
NBTC

	 “วััยเด็็ก”	คืือวััยแห่่งการเรียนร้�	เปรียบเสมืือนต้�นกล้�า	ทีี่�ต้�องปล้้กฝัังบ่มืเพาะ	การให่�เด็็กซึึมืซัึบแล้ะเรียนร้� 

คือนเที่นต์้สำาห่รับวััยเด็็กอย่างเห่มืาะสมื	 จึึงเป็นส่�งสำาคัืญในการกำาห่นด็ท่ี่ศที่างการเจึร่ญเต่้บโต้ส่้การสร�างคืน

คุืณภาพในสงัคืมื	ในขณะเดี็ยวักัน	สื�อโที่รทัี่ศน์	ซึึ�งเป็นสื�อทีี่�เข�าถึึงกลุ่้มืผู้้�ชมืทัี่�วัประเที่ศได็�อยา่งคืรอบคืล้มุืแล้ะรวัด็เร็วั	 

อีกทัี่�งเป็นสื�อทีี่�เข�าถึึงวััยเด็็กได็�ง่าย	 ก็ได็�กล้ายเป็นส่วันห่นึ�งในการเสร่มืสร�างพัฒนาการของเด็็ก	 ทัี่�งคืวัามืค่ืด็	 

คืวัามืสร�างสรรค์ื	คืวัามืกล้�าแสด็งออก	ต้ล้อด็จึนเป็นเคืรื�องมืือช่วัยเสร่มืสร�างคุืณธรรมืให่�กับต้�นกล้�าเห่ล่้านี�

	 อย่างไรก็ดี็	 เมืื�อพ่จึารณาต้ล้าด็รายการเด็็กในโที่รทัี่ศน์ไที่ย	 พบว่ัา	 รายการเด็็กทีี่�เป็นต้ำานานในอดี็ต้ยุคื 

ทีี่วีัแอนะล็้อก	 ทีี่�ห่ล้ายคืนใน	 Gen	 Y	 เต่้บโต้มืากับการรับชมืรายการเห่ล้่านี�	 เช่น	 สโมืสรผึู้�งน�อย	 ห่น้ที่ำาได็�	 ห่รือ 

เจึ�าขุนที่อง	 ล้�วันแต่้ล้าจึอไปแล้�วั	 พร�อมืกับการมีืผู้้�ผู้ล่้ต้รายการห่น�าให่ม่ืๆ	 เข�ามืาส่้ต้ล้าด็	 ต้ล้อด็จึนการเข�ามืา 

ของรายการการ์ต้้นจึากต่้างประเที่ศทีี่�เร่�มืได็�รับคืวัามืน่ยมืในกลุ่้มืผู้้�ชมืเด็็ก

	 ในยุคืปัจึจุึบันทีี่�อุต้สาห่กรรมืโที่รทัี่ศน์เองก็ได็�รับผู้ล้กระที่บจึากทัี่�งภาวัะว่ักฤต้เศรษฐก่จึ	 แล้ะการระบาด็

ของไวัรัสโคืว่ัด็-19	 ประกอบกับการคืืนใบอนุญาต้การประกอบก่จึการของกลุ่้มืช่องโที่รทัี่ศน์ด่็จ่ึทัี่ล้	 ประเภที่

ธุรก่จึห่มืวัด็ห่ม่้ืเด็็กเยาวัชนแล้ะคืรอบคืรัวั	 ส่งผู้ล้ให่�รายการสำาห่รับเด็็กในช่องโที่รทัี่ศน์ด่็จ่ึทัี่ล้ล้ด็น�อยล้งไปมืาก	 

มืากไปกว่ัานั�น	 การเปลี้�ยนแปล้งอย่างรวัด็เร็วัที่างเที่คืโนโล้ยยีุคืด่็จ่ึทัี่ล้	 (Digital	 Disruption)	 ทีี่�ที่ำาให่�สื�อออนไล้น์

ขยายตั้วั	ยังได็�ส่งผู้ล้ให่�รายการเด็็กทีี่�เป็นรายการเฉพาะกลุ่้มื	มีืการกระจึายตั้วัไปส่้ช่องที่างออนไล้น์ด็�วัย

