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สถานท่ีตัง้ ตัง้อยู่บริเวณสว่นท่ีแคบท่ีสดุของภมูิภาคอเมริกากลาง พืน้ท่ีด้าน  

ทิศเหนือและใต้เป็นชายฝ่ังทะเล 

- ทิศเหนือติดกบัทะเลแคริบเบียน 

- ทิศใต้ติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก 

- ทิศตะวนัออกติดกบัประเทศโคลอมเบีย 

- ทิศตะวนัตกติดกบัประเทศคอสตาริกา 

พืน้ท่ี     75,517 ตารางกิโลเมตร พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นภเูขา 

ภาษาราชการ    ภาษาสเปน 

สภาพภูมิอากาศ ร้อนชืน้ เดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนท่ีสดุ อณุหภมูิโดยเฉล่ีย      

21 – 36 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมจะมีอากาศเย็นท่ีสดุ อณุหภมูิ

โดยเฉล่ีย 20 – 34 องศาเซลเซียส และจะมีฝนตกมากท่ีสดุในเดือน

พฤศจิกายน 

วันชาติ/วันประกาศเอกราช  3 พฤศจิกายน (วนัประกาศเอกราช) 

เมืองหลวง    กรุงปานามา 

ประชากร 3.868 ล้านคน (พ.ศ. 2557) โดยอาศยัอยู่ในเมืองหลวงประมาณ    

8 แสนคน 

การศกึษา    อตัราผู้ รู้หนงัสือประมาณร้อยละ 91.9 

ศาสนา ร้อยละ 85 นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก และนิกาย      

โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 15 

สกุลเงนิ    บาลโบ (Balboa/PAB)  
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อัตราแลกเปล่ียน 1บาลโบ = 0.99 ดอลลาร์สหรัฐและ 1 บาลโบ = 34.83 บาท 

ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559  

เวลา     GMT -5 (ช้ากวา่ประเทศไทย 12 ชัว่โมง)  

กระแสไฟฟ้า 110 V (Voltage) (120 V ส าหรับกรุงปานามา) 

 

การเมือง - ปานามามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ

โดยมปีระธานาธิบดมีาจากการเลือกตัง้ เป็นประมขุและหวัหน้า

รัฐบาลวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี (ด ารงต าแหน่งวาระตดิตอ่กนั

ไมไ่ด้) ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัคือนาย Juan Carlos Varela 

Rodríguez พรรค Partido Panameñista (PP) เข้ารับต าแหน่งเมื่อ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 และจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีและ

สภานิติบญัญตัิครัง้ถดัไปในเดือนพฤษภาคม 2562 (ค.ศ. 2019) 

- ประธานาธิบดเีป็นผู้แตง่ตัง้รองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี

โดยรองประธานาธิบดีคนปัจจบุนัคือ นาง Isabel Saint Malo de 

Alvarado พรรค Partido Panameñista (PP) 

- รัฐสภา (National Assembly) เป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิก 71 

คนมาจากการเลือกตัง้ด ารงต าแหนง่วาระ 5 ปี 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paname%C3%B1ista_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Paname%C3%B1ista_Party
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- ปานามาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 จงัหวดักบั 3 เขตปกครอง

ตนเองของชนพืน้เมืองท่ีเรียกวา่ “comarcas” 

ระบบศาล ปานามามีระบบตลุาการท่ีเป็นอิสระ ประธานาธิบดีเป็นผู้ เสนอ

บคุคลท่ีจะด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกา โดยได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐสภาและมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 10 ปี 

ข้อมูลส าคัญทางเศรษฐกิจ (สถติิของปี 2557) 

GDP     46.21 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 404.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  

GDP/Capita    10,970 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 6,041.1 ดอลลาร์สหรัฐ)  

GDP Growth    ร้อยละ 6.2 (ไทยร้อยละ 0.9) 

อัตราเงนิเฟ้อ    ร้อยละ 2.6 (ไทยร้อยละ 1.9) 

สินค้าส่งออกส าคัญ ผลไม้ ถัว่ สตัว์น า้ เหลก็และเศษเหลก็  ไม้ 

ตลาดส่งออกส าคัญ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน คอสตาริกา เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ ทองแดง ป่าไม้ กุ้ ง ไม้มะฮอกกานี พลงังานน า้ 

อุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง ซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง น า้ตาล เคร่ืองดื่ม 

สินค้าน าเข้าส าคัญ เชือ้เพลงิ เคร่ืองจกัรกล ยานยนต์ เหลก็และเหลก็กล้า เวชภณัฑ์ 

ตลาดน าเข้าส าคัญ สหรัฐอเมริกา จีน เมก็ซิโก 

การค้าระหว่างไทยกับปานามา (สถติิของปี 2558)  

มูลค่าการค้ารวม 333.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.55 ไทยได้เปรียบ

