วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
วันแหงประวัติศาสตรของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันประวัติศาสตรที่สําคัญอยางยิ่งวันหนึ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนวันแหงความ
ปลา บปลื้ ม ป ติ ใ จ และยั ง คงจารึ ก อยู ใ นค วามทรง จํ า อย า งไม มี วั น จางหายไปในจิ ต ใจ ของชา ว
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ทุ ก คน ก็ คื อ วั น ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ มาทรงปลูกตนนนทรี และพระราชทานตนนนทรีเปนตนไมสัญลักษณประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนจํานวน 9 ตน ณ บริเวณดานหนาอาคารหอประชุม มก. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2506 เวลา 15.30 น. ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรม
ราชูปถัมภ นายธวัชชัย ไชยชนะ นายกสมาคม ฯ ในสมัยนั้น
และในคราวเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระมหากรุณาธิคุณ
ให นิสิตปจจุบัน นิสิตเกา รวมทั้ง ครูบาอาจารยไดเขาเฝาอยางใกลชิด หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตนนนทรีเรียบรอยแลว ลนเกลาฯทั้งสองพระองคไดเสด็จฯ
เขาสูหอประชุม เพื่อทรงดนตรีรวมกับ วง อ.ส.วันศุกร ซึ่งมีอาจารย และศิษยเกา ของ มก. รวมอยูดวย ไดแ ก
อ.ระพี สาคริก (นัก ดนตรีและโฆษก) และนายอวบ เหมะรัชตะ เปนตน นับเปนเหตุก ารณประวัติศาสตรอีก
เหตุการณหนึ่งของ มก. ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวเสด็จฯ ทรงดนตรี ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนครั้งแรก และทรงเปนกันเองอยางที่สุด ซึ่งเปน เหตุการณที่นํามาสูก ารเสด็จฯ
“เยี่ยมตนนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องอีก 9 ครั้งในปตอๆ มา ดังนี้
ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2506 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 23
ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2507 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 24
ครั้ งที่ 3 ป พ.ศ. 2508 ตรงกับนิ สิต เค ยู รุ นที่ 25 ซึ่ง มก.ขอพระราชทานเพลงประจํ า
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4 ป พ.ศ. 2509 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 26 โปรดเกลาฯใหอาจารยและนิสิต มก. กวา
3,000 คน เขาเฝาฯ เพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น และทรงดนตรี ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวัง
ดุสิต ทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ แก มก. ซึ่งมีเพียงทํา นอง เรียกวา K.U. SONG ไปกอน
สวนเนื้อรอง ทรงมีพระราชดํารัสวา “เพลงนี้ยังไมมีคํารอง แตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดูเหมือ นมี
ผูเชี่ยวชาญในการเขียนคํารองตองเริ่มพิจารณาเพราะพวกนิสิตอยากได จะไดไมนอยหนาเขา แลวก็จะ
ไดแสดงวาของเราก็มีเหมือนกัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร แตงคํารอง

ครั้งที่ 5 ป พ.ศ. 2510 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 27
ครั้งที่ 6 ป พ.ศ. 2511ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 28
ครั้งที่ 7 ป พ.ศ. 2512 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 29
ครั้งที่ 8 ป พ.ศ. 2514 (6 ก.พ.) ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 30
ครั้งที่ 9 ป พ.ศ. 2514 (13 พ.ย.) ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 31
ครั้งที่ 10 ป พ.ศ. 2515 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 32
สําหรับตนนนทรี ตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น ทั้งเชื้อชาติและ
สัญชาติเปนไทยแท ดังนั้นจึงมีความทรหดอดทนใหสีเขียวไดแมในยามแลง ซึ่งถือไดวาเปนคุณสมบัติอันพึงจะ
มีจะเปนของเกษตรกรไทย ตนนนทรี เปนไมยืนตน มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งป ลักษณะใบเปนฝอย
คลายใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายดวยสีขาว ชอดอกเปนพวงระยา ฝกไมยอมทิ้งตน ทนทานในทุกสภาพ