	 นอกจึากนี�	อีกปัจึจัึยห่นึ�งทีี่�ที่ำาให่�รายการเด็็กมีืจึำานวันน�อย	คืือ	ปัญห่าของการผู้ล่้ต้รายการเด็็กทีี่�ต้�องอาศัย 

คืวัามืค่ืด็สร�างสรรค์ืในการที่ำาคือนเที่นต์้จึนสามืารถึสร�างคืวัามืประทัี่บใจึให่�แก่ผู้้�รับชมืแล้ะสามืารถึก�าวัขึ�นมืา

เป็นรายการทีี่�ได็�รับคืวัามืน่ยมืในวังกวั�าง	 แล้ะเนื�องจึากรายการเด็็กนั�นห่าสปอนเซึอร์ได็�ยาก	 แล้ะยังมีืข�อจึำากัด็ 

ในการโฆษณาส่นคื�าในช่วังรายการเด็็ก	 ที่ำาให่�กล้ายเป็นข�อจึำากัด็ที่างธุรก่จึทีี่�ส่งผู้ล้ให่�บางช่องโที่รทัี่ศน์ด่็จ่ึทัี่ล้ 

ไม่ืมีืรายการเด็็กอย้่ในผัู้งรายการเล้ย

เจาะเวลา ตามหา เจาะเวลา ตามหา “รายการเด็็ก”“รายการเด็็ก”
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แสกนรายการเด็็ก 19 ช่่องโทรทัศน์ดิ็จิทัล

(ผัังรายการเดื็อนตุลาคม 2564)

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

เสาร์	(07.00-08.00	น.)
Young	Jeng	ยังเจ๋๋ง	/	ตะวัันย้�ม่		

อาท้ิตย์	(07.00-08.00	น.)
ยังเจ๋๋ง	/	Creator	เป็็นได้็ง่ายจั๋ง

เสาร์	(06.00-08.00	น.)
ค้ิด็ส์สนุก	สุด็สัป็ด็าห์์	/	TataTitiToto	ได็โนม่หั์ศจ๋รรย์	/	
ขบวันการฟัันนำ�านม่	/	บ้านนักว้ัทิยาศาสตร์น้อย	/	
การ์ตูนร้กกี�	ซููม่	/	สอนศ้ลป์็	/	Kids	Rangers	
ป็ฏ้ิบัต้การเด็็กช่่างค้ิด็	/	Let’s	Design	
แอบบอกให้์ออกแบบ
อาท้ิตย์	(06.00-08.00	น.)
ค้ิด็ส์สนุก	สุด็สัป็ด็าห์์	/	TataTitiToto	ได็โนม่หั์ศจ๋รรย์	/	
ขบวันการฟัันนำ�านม่	/	บ้านนักว้ัทิยาศาสตร์น้อย	/	
การ์ตูนร้กกี�	ซููม่	/	สอนศ้ลป์็	/	ห์ม้่อข้าวัห์ม้่อแกง	/
ท้ิาให้์อ่าน	-The	Reading	Hero	

เสาร์	(16.00-17.00	น.)
SUPER	10	อัจ๋ฉร้ยะพัันธ์ุุ์จ้๋�วั	

อาท้ิตย์	(08.30-09.00	น.)
ณััช่ช่า	แอนด์็	เด็อะแก็ง	

เสาร์	(05.55-06.55	น.)
ซีูพีัโช่ว์ั-	สวันสัตว์ั	ม่ห์าสนุก

อาท้ิตย์	(05.55-06.55	น.)
รากแก้วั	เรนเจ๋อร์

สารคิดี็	เกษตรสมุ่นไพัรไทิย	คินไทิยหั์วัใจ๋ไม่่ท้ิอ

สร้างศ้ลป์็	/	ลายแทิงชุ่ม่ช่น

เสาร์	อาท้ิตย์	(08.00-09.00	น.)	
รายการสารคิดี็	เปิ็ด็โลกสัตว์ัม่หั์ศจ๋รรย์

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-07.00	น.)	
รายการศาสนา	อรุณัธุ์รรม่	
และ	พุัทิธุ์ปั็ญญาภ้ิรม่ย์	

