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การประกันภัยเกิดขึ้นมาตัง้ แตเมือ่ ไหร ?
“ ขอคุยกับ Underwriter กอนนะ ” หลายทานทีเ่ ปนตัวแทนคงจะคุน เคยกับคํานีด้ ี เรารูว า
Underwriter คือคนทีพ
่ จิ ารณารับงานประกันภัย แตเราเคยรูม ยั้ ….ทํ
….ทําไมถึงเรียกวา Underwriter
แลวใครนะเปนคนเริม่ คิดแบบประกันตางๆ ขึ้นมา แลวประกันกัยเกิดขึน้ ตัง้ แตเมือ่ ไหร ?”
“ การประกันภัยมีความเปนมาในสมัยโบราณเมื่อใดไมสามารถระบุไดแนนอน แตการที่เราไดมีโอกาสศึกษา
ประวัติศาสตรการประกันภัย นอกจากเปนเรือ่ งทีน่ าสนใจแลว ยังชวยใหมีความเขาใจถึงกลไกลของการ
ประกันภัยที่สามารถนําไปพัฒนาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ, สังคมตอบุคคล และองคกร รวมถึงประเทศ
ในปจจุบันไดเปนอยางดี ”
AXA GI Academy ขอรับหนาที่พาทานยอนเวลากลับไปดูประวัตคิ วามเปนมาของการประกันภัยในแตละ
ยุคแตละสมัยวามีความเปนมาอยางไร ถาพรอมแลวเราเริ่มกันเลยคะ

ยุคแรก เริ่มจากมนุษยถ้ําซึ่งเปนมนุษยในยุค
โบราณที่มีความเชื่อวาการอยูดวยกันเปนกลุมรวม
กันในถ้ํา จะชวยหลีกเลี่ยงอันตรายจากสัตวรา ย ภัย
ธรรมชาติ และความหิวโหยได และหากหัวหนา
ครอบครัว ใดในกลุมเสียชีวิตไป คนอื่นๆจะ ตองเขามา
อง
ชวยดูแลปกป และแบงอาหารใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวนั้นทีเ่ หลืออยูใหอยูรอดปลอดภัย
(Pooling for Survival)

ยุคแรก
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มีเรื่องปรากฎในพระคัมภีรไ บเบิลเกีย่ วกับโจเซฟ
และความอดอยากในประเทศอียิปต ซึ่งถือวาเปน
โครงการประกันภัยที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกของโลกเทาที่
บันทึกไวในประวัตศิ าสตร เลากันวา คืนหนึ่งกษัตริย
ฟาโรหทรงพระสุบนิ วามีวัวผอม 7 ตัวกําลังกัดกินวัว
อวน 7 ตัว โจเซฟทํานายฝนวาประเทศอียิปตจะมีพืช
พันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนเวลา 7 ป และ
ตอจากนั้นจะเกิดความแหงแลง ประชาชนจะอดอยาก
ปากแหงเปนเวลาอีก 7 ป ดงนั้น จึงทูลเสนอตอ
กษัตริยฟาโรหใหสะสมธัญญาหารในปทสี่ มบูรณไว
สําหรับเลี้ยงประชาชนในนปทขี่ าวยากหมากแพง วิธีนี้
เรียกไดวาเปนหลักประกันภัยพื้นฐาน กลาวคือ
“การเก็บออมตัง้ แตวนั นี้
เพือ่ ไวใชในอนาคตซึง่ หา
ความแนนอนไมได (Saving for Uncertainty)”

ชาวบาบิโลเนี่ยน (Babylonian) แหงลุมแมน้ําเฟส
ติส เมื่อประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราชได
พัฒนาการคาสงสินคาไปขายตางเมือง ตองอาศัย
แรงงานของทาสขนสงสินคา หรือวัตถุดบิ จากเมือง
หนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งบรรดาทาสจะตองทํางาน
ตามคําสั่งของนายโดยเครงครัด จึงไมเกิดความ
สะดวกในการคาขายตอมาไดมีการมอบหมายใหคน
อื่นไปทําหนาที่แทน เรียกวา “พอคาเร” (Travelling
Salesman) ที่จะรับสินคาจากเจาของไปจําหนายยัง
เมืองตางๆและเพี่อเปนหลักประกันวาเขาเหลานัน้ จะไม
คดโกงเอาสินคาไปเปนของตน “พอคาเร” จะตองมอบ
ทรัพยสินลูกเมียไวเปนหลักประกัน เมื่อคาขายกลับ
มาแลว ก็ตองนําสวน

