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23 - 29 กันยายน 2562 

ท่าทีของนายกออสเตรเลียกับการเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 13 ปี 

นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรี
ออส เตร เลี ยพร้ อมด้ ว ยภริ ย า เดิ นทาง เยื อน
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่19 – 27 กันยายน 
2562 ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียใน
รูปแบบ State visit เป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี โดย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นาย Scott Morrison 
ได้เข้าพบนาย Donald Trump ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ในงานเลี้ยงอาหารค่่าเพ่ือหารือและ

แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ใน
การเยือนสหรัฐฯ ของนาย Scott ครั้งนี้เป็นไปเพ่ือยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสอง
ประเทศ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน และการทหาร รวมถึง
แนวทางที่จะร่วมมือกันผลักดันแนวคิดอินโดแปซิฟิกเพ่ือเป็นหลักประกันสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
มั่นคงให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ นาย Scott ได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้่าถึงความส่าคัญของระบบการค้าเสรี
และหลักกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในเวทีการค้าโลกที่ดีและมี
ประสิทธิภาพที่สุด   

เป็นที่น่าสังเกตคือ การเดินทางเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้ เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนานโดยนาย Scott ไม่ได้กล่าวโจมตีหรือแม้กระทั่งกล่าวถึงจีน

ที่ก่าลังเป็นคู่พิพาททางการค้ากับสหรัฐฯ ในการพบปะหารือกับนาย Trump แต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ท่าทีด้านการต่างประเทศของออสเตรเลียที่ต้องการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสหรัฐฯ 

และจีนให้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยทั้งสองประเทศต่างมีความส่าคัญต่อออสเตรเลียในมิติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 

สหรัฐฯ มีความส่าคัญในเรื่องความมั่นคงทางการทหาร และการลงทุนโดยในปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นแหล่งลงทุน

อันดับ 1 ที่นักลงทุนออสเตรเลียเข้าไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด ส่วนจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ส่าคัญอันดับ 1 

ของออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นตลาดสินค้าส่งออกท่ีใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยประมาณ 1 ใน 3 ของสินค้าส่งออก

ออสเตรเลียทั้งหมดส่งออกไปจีน 

.............................................................. 
Source: The Weekend Australian 
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ความกังวลในแนวโน้มการเติบโตธุรกิจ Co-working Space แดนจิงโจ ้

ปัจุบันธุรกิจให้บริการเช่าส่านักงานแบบ Co-working 

Space ก่าลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากเป็นการ

ด่าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่

จ่านวนของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เพิ่มขึ้นจ่านวนมาก อาทิ กลุ่ม

อาชีพอิสระ (Freelance) และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ด้าน

เทคโนโลยี (Startup) ประกอบกับคนวัยท่างานรุ่นใหม่ๆ มี

พฤติกรรมการท่างานที่ต้องการความเป็นอิสระมากขึ้น ซึ่ง

ผู้ประกอบการ (เจ้าของกิจการ) รุ่นใหม่เหล่านี้ไม่ต้องการส่านักงานที่ ใหญ่โตเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากไม่

ต้องการแบกรับภาระต้นทุนการประกอบธุรกิจจากค่าเช่าส่านักงานที่สูงเกินความจ่าเป็น ดังนั้น การให้บริการ

เช่าส่านักงานแบบ Co-working Space สามารถลดภาระดังกล่าวได้จากอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ถูก 

รวมถึงมีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขการเช่าที่มากกว่าการเช่าส่านักงานแบบเดิมๆ จึงส่งผลให้ธุรกิจ Co-working 

Space เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในออสเตรเลีย ธุรกิจ Co-working Space เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงสุดในภาค

ธุรกิจบริการส่านักงานให้เช่าในออสเตรเลีย ข้อมูลสถิติของ Savills เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ

บริการ Co-working/Serviced office ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง 10 เท่า (จากเดิมที่มีพ้ืนที่ให้บริการเช่า 16,000 

ตารางเมตรเพ่ิมเป็น 160,000 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าเช่าต่่า ความยืดหยุ่นของสัญญาเช่า และ

