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คณะทํางานการบริหารองคความรู ป ๒๕๕๔ รวม ๒๘ คน
๒๘ แกนนํา ที่ไดรับการคัดเลือกจากกอง/สํานัก/เขต (๒๓ หนวยงาน) เพื่อเปนตัวแทนหนวยงานเขารวม
เปนคณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีรายชื่อดังนี้
๑. กวพ. (นายสําราญ สาราบรรณ/นายวุฒินัย ยุวนานนท) ๒. สนพ. (นางพิชฎา อารยานุรักษ) ๓. สพส. (นายทนง
พรประดับเกียรติ) ๔. สสจ. (นายเศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ) ๕. กพฉ. (นายมนัส เสียงกอง) ๖. สพท. (น.ส. สรอยเพชร
ตันติรัตนานนท) ๗. กผง. (นางณัฐมนต สกุลชน) ๘. กกจ. (นายดนัย ชื่นอารมย) ๙. กค. (น.ส. อัญชลี วัฒนากลาง)
๑๐. สพก. (นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด) ๑๑. สลคช. (นางจิระนุช ชาญณรงคกุล) ๑๒. นตน. (น.ส. วิภาพรรณ รุงเรือง)
๑๓. กพร. (นายวิรัช จันทรโรทัย) ๑๔. สถานีวิทยุฯ (นายสมชาย ภูแกว) ๑๕. สลก. (นายธีระชัย แยมพรายดี) ๑๖. ศสท.
(นางอาธิดา รักวงษ) ๑๗. กวศ. (น.ส. ฐิติกานต กลัมพสุต) ๑๘. สสข. ๑ ชัยนาท (น.ส. ศิริรัตน ตุมโท) ๑๙. สสข. ๒
ราชบุรี (นางปาลลิน พวงมี) ๒๐. สสข. ๓ ระยอง (น.ส. อิสรี เกงนอก) ๒๑. สสข. ๔ ขอนแกน
(น.ส. ชฎารัตน ชุมพรัตน) ๒๒. สสข. ๕ สงขลา (นายจตุรงค พรหมวิจิต) และ ๒๓. สสข. ๖ เชียงใหม (นายสมมาตร
ชาญชัย) โดยมี นางสุกัญญา อธิปอนันต (ผอ.กวพ.) เปนประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู และนายบุญรัตน
สุขมาก (เลขาคณะทํางาน) ผูชวยเลขาฯ มี ๒ คน คือ นางศิริวรรณ หวังดี และนางนิธินันท ผิวงาม ก็ขอแจงขาวให

หนวยงานยอยไดทราบอยางเปนทางการคะ.....

ทีมเลขา KM’๕๔

สรุปการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตรระหวางป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓
กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนนโยบายและแนวทางการสงเสริมการเกษตร
มาตั้งแตป ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน (๒๕๕๔) โดยไดปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรและเนนการเรียนแบบมีสวนรวม
(Participatory Learning) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับตองไดรับการพัฒนาใหเปนบุคลากรที่มีความสามารถพรอม
(Knowledge Worker) KM เริ่มตนจาก ๙ จังหวัด ขยายสู ๑๘ จังหวัด ขยายสู ๗๖ จังหวัด และขยายครอบคลุมทุกหนวยงาน
ยอยทั่วประเทศในป ๒๕๕๒ มีการสรางแรงจูงใจโดยประกวดหนวยงาน KM ดีเดน จัดใหมีการนําเสนอผลงานในเวที
วิชาการ นําประเด็น KM ไปเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ตลอดจนจัดกระบวนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับตาง ๆ เชน RW/ PW/ DW/ อื่น ๆ สวนการใหคําปรึกษาอธิบดีและรองอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร ในฐานะ CEO และ CKO มีสวนรวมในการตัดสินใจและใหคําแนะนําแกคณะทํางานการบริหารองคความรูตอเนื่องสม่ําเสมอ
การบริหารจัดการ KM คือ ๑. การเตรียมการในการจัดการความรู ๒. ดําเนินการจัดการความรู ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ไดใหความสําคัญกับการ
จัดทําแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานยอย บันทึกจัดเก็บความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําทะเบียนผูรู/วิทยากร และจัดหมวดหมู/คัดเลือกองคความรูและพิมพ
เผยแพร จัดทํา VCD เกี่ยวกับ Best Practices ของเกษตรกร ๓. การนําองคความรูใหมมาสูปฏิบัติและการขยายผล สูการจัดการองคความรูใหกับเจาหนาที่และ
เกษตรกรไดนําไปใชทํางาน KM มีการประเมินผลและระบบฐานขอมูลคือ ๑. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู ๒. ระบบฐานขอมูลกรมสงเสริม
การเกษตรไดจัดทําระบบฐานขอมูลเพือ่ จัดเก็บเผยแพรองคความรูโดยพัฒนาอุปกรณและบุคลากรใหรองรับงาน (Hardware + Software) คือ ป ๒๕๔๘ ฝกฝนถอด
สกัดองคความรู ป ๒๕๔๙ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเปนคุณลิขิต ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ใช Contact Center เปนคลังความรูหลัก
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เก็บมาฝากกับ...ชุมชนนักสงเสริม

