
เพลงท่ี 1 มารชสหกรณการเกษตร 

    (ขับรองโดย  วินัย  พันธุรักษ และ น้ําตาล น้ําเพชร) 

 

 สหกรณการเกษตรแหงสยาม      เลื่องลือนามความภูมิใจไทยทั่วหลา 

 สถาบันแหงการเกษตรของประชา        พัฒนาเกษตรกรใหกาวไกล 

 คุณธรรมนําความคิดสรางความรู          เพ่ือมุงสูเสนทางความกาวหนา 

 สรรคสรางสิ่งดีงามดวยปญญา    ล้ําคุณคาวิถีแหงแดนแหลมทอง 

 * พวกเราจะรวมหัวใจเพ่ือรับใชปวงประชา       พัฒนาเศรษฐกิจรวมกัน 

 ยึดม่ันอุดมการณเปนรากฐานสําคัญ    เพ่ือไทยนั้นอยูดีกินดี 

 มุงไปสูเสนทางอันรุงเรือง    ใหฟูเฟองชื่อถ่ินแผนดินสยาม 

 แผนดินธรรมแผนดินทองสงางาม          สกก. รวมนําสังคมไทย 

 ดําเนินไปในทางความพอเพียง    พรอมอยูเคียงพรอมรักในศักด์ิศรี 

 รูรักสมัครสมานสามัคคี     เพ่ือไดมีพลังอันย่ังยืน (ซ้ํา *) 

 แผนดินธรรมแผนดินทองสงางาม               สกก.  รวมนําสังคมไทย 

        

 

 

 



เพลงท่ี 2 เหนือแสงตะวันสอง 

    (ขับรองโดย  วินัย  พันธุรักษ และ น้ําตาล น้ําเพชร) 

เพียงรุงทอสายประกายแสง 

แสงแหงความรักสมัครสมาน 

พระบารมีศรีกษัตริยชัชวาล 

ฉายสองการเกษตรไทยเรืองไพบูลย 

ชุมนุมสหกรณการเกษตร 

ทั่วประเทศเทิดไทจอมไอศูรย 

จริยธรรม  มโนธรรม  เจิดจํารูญ 

อนุกูลการเกษตรทุกเขตคาม 

*  นอมนํา  ความพอเพียง  เรียงประยุกต 

บํารุงสุขสูถ่ินแผนดินสยาม 

ชสท.  กอกิจวิสิฐงาม 

เชิดชูนามเกษตรกรขจรไกล 

ตะวันสองสาดแสงอันแรงกลา 

ยังดอยกวาแสงงามความโปรงใส 

เงินเพ่ือชาติ  งานเพ่ือชน  ผลกําไร 

กลับคืนให  เพ่ือตอบแทน  คุณแผนดิน  (ซ้ํา * ) 

 

 



เพลงท่ี 3 ตะเกียงทองสองเกษตรไทย 

        (ขับรองโดย สุนารี  ราชสีมา) 

ผืนแผนดินไทย  กวางใหญบนฐานขวานทอง 

อุดมสมบูรณเรืองรอง  ของพืชพรรณจากเหนือจรดใต 

เกษตรกรรม  วัฒนธรรมวิถีถ่ินไทย 

เปนมรดกปูยาตายาย  อาชีพภูมิใจ  สบืทอดลูกหลาน 

การสหกรณ  คูงานการเกษตรไทย 

เคียงขางสรางความม่ันใจ  เปลงแสงไฟสวางไทยทุกยาน 

สองเสริมเพ่ิมพูน แจมแจงแหลงทนุ เห็นทางสรางงาน 

ไลความมืดมน  ยากจนพนผาน  ดวยอุดมการณ  ของสหกรณ 

เปนตะเกียงทอง  สองทางกาวอยางมุงม่ัน 

สมาชิกรวมกลุมแข็งขัน  เปนน้ํามัน  เรงแสงแรงรอน 

สองปจจัยการผลิต จุดประกายความคิด ธรุกิจสองสอน 

ใหอุนไอยามใดหนาวรอน  เอ้ืออาทร  สุข  ทุกข  ชีวี 

* มารวมสรางสรรค  เติมน้ํามันตะเกียงทั่วไทย 

ใหพลังสวางไสว  สองเกษตรไทยกาวไกลนองพ่ี 

ย่ังยืนยาวนาน  บูรณาการสานสามัคคี 

เกษตรกรอยูดีกินดี  ใตรัศมี   

ตะเกียงสหกรณ (ซ้ํา * ) 



