
 

 

เพลงพระราชนิพนธ์ 

"เกษตรศาสตร์"  
 

เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น  

สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา  

เขียวนาป่าไพร แผนดินถิ่นไทยไพบูลย์หนกัหนา  

เพราะไทยผลิตค้า ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม  

(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจส าราญ  

เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม  

ล้วนปรีเปรมน าวิชา  

สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ  

จะจงรักจอมจักริน อีกแดนแผ่นดินท ากินเก็บผล  

พระคุณเกษตรล้น รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย  

--------- 

เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ 

พระราชทานให้แก่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙  

และได้โปรดเกล้าฯ ให ้

นายประเสริฐ ณ นคร แต่งค าร้อง 

 

 
 

สวัสดี ศรีอังคาร หวานชมพู 
ช่างงามหรู ชูจิตแจ่ม แฉล้มเฉลา 
บรรจงจีบ กลีบมาลี คลี่บางเบา 

คลายหมองเศร้า เร้าฤดี เปรมปรีย์หทัย 
 

2 กุมภา มาท่วมท้น ล้นแดนขจี 
เหล่าน้องพี่ ศรีเกษตร เนตรสดใส 
วันคืนเหย้า เราไม่พลาด ประกาศชัย 
วิถีไทย วิถีเกษตร ประเทศพัฒนา 

สถิตย์พันธ ์ธรรมสถิตย์  
 
 



 
 

เกษตรสามัคค ี
 

มาซิมาเกษตรศาสตร์ 

มาตรหมายใจไมตรี 

ร่วมใจรักสามัคคีกันชั่วฟ้า 

เขียวขจีด ารงองค์พิรุณนาคา 

นั่นคือตราที่รักจริงยิ่งหัวใจ 

เกษตร เกษตร เป็นแรงหนึ่งชูชาติไทย 

เกษตร เกษตร พร้อมใจรักกันไวม้ั่นคง 

งานของเรา เราท า เป็นผลน าด ารง 

ให้ชาติคงอยู่วัฒนาไปชั่วกาล 

เรียนและท าน าไทย ให้วิไลยืนนาน 

ต่างสมานสามัคคีพี่น้องเอย 

แผ่นดินไทยไทยท าเกษตรน าทางประเทือง 

พี่น้องไทยรุ่งเรืองเปรมปรีดิ์ 

เพิ่มพูนทรัพย์ในดินสินที่ในน้ าทว ี

ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดผล 

เหนื่อยกายใจทนเอา 

เกษตรเรายอมพลีตน 

ตรากตร ากร าแดดฝน ทนไป 

ชาติไทยและคนไทย นั้นเจริญรุดหน้าไกล 

เพราะเราเกษตรได้ช่วยชาติเอย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลูกเกษตร ทั่วไทย หัวใจมั่น                                                                    
ร าลึกวัน สองกุมภา มากันใหญ่                                                        
รู้ทั่วกัน วันสถาปนา มหาลัย                                                                     

ร่วมภูมิใจ ความก้าวหน้า สถาบัน 
                                                                  

เจ็ดสิบสามปี ก้าวไกล ไม่ยั้งหยุด                                                                                                
ก้าวต่อไป พร้อมเร่งรุด จุดไฟฝัน                                                              
บุคลากร ศิษย์เก่า ศษิย์ปัจจุบัน                                              
มาร่วมกัน ประสานใจ ให้ มก.        

ศกุนตลา ณ หนองคาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
มาร์ชเกษตร  

 

เกษตรศาสตร์เรา    หนักเบาเรารู้สู้ทน  

เกษตรเข้าผจญ    ต่างคนเร่งรุกบุกไป  

จิตใจเกษตรเข้มแข็ง   ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจ  

เกษตรประกอบกิจใด   พร้อมใจร่วมกัน  

เกษตรศาสตร์เรา    หนักเบาเรารักสู้ท า  

เกษตรศาสตร์เข้าประจ า ตรากตร างานทุกสิ่งอัน  

เกียรติน าเกษตรเฟื่องฟู   พวกเราศิษย์ครูเดียวกัน  

เกษตรร่วมใจฝ่าฟัน   หมายมั่นจิตพลี  

(หญิง) รัก-เกียรติสีเราเชิดชู  คง-อยู่เขียวขจี  

(ชาย) เรา-เกษตรส ารวมชีพพลี  

(พร้อม) ท าดีเพื่อชาติไทย  

เกษตรศาสตร์น า   กสิกรรมไทยไว้รุ่งเรือง  

เกษตรศาสตร์ประเทือง   บ้านเมืองให้รุดหน้าไป  

เกษตรสร้างกองทรัพย์สิน  ให้มีทั่วดินแดนไทย  

อุดมจตุปัจจัย    แคว้นไทยรุ่งเรือง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สองกุมภาอย่ารอช้ามาซิมา 
วันสถาปนามหาลัยไงเพื่อนฉัน 
เกษตรศาสตร์คืนสู่เหย้าเฝ้ารอวัน 

