วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
สานสัมพันธนองพี่ชาวเกษตร
“ไมรุนแรง...แตไดประโยชน”

กิจกรรมที่ทาํ ใหเกิดความรักความผูกพันระหวางนิสิตใหม กับรุนพี่ คณาจารย และสถาบัน ลวนมี
มากมายสารพัดกิจกรรมสรางสรรค ดังเชนกิจกรรมโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนการพบปะใหคําแนะนําแกรุนนองเปนครั้งแรกเมื่อยางกาวเขามาเปนนิสิต
ใหม หรือ ลูกคนเล็กในบานหลังใหญ …และเมื่อเขามาอยูในบานแลว ก็จําเปนจะตองทําความรูจกั กับพื้นที่
ทุกตารางนิว้ ของบาน รูจกั ปูยาตาทวด ตลอดจน คุณพอคุณแมคนที่สอง ดังนั้น จึงเกิดเปนกิจกรรมที่สอง
ตอเนื่องขึ้นมา นั่นคือ กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไมประจําป ซึ่งชาว มก. ทั้งผูบริหาร นิสิต บุคลากร จะ
ลงแรง เช็ดถู ปดกวาด ตัดแตงตนไม ลอกคลอง กําจัดวัชพืช ทาสี ปลูกตนไมเพิ่มเติม และ อื่นๆอีกจิปาถะ
เรียกวา ในวันนี้ทั้งวัน ทุกคนเสียหยาดเหงื่อ แตไดรับความสุขทางใจทดแทน สงผลดีตอ สุขภาพรางกาย
อีกไมนอย ที่สําคัญ ในวันนี้นองใหมทกุ คนยังจะไดรว มพิธีคารวะบูรพาจารยผูกอ ตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝากตัวเปนลูกเปนหลาน และไดรวมกันปลูกตนนนทรีประจํารุน รวมถึงเขารับ
เหรียญประจํารุน KU แสดงความเปนนิสิตเกษตรโดยสมบูรณ ซึ่งปนี้นับเปนรุนที่ 65 แลว
กิจกรรมพิเศษอีกกิจกรรมหนึ่งที่จดั ขึ้นพรอมกันก็คือ การปลูกตนลัน่ ทม 50 ตน เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 50 พรรษา ณ บริเวณศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ นับเปนความปลาบปลื้มใจของชาว
มก. ที่ไดถวายความจงรักภักดี แดพระองคทาน
นายประจวบ จันทรกลา นิสิตชั้นปที่ 1 คณะวนศาสตร กลาววา รูสึกภาคภูมิใจและมีความสุข ที่ได
ทํากิจกรรมการปลูกตนลั่นทม 50 ตน รวมกับคณะผูบริหาร มก. และตัวแทนเพื่อนนิสิตอีก 50 คน
“วันนี้เราไดปลูกตนไม เปนการชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ผมเลือกเรียนคณะนี้ก็เพราะเห็นความสําคัญ
ของตนไม การปลูกสวนปาก็เปนการชวยสงเสริมสิ่งแวดลอมทางหนึ่ง” นายประจวบยังคิดวาตอไปใน
อนาคตจะดูแลตนลั่นทมที่ปลูกนี้อยางดีและสม่ําเสมอ เชน มารดน้ํา ใสปุย และยังเลาใหฟงอีกวา

“ทานอธิการบดี ฝากใหชวยดูแลรักษาตนไมท่ปี ลูกวันนี้ ถาเราสามารถดูแลใหเจริญเติบโตได ออก
ดอกออกผล ก็จะทําใหเราไดเห็นความสําเร็จที่เรารวมกันทําในวันนี้ ซึ่งสงผลถึงวันหนา วาสิ่งที่เราทําวันนี้
ไดประสบผลสําเร็จแลว นับเปนคติสอนใจเราไดอยางดี”
สําหรับ กิจกรรมปลูกตนนนทรีประจํารุน KU65 และมอบคําขวัญ โดยมีผูบริหารและผูแทนนิสิต
ใหม KU 65 จํานวน 65 คน นั้น นายพรชัย พริ้งพรอม หนึ่งในผูแ ทนนิสิตคณะสังคมศาสตร ชั้นปที่ 1
กลาววา รูสกึ ดีและเปนเกียรติมากที่ไดเปนตัวแทนของรุน 65 ทุกคน รวมปลูกตนนนทรี ขอยืนยันวาจะดูแล
ตนนนทรีที่ปลูกนี้เปนอยางดีตลอด 4 ปท่เี รียนอยู ดวยตระหนักเปนอยางดีวา ตนนนทรีที่ลงมือปลูกในวันนี้
จะถูกใชเปนสถานที่ถายรูปหมูในวันที่พวกเขา KU รุนที่ 65 จบการศึกษา ในอีก 4 ปขางหนา...
ดาน นายจิตติ หลักแหลม และเพื่อนๆ ชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรวมกันพัฒนาบริเวณ
หนาอาคารสารนิเทศ 50 ป อยางขะมักเขมน กลาววา รุนพีท่ ่คี ณะไดขอความสมัครใจและมีใบอนุญาตจาก
ผูปกครองใหมาทํากิจกรรมนี้ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทาํ ใหไดรูจกั กับเพื่อนในคณะมากขึน้ โดยมีการแบงกลุมกัน
เปน 7 กลุมๆ ละ 50 คน ชวยกันทําความสะอาดมหาวิทยาลัย
“เรามาเรียนมาใชสถานที่นี้เปนประจํา การทีค่ รั้งหนึ่งจะมาชวยรักษาความสะอาด กวาดเก็บขยะ
ใบไมและอาหารที่วางทิ้งไวบนโตะ มันจะเหน็ดเหนื่อยสักแคไหนกันเชียว เมื่อแลกกับการทําให
มหาวิทยาลัยดูดีขนึ้ ” นายจิตติ กลาวทิ้งทาย
สําหรับกิจกรรมในชวงบาย ที่เหลานองใหมรวั้ เกษตรศาสตรตางรอคอย ถือไดวาเปนไฮไลตของงาน
ในวันนี้เลยก็วาได นัน่ ก็คือการรับมอบเหรียญประจํารุน KU 65 ซึ่ง นายศิวรัศมิ์ สิงหัษฐิต ชั้นปที่ 4 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผูชนะเลิศการประกวดออกแบบเหรียญตราสัญลักษณของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 65 หรือ KU 65 เปดเผยถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบเหรียญ
นี้วา ไดความคิดจากสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั่นคือพระพิรุณทรงนาค ที่เปนลวดลายไทยที่
สื่อไดถึงความเปนไทยตั้งแตครั้งอดีต อีกทั้งเปนการบอกถึงความเปนเกษตรไดโดยไมตองใชตัวอักษรบอก
รวมทั้งยังมีการใชสีเขียวที่สื่อถึงเกษตรไดอีก และสีเขียวนีย้ ังทําใหบุคคลทั่วไปรูจกั เกษตรในฐานะผูนําทาง
วิชาการเกษตรและศาสตรแขนงตางๆ ที่ปจ จุบันไดขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมภิ าคอื่นๆ และในอนาคต
คือการเปนผูนําทางความคิด ที่ไมจํากัดกรอบแหงความคิดอีกตอไป ดังเชนรูปแบบเหรียญนี้ที่เปนแบบ Dog

