กราบคารวะดวงวิญญาณอาจารย์ดร.ประเสริฐ
ภพภูมิเปิดปรภพครบร้อยฉนา
นายกราชบัณฑิตศิษย์จดจา
แว่วหวานคา"เกษตรศาสตร์"พระราชนิพนธ์
รัตนาภรณ์ ทิพลือชา
กราบคารวะ อาจารย์ ผู้ประเสริฐ
สิ่งเลอเลิศ ท่านสร้าง เป็นสักขี
ให้พวกเรา เนาว์แคว้น แดนขจี
มีศักดิ์ศรี สูงส่ง คงนิรันดร์…
เกษม ศรีโยทัย

เพลง ชะตาชีวิต
นกน้อยคล้อยบินตามเดียวดาย
คิดคิดมิวายกังวลให้หม่นฤทัยหมอง
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอง
หลงใหลหมายปองคนปรานี
ขาดเรือนแหล่งพักพานักนอน
ขาดญาติบิดรและน้องพี่

บาปกรรมคงมีจาทนระทม
ท้องฟ้าสายัณห์ตะวันเลือน
แสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องขื่นขม
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม
ชีวิตระทมเพราะรอมา
จวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่อง
เฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาณ์
สักวันบุญมา ชะตาคงดี
ร.9 โปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ดร.ประเสริฐ ร่วมแต่ง
คาร้องประกอบเพลง

สุดอาลัยไห้หวนเฝ้าครวญคร่า
ต้องร้องร่านาตานองสองแก้มใส
ด้วยอาจารย์ที่เคารพมาจากไป
ดั่งดวงใจแตกร้าวแสนเศร้าทรวง
เกษตรศาสตร์สูญเสียผู้ยิ่งใหญ่
ท่านลับลาจากไกลไปแดนสรวง
ขอกราบลาจากใจศิษย์ทุกดวง
นนทรีล่วงลาแล้วแก้วขจี
ท่านอาจารย์ประเสริฐผู้เลิศลา
เป็นผู้นาพาเกษตรสมศักดิ์ศรี
เฝ้าดูแลฝังปลูกลูกนนทรี
ต่อแต่นีท่านจากไปอาลัยลา

เพลง ใกล้รุ่ง
ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ ไกล ไกล
ชุ่มชื่นฤทัย หวานใดจะปาน
ฟังเสียงบรรเลง ขับเพลงประสาน
จากทิพย์วิมาน ประทานกล่อมใจ
ใกล้ยามเมื่อแสง ทอง ส่อง
ฉันคอยมองจ้อง ฟ้าเรืองราไร
ลมโบกโบยมา หนาว ใจ
รอช้าเพียงไร ตะวันจะมา
เพลิดเพลินฤทัย ฟังไก่ประสานเสียงกัน
ดอกมะลิวัลย์ อวลกลิ่นระคนมณฑา
โอ้ในยามนี เพลิน หนักหนา
แสงทองนวลผ่องนภา แสนเพลินอุราสาราญ

ขออุทิศผลบุญหนุนนาท่าน
สู่สวรรค์ทวยเทพปกรักษา
ศิษย์ก้มกราบสดุดีอาลัยลา
ขอบูชาเทิดไว้ในความดี
อัญชลี ณ เชียงใหม่

หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่ รัง นอน
เฝ้าเชยชิดช้อน ลิมชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลง ดังเพลงขับขาน
สอดคล้องกังวาน ซาบซ่านจับใจ
ร.9 โปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ดร.ประเสริฐ ร่วม
ประพันธ์คาร้อง

กราบกรานอาจารย์ประเสริฐ
วันที่เจ็ด พฤษภา สองห้าหกสอง
เกษตรต้อง สูญปราชญ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เพริศพรายวิทย์
ท่านสร้างศิษย์ ชาญฉกาจ ผงาดทั่วไทย
แสนโศกศัลย์ รัญจวนใจ อาลัยรัก
เศร้าหน่วงหนัก หักใจ ได้ไฉน
โอ้อาจารย์ สุดประเสริฐ เทิดทั่วไทย
ท่านจากไป ปรโลก โศกคณนา
ต่อแต่นี มีใคร คล้ายอาจารย์
เกษตรภิชาญ เพชรนนทรี เมธีแนวหน้า
ราชบัณฑิต ปรมาจารย์ ไทยศึกษา
ผู้เก่งกล้า ศิลาจารึก สุโขทัย
สร้างก้าวหน้า ภาควิชา พันธุศาสตร์
สถิติ ประวัติศาสตร์ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
นักวิจัย ดีเด่น ลายสือไทย
โคลงนิราศ หริภุญชัย พรหมทัต

