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ผลจากการขยายคลองปานามาต่อท่าเรือไมอามี 

 

“ภาพโครงการขยายคลองปานามา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2559” 

 คลองปานามาเป็นคลองที่ส าคัญส าหรับระบบการคมนาคมขนส่งของโลกถูกขุดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าในเขตทวีปอเมริกาให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2457 การขุดคลอง
ดังกล่าวได้ส่งผลท าให้เกิดการขยายตัวการค้าการลงทุนอย่างมากในเขตภูมิภาคโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  

หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จคลองปานามาสามารถดึงดูดกระแสการค้ามาสู่ทวีปอเมริการกลางได้มากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเดินทางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกท าได้สะดวกและรวดเร็วไม่ต้อง
เดินทางผ่านทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการเดินเรือขนส่งสินค้าจากทวีปเอเชียมายังท่าเรือที่ส าคัญในทวีป
อเมริกาฝั่งตะวันออก เช่น ท่าเรือไมอามี และท่าเรือนิวยอร์ก 

เดิมคลองปานามามีขีดความสามารถในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดบรรจุไม่เกิน 5,000 ตู้ (TEUs) 
หากโครงการขยายคลองปานามาดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของคลองปานามาให้สามารถ
รองรับเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ โดยสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดความยาวสูงสุดถึง 1,400 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
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ฟุต และมีจ านวนบรรจุตู้สินค้าสูงสุด 14,000 ตู้ ให้เดินทางขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือได้ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวจะ
เป็นการช่วยลดปัญหาความแออัดของเรือขนส่งสินค้าที่ผ่านคลองแห่งนี้ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ การขยายคลองปานามายังจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการเดินเรือส าราญจากทวีปเอเชียให้เดิน
ทางผ่านคลองปานามามากขึ้น ข้อมูลรายงานจากสมาคมผู้เดินเรือส าราญนานาชาติ (Cruise Line International 
Association) เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวมายังทวีปอเมริกาผ่านเรือส าราญมาก
ขึ้นถึงร้อยละ 79 จาก 216,700 รายในปี 2555 เป็น 697,000 รายในปี 2557 ทั้งนี้ คาดว่าหากโครงการขยาย
คลองปานามาแล้วเสร็จจ านวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 4 ล้านรายในอนาคต 

อีกท้ัง การขยายคลองปานามาจะเพ่ิมปริมาณเรือขนส่งสินค้าจากทวีปเอเชียมายังท่าเรือไมอามีที่ปัจจุบันมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 34 ให้เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยท่าเรือไมอามีเองได้ลงทุนขยายขีดความสามารถของท่าเรือเพ่ือ
รองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนเครนส าหรับยกตู้สินค้า การขยาย
ทางเดินรถไฟเชื่อมการขนส่งทางบก และการขุดลอกความลึกของอ่าว รวมเงินงบประมาณลงทุนกว่า 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 36,000 ล้านบาท) ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่ปี 2558 

Mr. Juan M. Kuryla ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อ านวนการท่าเรือไมอามีกล่าวว่า ท่าเรือ  
ไมอามี มีความพร้อมส าหรับการรองรับเรือขนส่งสินค้าจากทั่วโลก และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง
สินค้าในเขตสหรัฐฯ ตะวันออก 

โดยรวมคาดว่า ปีนี้สภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคจะขยายตัวมากขึ้นอันเป็นแรงสนับสนุนมาจากโครงการ
ขยายคลองปานามา และการบรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership 
หรือ TPP) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน การจ้างงาน รวมถึงการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่าง
มหาศาล 

 

ที่มา: The Global Chamber – Miami  

เรื่อง: “The Impact of Panama Canal in PortMiami” 

โดย: Mr. Joel Fernandez 

จัดท าโดย: นายพงษ์ระพี ซื่อสัตย์บุญ  

สคร. ไมอามี / วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
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ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการเที่ยวบินเหมาล า (Charter Flight) ต่อการอนุญาตสายการบินพาณิชย์สู่คิวบา 

 

 หลังจากสหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ท าการบินจากสหรัฐฯ ไปยังคิวบาเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีสายการบินพาณิชย์จ านวนมากได้ท าการยื่นขอใบอนุญาตเพ่ือท าการบินจากสหรัฐฯ 
ไปคิวบาให้ทันสิ้นปี 2559 นี้ การเปิดให้สายการบินพาณิชย์ท าการบินไปยังคิวบามีข้อดีและผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการเที่ยวบินแบบเหมาล า (Charter Operator) และผู้จัดคณะนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยือนคิวบา 
(People-to-People Program) แบบเดิมอยู่บ้าง 