ให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจบุันพร้อมกันมา 
 

ได้พบกันในวันนี้ที่บางเขน 
หลังหอประชุมที่สวยเด่นเป็นสง่า 
ให้พวกเราเหล่าเค.ยู.ทั้งพารา 

ได้กลับมาร่วมสังสรรค์พบกันเอย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกษตรร าพัน  
เกษตรศาสตร์ของเราแต่ก่อน   

เป็นป่าดงดอนไร้ความงามตา  

เหล่าพ่ีชายของเราสร้างมาฝ่าฟันพงพี  

ปลดทิ้งซึ่งความปราชัย  หากใครอาจมาย่ ายี  

ก่อกรรมมากมี ทุกคนพลีชีพตน  

เกษตรศาสตร์ครั้งก่อนยากแค้น  

ตอบแทนแก่เราหมองหมน่  

ตรากตร าล าเค็ญยากเข็ญ จ าทน  

เข้ม เลือดเราเข้มข้น รักยิ่งเปี่ยมล้นใจ  

ให้เกษตรเราคงอยู่  เคียงคู่ด ารงฝืนธงน าชัย  

สร้างเสรี  ให้เกษตรไทยตลอดสมัยงามพร้อม  

ต่อสู้ศัตรูองอาจ  จนสามารถยิ่งกว่าเขา  

เพ่ือเกษตร  ของเรา  

ขอยอมเอาร่างแทน  

ให้เกษตรนั้นอยู่ยืนยง เกษตรกรก็คงหนาแน่น  

เกียรติคุณแผ่ไปทั่ว ทั้งดนิแดน  

รวมรักเป็นปึกแผ่น  ณ  แดนถิ่นของไทย  

 เขียวเกษตร  

เขียว-เกษตร   ไชโย-พวกเรา (ซ้ า)  

ใหม่-เก่า พวกเรา-ไชโย  

ช่วยกันโห่ร้องเพ่ือเกษตรของเรา  

คณะเราไม่ยอมให้ด้อยถอยลง  

ต่ าเราต้องค้ าชูให้สูงจรุงศรี  

เขียวเกษตรอยู่ที่ใดชัยต้องมี   

เขียวเกษตรของเรานี้คือดวงใจ  

เช่ือเถิด เชื่อเถิด เราไม่ให้ต่ าลง   

เช่ือเถิด เชื่อเถิด เราก้าวหน้า ตรงไป  

จรรยา วิชา และกีฬาใดใด   

เราต้องประคองเอาไว้ระดับที่ด ี

 

 
 
 

สองกุมภาพร้อมใจมาคืนสู่เหย้า 
สู่ถิ่นเก่าถิ่นที่เรียนเพียรศึกษา 

สองกุมภามาเจอะเจอพบหน้าตา 
ให้รู้ว่ายี่สิบเจ็ดเด็ดจริงเจียว 

 
ใต้นนทรีร่มไม้บังหลังหอใหญ่ 

รวมจิตใจรวมความหลังครั้งหมวกเขียว 
หวนร าลึกความสัมพันธ์อันกลมเกลียว 
ก่อนน้ีเปรี้ยวเดี๋ยวนี้หวานซาบซ่านใจ 

 
มาสิมาเกษตรศาสตรม์าดไมตร ี
จากกันมาหลายปียังหน้าใส 

มาพบกันเจอกันหน่อยฝอยกันไป 
รวมจิตใจเพื่อนรักจ๋ามาเจอกัน 

ศรีวัฒน์ สุวรรณ  
 
 



 

 
อาณาจักรขจี  

 

 (ญ) งามแม้นดั่งแดนฟ้ายิ่งยง  

เทพไท้ท่านคงมาสร้างสรรค์  

สวยงามเฉิดฉันท์วิลาวัลย ์ 

วิมานสวรรค์เขตฟ้าฝันหรือนี่  

(ช) แม้นอยู่แห่งใดให้ใจใฝ่ถึง  

หวนให้คนึงซึ้งในฤดี  

โอ้แดนแผ่นดินถิ่นนี้  

เขตแคว้นขจีสุขยิ่งกว่าที่แดนใด  

(ญ) สดสีด้วยพรรณพฤกษามากมี  

(ช) เขตแคว้นขจีงามสีสดใส  

(ญ) พิศชวนให้ฝันเคลิ้มหทัย  

(ช) วิมานแห่งไหนไม่แมน้เทียมได้  

(คู่) เกษตรช่วยประเทือง  

ให้ชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองสมใจ  

เกษตรชูชาติไทย ให้งามวิไล  

ให้งามวิไล สุขใจสมปอง 

--------- 

เนื้อร้อง  "ศยาม"   ท านอง  เอื้อ  สุนทรสนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวัสดีอังคารวันน้ีที่งานโฮม 
เยือนยลโฉมแดนดินถิ่นบางเขน 
เจ็ดสิบสามปีเกษตรสู้รู้จัดเจน 