เพลง K.U. Song
เขียวธงขจี
ก่อเกิดไมตรี สามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนัน
เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร
แผ่นดินถิ่นไทย ไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า
ทุกแหล่งฟ้า หล้าอิ่มเอม
(ญ) แม้เหนื่อยกาย ใจสาราญ
เสร็จกิจการงาน เกษตรเกษม
(ช) ล้วนปรีเปรม นาวิชา
สร้างชาติ สร้างตน รวมแรงรวมใจ
จะจงรัก จอมจักรินทร์
อีกแดนแผ่นดิน ทากินเก็บผล

พระคุณเกษตรล้น
รักเปี่ยมท้น ดวงจิตเอย
ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ผู้ประพันธ์คาร้อง

ผู้รอบรู้ กูรูเกษตร อย่างแท้จริง
ผู้ยอดยิ่ง ปรมาจารย์ เกษตรศาสตร์
ได้ดุษฎี บัณฑิต อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
"ชะตาชีวิต" "ใกล้รุ่ง" "ดวงใจนิรันดร์"
อาจารย์ประพันธ์ คาไทย ได้สมศรี
พระเกียวทองคา รางวัล การดนตรี
ยุทธวิธี ภาษาไทย ได้ครบครัน
อันคุณงาม ความดี มีต่อชาติ
ช่างองอาจ อะคร้าว เราชื่นขวัญ
นนทรีร่วง ปวงศิษย์ จิตจาบัลย์
เทียรทิพยสุคันธ์ โสรจ โทรมสกนธ์

เพลง ในดวงใจนิรันดร์
อยากลืม ลืมรักลืมมิลง
กลับพะวงหลงเพ้อ เงา
เปรียบปาน เพลิงรักรุมสุมเศร้า
เปลี่ยวเปล่าร้าวรอน
แต่เพียงกาล เวลา อันหมุนเวียน
ฤาอาจ ผลัดเปลี่ยน เบียนรักคลอน
รสรักจากกรสอดสวมกร
ยังถาวร ติดเตือน
เมื่อยาม อาทิตย์ลอยคล้อยต่า
ย่ายามท้องฟ้า เลือน
ยังหวัง เชยชิดกันฉันท์เพื่อน
ติดเตือนตรึงใจ
สุดประพันธ์ บรรเลง ให้ครบครัน
วันอาจ จะผ่าน เวียนผันไป
รักนัน จะเนาว์แน่นแฟ้นใน
ดวงใจ นิรันดร์
ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ผู้ประพันธ์
คาร้องภาษาไทย

ดวงวิญญาณ อาจารย์ ทะยานสวรรค์
สู่วิมาน ดาวดึงส์ ตรึงสุขล้น
บารมีอาจารย์ ปานสรวง ซึงดวงกมล
คือยอดคน ศ.ประเสริฐ ณ นคร
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
กราบอาจารย์ผู้ประเสริฐและเลิศลา
ผู้คูณคาเกษตรศาสตร์สมมาตรหมาย
อาจารย์ผู้เมตตาธรรมลาเลิศกาย
ผู้มุงหมายให้ศิษย์นันมั่นความดี
อาจารย์ท่านจากไปใจห่อนหาย
แสนเสียดายแม้เป็นไปตามวิถี
สินอาจารย์ท่านไปไร้เมธี
ผู้ความรู้มากมีนับอนันต์
ขอวิญญาณท่านอาจารย์ ดร.ประเสริฐ
สู่สุคติที่เลิศหรูสู่สวรรค์
ขอผองเหล่าทวยเทพและเทวัญ
น้อมนาอาจารย์ให้สุขสันต์นิรันดร
กราบคารวะท่านอาจารย์
ดร.ประเสริฐ ณ นคร
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

เพลงแว่ว
เพลงแว่วแผ่วกังวาน
หวานใดปานเพลงรักระรื่น
กลับคะนึงถึงวันคืน
เคยชิดชื่นอุรา
แสงนวลประกายฉาย
ผ่านฟ้าครามแลอร่ามตา
เปรียบวงพักตร์ผ่องเพียงจันทรา
นวลแสงแววตาประกาย
หวังประสบ
ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย
รักมิหน่าย
รักเราสุดหมายแลสุดหวัง
ร้าวรอนเพลงสะท้อน
แต่สาเนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง
โลกเรานีแท้ไม่มียืนยง
แต่ความรักเราจีรังคงคู่ฟ้ายั่งยืน
ร้าวรอน
เพลงสะท้อน แต่สาเนียง
เพียงแผ่วแผ่วดัง
โลกเรานี ที่แท้ไม่มี ยืนยง
แต่ความรัก เราจีรัง
คงคู่ฟ้า ยั่งยืน
ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ผู้ประพันธ์
คาร้องภาษาไทย