อื่นไปทําหนาที่แทน เรียกวา “พอคาเร” (Travelling
Salesman) ที่จะรับสินคาจากเจาของไปจําหนายยัง
เมืองตางๆ และเพี่อเปนหลักประกันวาเขาเหลานั้นจะไม
คดโกงเอาสินคาไปเปนของตน “พอคาเร” จะตองมอบ
ทรัพยสิน ลูกเมียไวเปนหลักประกัน เมื่อคาขายกลับ
มาแลว ก็ตองนําสวนแบงกําไรมาใหเจาของสินคา แต
ในบางครั้งสินคาที่ไปเรขายถูกโจรปลนไป พอคาเร
ตองสูญเสียทรัพยสินน หรือถูกยึดลูกเมียไปเปนทาส
โดยมิใชเปนความทุจริตของตน จึงตองมีการหา
หลักประกันสําหรับธุรกิจของตน ถือวา พอคาเร
เหลานี้เปนพวกแรกที่คดิ ระบบประกันขึ้นมา โดยยังคง
ใชทรัพยสิน, ลูกเมียเปนหลักประกัน แตมีขอเพิ่มเติม
วา หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคานัน้ มิไดเกิด
จากความผิด หรือความประมาทเลินเลอของเขาแลว
เขาจะไมตองรับภาระในความเสียหายนนัน้ เจาของ
สินคาจะยึด ทรัพย หรือลูกเมียไวเปนทาสไมได ตอมา
ขอตกลงนี้ไดแพรหลายไปรวมทั้งกิจการเดินเรือของ
ชาวโฟนีเซีย (Phoenician) ซึ่งเปนชนเผาโบราณที่
อาศัยอยูริมฝงทะเลของประเทศซีเรียในปจจุบัน
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มาทางฝงเอเชียเรา เมื่อประมาณ 3,000 ป กอน
คริสตศักราช มีพอคาชาวจีนอาศัยแมน้ําแยงซีเกียง
เปนเสนทางขนสงสินคาไปขายยังเมืองตางๆ ซึ่งตอง
เสี่ยงกับภัยธรรมชาติ เชนฝนตกหนัก น้ําไหลเชียว มี
หินและตอไมใตนา้ํ รวมทั้งเรือมีขนาดเล็ก ไมแข็งแรง
เกิดอันตรายได พอจึงตองกระจายสินคาใสเรือแตลํา
ไป หากเรือลําใดเกิดอับปางจมลง เขาก็ยังมีสินคาที่
เหลืออยูในเรือลําอืน่ สงไปถึงปลายทางได ไมเสียหาย
ทั้งหมด และไมทําใหกิจการตองหยุดชะงัก ซึ่งเปน
“หลักการกระจายความเสีย่ งภัย” (Risk Spreading)

ชาวกรีกไดพัฒนาตอจากชาวบาบิโลเนีย่ น และชาว
โฟนีเซีย ไปเปน ”สัญญาบอตตอมรี”่ (Bottomry) เปน
สัญญาที่เจาของเรือผูตองการจะขนสงสินคาไปขาย
ยังเมืองหางไกล ตองใชเงินทุนซือ้ สินคา และใชจายใน
การแลนเรือไปทะเลเปนเวลานาน เขาจึงขอกูเงินจาก
นายทุนเงินกู เพื่อนําไปคาขายดวยวิธีนําตัวเรือไปเปน
ประกันเงินกู โดยมีขอตกลงวา หากเขาเดิน ทางกลับ
มาแลว ตองชดใชเงินกูทงั้ หมด ถาบิดพลิ้ว นายทุน
เงินกูก็จะยึดเรือไป แตถาเรือไมกลับมาถึงทาโดปลอด
ภัย นายทุนเงินกูก็จะไมไดรบั ชําระหนีจ้ ากเจาขของเรือ
แตถาผูกูไมเปนเจาของเรือ มีแตสินคาที่จะสงไปขาย
หรือที่จะซื้อกลับมา เขาอาจเอาสินคาเหลานั้นประกัน
เงินกูไดเชนกัน เรียกวา “สัญญาเรสปอนเดนเทีย”
(Respondentia)
Respondentia) จะเห็นวานายทุนตองเปนคนหา
หลักประกัน (Guarantee) ไวชดใชเมื่อเกิดวินาศภัย