เสาร์	อาท้ิตย์	(13.00-15.00	น.)	
คินรักบ้าน	เทีิ�ยวัตาม่รอย	อยู่สบาย	

ตัวอย่างรายการอื�นๆ ในกลุ่มครอบครัวรายการเด็็กช่่อง
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ตัวอย่างรายการอื�นๆ ในกลุ่มครอบครัว

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-07.00	น.)
DEX	club	cartoon

เสาร์์	(12.00-13.00	น.)
School	Rangers	รถโรงเรียน

เสาร์	อาท้ิตย์	(10.10-11.05	น.)
รายการ	นายจ๋๋า	ทิาสม่าแล้วั

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.50-08.40	น.)
Happy	Family	Weekend	ภิาพัยนตร์สำาห์รับเด็็ก
การ์ตูน

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-07.00	น.)
สารคิดี็	ชี่ว้ัตสัตว์ัม่หั์ศจ๋รรย์	
เสาร์	อาท้ิตย์	(07.00-09.00	น.)
9	การ์ตูน	
เสาร์	อาท้ิตย์	(09.00-09.30	น.)	
สารคิดี็	ชี่ว้ัตสัตว์ัม่หั์ศจ๋รรย์	
จั๋นทิร์-ศุกร์	(10.30-11.00	น.)	
ม่ะห์ม่ากับบรรด็าเพ่ั�อนซีู�

เสาร์	(10.00-11.00	น.)
รัน	เก่งจ๋ร้ง	ช้่งค่ิาเทิอม่	
เสาร์	อาท้ิตย์	(16.00-17.00	น.)
เก่งจ๋ร้ง	ช้่งค่ิาเทิอม่

เสาร์	(10.00-11.00	น.)
ทุ่ิงแสงตะวััน	
เสาร์	อาท้ิตย์	(04.00-04.40	น.)
รายการธุ์รรม่ะ	และสารคิดี็

เสาร์	อาท้ิตย์	(07.00-08.00	น.)
การ์ตูนฮ้ิตสุด็สัป็ด็าห์์

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-7.00	น.)
สารคิดี็ป็ระสบการณ์ัโลก	
เสาร์	อาท้ิตย์	(18.00-19.00	น.)
เกม่ต่อชี่ว้ัต

เสาร์	อาท้ิตย์	(09.00-11.00	น.)
รายการคิรอบคิรัวั	เช่่น	ตาม่อำาเภิอจ๋าน		
ช่่างป็ระจ๋ำาบ้าน	บ้านและสวัน	

เสาร์	อาท้ิตย์	(08.00-08.30	น.)
รายการสารคิดี็	เปิ็ด็โลกสุด็สัป็ด็าห์์	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

รายการเด็็กช่่อง



NBTC

1 พิิจารณาจากรายการท่ี่�ออกอากาศในปีี 2563 
2 พิิจารณาจากรายการท่ี่�ออกอากาศในปีี 2561-2563

	 จึากข�อม้ืล้ผัู้งรายการเดื็อนตุ้ล้าคืมื	2564	ของ	19	ช่องโที่รทัี่ศน์ด่็จ่ึทัี่ล้	ซึึ�งไม่ืรวัมืช่องทีี่�อย้่ระห่ว่ัางที่ด็ล้อง

ออกอากาศ	เช่น	ช่อง	ALTV	ซึึ�งเป็นช่องรายการสำาห่รับเด็็กโด็ยเฉพาะ	ช่องการศึกษา	แล้ะช่อง	T	Sports	ซึึ�งเป็น

ช่องกีฬา	พบว่ัา	มีืถึึง	9	ช่องทีี่�ไม่ืมีืรายการเด็็กในผัู้งรายการ	แต่้ยังคืงรายการสำาห่รับคืรอบคืรัวัในผัู้งรายการ	เช่น	

