สาธารณรัฐปานามา
Republic of Panama
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สถานที่ตงั ้

ตัง้ อยูบ่ ริเวณส่วนทีแ่ คบทีส่ ุดของภูมภิ าคอเมริกากลาง พืน้ ทีท่ างทิศเหนือ
ั่
และใต้เป็ นชายฝงทะเล
- ทิศเหนือติดทะเลแคริบเบียน
- ทิศใต้ตดิ มหาสมุทรแปซิฟิก
- ทิศตะวันออกติดประเทศโคลอมเบีย
- ทิศตะวันตกติดประเทศคอสตาริกา

พืน้ ที่

75,517 ตารางกิโลเมตร (ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา)

ภาษาราชการ

ภาษาสเปน

ภูมิอากาศ

ร้อนชืน้
เดือนเมษายนเป็ นเดือนทีอ่ ากาศร้อนทีส่ ุด อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ 21C - 36C
เดือนมกราคมเป็ นเดือนทีอ่ ากาศเย็นทีส่ ุด อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ 20C - 34C
เดือนพฤศจิกายนเป็ นเดือนทีฝ่ นตกมากทีส่ ุด

วันชาติ

3 พฤศจิกายน

เมืองหลวง

กรุงปานามา

ประชากร

3.5 ล้านคน อาศัยอยูใ่ นเมืองหลวงประมาณ 8 แสนคน

การศึกษา

อัตราผูร้ หู้ นังสือประมาณ ร้อยละ 91.9

ศาสนา

ร้อยละ 85 ของประชากรปานามานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์

สกุลเงิ น

บาลโบ (Balboa/PAB) 1 บาลโบ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

เวลา

ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชัวโมง
่ (GMT -5)

กระแสไฟฟ้ า

110 V (Voltage) (120 V สำาหรับกรุงปานามา)
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การเมือง

- ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตัง้ เป็ นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล วาระการดำารงตำาแหน่ง 5 ปี
(วาระติดต่อกันไม่ได้) ประธานาธิบดีคนปจั จุบนั คือ นายริการ์โด อัลแบร์โต
มาร์ตเิ นลลี แบร์โรกัล (Ricardo Alberto Martinelli Berrocal) พรรค CD
(Cambio Democrático) ซึง่ ชนะการเลือกตัง้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2009
(2552) เข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
- ประธานาธิบดีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ รองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี
โดยรองประธานาธิบดีคนปจั จุบนั คือ นาย Juan Carlos Varela พรรคฝา่ ยค้าน
Panameñista
- การเลือกตัง้ ครัง้ ถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2014 (การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีและ
สภานิตบิ ญ
ั ญัติ)
- พรรครัฐบาล : พรรค Cambio Democrático – CD
- พรรคฝา่ ยค้าน ประกอบด้วย
(1) พรรค Partido Panameñista – PP
(2) พรรค Partido Revolucionario Democrático – PRD
(3) พรรค Partido Popular
(4) พรรค Movimiento Liberal Republicano Nacionalista – Molirena

ในการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีเมือ่ ปี 2552 สามพรรคร่วมรัฐบาลสำาคัญได้แก่
พรรค CD พรรค PP และพรรค Molirena ได้รวมตัวกันเป็ นพันธมิตรทางการเมืองในการเลือกตัง้
อย่างไรก็ด ี พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเกิดความแตกแยก โดยเมือ่ เดือนกันยายน 2554 (ประธานาธิบดี Martinelli
ได้ขอให้นาย Juan Carlos Varela รองประธานาธิบดีหวั หน้าพรรค PP ลาออกจากตำาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศ เมือ่ ปลายเดือนสิงหาคม 2554 และได้ทาำ ให้สมาชิกพรรค PP ทีด่ าำ รงตำาแหน่งใน
คณะรัฐมนตรีประกาศลาออกตามเป็ นจำานวนมาก อันนำาไปสูก่ ารแตกสลายของพรรคร่วมรัฐบาลในเวลาต่อ
ั บนั พรรค PP ได้กลายเป็ นพรรคฝา่ ยค้าน
มา) และปจจุ
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- รัฐสภา (National Assembly) เป็ นระบบสภาเดียว มีสมาชิก 71 คนมาจาก
การเลือกตัง้ วาระ 5 ปี
- แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 9 จังหวัด กับ 3 เขตปกครองตนเองของชนพืน้ เมือง
ทีเ่ รียกว่า “comarcas”
ระบบศาล

- ปานามามีระบบตุลาการทีเ่ ป็ นอิสระ ประธานาธิบดีเป็ นผูเ้ สนอบุคคลทีจ่ ะดำารง
ตำาแหน่งผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา
และมีระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

