เจาะเวลา ตามหา “รายการเด็็ก”

“วััยเด็็ก” คืือวััยแห่่งการเรีียนรู้้� เปรีียบเสมืือนต้้นกล้้า ที่่�ต้้องปลููกฝัังบ่่มเพาะ การให้้เด็็กซึึมซัับและเรีียนรู้้�
คอนเทนต์์สำำ�หรัับวััยเด็็กอย่่างเหมาะสม  จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการกำำ�หนดทิิศทางการเจริิญเติิบโตสู่่�การสร้้างคน
คุุณภาพในสัังคม ในขณะเดีียวกััน สื่่�อโทรทััศน์์ ซึ่่ง� เป็็นสื่่อ� ที่เ่� ข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้ช� มทั่่�วประเทศได้้อย่่างครอบคลุุมและรวดเร็็ว 
อีีกทั้้�งเป็็นสื่่�อที่่�เข้้าถึึงวััยเด็็กได้้ง่่าย ก็็ได้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการเสริิมสร้้างพััฒนาการของเด็็ก ทั้้�งความคิิด 
ความสร้้างสรรค์์ ความกล้้าแสดงออก ตลอดจนเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยเสริิมสร้้างคุุณธรรมให้้กัับต้น้ กล้้าเหล่่านี้้�
อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อพิิจารณาตลาดรายการเด็็กในโทรทััศน์์ไทย พบว่่า รายการเด็็กที่่�เป็็นตำำ�นานในอดีีตยุุค
ทีีวีีแอนะล็็อก ที่่�หลายคนใน Gen Y เติิบโตมากัับการรัับชมรายการเหล่่านี้้� เช่่น สโมสรผึ้้�งน้้อย หนููทำำ�ได้้ หรืือ
เจ้้าขุุนทอง ล้้วนแต่่ลาจอไปแล้้ว  พร้้อมกัับการมีีผู้้�ผลิิตรายการหน้้าใหม่่ๆ เข้้ามาสู่่�ตลาด ตลอดจนการเข้้ามา
ของรายการการ์์ตููนจากต่่างประเทศที่่�เริ่่�มได้้รัับความนิิยมในกลุ่่�มผู้้�ชมเด็็ก
ในยุุคปััจจุุบัันที่่�อุุตสาหกรรมโทรทััศน์์เองก็็ได้้รัับผลกระทบจากทั้้�งภาวะวิิกฤตเศรษฐกิิจ  และการระบาด
ของไวรััสโควิิด-19 ประกอบกัับการคืืนใบอนุุญาตการประกอบกิิจการของกลุ่่�มช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล  ประเภท
ธุุรกิิจหมวดหมู่่�เด็็กเยาวชนและครอบครััว ส่่งผลให้้รายการสำำ�หรัับเด็็กในช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลลดน้้อยลงไปมาก
มากไปกว่่านั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วทางเทคโนโลยีียุุคดิิจิิทััล  (Digital Disruption) ที่่�ทำำ�ให้้สื่่�อออนไลน์์
ขยายตััว ยัังได้้ส่่งผลให้้รายการเด็็กที่่�เป็็นรายการเฉพาะกลุ่่�ม มีีการกระจายตััวไปสู่่�ช่่องทางออนไลน์์ด้้วย
นอกจากนี้้� อีกี ปััจจัยั หนึ่่�งที่ทำ่� ำ�ให้้รายการเด็็กมีีจำำ�นวนน้้อย คืือ ปััญหาของการผลิิตรายการเด็็กที่ต้่� อ้ งอาศััย
ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำำ�คอนเทนต์์จนสามารถสร้้างความประทัับใจให้้แก่่ผู้้�รัับชมและสามารถก้้าวขึ้้�นมา
เป็็นรายการที่่�ได้้รัับความนิิยมในวงกว้้าง และเนื่่�องจากรายการเด็็กนั้้�นหาสปอนเซอร์์ได้้ยาก และยัังมีีข้้อจำำ�กััด
ในการโฆษณาสิินค้้าในช่่วงรายการเด็็ก ทำำ�ให้้กลายเป็็นข้้อจำำ�กััดทางธุุรกิิจที่่�ส่่งผลให้้บางช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล
ไม่่มีีรายการเด็็กอยู่่�ในผัังรายการเลย

