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  ถ้ามองไปที$แผนที$ โลกตรงส่วนที$ทวีปอเมริกาเหนือเชื$อมต่อกับอเมริกาใต้                   

จะเห็นแผน่ดนิที$ยาวเป็นเส้นในแกนตะวนัตกเฉียงเหนือกบัตะวนัออกเฉียงใต้ซึ$งมกัเรียกดินแดนใน

สว่นนี 1กนัว่าอเมริกากลาง       ประเทศหนึ$งในดินแดนนั 1นคือปานามา (Panama) ที$มีคลองขดุผ่าน

จนทําให้มหาสมุทรปาซิฟิกเชื$อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก       ปานามาซึ$งเคยยากจน                     

แสนสาหสัขณะนี 1กําลงัจะเลียนแบบความสําเร็จของสิงคโปร์  

 เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ไม่จําเป็นต้องแล่นลงไปทางใต้เพื$ออ้อม Cape Horn 

ของทวีปอเมริกาใต้หากใช้คลองปานามาเป็นเส้นทางลดั      คลองนี 1ช่วยลดคา่ใช้จ่ายได้มากมาย

มาเนิ$นนาน          ในปัจจุบนัเมื$อรัฐบาลปานามามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขนส่งเรือ    

ข้ามคลองนี 1มากขึ 1นก็ทําให้ได้รับรายได้มหาศาล       เกิดความปรารถนาจะเดินตามรอยสิงคโปร์ใน

เรื$องการเป็นเมืองทา่ 

 ปานามานั 1นมีพื 1นที$ประมาณ 75,000 ตารางกิโลเมตร (สิงคโปร์ 694 ตาราง

กิโลเมตร)   มีประชากร 3.4 ล้านคน (สิงคโปร์ 5 ล้านคน)     ประชาชนมีรายได้ต่อหัวน้อยกว่า

สิงคโปร์เกือบ 6 เท่า      มีประวตัิศาสตร์การเมืองที$ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สลบัไปมาระหว่างเผด็จการและ

ประชาธิปไตย 

 ประเทศที$มีอิทธิพลที$สดุในการเมืองของปานามาก็คือสหรัฐอเมริกาทั 1งนี 1เนื$องจาก

การอยู่ในตําแหน่งยุทธศาสตร์สําคญัของปานามาซึ$งอยู่ไม่ห่างสหรัฐอเมริกา      ปานามาแยกตวั

ออกมาเป็นประเทศอิสระจากโคลมัเบียใน ค.ศ. 1903  ด้วยการสนบัสนนุของสหรัฐอเมริกาจนทํา

ให้สามารถขดุคลองปานามาได้ 

 คลองปานามาขดุโดย US Army Corps of Engineer ระหว่าง ค.ศ. 1904-1914  

เป็นงานวิศวกรรมที$ใหญ่และยากที$สุดชิ 1นหนึ$งของโลกสมยัใหม่     เนื$องจากป่าทึบและภูเขาสูง 

เป็นอุปสรรค       ที$จริงการขุดคลองนี 1ก็มีการคิดฝันกันมาตั 1งแต่ทศวรรษที$ 16 แล้ว      ในปี ค.ศ. 
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1880 ทางการฝรั$งเศสได้พยายามขุดแต่เมื$อแรงงานกว่า 20,000 คน ตายด้วยโรคมาเลเรีย                    

ไข้เหลือง    และดินถล่มก็เลิกไป       เมื$อสหรัฐอเมริกามาขุดใหม่ก็มีคนตายไป 5,600 คน                  

กวา่คลองจะขดุได้สําเร็จในเวลา 10 ปี 

 คลองปานามายาว 77 กิโลเมตร     มีสองช่องทาง    โดยมีการกั 1นคลองเป็น             

ล็อค ๆ ให้เรือเคลื$อนผ่านระดบันํ 1าที$แตกตา่งกนั       นบัตั 1งแตส่ร้างเสร็จจนถึงปัจจบุนัมีเรือผ่านไป

แล้วประมาณ 815,000 ลํา     ในตอนแรก ๆ มีเรือผ่านปีละประมาณ 1,000 ลํา     เพิ$มขึ 1นเป็น 

14,702 ลํา ในปี 2008      ตลอดเวลาตั 1งแต่แรกขุดจนถึง ค.ศ. 1977 สหรัฐอเมริกาควบคมุการ

ดําเนินงานของคลองและพื 1นที$รอบคลอง 

 ภายใต้ Torrijos-Carter Treaties สหรัฐอเมริกาคืนคลองปานามาให้แก่ปานามา

โดยเริ$มจากบริหารคลองร่วมกนัระหว่างปี 1979-1999  และตั 1งแต่ 31 ธันวาคม 1999 เป็นต้นไป      

การบริหารและควบคมุคลองทั 1งหมดก็ได้ตกเป็นของ Panama Canal Authority ซึ$งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐบาลปานามา 

 คลองปานามาเป็นตวัขบัเคลื$อนเศรษฐกิจของปานามาโดยแท้       ในปี 2010 มี

รายได้จากคลอง 2 พนัล้านเหรียญ (ร้อยละ 7.5 ของ GDP)    ในปี 2011 รายได้นี 1เพิ$มขึ 1นอีกร้อยละ 

25 เนื$องจากเก็บคา่ธรรมเนียมสงูขึ 1น และมีเรือสินค้าผา่นมากขึ 1นอยา่งเห็นได้ชดั 

 กฎเกณฑ์ของปานามาที$เป็นมิตรกบันกัธุรกิจทําให้เกิดธุรกิจตา่ง ๆ ที$เกี$ยวกบัการ

เดินเรือข้ามคลองหลายลกัษณะ   เช่น    ประกันภัย      ธุรกิจการเงินและกฎหมาย    ฯลฯ                  

