วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
วันแหงประวัติศาสตรของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันประวัติศาสตรที่สํา คัญอยางยิ่งวันหนึ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนวันแหงความ
ปลาบปลื้ มป ติใ จและยั งคงจารึ กอยูใ นความทรงจํ า อย า งไม มีวั น จางหายไปในจิตใจของชาวมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตรทุกคน ก็คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ได
เสด็ จ ฯ มาทรงปลู ก ต น นนทรี และพระราชทานต น นนทรี เ ป น ต น ไม สั ญ ลั ก ษณ ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร จํานวน 9 ตน ณ บริเวณดานหนาอาคารหอประชุม มก. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา
15.30 น. ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
นายธวัชชัย ไชยชนะ นายกสมาคม ฯ ในสมัยนั้น
และในคราวเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ให นิสิต
ปจจุบัน นิสิตเกา รวมทั้ง คณาจารยไดเขาเฝาอยางใกลชิด หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตนนนทรีเรียบรอยแลว ลนเกลา ฯ ทั้งสองพระองคไดเสด็จ ฯเขาสู
หอประชุม เพือ่ ทรงดนตรีรว มกับ วง อ.ส.วันศุกร ซึ่งมีอาจารย และศิษยเกา ของ มก. รวมอยูดว ย ไดแก อ.ระ
พี สาคริก (นักดนตรีและโฆษก) และนายอวบ เหมะรัชตะ เปนตน นับเปนเหตุการณประวัตศิ าสตรอกี
เหตุการณหนึ่งของ มก. ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน นัน่ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ทรงดนตรี ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนครั้งแรก และทรงเปนกันเองอยางทีส่ ุด ซึ่งเปนเหตุการณที่นาํ มาสูการเสด็จฯ
“เยี่ยมตนนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องอีก 9 ครั้งในปตอ ๆ มา ดังนี้
ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2506 ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 23
ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2507 ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 24
ครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2508 ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 25 ซึ่ง มก.ขอพระราชทานเพลงประจํามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4 ป พ.ศ. 2509 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 26 โปรดเกลาฯใหอาจารยและนิสิต มก. กวา 3,000 คน
เข า เฝ า ฯ เพื่อ พระราชทานเลี้ ยงอาหารเย็ น และทรงดนตรี ณ พระที่ นั่ งอัม พรสถาน พระราชวั งดุ สิ ต ทรง
พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ แก มก. ซึ่งมีเพียงทํานอง เรียกวา K.U. SONG ไปกอน สวนเนื้อรอง ทรงมี
พระราชดํารัสวา “เพลงนี้ยังไมมีคํารอง แตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดูเหมือ นมีผูเชี่ยวชาญในการเขียนคํา

รองตองเริ่มพิจารณาเพราะพวกนิสติ อยากได จะไดไมนอ ยหนาเขา แลวก็จะไดแสดงวาของเราก็มี
เหมือนกัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร แตงคํารอง
ครั้งที่ 5 ป พ.ศ. 2510 ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 27
ครั้งที่ 6 ป พ.ศ. 2511 ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 28
ครั้งที่ 7 ป พ.ศ. 2512 ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 29
ครั้งที่ 8 ป พ.ศ. 2514 (6 ก.พ.) ตรงกับนิสติ เค ยู รุน ที่ 30
ครั้งที่ 9 ป พ.ศ. 2514 (13 พ.ย.) ตรงกับนิสิต เค ยู รุน ที่ 31
ครั้งที่ 10 ป พ.ศ. 2515 ตรงกับนิสติ เค ยู รุนที่ 32
สําหรับตนนนทรี ตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น ทั้งเชือ้ ชาติและสัญชาติเปน
ไทยแท ดังนั้นจึงมีความทรหดอดทนใหสีเขียวไดแมในยามแลง ซึ่งถือไดวา เปนคุณสมบัตอิ นั พึงจะมีจะเปน
ของเกษตรกรไทย ตนนนทรี เปนไมยืนตน มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งป ลักษณะใบเปนฝอยคลายใบ