กลุ่้มืรายการสารคืดี็	ห่รือประเภที่รายการวัาไรตี้�สำาห่รับคืรอบคืรัวัแที่น	

	 โด็ยภาพรวัมืจึะเห็่นได็�ว่ัา	 รายการเด็็กทีี่�มีือย้่ในผัู้งรายการปัจึจุึบัน	 ยังมีืจึำากัด็อย้่ในไม่ืกี�ช่องรายการ	แล้ะ 

มีืจึำานวันไมื่มืากนัก	 โด็ยเฉพาะในช่องโที่รทัี่ศน์ประเภที่ธุรก่จึ	 ซึึ�งเป็นผู้ล้มืาจึากข�อจึำากัด็เช่งธุรก่จึของรายการเด็็ก 

ดั็งทีี่�ได็�กล่้าวัไปแล้�วั	อย่างไรก็ดี็	ยังคืงมีืช่องไที่ยพีบีเอส	ซึึ�งเป็นช่องโที่รทัี่ศน์ประเภที่สาธารณะทีี่�ไม่ืมีืข�อจึำากัด็เรื�อง

ที่างธุรก่จึดั็งกล่้าวั	ทีี่�ให่�คืวัามืสำาคัืญกับรายการเด็็กมืากทีี่�สุด็ในขณะนี�	ซึึ�งการวััด็คืวัามืน่ยมืรายการสำาห่รับเด็็กจึาก

ข�อม้ืล้เรต้ต่้�งจึะพบว่ัา	แต่้ล้ะรายการมีืเรต้ต่้�งไม่ืส้งมืากนัก	เนื�องจึากเป็นรายการเฉพาะกลุ่้มืผู้้�ชมื	(Niche)	เท่ี่านั�น

 

	 ในขณะเดี็ยวักัน	การวััด็คืวัามืสำาเร็จึของรายการเด็็กทีี่�ดี็แล้ะมีืคุืณภาพอีกช่องที่างห่นึ�งนั�น	สามืารถึพ่จึารณา

ได็�จึากรายการทีี่�ได็�รับรางวััล้จึากองค์ืกรต่้างๆ	 ในการตั้ด็ส่นรายการทีี่�ออกอากาศที่างโที่รทัี่ศน์	 ซึึ�งในปี	 2564	 

มีืการประกาศมือบรางวััล้สำาห่รับรายการเด็็กแล้�วัทัี่�งส่�น	 2	 เวัทีี่	 ได็�แก่	 รางวััล้นาฏราช	 คืรั�งทีี่�	 121	 โด็ยรายการ

ทีี่�ได็�รับรางวััล้คืือ	 รายการ	 “Super	 10”	 ซึึ�งออกอากาศที่างช่องเว่ัร์คืพอยท์ี่ทีี่วีั	 แล้ะรางวััล้ทีี่วีัสีขาวั	 คืรั�งทีี่�	 22  

โด็ยรายการทีี่�ได็�รับรางวััล้คืือ	 รายการ	 “Kids	 Rangers	ปฏ่บัต่้การเด็็กช่างค่ืด็”	 ซึึ�งออกอากาศที่างช่องไที่ยพีบีเอส 

อย่างไรก็ดี็	 เมืื�อว่ัเคืราะห่์ข�อม้ืล้เรต้ต่้�งของทัี่�งสองรายการนี�จึะเห็่นได็�ว่ัา	 ทัี่�งสองรายการต้่างก็มีืกลุ่้มืเป้าห่มืาย 

ทีี่�แต้กต่้างกันอย่างชัด็เจึน	

รางวััลนาฏราช รางวััลท่ี่ว่ัส่ีขาวั 
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เรตต้�งเฉล่ี่�ยท่ั่�วประเทั่ศ

เขตกรุงเทั่พฯ

เขตต่างจ่ังหว่ด

เพศหญ้ิง

เพศชาย

อายุ 

 (4- 5 ปี)

 (6- 9 ปี)

 (10-14 ปี)

 (15-19 ปี)

 (20-24 ปี)

 (25-29 ปี)

 (30-34 ปี)

 (35-39 ปี)

 (40-44 ปี)

 (45-49 ปี)