ยุคกลาง
ยุคกลาง ชวงคริสตศตวรรษที่ 12 เมื่อชาว
ลอมบารด (Lombards) ซึ่งอพยพจากประเทศ
อิตาลีเขามาตั้งถิ่นฐานในกรุงลอนดอน ไดนําระบบ
เงินกูของชาวกรีกโบราณ ซึ่งมีเรือและสินคาเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู สัญญาBottomry Bond
และ Respondentia Bond มาใช กลุมพอคาชาว
ลอมบารดไดรวมตัวทําการคาอยูบนถนนลอมบารด
(Lombards Street) ในกรุงลอนดอน ซึ่งถือไดวา
เปนศูนยกลางการคาที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น และ
สืบเนื่องกันมาจนปจจุบนั
ชาวลอมบารดไดริเริ่มระบบการรับประกันภัย
การขนสงทางทะเล และเรียกการเดินทางโดยทาง
ทะเลวา “ความเสีย่ งภัยทางทะเล”
ทางทะเล” (Marine
Adventure) โดยตกลงจะจายคาเสียหายหากเกิด
ภัยทางทะเลตอเรือ หรือสินคา ใหกับเจาของเรือหรือ
สินคา โดยเรียกเก็บ “เบีย้ ประกันภัย” (Premium)
จากเจาของเรือ หรือสินคา ซึ่งถือเปนยุคเฟอ งฟู
ราวกอนคริสตศตวรรษที่ 13 เกิดสัญญา
ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลฉบับแรกของโลก
ลงวันที่ 23 ตุลาคม 1347 ออกให ณ เมืองเจนัว
ประเทศอิตาลี
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ป ค.ศ 1547 สัญญาประกันภัยฉบับแรกของ
สามในสี่ไดรับความเสียหายหนัก ประชาชนไรทอี่ ยู
อังกฤษเกิดขึ้นเปนครั้งแรก คือ “Broker Sea
อาศัยจํานวนมาก นอกจากนี้การปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม
Insurance Policy” วิธีคือเจาของเรือ หรือพอคาที่
ในยุโรป ทําใหเกิดโรงงาน คลังสินคา และทาเรือเปน
ตองการซื้อประกันภัย จะทําบัญชีแสดงรายการ
จํานวนมาก เปนเหตุใหการประกันอัคคีภัย
ทรัพยสินตางๆทีจ่ ะบรรทุกลงเรือ โดยมีนายธนาคาร เจริญกาวหนามากขึ้น
หรือบุคคลอืน่ ๆทีป่ ระสงคจะรับประกันภัยจะลงชื่อใต
ถัดมา ป ค.ค.1667 Dr.Nicolas Barbon ไดจัด
รายการเหลานี้ พรอมระบุจํานวนเงินที่ตนจะรับเสี่ยง ตั้งสํานักงานประกันภัยขึ้นเปนแหงแรกมีชื่อวา
ภัยแลวลงลายมือชื่อไว เปนที่มาของ “Underwriter” “The Fire Office” ตอมาป ค.ศ.1683 มีบริษทั คูแ ขง
โดยมีเบี้ยประกันภัยเปนคาตอบแทน
เกิดขึ้นชื่อวา “The Friendly Society” ซึ่งทั้ง 2 บริษทั
ตอมาไดขยายออกไปคุม ครองถึงงการเสียชีวิต
ถือวาเปนผูบุกเบิกกรมธรรมประกันอัคคีภัยในยุคแรก
ของนายเรือและลูกเรือ รวมทั้งพอคาที่คมุ สินคาไปกับ โดยจัดหาพนักงานดับเพลิง “Waterman” ใหถือถัง
เรือ ตลอดจนคุาตามบ
ม ครองจํานวนเงินทีจ่ ะเปนคาไถตวั เมื่อ น้ําไวยืนเฝ
านที่เอาประกันอัคคีภยั เพื่อชวย
ถูกโจรสลัดจับตัวไป
ดับเพลิง
ป ค.ศ 1583 เกิดกรมธรรมประกันชีวิตขึ้นเปนครัง้
ในสมัยนั้น สํานักงานยังไมสามารถเรียกไดวาเปน
แรก โดย Mr.Richard Martin เปนผูรับประกันชีวิต
บริษัทเหมือนปจจุบนั ซึ่งมีขนาดใหญ มีผูถือหุนจํานวน
ของ Mr.William Gybbons ดวยทุนประกันภัยเพียง มาก แตเปนเพียงสํานักงานยอย หรือหางหุนสวน
0.4 ปอนด เทียบกับเบี้ยประกันภัย 0.32 ปอนด มี
จํากัด รับเฉพาะสิ่งปลูกสรางทีเ่ ปนทีอ่ ยูอาศัยเทานั้น
Underwriter 16 คนรับความเสี่ยงภัย ผลปรากฎวา
Mr.Gybbons ไดเสียชีวิตในปแรกของการทําประกัน