ดลุการค้า 171.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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สินค้าส่งออกของไทยไปปานามา (สินค้า 5 อนัดบัแรก) 252.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.73 

ได้แก่ 1) รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 2) เคร่ืองรับวิทยุ

โทรทศัน์ 3) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4) เคร่ืองนุ่งห่ม  

5) คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 

สินค้าน าเข้าของปานามามาไทย (สินค้า 5 อนัดบัแรก) 81.10 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

209.99 ได้แก่ 1) เรือและส่ิงก่อสร้างลอยน า้ 2) เหลก็ เหลก็กล้าและ

ผลิตภณัฑ์ 3) สตัว์น า้สด แชเ่ยน็ แชแ่ขง็ แปรรูป กึง่ส าเร็จรูป  

4) อาหารสตัว์และผลผลติจากสตัว ์5) เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็ 

ชาวปานามาเดินทางเข้าไทย 810 คน 

ความสัมพันธ์ไทย – ปานามา  

ไทยกบัปานามาสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2525 รัฐบาลไทยได้

มอบหมายให้สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงซนัติอาโก มีเขตอาณาครอบคลมุปานามา โดยลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 28 

มีนาคม 2559 รัฐบาลปานามาได้ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ นายสาโรจน์ ธนสนัติ ให้ด ารงต าแหน่ง

เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเตม็ประจ าสาธารณรัฐปานามา ถ่ินพ านกั ณ กรุงซนัติอาโก ขณะท่ีรัฐบาล

ปานามาได้เปิดสถานเอกอคัรราชทตูปานามาประจ าประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 6 กนัยายน 2538 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและปานามาเป็นไปอย่างราบร่ืน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวา่งไทยกบั

ปานามาอย่างสม ่าเสมอ โดยบคุคลส าคญัของไทยท่ีเคยเดินทางเยือนปานามา ได้แก่ (1) รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวงการตา่งประเทศ (ม.ร.ว. สขุมุพนัธุ์ บริพตัร) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 (2) ผู้แทนการค้าไทย (ดร. 

กนัตธีร์ ศภุมงคล) เมื่อเดือนมิถนุายน 2545 (3) ผู้แทนการค้าไทย (ดร. วชัระ พรรณเชษฐ์) และคณะเมื่อเดือน

กรกฎาคม 2553 และมีนาคม 2554 (4) รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ (นายเฉลิมพล ทนัจิตต)์ และคณะ

เมื่อวนัท่ี 3-6 พฤษภาคม 2555  

ฝ่ายปานามามีการเยือนไทยครัง้ลา่สดุคือ นายหลยุส์ มิเกล อินกาปิเอ (H.E. Luis Miguel Hincapie) 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศปานามา ในระหวา่งวนัท่ี 22-25 พฤษภาคม 2559 เพ่ือเป็น

ประธานการประชมุเอกอคัรราชทตูและกงสลุใหญ่ปานามาประจ าภมูิภาคเอเชียและแอฟริกา โดยได้เข้าเย่ียม



5 
 

คาราวะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศและพบหารือทวิภาคีกบัปลดักระทรวงการตา่งประเทศ เมื่อ

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 และพบหารือกบัประธานสภาผู้สง่สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  

การเข้าเมือง ผู้ ท่ีจะเดินทางไปสาธารณรัฐปานามาควรถือหนงัสือเดนิทางท่ีมีอายุ

ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ทัง้นี ้ไทยและปานามามีความตกลงยกเว้นการ

ตรวจลงตรา ส าหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางทตูและราชการ โดยพ านกั

ได้ไมเ่กิน 6 เดือน นอกจากนี ้ปานามายงัมมีาตรการฝ่ายเดียว      

ในการยกเว้นการตรวจลงตราให้กบัผู้ ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดาของ

ไทย โดยพ านกัได้ไมเ่กิน 6 เดือน ทัง้นี ้สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี

สถานเอกอคัรราชทตูปานามาประจ าประเทศไทย  

ท่ีอยู่: อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 16, 1168/37 ถนน 

พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 

10120 

โทรศัพท์: 0-2679-7988-89 

โทรสาร: 0-2679-7991 

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: embajada@panathai.com 

เวบ็ไซต์: http://www.panathai.com  

นอกจากนี ้ควรมีประกนัการเดินทางและประกนัสขุภาพซึง่

ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลระหวา่งเดนิทางไป

ตา่งประเทศ และควรมียารักษาโรคประจ าตวัติดตวัไว้อย่างเพียงพอ 

เพ่ือป้องกนัปัญหาในการหาซือ้ยาระหวา่งการเดนิทาง นอกจากนี ้  

ผู้ ท่ีจะเดินทางไปปานามาจะต้องฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้เหลืองด้วย 