 มากกว่า 50 ปีข้�นไป 

1.462

2.303

1.321

1.504

1.418

0.942

1.012

1.276

0.517

0.712

0.897

1.072

1.030

1.140

1.477

2.379

1.504

2.491

1.339

1.605

1.399

0.959

0.908

1.207

0.488

0.522

0.906

0.768

1.214

1.042

1.456

2.591

ปี 2563ปี 2563

เรตต้�ง

ปี 2564ปี 2564

เรตต้�งรายการ “Super 10”

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research
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เรตต้�งเฉล่ี่�ยท่ั่�วประเทั่ศ

เขตกรุงเทั่พฯ

เขตต่างจ่ังหว่ด

เพศหญ้ิง

เพศชาย

อายุ 

 (4- 5 ปี)

 (6- 9 ปี)

 (10-14 ปี)

 (15-19 ปี)

 (20-24 ปี)

 (25-29 ปี)

 (30-34 ปี)

 (35-39 ปี)

 (40-44 ปี)

 (45-49 ปี)

 มากกว่า 50 ปีข้�นไป 

0.077

0.142

0.066

0.095

0.057

0.149

0.372

0.118

0.013

0

0.001

0.014

0.093

0.057

0.130

0.056

0.036

0.050

0.033

0.039

0.032

0.071

0.128

0.111

0.009

0.002

0.003

0.021

0.046

0.055

0.021

0.022

ปี 2563ปี 2563เรตต้�ง ปี 2564ปี 2564

เรตต้�งรายการ 
“Kids Rangers ปฏ้ิบ่ัต้การเด็กช่างค้ิด” 

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research
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	 รายการ	 “Super	 10	 	 อัจึฉร่ยะพันธ์ุจ่ึ�วั”	 ที่างช่องเว่ัร์คืพอยท์ี่ทีี่วีั	 เป็นรายการโที่รทัี่ศน์ประเภที่วัาไรตี้�

สำาห่รับเด็็กแล้ะเยาวัชน	 ทีี่�เปิด็โอกาสให่�แสด็งคืวัามืสามืารถึต่้างๆ	 ซึึ�งจึากข�อม้ืล้เรต้ต่้�งพบว่ัา	 กลุ่้มืเป้าห่มืายห่ลั้ก

ของผู้้�ชมืไม่ืใช่เด็็กเท่ี่านั�น	 แต่้ยังคืรอบคืลุ้มืถึึงกลุ่้มืคืรอบคืรัวัทัี่�งห่มืด็	 โด็ยพบว่ัา	 ช่วังอายุทีี่�รับชมืรายการส้งสุด็	 

(ในปี	2563	แล้ะ	2564)	เป็นกลุ่้มืผู้้�ให่ญ่อายุมืากกว่ัา	50	ปีขึ�นไป	ส่วันกลุ่้มืเด็็กทีี่�รับชมืมืากทีี่�สุด็เป็นช่วังอายุ	10-14	ปี	

	 ในขณะทีี่�รายการ	 “Kids	 Rangers	 ปฏ่บัต่้การเด็็กช่างค่ืด็”	 ที่างช่องไที่ยพีบีเอส	 เป็นรายการ	 Reality	

Show	ในร้ปแบบการเรียนร้�	ผู้สมืผู้สานคืวัามืสนุกห่ล้ากรส	ทีี่�เห่มืาะกับกลุ่้มืเป้าห่มืายระดั็บประถึมืศึกษา	ซึึ�งจึาก

ข�อม้ืล้เรต้ต่้�งพบว่ัา	 มีืคืวัามืแต้กต่้างกันกับรายการ	Super	10	กล่้าวัคืือ	 ช่วังอายุของผู้้�รับชมืรายการเป็นกลุ่้มืเด็็ก 

ซึึ�งมีือายุตั้�งแต่้	4-14	ปี	โด็ยช่วังอายุทีี่�น่ยมืรับชมืมืากทีี่�สุด็	เป็นช่วังอายุ	6-9	ปี	ในทัี่�งซีึซัึน	3	แล้ะซีึซัึน	4	

