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โครงการ “ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร เน่ืองในโอกาส 
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย”    

 
1. ช่ือโครงการ  

“ประกวดขบัร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย”  
 
2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อเกิดสหกรณ์ในประเทศไทย นบัเป็นช่วงเวลาท่ีจะได้
รําลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบิดาของการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์            
ผู้ ก่อตัง้สหกรณ์วดัจนัทร์ สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยเม่ือ ปี พ.ศ. 2459 และผู้ นําสหกรณ์ในอดีต          
ท่ีได้พฒันางานด้านสหกรณ์ให้ก้าวหน้าจนถึงปัจจบุนั 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั (ชสท.) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการ      
ก่อเกิดการสหกรณ์ในประเทศไทยจึงได้ดําเนินการก่อตัง้ศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย เพ่ือสร้าง         
การเรียนรู้งานด้านสหกรณ์แก่เครือขา่ยสหกรณ์และบคุคลทัว่ไป 

นอกจากนี ้ชสท. นําโดย ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด 
(นายศริิชยั ออสวุรรณ) นกัสหกรณ์แห่งชาต ิได้ริเร่ิมให้จดัทํา "เพลงสหกรณ์การเกษตร" ขึน้ เม่ือปี พ.ศ. 2555 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรัก สามคัคี แก่เครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก พนกังาน       
ของสหกรณ์ ลกูจ้าง ข้าราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ทัง้นี ้เพ่ือร่วมมือ   
ในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ไทย จึงเห็นควรให้จัดการประกวดขับร้อง "เพลงสหกรณ์การเกษตร"        
เพ่ือหลอมรวมเครือขา่ยสหกรณ์ได้ร่วมกนัทํากิจกรรม เพ่ือสานตอ่อดุมการณ์สหกรณ์ตอ่ไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือร่วมฉลองในโอกาสการก่อตัง้สหกรณ์ครบ 100 ปี ในประเทศไทย 
2. เพ่ือเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท          

และพนกังาน ลกูจ้าง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการสหกรณ์ ผ่านบทเพลง
สหกรณ์ 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และข้าราชการ
ได้แสดงความสามารถตามท่ีตนถนัด  และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงออกบนเวที                      
ตอ่หน้าสาธารณชน 

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศ 
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4. หลักเกณฑ์การประกวดและตดัสิน 
1. การประกวด แบง่เป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 ชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี  
1.2 หญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 
1.3 ชาย อาย ุ30 ปีขึน้ไป 
1.4 หญิง อาย ุ30 ปีขึน้ไป 

2. ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นผู้ มีความสามารถในด้านการร้องเพลงสหกรณ์การเกษตรได้อยา่งไพเราะ 
3. ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นผู้ ท่ีออกเสียงและใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้องมีความชดัเจนในอกัขระ

และคําควบกลํา้ 
4. ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นผู้ มีบุคลิกท่ีดี และแสดงออกถึงความสามารถในการร้องเพลงบนเวที     

ตอ่หน้าสาธารณะชนอยา่งไมข่ดัเขิน 
5. ผู้ประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์การแสดงบนเวทีในแบบฉบบัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
6. เพลงท่ีใช้ในการประกวด เลือกจากเพลงในอลับัม้เพลงสหกรณ์การเกษตร 1 เพลง และเพลง    

ท่ีผู้ เข้าประกวดเลือกเองตามความถนดั 1 เพลง (เพลงต้นฉบบัในอลับัม้เพลงสหกรณ์การเกษตร สามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก www.co-opthai.com  

7. ผู้สมคัรต้องส่งหลกัฐานการสมคัรพร้อมบนัทึกเสียงร้องของตนเองมา 2 เพลง โดย 1 เพลง     
เลือกจากอลับัม้เพลงสหกรณ์การเกษตร และอีก 1 เพลงเลือกอิสระ 

8. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ ผ่านเข้ารอบจาก ซีดีเพลงท่ีส่งเข้าประกวดและคัดเลือก                 
ผู้ผา่นเข้ารอบเพ่ือประกวดขบัร้องในรอบตดัสนิ ณ หอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

9. กรรมการตดัสินประกอบด้วย นกัประพนัธ์เพลง, ศิลปิน, นกัร้องคณุภาพ และคณาจารย์
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 10. การตดัสนิของกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 
 
5. คุณสมบัตผู้ิเข้าประกวด 

1. สมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุประเภท สนันิบาตสหกรณ์ ลกูจ้าง ข้าราชการ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยมีเอกสาร หรือหนงัสือรับรองจากต้นสงักดั เช่นบตัรประจําตวั ฯลฯ 

2. มีความสามารถในการแสดงออกทัง้การร้อง และลีลาท่ีเป็นเอกลกัษณ์  
3. ใช้ภาษาไทยได้อยา่งถกูต้อง อกัขระ คําควบกลํา้ชดัเจน 
4. มิได้เป็นผู้ประกอบอาชีพนกัร้อง (ท่ีมีผลงานบนัทกึเสียงออกอลับัม้เพลงสูส่าธารณชน) 
5. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสยัให้ถือคําตดัสนิของคณะกรรมการเป็นท่ีสดุ 
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6. การรับสมัคร 
1. สถานท่ีรับสมคัร ณ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั โดยสมคัรด้วยตนเอง  

