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	 รายการประเภทวาไรต้ี้�	(Variety	Show)	เป็นกลุ่่�มรายการท้�ม้ความหลุ่ากหลุ่าย	ให้ความร้้	ความบัันเทิง	ในร้ปแบับั 
ตี้�างๆ	 ตี้ามกลุ่ย่ทธ์์ของสถาน้โทรทัศน์แตี้�ลุ่ะช่�อง	 กลุ่่�มรายการวาไรต้ี้�	 ม้ตัี้�งแตี้�รายการทอลุ่์คโช่ว์	 เกมโช่ว์	 รายการ 
ตี้อบัปัญหา	รายการเร้ยลุ่ลิุ่ต้ี้�โช่ว์	รวมถึงรายการถ�ายทอดสดรายการบัันเทิงตี้�างๆ	

	 ความนิยมของกลุ่่�มรายการวาไรต้ี้�ในแตี้�ลุ่ะย่คสมัย	ม้การเปลุ้่�ยนแปลุ่งไปตี้ามกาลุ่เวลุ่า	ในยค่เริ�มต้ี้นของกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศไทย	 ช่�วงปี	 2498-2525	 รายการวาไรต้ี้�แข�งขันตี้อบัปัญหา	 หรือ	Quiz	 Show	 เป็นรายการท้�ได้
รับัความนิยมในกลุ่่�มผู้้้ช่มโทรทัศน์ส้ง	 เช่�น	 รายการ	 “ตี้อบัปัญหาภาษาอังกฤษ	 กับัเช่ลุ่ล์ุ่”	 ทางช่�อง	 4	 บัางข่นพรหม	 
ในปี	2508	หรือรายการ	“ย้�สิบัคำาถาม”	ทางช่�องสถาน้โทรทัศน์กองทัพบักช่�อง	5	(ช่�อง	7	ขาวดำา)	ในปี	2509	

	 ตี้�อมาในช่�วงปี	 2525	 เป็นย่คทองของรายการเกมโช่ว์	 โดยรายการท้�ม้ชื่�อเส้ยงในขณะนั�น	 ได้แก�	 รายการ	 
“พลิุ่กล็ุ่อค”	 ทางช่�อง	 ททบั.5	 ซึึ่�งเป็นเกมโช่ว์ท้�เลุ่�นกับัตัี้วเลุ่ข	 ทายตัี้วเลุ่ขท้�มากกว�าหรือน้อยกว�า	 แลุ่ะเปิดโอกาสให้ 
ผู้้้ช่มทางบ้ัานท้�ได้รับัการคดัเลืุ่อกเข้ามาร�วมแข�งขัน		นอกจากน้�	ยังม้รายการอื�นท้�ได้รับัความนิยมเช่�นกัน	ได้แก�	รายการ	 
“มาตี้ามนัด”	ทางช่�อง	ททบั.5	ท้�ม้	“เศรษฐา	ศิระฉายา”	แลุ่ะ	“ญาณ้	จงวิส่ทธิ์�”	 เป็นพิธ้์กรแลุ่ะสร้างชื่�อเส้ยงให้กับั
รายการน้�มากท้�ส่ด	แลุ่ะรายการ	“ชิ่งร้อยชิ่งลุ้่าน”	ทางช่�อง	7	ในปี	2533	ท้�สร้างชื่�อเส้ยงให้กับั	“ปัญญา	นิรันดร์ก่ลุ่”	
พิธ้์กรรายการ	ซึึ่�งเป็นผู้้้ถือห้่นใหญ�	บัริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำากัด	ในปัจจ่บััน

	 ตี้�อมาเป็นย่คท้�กลุ่่�มรายการประเภททอล์ุ่คโช่ว์เริ�มได้รับัความนิยมมากขึ�น	 เช่�น	 รายการ	 “เวท้วาท้”	 ทาง 
ช่�อง	 ททบั.5	 ท้�ได้สร้างนักโต้ี้วาท้ท้�ม้ชื่�อเส้ยงของประเทศหลุ่ายคน	 ก�อนท้�รายการประเภทน้�จะพัฒนามาเป็นรายการ
ประเภทวาไรต้ี้�ทอลุ่ค์โช่ว์	เช่�น	รายการ	“คืนน้�ท้�ช่�อง	9”	ออกอากาศในป	ี2531	ซึึ่�งตี้�อมาเปลุ้่�ยนชื่�อเป็น	“ท้�น้�กร่งเทพ”	แลุ่ะ
ย้ายมาออกอากาศทางช่�อง	ททบั.5	แลุ่ะช่�อง	7	ตี้ามลุ่ำาดับั	นอกจากน้�	ยังม้รายการ	“4	ท่�มสแควร์”	ทางช่�อง	7	รายการ	 
“ทไวไลุ่ท์โช่ว์”	ทางช่�อง	3	แลุ่ะรายการ	“เจาะใจ”	ทางช่�อง	ททบั.5	ด้วย	