สังคม KM
KM กลไกขับเคลื่อนงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมสงเสริม
การเกษตรได กํา หนดนโยบายและแนวทางการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม
การเกษตร โดยให นํ า การจั ด การความรู มาใช เ ป น กลไกในการ
ขับ เคลื่อนการดํา เนินงานผ า นเวทีตามระบบสง เสริ มการเกษตร คื อ
RW/PW/DW เปนตน ทั้งนี้กรมไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับ
เขตและจังหวัดดวยแลว...
กองวิจัยฯ จัดประชุมหารือ เรื่องการจัดเวที RW กับเขต เมื่อ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กอง
วิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไดจัดประชุมผูแทนกอง/สํานัก/
เขต เพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น ตามระบบส ง เสริ ม
การเกษตรประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเตรี ยมความ
พรอมในการเขารวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ในป
๒๕๕๔ (รวม ๓ ครั้ง) ซึ่งไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก
หนวยงานดังกลาวดีมากครับ
คณะทํางานการบริหารองคความรู ป ๒๕๕๔ ขอแจงขาวไป
ยังหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขตและจังหวัด) วาขณะนี้กรมไดแตงตั้ง
คณะทํางานการบริหารองคความรูระดับสวนกลางเสร็จเรียบรอยแลว
จึงขอความรวมมือใหทุกหนวยงานยอย ทบทวนและแตงตั้ง KM Team
พรอมกับเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจํ า ป ๒๕๕๔ ในการนี้ จ ะได นํ า ข อ มู ล ไปใช
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที RW ซึ่งทุกเขตมีกําหนดจัดใหแลวเสร็จภายใน
กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นี้เองคะ...