ชูศาสตร์เด่นกสิกรรมสร้างต านาน 
 

เทคโนโลยีครบเครื่องกระเดื่องศิลป์ 
รักษ์ป่าดินสู้ภัยแล้งแหล่งอาหาร 
ลูกเกษตรรวมน้ าใจไปร่วมงาน 

สืบต านานเข้มสีเขียวรักเกลียวกลม 

                  รัตนาภรณ์ ทิพลือชา  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ต้อนกระบือ  

 

ชาวใดใจกล้าเหมือนชาวนางานเก่ง  

ยากไม่เกรงหนักหามทน  

ถึงเราจนเราชาวนาไม่กลวั  

หาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอย  

(สร้อย) หากินกันกลางดา้วดิน  

หากินกันมาแต่งาย ฮึย ๆ ๆ ๆ  

ค่ าแล้วควายกลับคอกที  

เร็วเถิดซี เฮ้ยอย่าเชือน เร็วเถิดซีเฮ้ย  

อย่าช้า กลับคืนหาแหล่งควายเอย 

 กลับคืนหาแห่งควายเอย  

ท างานวันยังค่ าไถท าไปจนหง่อม  

ทรัพย์ได้ออม หว่านไถเปน็  

ถึงล าเค็ญเราชาวนาไม่กลัวหาเลี้ยงตัว  

เลี้ยงครอบครัวเอย (สร้อย) 

 
 
 

 

 

 
 

แว่วเสียงเพลงเกษตรร าพันในวันนี้ 
ภาพเก่าที่เคยเรียนเวยีนให้เห็น 

จักรยานข่ีไปไม่ล าเค็ญ 
บางเขนเป็นแดนดินถิ่นฝังใจ 

 
แอ็กกี้บูมรุ่นพี่น้ีสอนสั่ง 

ให้เราน่ังก้มหน้าพาหวั่นไหว 
มาบัดนี้นานมาพาเข้าใจ 

ว่าไฉนเคี่ยวเข็ญเป็นของดี 
 

สอนให้เรารู้รักสามัคคี 
เป็นน้องพี่ที่รักสมัครสมาน 
ทั้งเพื่อนฝูงมิตรแท้กนัเน่ินนาน 
จากวันวานถึงวันนี้ไม่มีเลือน 

           อัญชลี ณ เชียงใหม่  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

เกษตรส าเริง 
  

เกษตร เกษตร เกษตร  

ดูช่างวิเศษเกษตรสามัคคี  

เกษตรส าเริงส าราญเต็มที่  

เพราะคืนนี้มีงานใหญ่  

เกษตร เกษตร เกษตร  

เราต้องวิเศษพิเศษเสมอไป  

เกษตรส าเริงส าราญรักใคร่  

เพราะคืนนี้ใครก็ต้องมา  

พบกัน รักกัน ดืม่กัน  

ชื่นชวนสรวลสรรซ่านกันหนักหนา  

ฮาเฮ เอ้าเฮ เอ้าฮา ล้วนเราเริงร่าหรรษาเต็มที่  

เกษตร เกษตร เกษตร  

โอ้แก้วเกษตรวิเศษอย่างนั้นซี  

เกษตรสังคมนิยมคนดี  

รัฐไทยจึงมีเกษตรงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันฟ้าใส  ใจสว่าง  กระจ่างจิต 
วันซึ้งซาบ กระชับมิตร ศิษย์เกษตร 

วันสืบสาน สัมพันธ์ทวี นนทรีนิเวศน์ 
ทั่วประเทศ เขตคามหนา มาพบกัน 

 

2 กุมภา มาบรรจบ ครบอีกหน 
มิ่งมงคล คนเคยู รู้ทัว่นั้น 
สถาปนา มหา’ลัย ใจผูกผัน 

เป็นศรีวัน อันสุดปลื้ม ลืมไม่ลง 
 

อดีตวันวาน ผ่านไป ใฝ่ค านึง 
มั่นตราตรึง ซึ้งมากหลาย ไม่ลืมหลง 

เพื่อนสนิท มิตรสหาย ได้ด ารง 
รักกันมั่น สัมพันธ์คง จรรโลงหทัย 

 