การที$มีเรือจํานวนมากจดทะเบียนกบัปานามา       อีกทั 1งมีการค้าเสรีที$เมืองท่า Colon  ปลายทาง

ของคลองในฝั$งมหาสมทุรแอตแลนติกทําให้สามารถดงึดดูบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ให้เข้าไปใช้

เป็นศนูย์บริหารงานของภมูิภาค     สว่น Balboa ซึ$งเป็นเมืองทา่ฝั$งมหาสมทุรปาซิฟิกก็คกึคกัไม่แพ้ 

Colon เชน่กนั 

 ความคึกคกัของเมืองท่าทําให้ผู้ นําปานามาปรารถนาจะให้ปานามาเป็น “Latin 

Singapore”  (สิงคโปร์ปัจจุบนัเป็นเมืองท่าขนส่งสําคญัที$ใหญ่ที$สุดแห่งหนึ$งของโลก)    รัฐบาล

ปานามาเก็บภาษีขาเข้าตํ$าสดุในอเมริกาใต้จนมีการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศสงูถึงร้อยละ 9 

ของ GDP    ซึ$งเป็นสดัสว่นที$สงูสดุในอเมริกาใต้ 

 การลงทุนพัฒนาปรับปรุงคลองตลอดจนเพิ$มประสิทธิภาพในการบริหารคลอง     

ใ ห้ แ รง จูง ใจ ด้านภ าษีแ ก่นักล ง ทุนต่า ง ประ เ ทศ       มี กฎ เ กณ ฑ์ ที$ ส ะ ดวกต่อการ ค้า      
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สภาพแวดล้อมทางการเมืองที$เอื 1ออํานวยต่อธุรกิจมากกว่าหลายปีที$ผ่านมา    ฯลฯ      ทําให้

เศรษฐกิจขยายตวัเฉลี$ยมากกว่าร้อยละ 8 ระหว่างปี 2005 ถึง 2010    ซึ$งเป็นอตัราที$สูงที$สดุของ

ทวีป      IMF คาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลี$ยมากกว่าร้อยละ 6 ตอ่ปี      ซึ$งหาก

เป็นไปในอตัรานี 1แล้ว     ในเวลาอีกไม่นานปานามาจะมีรายได้ต่อหวัสูงกว่า Costa Rica และ 

Venezuela  

 อย่างไรก็ดีปานามามีอุปสรรคอีกมากมายกว่าที$จะเลียนแบบสิงคโปร์ได้สําเร็จ    

ประการแรก    คุณภาพการศึกษา    ในการสอบ PISA ของ OECD  และประเทศร่วมสอบ 

(นกัเรียนอาย ุ15 ปี จํานวน 65 ประเทศ  สอบหลายวิชาในภาษาของตนเอง) นั 1น     ปานามาอยู่ใน

อนัดบั 63      ในขณะที$สิงคโปร์อยูอ่นัดบั 4 

 ประการที$สอง     คอรัปชั$นอยู่ในทุกแห่งหนของปานามาโดยเฉพาะข้าราชการ       

ตลอดจนความไม่เป็นอิสระของศาล       รัฐบาลปานามาพยายามแทรกแซงองค์กรอิสระเพื$อให้

เป็นประโยชน์แก่ตนเอง      ถ้าปานามาไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอรัปชั$นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้ว       ความเป็นไปได้ในความสําเร็จแบบสิงคโปร์ไมอ่าจเกิดขึ 1นได้อยา่งแนน่อน 

 ประการที$สาม    ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนอินเดียนพื 1นเมืองและ              

คนปานามาเป็นปัญหาที$ต้องการแก้ไข      ร้อยละ 85 ของคนพื 1นเมืองไม่มีรายได้เพียงพอที$จะซื 1อ

หาอาหารเพื$อให้พอมีชีวิตอยูร่อดได้    ในขณะที$คนในเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสงูกวา่มาก 

 ปานามามีสิทธิที$จะฝันเป็น “Latin Singapore”    แตค่วามเป็นไปได้นั 1นยงัอยู่อีก

หา่งไกลมาก      สิ$งที$ทําให้สิงคโปร์ประสบความสําเร็จคือผลิตภาพ (productivity)  ของแรงงานใน

ทุกภาคเศรษฐกิจ     กล่าวคือแรงงานมีความสามารถในการผลิตต่อคนสูง      ในขณะที$การ

เจริญเตบิโตของปานามานั 1นถกูขบัเคลื$อนด้วยการลงทนุสะสมขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื 1นฐาน 

 สิงคโปร์ประสบความสําเร็จด้วยการเป็นตวักลางในการค้าขายสินค้าหลากหลาย

ควบคูไ่ปกบัการเป็นแหล่งสนบัสนนุการผลิตและการบริการของธุรกิจทั$วโลก        ปานามาไม่อาจ

พึงพิงแต่รายได้จากค่าผ่านคลองและธุรกิจที$เกี$ยวเนื$องเท่านั 1น      จําเป็นต้องสร้างธุรกิจอีก

หลากหลายชนิดเพื$อเป็นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ       

เส้นทางไปสูค่วามสําเร็จนั 1นอาจแตกตา่งหลากหลายกนั      แตค่วามล้มเหลวนั 1น

มกัมาจากเส้นทางที$คล้ายกนั      ทั 1งนี 1เนื$องจากพฤตกิรรมของมนษุย์ซึ$งไม่แปรเปลี$ยนไม่ว่าเวลาจะ

ผา่นไปเนิ$นนานเทา่ใดก็ตามมีบทบาทอยา่งสําคญัในลกัษณะของการเดินทาง  

-------------------------------------------- 


