นาโนเทคโนโลยีของมาเลเซียจัดแสดงในตลาดโลก
มาเลเซียเปิดตัวนาโนเทคโนโลยีครั้งแรกในงาน Nano
- Tech 2019 Expo ณ ประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็น
ถึ ง ศั ก ยภาพด้ า นนาโนเทคโนโลยี ข องบริ ษั ท ใน
มาเลเซีย
The NanoMalaysia pavillion ซึ่งเป็นคูหาประเทศ
ของมาเลเซียที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีของ
บริ ษั ท ในมาเลเซี ย น าโดยบริ ษั ท NanoMalaysia
Bhd. มีบริษัทมาเลเซียเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด
8 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท NANOVerify Sdn Bhd
(2) บริษัท IGL Coatings (Ominent Sdn Bhd)
(3) บริษัท Nanopac (M) Sdn Bhd (4) บริษัท
DERMAGS Skin Solutions (Biopro - UTM)
(5) บริษัท Farmasia Sdn Bhd (6) บริษัท Acme
Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd (7) All Season
Synergy Sdn Bhd และ (8) บริษัท IDC NETWORK
(M) Sdn Bhd.
Dr. Rezal Khairy Ahmad, CEO ของ NanoMalaysia Bhd. กล่าวว่า The NanoMalaysia pavillion เป็นเวทีที่
ดีสาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านาโนเทคโนโลยีในการนาเสนอสินค้าให้ตลาดโลกได้รับรู้ซึ่ง
นับเป็นย่างก้าวที่สาคัญในกระบวนการนาเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ (Commercialisation)
การทาการค้าสาหรับสินค้านาโนเทคโนโลยีไม่เพียงแต่จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุน มีการลงทุนและการเข้าถึง
สิ่งอานวยความสะดวก แต่ยังรวมไปถึงการนาเสนอสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาด ไปจนถึงการขายและ
การบริการ ซึง่ สินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดได้สาเร็จแล้ว ก็จะเป็นแรงบรรดาลใจประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่อไป ส่งผลให้บริษัทในมาเลเซียผลิตสินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้น
ภายในงาน Nano – Tech 2019 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding:
MoU) ระหว่าง NanoMalaysia กับ NanoNextNL จากเนเธอร์แลนด์ และการลงนามใน MoU ระหว่าง
NanoMalaysia และ NanoCanada โดย MoU ดังกล่าวเป็นการจัดตั้งธุรกิจระหว่างประเทศและเวทีการ
พัฒนาร่วมกันของบริษัทนาโนเทคโนโลยีของเนเธอร์แลนด์ แคนาดา และมาเลเซีย เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาด
สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือได้ตามลาดับ
งาน Nano – Tech 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นงานแสดงสินค้า และ
การประชุมด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีล้าสมัยและวัสดุ ต่างๆ ที่สามารถทาให้
เกิดสังคมอัจฉริยะที่เป็นจริงได้ โดยงานในปีนจี้ ัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 คาดว่าจะมีองค์กรเข้าร่วมกว่า 500 แห่งจาก
21 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในจานวนดังกล่าวมีองค์กรประมาณ 30 แห่งที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรก และคาดว่า
จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 50,000 คน
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ผู้ จั ด แสดงสิ น ค้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มงานครั้ ง นี้ ม าจากหลากหลายแขนง ได้ แ ก่ วั ส ดุ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุผสมชีวภาพ (Nano – Bio) ยานยนต์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิศวกรรมทางธรรมชาติ/
วิศวกรรมเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimetics) หุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์จาลองสถานการณ์ อุปกรณ์สวมใส่
(Wearables) อากาศยาน ปัญญาประดิษฐ์ Internet of Things (IoT) และเซ็นเซอร์ขั้นสูง ซึ่งความ
หลากหลายนี้เป็นจุดแข็งที่สุดของงานแสดงสินค้า ในการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างสาขา และการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง
NanoMalaysia ผ่าน iNanovation และ NGAP 2020 ให้ความสาคัญกับการนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ในสิ่งมีชีวิตมาใช้ทาการค้า และความร่วมมือกันในรูปแบบการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี การร่วมทุน ฯลฯ ดังนั้น
ทีก่ ารจัดกิจกกรรมดังกล่าวจึงเหมาะสาหรับเป็นเวทีที่เหมาะสมในแสวงหาการร่วมทุนต่างๆ
NanoMalaysia Bhd ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 เป็นบริษัทจากัดภายใต้กระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เพื่อหน่วยงานด้านธุรกิจที่มีความรับผิดชอบด้านการนา
นาโนเทคโนโลยีมาใช้ทางการค้า และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ กาลังมองหาการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีผ่าน 4 ภาคส่วนสาคัญ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และระบบ อาหารและการเกษตร พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านสุขภาพ การแพทย์และการรักษาสุขภาพ
ที่มา: Bernama, 4 มกราคม 2562
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