
ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

๕8 ปี วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 
วันจันทรท์ี่ ๒9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๗.00 นาฬิกา  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าลังจะเวียนมาบรรจบครบรอบ

อีกวาระหนึ่ง เพ่ือน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาทรงปลูกต้นนนทรี  ๙ ต้น อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณสระน  า ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามค ากราบ
บังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยนายธวัชชัย ไชยชนะ 
นายกสมาคมนิสิตเก่า ฯ และ หลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) อธิการบดี เป็นผู้กราบบังคมทูลถวาย
รายงาน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
 

ในคราวเสด็จพระราชด าเนินครั งนั น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์เข้าเฝ้าอย่าง
ใกล้ชิด  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกต้นนนทรีเรียบร้อยแล้ว ทั ง
สองพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินเข้าสู่หอประชุม เพ่ือทรงดนตรีร่วมกับวง อ .ส.วันศุกร์ และ วงดนตรี  KU 
band เข้าร่วมบางส่วน ซึ่งมีอาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รวมอยู่ด้วย ได้แก่ อาจารย์ระพี สาคริก 
(นักดนตรีและโฆษก) ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล (โฆษก) และนายอวบ หมะรัชตะ เป็นต้น   

 

นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ๒ เหตุการณ์ที่เกิดขึ นภายในวันเดียวกัน กล่าวคือ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เป็นครั งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด และยังเป็นที่มา
ของการเสด็จฯ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก” และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ รวม
จ านวน ๙ ครั ง อันน ามาซ่ึงความสุข ความปลื มปิติอย่างยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สืบสานวันทรงดนตร ี
 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี   ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จพระราช
ด าเนินทรงเยี่ยมต้นนนทรีและทรงดนตรีเป็นครั งแรกเม่ือวันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ และในบางครั งได้
ทรงร่วมขับร้องเพลงและทรงดนตรีด้วย  



 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จทรงดนตรีเนื่องในงาน 
“สืบสานวันทรงดนตรี”  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ นเป็นครั งแรกเมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทรงเครื่องดนตรีจีน (กู่เจิง) ร่วมกับวง
ดุริยางค์ราชนาวี จ านวน ๒  เพลงคือ เพลงระบ าเผ่าอี   และเพลงเมฆตามพระจันทร์ จึงเป็นเหตุที่มาของการ
เพ่ิมเติมชื่องานว่า “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในปี พ.ศ. 2553 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี  ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จทรงเครื่องดนตรีจีน (กู่เจิง) เป็นครั งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยทรงเครื่องดนตรีจีน (กู่เจิง) ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี จ านวน ๒  เพลงคือ เพลงเดือนเพ็ญ 
เพลงระบ าเผ่าอี   และเพลงลั่วฮ้วงเฟย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  งดจัดกิจกรรมงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสาน
วันทรงดนตรี” เนื่องจากพื นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยใหญ่ 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ
ทรงดนตรีเนื่องในงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นับเป็น
พระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

ท าไมถึงเป็นต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum ) 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการ

พิจารณาหาต้นไม้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์อัญเชิญ  ชมพูโพธิ์  
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์  อาจารย์ปวิณ  ปุณศรี  อาจารย์แสงธรรม  คมกฤส   และอาจารย์เจือ  สุทธิวนิช 
ได้เสนอต้นไม้ ๔ ชนิด ต่อที่ประชุม คือ นนทรี  ทองกวาว  ราชพฤกษ์ (คูน) และพิกุล   ที่ประชุมได้ตกลงเลือก
ต้นนนทรี  เพราะเป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืน มีใบสีเขียวแก่ อันหมายถึง  สีเขียวขจีของเกษตร  และมีดอกสี
เหลืองทอง อันหมายถึง สีเหลืองของคณะเกษตร 

 
ศาสตราจารย์ อินทรี จันทรสถิตย์  อธิการบดี  ได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับต้นนนทรี              

สรุปใจความได้ว่า “ต้นนนทรี เป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งปี ลักษณะใบเป็นฝอย
คล้ายใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายด้วยสีขาว ช่อดอกเป็นพวงระย้า ฝักไม่ยอมทิ้ งต้น ทนทานในทุก
สภาพอากาศของเมืองไทย  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เลือกให้เป็นต้นไม้ที่เป็น
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงว่า นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น มีใจผูกพัน
อยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดมา  และสามารถจะท างานประกอบอาชีพได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง  ทั้งในไร่นาป่าเขา 
ทั่วทั้งประเทศไทย” 

 
 



พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร ์
 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์  นิสิต เก่า และนิสิตปัจจุบั นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ทรงดนตรีร่วมกับวง อ.ส.วัน
ศุกร์  และพระราชทานเลี ยงอาหารค่ า ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในครั งนั น ได้พระราชทาน
เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” ให้เป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส าหรับเพลงพระราช
นิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” ในเวลานั นมีเพียงท านองยังไม่มีเนื อร้อง จึงเรียกว่า  เพลง  K.U. Song   
 
