอดจนผูสนใจการ

ประกันภัยมาพบปะแลกเปล่ียน



ขาวสาร เชน เรือที่เขาเทียบทา เรือที่กําลังแลนใกล

ถึงจุดหมาย หรือมีเรือทีอ่บัปางลง รวมทั้งเปนสถานที่

นัดตกลงทําสัญญาประกันภัย ในที่สุดรานกาแฟก็ได

กลายเปนที่มาของ ””””สมาคมผูพจิารณารบัประกนัภยัสมาคมผูพจิารณารบัประกนัภยัสมาคมผูพจิารณารบัประกนัภยัสมาคมผูพจิารณารบัประกนัภยั

แหงลอยดแหงลอยดแหงลอยดแหงลอยด” ” ” ” (Lloyds of London)  (Lloyds of London)  (Lloyds of London)  (Lloyds of London)  

ป ค.ศ. 1710 ไดเกิดบริษัทประกนัอคัคภัียขึ้นเปน

แหงแรกชื่อ ““““The Sun Insurance Office of The Sun Insurance Office of The Sun Insurance Office of The Sun Insurance Office of 

LondonLondonLondonLondon” ” ” ” หรือ    ““““Royal & Sun Insurance Plc.Royal & Sun Insurance Plc.Royal & Sun Insurance Plc.Royal & Sun Insurance Plc.””””

ป ค.ศ.1774 สถาบันประกนัภัยแหงลอยด Lloyd’s 

Insurance ไดกอต้ังขึ้น Royal Exchange ในกรุง

ลอนดอน ดําเนินธุรกจิประกันภัยเปนไปตามกฎหมาย 

ซ่ึงไดผานรัฐสถาขององักฤษใน ป ค.ศ. 1871 ปจจุบัน

ที่ทําการของสถาบันฯ ไดกลายมาเปนศนูยกลางของ

ธุรกิจประกันภัยบนถนน Lime Street

ในกรุงลอนดอน มีสมาชิกของลอยดทาํหนาที่รับ 

ประกันในนามของลอยดประมาณ 18,500 คน การ

รับประกันทําโดยกลุมผูรับประกนัภัย (Syndicate) 

ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกของลอยด และจัดต้ังผูแทน

การพิจารณารับประกันภัยแทนตนเอง ซ่ึงเรียกวา 

“Underwriting Agent” ใหเขาไปนั่งพิจารณารับ

ประกันภัยในหอง Lloyd’s Underwriting Room 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 

เกิดขึ้นคร้ังแรกที่องักฤษ ต้ังแตชวงป ค.ศ. 1760 ถึง 

ค.ศ. 1850 ทําใหเกิดความตองการในดานการ

รับประกันอบุัติเหตุ
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สงผลใหมีการกอต้ังบริษทัประกันภัยใหมๆ เพิ่มขึ้น 

เคร่ืองจักร หรือหวัรถจักรสมัยใหม ที่นํามาใชกับ

โรงงาน ไดกอใหเกิดความเส่ียงภัยตอความเสียหาย

ตอทรัพยสิน และบุคคลเพิ่มขึ้นอยางมาก สงผลใหเม่ือ

ลูกจางไดรับบาดเจ็บในขณะปฏิบติังาน นายจางมักจะ

ใชขอตอสูทางกฎหมายทําใหตนเองพนความรับผิด 

และไมตองรับผิดชอบตอลูกจาง จนกระทั้งในป ค.ศ. 

1880 ไดมีการประกาศใชพระราชบญัญัติความรับ

ผิดของนายจาง (Employer’s Liability Act) บรรดา

ขอตอสูทางกฎหมายเหลานั้นน ก็ถูกยกเลิกออกไป

โดยกฎหมายฉบับนี ้สงผลใหเกิดความตองการ

ประกันภัย “ความรับผิดของนายจาง” เพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทนแรงงาน (Workmen Compensation Act) 