เพลงท่ี 4 อุดมการณสหกรณการเกษตร 

        (ขับรองโดย นิค  นิรนาม) 

เกษตรกรไทยกาวไปดวยกัน 

สรางสรรคเชื่อม่ันองคกร 

การเกษตรพระองคทรงสอน 

สหกรณเรืองรองทั่วไทย 

มีอัตลักษณ  และยุทธศาสตรย่ิงใหญ 

เศรษฐกิจม่ันคงสดใส 

สกก.  เสริมสรางกวางไกล 

ศูนยรวมใจสหกรณเพ่ือชุมชน 

*   ยึดม่ันอุดมการณเปนหลัก 

แนนหนักม่ันคงมีเหตุผล 

สรางภูมิคุมกันความจน 

เราทุกคนเรงบริการครบวงจร 

เกษตรกรไทยกาวไปดวยกัน 

สานสัมพันธเครือขายสหกรณ 

การเกษตรวัฒนาถาวร 

กาวไกลกับองคกร  สกก.  (ซ้ํา *) 

การเกษตรวัฒนาถาวร 

กาวไกลกับองคกร  สกก. 

 

 



เพลงท่ี 5 มิ่งขวัญการเกษตร 

(ขับรองโดย เศรษฐา  ศิระฉายา) 

เราเหลาสหกรณการเกษตร  

ทั่วประเทศเทิดองคพระทรงศรี 

มหากษัตริย  นักเกษตร  ทรงปราณี  

ใหไทยมี  ดินอุดม  น้ําสมบูรณ 

สหกรณการเกษตรทุกเขตพรอม  

เพียรหลอหลอม  เกษตรไทยมิใหสูญ 

ดําเนินการประสานสรางอยางพรอมมูล  

อนุกูลกิจการทุกดานไกล 

*  อุดมการณ  พันธกิจ  สิทธิประโยชน  

ลวนรุงโรจน  จรรโลง  ความโปรงใส 

บุคลากรทุกคนเปนกลไก  

ขับเคลื่อนให  เกษตรกรรม  ล้ําสากล 

อัตลักษณ  ศักด์ิศรี  ลวนดีล้ํา  

คุณธรรม  ไมเคยขาด  ประกาศผล 

สิ่งทานได  เราก็ได  ไรกังวล  

ประโยชนชน ประโยชนชาติ ประกาศชัย (ซ้ํา * ) 

ประโยชนชน  ประโยชนชาติ  ประกาศชัย 

ประโยชนชน  ประโยชนชาติ  ประกาศชัย 



เพลงท่ี 6 สดุดีสหกรณการเกษตรไทย 

       (ขับรองโดย  สดใส  รุงโพธิ์ทอง) 

*  ขอสดุดี  สหกรณการเกษตร 

ทั่วประเทศ  ใหคําปรึกษา 

สมาชิก  ชาวไร  ชาวนา 

ที่มีปญหา  เขามาแกไข 

สหกรณ  การเกษตรมีสินคา 

นํามาชวยชาวนาชาวไร 

ขาวไมเขียว  ใบเห่ียวเฉาตาย 

เอาปุยไปใส  ใบเห่ียวหายฉับพลัน 

สมาชิก  เกษตรกรไทย 

มีมากมาย  หลายชนชั้น 

อยากใหรัก  สามัคคีกัน 

มีสายสัมพันธ  ตอกันนานๆ 

สหกรณ  การเกษตรของคนไทย 

กาวไปไกล  ดวยอุดมการณ 

สมาชิก  อุนใจในผลงาน 

ที่สรางสรรค  เพ่ือเกษตรกรไทย (ซ้ํา *) 

 



เพลงท่ี 7 เราคือสหกรณการเกษตร 

        (ขับรองโดย วินัย  พันธุรักษ) 

