
 

 

Press Release:  
อสมท เขย่าผัง MCOT FAMILY ช่อง 14  อัดรายการใหม่เตม็จอ 

 

MCOT Family ช่อง 14 อดัคอนเทนท์ใหม่ดงึผู้ชมนัง่เฝ้าหน้าจอ ด้วยการยกขบวนพิธีกรดงั พร้อม
รายการใหมล่งจอ จดัเตม็สาระบนัเทิง ดสูนกุทัง้ครอบครัว  

MCOT FAMILY ช่อง 14 ปรับผังรายการใหม่ให้ผู้ ชมได้เลือกรับชมอย่างจุใจ โดยแบ่งสัดส่วน
รายการออกเป็น ประเภทสาระความรู้ 22.48% สาระบนัเทิง 18.15% บนัเทิง 30.29% ข่าว 12.01% และ
สาธารณประโยชน์ 16.97% พร้อมยกขบวนพิธีกรช่ือดงั อาทิ กูรูความงาม โมเม – นภสัสร บรุณศิริ พิธีกร
สาวเหนือ อรอนงค ์ปัญญาวงศ์, คณุแม่ลกูแฝด นานา ไรบีนา, คูข่วญัคูข่่าว ก าภู ภูริภูวดล รัชนี สทุธิธรรม, 
คูรั่กคนบนัเทิง อุ๋ย – ทศัรินทร์ และ ต๊อก – ศภุกรณ์ กิจสวุรณ, ทีน – ศราวฒุิ พุ่มทอง, เน็ตไอดอลช่ือดงั 
แมลงเม่ียง, คณุแมผู่้ประกาศขา่วคนดงั แอม – ชลธิชา อศัวาณิชย์, ผู้ประกาศหนุ่มสายสขุภาพ ตัว่ – สทุิวสั 
หงส์พนูพิพฒัน์ ร่วมสร้างสีสนั 

ส าหรับรายการใหม ่ๆ ท่ีมาเสริมทพัสร้างสาระบนัเทิงให้กบั MCOT Family ชอ่ง 14 ได้แก่  
รายการสวยศาสตร์ ศาสตร์แห่งความสวยท่ีจะช่วยให้คุณ “สวย” ได้อย่างมี “สติ” และ 

“ปลอดภัย” กับ พิธีกร โมเม – นภัสสร บุรณศิริ กูรูด้านความสวยความงามแถวหน้าของเมืองไทย ร่วม
เจาะลึกถึงข้อสงสัย ผ่านค าแนะน าท่ีถูกต้องจากคุณหมอผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้น าเสนอวิธีการพัฒนา
รูปลกัษณ์ท่ีสามารถท าได้ด้วยตวัเอง ตดิตามได้ทกุวนัอาทิตย์ เวลา12.00 – 12.30 น. 

รายการ Happy Parenting แนะวิธีเลีย้งลกูให้ถกูวิธี โดย นานา ไร บีนา คณุแม่ลกูแฝด น้องบีน่า 
& น้องบรู๊คลิน ท่ีจะมาบอกเล่าเร่ืองราวการเลีย้งลกูอย่างมีความสขุด้วยแนวทาง Positive Parenting และ
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือลกูเตบิโตอยา่งมีคณุภาพ ตดิตามได้ทกุวนัเสาร์ เวลา 12.00 – 12.30 น. 

รายการส่ีบ้านล่ันทุ่ง TALK Variety ขยีใ้จ ร่วมเปิดประเด็นสร้างสรรค์ พร้อมให้ความรู้ความ
เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปวฒันธรรม และวิถีแหง่ความเป็นไทย กบัพิธีกรสดุฮา ตวัแทน 4 ภาค 
พ่ีหนวด สะตอ วิภาค อไุรโรจน์ พิธีกรหนุม่ลัน้ลา ส าเนียงใต้, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ พิธีกรสาวเหนือ ส าเนียง
เมือง, ดีเจอ้ายป๊อบ ดร.โสภัทร นาสวสัดิ์ พิธีกรอารมณ์ขัน ส าเนียงหนุ่มอีสาน และหนึ่ง – ณีรชา หลิม
สมบรูณ์ สาวสวย รวยอารมณ์ชนั ตวัแทนภาคกลาง ตดิตามได้ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 14.30 – 15.00 น. 