	 รายการเร้ยลุ่ลิุ่ต้ี้�โช่ว์	 เป็นกลุ่่�มรายการท้�เริ�มเข้าส้�ตี้ลุ่าดโทรทัศน์ไทยในปี	 2545	 ด้วยรายการ	 “เกมช้่วิตี้”	 
ทางช่�อง	7		ซึึ่�งนำาเสนอเรื�องราวการใช้่ช้่วิตี้ของคนท้�มาอย้�ร�วมกันในร้านอาหารแลุ่ะบัา้น	แตี้�ยังไม�ได้รับัความนยิมมากนัก 
จนในปี	2546	เกิดรายการเร้ยลุ่ลิุ่ต้ี้�ประกวดร้องเพลุ่ง	“เดอะ	สตี้าร์	ค้นฟ้้าคว้าดาว”	ทางช่�อง	9	แลุ่ะในปี	2547	ม้รายการ	 
“อคาเดม้	แฟ้นตี้าเซ้ึ่ย	(Academy	Fantasia)	หรือ	AF”	ทางช่�องโทรทัศน์บัอกรับัสมาชิ่ก	UBC	ซึึ่�งปัจจ่บัันคือ	TrueVisions 
โดยออกอากาศทางช่�อง	 9	 ไปด้วย	 ทั�งสองรายการได้รับัความนิยมส้ง	 เนื�องจากม้การเปิดโอกาสให้ผู้้้ช่มทางบ้ัาน 
ได้เข้าร�วมสื�อสารแลุ่ะโหวตี้ตัี้ดสินอนาคตี้ของผู้้้เข้าแข�งขัน
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เจาะลึึกรายการฟัังเพลึง 

วาไรต้ี้�ยอดนิิยมโทรทัศน์ิดิจิทัลึ 
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	 ในยค่โทรทัศน์ดิจิทัลุ่	ท่กช่�องตี้�างม้รายการวาไรต้ี้�แลุ่ะเกมโช่ว์ในผัู้งรายการ	แตี้กตี้�างกันไปตี้ามทิศทางแลุ่ะ
กลุ่ยท่ธ์์ด้านเนื�อหารายการของแตี้�ลุ่ะช่�อง	จากขอ้ม้ลุ่การวัดความนิยม	(เรตี้ติี้�ง)	กลุ่่�มรายการวาไรต้ี้�ในยค่โทรทัศน์ดิจิทัลุ่ 
พบัว�า	รายการ	“หน้ากากนักร้อง	The	Mask	Singer”	ซึึ่�งเป็นรายการวาไรต้ี้�ประเภทรายการเพลุ่ง	เป็นรายการวาไรต้ี้� 
ท้�ได้รับัความนิยมส้งส่ด	 โดยตี้อนท้�เรตี้ติี้�งส้งส่ดคือ	 ตี้อนท้�ออกอากาศเมื�อวันท้�	 23	 ม้นาคม	 2560	 ของซ้ึ่ซัึ่นแรก	 
โดยม้เรตี้ติี้�งเฉลุ้่�ยทั�วประเทศอย้�ท้�	13.371	นับัเป็นสถิติี้เรตี้ติี้�งท้�ส้งส่ดในย่คโทรทัศน์ดิจิทัลุ่ของรายการวาไรต้ี้�	โดยท้�
ยังไม�ม้รายการวาไรต้ี้�ใดมาทำาลุ่ายสถิติี้ได้ในขณะน้�

