มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลอง
“วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด”
วันแหงประวัติศาสตร 44 ปในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน ของทุ ก ป ชาวมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ได ประกาศให เ ป น วั น ที่ ระลึ ก
วั น นนทรี ทรงปลู ก ดนตรี ท รงโปรด และถื อ ปฏิ บัติ ใ ห นิ สิ ตชั้ น ป ที่ 1 หยุ ด เรี ย นเพื่ อ ร ว มรํ า ลึ ก วั น แห ง
ประวัติศาสตรอันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันใหญหลวงจาก ลนเกลา ฯ
ทั้งสองพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงปลูก
ตนนนทรี จํานวน 9 ตน ณ บริเวณสระน้ํา ดานหนาอาคารหอประชุม และพระราชทานตนนนทรีเปนตนไม
สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. ตามคํา กราบ
บังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ นายธวัชชัย ไชยชนะ นายก
สมาคม ฯ ในสมัยนั้น
และในคราวเสด็จพระราชดําเนินในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา ฯ ให นิสิตปจจุบนั นิสิตเกา รวมทั้ง คณาจารยเขาเฝา อยา งใกลชิด หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตนนนทรีเรียบรอยแลว ลนเกลาฯทั้งสองพระองค
ไดเสด็จ ฯ เขาสูหอประชุม เพื่อทรงดนตรีรวมกับ วง อ.ส.วันศุกร ซึ่งมีอ าจารย และศิษ ยเกา ของ มก. รวมอยู
ด ว ย ได แ ก อ.ระพี สาคริ ก (นั ก ดนตรี แ ละโฆษก) และนายอวบ เหมะรั ช ตะ เป น ต น นั บ เป น เหตุ ก ารณ
ประวัติศาสตร 2 เหตุการณที่เกิดขึ้นภายในวันเดีย วกัน กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯมาทรง
ปลูกตนนนทรี และ ทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปน ครั้งแรก และทรงเปนกันเองอยางที่สุด อัน
นํามาสูก ารเสด็จฯ “เยี่ยมตนนนทรีทที่ รงปลูก” 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
ครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2508 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 25 ซึ่ง มก.ขอพระราชทานเพลงประจํามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4 ป พ.ศ. 2509 ตรงกับนิสิต เค ยู รุนที่ 26 โปรดเกลาฯใหอาจารยและนิสิต มก. กวา 3,000 คน
เขาเฝาฯ เพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น และทรงดนตรี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรง
พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ แก มก. ซึ่งมีเพียงทํานอง เรียกวา K.U. SONG ไปกอน สวนเนื้อรอง

ทรงมีพระราชดํารัสวา “เพลงนี้ยังไมมีคํารอง แตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดูเหมือนมีผูเชี่ยวชาญใน
การเขียนคํารอง ตองเริ่มพิจารณาเพราะพวกนิสิตอยากได จะไดไมนอยหนาเขา แลวก็จะไดแสดงวาของ
เราก็มีเหมือนกัน” 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 ทั้งเชื้อชาติและสัญชาติเปน
ไทยแท ดังนั้นจึงมีความทรหดอดทนใหสีเขียวไดแมในยามแลง ซึ่งถือไดวา เปนคุณสมบัตอิ ันพึงจะมีจะเปนของ
เกษตรกรไทย ต นนนทรี เปนไมยืน ตน มีอายุยืนยาวนาน มีใ บเขียวตลอดทั้งป ลักษณะใบเปนฝอยคลายใบ
กระถิน ดอกสีเหลืองประปรายดวยสีขาว ชอดอกเปนพวงระยา และชูสงา ฝกไมยอมทิ้งตน มีความทนทานและ
ปลูกไดในทุกสภาพอากาศของไทย สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ จึงไดเลือกใหเปนตนไมที่เปน
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อแสดงวา นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น มีใจผูกพันอยูกับ