  ( สรอย) พวกเราสหกรณการเกษตร  

    นําประเทศสรางเศรษฐกิจพอเพียง 

      เรามีทุนเกษตรกรมีสุขพรอมเพรียง 

         หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ียงธรรมไมหวังกําไร 

สหกรณการเกษตรของไทย   บรรพชนรวมใจเริ่มไวในวัดจันทร 

สัญลักษณเกลียวเชือกคงม่ัน(ซ้ํา)    คือคนรวมกัน  สรางสรรคสหกรณ 

อุดมการณ  ของ สกก.   ชวยเสริมเติมตอใหสถาพร 

 ชวยกันแบงปนอาทร(ซ้ํา)     คือสหกรณการเกษตรไทย  

(สรอย) 

หากขาดแคลน  ที่ดินเงินทุน  ตลาดไมหนุนผลผลิตขาดตอน 

มาปรึกษาสหกรณ(ซ้ํา)    ทุกเรื่องเดือดรอน  ก็หายไปพลัน 

 เม่ือมาลงหุน  รวมทุนสมัครใจ  กําไรทั้งขาย  ซื้อหรือกูคับขัน 

 อยาลืมหลักการที่สําคัญ(ซ้ํา)    ซื่อสัตยชวยกันรักม่ันสหกรณ 

(สรอย) 

  เรามีทุนเกษตรกรมีสุขพรอมเพรียง   

   หนึ่งคนหนึ่งเสียงเที่ยงธรรมไมหวังกําไร 



เพลงท่ี 8 เราคือ  ชสท. 

       (ขับรองโดย รุงเพชร  แหลมสิงห) 

  เราคือ สหกรณการเกษตร   ทั่วอาณาเขต สรางเครือขายไมหยุดย้ัง 

  ชื่อ ชสท. อักษรยอกอความหวัง  เปนขุมพลัง ความสําเร็จ เกษตรกรไทย 

มีสัญลักษณ เรือสําเภาแลนลมรี่ เอ ซี เอฟ ที เปนสากลสูสมัย 

รวงขาวสีทอง ความเรืองรองของเกษตรไทย 

ผองเราใสใจ วิสัยทัศน มุงพัฒนา 

*  เปนศูนยกลาง ความรวมมือทั่วทั้งประเทศ 

เพ่ือชาวเกษตร ไดประโยชนมุงเสาะหา 

เพ่ิมพูนความรู รักเชิดชู ในภูมิปญญา 

สรางความศรัทธา สมาชิก คือหลักการ 

ใหคําปรึกษา เรงจัดหาการตลาด สรางเสริมโอกาส ผลผลิตไดมาตรฐาน 

สานสามัคคี กินอยูดี สวัสดิการ  สรางจิตวิญญาณ  อุดมการณสหกรณ 

เรา  ชสท.  มุงสรางเสริมความเชื่อม่ัน 

รวมคิดสรางสรรค  เรงชวยเหลือเอ้ืออาทร 

เขาถึงแกนแท  พรอมดูแล  ครบวงจร 

สหกรณ  การเกษตรแหงประเทศไทย (ซ้ํา * ) 

เขาถึงแกนแท  พรอมดูแล  ครบวงจร 

สหกรณ  การเกษตรแหงประเทศไทย 

สหกรณ  การเกษตรแหงประเทศไทย 



เพลงท่ี 9 สกก. คือสหกรณการเกษตร 

        (ขับรองโดย หนู มิเตอร) 