ยุคใหม - ปจจุบนั

ป ค.ศ 1666 เกิดเพลิงไหมครั้งใหญในกรุงลอนดอน
ติดตอกันถึง 5 วัน (Fire of London) สงผลใหบานเรือน
สามในสี่ไดรับความเสียหายหนัก ประชาชนไรทอี่ ยูอาศัย
จํานวนมาก นอกจากนีก้ ารปฏิวัตอิ ตุ สาหกรรมในยุโรป
ทําใหเกิดโรงงาน คลัง สินคา ทาเรือจํานวนมาก เปนเหตุ
ใหการประกันอัคคีภัยเจริญกาวหนามากขึ้น
ป ค.ศ 1666 เกิดเพลิงไหมครั้งใหญในกรุ’ลอนดอน
ติดตอกันถึง 5 วัน (Fire of London) สงผลใหบานเรือน

ยุคใหม ป ค.ศ.1699 ในสมัยนั้นยังไมมีหนังสือ
พิมพ Underwriter อิสระซึ่งนิยมใชรานกาแฟเปน
สถานที่ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประจําวัน ซึ่ง
หนึ่งในรานกาแฟเหลานัน้ เปนของ Mr.Edward Lloyd
ตั้งอยูบนถนนลอมบารด รานนี้เปนสถานทีท่ พ
ี่ วก
พอคา, นักธุรกิจ และนายเรือ ตลอดจนผูสนใจการ
ประกันภัยมาพบปะแลกเปลี่ยน
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ขาวสาร เชน เรือที่เขาเทียบทา เรือที่กําลังแลนใกล
ถึงจุดหมาย หรือมีเรือทีอ่ บั ปางลง รวมทั้งเปนสถานที่
นัดตกลงทําสัญญาประกันภัย ในที่สุดรานกาแฟก็ได
กลายเปนที่มาของ ”สมาคมผูพ
 จิ ารณารับประกันภัย
แหงลอยด” (Lloyds of London)
ป ค.ศ. 1710 ไดเกิดบริษัทประกันอัคคีภัยขึ้นเปน
แหงแรกชื่อ “The Sun Insurance Office of
London” หรือ “Royal & Sun Insurance Plc.”
ป ค.ศ.1774 สถาบันประกันภัยแหงลอยด Lloyd’s
Insurance ไดกอตั้งขึ้น Royal Exchange ในกรุง
ลอนดอน ดําเนินธุรกิจประกันภัยเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งไดผานรัฐสถาของอังกฤษใน ป ค.ศ. 1871 ปจจุบัน
ที่ทําการของสถาบันฯ ไดกลายมาเปนศูนยกลางของ
ธุรกิจประกันภัยบนถนน Lime Street
ในกรุงลอนดอน มีสมาชิกของลอยดทาํ หนาที่รบั
ประกันในนามของลอยดประมาณ 18,500 คน การ
รับประกันทําโดยกลุมผูรับประกันภัย (Syndicate)
ซึ่งประกอบดวยสมาชิกของลอยด และจัดตั้งผูแทน
การพิจารณารับประกันภัยแทนตนเอง ซึ่งเรียกวา
“Underwriting Agent” ใหเขาไปนั่งพิจารณารับ
ประกันภัยในหอง Lloyd’s Underwriting Room

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
เกิดขึ้นครั้งแรกที่องั กฤษ ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1760 ถึง
ค.ศ. 1850 ทําใหเกิดความตองการในดานการ
รับประกันอุบัตเิ หตุ