	 โด็ยสรุปแล้�วั	 ไม่ืว่ัารายการเด็็กในร้ปแบบใด็ก็ต้ามื	 ทัี่�งรายการสำาห่รับเด็็ก	 แล้ะรายการที่ี�เด็็กเข�ามืาร่วัมื 

มีืบที่บาที่	 ต้่างก็มีืจึำานวันน�อยมืากในผู้ังรายการปัจึจุึบัน	 รายการสำาห่รับเด็็กแล้ะเยาวัชน	 จึึงเป็นกลุ่้มืรายการ 

ทีี่�สมืคืวัรต้�องได็�รับการสนับสนุนทัี่�งจึากภาคืรัฐแล้ะเอกชน	 แล้ะที่ี�สำาคัืญทีี่�สุด็	 รายการเด็็กคืวัรเป็นรายการ 

ทีี่�จุึด็ประกายคืวัามืร้�	ต่้อยอด็คืวัามืค่ืด็สร�างสรรคื	์แล้ะเสร่มืสร�างประสบการณใ์นวััยเด็็ก	ให่�เด็็กได็�เรียนร้�	แล้ะเต่้บโต้

อย่างมีืคุืณภาพนั�นเอง	

จัากข้อมูลี่เบ้ั�องต้นด่งกล่ี่าว สามารถสรุปรูปแบับัรายการเด็ก 
ท่ั่�ออกอากาศในช่องโทั่รท่ั่ศน์ด้จ้ัท่ั่ลี่ได้ว่า ม่ 2 รูปแบับัหล่ี่ก ได้แก่

รายการสำาหร่บัเด็ก รายการท่ั่�ม่เด็กม่บัทั่บัาทั่ร่วมในรายการ

กรณีรายการ	 “Kids	 Rangers	 ปฏ่บัต่้การเด็็ก 

ช่างค่ืด็”	ที่างช่องไที่ยพีบีเอส	เป็นห่นึ�งในตั้วัอย่าง

ของรายการสำาห่รับเด็็ก	 ทีี่�เจึาะต้รงกลุ่้มืเป้าห่มืาย

วััยเด็็กชัด็เจึน	โด็ยมีืฐานผู้้�ชมืในกลุ่้มืเด็็ก		

ส่วันรายการ	 “Super	 10	 	 อัจึฉร่ยะพันธ์ุจ่ึ�วั”	 

ที่างช่องเว่ัร์คืพอยท์ี่ทีี่วีั	 เป็นกรณีรายการที่ี�มีืเด็็ก 

มีืบที่บาที่ร่วัมืสำาคัืญในรายการ	 ทีี่� เจึาะกลุ่้มื 

เป้าห่มืายผู้้�ชมืทัี่�งคืรอบคืรัวัมืากกว่ัากลุ่้มืเด็็ก	
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ช่่อง

รายการเด็็ก

แสกนรายการเด็็ก 19 ช่่องโทรทัศน์ดิ็จิทัล

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

เสาร์	(07.00-08.00	น.)	Young	Jeng	ยังเจ๋๋ง	/	ตะวัันย้�ม่		
อาท้ิตย์	(07.00-08.00	น.)	ยังเจ๋๋ง	/	Creator	เป็็นได้็ง่ายจั๋ง

เสาร์	(06.00-08.00	น.)	ค้ิด็ส์สนุก	สุด็สัป็ด็าห์์	/	TataTitiToto	ได็โนม่หั์ศจ๋รรย์	/	ขบวันการฟัันนำ�านม่	/	บ้านนัก
ว้ัทิยาศาสตร์น้อย	/	การ์ตูนร้กกี�	ซููม่	/	สอนศ้ลป์็	/	Kids	Rangers	ป็ฏ้ิบัต้การเด็็กช่่างค้ิด็	/	Let’s	Design	แอบ
บอกให้์ออกแบบ
อาท้ิตย์	(06.00-08.00	น.)	ค้ิด็ส์สนุก	สุด็สัป็ด็าห์์	/	TataTitiToto	ได็โนม่หั์ศจ๋รรย์	/	ขบวันการฟัันนำ�านม่	/	บ้านนัก
ว้ัทิยาศาสตร์น้อย	/	การ์ตูนร้กกี�	ซููม่	/	สอนศ้ลป์็	/	ห์ม้่อข้าวัห์ม้่อแกง	/	ท้ิาให้์อ่าน	-The	Reading	Hero	

