รวมพัฒนาและปลูกตนไม
สานสัมพันธนอง - พี่ชาวเกษตร

กิ จกรรมที่ ทํ า ให เ กิ ด ความรั ก ความผู ก พั น ระหว า งนิ สิ ต ใหม กั บ รุ น พี่ คณาจารย และสถาบั น ที่
นอกเหนือไปจากกิจกรรมรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกรุน ก็คือ
การปลูกตน นนทรี ประจํารุน และ กิจ กรรมการประกวดออกแบบ และรับมอบเหรียญประจํารุน KU ซึ่งป นี้
นับเปนรุนที่ 66
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผานมา เปนวัน ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดกิจกรรมวันพัฒนาและปลูก
ตนไม มก. ประจําป 2549 โดยปลูกตนนนทรีประจํารุน ปลูกตนโมก 100 ตน และตน ปบ 20 ตน เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในปพุทธศักราช 2549
และ กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนิสิตรวมกันทําความสะอาดพื้นที่สวนกลาง คณะของตนเอง และ
บุคลากรมก. ทําความสะอาดพัฒนาหนวยงานของตนเอง ไปพรอมกันดวย
รศ.วุ ฒิชัย กป ลกาญจน รั ก ษาการรองอธิ ก ารบดี ฝ ายบริ หาร มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร กล า วว า
กิจกรรมการปลูก ต นไมนี้เป นการแสดงออกถึงการรวมแรงรวมใจกันของบุค ลากร และนิสิต เพื่ อพัฒนาให
มหาวิทยาลัยของเราเกิดความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี นอกจากไดผลทางดานจิตใจแลว
ก็ยังเปนตัวอยางที่ดีใหแกนิสิตที่จะจบออกไป ไดนําแนวคิดนี้ไปใชเปนประโยชนกับประเทศชาติตอไป
กิ จ กรรมปลู กต น นนทรี ป ระจํ า รุ น KU 66 โดยมี รศ.วั ฒ นา สวรรยาธิป ติ รั ก ษาการอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมปลูกรวมกับผูบริหารและผูแ ทนนิสิตใหม KU 66 จํานวน 30 คน น.ส.ญาณิศา
ปรีชาวิบูลย หนึ่งในตัวแทนนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปที่ 1 กลาววา รูสึก ภูมิใจที่ไดเ ปนตัวแทนนิสิต
ของคณะมารวมปลูกตนนนทรีครั้งนี้ ซึ่งทําใหมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น เปรียบเหมือนตนนนทรีนี้เ ปนที่ยึด
เหนี่ ย วจิ ต ใจของนิสิ ต เพราะว า เป น ต น ไมป ระจํ า รุ น ที่ ตอ งดูแ ลอย างดี แ ละสม่ํ า เสมอเหมื อ นกั บ ชี วิต ใน
มหาวิทยาลัยของเราก็จะไดราบรื่นตลอด 4 ปที่เรียนอยู

นา ยวิ ช า ญ ชาว ต ระกา ร ปร ะธ าน ฝ า ยส โม สร นิ สิ ต อ งค การบ ริ ห าร อ งค ก า รนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นปที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร กลาววา ตนนนทรีที่ปลูกลงดินเปรียบเสมือนเปน
กาวแรกที่นิสิตเขาสูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในอีก 4 ปขางหนาที่รุนนี้ไดรับปริญญาก็จะมีดอกถือเปน
นนทรีที่เติบโตเต็มที่แลว จะเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีคุณภาพพรอมรับใชประเทศชาติ
สําหรับสิ่งที่นองใหมรั้วเกษตรศาสตรตางรอคอย นั่นก็คือพิธีรับมอบเหรียญประจํารุน KU 66 โดยจะมี
มอบในวันที่ 5 ก.ค. ซึ่งเปนวันปดกิจกรรมสอนนองรองเพลง นายภาคภูมิ อินชูรัน ชั้นปที่ 3 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ผูชนะเลิศการประกวดออกแบบเหรียญตราสัญลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน ที่ 66 หรือ
KU 66 เป ดเผยถึง แนวคิ ดและแรงบั น ดาลใจในการออกแบบเหรียญนี้ วา ไดค วามคิด จากสัญ ลัก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั่นคือพระพิรุณทรงนาคที่สื่อไดถึงความเปนเกษตร ใบนนทรี หอยลงมาจากเหรียญ
ดานหนา สื่อถึงนิสิตแตละคนที่อยูภายในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อใบนนทรีนี้หรือนิสิตแตละคนมาอยู
รวมกันดวยความรัก ความเคารพ ความสามัคคี จากใบหนึ่งใบก็จะเปนนนทรีตนใหญ เปนกําลังในการพัฒนา
ชาติตอไป
เหรี ย ญดา นหลั งเป น รู ปดอกบั วสื่ อ ถึ ง ความเคารพและความศรัท ธา ซึ่ ง มี ให กั บมหาวิทยาลั ย สาม
บูรพาจารยผูกอตั้งสถาบัน ครู อาจารยผูประสิทธิประสาทวิชา รุนพี่ที่อาวุโสกวา และตนเอง ซึ่งความเคารพและ
ศรัทธานี้เปนสิ่งสําคัญในการนําไปสูการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการกาวไปใชชีวิตตอไปในอนาคต
นายปตตพงษ จันทราช นายกองคการบริหาร องคการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อบ.ก.) ชั้น ปที่
4 คณะวิศวกรรมศาสตร กลาววา เปนกิจกรรมตอเนื่องจากโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ซึ่งมีพิธีเทีย น
รับขวัญลูกพระพิรุณเพื่อใหนิสิตใหมไดอธิษฐานวาจะตั้งใจทําสิ่งใดบางในขณะที่เรียนอยูที่นี่ และเมื่อรุน นีเ้ รียน
จบแลวก็จะกลับมาที่ตนนนทรีประจํารุนของเขาวาทําไดตามที่สัญญาไว
“วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.” ในวันนี้เปนกิจกรรมหนึ่งที่สรางสรรคและทํากิจกรรมเพื่อ องคกร ซึ่ง
หลายคนในสังคมที่เคยตั้งคําถามกับกิจกรรมรับนอง คิดวาคงจะถึงเวลาแลวก็ไดที่เราจะตองเปลีย่ นความคิดใหม
การเชื่อมความสามัคคี ความผูกพันระหวางรุนพี่รุนนอง และสถาบัน ไมจําเปนตองมีการตะโกนดาทอ หรือให
นองใหมแ สดงทาทางแผลงๆ เกินเลย การรวมกันปลูกตนนนทรีประจํา รุน และการรวมกันทําความสะอาด
พัฒนาสถานที่ ก็ทําใหเกิดความสนุกและเปนประโยชน ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางพี่นอ งชาว
เกษตรศาสตรไดอยางอบอุนเหมือนกัน

