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มรดกของ ดร.นอรแมน บอรลอก
ดร.นอรแมน บอรลอก เปนเทพดานการพัฒนาการเกษตรสําหรับเกษตรกรท

 

ี่
ยากจนในประเทศกําลังพัฒนา ถือกําเนิดจากฟารมในเมืองเครสโก ไอโอวา 
สหรัฐอเมริกา เขาไดเหลือรองรอยเขาไวกับวงการเกษตรในรูปแบบของ

 

ความมุงม่ันท้ังสวนตัวและโดยอาชีพ เพื่อตอสูกับความหิวโหยและยากจน 
เปนผูริเริ่มในการพัฒนาพันธุขาวสาลีสายพันธุเต้ียท่ีใหผลผลิตสูงและ

 

ตานทานโรค เปนผูสนับสนุนอยางจริงจังตอการใชพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
เพื่อลดความยากจนและความอดอยาก

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ในป พ.ศ.

 

2513 ดร.นอรแมน บอรลอก ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
โดยคณะกรรมการสรุปวา “เขาไดชวยหาอาหารใหแกผูอดอยากในโลกน้ีได

 


มากกวาใครๆ ที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกัน คณะกรรมการไดตัดสินใจให

 


รางวัลนี้ดวยความหวังวา การใหอาหารแกชาวโลกจะเปนการสรางสันติภาพ

 

ใหแกโลก ดร.บอรลอก ไดชวยสรางสถานการณอาหารขึ้นใหมบนโลก และ

 

ไดเปลี่ยนทัศนคติจากการมองโลกในแงรายมาสูแงดี ทามกลางการแขงขัน

 

ระหวางการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรโลกและการผลิตอาหารใหแก

 


โลก”

การสนับสนุนอยางจริงจังของ ดร.นอรแมน บอรลอก ตอพืช

 

เทคโนชีวภาพ/พืชจีเอ็ม กับการชวยเสริมสรางความมั่นคงดาน

 

อาหาร และบรรเทาภาวะอดอยากและยากจน
ตอการไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งมีสวนชวยประชากรโลกนับ

 

พันลานคนใหพนจากความหิวโหย ดร.นอรแมน บอรลอก ไดกลาวเตือนวา 
สิ่งท่ีเขาไดทําไป “เปนแคการซ้ือเวลา” แตการลงทุนอยางตอเนื่องดานการ

 

พัฒนาเทคโนโลยีพืช เปนส่ิงท่ี “ตองทํา” เพื่อผลิตอาหารใหแกโลกในวัน

 

ขางหนา “นอรม” เปนช่ือท่ีเขาอยากใหเปนท่ีรูจักในหมูเพื่อนฝูงท่ัวโลก  
จัดเปนผูท่ีใหการสนับสนุนพืชเทคโนชีวภาพ/พืชจีเอ็มอยางจริงจัง เน่ืองจาก 
“นอรม” มองวาเปนเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการสรางความม่ันคงดานอาหาร 

เขาไดแสดงทัศนะวา  “ตลอดทศวรรษที่ผ านมา  เราไดประจักษ ถึง

 

ความสําเร็จของเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช เทคโนโลยีนี้ไดชวยเกษตรกรทั้ง

 

โลกในการเพ่ิมผลผลิต ขณะเดียวกันชวยลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ

 

ลดการชะลางของดิน ประโยชนและความปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ไดรับการพิสูจนตลอดระยะเวลาที่ผานมาในประเทศตางๆ ที่มีประชากร

 

รวมกันมากกวาคร่ึงหน่ึงของประชากรโลก สิ่งที่เราตองการคือ ความกลา

 

ของผูนําของประเทศตางๆ ในการเปดโอกาสใหเกษตรกรไดใชเทคโนโลย

 

ี
สมัยใหม แทนที่จะใชเทคนิคดั้งเดิมและไมมีประสิทธิภาพ การปฏิวัติเขียว

 

และเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชจะชวยเราตอบสนองตอความตองการดาน

 

อาหารซึ่งมีแตจะเพ่ิมมากขึ้น และอนุรักษสภาพแวดลอมไวสําหรับคนรุน

 

ตอไป”



Food Company เปนเวลา 3 ป ตอมา Juan

 

Ruan นักธุรกิจจาก  
ดีมอยล รัฐไอโอวา ไดรับเปนผูบริจาคแกรางวัลนี้อยางตอเนื่อง 
มีการจัดงานประจําปในเดือนตุลาคมของทุกปรวมกับ The 
Borlaug Symposium และ The World Food Prize

 

Youth 
Institute เพื่อชวยพัฒนาเยาวชนใหเปนผูนําในอนาคต รางวัล

 

อาหารโลกนี้ไดรับเกียรติใหมีคุณคาเทากับรางวัลโนเบลดาน

 

อาหาร และไดมีการมอบรางวัลนี้ใหแกบุคคลตางๆ ท่ัวโลกท่ีม

 

ี
ผลงานดานการผลิตอาหารใหแกโลก
Dr. M.S. Swaminathan ผูรวมงานดานปฏิวัติเขียวในอินเดีย 
เปนผูไดรับรางวัลอาหารโลกเปนคนแรกในป พ.ศ.

 

2530

 

Dr. 
Swaminathan รวมเปนผูอุปถัมภไอซาดวยเชนกัน

การกอต้ัง Global Knowledge Center on Biotech 
Crop (KC) ความรู-เทคโนโลยี บรรเทาความยากจน
ในป พ.ศ.