แสกนรายการเด็็ก 19 ช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล
(ผัังรายการเดืือนตุุลาคม 2564)

ช่่อง

รายการเด็็ก
ไม่่มีีรายการเด็็ก

ตััวอย่่างรายการอื่่�นๆ ในกลุ่่�มครอบครััว
สารคดีี เกษตรสมุุนไพรไทย คนไทยหััวใจไม่่ท้้อ

เสาร์์ (07.00-08.00 น.)
Young Jeng ยัังเจ๋๋ง / ตะวัันยิ้้�ม  
อาทิิตย์์ (07.00-08.00 น.)
ยัังเจ๋๋ง / Creator เป็็นได้้ง่่ายจััง
เสาร์์ (06.00-08.00 น.)
คิิดส์์สนุุก สุุดสััปดาห์์ / TataTitiToto ไดโนมหััศจรรย์์ /
ขบวนการฟัันน้ำำ�� นม / บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย /
การ์์ตููนริิกกี้้� ซููม / สอนศิิลป์์ / Kids Rangers
ปฏิิบััติิการเด็็กช่่างคิิด / Let’s Design
แอบบอกให้้ออกแบบ
อาทิิตย์์ (06.00-08.00 น.)
คิิดส์์สนุุก สุุดสัปด
ั าห์์ / TataTitiToto ไดโนมหััศจรรย์์ /
ขบวนการฟัันน้ำำ�� นม / บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย /
การ์์ตููนริิกกี้้� ซููม / สอนศิิลป์์ / หม้้อข้้าวหม้้อแกง /
ท้้าให้้อ่่าน -The Reading Hero
ไม่่มีีรายการเด็็ก

สร้้างศิิลป์์ / ลายแทงชุุมชน

ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (08.00-09.00 น.)
รายการสารคดีี เปิิดโลกสััตว์์มหััศจรรย์์

ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (06.00-07.00 น.)
รายการศาสนา อรุุณธรรม 
และ พุุทธปััญญาภิิรมย์์

ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (13.00-15.00 น.)
คนรัักบ้้าน เที่่�ยวตามรอย อยู่่�สบาย

เสาร์์ (16.00-17.00 น.)
SUPER 10 อััจฉริิยะพัันธุ์์�จิ๋๋�ว 
อาทิิตย์์ (08.30-09.00 น.)
ณััชชา แอนด์์ เดอะแก็็ง
เสาร์์ (05.55-06.55 น.)
ซีีพีีโชว์์- สวนสััตว์์ มหาสนุุก
อาทิิตย์์ (05.55-06.55 น.)
รากแก้้ว เรนเจอร์์

ช่่อง

รายการเด็็ก

ตััวอย่่างรายการอื่่�นๆ ในกลุ่่�มครอบครััว

เสาร์์ อาทิิตย์์ (06.00-07.00 น.)
DEX club cartoon
เสาร์์์� (12.00-13.00 น.)
School Rangers รถโรงเรีียน
ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (10.10-11.05 น.)
รายการ นายจ๋๋า ทาสมาแล้้ว

เสาร์์ อาทิิตย์์ (06.50-08.40 น.)
Happy Family Weekend ภาพยนตร์์สำำ�หรัับเด็็ก
การ์์ตููน
เสาร์์ อาทิิตย์์ (06.00-07.00 น.)
สารคดีี ชีีวิิตสััตว์์มหััศจรรย์์
เสาร์์ อาทิิตย์์ (07.00-09.00 น.)
9 การ์์ตููน
เสาร์์ อาทิิตย์์ (09.00-09.30 น.)
สารคดีี ชีีวิิตสััตว์์มหััศจรรย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์ (10.30-11.00 น.)
มะหมากัับบรรดาเพื่่�อนซี้้�
เสาร์์ (10.00-11.00 น.)
รััน เก่่งจริิง ชิิงค่่าเทอม 
เสาร์์ อาทิิตย์์ (16.00-17.00 น.)
เก่่งจริิง ชิิงค่่าเทอม
ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (06.00-7.00 น.)
สารคดีีประสบการณ์์โลก
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (18.00-19.00 น.)
เกมต่่อชีีวิิต

