มก. จัดทําวีซีดี คาราโอเกะรวมเพลงมหาวิทยาลัย

เผยแตงเพลงใหม ประจําวิทยาเขตตอนรับนองใหม เค.ยู.รุน 66
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําวีซีดี คาราโอเกะเพลงประจํามหาวิทยาลัย ชุด อาณาจักรขจี
รวบรวมเพลงมหาวิทยาลัยครบถวนสมบูรณ ครบทุกเพลง ทุกวิท ยาเขต เปนครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 51 เพลง
เพื่อเผยแพรใหนิสิตเกา นิสิตปจจุบัน และบุคลากร สามารถรองเพลงประจํามหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง
ในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเปนสื่อสายใยความผูกพันระหวางนิสิตและสถาบัน โดยจะมอบเปนของขวัญ
ตอนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2549 หรือ เค.ยู. รุน 66 และ บัณฑิต มก. รุนที่ 62 จํานวน 25,000 ชุด รวม
มูลคาการจัดทําวีซีดี คาราโอเกะเพลงมหาวิทยาลัยที่ผานมา ในชุดใตรมนนทรี 3 ครั้ง และชุดอาณาจักรขจี
ในครั้งนี้กวา 2 ลานบาท
รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวในงานแถลงขาว “เพลงใหม
มก. ตอนรับเฟรชชี่ รุน 66 ชุด อาณาจักรขจี” วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 19.00 น. ณ หอ งทิวลิป
โรงแรมรามาการเดน วา สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราช
นิพนธเพลงประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และโปรดเกลา ฯ พระราชทานใหแกมหาวิทยาลัย เมื่อ วัน ที่
17 ธั น วาคม 2509 โดยโปรดเกล า ฯ ให ศ.ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร แต ง คํ า ร อ ง นั้ น นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคนมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน และภาคภูมิใจอยางยิ่ง
ในการขั บ ร องเพลงพระราชนิ พนธ เ กษตรศาสตร ทุกครั้ งเมื่ อ ได ร อ งหรื อ ไดยิน บทเพลงพระราชนิ พนธ
เกษตรศาสตร
ทุ กคนจะยืน ขึ้ นเพื่ อแสดงความจงรักภั กดี นอกจากนี้ ยังมี บ ทเพลงอื่น ๆที่แ ต งโดย
ปรมาจารยทางดานดนตรี และศิษยเกา กลาวถึง ความรักความผูกพันในสถานศึกษา เชน อาณาจักรขจี
บทเพลงที่แสดงถึงความสามัคคี การรวมพลังของรุน พี่รุน นอง จิตวิญญาณความเปน นิสิตเกษตรศาสตร
เชน มารชเกษตรศาสตร เกษตรศาสตรรําพัน เกษตรศาสตรสามัคคี รําวงเกษตร รมนนทรี เกษตรศาสตร
สัมพันธ และบทเพลงประจําคณะตางๆ
ที่ผานมา การรองเพลงมหาวิทยาลัยจะมีการสืบทอดโดยการจัดกิจกรรมสอนนองใหมรองเพลงใน
การประชุมเชียรและรับนองใหมทุกป และในการเขารวมโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม มก. ของนิสิต
ใหมชั้นปที่ 1 ทุกคน ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการมีสวนรวมของนิสิตและตองการใหเกิดความภาคภูมใิ จ
ในสถาบันรวมกั น โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตทุ กคนจะตองสามารถรองเพลงประจํามหาวิ ทยาลัยไดอยา ง
ถูกตอง ไดในมาตรฐานเดียวกัน ฉะนั้นการสอนนองรองเพลงอยางเดียวจึงไมพอ มหาวิท ยาลัยจึงไดคิด
จัดทํ าวีซี ดีคาราโอเกะ เพลงมหาวิทยาลัยขึ้น เปน ชุดแรก ชื่อ ชุดใตรมนนทรี เฉลิมฉลองเนื่อ งในโอกาส
กาวแรกแหงศตวรรษที่ 7 ป พ.ศ. 2546 เปนตนมา โดยมอบเปนของขวัญวันพระราชทานปริญญาบัตรแก