เสาร์	(16.00-17.00	น.)	SUPER	10	อัจ๋ฉร้ยะพัันธ์ุุ์จ้๋�วั	
อาท้ิตย์	(08.30-09.00	น.)	ณััช่ช่า	แอนด์็	เด็อะแก็ง	

เสาร์	(05.55-06.55	น.)	ซีูพีัโช่ว์ั-	สวันสัตว์ั	ม่ห์าสนุก
อาท้ิตย์	(05.55-06.55	น.)	การ์ตูน	คิลับ	/	(05.55-06.55	น.)	รากแก้วั	เรนเจ๋อร์

ช่อง	5

ตัวอย่างรายการอื�นๆ ในกลุ่มครอบครัว

สารคิดี็	เกษตรสมุ่นไพัรไทิย	คินไทิยหั์วัใจ๋ไม่่ท้ิอ

สร้างศ้ลป์็	/	ลายแทิงชุ่ม่ช่น

เสาร์	อาท้ิตย์	(08.00-09.00	น.)	รายการสารคิดี็	เปิ็ด็โลกสัตว์ัม่หั์ศจ๋รรย์

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-07.00	น.)	รายการศาสนา	อรุณัธุ์รรม่	และ	พุัทิธุ์ปั็ญญาภ้ิรม่ย์	

อาท้ิตย์	(10.10-11.05	น.)	รายการ	นายจ๋๋า	ทิาสม่าแล้วั

เสาร์	อาท้ิตย์	(13.00-15.00	น.)	คินรักบ้าน	เทีิ�ยวัตาม่รอย	อยู่สบาย	

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-07.00	น.)	DEX	club	cartoon	
เสาร์์	(12.00-13.00	น.)	School	Rangers	รถโรงเรียน

เสาร์	อาท้ิตย์	(006.50-08.40	น.)	Happy	Family	Weekend	ภิาพัยนตร์สำาห์รับเด็็ก	การ์ตูน

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-07.00	น.)	สารคิดี็	ชี่ว้ัตสัตว์ัม่หั์ศจ๋รรย์	/	(07.00-09.00	น.)	9	การ์ตูน	/	(09.00-09.30	น.)	
สารคิดี็	ชี่ว้ัตสัตว์ัม่หั์ศจ๋รรย์	
จั๋นทิร์-ศุกร์	(10.30-11.00	น.)	ม่ะห์ม่ากับบรรด็าเพ่ั�อนซีู�

เสาร์	(10.00-11.00	น.)	รีรัน	เก่งจ๋ร้ง	ช้่งค่ิาเทิอม่	
เสาร์	อาท้ิตย์	(16.00-17.00	น.)	เก่งจ๋ร้ง	ช้่งค่ิาเทิอม่

เสาร์	อาท้ิตย์	(06.00-7.00	น.)	สารคิดี็ป็ระสบการณ์ัโลก	(18.00-19.00	น.)	เกม่ต่อชี่ว้ัต

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

เสาร์	(10.00-11.00	น.)	ทุ่ิงแสงตะวััน	
เสาร์	อาท้ิตย์	(04.00-04.40	น.)	รายการธุ์รรม่ะ	และสารคิดี็

เสาร์	อาท้ิตย์	(09.00-11.00	น.)	รายการคิรอบคิรัวั	เช่่น	ตาม่อำาเภิอจ๋าน	ช่่างป็ระจ๋ำาบ้าน	บ้านและสวัน	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	

เสาร์	อาท้ิตย์	(07.00-08.00	น.)	การ์ตูนฮ้ิตสุด็สัป็ด็าห์์

เสาร์	อาท้ิตย์	(08.00-0830	น.)	รายการสารคิดี็	เปิ็ด็โลกสุด็สัป็ด็าห์์	

ไม่่มี่รายการเด็็ก	