การเดินทางไปปานามา ไมม่ีเท่ียวบินตรงจากประเทศไทยไปยงัปานามา โดยจะต้องเปลี่ยน

เท่ียวบินในยโุรปหรือสหรัฐอเมริกาเพ่ือเดินทางตอ่ไปยงั               

ท่าอากาศยานนานาชาติโตกเูมน (Tocumen) กรุงปานามา 
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การเดินทางภายในกรุงปานามา ภายในกรุงปานามามีระบบการขนสง่สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งการเดินทางโดยรถประจ าทางเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการเดนิทาง

ท่องเท่ียวไปรอบเมือง นอกจากนี ้ยงัมีบริการเช่ารถอีกด้วย 

ท่ีพัก แตล่ะปีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนกรุงปานามาจ านวนมาก ซึ่งมีท่ีพกั

ตัง้แตท่ี่พกัราคาประหยดัจนถึงท่ีพกัมาตรฐานระดบั 5 ดาว ถึงแม้

ปานามาจะมีท่ีพกัจ านวนมาก แตใ่นช่วงฤดกูาลท่องเท่ียวท่ีพกั 

มกัจะเตม็อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ควรพิจารณาส ารองท่ีพกัไว้ลว่งหน้า 

ส าหรับท่ีพกัท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวจะตัง้อยูใ่นย่าน              

El Cangrejo 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 

 ปานามามีสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวนมากและหลากหลายทัง้ในกรุงปานามา บริเวณมหาสมทุรแปซิฟิก 

ทะเลแคริบเบียน และบริเวณป่าทบึเขตร้อน 

1. กรุงปานามา (Panama City) 

กรุงปานามาเป็นเมืองหลวงท่ีมคีวามทนัสมยัแตผ่สมผสานความเก่าแกท่างประวตัิศาสตร์ของประเทศ

ไว้อย่างลงตวั อีกทัง้มีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจท่ีหลากหลาย  

Casco Viejo หรือบริเวณย่านเมืองเก่า ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1673 เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งได้รับการ 

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 และถือเป็นพืน้ท่ีมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ มีซากปรักหกัพงัของ

สถาปัตยกรรมดัง้เดิมแบบอเมริกากลางท่ีคงอนรุักษ์ไว้เพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นมาของปานามา

เช่น ในจตัรุัสเก่า (Old Quarter) เป็นต้น 

 El Cangrejo เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นสากลและมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจตา่ง ๆ ให้เข้าร่วมตลอดเวลา 

2. คลองปานามา (Panama Canal) 

สถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งถกูยกย่องให้เป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัดบัท่ี 8 ของโลกและถือได้วา่เป็นผลงานส าคญั

ทางด้านวิศวกรรมของปานามา คลองปานามามีความยาว 80 กิโลเมตรจากกรุงปานาทางมหาสมทุรแปซิฟิก 
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ไปจรด Colón ทางด้านมหาสมทุรแอตแลนตกิ มีเรือเดินสมทุรขนาดใหญ่จ านวนกวา่ 14,000 ล าแลน่ผา่นทกุปี 

โดยได้มีการเปิดสว่นตอ่ขยายคลองปานามา เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2559 ซึ่งท าให้สามารถรองรับเรือขนสนิค้า

ขนาด 14,000 TEUs ได้ นอกจากนี ้คลองปานามายงัเป็นเส้นทางการน าเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ 

อ่ืน ๆ ของเมือง โดยตลอดเส้นทางจะมีจดุท่องเท่ียวท่ีสวยงามหลายแห่ง เชน่ Miraflores, Pedro Miguel และ 

Gatún เป็นต้น 

3. เกาะ Coiba และสวนสาธารณะแห่งชาติ Coiba (Coiba National Park) 

เกาะ Coiba ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของจงัหวดั Veraguas และเป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ      

โดยรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตอนรุกัษ์สตัวน์ า้และปะการังเน่ืองจากความอดุมสมบรูณ์และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของทัง้พืชและสตัว์นานาชนิด นกัท่องเท่ียวสามารถเย่ียมชมธรรมชาติทางบก ด าน า้ (เป็นกิจกรรม

แนะน าเน่ืองจากเกาะ Coiba มีปะการังสวยงามและสตัว์น า้หลากหลายชนิด) หรือนัง่พกัผอ่นบริเวณชายหาด 

นอกจากนี ้องค์การ UNESCO ยงัได้จดัให้เกาะ Coiba เป็นมรดกโลกอีกด้วย    

4. เมือง Boquete 

เป็นเมืองท่ีรอบล้อมไปด้วยภเูขาไฟ Baru และเทือกเขาแนวยาว มีอณุหภมูิต ่ากวา่เมืองอ่ืน ๆ ของ

ประเทศจึงมีสภาพอากาศท่ีเยน็สบาย เมือง Boquete มีช่ือเสียงเร่ืองเทศกาลดอกไม้และกาแฟ (Festival of 