การอ่านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของผู้ให้บริการเช่า Co-working space ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

คนวัยท่างานออสเตรเลียในปัจจุบันที่ให้ความส่าคัญกับการท่างานที่เน้นความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นมาก

ขึ้น ดังนั้น ตลาดการให้บริการเช่า Co-working space ในออสเตรเลียจึงมีการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมี           

ผู้ให้บริการ Co-working space จ่านวนมาก ได้แก่ WeWork (ผู้ให้บริการฯ รายใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย), 

Hub Australia, GPT's Space & CO, Wotso, Servcorp บริษัท JustCo (สิงค์โปร์) และบริษัท Dexus 

Place เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กระแสการเติบโตของธุรกิจ Co-working Space อย่างต่อเนื่องในออสเตรเลียนั้นได้

สร้างความกังวลให้กับเจ้าของอาคารส่านักงานและนักวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นว่า การด่าเนินธุรกิจ

ดังกล่าวมีความเสี่ยง เนื่องจากโมเดลธุรกิจของผู้ให้บริการเช่า Co-working Space นั้นใช้วิธีการเช่าพื้นที ่
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อาคารส่านักงานต่างๆ ในระยะยาว (บางรายท่าสัญญาเช่าล่วงหน้าถึง 15 ปี) มาปล่อยให้ผู้ประกอบธุรกิจราย

ย่อยเช่าต่อในราคาที่ค่อนข้างต่่าและสามารถเช่าในระยะสั้นได้ (เฉลี่ยประมาณ 2 ปี) กล่าวคือ ผู้ใช้บริการ (ผู้เช่า) 

ได้ประโยชน์จากความสะดวกและคล่องตัวในการด่าเนินธุรกิจ แต่ผู้ให้บริการเช่า  Co-working Space รวมถึง

เจ้าของอาคารส่านักงาน จะแบกรับความเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากผู้เช่ารายย่อยสามารถย้ายออกได้ตลอดเวลา      

ซึ่งภาระค่าเช่าพ้ืนที่จะกลับมาอยู่ที่ผู้ให้บริการฯ ในการจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของอาคารส่านักงาน และอาจส่งผล

กระทบอย่างมากในกรณีที่ไม่มีผู้เช่าเมื่ออยู่ช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  

นอกจากนี้ จากรายงาน Australia Co-Working Market 2018 – 2019 ระบุว่า ตลาดการให้บริการ

เช่า Co-working Space ก่าลังเข้าสู่สภาวะล้นตลาด (Oversupply) จากจ่านวนผู้ให้บริการและพ้ืนที่ให้เช่า

ดังกล่าวที่มีเป็นจ่านวนมาก ท่าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง น่ามาซึ่งการปรับลดราคาค่าเช่าและ

ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการไม่เก็บค่าเช่าพ้ืนที่ในช่วงแรกเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป็นต้น อีกทั้ง อัตราค่า

เช่า Co-working Space ในเมืองต่างๆ ของออสเตรเลียได้ปรับลดลง โดยราคาค่าเช่าพ้ืนที่ ณ กรุงแคนเบอร์รา

ลดลงร้อยละ 4.9 นครซิดนีย์ลดลงร้อยละ 10.4  เมืองเมลเบิร์นลดลงร้อยละ 12.2 เมืองเอดิเลดลดลงร้อยละ 

11.9 เมืองบริสเบนลดลงร้อยละ 5 และเมืองเพิร์ทลดลงร้อยละ 2.3 ซึ่งจะกระทบในระยะยาวต่อรายได้ของผู้

ให้บริการเช่า Co-working Space อย่างแน่นอน 

 …………………………………………………..... 