หรือส่งหลกัฐานการสมคัรทางไปรษณีย์ มาท่ี ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั เลขท่ี 79 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. หลกัฐานการสมคัร 
- ใบสมคัร (ดาวน์โหลดทาง www.co-opthai.com) 
- รูปถ่ายขนาดโปสเตอร์ (4 X 6 นิว้) จํานวน 2 ภาพ พร้อมลงลายมือช่ือด้านหลงั 
- สําเนาบตัรประชาชน 
- ซีดี (CD) บนัทกึเสียงร้องเพลงประกวด 2 เพลง ตามข้อ 4. (ซีดีเพลงประกวด จะมีเสียงดนตรี 

หรือไมมี่ก็ได้ทัง้ 2 กรณี) 
 

7. คณะกรรมการโครงการ “ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร เน่ืองในวันครบรอบ 100 ปี 
สหกรณ์ไทย (2559)”  

ที่ปรึกษาโครงการ  
1. คณุสรุศกัดิ ์ ซมิตระกลู  กรรมการผู้จดัการบริษัทฟาร์มแชนแนล 
2. คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ ตรวจสอบกิจการ และท่ีปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร         
แห่งประเทศไทย จํากดั (ชสท.) 
3. คณุณฐัพล นนัทนาวฒัน์  ท่ีปรึกษา ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั (ชสท.) 
คณะกรรมการดาํเนินงาน 
1. นายศริิชยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการดําเนินการ ชสท. 
2. นายณฎัฐชยั จิตถนอม รองประธานกรรมการดําเนินการ ชสท. 
3. นายนดั ดวงใส  รองประธานกรรมการดําเนินการ ชสท. 
4. นายโชคดี ออสวุรรณ ผู้จดัการใหญ่ ชสท. 
5. นายจีรพฒัน์ งามสง่า  รองผู้จดัการใหญ่ ชสท. กรรมการและเลขานกุาร 
6. นายประพจน์ ภูท่องคํา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
คณะกรรมการตดัสิน 
 1.  อาจารย์วนิยั     พนัธุรักษ์ ศลิปินวงดอิิมพอสซเิบิล้    

 2.  อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง ผู้บริหารคา่ยเพลงอาร์สยาม, กรรมการตดัสนิ รายการ “ชิงช้าสวรรค์” 
 3.  อาจารย์นํา้ตาล  นํา้เพชร ศลิปินนกัร้องพระพิฆเนศทองคําพระราชทาน 
 4.  อาจารย์สรุพล    ธญัญวบิลูย์ หวัหน้าสาขาดนตรีตะวนัตก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 5.  นิค นิรนาม   ศลิปินนกัร้อง   

 

 



4 
 

 

8. ประเภทรางวัล  

ประกอบด้วยรางวัล 

1. ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
รางวลัชนะเลศิ  1 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 20,000 บาท  
รางวลัรองชนะเลศิ นกัร้องชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 10,000 บาท  
รางวลัชมเชย นกัร้องชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท 

2. ชาย อายุ 30 ปี ขึน้ไป 
รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 20,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลศิ นกัร้องชาย อาย ุ30 ปีขึน้ไป 2 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 10,000 บาท 
รางวลัชมเชย นกัร้องชาย อาย ุ30 ปีขึน้ไป 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท 

3. หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 20,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลศิ นกัร้องหญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 10,000 บาท 
รางวลัชมเชย นกัร้องหญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท  

4. หญิง อายุ 30 ปี ขึน้ไป 
รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั โลเ่กียรตยิศ พร้อมเงินสด 20,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศ นกัร้องหญิง อายตุัง้แต ่30 ปีขึน้ไป 2 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 10,000 บาท 
รางวลัชมเชย นกัร้องหญิง อายตุัง้แต ่30 ปีขึน้ไป 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท  

 
9. ระยะเวลา 
 1 มกราคม – 22 เมษายน 2559  รับสมคัร และสง่ผลงานเข้าประกวด 
 1 - 30 เมษายน 2559   คดัเลือกผลงานรอบแรก 
 3 พฤษภาคม 2559   ประกาศผลการคดัเลือกรอบแรก  
 12 พฤษภาคม   จดัการประกวดรอบชิงชนะเลศิ 
 30 พฤษภาคม 2559   เชิญผู้ชนะเลศิมาขบัร้องในวนัเปิดศนูย์เรียนรู้ 100 สหกรณ์ไทย  
 
10. การประชาสัมพันธ์ 

1. หนงัสือพิมพ์ ชสท. 
2. Website ชสท. www.co-opthai.com 
3. สง่เอกสารประชาสมัพนัธ์ ตามหน่วยงานราชการ, สหกรณ์ ทางไปรษณีย์ 
4. ตดิโปสเตอร์ตามสถานท่ีสําคญั 
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หมายเหตุ 
ชสท. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการจดัประกวด   

ครัง้นี ้โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 