Tag หลุดออกจากแบบเหรียญรุน กอนๆ เพื่อสื่อใหเห็นถึงการหลุดออกจากกรอบทางความคิดเดิมๆ

สําหรับความหมายของเหรียญนัน้ ดานหนา เปนพื้นหลังสีเขียวใบไม สื่อถึง สีประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อักษร KU 65 สื่อถึงนิสิตนองใหม รุนที่ 65 อักษร Knowledge of the Land สื่อ
ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตรแหงแผนดิน สัญลักษณหวงหกเหลี่ยมคลองกัน 7 หวง สื่อถึงวิทยาเขต

ทั้ง 7 ของ มก. ซึ่งการใชหกเหลี่ยมนีน้ ํามาจากลักษณะของรังผึ้ง ซึ่งเปนโครงสรางทางธรรมชาติที่แข็งแรง จึง
ทําใหเหลี่ยมเขาคลองกัน ทําใหดูคลองเกี่ยวไมหลุดจากกัน
ดานหลัง ประกอบดวยตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนรูปวงกลมมีรูปพระ
พิรุณทรงนาค สื่อถึงสถาบันการศึกษาที่เนนศาสตรแหงการเกษตร และศาสตรความรูแขนงตางๆ ควบคูกับ
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ดานลางเปนอักษรทอนเนือ้ เพลง มีใจความวา “เกษตรเปนแหลงรวมชีวี
นนทรีเปรียบไมแทนตน กิง่ คือแขนงวิชา ศึกษามานะอดทน ใบคือพวกเรานี้ เขียวขจีเลือดเกษตรทุกคน”
สื่อความหมายถึงสถาบันและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเปนสิ่งที่คอยกระตุนเตือนใหรักและ
ภูมิใจในความเปนลูกเกษตร
นายณรงคศักดิ์ นวเมธีธรรม นายกองคการบริหารนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อบก.) ชั้นปที่ 4
คณะประมง กลาววา คําขวัญประจํารุนของนิสิตใหมรนุ ที่ 65 นี้มาจากความคิดสรางสรรคของนิสิตใหม ที่
เขารวมกิจกรรมโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ใชวิธีการของการมีสวนรวมเขามาตัดสินดวยการโหวตให
คะแนนจนไดคําขวัญเปนที่ถูกใจของนิสิตใหมทกุ คน ดังนี้
จะเปนใบนนทรีทหี่ กสิบหา
จะเปนใบที่สงาเปยมราศี
จะสืบสานปณิธานกานนนทรี
เพื่อศักดิ์ศรีเกษตรศาสตรศาสตรแผนดิน
อยางไรก็ตาม กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.” ในวันนี้ คงจะพอทําใหใครอีกหลายๆคน
ในสังคมทีเ่ ฝามองและตั้งคําถามกับกิจกรรมรับนองใหม วา ควรจะเลิก หรือ ยังคงสานตอกิจกรรมรับนอง
ใหมที่ดีและสรางสรรค …. ณ วันนี้ อยากจะบอกกับรุนพี่และรุนนองวา ถึงเวลาแลวที่เราจะตองเปลี่ยน
ความคิดใหม การเชื่อมความสามัคคี ความผูกพันระหวางรุน พี่รุนนอง และสถาบัน ไมจําเปนตองมีการ
ตะโกนดาทอ หรือใหนองใหมแสดงทาทางแผลงๆ เกินเลย การรวมกันปลูกตนนนทรีประจํารุน และการ
รวมกันทําความสะอาด พัฒนาสถานที่ ก็ทําใหเกิดความสนุก และสรางสายใยสัมพันธภาพระหวางพี่นองชาว
เกษตรศาสตรใหยนื ยาวนานไดเชนกัน