กระถิน ดอกสีเหลืองประปรายดวยสีขาว ชอดอกเปนพวงระยา ฝกไมยอมทิ้งตน ทนทานในทุกสภาพอากาศ
ของเมืองไทย สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ จึงไดเลือกใหเปนตนไมที่เปนสัญลักษณที่เปน
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อแสดงวา นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น มีใจผูกพันอยู
กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตลอดเวลา และสามารถจะทํางานประกอบอาชีพไดทวั่ ทุกหน ทุกแหง ทั้งในไรนา
ปาเขา ทัว่ ทั้งประเทศไทย
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว ไดพระราชทานพระกระแสรับสั่งตอนหนึ่งวา “ขอพูด อะไรสัก
หนอย วันนี้ไดรับเชิญมาปลูกตนไม ก็ทําใหคิดวาการปลูกตนไมก็จําเปนจะตองเลือกวาตนอะไรจึงจะดี เหมาะ
สําหรับมหาวิทยาลัย ตนไมอะไรๆ ก็สีเขียว ตนนนทรีที่เลือกเปนตนไมของเกษตร ก็เหมาะสมที่มีสีเขียวดวย
เหมาะมากและน า ยิน ดีม ากที่ต นนนทรี นั้น ปลู กไดทั้งทุ ก แห งของไทย เพราะทนแล ง ทนแดดได นี่เ ป น
ความหมายที่ดี เพราะคนไทยถาปลูกในแผนดินไทยก็เติบโตดีและเจริญดี ตนไมตองมีดินจึงจะเจริญไดดี ถาเอา
ไปไวในกระถาง หรือเอาไปปลูกในน้ําหรือปลูกในน้ํายาคุณภาพดีๆ จากตางประเทศ ก็จะหงอย อยูไมได เขา
ตองการดิน ขอฝากตนไมนี้ใหมหาวิทยาลัยและนิสิตชวยกันรัก ษาใหดี อยาใหหงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย
ขอใหชวยกันรักษาตัวเองใหดี และอยาลืมวาตัวเองนั้นจะอยูกันไดก็ดวยแผนดินไทย ขอใหชวยรัก ษาแผนดิน
ไทยไวดวย คนไทยถาไรแผนดินก็จะหงอยกันหมด อยูกันไมได และเราก็ไมอยากใหเปนเชนนั้น”
นับจากป พ.ศ. 2506 จนถึงปจจุบัน ตนนนทรีทั้ง 9 ตน มีอายุ 42 ปเต็ม เติบโตเปนตน ไมสูงใหญ
มีขนาดเสนผา ศูนยกลางโดยเฉลี่ย 54 ซม. มีค วามสูงเฉลี่ยประมาณ 15 เมตร มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุม 130
ตารางเมตรตอตน หรือคิดเปนพื้นที่เรือนยอดปกคลุม รวม 1,173 ตารางเมตร นับวาเปนตนนนทรีขนาดใหญที่
หาพบไดยากในกรุงเทพมหานคร สรางความรมรื่นใหแกพื้นที่บริเวณหนาหอประชุมอยางยิ่ง

จากเหตุการณประวัตศิ าสตรทั้งสองเหตุการณในครั้งนั้น จึงเปนเหตุที่มาของการจัดงานวันที่ระลึก
วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมใจกันจัดขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปลูกและพระราชทานตน
นนทรีเปนตนไมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทรงดนตรีท่มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนครั้งแรก
โดยในป 2548 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีกําหนดการจัดงานวันทีร่ ะลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรง
โปรด ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14.45 – 19.00 น. ณ หอประชุม บริเวณรอบสระน้ําหนา
หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกาํ หนดการ ดังนี้
เวลา 14.45 น.
พิธีสงฆ
เวลา 15.00 – 15.30 น. พิธีเปดนิทรรศการวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
เวลา 15.30 – 17.00 น. เสวนายอนอดีตวันแหงประวัตศิ าสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
เสด็จ ฯ ทรงปลอยปลาหมอเทศ ปลูกยางนา ปลูกตนนนทรี และทรงดนตรี โดย ฯพณฯ นายอําพล เสนา
ณรงค , ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร , ศาสตราจารย ดร.นิวตั ิ เรืองพานิช , ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บุญ
วงศ ไทยอุตสาห , และ รองศาสตราจารย ดร.ยนต มุสิก
เวลา 17.30 – 19.00 น. พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ และจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงขอเชิญนิสิตเกา นิสติ ปจจุบนั บุคลากร และประชาชนชาวไทย รวมงานวันทีร่ ะลึกวันนนทรีทรง
ปลูก ดนตรีทรงโปรด เพือ่ รวมถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยทั่วกัน