ข้อมูล/ตัวเลขสำาคัญทางเศรษฐกิ จ (ปี 2555)
GDP
36.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ทีม่ า: ธนาคารโลก)
GDP Per Capita (PPP)

9,534 ดอลลาร์สหรัฐ (ทีม่ า: ทางการปานามา)

โครงสร้าง GDP (ทีม่ า : CIA World Factbook)
- ภาคบริการ ร้อยละ 78.7
- ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 17.5
- ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3.8
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จ

ร้อยละ 10.7 (ทีม่ า: ทางการปานามา)

อัตราเงิ นเฟ้ อ

ร้อยละ 5.7 (ทีม่ า: ทางการปานามา)

อัตราการว่างงาน

ร้อยละ 4.8 (ทีม่ า: ทางการปานามา)

หนี้ ต่างประเทศ

14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ทีม่ า: CIA World Factbook)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองคำา ปา่ ไม้ กล้วยไม้ พืชต่างๆ

อุตสาหกรรมสำาคัญ

การก่อสร้าง ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง การผลิตเครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์ การผลิตน้ำาตาล

ผลิ ตผลทางการเกษตร

กล้วย ข้าว กาแฟ น้ำาตาล ข้าวโพด ปศุสตั ว์ ผัก กุง้

ดุลการค้าต่างประเทศ

ขาดดุล 11,778.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ทีม่ า: ทางการปานามา)

สิ นค้านำาเข้า

มูลค่ารวม 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ทีม่ า: ทางการปานามา)
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- สินค้าทุน ยา ยานพาหนะ เหล็กและโลหะ โทรศัพท์มอื
ถือ
สิ นค้าส่งออก

มูลค่ารวม 821.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ทีม่ า: ทางการปานามา)
- ทอง กล้วย กุง้ น้ำาตาล สับปะรด แตงโม

ประเทศคู่ค้าที่สาำ คัญ

สินค้านำาเข้า - สหรัฐอเมริกา จีน คอสตาริกา เม็กซิโก
สินค้าส่งออก – เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ ฮอนดูรสั
อินโดนีเซีย ไทย

การค้าระหว่างไทยกับปานามา ปี 2555 (ทีม่ า: กรมศุลกากร)
มูลค่ารวมการค้าระหว่างประเทศ

438.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออกของไทยไปปานามา 239.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สิ นค้าส่งออกของไทยไปปานามา

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ / เครือ่ งรับวิทยุ
โทรทัศน์ และส่วนประกอบ / เเครือ่ งนุ่งห่ม / อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป / ผลิตภัณฑ์ยาง / อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ / เครือ่ งซักผ้าและเครือ่ งซักแห้ง / ผลิตภัณฑ์
พลาสติก / เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ / เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

มูลค่าการนำาเข้าของไทยจากปานามา 199.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สิ นค้านำาเข้าของไทยจากปานามา

เรือและสิง่ ก่อสร้างลอยน้ำา / เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ / สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ / สัตว์นำ้าสด แช่
เย็น แช่แข็ง แปรรูป / สินแร่โลหะต่างๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ / เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ /
เคมีภณ
ั ฑ์ / เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ / เครือ่ งใช้และ
เครือ่ งตกแต่งภายในบ้านเรือน / เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด

การจัดอันดับระหว่างประเทศ (โดยการสำารวจของสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ)
•

World Bank – สำารวจความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจ (Doing Business) ประจำาปี 2557
และจัดอันดับให้ปานามาอยูใ่ นอันดับที่ 55 ของโลก
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•

World Economic Forum – สำารวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
(Global Competitiveness Index) และจัดอันดับให้ปานามามีความสามารถในการแข่งขันเป็ น
อันดับที่ 40 ประจำาปี 2556-2557

ความสัมพันธ์ ไทย – ปานามา
ไทยกับปานามาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2525
โดยปจั จุบนั รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก มีเขตอาณาครอบคลุม
ปานามา และได้แต่งตัง้ นาย Carlos Alberto de Janon IV เป็ นกงสุลใหญ่กติ ติมศักดิไทยประจำ
าปานามา
์
ตัง้ แต่วนั ที่ 13 กันยายน 2534
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็ นไปอย่างราบรืน่ โดยบุคคลสำาคัญของไทยทีเ่ คยเดินทางเยือน
ปานามาได้แก่ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ม.ร.ว. สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร) เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน 2541 ผูแ้ ทนการค้าไทย (ดร. กันตธีร์ ศุภมลงคล) เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2545 และล่าสุด
ผูแ้ ทนการค้าไทย (ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์) เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2553 และมีนาคม 2554
*************************
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
4 พฤศจิกายน 2556