สกก. สหกรณการเกษตร  สรางเสริมประเทศเศรษฐกิจและสังคม 

มีเรื่องราวยาวนาน  ประสบการณเพาะบม   

นาชื่นชมอุดมการณ  ปณิธานมุงม่ัน 

เปนศูนยกลางสงเสริมการผลิต  สรางเศรษฐกิจ  เรื่องการตลาดสวัสดิการ 

สหกรณยืนหยัด วิสัยทัศนเต็มข้ัน 

เรียนรูหลักการ  ชวยเหลือแบงปน  สรรคสรางความดี 

*  สายสัมพันธ  แนบแนนเหนียว  ดังเกลียวเชือก 

ไมแบงเลือก  มุงสรางความสุข  ในทุกที่ 

สัญลักษณ  เพ่ิมพลัง  เรารวมกันสานสามัคคี 

รุงเจ็ดสี  ชูคุณธรรม  นอมนําใจ ไมแบงแยกเชื้อชาติศาสนา 

สมาชิกลวนมาดวยอุดมการณอันย่ิงใหญ 

แนวความคิดเปนหนึ่ง  ยึดถือประชาธิปไตย 

เรารักษาไว  ใหเปนองคกรของความชัดเจน 

สกก.  สหกรณการเกษตร 

สรางอาณาเขตทั่วไทยใหเราไดเห็น 

สกก.  ยึดม่ันครรลองตามกฎเกณฑ 

เพราะเรามุงเนนสรางความสุขสูทุกมวลชน 

สกก.  ยึดม่ันครรลองตามกฎเกณฑ 

เพราะเรามุงเนนสรางความสุขสูทุกมวลชน 

เพราะเรามุงเนนสรางความสุข...สูทุกคน... (ซ้ํา * ) 



เพลงท่ี 10 รวมใจเกษตรกร 

(ขับรองโดย น้ําตาล  น้ําเพชร) 

เกษตรกรผองไทย  รวมใจพรอมเพรียงมุงม่ัน 

พวกเรารวมกัน  กอต้ังสหกรณไทย ใหความรูสูชุมชน 

ยืนหยัดดวยใจพอเพียง   หลอเลี้ยงเกื้อกูลใหทุนเม่ือเจอเพศภัย 

* ในยามคับขัน  พวกเราชวยกันยอมผานพนไปไดดวยดี 

มาเถิดมารวม  ดวยใจที่มี  สองมือนี้แปรเปลี่ยนเปนพลัง 

อุดมการณของเรา  ทําเพ่ือพ่ีนองชาวไร   

ยึดถือประชาธิปไตย  ดวยใจเสรี 

เสมอภาค  ยุติธรรม  อยูรวมกันสมานสามัคคี   

สรางสรรค  สิ่งที่ดี  เพ่ือพ่ีนอง  เกษตรกรผองไทย 

หากเปรียบกับหยดน้ํา หยดเล็กเพียงไร รวมกันยอมตานภัยได 

พวกเราพ่ีนองจับมือรวมใจ  อุปสรรคใดใดหรือจะสูพวกเรา 

เกษตรกรผองไทย  รวมใจ  พรอมเพรียง  มุงม่ัน 

พวกเรารวมกัน  กอต้ังสหกรณไทย 

ใหความรูสูชุมชน  ยืนหยัด  ดวยใจพอเพียง 

สหกรณของเรา  มุงทําเพ่ือชาวประชา  (ซ้ํา * ) 

สหกรณของเรา  มุงทําเพ่ือชาวประชา 



เพลงท่ี 11 สหกรณการเกษตรรวมใจ  

    (ขับรองโดย  วินัย  พันธุรักษ และ น้ําตาล น้ําเพชร) 

 (ญ) สหกรณการเกษตรแหงสยาม      เลื่องลือนามความภูมิใจไทยทั่วหลา 

 สถาบันแหงการเกษตรของประชา      พัฒนาเกษตรกรใหกาวไกล 

 (ช) คุณธรรมนําความคิดสรางความรู     เพ่ือมุงสูเสนทางความกาวหนา 

 สรรคสรางสิ่งดีงามดวยปญญา      ล้ําคุณคาวิถีแหงแดนแหลมทอง 

 *(ช, ญ) พวกเราจะรวมหัวใจเพ่ือรับใชปวงประชา       พัฒนาเศรษฐกิจรวมกัน 

 ยึดม่ันอุดมการณเปนรากฐานสําคัญ     เพ่ือไทยนั้นอยูดีกินดี 

 มุงไปสูเสนทางอันรุงเรือง       ใหฟูเฟองชื่อถ่ินแผนดินสยาม 

 แผนดินธรรมแผนดินทองสงางาม       สกก. รวมนําสังคมไทย 

 ดําเนินไปในทางความพอเพียง       พรอมอยูเคียงพรอมรักในศักด์ิศรี 

 รูรักสมัครสมานสามัคค ี      เพ่ือไดมีพลังอันย่ังยืน  (ซ้ํา *) 

 แผนดินธรรมแผนดินทองสงางาม   สกก.  รวมนําสังคมไทย 

 