Flowers and Coffee) อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตกาแฟคณุภาพดี นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมกลางแจ้งท่ีน่าสนใจ

จ านวนมาก อาทิ การปีนเขา กิจกรรมกีฬาทางน า้ตา่ง ๆ นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวจะได้สมัผสักบัธรรมชาติท่ีอดุม

สมบรูณ์และมีความหลากหลายทัง้ แมน่ า้ ภเูขา และป่าไม้   

5. เกาะ Colón  

เกาะ Colón ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสดุและเป็นเกาะหลกัของ Bocas del Toro Archipelago ซึ่งตัง้อยู่ใน

จงัหวดั Bocas del Toro เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนกัเดินทางและนกัเลน่

กระดานโต้คลื่น เน่ืองจากมจีดุเลน่กระดานโต้คลื่นท่ีส าคญัหลายแหง่ นอกจากนี ้เกาะ Colón ยงัเป็นท่ีนิยม

ส าหรับจดังานสงัสรรค์ขนาดใหญ่ท่ีสดุในปานามา ในช่วงเทศกาลส าคญั อาทิ วนัก่อนวนัขึน้ปีใหม ่อีกด้วย 

ส านักงานท่องเท่ียวในปานามา  

องค์กรการท่องเท่ียวแห่งประเทศปานามา (Autoridad de Turismo de Panamá) หรือ ATP 

โทรศพัท์: (507) 526-7000  โทรศพัท์เคลื่อนท่ี: 0816-00672 

http://www.atp.gob.pa/
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เวบ็ไซต:์   http://www.atp.gob.pa 

 http://www.visitpanama.com 

ท่ีอยู่ส านกังานใหญ่:   Avenida Balboa y Aquilino De La Guardia 

Edificio BICSA Financial Center, Piso 29 Código Postal 0816 

- สามารถติดตอ่ ATP ได้ในสาขาอ่ืน ๆ  

(1) ส านกังานบริหาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโตกเูมน 

(Tocumen) 

โทรศพัท์: (507) 238-3686  

(2) ต ารวจการท่องเท่ียว ท่ีย่านเมืองเก่า (Policía de Turismo - 

Casco Antiguo) 

โทรศพัท์: (507) 211-3365  

ท่ีอยู่:  Ave. Central Calle 3 Casco Antiguo 

- สามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี Tourist Office ทกุสาขาทัว่

ประเทศปานามา: https://www.angloinfo.com/panama-

city/how-to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-tourist-

offices 

 

ธุรกิจและเวลาท าการในปานามา 

ธนาคาร เปิดท าการวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08:30 น. – 16:00 น. หรือ 17:00 น. 

และเปิดท าการวนัเสาร์ เวลา 08:30 น. – 13:00 น. 

   (ธนาคารบางสาขาจะพกักลางวนัเป็นเวลา 1 ชัว่โมง) 

ไปรษณีย์   เปิดท าการวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 6:30 น. – 17:45 น.  

   เปิดท าการวนัเสาร์ เวลา 7:00 น. – 17:00 น.   

(ไมส่ามารถซือ้แสตมป์ได้ตามร้านค้าทัว่ไป การจะสง่พสัดหุรือ

จดหมายจะต้องท าท่ีไปรษณีย์เท่านัน้) 

พพิธิภัณฑ์   สว่นใหญ่เปิดท าการวนัองัคาร-เสาร์ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.  

http://www.atp.gob.pa/
http://www.visitpanama.com/
https://www.angloinfo.com/panama-city/how-to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-tourist-offices
https://www.angloinfo.com/panama-city/how-to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-tourist-offices
https://www.angloinfo.com/panama-city/how-to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-tourist-offices
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- พิพิธภณัฑ์ในปานามามีเวลาท าการท่ีแตกตา่งกนั จึงจ าเป็นต้อง

ตรวจสอบเวลาท าการของแตล่ะพิพิธภณัฑ์ได้ท่ี: 

https://www.angloinfo.com/panama-city/how-

to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-museums 

- พิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ Biomuseo เปิดท าการวนัองัคาร-ศกุร์ 

เวลา 10:00 น. – 16:00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 

17:00 น. 

ส านักงานธุรกิจ เปิดให้บริการในวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08:00 น. – 12:00 น. และ 

14:00 น. – 17:00 น. หรือ 18:00 น. 