ในปลายศตวรรษที่ 18 ถึง 19

ในดานการประกันชีวิต ไมมีหลักฐานแนนอนวาเร่ิม

ปรากฏต้ังแตเม่ือใด จากหลักฐานทาํใหทราบเพียงวา

ชาวกรีกและชาวโรมันสมัยโบราณใชวิธีเกบ็เงนิจาก

คนที่ไปโบสถในวันอาทติยคนละเล็กนอยเปนรายเดือน

เพื่อเปนการชวยเหลือในการทําศพูตาย และตอมาได

จัดต้ังนสมาคมรับประกันชีวิตในหมูพวกทหารขึ้น 

สมาชิกที่ตายจะไดเงินสําหรับทําศพ และจะไดรับเงิน

บํานาญเม่ือถึงวัยชรา

การประกันภัยเร่ิมเขามามีบทบาทในประเทศไทย

ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เม่ือมีพอคาชาวตางชาติ

เดินทางเขามาติดตอทาํการคาขาย และไดนําเอาระบบ

การประกันภัยทางทะเลและขนสงเขามาดวย ซ่ึงถือวา

เปนการประกนัวินาศภัย



ประเภทแรกทีเ่กิดขึ้นในประเทศไทย แตการ

ประกันภัยในสมัยนั้นเปนการรับประกันภัยกันเอง

ระหวางชาวตางชาติ โดยไมไดมีการจดทะเบยีน

การคาหรือแจงขออนญุาตจากรัฐบาลสยามในสมัย

นั้น 

ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประมาณป พ.ศ. 

2368 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 3 ไดทรงส่ังซ้ือเคร่ืองพิมพจากประเทศ

อังกฤษ และทรงเกรงวาจะเกดิความเสียหายขึ้น

ระหวางการขนสง จึงทรงมีพระราชดํารัสรับส่ังใหทาํ

ประกันภัยเคร่ืองพิมพดังกลาวระหวางการขนสงใน

นามของพระองคเอง แสดงใหเห็นวาการประกันภัยได

เร่ิมแผเขามาถึงประเทศไทยแลว และอาจกลาวไดวา

ประเทศไทยไดรูจักวิธีการประกนัภัย หรือการ

ประกันภัยการขนสงสินคาต้ังแตสมัยรัชกาลที ่3

สวนการจะนับวาการประกันภัยเกิดขึ้นในประเทศ

ไทยอยางเปนทางการนัน้ เร่ิมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

เปนตนมา กลาวคือ ชาวฝร่ังเศสไดเขามาต้ังหาง

คาขายในประเทศไทยมากขึ้น หางฝร่ังเศสเหลานี้บาง

หางเปนตัวแทนของบริษทัประกนัภัยตางประเทศดวย 

ดังที่ปรากฏเชน

หองบอเนียว (ป พ. ศ. 2399) เปนตัวแทนของ 

Netherlands India Sea and Fire Insurance 

Company รับประกันภัยทางทะเลและอัคคีภยั 

และเปนตัวแทนของ North China Insurance 

Company

หางสกอต (ป พ. ศ. 2399) เปนตัวแทนของ 

Ocean Marine Insurance Company

หางบิกเกนแบก็ (ป พ. ศ. 2401) เปนตัวแทนของ 

Colonial Sea and Fire Insurance Company

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศ

อังกฤษไดขอพระบรมราชานุญาตใหบริษทั อี๊สตเอเชีย

ต๊ิกจํากัด  (East-Asiatic) ซ่ึงเปนบริษทัของชาว

อังกฤษเขามาดําเนินธุรกิจรับประกนัชีวิตชาวไทย และ

ตางชาติ
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ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษทั 

เอควิตาเบิลประกนัภัยแหงกรุงลอนดอน (Equitable 

Insurance) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชานุญาต โดยมีสมเด็จ

พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูถือกรมธรรมเปน

คนแรก หลังจากนั้นธุรกิจประกนัชีวิตไมประสบกับ

ผลสําเร็จ เนื่องจากกรมธรรมตองสงมาจากประเทศ

อังกฤษ ประกอบกบัคนไทยยังไมมีความสนใจเร่ือง

การประกันชีวิต ทําใหธุรกิจตองหยุดชะงักไปในปลาย

รัชกาลที่ 5 นั่นเอง อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 5 

นั้น กิจการประกนัภัยที่ไมใชการประกนัชวิีตยังคง

ดําเนินอยูได ซ่ึงนอกจากบริษัท อี๊สตเอเชียต๊ิก จํากัด

แลว ยังมีหลายหางที่เปนตัวแทนของบริษทัประกันจาก

ตางประเทศ เชน

หางสยามฟอเรสต เปนตัวแทนของ 

Commercial Union Assurance Company

หางเบนเมเยอร เปนตัวแทนของ Nordstern Life 

Insurance Company of Berlin

หางหลุยส ที เลียวโนเวนส เปนตัวแทนของ 

China Mutual Life Insurance Company

ในสมัยนั้นยังไมมีบริษัทหรือหางทีต้ั่งกิจการเพือ่

ประกอบธุรกิจประกนัภัยโดยตรงในเมืองไทย ยกเวน

เพียงบริษัทเรือเมลจีนสยาม ซ่ึงไดรับอํานาจพเิศษให

ดําเนินกิจการรับประกันอคัคภัีย และรับประกันภัย

ทางทะเลดวย 



จะเห็นไดวาการประกันภัยไดเกิดขึ้นในประเทศไทยมา

เปนเวลานานแลว ไมวาจะเปนการประกันอคัคภัีย การ

ประกันภัยทางทะเล การประกันชีวิต และการประกัน

รถยนต เชน หางสยามอิมปอรต เปนตัวแทนรับ 

ประกันรถยนตของ Motor Union Insurance 

Company เปนตน

กฎหมายฉบับแรกทีเ่กีย่วของกับการประกันภัย ที่มี

หลักฐานปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนคือ บทบัญญัติ

เกี่ยวกับการประกันภัย พระราชบัญญัติลักษณะเขา

หุนสวนและบริษทั ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2451) มาตรา 

115 บัญญัติไววา “บริษัทเดินรถไฟ รถราง บริษัท

รับประกันตางๆ บริษัททําการคลังเงินเหลานี้ ทานหาม

มิใหต้ังขึ้นนอกจากไดรับพระบรมราชานุญาต”

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบญัญัติ

ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย

หรือความผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 ขึ้น กระ

ทรวงเศรษฐการในสมัยนั้นจึงไดกาํหนดเงื่อนไข

ประกาศกระทรวงโดยเฉพาะสําหรับผูขออนญุาต

ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตและธุรกิจประกนัวินาศภัย

ขึ้น ประกาศใชเม่ือวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 และ

ตอมาในป พ.ศ. 2510 รัฐบาลก็ไดตรพระราชบญัญัติ

ประกันชีวิต และพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2510 ออกใชบงัคับ และในป พ.ศ. 2535 ไดแกไข

ปรับปรุงเปนพระราชบญัญัติพระกันชีวิต และ

พระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2535 รวม ถึง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อ

ควบคุมและสงเสริมธุรกิจประกันภัยใหมีความม่ันคง

และเปนที่เชื่อถือของประชาชนโดยทั่วไป
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                            สรุป สรุป สรุป สรุป จะเห็นไดวาการพฒันาการอยางจะเห็นไดวาการพฒันาการอยางจะเห็นไดวาการพฒันาการอยางจะเห็นไดวาการพฒันาการอยาง

เปนระบบของการประกนัภยัในอดตึทีน่ยิมใชเปนระบบของการประกนัภยัในอดตึทีน่ยิมใชเปนระบบของการประกนัภยัในอดตึทีน่ยิมใชเปนระบบของการประกนัภยัในอดตึทีน่ยิมใช

หลักการกระจายความเสีย่งภยั หลักการกระจายความเสีย่งภยั หลักการกระจายความเสีย่งภยั หลักการกระจายความเสีย่งภยั ((((Risk Risk Risk Risk 

Spreading) Spreading) Spreading) Spreading) มาเปนระบบการโอนความเสีย่งมาเปนระบบการโอนความเสีย่งมาเปนระบบการโอนความเสีย่งมาเปนระบบการโอนความเสีย่ง

ภัย ภัย ภัย ภัย ((((Risk Transfer) Risk Transfer) Risk Transfer) Risk Transfer) ซึ่งเปนหลกัพืน้ฐานของซึ่งเปนหลกัพืน้ฐานของซึ่งเปนหลกัพืน้ฐานของซึ่งเปนหลกัพืน้ฐานของ

ระบบประกันภยั ระบบประกันภยั ระบบประกันภยั ระบบประกันภยั (Fundamental Insurance (Fundamental Insurance (Fundamental Insurance (Fundamental Insurance 

Principle) Principle) Principle) Principle) ที่นิยมในปจจบุนัที่นิยมในปจจบุนัที่นิยมในปจจบุนัที่นิยมในปจจบุนั

แหลงขอมูล แหลงขอมูล แหลงขอมูล แหลงขอมูล : : : : 

- ประวัติความเปนมาของประกนัภัย ,คูมือรายวิชา NL601 การบริหารความเส่ียงภัยกับการประกันภัย

  (p.3/1-3/8), สถาบันประกนัภัยไทย

- ประวัติของการประกนัภัยในประเทศไทย, (Online) 

สืบคนจากhttp://www.oic.or.th/th/education/insurance/about/history (05/05/2019)