สมกลิ้ง

"ลิขิต" ทางลัดสูการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
หลายครั้ง ที่ผมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งใน
การทํางาน รวมไปถึงการเขียนบันทึกประสบการณองคความรู
เรื่องเลา การสรุปบทเรียน ฯลฯ ผมมักจะสรุปเสมอๆ วา หากจดไมได-เขียนไม
ออก ธรรมชาติของคนเราก็จะวนซ้ํากลับไป ฟง - คิด - ถาม เก็บขอมูลเพิ่มเติม
แลวจึงลงมือเขียนตอไปได
"คนเราชอบพูดแตไมชอบเขียน" ไมวา จะเปนบุคคลกลุมไหน อาชีพอะไร
ก็มักไมแตกตางกัน เลาไดเปนฉาก ๆ แตใหเขียนอยางที่เลามักจะถูกปฏิเสธ และ
ตอบหนาตาเฉยวา "เขียนไมออก" หรือไมก็ "ไมรูวาจะเขียนอะไร" ทัง้ ๆ ทีพ่ ูด
ยังไมทันจบก็มี... ตามความคิดเห็นของผม ผมคิดวาการเขียนเปนกระบวนการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองที่สําคัญทางหนึ่ง หลายทานคงจําไดวา ตั้งแตสมัยเด็ก ๆ
เราทองหัวใจนักปราชญ "สุ จิ ปุ ลิ" กันจนติดปาก ซึ่งก็มีการขยายความถึง
หัวใจนักปราชญหรือวิธีการเรียนรู ๔ แบบไววา
สุ ยอมาจาก สุตะ แปลวา ฟง ..... จิ ยอมาจาก จินตะ แปลวา คิด
ปุ ยอมาจาก ปุจฉา แปลวา ถาม..... ลิ ยอมาจาก ลิขิต แปลวา จด
ผมขอสรุปวา "ลิขิต" คือทางลัดสูการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การเรียนรู
และศึกษานั้นตามธรรมชาติอาจจะไมเรียงลําดับอะไรไวกอน-หลังตายตัว ขึ้นอยู
กับวาใครจะเลือกแบบไหน ชอบแบบใดก็แลวแตจริตของแตละคนจากประสบ
การณ หากเราเลือกแบบที่ ๔ หรือลงมือ "ลิขิต" จด-สรุป ฯลฯ การพัฒนาอีก ๓
แบบเขาก็จะมาเอง.... เพราะการที่จะลงมือเขียนไดนั้น ผูรูทานวา "การเขียนเปน
กระบวนการทางปญญา" ตองคิดรวบยอด สรุป และตกผลึกทางความคิดแลวจึง
จะกลั่นออกมาเปนตัวอักษรได... หากจดไมได-เขียนไมออก ธรรมชาติของคนเรา
ก็จะวนซ้ํากลับไป ฟง - คิด - ถาม เก็บขอมูลเพิ่มเติม (เรียนรูโดยวิธีอนื่ หรือ
หลายๆ วิธี) แลวจึงลงมือเขียนตอไปได เมื่อลงมือเขียน- จดบันทึก ซึ่งเปนการ
พัฒนาหรือเรียนรูวิธีหนึ่ง เราก็จะไดพัฒนาทักษะการเรียนรูอ ื่น ๆ ตามมาไดอยาง
ไมนาเชื่อ ไมวาจะเปนการฟงที่ดีขึ้น การคิดทีล่ ะเอียด รอบคอบ ไมดว นสรุป การ
ถามที่ดี สรางสรรค และเกิดผลตอการเรียนรูเพิ่มเติม หรือแมแตการศึกษา-อาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู หากทานไมเชื่อก็ลองลงมือเขียนหรือ "ลิขิต" ดูนะครับ

สิงหปาสัก

สรุปการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตรระหวางป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ (ตอ)
และป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ พัฒนาจาก Contract Center เปน K-Center ผลจากการจัดการความรู คือ ๑. ผลลัพธของการจัดการความรู คือ เจาหนาที่ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องในเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรและเวทีเฉพาะกิจ สวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาในเวทีของโครงการตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วทุก
พื้นที่ทั้งจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน และมีการจัดเก็บองคความรูไวใน Website หนวยงาน ไฟลขอมูล เอกสารสิ่งพิมพ
และสื่ออื่น ๆ จนเกิดผลงานเปนรูปธรรมนํามาสูการเปนหนวยงาน KM ดีเดน ไมนอยกวา ๑๕ หนวยงาน และมีองคความรูไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ เรื่อง ทั้งองคความรูของหนวยงาน เจาหนาที่ และกลุมเกษตรกร ๒. ประโยชนขององคความรูใหมที่เกิดขึ้นใน
งานสงเสริมการเกษตร ไดมาจากการคัดเลือกหนวยงานและเกษตรกรดีเดนเพื่อถอดบทเรียนเปนกรณีตัวอยางที่ไดผล หรือ
Best Practice ในการนําความรูเทคโนโลยีวิชาการดังกลาวไปสูการปฏิบัติและการเผยแพร ๓. ปญหาอุปสรรคและการเรียนรู
ใน KM คือ เจาหนาที่ใช KM แบบทองจํา เปนภาระงาน และขาดการจดบันทึก จึงปรับแกโดยทบทวนทําความเขาใจและฝก
ทักษะเจาหนาที่ใหเขาใจหลักการประโยชนของ KM ในการทํางานกับเกษตรกร ทําใหเห็นวา KM ผูกติดกับงานสงเสริม
การเกษตร ประกอบดวย ๔ ขั้นตอนงาน ๑) วิเคราะหงาน ๒) วิเคราะหความรูที่ตองใชในการปฏิบัติงานและวิธีการเรียนรู ๓) จัดการเรียนรูและสรุปองค
ความรู และ ๔) จัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู ในป ๒๕๕๔ จึงมุงเนนการสงเสริมเพื่อใหหนวยงานยอยและบุคลากรสามารถใชเครื่องมือ KM เพื่อ
จัดการองคความรูสูเกษตรกรใหบรรลุผล ตามงานหลักขององคกร งานตามนโยบายและยุทธศาสตร และงานตามโครงการตาง ๆ ใหเกิดผลงานสงเสริม
การเกษตรเปนรูปธรรม
ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง
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คุยกับประธาน KM