อากาศของเมืองไทย สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ จึงไดเลือกใหเปนตนไมทเี่ ปนสัญลักษณทเี่ ปน
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อแสดงวา นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น มีใจผูกพันอยูก บั
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตลอดเวลา และสามารถจะทํางานประกอบอาชีพไดทั่วทุกหน ทุกแหง ทั้งใน ไรน า
ปาเขา ทั่วทั้งประเทศไทย
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระกระแสรับสั่งตอนหนึ่งวา “ขอพูดอะไร
สักหนอย วัน นี้ไดรับเชิญมาปลูกตน ไม ก็ทํา ใหคิด วา การปลูกตนไมก็จํา เปนจะต องเลือ กวา ตนอะไรจึงจะดี
เหมาะสําหรับมหาวิทยาลัย ตนไมอะไรๆ ก็สีเขียว ตนนนทรีที่เลือกเปนตนไมของเกษตร ก็เหมาะสมที่มีสีเขียว
ดว ย เหมาะมากและนา ยิน ดีมากที่ต นนนทรีนั้ นปลูกได ทั้งทุกแห งของไทย เพราะทนแลง ทนแดดได นี่เป น
ความหมายที่ดี เพราะคนไทยถาปลูกในแผนดินไทย ก็เติบโตดีและเจริญดี ตนไมตองมีดิน จึงจะเจริญไดดี ถาเอา
ไปไว ใ นกระถาง หรือ เอาไปปลู ก ในน้ํ า หรือ ปลู กในน้ํ า ยาคุณ ภาพดี ๆ จากต า งประเทศ ก็จะหงอย อยู ไม ไ ด
เขาตองการดิน ขอฝากตนไมนี้ใหมหาวิทยาลัย และนิสิตชวยกัน รักษาใหดี อยาใหหงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย
ขอใหชวยกันรักษาตัวเองใหดี และอยาลืมวาตัวเองนั้นจะอยูกันไดก็ดวยแผนดินไทย ขอใหชว ยรักษาแผนดินไทย
ไวดวย คนไทยถาไรแผนดินก็จะหงอยกันหมด อยูก ันไมได และเราก็ไมอยากใหเปนเชนนั้น”
นับจากป พ.ศ. 2506 จนถึงปจจุบัน ตนนนทรีทั้ง 9 ตน มีอายุ 43 ปเต็ม เติบโตเปนตนไมสูง
ใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ย 54 ซม. มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 15 เมตร มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุม 130
ตารางเมตรตอตน หรือคิดเปนพื้นที่เรือนยอดปกคลุม รวม 1,173 ตารางเมตร นับวาเปนตนนนทรีขนาดใหญที่
หาพบไดยากในกรุงเทพมหานคร สรางความรมรื่นใหแกพื้นที่บริเวณหนาหอประชุมอยางยิ่ง

จากเหตุการณ ประวัติ ศาสตร ทั้งสองเหตุการณในครั้งนั้น จึงเป นเหตุที่มาของการจัด งานวัน ที่ระลึ ก
วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมใจกันจัดขึ้นเพื่อรําลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดํา เนินมาทรงปลูกและพระราชทานตน
นนทรีเปนตนไมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนครัง้ แรก โดย
งาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2546 สําหรับป พ.ศ. 2549 นั้น
กํา หนดจัดในวันพุธที่ 29 พฤศจิก ายน 2549 เวลา 17.00 -19.00 น. ณ อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอง
หอประชุม มก. ซึ่งเปนสถานที่สําคัญแหงประวัติศาสตรของชาวมก. กิจกรรมประกอบดวย การบรรเลงและขับ
รองเพลงพระราชนิพนธทรงโปรด โดยวงดนตรีสากล เค ยู แบนด และ วงดุริยางคเครื่อ งลม เค ยู วิน ซิมโฟนี่
การยอ นรํา ลึกถึงเหตุการณประวัติศาสตร “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” ถายทอดบรรยากาศและความ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โดยปูชนียบุคคลผูซึ่งอยูในเหตุการณอยางใกลชิด ไดแก ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร
, ดร. ดํารง ค ศรีพระราม, และผูแทนจากชมรม มก. อาวุโส นิทรรศการวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรี
ทรงโปรด และ พิธีถวายราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพร แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นําโดย ฯพณฯ นาย
อํา พล เสนาณรงค องคมนตรี นายปราโมทย ไมกลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยเหล า
คณาจารย บุคลากร นิสิตปจจุบัน นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกรุน ตลอดจนขาราชการในหนว ยงาน
พหลโยธิน และประชาชนชาวไทย จํานวนกวา 2,000 คน จะรวมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และขับรองเพลง
พระราชนิพนธ ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และเฉลิมฉลองในวาระที่ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ยังคงครองสิริราชสมบัติอยูอยางยาวนานจน
ครบ 60 ป ในป 2549 นี้อีกดวย