 “... เพลงของเกษตรนี้ก็ที่จริงก็ควรจะตัดสินเอาเองว่าเป็นอย่างไร แต่ความคิดส่วนตัวของผู้แต่ง 
รู้สึกว่าเป็นเพลงที่อ่อนหวาน อ่อนหวานกว่า ๒ เพลงโน้น แต่อ่อนหวานนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เข้มแข็ง 
แต่อ่อนหวานนี่ อาจจะมีความหมายได้ว่าผลิตผลของทางเกษตรนี่รวมทั้งผลไม้หรือสิ่งที่บริโภค ถ้าหวาน 
รู้สึกว่าดี เพราะว่าเขานิยมกันอย่างนั้น ข้าวโพดหวานเขาก็ชอบ ก็เลยคิดว่าเพลงหวานไม่เป็นไร แต่ถ้า
น าไปเดินส าหรับน าแถวก็อาจจะได้...” 
 

ความตอนหนึ่งของพระราชด ารัส เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 

ต่อมาภายหลัง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อดีตรองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คีตกวีเอกคนหนึ่งของประเทศไทย ผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจาก  พระบาทสมเด็จพระบรม              
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประพันธ์ค าร้องเพลง
พระราชนิพนธ์รวม 5 เพลง คือ เพลงใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว และเกษตรศาสตร์ ท่านได้เล่าไว้
ในเกร็ดการประพันธ์เนื อเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ ว่า 

 
“...เพลงนี ก็ยังไม่มีเนื อ ท่านก็รับสั่งว่า พวกเกษตรก็มีคนแต่งได้หลายคน ก็คงจะแต่งได้ไม่น้อยหน้า

มหาวิทยาลัยอ่ืน หลังจากนั นมา ๘ เดือนได้  ก็มีรับสั่งถามว่า แต่งไปได้แค่ไหนแล้ว ผมก็กราบบังคมทูลว่ายัง
ไม่ได้แต่ง  เพราะว่ามีความไม่สบายใจอยู่หลายประการ ประการที่หนึ่ ง คือ เมื่อตอนที่แต่งเพลงใกล้รุ่ง 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงด ารงต าแหน่งเป็น
พระอนุชาธิราชอยู่ เพราะฉะนั นผมก็แต่ง ใกล้รุ่ง เสร็จภายในครึ่งชั่วโมง แต่พอมาถึงเพลงเกษตรศาสตร์นี  เป็น
เพลงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด้วยประการ
ที่สอง ก็เป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยด้วย ประการที่สาม เมื่อไปดูว่าเพลงประจ ามหาวิทยาลัย อย่างของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาก็แต่ง “ น  าใจน้องพ่ีสีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา...” ก็รู้สึกว่าเขาแต่งไว้ดีมาก แต่
ของเรา จะแต่งให้ใกล้เคียงกับเขา เข้าไปได้ไหม เมื่อมันมีความวิตก อยู่ถึง ๓ อย่างก็เลยแต่งไม่ออก แต่อย่างไร
ก็ดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับสั่งถาม ผมก็
มาแต่งเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จไปภายในเวลาครึ่งคืน เพลงนี ก็รู้สึกว่าล าบากนิดหน่อย ก็
เพราะว่าเพลงขึ น ลง มาก ช่วงเสียงห่างกัน มันจะขึ นๆ ลงๆ อย่างนั น จึงต้องหาเนื อที่จะให้เข้ากับท านอง 
อย่างเช่น  “ทุกแหล่งฟ้า หล้าอ่ิมเอม” ใช้เวลาครึ่งคืน ก็ได้เพลงนี  และก็ได้บรรจุข้อความที่ว่าเกษตรมีหน้าที่
เลี ยงโลกเหมือนอย่างที่เป็นค ารับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ว่า เกษตรมีหน้าที่เลี ยงโลก...” ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร กล่าว 



 
 ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น้อมเกล้าฯ สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชด ารัสจะรักษาต้น
นนทรีทรงปลูก ให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาตนเองให้เข้มแข็ง และรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน              
อันประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และ ศาสตร์สากล ดังนั น การจัดงาน วันที่ระลึก วันนนทรี
ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี จึงถือเป็นประเพณีส าคัญที่ชาวเกษตรศาสตร์จะพร้อมใจกัน
มาร่วมงาน โดยเฉพาะนิสิตชั นปีที่ ๑ เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสด็จ ฯ มาทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ระหว่างปีพ .ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๑๕ และเพ่ือเชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั งถ่ายทอดความ       
ทรงจ าอันประทับใจ ในวันประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้นิสิตปัจจุบัน และผู้สนใจได้รับรู้ และสืบสาน งานวันที่
ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ให้อยู่คู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดไป ซึ่งวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวาระครบรอบ ๕8 ปี วัน
นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 
 
 

 