มีนัดกัน สมานสมัคร รักกันหนอ 
รีบเร็วรี่ อย่ารีรอ ขอนัดหมาย 
พบกันหนา หรรษาชื่น คืนวัดใจ 

เพื่อนมากมาย หวังไว้ว่า จะได้เจอ 

                 โกวิท  ธีรวิโรจน์    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้วเกษตร 
  

เฉิดโฉมดัง่ชาวสวรรค์  

ไฉไลสุดสรรชมได้  

แก้วเกษตรงามพร้ิงพราย  

เลิศกว่าหญิงใด ขวัญใจของชาวขจี  

เพริศแพร้วผ่องพรรณหนักหนา  

เยื้องกรายจากฟ้าหรือนี่  

แก้วเกษตรสุดโสภี ประดบัแดนขจี  

ฤดีพี่ปองผูกพัน  

หากได้ชมสมดั่งฤทัย  

ขวัญเอยขวัญใจจะไม่ไปไกลกัน  

พี่จะฝากความสัมพันธ์ ภริมย์สุขสันต์  

รักมั่นไม่คลาย  

สุดหมายได้เพียงแต่เพ้อ ละเมอใฝ่ฝันไม่หน่าย  

แก้วเกษตรยอดขวัญใจ พี่ 

มอบดวงหทัยไว้ให้แก่เธอผู้เดียว 

--------- 

เนื้อร้อง "ศยาม"    ท านอง  เอื้อ  สุนทรสนาน  

 
 

 

 

 

 

 
 

แม่นนทรีไหวกิ่งเตือนเหมือนแย้มยิ้ม 
ลูกเปรมปริ่มซบหน้าลงตรงตักแม่ 

วันใดที่จับเจ่าเหงาท้อแท้ 
คดิถึงแม่ให้รับซับน้ าตา 

 
วันเยือนเหย้าเรากลับบางอย่างเข้มแข็ง 

หัวใจแกร่งก้าวย่างอย่างผู้กล้า 
ฟ้าเกษตรใยล ายอง สองกุมภา 
มาซิมาแม่รอรับ..ลกูกลับบาง 

ชุลีรัตน์ สวัสดี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อาณาจักรขจี  
 

 (ญ) งามแม้นดั่งแดนฟ้ายิ่งยง  

เทพไท้ท่านคงมาสร้างสรรค์  

สวยงามเฉิดฉันท์วิลาวัลย ์ 

วิมานสวรรค์เขตฟ้าฝันหรือนี่  

(ช) แม้นอยู่แห่งใดให้ใจใฝ่ถึง  

หวนให้คนึงซึ้งในฤดี  

โอ้แดนแผ่นดินถิ่นนี้  

เขตแคว้นขจีสุขยิ่งกว่าที่แดนใด  

(ญ) สดสีด้วยพรรณพฤกษามากมี  

(ช) เขตแคว้นขจีงามสีสดใส  

(ญ) พิศชวนให้ฝันเคลิ้มหทัย  

(ช) วิมานแห่งไหนไม่แมน้เทียมได้  

(คู่) เกษตรช่วยประเทือง  

ให้ชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองสมใจ  

เกษตรชูชาติไทย ให้งามวิไล  

ให้งามวิไล สุขใจสมปอง 

--------- 

เนื้อร้อง  "ศยาม"   ท านอง  เอื้อ  สุนทรสนาน 

 

 
สองกุมภาคราถึงช่างตรึงจิต 

มวลมิ่งมิตรพร้อมพรั่งกลับหลังหา 
สู่บางเขนกลับสู่แม่นนทรีนา 
พร้อมพรั่งหน้าสู่เคหาพ่อพิรุณ 

 

กลับสู่แดนดินถิ่นเก่าเคยศึกษา 
ใต้ชายคาแม่นนทรีที่เป็นศูนย์ 
ให้ความรู้ให้ชีวิตที่เพียบพูน 

ด้วยเกื้อกูลเพื่อนน้องพี่อย่างจีรัง 
 

กลับมากราบเท้าแม่และเท้าพ่อ 
ผู้ได้ก่อก าเนิดเกิดความหวัง 
ให้ลูกลูกสีเขียวไดพ้ลัง 
เติบโตยั่งยืนหยัดจัดชีวิตตน 

 

กลับมาพบผองเพื่อนไม่เลือนจาก 
ไม่พลัดพรากกลบัเจอกันน้ันอีกหน 

ปีละครั้งตั้งตารอขอได้ยล 
และพบคนเคยชิดใกล้ได้เรียนมา 

อานนท์ สรวิสูตร   
 