 

2543 ดร.บอรลอก รวมกับ ดร.ไคลฟ เจมส ผูกอต้ัง

 

และประธานไอซา ดร.แรนดี้ ฮอรเทีย ผูประสานงานนานาชาต

 

ิ
ของไอซา ไดรวมปรึกษาหารือกับเจาหนาท่ีอาวุโสของสถาบัน

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของฟลิปปนส เพ่ือแลกเปลี่ยน

 

ขอคิดเห็นและประสบการณเก่ียวกับส่ิงท่ีทาทายความม่ันคง

 

ดานอาหาร และเทคโนโลยีท่ีอาจใชในการแกปญหา ซึ่งในชวง

 

เวลานั้น ดร.บอรลอก ไดรับแตงต้ังเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ

 

สถาบันฯ ระหวางการเดินทางไปเยือนฟลิปปนส ดร.บอรลอก 
ไดชวยไอซา ในโครงการแลกเปลี่ยนความรูในการจัดต้ัง

 

ศูนย กล า งคว ามรู ท า งด าน พืช เทคโน ชีวภ าพ  (Global

 

Knowledge Center หรือ KC)

สิ่งตีพิมพซ่ึงจัดวาเปนสัญลักษณของ KC คือ รายงานประจําป

 


เกี่ยวกับสถานภาพของพืชเทคโนชีวภาพ/จีเอ็ม ซ่ึงเรียบเรียง

 

โดย ดร.ไคลฟ เจมส เปนที่ปรากฏเดนชัดวา รายงานที่ตีพิมพ

 


ในปพ.ศ.

 

2550 ไดเขาถึงประชากร 1.1 พันลานคน (16% ของ

 

ประชากรโลก) ใน 70 ประเทศ และในภาษาที่แตกตางกันกวา 
40 ภาษา อีกสิ่งหน่ึงซ่ึง KC ไดจัดทําขึ้นคือ จดหมายขาว

 

อิเล็คโทรนิกสเร่ือง Crop Biotech Update (CBU) ซ่ึงขณะน

 

ี้
ไดเผยแพรทุกๆ สัปดาหใหแกสมาชิกกวา 650,000 รายใน 200 
ประเทศ โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นประมาณเดือนละ 5,000 ราย 
สิ่งเหลาน้ีลวนเปนการยืนยันวามีความกระตือรือรนจากสังคม

 

โลกเปนอยางมากตอความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช

รางวัลอาหารโลก
ในป พ.ศ.

 

2529 ดร.นอรแมน บอรลอก ได

 


กอต้ังรางวัลอาหารโลก (The World Food 
Prize)โดยการสนับสนุนเบ้ืองตนจาก General

คําสดุดีพิเศษแด
ดร.นอรแมน บอรลอก โดย ดร.ไคลฟ เจมส 
ผูกอต้ังและประธานไอซา

นอรมจะถูกจดจําดวยความรักในฐานะสมาชิกพิเศษของ

 

ครอบครัวไอซา เนื่องจากบุคลิกอันอบอุน จริงใจ และการ

 

เอื้อประโยชนอยางยิ่งตอการยกระดับชีวิตของคนยากจน

 

นับลานคนทั่วโลก

นี่เปนบทประพันธเพ่ือสดุด

 

ี
เปนกรณีพิ เศษ  โดย  ดร .

 

ไคลฟ เจมส (อดีต รองผอ.

 

CIMMYT เม็กซิโก) แด 
ดร.นอรแมน บอรลอก ผูซ่ึง

 

เคยเปนที่ปรึกษาและเพ่ือน

 

มารวม 30 ป

บทประพันธนี้ปรับมาจากบทประพันธของ Huexotzin, 
Prince of Texcoco เม็กซิโก ประมาณ ค.ศ.

 

1484 ในงาน

 

ศพของลุงเขา คือกษัตริย Nezahualcoyotl ผูมีชื่อเสียง 
และเปนนักพฤษศาสตรและกวี เชนเดียวกับผูเปนหลาน ใน

 

ฐานะที่ ดร.บอรลอก มีความรักใครผูกพันกับเม็กซิโก ดร. 
บอรลอก จะมีความปติยินดีที่ไดรับการยกยองเปน the 
latter-day Prince of Texcoco และ Yaqui Valley แหง 
Sonora ที่ซ่ึงเขาไดตรากตรําทํางานมานานกวา 50 ป 

เขามักจะพูดถึง Yaqui Valley วา 

“นี่คือที่ๆ ฉันรูสึกวาเหมือนอยูบาน และเปนที่ๆ 
ฉันมีความสขุสงบ”

ดร. ไคลฟ เจมส



Photo Courtesy
1. International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico 

2. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), India 
3. International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico  

4. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), India  
5. Nobel Peace Center of the Nobel Foundation, Norway 

6. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 

You tell me I must perish
Like the millions I helped nourish 
Something remaining of my name 

Something remembered of my fame 
But the wheats

 

I bred in Mexico, are still young
And the Yaqui genes, will still express their

humanitarian song

*"Bread of Heaven" is the famous British hymn
sung at state occasions, such as Princess Diana's funeral,

and captures the principal goal that Norm lived for 
-

 

Alleviation of Hunger -

"Bread of Heaven* -

 

Feed us till we want no more"
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