KM Online คลอดแลวคะ...คุณวุฒินัย ยุวนานนท

แจง
วา ไดจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อบันทึกแผนและรายงานผล KM เสร็จแลว คือ
Program KM Online ซึ่งจัดทําขึ้นมาก็เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
หนวยงานยอยไดจัดเก็บงาน KM ไดสะดวกรวดเร็วและเขาถึงไดงาย จึงได
รวมกันจัดทําโปรแกรมดังกลาวขึ้นมาใชในป ๒๕๕๔ โดยมีคูมือ
ประกอบการใชงานใหดวย เปนอีกชิ้นงานหนึ่งของคณะทํางานยอย KA ถา
ทานใชแลว KM จะรูสึกสบาย ไมหนักใจ/งายกวาที่คิด สะดวก รวดเร็วทันใจ
(ที่สําคัญ...ประหยัดกระดาษไดมาก ๆ คะ)
สสข. ๒ ราชบุร.ี .. ทีมงาน KM พรอมลุย เริ่มตนปงบประมาณ
๒๕๕๔ เจแอด (ปาลลิน พวงมี) เตรียมพรอมสําหรับการจัดประชุม
ทีมงาน KM ของเขตโดยปนี้จะนําจังหวัดเขามารวมเปนคณะทํางาน
ดวย ก็ตองขอขอบคุณทาน ผอ.สุพจน แสงประทุม ที่ใหการสนับสนุนและ
เปนกําลังใจใหดวยดีตลอดมา (ทีมนี้ฟตจริง ๆ ครับ)
เลือกไมถกู มีแตคนเกง ทราบขาวจากทีมงานระดับเขตมาวา KM
นะใชงายงาย แตบางเขตก็บอกวา KM นะ...ใชยากยาก ไมวาทานจะรูสึกยังงัย
ก็อยากจะขอรบกวน KM Team ของหนวยงานยอยทุก ๆ ทาน ใหชวยรับฟง
และประมวลขอมูลจากผูใช KM ของจังหวัดกันจริง ๆ บางนะคะ เพราะเราจะ
ไดกอดคอกันไปพรอม ๆ กัน มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูจากจังหวัดที่เปน
Best Practice กันดีกวานะ...ตัวเอง (ขอแคฟง...ก็พอแลวนะ)
งานดี...เงินเดิน ในป ๒๕๕๔ กรมฯ ไดมีนโยบายชัดเจนแลววา
ใหใช KM เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร โดยนํา KM มา
จัดการองคความรูสูเจาหนาที่และเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดผานเวที RW/PW/DW ใหดวย เพื่อจะไดเกิดความสะดวกกับการทํางานจะ
ไดไมตองหนักอกหนักใจกันนะครับ (เงินเยอะคอย ๆ ใชนะเดี๋ยวหมดเร็ว...)

ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมสงเสริมการเกษตร
ไดเห็นชอบใหนําเครื่องมือ KM มาเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตรโดยให จัดการองค
ความรูที่มีอยูเพื่อสนับสนุนการถายทอดความรู
ทางวิชาการผานชองทางตางๆวางระบบในการ
ถายทอดองคความรูจากสวนกลางสูเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติและเกษตรกร และถายทอดองคความรูจากพื้นที่สูเกษตรกร
ใหบรรลุผล รวมทั้งสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดขึ้น
ในทุกหนวยงานยอยใหเกิดผลสําเร็จ
เปนถอยความ ที่ไดหยิบยกมาจากเอกสาร นโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ที่ไดระบุไวเพื่อใหทุกหนวยงานยอยและผูมีสวนเกี่ยวของ
ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใช
ใหสอดรับ สอดคลองกับเปาหมายและเจตนารมณขององคกรได
เปนมรรคเปนผล ในป ๒๕๕๔ ก็ขอความรวมมือเพื่อขับเคลื่อน
ผลักดัน การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ให
ปรากฏผลเปนรูปธรรม มีผลงานในเชิงประจักษทั้งในภาพรวมของ
องคกร หนวยงานยอย และเกษตรกร ในป ๒๕๕๔ ยังคงใหมี การ
คัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน อีกดวย จึงขอแจงขอมูลขาวสารให
ทุก ๆ หนวยงานยอยไดทราบและเตรียมความพรอมไวตั้งแตตน
ปงบประมาณ เพื่อใหผลการดําเนินงาน KM ป ๒๕๕๔ เกิด
ประโยชนตอองคกร และเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม...
สุกัญญา อธิปอนันต