สงผลใหมีการกอตั้งบริษทั ประกันภัยใหมๆ เพิ่มขึ้น
เครื่องจักร หรือหัวรถจักรสมัยใหม ที่นํามาใชกับ
โรงงาน ไดกอใหเกิดความเสี่ยงภัยตอความเสียหาย
ตอทรัพยสิน และบุคคลเพิ่มขึ้นอยางมาก สงผลใหเมื่อ
ลูกจางไดรับบาดเจ็บในขณะปฏิบตั ิงาน นายจางมักจะ
ใชขอตอสูทางกฎหมายทําใหตนเองพนความรับผิด
และไมตองรับผิดชอบตอลูกจาง จนกระทั้งในป ค.ศ.
1880 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับ
ผิดของนายจาง (Employer’s Liability Act) บรรดา
ขอตอสูทางกฎหมายเหลานั้นน ก็ถูกยกเลิกออกไป
โดยกฎหมายฉบับนี้ สงผลใหเกิดความตองการ
ประกันภัย “ความรับผิดของนายจาง” เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัตเิ งิน
ทดแทนแรงงาน (Workmen Compensation Act)
ในปลายศตวรรษที่ 18 ถึง 19
ในดานการประกันชีวิต ไมมีหลักฐานแนนอนวาเริ่ม
ปรากฏตั้งแตเมื่อใด จากหลักฐานทําใหทราบเพียงวา
ชาวกรีกและชาวโรมันสมัยโบราณใชวิธีเก็บเงินจาก
คนที่ไปโบสถในวันอาทิตยคนละเล็กนอยเปนรายเดือน
เพื่อเปนการชวยเหลือในการทําศพูต าย และตอมาได
จัดตั้งนสมาคมรับประกันชีวิตในหมูพวกทหารขึ้น
สมาชิกที่ตายจะไดเงินสําหรับทําศพ และจะไดรับเงิน
บํานาญเมื่อถึงวัยชรา

การประกันภัยเริม่ เขามามีบทบาทในประเทศไทย
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีพอคาชาวตางชาติ
เดินทางเขามาติดตอทําการคาขาย และไดนําเอาระบบ
การประกันภัยทางทะเลและขนสงเขามาดวย ซึ่งถือวา
เปนการประกันวินาศภัย
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ประเภทแรกทีเ่ กิดขึ้นในประเทศไทย แตการ
ประกันภัยในสมัยนั้นเปนการรับประกันภัยกันเอง
ระหวางชาวตางชาติ โดยไมไดมีการจดทะเบียน
การคาหรือแจงขออนุญาตจากรัฐบาลสยามในสมัย
นั้น
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประมาณป พ.ศ.
2368 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 3 ไดทรงสั่งซื้อเครือ่ งพิมพจากประเทศ
อังกฤษ และทรงเกรงวาจะเกิดความเสียหายขึ้น
ระหวางการขนสง จึงทรงมีพระราชดํารัสรับสั่งใหทาํ
ประกันภัยเครือ่ งพิมพดงั กลาวระหวางการขนสงใน
นามของพระองคเอง แสดงใหเห็นวาการประกันภัยได
เริ่มแผเขามาถึงประเทศไทยแลว และอาจกลาวไดวา
ประเทศไทยไดรูจกั วิธีการประกันภัย หรือการ
ประกันภัยการขนสงสินคาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3
สวนการจะนับวาการประกันภัยเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยอยางเปนทางการนัน้ เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
เปนตนมา กลาวคือ ชาวฝรั่งเศสไดเขามาตั้งหาง
คาขายในประเทศไทยมากขึ้น หางฝรั่งเศสเหลานี้บาง
หางเปนตัวแทนของบริษทั ประกันภัยตางประเทศดวย
ดังที่ปรากฏเชน

ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษทั
เอควิตาเบิลประกันภัยแหงกรุงลอนดอน (Equitable
Insurance) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชานุญาต โดยมีสมเด็จ
พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูถือกรมธรรมเปน
คนแรก หลังจากนั้นธุรกิจประกันชีวิตไมประสบกับ
ผลสําเร็จ เนื่องจากกรมธรรมตอ งสงมาจากประเทศ
อังกฤษ ประกอบกับคนไทยยังไมมีความสนใจเรื่อง
การประกันชีวติ ทําใหธุรกิจตองหยุดชะงักไปในปลาย
รัชกาลที่ 5 นั่นเอง อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 5
นั้น กิจการประกันภัยที่ไมใชการประกันชีวิตยังคง
ดําเนินอยูได ซึ่งนอกจากบริษัท อี๊สตเอเชียติ๊ก จํากัด
แลว ยังมีหลายหางที่เปนตัวแทนของบริษทั ประกันจาก
ตางประเทศ เชน

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
หางบิกเกนแบ็ก (ป พ. ศ. 2401) เปนตัวแทนของ
Colonial Sea and Fire Insurance Company
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศ
อังกฤษไดขอพระบรมราชานุญาตใหบริษทั อี๊สตเอเชีย
ติ๊กจํากัด (East-Asiatic) ซึ่งเปนบริษทั ของชาว
อังกฤษเขามาดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตชาวไทย และ
ตางชาติ

หางสยามฟอเรสต เปนตัวแทนของ
Commercial Union Assurance Company
หางเบนเมเยอร เปนตัวแทนของ Nordstern Life
Insurance Company of Berlin
หางหลุยส ที เลียวโนเวนส เปนตัวแทนของ
China Mutual Life Insurance Company
ในสมัยนั้นยังไมมีบริษัทหรือหางทีต่ ั้งกิจการเพือ่
ประกอบธุรกิจประกันภัยโดยตรงในเมืองไทย ยกเวน
เพียงบริษัทเรือเมลจนี สยาม ซึ่งไดรับอํานาจพิเศษให
ดําเนินกิจการรับประกันอัคคีภัย และรับประกันภัย
ทางทะเลดวย
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จะเห็นไดวาการประกันภัยไดเกิดขึ้นในประเทศไทยมา
เปนเวลานานแลว ไมวาจะเปนการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยทางทะเล การประกันชีวติ และการประกัน
รถยนต เชน หางสยามอิมปอรต เปนตัวแทนรับ
ประกันรถยนตของ Motor Union Insurance
Company เปนตน
กฎหมายฉบับแรกทีเ่ กีย่ วของกับการประกันภัย ที่มี
หลักฐานปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนคือ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกันภัย พระราชบัญญัติลักษณะเขา
หุนสวนและบริษทั ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2451) มาตรา
115 บัญญัติไววา “บริษัทเดินรถไฟ รถราง บริษัท
รับประกันตางๆ บริษัททําการคลังเงินเหลานี้ ทานหาม
มิใหตั้งขึ้นนอกจากไดรบั พระบรมราชานุญาต”
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือความผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 ขึ้น กระ
ทรวงเศรษฐการในสมัยนั้นจึงไดกาํ หนดเงื่อนไข
ประกาศกระทรวงโดยเฉพาะสําหรับผูขออนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
ขึ้น ประกาศใชเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 และ
ตอมาในป พ.ศ. 2510 รัฐบาลก็ไดตรพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2510 ออกใชบงั คับ และในป พ.ศ. 2535 ไดแกไข
ปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติพระกันชีวิต และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รวม ถึง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อ
ควบคุมและสงเสริมธุรกิจประกันภัยใหมีความมั่นคง
และเปนที่เชื่อถือของประชาชนโดยทั่วไป

สรุป จะเห็นไดวา การพัฒนาการอยาง
เปนระบบของการประกันภัยในอดึตทีน่ ยิ มใช
หลักการกระจายความเสีย่ งภัย (Risk
Spreading) มาเปนระบบการโอนความเสีย่ ง
ภัย (Risk Transfer) ซึ่งเปนหลักพืน้ ฐานของ
ระบบประกันภัย (Fundamental Insurance
Principle) ที่นิยมในปจจุบนั

แหลงขอมูล :
- ประวัติความเปนมาของประกันภัย ,คูมือรายวิชา NL601 การบริหารความเสี่ยงภัยกับการประกันภัย
(p.3/1-3/8), สถาบันประกันภัยไทย
- ประวัติของการประกันภัยในประเทศไทย, (Online)
สืบคนจากhttp://www.oic.or.th/th/education/insurance/about/history (05/05/2019)
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