รายการ Knock Out ภารกิจพิชิตบ้าน เผยเคล็ดลบัและไม่ลบั จดัการกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้
อยู่หมดั “กับปัญหา...ในบ้านและครอบครัว” กับ 4 พิธีกรคณุภาพเพ่ือครอบครัวตวัจริง อุ๋ย – ทศัรินทร์, 
ต๊อก – ศภุกรณ์, ทีน – ศราวธุ และ แมลงเม่ียง ตดิตามได้ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รายการคู่ข่าวเล่าทุกเร่ือง โดย 2 พิธีกรคูข่วญัคูข่่าว ก าภู ภูริภูวดล และ รัชนี สทุธิธรรม ลงพืน้ท่ี
พบพ่ีน้องเกษตรกร ตดิตามปัญหาทกุข์ร้อนของชมุชน รับชมสีสนัข่าวทัว่ไทย เร่ือง UNSEEN แปลกใหม่ ทัว่
ไทยและทัว่โลก ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. 



 

 

รายการ KIDS DE DO DEE (คิดส์-ดี-ดู-ดี) รายการข่าวและสาระดีๆส าหรับทกุคนในครอบครัว 
โดย ตัว่ – สุทธิวสั หงส์พูนพิพฒัน์, แอม – ชลธิชา อศัวาณิชย์, เก้า – วรเกียรติ นิ่มมาก และ อนันา เชือ้
ประมง ท่ีมาร่วมแชร์ประสบการณ์เปิดโลกกว้าง เล่าเร่ืองการศึกษา เรียนอย่างไรให้สนุก เติมเต็มความ
บนัเทิงกับดนตรี งานอดิเรก ส่งสริมความผูกพนัพ่อแม่ลูก ติดตามได้ทุกวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 07.30 – 
08.00 น. 

รายการอยู่อย่าง STRONG by สโมสรสุขภาพ รายการท่ีจะมายกระดบัความ Strong ในตวั
คณุ ชวนบริหารร่างกายด้วยการขยบั อย่าง Strong พร้อมพาไปปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ 
ตอบปัญหาสขุภาพแบบสด ๆ ในรายการ ทกุวนัพธุ – พฤหสับดี เวลา 14.00 – 14.30 น. 

รายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง รายการวาไรตีแ้สนสนุกส าหรับรุ่นเก๋า พบกับภารกิจแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับพยัคฆ์ร้ายร่วมรุ่น และสาระความรู้เพ่ือดูแลสุขภาพ เพ่ือค้นหาและท้าทายความเป็น
พยัคฆ์ร้ายท่ีซ่อนอยู่ในตวัของผู้สูงวัย กับพิธีกร 2 วัย รุ่นเล็ก ปะทะ รุ่นใหญ่ ติดตามได้ทุกวันศุกร์ เวลา 
15.30 – 16.00 น. 

รายการอุ่นใจใกล้หมอ พบกับนานาสาระด้านการแพทย์ การออกก าลงักาย ฟังง่ายตามสไตล์
พอ่ลกูอารมณ์ดี โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มกุ และอาจารย์ภาคภูมิ ไข่มกุ ทกุวนัเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.15 
– 20.30 น. 

รายการ Pet Society เปิดมุมมองใหม่ ๆ เก่ียวกบัสตัว์เลีย้งในแบบท่ีคณุไม่เคยรู้ท่ีไหนมาก่อน 
โดยเฉพาะสตัว์เลีย้งท่ีสร้างมูลค่าทางด้านการตลาดสูงถึงหลกัล้าน รวมถึงเร่ืองราวของชีวิตดาราสตัว์เจ้า
บทบาท และเรียนรู้การดแูลสตัว์เลีย้งแสนรักของคณุ ตดิตามทกุวนัอาทิตย์ เวลา 11.30 – 12.30 น. 

MCOT Family ช่อง 14 ยงัคงอดัแน่นด้วยรายการคณุภาพท่ีให้ทัง้สาระและความสนกุ ดเูพลิน ทัง้
ครอบครัว ตดิตามรายการดี ๆ ได้ทาง MCOT Family ชอ่ง 14 สนกุ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต 
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