เสาร์์ (10.00-11.00 น.)
ทุ่่�งแสงตะวััน
เสาร์์ อาทิิตย์์ (04.00-04.40 น.)
รายการธรรมะ และสารคดีี
ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (09.00-11.00 น.)
รายการครอบครััว เช่่น ตามอำำ�เภอจาน
ช่่างประจำำ�บ้้าน บ้้านและสวน

เสาร์์ อาทิิตย์์ (07.00-08.00 น.)
การ์์ตููนฮิิตสุุดสััปดาห์์
ไม่่มีีรายการเด็็ก

เสาร์์ อาทิติ ย์์ (08.00-08.30 น.)
รายการสารคดีี เปิิดโลกสุุดสััปดาห์์

จากข้้อมููลผัังรายการเดืือนตุุลาคม 2564 ของ 19 ช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ซึ่่�งไม่่รวมช่่องที่่�อยู่่�ระหว่่างทดลอง
ออกอากาศ เช่่น ช่่อง ALTV ซึ่่�งเป็็นช่่องรายการสำำ�หรัับเด็็กโดยเฉพาะ ช่่องการศึึกษา และช่่อง T Sports ซึ่่�งเป็็น
ช่่องกีีฬา พบว่่า มีีถึึง 9 ช่่องที่่�ไม่่มีีรายการเด็็กในผัังรายการ แต่่ยัังคงรายการสำำ�หรัับครอบครััวในผัังรายการ เช่่น
กลุ่่�มรายการสารคดีี หรืือประเภทรายการวาไรตี้้�สำำ�หรัับครอบครััวแทน
โดยภาพรวมจะเห็็นได้้ว่่า รายการเด็็กที่่�มีีอยู่่�ในผัังรายการปััจจุุบััน ยัังมีีจำำ�กัดั อยู่่�ในไม่่กี่่�ช่่องรายการ และ
มีีจำำ�นวนไม่่มากนััก โดยเฉพาะในช่่องโทรทััศน์์ประเภทธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นผลมาจากข้้อจำำ�กััดเชิิงธุุรกิิจของรายการเด็็ก
ดัังที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้ว อย่่างไรก็็ดีี ยัังคงมีีช่่องไทยพีีบีีเอส ซึ่่�งเป็็นช่่องโทรทััศน์์ประเภทสาธารณะที่�ไ่ ม่่มีีข้้อจำำ�กัดั เรื่่�อง
ทางธุุรกิิจดัังกล่่าว ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับรายการเด็็กมากที่�สุ่ ุดในขณะนี้้� ซึ่่�งการวััดความนิิยมรายการสำำ�หรัับเด็็กจาก
ข้้อมููลเรตติ้้�งจะพบว่่า แต่่ละรายการมีีเรตติ้้�งไม่่สููงมากนััก เนื่่�องจากเป็็นรายการเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ชม (Niche) เท่่านั้้�น