 

 

ออสเตรเลียจับตาท่าที NZ ในการผูกขาดตลาดส่งออกน้้าผึ้ง Manuka  

Manuka เป็นน้่าผึ้งคุณภาพสูงที่ได้จากการผสมเกสร

ของผึ้งจากต้น Leptospermum scoparium ซึ่งน้่าผึ้งที่ได้

ถูกเรียกว่า Manuka ในนิวซีแลนด์ ซึ่งในออสเตรเลีย มีการ

ผลิตน้่าผึ้ง Manuka จากต้นLeptospermum scoparium 

เช่นเดียวกันโดยในรัฐแทสมาเนียและตอนใต้ของรัฐวิกตอเรีย

ส่วนภูมิภาคอ่ืนของออสเตรเลียจะมีชื่อเรียกต่างไป เช่น 

Jellybush, Tea tree หรือ Goo-bush ซึ่งเป็นที่ทราบทั่วไปว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่า Manuka 

Source: Australian Financial Review  
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น้่าผึ้ง Manuka มีคุณสมบัติพิเศษโดยมีส่วนประกอบของ Antimicrobial ที่สามารถต้านเชื้อจุลินทรีย์ 

ซึ่งไม่สามารถพบในน้่าผึ้งทั่วไป โดยจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Golden Staph และโรงพยาบาลใน

นิวซีแลนด์ได้เริ่มน่าน้่าผึ้ง Manuka มาใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือช่วยในการบ่าบัดรักษาโรคแก่ผู้ป่วยที่มีแผลไฟ

ไหม้และผิวหนังที่มีการติดเชื้อ รวมถึงน่าไปใช้ในส่วนผสมส่าหรับผลิตเครื่องส่าอางและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม

ต่างๆด้วย นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่ริเริ่มท่าการส่งออกสินค้าน้่าผึ้ง Manuka และได้รับการยอมรับใน

ตลาดสากล จนกระทั่งเป็นสินค้าส่งออกส่าคัญของนิวซีแลนด์ โดยในช่วง 7 เดือนแรก ปี 2562 นิวซีแลนด์

ส่งออกน้่าผึ้งธรรมชาติไปต่างประเทศมีมูลค่า 125 ล้านเหรียญสหรัฐ (โดยส่งออกไปจีน ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษและฮ่องกงมากที่สุด)  

กลุ่ม Manuka Honey Appellation Society (MHAS) ผู้ผลิตน้่าผึ้ง Manuka นิวซีแลนด์ภายใต้การ

สนับสนุนจากภาครัฐได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าน้่าผึ้ง “Manuka” ในต่างประเทศ โดยอ้างว่า 

“Manuka” เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวเมารี แม้ว่าจะได้รับการปฏิเสธจากสหรัฐอเมริกา แต่ใน ปี 2561 

นิวซีแลนด์ได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าจากอังกฤษ และหากจีนพิจารณาอนุมัติเครื่องหมายการค้าของ

นิวซีแลนด์ จะท่าให้นิวซีแลนด์เป็นผู้ผูกขาดตลาดสินค้า Manuka honey ในจีน โดยจะส่งผลกระทบต่อการ

ส่งออกน้่าผึ้งของออสเตรเลีย 

Australian Manuka Honey Association ระบุว่า มูลค่าการค้าน้่าผึ้ง Manuka ทั่วโลกคิดเป็น 1.2 

พันล้านเหรียญออสเตรเลียและคาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นอีกถ้าอุตสาหกรรมเครื่องส่าอางและเภสัชกรรมน่า

ประโยชน์ที่ได้จาก Manuka มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่

 ออสเตรเลียส่งออกน้่าผึ้งธรรมชาติ มีมูลค่าเฉลี่ย 30 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และการส่งออกช่วง 7 

เดือนแรก ปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.3 มีมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน้่าผึ้งร้อยละ 26.3 ส่งออกไปจีน

มากที่สุด รองลงมาคือ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์และฮ่องกง หากนิวซีแลนด์ประสบความส่าเร็จในการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าน้่าผึ้ง “Manuka” ในจีน จะเป็นอุปสรรคส่าคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตน้่าผึ้ง

ส่งออกของออสเตรเลียไม่สามารถท่าตลาดโดยใช้ค่าว่า Manuka ได้แม้ว่าน้่าผึ้งดังกล่าวจะผลิตได้จากแหล่ง

เดียวกันก็ตาม และอาจต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการสร้างการยอมรับในตราสินค้าใหม่ 

.............................................................. 

Source:  The Sydney Morning Herald / www.theguardian.com  
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