หน่วยงานราชการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 7:30 น. – 16:30 น. (ควรแตง่กาย

สภุาพและเหมาะสมกบัสถานท่ีราชการ) 

หมายเหต ุปานามามวีฒันธรรมการพกักลางวนัเช่นเดียวกบัประเทศ

อ่ืน ๆ ในภมูิภาคอเมริกากลางและลาตนิอเมริกา 

การตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ศนูย์รวมการจดัการเหตกุารณ์ฉกุเฉินประจ าประเทศปานามา 

(SUME): 911 

ต ารวจ: 104    หน่วยดบัเพลิง: 103    

ประกันสังคม (Social Security)  503-2532 

สภากาชาด (Red cross)  *455 

หน่วยปกป้องสิทธิพลเมือง  *335 

(Civil Protection) 

ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติโตกเูมน (Tocumen): 238-2700 

ท่าอากาศยาน Marcos A. Gelabert (Albrook): 501-9272 

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินสาธารณะ Santo Tomás: 507-5600 

https://www.angloinfo.com/panama-city/how-to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-museums
https://www.angloinfo.com/panama-city/how-to/page/panama-city-lifestyle-local-tourism-museums
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 นอกจากนี ้ชาวตา่งประเทศยงัสามารถติดตอ่ศนูย์การแพทย์ คลินิก หรือโรงพยาบาลโดยตรงในกรณี

ฉกุเฉินได้ซึ่งสถานพยาบาลสว่นใหญ่ในปานามามีเคร่ืองมอืท่ีมีมาตรฐานและแพทย์ท่ีมปีระสิทธิภาพ รวมถึงมี

ความพร้อมในด้านภาษาและเคร่ืองมือส าหรับการรักษาชาวตา่งประเทศ อาทิ 

Punta Pacifica Hospital 

โทรศพัท์ฉกุเฉิน: 204-8184 

ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์: Boulevard Pacífica and VíaDaríen 

เวบ็ไซต:์ http://www.hospitalpuntapacifica.com/eng/ 

Paitilla Medical Center 

เป็นศนูย์การแพทย์ท่ีเจ้าหน้าท่ีเกือบทัง้หมดสามารถสื่อสารด้วยภาษาองักฤษได้ 

โทรศพัท์ฉกุเฉิน: 265-8888 

ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์: Ave. Balboa and 53rd Street, Panama City 

เวบ็ไซต:์ http://www.centromedicopaitilla.com 

Santa Fe Hospital 

ปัจจบุนัเป็นโรงพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญพอสมควรในการดแูลคนไข้จากตา่งประเทศ 

โทรศพัท์: 507-2274799 

ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์: Avenue Frangipani and Simón Bolívar, Panama City, República 

de Panamá 

Centro Metropolitano de Salud 

มีบริการฉีดวคัซีนโรคไข้เหลืองให้กบัชาวตา่งชาติ และมีใบรับรองประกอบวิชาชีพทางการ

แพทย์ในระดบันานาชาต ิ

เวบ็ไซต:์ http://www.hospitalsantafepanama.com/index_eng.html 

ข้อมลูเพ่ิมเติม: http://www.visitpanama.com/about/medical    

 

 

 

http://www.hospitalpuntapacifica.com/eng/
http://www.centromedicopaitilla.com/
http://www.hospitalsantafepanama.com/index_eng.html
http://www.visitpanama.com/about/medical
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ข้อควรปฏิบัติและข้อพงึระวัง 

หากหนงัสือเดินทางถกูโจรกรรม ขอให้แจ้งความกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจและแจ้งสถานกงสลุกิตติมศกัดิ์

ไทยเพ่ือให้ประสานกบัสถานเอกอคัรราชทตูฯ ในการออกเอกสารการเดินทางใหม ่หรือความช่วยเหลือท่ีจ าเป็น

ในเบือ้งต้น 

หมายเลขโทรศพัท์สถานกงสลุกิตติมศกัดิ์ไทยประจ าปานามา หมายเลข +507 270544   

หมายเลขโทรศพัท์สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงซนัติอาโก ประเทศชิลี +56 2 717 3959    

และหมายเลขฉกุเฉินนอกเวลาราชการ + 56 9 7898 2460 

 Casco Viejo หรือย่านเมืองเก่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม เป็นย่านท่ีสามารถอนรุกัษ์

ความเก่าแก่ไว้ได้อย่างดี จึงมีผู้คนและนกัท่องเท่ียวพลกุพลา่นอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้จึงควรระมดัระวงัตวั 

พยายามอยู่ในบริเวณท่ีสวา่งและบริเวณท่ีมีผู้คนอยู่รอบ ๆ เสมอ ย่านปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียวคือ Calle 

10 Este และ Calle 11 Este เน่ืองจากมเีจ้าหน้าท่ีต ารวจเดินลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลา ในบางพืน้ท่ี อาทิ 

บริเวณบางสว่นทางด้านเหนือของสวนสาธารณะ Herrera และ Santa Ana มีแหลง่ชมุชนแออดักระจกุตวัอยู่

หนาแน่น บริเวณย่าน Curundú, Chorrillo, Santa Ana, San Miguelito, Río Abajo และ Panama Viejo มี

ความเสี่ยงด้านโจรกรรมและอาชญากรรมสงู จงึควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษหากมีความ

จ าเป็นต้องเดนิทางไปยงัพืน้ท่ีดงักลา่ว 

 Calle Uruguay เป็นศนูย์กลางของสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน (clubbing) ซึ่งไมแ่นะน าให้นกัท่องเท่ียว

พกเงินติดตวัเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวชายควรระมดัระวงัตวัเป็นพิเศษจากการถกูลกัทรัพย์ 

กระเป๋าสตางค์และทรัพย์สนิมีคา่ในระหวา่งการกอดทกัทายกบัสตรี นอกจากนี ้เมื่อเดนิไปตามถนนใน 

กรุงปานามาให้ระมดัระวงัรถยนตท่ี์มกัจะขบัขึน้มาบนทางเท้า เมื่อประสบกบัเหตกุารณ์ดงักลา่วควรรีบมุง่ตรง

ไปยงัสี่แยก อาทิ Panamanians และพยายามหลีกหนีจากรถยนต์ท่ีขบัขึน้มาบนทางเท้าให้เร็วท่ีสดุ 

 โดยปกติแล้วรถรับจ้างหรือรถแท็กซ่ีในปานามาจะอนญุาตให้ผู้โดยสารท่ีตา่งไมรู้่จกักนัมาก่อนสามารถ

โดยสารรถรับจ้างพร้อมกนัได้ แตก่ารโจรกรรมมกัเกิดขึน้บอ่ยครัง้จึงต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ หาก

สามารถสื่อสารด้วยภาษาสเปนก็สามารถขอโดยสารรถรับจ้างแตเ่พียงผู้ เดียวได้ โดยอาจเสนอราคาเพ่ิมเติม

ให้แก่คนขบัเพ่ือไมใ่ห้เปิดรับผู้โดยสารคนอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ก่อนขึน้รถรับจ้างทกุครัง้ต้องตรวจสอบสภาพของรถ 
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อาทิ ท่ีเปิด-ปิดประตรูถและทะเบียนรถรบัจ้าง เป็นต้น ทัง้นีเ้ป็นเร่ืองปกติท่ีคนขบัรถรับจ้างจะปฏิเสธผู้โดยสาร

เพียงเพราะความสะดวกสบายของตน 

 ปานามาถือเป็นประเทศท่ีมีความเข้มงวดในเร่ืองยาเสพตดิ นกัท่องเท่ียวจึงต้องพกหนงัสือเดินทางอยู่

เสมอเพ่ือใช้ยืนยนัตนเองกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมื่อถกูสุม่ดกัตรวจ  

วัฒนธรรม 

ปานามามีวฒันธรรมท่ีหลากหลายซึ่งท าให้ปานามากลายเป็นประเทศท่ีมเีอกลกัษณ์ในภมูิภาค 

ประชากรจ านวนหลายล้านคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศและประกอบไปด้วยหลากเชือ้ชาติ โดยร้อยละ 67 เป็นชาว 

mestizo (เชือ้ชาติผสมระหวา่งคนพืน้เมืองกบัคนยโุรปผิวขาว) และ mulatos (เชือ้ชาติผสมระหวา่งคนผิวขาว

กบัผิวสี) ชาวผิวสร้ีอยละ 14 ชาวผิวขาวร้อยละ 10 ชาวพืน้เมืองร้อยละ 6 และกลุม่เชือ้ชาติอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 3 

แม้ปานามาจะมีความหลากหลายทางเชือ้ชาติแตป่ระชาชนสามารถอาศยัอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสขุ 

ปานามาให้เสรีภาพในการนบัถือศาสนา อย่างไรก็ตาม ประชาชนสว่นมากนบัถือศาสนาคริสตนิ์กาย

คาทอลิก ซึ่งได้หยัง่รากลกึผกูพนักบัจารีตประเพณีและวฒันธรรมของประเทศ เห็นได้จากเทศกาลงานเฉลิม

ฉลองส าคญัตา่ง ๆ ในปานามาจะมีความเก่ียวข้องกบัความเช่ือในศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกทัง้สิน้  

La Pollera เป็นช่ือชนิดของกระโปรงหรือชดุกระโปรงในลาตินอเมริกาและสเปน ซึ่งมีลกัษณะเป็นชดุ

กระโปรงยาวบาน ออกแบบตกแตง่อย่างสวยงามด้วยเทคนิคตา่ง ๆ เช่น การประดบัตกแตง่ด้วยดอกไม้นานา

ชนิด และผลิตมาจากวสัดท่ีุหลากหลาย อาทิ ฝ้าย ขนสตัว ์และยงัเป็นชดุประจ าชาติส าหรับผู้หญิงชาว

ปานามาอีกด้วย (ส าหรบัผู้ชายจะมีการใสห่มวกสานมือท่ีเรียกวา่ Montuno) ชาวลาตินอเมริกาเช่ือวา่           

La Pollera ได้รับอิทธิพลมาจากสเปนในยคุศตวรรษท่ี 16 หรือ 17 ส าหรับประเทศปานามา La Pollera เป็นช่ือ