	 ในส�วนของข้อม้ลุ่เรตี้ติี้�งรายการวาไรต้ี้�	เกมโช่ว์	ในช่�องโทรทศัน์ดิจิทัลุ่ในรอบั	5	ปีท้�ผู้�านมา	(ปี	2560-	2564)	
พบัว�า	รายการประเภทร้องเพลุ่งยังเป็นรายการท้�ได้รับัความนิยมส้งส่ดเกือบัท่กปี	ยกเว้นในปี	2562	ท้�รายการประเภท
เกมโช่ว์ทำาอาหาร	“มาสเตี้อร์เช่ฟ้	จ้เน้ยร์	ประเทศไทย	ซ้ึ่ซัึ่น	2”	ทางช่�อง	7HD	ได้รับัความนิยมส้งส่ด	

หน้้ากากนั้กร้อ้ง 23/03/2560

04/02/2561

22/12/2562

11/11/2563

11/01/2564

13.371

7.043

5.555

5.161

4.449

2562

2563

2564

2561

2560

ปีี ช่อ่ง ร้ายการ้  วััน้ท่ี่�ออกอากาศ   เร้ตต้�ง

มาสเตอร้เ์ช่ฟ จููเน่้ยร้ ์มาสเตอร้เ์ช่ฟ จููเน่้ยร้ ์
ปีร้ะเที่ศไที่ย ซีซ่ีนั้ 2ปีร้ะเที่ศไที่ย ซีซ่ีนั้ 2

ไมค์์ที่องค์ำา ปีี  6ไมค์์ที่องค์ำา ปีี  6

ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้

ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research  

และหนัังสืือพััฒนัาการด้้านัเนืั�อหารายการบนัท่ี่ว่ีดิ้จิิตอล 

(สืำานัักงานั กสืที่ช., 2563)

	 จากขอ้ม้ลุ่เรตี้ติี้�งท้�สะท้อนให้เห็นกระแสความนยิมของผู้้ช้่มของแตี้�ลุ่ะรายการ	แสดงให้เห็นว�า	กลุ่่�มรายการ
ท้�เก้�ยวกับัการแสดงความสามารถได้รับัความนิยมส้งส่ด	 โดยเฉพาะการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลุ่ง	 
อย�างไรก็ตี้าม	ตัี้�งแตี้�ช่�วงปี	2560	เป็นต้ี้นมา	ร้ปแบับัของรายการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลุ่งท้�ได้รับัความนิยมนั�น 
ม้ความแตี้กตี้�างไปจากช่�วงเวลุ่าก�อนหน้า	 โดยเปลุ้่�ยนเป็นร้ปแบับัรายการท้�เปิดโอกาสให้คนทั�วไปท้�ม้ความสามารถ
เข้ามาร�วมแข�งขันชิ่งเงินรางวัลุ่	ผู้สมผู้สานกับัการสอดแทรกเนื�อหาภ้มิหลัุ่งของผู้้้เข้าประกวดร้องเพลุ่ง	ความยากจน 
ความลุ่ำาบัากในการดำารงช้่วิตี้	 แลุ่ะความฝัันท้�จะพลิุ่กช้่วิตี้ใหม�	 ท้�ดึงด้ดให้ผู้้้ช่มม้ความร้้สึกร�วมด้วย	 จนได้รับั 
ความนิยมทั�วประเทศ	

ร้ายการ้วัาไร้ต่�เร้ตต้�งสูงสุด ปีร้ะจูำาปีี 2560-2564
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5 อัน้ดับ ร้ายการ้วัาไร้ต่�เร้ตต้�งสูงสุดของเดือน้ ม.ค์.-ก.พ. 2565 