บัณฑิต มก. 3 ครั้ง และเนื่อ งจากปจจุบัน มก. มีวิทยาเขตตางๆเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อ ความสมบูรณของบท

เพลงมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และเพื่ อ ความภาคภู มิ ใ จของนิ สิ ต ทุ ก คน ทุ ก วิ ท ยาเขต ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําเพลงใหมประจําวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ขึ้นใหมเปนครั้งแรก รวม 6 เพลง โดยไดรับ ความอนุเคราะหจาก ศ. ดร. ประเสริฐ
ณ นคร ประพันธเนื้อรอง และ วาที่รอยตรี ดร. อวบ เหมะรัชตะ ประพันธทํานองให ทั้งนี้ไดนําเพลงใหมทั้ง
6 เพลงนี้ไปรวมกับเพลงในชุดใตรมนนทรี โดยใชชื่อ ใหมวา วีซีดี คาราโอเกะรวมเพลงมหาวิทยาลัย ชุด
อาณาจักรขจี
วีซีดี คาราโอเกะรวมเพลงมหาวิทยาลัย ชุดอาณาจักรขจี ประกอบดวยแผนซีดี 3 แผน บรรจุเพลง
ทั้งสิ้น 51 เพลง แผนที่ 1 ไดแก เพลงพระราชนิพนธเกษตรศาสตร และบทเพลงสวนกลางของ มก. จํานวน
18 เพลง แผนที่ 2 ไดแก เพลงประจําคณะตาง ๆ จํานวน 18 เพลง แผนที่ 3 ไดแก เพลงประจําวิทยาเขต 6
เพลง ประกอบดวยเพลงประจําวิทยาเขตกําแพงแสน คือ เพลงปฐมเจดีย – นนทรี เพลงแมวัน เราจากไกล
เพลงประจําวิทยาเขตศรีราชา คือ เพลงนนทรี – ศรีราชา เพลงชมอาว ชมฟา และเพลงประจําวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ เพลงนนทรี – อินทนิล เพลงมิตรไมตรีผูกสัมพันธ นอกจากนี้ยังมี
บทเพลงสวนกลาของ มก. อีกจํานวน 9 เพลง รวม 15 เพลง วีซีดี คาราโอเกะรวมเพลงมหาวิทยาลัย ชุด
อาณาจักรขจี จะมอบเปนของขวัญตอนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2549 เค. ยู. รุน 66 และบัณฑิต มก. รุนที่
62 ในพิธี พระราชทานปริ ญญาบั ตร เดื อ นกรกฎาคมที่ จ ะถึ งนี้ จั ดทํ า จํ า นวน 25,000 ชุ ด รวมมู ล ค า
1,373,000 บาท หรือ ชุดละ 55 บาท
อนึ่ง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต เคยดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนผูที่มีความสามารถพิเศษในดานดนตรีและการประพันธคํารองเพลงไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลงพระ
ราชนิพนธ ไดประพันธคํารอ งภาษาไทยถวายแดพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว เชน เพลงพระราชนิพนธ
ใกล รุง ชะตาชี วิ ต ในดวงใจนิ รัน ดร แว ว เกษตรศาสตร ผลงานเพลงไทยเดิ ม เช น เพลงกราวแขก
เขมรโพธิสัตว เพลงเตาเห-เหเรือ นกเขาขะแมร รัตนโกสินทรแผน ดินทองของเกษตร ผลงานเพลงไทย
สากล เชน สดุดีพระเกียรติ พร่ํารัก ฝากรัก
วาที่รอยตรี ดร. อวบ เหมะรัช ตะ ศิษยเกา เค. ยู. รุนที่ 11 เปนที่รูจักกันดีในหมูชาวเกษตรวา
“ครูอวบ” สมัยเปนนิสิต มก. ดวยความรักและความสามารถทางดานดนตรี จึงสมัครเปนนักดนตรีในวง
ดนตรีสากล เค ยู แบนด ตอมาก็เปนผูฝกสอนดนตรีในกับนักดนตรีและนักรองในวง เค ยู แบนด จนกระทัง่
เปนอาจารยที่ปรึกษา วง เค ยู แบนด ตามลําดับ ไดประพันธทํานองเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไว
มากมาย เชน สดุดีพระเกียรติ เกษตรศาสตร 60 ป ประพันธคํารองและทํานองเพลงประจําคณะตางๆใน
มก. เชน เพลงแสดเหนือนภา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ฟาหมน