มหาวิทยาลัยตลอดเวลา และสามารถจะทํางานประกอบอาชีพไดทั่ว ทุกหน ทุก แหง ทั้งในไรนา ปา เขา ทั่วทั้ง
ประเทศไทย
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระกระแสรับสั่งตอนหนึ่งวา “ ขอพูดอะไรสัก
หนอย วันนี้ไดรับเชิญมาปลูกตนไม ก็ทําใหคิดวา การปลูกตนไมก็จําเปนจะตองเลือกวาตนอะไรจึงจะดี เหมาะ
สําหรับมหาวิทยาลัย ตนไมอะไรๆ ก็สีเขียว ตนนนทรีที่เลือกเปนตนไมของเกษตร ก็เหมาะสมที่มีสีเขียวดว ย
เหมาะมากและนายินดีมาก ที่ตนนนทรีนั้นปลูกไดทั่วทุกแหงในประเทศไทย เพราะทนแลง ทนแดดได นี่เปน
ความหมายที่ดี เพราะคนไทยถาปลูกในแผนดินไทย ก็เติบโตดี และเจริญดี ตนไมตองมีดิน จึงจะเจริญไดดี ถา
เอาไปไวในกระถาง หรือเอาไปปลูกในน้ําหรือปลูกในน้ํา ยาคุณภาพดีๆ จากตางประเทศ ก็จะหงอย อยูไมได
เขาตองการดิน ขอฝากตนไมนี้ใหมหาวิทยาลัย และนิสิตชวยกัน รักษาใหดี อยาใหหงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย
ขอใหชวยกันรักษาตัวเองใหดี และอยาลืมวาตัวเองนั้นจะอยูกันไดก็ดวยแผนดินไทย ขอใหชวยรักษาแผนดินไทย
ไวดวย คนไทยถาไรแผนดินก็จะหงอยกันหมด อยูกันไมได และเราก็ไมอยากใหเปนเชนนั้น”
นับจากป พ.ศ. 2506 จนถึงปจจุบัน ตนนนทรีทั้ง 9 ตน มีอายุ 44 ปเต็ม เติบโตเปนตนไมสูงใหญ มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ย 54 ซม. มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 15 เมตร มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุม 130 ตาราง

เมตรตอตน หรือคิดเปนพื้นที่เรือนยอดปกคลุม รวม 1,173 ตารางเมตร นับวาเปนตนนนทรีขนาดใหญที่หาพบ
ไดยากในกรุงเทพมหานคร และสรางความรมรื่นใหแกพื้นที่บริเวณหนาหอประชุมอยางยิ่ง
จากเหตุก ารณ ประวัติศาสตรทั้ง สองเหตุ ก ารณใ นครั้งนั้ น จึ งเป นเหตุที่มาของการจัด กิจกรรมพิเศษ
“วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมใจกันจัดขึ้นเพื่อนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดํา เนินมาทรงปลูกและ
พระราชทานตนนนทรีเปนตนไมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนครั้งแรก โดยงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2546 สําหรับป
พ.ศ. 2550 นั้น กําหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 16.30 -19.00 น. ณ อาคารหอประชุม
และบริเวณโดยรอบหอประชุม มก. ซึ่งเปนสถานที่สําคัญแหงประวัติศาสตรของชาวมก. กิจกรรมประกอบดวย
การฉายภาพยนตรสวนพระองค ในการเสด็จ ฯ มาทรงปลูก ตนนนทรีและทรงดนตรี การบรรเลงและขับรอ ง
เพลงพระราชนิพนธ ทรงโปรด โดยวงดนตรี สากล เค ยู แบนด และ วงดุริยางค เ ครื่ องลม เค ยู วิน ซิ มโฟนี่
การยอนรําลึกถึงเหตุการณประวัติศาสตร “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” ถายทอดบรรยากาศและความ
ซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณ โดยบูรพาจารยแ ละนิสิตเกา ผู ซึ่งอยูใ นเหตุการณอย างใกลชิด ไดแ ก ศ. ดร.
ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิ ต , ศ. ปวิณ ปุณศรี , อาจารย ชัยวัฒ น ศีตะจิตต , รศ.ดร. มิ่งขวัญ มิ่ งเมือ ง และ
พิธีถ วายราชสดุดเี ฉลิมพระเกีย รติและจุดเทีย นชัย ถวายพระพร นําโดย นายปราโมทย ไมกลั ด นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยเหลาคณาจารย บุคลากร นิสิตปจจุบัน นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทุกรุน ตลอดจนขาราชการในหนวยงานพหลโยธิน และประชาชนชาวไทย จํานวนกวา 2,000 คน จะรวมกันจุด
เทียนชัยถวายพระพร และขับรองเพลงพระราชนิพนธ ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2550 นี้อีกดวย