นกหัวจุก

ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู
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ชวงนี้ มีหลายหนวยงานที่ไดสอบถามขอมูลมายังทีมเลขาฯ เกี่ยวกับ เปาหมายและแนวทาง KM ป ๒๕๕๔ นั้นมีอะไรบาง ก็ขอเรียน
ใหกับทุกทานไดทราบเปนการเบื้องตน เพื่อจะไดทบทวนหลักการและประโยชนในการใชเครื่องมือ KM ในการจัดการองคความรูสูงาน
สงเสริมการเกษตรใหบรรลุผล คือ ๑. การใชเครื่องมือ KM ควรสอดคลองกับบทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงาน ๒. การคัดเลือกงาน
มาการจัดการความรูควรสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรหลักขององคกร ปญหาความตองการ ๓. องคความรูทนี่ ํามาใช ควรระบุแหลงที่มา
และเนื้อหาสาระใหชัดเจนเปนรูปธรรม ๔. จัดทําแผน KM เพื่อใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนทิศทางเดียวกัน ๕. มีวิธีการ/ชองทาง
ในการใชเครื่องมือ KM สูกลุมบุคคลเปาหมาย และ ๖. มีการบันทึกจัดเก็บผลงานและความรู เปนหลักฐานยืนยันแสดงผลงาน ทั้งนี้สิ่งสําคัญที่
ทานสามารถดําเนินการไดกอ นคือ ทบทวนประมวลขอมูล/สรุปปญหาความตองการเพื่อจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตรภายใน
หนวยงานของทานนั้นมีอะไรบาง หมายความวา ทานตองการใชเครื่องมือ KM เพื่อแกไขปญหาประเด็นอะไรบาง ทําการวิเคราะหองคความรู
ที่จําเปนตองใชปฏิบัติงานดังกลาวใหบรรลุผลมีอะไรบาง...กําหนดเปนกิจกรรมในการจัดการความรูที่เปนรูปธรรม และเขียน“ยกรางแผนการ
จัดการความรู” ของหนวยงานโดยไมตองรอสั่งการเพื่อจะไดรวมกันทํางานเชิงรุกดวยกันคะ... KM News...เปนกําลังใจใหกับ KM Team ทุก ๆ
หนวยงานยอย....ทดลองทําดู ทั้งนี้คาดวา “แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)” ตองแลวเสร็จ (สง) ภายในเดือนธันวาคม 2553 นี้คะ.
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การจัดประชุมรวมกับผูแทนกอง/สํานัก/เขต
เรื่อง การพิจารณาแนวทางการจัดเวที RW ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕
นายอนันต ลิลา (รธส. วก.)
นางสุกัญญา อธิปอนันต
(ผอ.กวพ.)

บรรยากาศ
การประชุม

นายอนันต ลิ
ลา (รธส.วก)

กอหญา มามา...
อนันต ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
สุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี/ สมชาย ภูแกว
กองบรรณาธิการ สมชาย ภูแกว/ บุญรัตน สุขมาก/ พิชฎา อารยานุรักษ/ ศิริวรรณ หวังดี/ ปริญญารัตน ภูศิริ/ ธีระชัย แยมพรายดี/
ศิริรัตน ตุมโท/ ปาลลิน พวงมี/ อิสรี เกงนอก/ ชฎารัตน ชุมพรัตน/ สมคิด รัตนวงศ/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณ ลิเหล็ก/ ยุภาพร
แสงแกว
ฝายศิลป/ออกแบบรูปเลม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ กลิ่นจําปา

ที่ปรึกษา