รางวััลนาฏราช

รางวััลทีีวีีสีีขาว

ในขณะเดีียวกััน การวััดความสำำ�เร็็จของรายการเด็็กที่ดี่� แี ละมีีคุณ
ุ ภาพอีีกช่่องทางหนึ่่�งนั้้�น สามารถพิิจารณา
ได้้จากรายการที่่�ได้้รัับรางวััลจากองค์์กรต่่างๆ ในการตััดสิินรายการที่่�ออกอากาศทางโทรทััศน์์ ซึ่่�งในปีี 2564
มีีการประกาศมอบรางวััลสำำ�หรัับรายการเด็็กแล้้วทั้้�งสิ้้�น 2 เวทีี ได้้แก่่ รางวััลนาฏราช ครั้้�งที่่� 121 โดยรายการ
ที่่�ได้้รัับรางวััลคืือ รายการ “Super 10” ซึ่่�งออกอากาศทางช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี และรางวััลทีีวีีสีีขาว ครั้้�งที่่� 22
โดยรายการที่ไ�่ ด้้รัับรางวััลคืือ รายการ “Kids Rangers ปฏิิบััติิการเด็็กช่่างคิิด” ซึ่่�งออกอากาศทางช่่องไทยพีีบีเี อส
อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลเรตติ้้�งของทั้้�งสองรายการนี้้�จะเห็็นได้้ว่่า ทั้้�งสองรายการต่่างก็็มีีกลุ่่�มเป้้าหมาย
ที่่�แตกต่่างกัันอย่่างชััดเจน
1
2

พิิจารณาจากรายการที่่�ออกอากาศในปีี 2563
พิิจารณาจากรายการที่่�ออกอากาศในปีี 2561-2563

เรตติ้้�งรายการ “Super 10”

เรตติ้้�ง
เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั่่�วประเทศ
เขตกรุุงเทพฯ
เขตต่่างจัังหวััด
เพศหญิิง
เพศชาย
อายุุ
(4- 5 ปีี)
(6- 9 ปีี)
(10-14 ปีี)
(15-19 ปีี)
(20-24 ปีี)
(25-29 ปีี)
(30-34 ปีี)
(35-39 ปีี)
(40-44 ปีี)
(45-49 ปีี)
มากกว่่า 50 ปีีขึ้้�นไป

ปีี 2563

ปีี 2564

1.462
2.303
1.321
1.504
1.418

1.504
2.491
1.339
1.605
1.399

0.942
1.012
1.276
0.517
0.712
0.897
1.072
1.030
1.140
1.477
2.379

0.959
0.908
1.207
0.488
0.522
0.906
0.768
1.214
1.042
1.456
2.591

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

เรตติ้้�งรายการ
“Kids Rangers ปฏิิบััติิการเด็็กช่่างคิิด”

เรตติ้้�ง
เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั่่�วประเทศ
เขตกรุุงเทพฯ
เขตต่่างจัังหวััด
เพศหญิิง
เพศชาย
อายุุ
(4- 5 ปีี)
(6- 9 ปีี)
(10-14 ปีี)
(15-19 ปีี)
(20-24 ปีี)
(25-29 ปีี)
(30-34 ปีี)
(35-39 ปีี)
(40-44 ปีี)
(45-49 ปีี)
มากกว่่า 50 ปีีขึ้้�นไป

ปีี 2563

ปีี 2564

0.077
0.142
0.066
0.095
0.057

0.036
0.050
0.033
0.039
0.032

0.149
0.372
0.118
0.013
0
0.001
0.014
0.093
0.057
0.130
0.056

0.071
0.128
0.111
0.009
0.002
0.003
0.021
0.046
0.055
0.021
0.022

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

รายการ “Super 10  อััจฉริิยะพัันธุ์์�จิ๋๋�ว” ทางช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี เป็็นรายการโทรทััศน์์ประเภทวาไรตี้้�
สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน ที่่�เปิิดโอกาสให้้แสดงความสามารถต่่างๆ ซึ่่�งจากข้้อมููลเรตติ้้�งพบว่่า กลุ่่�มเป้้าหมายหลััก
ของผู้้�ชมไม่่ใช่่เด็็กเท่่านั้้�น แต่่ยัังครอบคลุุมถึึงกลุ่่�มครอบครััวทั้้�งหมด  โดยพบว่่า ช่่วงอายุุที่่�รัับชมรายการสููงสุุด 
(ในปีี 2563 และ 2564) เป็็นกลุ่่�มผู้้ใ� หญ่่อายุุมากกว่่า 50 ปีีขึ้้น� ไป ส่่วนกลุ่่�มเด็็กที่่รั� บั ชมมากที่่สุ� ดุ เป็็นช่่วงอายุุ 10-14 ปีี
ในขณะที่่�รายการ “Kids Rangers ปฏิิบััติิการเด็็กช่่างคิิด” ทางช่่องไทยพีีบีีเอส เป็็นรายการ Reality
Show ในรููปแบบการเรีียนรู้้� ผสมผสานความสนุุกหลากรส ที่่�เหมาะกัับกลุ่่�มเป้้าหมายระดัับประถมศึึกษา ซึ่่�งจาก
ข้้อมููลเรตติ้้�งพบว่่า มีีความแตกต่่างกัันกัับรายการ Super 10 กล่่าวคืือ ช่่วงอายุุของผู้้�รัับชมรายการเป็็นกลุ่่�มเด็็ก
ซึ่่�งมีีอายุุตั้้�งแต่่ 4-14 ปีี โดยช่่วงอายุุที่่�นิิยมรัับชมมากที่�สุ่ ุด เป็็นช่่วงอายุุ 6-9 ปีี ในทั้้�งซีีซััน 3 และซีีซััน 4