11/1/2564

10/1/2564

17/10/2564

5/12/2564

20/12/2564

23/01/2564

14/01/2564

30/05/2564

2/11/2564

18/04/2564

20/01/2565

13/02/2565

15/02/2565

27/02/2565

02/01/2565

4.449

4.176

4.107

4.052

3.851

3.551

3.522

3.508

3.230

3.145

3.991

3.037

3.031

2.728

2.681

ช่อ่ง ร้ายการ้  วััน้ท่ี่�ออกอากาศ   เร้ตต้�ง

ช่อ่ง ร้ายการ้  วััน้ท่ี่�ออกอากาศ   เร้ตต้�ง

ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้

ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้

เพช่ร้ 300

โจู๊กตัดโจู๊กฟร้ส่ไตล์

เพช่ร้ตัดเพช่ร้ ซีซ่ีนั้ 2

มาสเตอร้ ์เช่ฟ ปีร้ะเที่ศไที่ย ซีซ่ีนั้ 5

เพช่ร้คู่์เพช่ร้ 300

เพช่ร้คู่์เพช่ร้ 300

ไมค์์หมดหน่้� เส่�ยงโช่ค์

ไมค์์หมดหน่้� เส่�ยงโช่ค์

ไมค์์ที่องค์ำา ปีี 9

โจู๊กตัดโจู๊ก

ไมค์์หมดหน่้�  นั้กร้อ้งน้ำาโช่ค์ 

มาสเตอร้ ์เช่ฟ ปีร้ะเที่ศไที่ย ซีซ่ีนั้ 4

ร้อ้งต้องร้อด สแตน้ด้�ง ซีง้เกอร้์

	 เมื�อพิจารณากลุ่่�มรายการวาไรต้ี้�ท้�ได้รับัความนิยมส้งส่ด	10	อันดับัแรก	ในปี	2564		พบัว�า	เป็นรายการร้องเพลุ่ง 
ถึง	9	รายการ	โดย	8	รายการในกลุ่่�มน้�เป็นรายการประกวดร้องเพลุ่งของประช่าช่นทั�วไป	ท้�หวังพลิุ่กช้่วติี้	สร้างโอกาสใหม� 
จากการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลุ่ง	 ยกเว้นรายการ	 “โจ๊กตัี้ดโจ๊ก”	 ท้�ม้นักแสดงตี้ลุ่ก	 แลุ่ะนักร้องเข้าร�วม
รายการด้วย	

	 นอกจากน้�	ข้อม้ลุ่ลุ่�าส่ดของกลุ่่�มรายการวาไรต้ี้�ท้�ออกอากาศในช่�วง	2	เดือนแรกของปี	2565	(มกราคมแลุ่ะ
ก่มภาพันธ์์)	พบัว�า	รายการท้�ได้รับัความนิยมส้งส่ดยังคงเป็นรายการประกวดร้องเพลุ่ง	คือ	รายการ	“ไมค์หมดหน้� 
เส้�ยงโช่ค”	ออกอากาศทางช่�องเวิร์คพอยท์	 ท้ว้	 โดยตี้อนท้�ม้เรตี้ติี้�งส้งส่ด	ออกอากาศเมื�อวันท้�	 20	มกราคม	2565	 
สามารถทำาเรตี้ติี้�งได้	3.991	

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research

10 อัน้ดับ ร้ายการ้วัาไร้ต่�ท่ี่�มเ่ร้ตต้�งสูงสุด ปีี 2564 



NBTC
	 ทั�งน้�	สาเหต่ี้หลัุ่กท้�ส�งผู้ลุ่ให้รายการวาไรต้ี้�เก้�ยวกับัเพลุ่งได้รับัความนิยมส้งในกลุ่่�มผู้้้ช่ม	เป็นผู้ลุ่มาจากเพลุ่ง 
เข้าถึงผู้้้ช่มได้ง�าย	 ผู้้้ผู้ลิุ่ตี้รายการจึงมักเลืุ่อกเพลุ่งดังท้�ค้่นห้ผู้้้ช่มมานำาเสนอ	 อ้กทั�งรายการประกวดร้องเพลุ่งยังเป็น 
บัันไดทางลัุ่ดส้�เส้นทางฝัันของผู้้้ช่มจำานวนมากท้�ต้ี้องการสร้างโอกาสใหม�ในช้่วิตี้	 เมื�อกลุ่่�มรายการร้องเพลุ่งม้เพลุ่ง 
เป็นแก�นของรายการ	 ผู้้้ผู้ลิุ่ตี้สามารถสร้างความแตี้กตี้�างด้วยการสร้างสรรค์เติี้มความบัันเทิง	 แลุ่ะเติี้มดราม�า 
ในเรื�องราวช้่วิตี้ประกอบัในการนำาเสนอแตี้�ลุ่ะรายการได้
 