เรียกชดุกระโปรงทัง้ชดุ ซึ่งอาจถกูเรียกแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศในภมูิภาคลาตินอเมริกา 

การทักทาย 

ชาวปานามาใช้การจบัมือทกัทายทัง้ในการพบปะและการอ าลา ส าหรับผู้ ท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคย 

อาทิ ครอบครัว มิตรสหาย จะทกัทายด้วยการกอดและจบูแก้มข้างหนึ่ง ซึ่งพบได้โดยทัว่ไปทัง้ผู้ชายและผู้หญิง 
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การแต่งกาย 

ชาวปานามานิยมแตง่กายด้วยชดุล าลองสบาย ๆ เน่ืองด้วยสภาพอากาศร้อนชืน้แบบแคริบเบียน 

ดงันัน้ การแตง่กายด้วยเสือ้ยืด กางเกงขาสัน้ เสือ้กล้าม ในพืน้ท่ีสาธารณะจึงไมถื่อเป็นการเสียมารยาท

โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวและชายทะเล ส าหรบัสภุาพสตรี การแตง่ชดุวา่ยน า้แบบบิกินีในพืน้ท่ีชายหาดไม่

ถือเป็นการเสียมารยาทเช่นกนั อย่างไรก็ดี การแตง่กายเพ่ือให้เกียรติสถานท่ีตา่ง ๆ และตามกาลเทศะยงัคง

ยึดถืออยู่ตามธรรมเนียมสากล อาทิ การห้ามใสร่องเท้าแตะเข้าหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

วัฒนธรรมการเต้น 

การเต้นประจ าชาติของประเทศปานามาเรียกวา่ Tamborito ซึ่งหมายถึงกลองขนาดเลก็ การเต้นชนิด

นีไ้ด้รับความนิยมอย่างมากจากชาวปานามา เพราะเป็นการแสดงออกถึงความงดงาม ความหวงั ความเช่ือ 

และจิตวิญญาณของชาวปานามา ดนตรีประกอบการเต้นเป็นจงัหวะท่ีร่าเริง ส่ือสารความรู้สกึตา่ง ๆ ไปยงัผู้ชม

ได้จากอารมณ์และจิตวญิญาณของการเต้น ทัง้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะแตง่กายด้วยชดุประจ าชาติ ฝ่ายหญิง

จะใสเ่คร่ืองประดบัเป็นท่ีติดผมเรียกวา่ Tembleques เพ่ิมเติม นอกจากนี ้ปานามายงัมีวฒันธรรมการเต้นอ่ืนๆ 

อาทิ การเต้น The Diablicos Sucios เป็นการเต้นประจ าจงัหวดั Los Santos และ Chitre และการเต้น 

Reggaeton ซึ่งพฒันามาจากการเต้น Reggae ของประเทศจาเมกา 

มารยาทในการรับประทานอาหาร 

อาหารประจ าชาติส าคญัของปานามาคือ Patacones หรือกล้วยทอด นอกจากนี ้สว่นประกอบส าคญั

ของอาหารในปานามาสว่นใหญ่คือ ถัว่ ข้าว และแผน่ขนมปัง (tortillas)   

การรับประทานอาหารในปานามาจะแตกตา่งเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาคอเมริกา

กลาง คือจะมีความเป็นทางการมากกวา่ อย่างไรก็ตาม การมีปฏิสมัพนัธ์ การพดูคยุกนัระหวา่งมือ้อาหารยงัคง

เป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุส าหรับชาวปานามา ในมือ้อาหารร่วมกบัเพ่ือนหรือชาวปานามาทัว่ ๆ ไป การมาสาย

เลก็น้อยประมาณ 15 นาทีถือเป็นเร่ืองปกติและเป็นท่ียอมรับได้ ยกเว้นในมือ้อาหารท่ีเป็นทางการแบบธรุกิจ

และมือ้อาหารร่วมกบัชาวอเมริกนัมีความจ าเป็นต้องตรงตอ่เวลา  
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ในมือ้อาหารของปานามา เคร่ืองดื่มจะยกบริการก่อนเป็นอย่างแรก ชาวปานามานิยมการดื่มฉลอง 

(toast) แบบไมเ่ป็นทางการโดยทัว่ไปมกักลา่ววา่ “salud” หมายถึง “เพ่ือสขุภาพท่ีด”ี จดุประสงค์ของการดื่ม

ฉลองคือเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ทกุคนผอ่นคลาย ทัง้นี ้หากมือ้อาหารนัน้เป็นการเลีย้งรับรองท่ีมีเจ้าภาพ (host) 

เจ้าภาพจะเป็นผู้เชือ้เชิญให้ทกุคนรับประทานอาหารโดยกลา่ววลี “buen provecho” ซึ่งหมายถึง “ขอให้เจริญ

อาหาร” 