จากข้้อมููลเบื้้�องต้้นดัังกล่่าว สามารถสรุุปรููปแบบรายการเด็็ก
ที่่�ออกอากาศในช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลได้้ว่่า มีี 2 รููปแบบหลััก ได้้แก่่

รายการสำำ�หรัับเด็็ก

กรณีีรายการ “Kids Rangers ปฏิิบััติิการเด็็ก
ช่่างคิิด” ทางช่่องไทยพีีบีีเอส เป็็นหนึ่่�งในตััวอย่่าง
ของรายการสำำ�หรัับเด็็ก ที่่�เจาะตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย
วััยเด็็กชััดเจน โดยมีีฐานผู้้�ชมในกลุ่่�มเด็็ก  

รายการที่่มีี� เด็็กมีีบทบาทร่่วมในรายการ

ส่่วนรายการ “Super 10  อััจฉริิยะพัันธุ์์�จิ๋๋�ว”
ทางช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี เป็็นกรณีีรายการที่่�มีีเด็็ก
มีี บ ทบาทร่่ วมสำำ�คัั ญ ในรายการ ที่่� เ จาะกลุ่่�ม
เป้้าหมายผู้้�ชมทั้้�งครอบครััวมากกว่่ากลุ่่�มเด็็ก

โดยสรุุปแล้้ว  ไม่่ว่่ารายการเด็็กในรููปแบบใดก็็ตาม ทั้้�งรายการสำำ�หรัับเด็็ก และรายการที่่�เด็็กเข้้ามาร่่วม
มีีบทบาท ต่่างก็็มีีจำำ�นวนน้้อยมากในผัังรายการปััจจุุบััน รายการสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน จึึงเป็็นกลุ่่�มรายการ
ที่่�สมควรต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนทั้้�งจากภาครััฐและเอกชน และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด  รายการเด็็กควรเป็็นรายการ
ที่จุ่� ดุ ประกายความรู้้ ต่
� อ่ ยอดความคิิดสร้้างสรรค์์ และเสริิมสร้้างประสบการณ์์ในวััยเด็็ก ให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้� และเติิบโต
อย่่างมีีคุุณภาพนั่่�นเอง