	 เมื�อเจาะลึุ่กผัู้งรายการวาไรต้ี้�เก้�ยวกับัเพลุ่งในช่�องโทรทัศน์ดิจิทัลุ่ของเดือนม้นาคม	2565	พบัว�า	 ม้ช่�องท้�ม้
รายการเก้�ยวกับัเพลุ่งทั�งหมดเพ้ยง	9	ช่�องเท�านั�น	ซึึ่�งม้ทั�งรายการคอนเสิร์ตี้	มิวสิควิด้โอ	แลุ่ะรายการพ้ดค่ยเรื�องเพลุ่ง	
แตี้�ส�วนใหญ�เป็นรายการประกวดร้องเพลุ่ง	

15.05-15.55 น้. 
Thai Folk Show

อาท้ี่ตย์

15.00-16.00 น้.
สาร้พัน้ลั�น้ทีุ่่ง (บางเขน้)

22.05.-23.00 น้.
นั้กผจูญเพลง

เสาร้์
14.35-15.35 น้.
ค์อน้เส้ร้ต์ลกูทีุ่่ง

ปีร้ะเที่ศไที่ย 

23.30-23.59 น้.
ทัี่วัร้ล์กูทีุ่่ง

อาท้ี่ตย์

จัูน้ที่ร้-์อังค์าร้

18.01-19.00 น้. 
ไมค์์หมดหน่้� เส่�ยงโช่ค์

20.15-21.45 น้.
ร้อ้งขา้มกำาแพง 
The Wall Song

11.00-12.00 น้.
ลกูทีุ่่งส้บท้ี่ศ

18.01-20.00 น้.
ไมค์์ที่องค์ำา 10

20.15-21.30 น้. 
เพลงเอก ซีซ่ีนั้ 2
21.30-22.30 น้. 

T POP Stage Show

11.03-12.00 น้.
ลูกทีุ่่งส้บท้ี่ศ

18.01-20.00 น้.
เพช่ร้คู่์เพช่ร้ 300
20.15-21.45 น้.