 ปัจจุบันเที่ยวบินระหว่างสหรัฐฯ และคิวบาส่วนใหญ่จะด าเนินการผ่านผู้ประกอบการเที่ยวบินแบบเหมา
ล าในเขตพ้ืนที่รัฐฟลอริดา ได้แก่ บริษัท Marazul Charters, ABC Charters, Xael Charters, Gulfsream Air 
Charter, Island Travel & Tours และ Havana Air ซึ่งจะท าการเช่าเหมาล าเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ 
เช่น American Airline และ Jet Blue เพ่ือท าการบินจากสหรัฐฯ สู่คิวบา 

 Ms. Peggy Goldman ประธาน บริษัท Friendly Planet ให้บริการจัดคณะนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เยือนคิวบา กล่าวว่า หากสายการบินพาณิชย์ท าการบินไปคิวบาได้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวของบริษัทฯ 
เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการเดินทางไปคิวบา เนื่องจากต้องเดินทางมาค้าง
คืนที่เมืองไมอามีเพ่ือที่จะรอขึ้นเที่ยวบินแบบเหมาล าในวันถัดไป นอกจากนี้ สายการบินพาณิชย์ยังอ านวยความ
สะดวกด้านการจัดการสัมภาระระหว่างต่อเครื่อง ซึ่งผู้โดยสารสามารถรับสัมภาระที่ปลายทางได้เลย ซึ่งแตกต่าง
จากการเดินทางโดยเที่ยวบินแบบเหมาล า และก่อนที่สายการบินพาณิชย์จะท าการบินไปยังคิวบา ยังคงต้องรอการ
อนุญาตจากกรมขนส่งสหรัฐฯ และหน่วยงานของคิวบา ซึ่งต้องปกป้องผลประโยชน์ของสายการบินของสหภาพ
ยุโรปและแคนาดาที่น านักท่องเที่ยวมาคิวบาอย่างต่อเนื่องด้วย 
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 การใช้บริการเครื่องบินพาณิชย์อาจจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในเรื่องของการกันส ารองที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวที่
เป็นหมู่คณะ และการบริหารด้านการรวบรวมผู้โดยสารต่อเครื่องที่มาจากท่ีต่างๆ กันในคิวบาในเวลาที่ต่างกัน 
อย่างไรก็ตามสายการบินพาณิชย์ยังสามารถช่วยนักท่องเที่ยวด้านความความสะดวกในการเดินทางและประหยัด 

 Mr. Bob Guild รองประธาน บริษัทเที่ยวบินเหมาล า Marazul กล่าวว่า การเปลี่ยนจากการใช้บริการ
เที่ยวบินเหมาล ามาใช้บริการสายการบินพาณิชย์เป็นสิ่งที่ท้าทาย กระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ ยังมีอีกหลายสิ่งที่
ต้องด าเนินการ รวมทั้งการอนุญาตใช้สิทธิลงจอด และเมื่อเวลามาถึงทางบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะส ารองที่กับสายการ
บินพาณิชย์ เช่น American Airline, Delta, JetBlue และ United Airline โดยคาดว่าเมืองที่จะมีการบินตรงจาก
สหรัฐฯ ไปคิวบา ได้แก่ เมืองแอตแลนต้า นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และไมอามี 

 ข้อจ ากัดต่างๆ จะหมดสิ้นไปจนกว่ารัฐสภาสหรัฐฯ จะถอนมาตรการคว่ าบาตร และถึงแม้ว่ารัฐสภาสหรัฐฯ 
จะท าการถอนมาตรการคว่ าบาตร คิวบายังไม่มีความพร้อมที่จะรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวในจ านวนมาก 
เนื่องจากคิวบาไม่มีจ านวนโรงแรมมากเพียงพอที่จะรองรับ ในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้าคงไม่มีความคืบหน้ามากนัก 

 

ที่มา: ส านักข่าว Travel Weekly 

เรื่อง: “Scheduled Air Service to Cuba: “Pop the Champagne” 

โดย:  Gay Nagle Myers  

จัดท าโดย: นายพีรภัทร ภัทรประสิทธิ์ 

วันที่ 3 มีนาคม 2559/ สคร. ไมอามี 

 