มารยาทในการรับประทานอาหารของชาวปานามาจะยกข้อมือขึน้เหนือโต๊ะอาหาร ใช้ส้อมด้วยมือซ้าย

และใช้มีดด้วยมือขวา ทัง้นี ้ให้สงัเกตและปฏิบตัติามเจ้าภาพ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทกุครัง้ให้ท าความ

สะอาดจานของตน รวบมีดกบัส้อมเข้าด้วยกนัไว้ทางด้านขวาของจาน การเรียกบริกรในร้านอาหารให้ใช้วิธี

สบตา หลีกเลี่ยงการโบกมือหรือเรียกช่ือ โดยปกติแล้วเจ้าภาพจะเป็นผู้จ่ายเงินคา่อาหารแต่โดยมารยาทแขก

จะต้องเสนอท่ีจะจ่ายเงินด้วยเช่นกนั ในกรณีท่ีต้องจ่ายเงินคา่อาหารด้วยตนเองให้ดวูา่การคิดราคาอาหารนัน้

รวมคา่บริการ (service charge) หรือไม ่ในกรณีท่ีร้านอาหารไมไ่ด้คิดคา่บริการรวมไว้ควรให้ทิปเป็นจ านวน

ร้อยละ 10 – 15 ของคา่อาหาร ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระดบัของร้านอาหาร 

ในมือ้อาหารท่ีบ้านของชาวปานามา ให้ตกัอาหารในจ านวนน้อยก่อนในครัง้แรก เพ่ือท่ีการตกัในครัง้ท่ี

สองจะถือเป็นการช่ืนชมอาหารของเจ้าบ้านไปในตวั  

ความหลากหลายทางเพศ 

ปานามาไมไ่ด้เปิดรับความหลากหลายทางเพศมากนกั จะมกัไมพ่บเห็นกลุม่เพศทางเลือก (LGBT) 

แสดงความรักในท่ีสาธารณะอย่างเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัถือได้วา่ปานามาเป็นประเทศท่ีมีความเท่า

เทียมกนัระหวา่งเพศชายและเพศหญิง เหตผุลหลกัประการหนึ่งคือความคิดท่ีทัง้สองเพศต้องช่วยเหลือและ

ต้องพึ่งพาซึ่งกนัและกนัทัง้ในด้านการงานและงานบ้าน ผู้หญิงในปานามาสามารถขึน้สูจ่ดุสงูสดุทางอาชีพได้

เช่นเดยีวกบัผู้ชายโดยเฉพาะในด้านการบริการและการศกึษา ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือการท่ีรองประธานาธิบดีและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศคนปัจจบุนัของปานามาเป็นเพศหญิง   
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วันส าคัญและเทศกาล 

วันท่ี / เดือน วันส าคัญและเทศกาล 

กลางเดือนมกราคม Flower and Coffee Festival ท่ีเมือง Boquete  

ปลายเดือนมกราคม Jazz Festival ท่ีกรุงปานามา 

กมุภาพนัธ์ Carnival แห่งปีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในปานามา ท่ีเมืองแถบคาบสมทุร

Azuero 

ช่วง Holy Week ในเดือนมนีาคม Semana Santa 

กลางเดือนมนีาคม Feria de David ท่ีเมือง Chiriquí 

กลางเดือนเมษายน Orchid Festival ท่ีเมือง Boquete  

 Feria Internacional del Azuero ท่ีเมือง La Villa de Los Santos 

40 วนัหลงัจากอีสเตอร์ ในเดือนมิถนุายน Festival Corpus Christi ท่ีเมือง La Villa de Los Santos 

20-22 กรกฎาคม Festival Patronales de La Virgen de Santa Librada 

ท่ีเมือง Las Tablas 

*20-22 สิงหาคม 2016 Panama Ink Fest 

*28-30 สิงหาคม 2016 Panamá Gastronómica 

สปัดาห์ท่ีสองในเดือนกนัยายน International Festival of the Sea ท่ีจงัหวดั Bocas del Toro  

สปัดาห์สดุท้ายของเดือนกนัยายน Festival de la Mejorana ท่ีเมือง Guararé 

21 ตลุาคม Black Christ Festival ท่ีเมือง Portobelo 

3 พฤศจิกายน Independence Day from Colombia  

4 พฤศจิกายน Flag Day มีการเฉลิมฉลองย่ิงใหญ่สดุในเมืองใหญ่ของปานามา 

10 พฤศจิกายน First Call for Independence from Spain 

28 พฤศจิกายน Independence Day from Spain 

สปัดาห์สดุท้ายของเดือนธนัวาคม Feria de las Tierras Altas ท่ีเมือง Volcán 

*ก าหนดการงานเทศกาลตา่ง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดงันัน้จึงควรตรวจสอบผา่นทาง ATP 

Tourism Board โทรศพัท์ (507) 526-7000 ก่อนการวางแผนท่องเท่ียวทกุครัง้  