โจู๊กตัดโจู๊ก 
ต้น้ฉบบัมาเอง

จัูน้ที่ร้-์ศุกร้์

พฤหสับด่

เสาร้์

อาท้ี่ตย์

12.30-14.00 น้.
GMM25 The Concert 

ล้าน้ตลับ เที่ปี 1 

13.00-14.00 น้.
ตามตำาน้าน้ ลงูทุ่ี่งตัวัจูร้ง้

10.00-10.45 น้.
Sound Check 

อาท้ี่ตย ์

เสาร้ ์

จัูน้ที่ร้-์ศุกร้ ์

18.00-19.00 น้.
ดวัลเพลงช่ง้ที่นุ้ 
สงค์ร้ามแช่มป์ี

12.00 -13.00 น้.
The Golden Song Hits  
ร้วัมเพลงเพร้าะปีร้ะจูำาสัปีดาห์

22.55-23.40 น้.
Sound Check 

18.00-19.55 น้.
เดอะโกลเด้น้ซีอง  

เวัท่ี่เพลงเพร้าะ ซีซ่ีนั้ 4

จัูน้ที่ร้-์เสาร้์

เสาร้ ์

จัูน้ที่ร้-์พฤหสับด่

อาท้ี่ตย์

00.55-01.55 น้.
ค์ร้อบค์ร้วััดน้ตร้ ่

อาท้ี่ตย์

09.30-10.30 น้. 
ก้�กดู� มหกร้ร้มเงาเส่ยง

พฤหสับด่

16.59-18.0 น้.
มาลัยไฟท์ี่เตอร้์

18.00-19.48 น้. 
ลกูทีุ่่งไอดอล

17.00-18.00 น้.
ไมค์์คู่์ ไมรู่้ �ใค์ร้

12.59-13.40 น้.
ดวัลเพลงดัง

18.00-18.44 น้.
ร้อ้งต้องร้อด

เสาร้์

อาท้ี่ตย์

จัูน้ที่ร้-์อังค์าร้

พุธ

พฤหสับด่-ศุกร้์

12.45-13.45 น้.
ชุ่มที่างดาวัที่อง

ผังร้ายการ้ช่อ่งโที่ร้ทัี่ศน์้ด้จู้ทัี่ล ท่ี่�ม่ร้ายการ้เพลง 



NBTC

	 แม้ว�ารายการเพลุ่งจะเป็นกลุ่่�มรายการท้�ได้รับัความนิยมส้งจากผู้้้ช่ม	 แตี้�เหต่ี้ผู้ลุ่สำาคัญท้�หลุ่ายช่�อง 
ไม�ม้รายการเพลุ่งในผัู้งรายการ	มาจากสาเหต่ี้หลัุ่ก	คือ	ลิุ่ขสิทธิ์�เพลุ่งท้�ม้ราคาส้ง	ทำาให้การผู้ลิุ่ตี้เนื�อหาเก้�ยวกับัเพลุ่ง 
ม้ค�าใช้่จ�ายส้งมาก	แม้แตี้�ช่�องท้�ม้รายการเพลุ่งในผู้งัรายการมากท้�ส่ด	อย�างช่�องเวิร์คพอยท์ท้ว้	ซึึ่�งเป็นช่�องท้�ม้รายการ
วาไรต้ี้�เป็นจ่ดขาย	ม้รายการประกวดร้องเพลุ่ง	แลุ่ะสร้างศิลุ่ปินในสังกัดของตี้นเอง	ก็ยังพยายามผู้ลิุ่ตี้รายการใหม�ๆ 
เข้ามาเสริมผัู้งรายการแทนท้�รายการเพลุ่ง	 โดยในผัู้งรายการเดือนม้นาคม	 2565	 น้�	 ม้รายการ	 “ศึกมายากลุ่”	 
เข้ามาแทนรายการ	“	I	Can	See	Your	Voice	Festival”

	 ส�วนช่�อง	One	 แลุ่ะช่�อง	 GMM25	 ซึึ่�งม้ผู้้้ถือห้่นใหญ�เป็นเจ้าของลิุ่ขสิทธิ์�เพลุ่งรายใหญ�ของประเทศ	 ถือว�า 
ม้ความได้เปร้ยบัในการผู้ลิุ่ตี้รายการเพลุ่งลุ่งผัู้งรายการ	ในขณะท้�ช่�อง	7HD	รายการเก้�ยวกับัเพลุ่งส�วนใหญ�เป็นรายการ
ของผู้้้ผู้ลิุ่ตี้รายการรายใหญ�	 ส�วนช่�อง	 3HD	 ม้รายการเพลุ่ง	 “ครอบัครัวดนตี้ร้”	 เพ้ยงรายการเด้ยวในผัู้งรายการ 
ซึึ่�งเน้นรายการโปรโมตี้ลุ่ะคร	ศิลุ่ปิน	แลุ่ะเพลุ่งประกอบัลุ่ะครของช่�องเป็นหลัุ่ก	

	 โดยสร่ปภาพรวมทิศทางการผู้ลิุ่ตี้รายการวาไรต้ี้�ในช่�องโทรทัศน์ดิจิทัลุ่	ม้การเปลุ้่�ยนแปลุ่งไปตี้ามสถานการณ์
แลุ่ะความนิยมของผู้้้ช่มรายการในแตี้�ลุ่ะช่�วงเวลุ่า	โดยในปัจจ่บัันพบัว�า	รายการวาไรต้ี้�ท้�เก้�ยวกับัเพลุ่งได้รับัความนิยมส้ง	 
แตี้�ยังไม�ม้รายการใดได้รับัความนิยมยาวนาน	หลุ่ายรายการจำาเป็นต้ี้องปรับัร้ปแบับัรายการ	เติี้มสาระความบัันเทิง	
หรือต้ี้องถ้กทดแทนด้วยรายการใหม�

	 ในขณะเด้ยวกันพัฒนาการด้านเทคโนโลุ่ย	้ทำาให้ผู้้้ช่มเริ�มม้ช่�องทางเลืุ่อกในการรับัช่มคอนเทนต์ี้ได้หลุ่ากหลุ่าย 
ช่�องทางมากขึ�น	ร้ปแบับัการผู้ลุ่ติี้รายการในปจัจ่บัันจึงต้ี้องผู้ลิุ่ตี้แลุ่ะสรา้งสรรคร์ายการใหรั้บัช่มได้หลุ่ายช่�องทางแลุ่ะ
หลุ่ายร้ปแบับัด้วย	ส่ดท้ายแลุ้่วรายการประเภทใดจะประสบัความสำาเร็จ	ผู้้้ช่มคือผู้้้ตัี้ดสิน		