แสกนรายการเด็็ก 19 ช่่องโทรทััศน์์ดิิจิทัิ ัล
ช่่อง
ช่่อง 5

รายการเด็็ก
ตััวอย่่างรายการอื่่�นๆ ในกลุ่่�มครอบครััว
ไม่่มีีรายการเด็็ก
สารคดีี เกษตรสมุุนไพรไทย คนไทยหััวใจไม่่ท้้อ
เสาร์์ (07.00-08.00 น.) Young Jeng ยัังเจ๋๋ง / ตะวัันยิ้้�ม  
อาทิิตย์์ (07.00-08.00 น.) ยัังเจ๋๋ง / Creator เป็็นได้้ง่่ายจััง
เสาร์์ (06.00-08.00 น.) คิิดส์์สนุุก สุุดสััปดาห์์ / TataTitiToto ไดโนมหััศจรรย์์ / ขบวนการฟัันน้ำำ��นม / บ้้านนััก
วิิทยาศาสตร์์น้้อย / การ์์ตููนริิกกี้้� ซููม / สอนศิิลป์์ / Kids Rangers ปฏิิบััติิการเด็็กช่่างคิิด / Let’s Design แอบ
บอกให้้ออกแบบ
อาทิิตย์์ (06.00-08.00 น.) คิิดส์์สนุุก สุุดสััปดาห์์ / TataTitiToto ไดโนมหััศจรรย์์ / ขบวนการฟัันน้ำำ��นม / บ้้านนััก
วิิทยาศาสตร์์น้้อย / การ์์ตููนริิกกี้้� ซููม / สอนศิิลป์์ / หม้้อข้้าวหม้้อแกง / ท้้าให้้อ่่าน -The Reading Hero
ไม่่มีีรายการเด็็ก
สร้้างศิิลป์์ / ลายแทงชุุมชน
ไม่่มีีรายการเด็็ก
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (08.00-09.00 น.) รายการสารคดีี เปิิดโลกสััตว์์มหััศจรรย์์
ไม่่มีีรายการเด็็ก
เสาร์์ อาทิิตย์์ (06.00-07.00 น.) รายการศาสนา อรุุณธรรม และ พุุทธปััญญาภิิรมย์์
ไม่่มีีรายการเด็็ก
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (13.00-15.00 น.) คนรัักบ้้าน เที่่�ยวตามรอย อยู่่�สบาย
เสาร์์ (16.00-17.00 น.) SUPER 10 อััจฉริิยะพัันธุ์์�จิ๋๋�ว 
อาทิิตย์์ (08.30-09.00 น.) ณััชชา แอนด์์ เดอะแก็็ง
เสาร์์ (05.55-06.55 น.) ซีีพีีโชว์์- สวนสััตว์์ มหาสนุุก
อาทิิตย์์ (05.55-06.55 น.) การ์์ตููน คลัับ / (05.55-06.55 น.) รากแก้้ว เรนเจอร์์
เสาร์์ อาทิิตย์์ (06.00-07.00 น.) DEX club cartoon
เสาร์์์� (12.00-13.00 น.) School Rangers รถโรงเรีียน
ไม่่มีีรายการเด็็ก
อาทิิตย์์ (10.10-11.05 น.) รายการ นายจ๋๋า ทาสมาแล้้ว
เสาร์์ อาทิิตย์์ (006.50-08.40 น.) Happy Family Weekend ภาพยนตร์์สำำ�หรัับเด็็ก การ์์ตููน
เสาร์์ อาทิิตย์์ (06.00-07.00 น.) สารคดีี ชีีวิิตสััตว์์มหััศจรรย์์ / (07.00-09.00 น.) 9 การ์์ตููน / (09.00-09.30 น.)
สารคดีี ชีีวิิตสััตว์์มหััศจรรย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์ (10.30-11.00 น.) มะหมากัับบรรดาเพื่่�อนซี้้�
เสาร์์ (10.00-11.00 น.) รีีรััน เก่่งจริิง ชิิงค่่าเทอม 
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (16.00-17.00 น.) เก่่งจริิง ชิิงค่่าเทอม
ไม่่มีีรายการเด็็ก
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (06.00-7.00 น.) สารคดีีประสบการณ์์โลก (18.00-19.00 น.) เกมต่่อชีีวิิต
เสาร์์ (10.00-11.00 น.) ทุ่่�งแสงตะวััน
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (04.00-04.40 น.) รายการธรรมะ และสารคดีี
ไม่่มีีรายการเด็็ก
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (09.00-11.00 น.) รายการครอบครััว เช่่น ตามอำำ�เภอจาน ช่่างประจำำ�บ้้าน บ้้านและสวน
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (07.00-08.00 น.) การ์์ตููนฮิิตสุุดสััปดาห์์
ไม่่มีีรายการเด็็ก
เสาร์์ อาทิติ ย์์ (08.00-0830 น.) รายการสารคดีี เปิิดโลกสุุดสััปดาห์์

