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การนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม
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การนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม
เปรียบเทียบระหว่าง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
The Comparative Study between Entertainment News
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2556
นิเทศศาสตร์
อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
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ผู้ดาเนินการ
ปีการศึกษา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์
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วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............
.......................................................................
(อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง)
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วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............
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13530404: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เรื่อง: การนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม เปรียบเทียบระหว่าง “สาระบันเทิง ”
กับ “ดาราบันเทิง”
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาเสนอข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวัน
เชิงประชานิยม 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยมุ่งวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการนาเสนอเนื้อหาเชิงสาระบันเทิงกับการ
นาเสนอเรื่องส่วนตัวของดาราในหน้าข่าวบันเทิง ย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน –
31 สิงหาคม 2556 และศึก ษาความคิดเห็นของสื่อมวลชนสายบันเทิ งของหนังสือพิมพ์ 3 ชื่อฉบับ
ได้แก่ หนัง สือพิม พ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกี่ยวกับการตัดสินใจ
นาเสนอข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปิน ดารา
ผลการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ ง 4 ชื่อฉบับ มีก ารนาเสนอเนื้อหาเชิง ดาราบันเทิ ง
มากกว่าสาระบันเทิง โดยประเด็นที่ถูกนาเสนอมากที่สุด คือ เรื่องส่วนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะ
อาทิ เรื่องชีวิตส่วนตัว ความรักและความขัดแย้ง เนื่องจากสื่อมวลชนอ้างเหตุผลว่าประเด็นเหล่านี้เป็น
เรื่องที่ ป ระชาชนให้ ความสนใจ และศิ ล ปิน ดาราเองก็ ต้ องยอมสละชี วิตส่ว นตัวในการเป็นข่า ว
เนื่องจากเป็นบุคคลสาธารณะ แม้เรื่องส่วนตัวบางเรื่องนั้นจะหมิ่นเหม่ต่อกฎหมายฐานละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หมิ่นประมาท หรืออ่อนไหวต่อจริยธรรมวิชาชีพก็ตาม โดยสื่อมวลชนเลือกใช้วิธีการนาเสนอ
เรื่ องราวและข้ อ เท็ จ จริง ที่ แ หล่ง ข่า วเป็ นคนให้ สัม ภาษณ์ ด้ วยตนเอง เนื่อ งจากสื่ อและศิ ล ปิ น มี
ความสัมพันธ์กั นแบบพี่น้องที่ ต้องพึ่ง พาอาศัยกันและกัน ทาให้เรื่องที่ ดูหมิ่นเหม่ต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรมกลายเป็นเรื่องของความยินยอมพร้อมใจ และไม่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการหมิ่นประมาทตามหมวด 3 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 ตลอดจนไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมวิชาชีพ
ทั้งนี้ พบว่าสื่อมวลชนอ้างถึงบทบาทหน้าที่ของข่าวบันเทิงว่าเป็นไปตามนิยามของคาว่า
“ข่าวบันเทิง” ที่ต้องมอบความสุข สนุกสนานให้กับผู้อ่านด้วยเนื้อหาที่หลากหลายทั้งสาระและบันเทิง
ซึ่งขัดกับผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวที่ถูกนาเสนอจริง เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาเชิงดารา
บันเทิงมีการนาเสนอมากถึงร้อยละ 70 ขณะที่เนื้อหาเชิงสาระบันเทิงมีเพียงร้อย 30 เท่านั้น

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์.......................................................................................................
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กิตติกรรมประกาศ
จุลนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณ
ผ่อง ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อข้ำพเจ้ำ รวมทั้งอำจำรย์อริน เจียจันทร์พงษ์ อำจำรย์ ดร. กันยิกำ ชอว์ อำจำรย์ภมรศรี แดงชัย
และอำจำรย์วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ที่กรุณำให้คำปรึกษำ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำ
ของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง
ขอกรำบขอบพระคุ ณ คณำอำจำรย์ ค ณะเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ คำแนะนำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนทำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมสำเร็จได้ด้วยดี
นอกจำกนี้ขอขอบคุณ คุณ ไปรมำ เจียมจัน ทร์เ ศขร หัวหน้ำข่ำ วบันเทิ ง หนัง สือพิม พ์
เดลินิวส์ คุณอมรวดี ทรัพ ย์เ พิ่ ม หัวหน้ำข่ำวบัน เทิ ง หนัง สือพิม พ์ข่ำวสด คุณดวงใจ สะอำดจิต ต์
บรรณำธิกำรข่ำวบันเทิงหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ที่กรุณำให้ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์ ขอบคุณพี่โน้ต รีไรท์
เตอร์ข่ำวหน้ำหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พี่เชอร์รี่ รีไรท์เตอร์สถำนีโทรทัศน์ช่อง Super บันเทิง และพี่
น้ำหอม นัก ข่ำวบันเทิง สำวแห่งไนน์เ อ็นเตอร์เทน ที่ กรุณำประสำนงำนและติดต่อแหล่งข้อมูล เชิง
บุคคลให้ และกรำบขอบพระคุณอำจำรย์จรัล มำนตรี ที่กรุณำสั่งสอนและตรวจงำนให้ศิษย์คนนี้แม้ใน
เวลำดึกดื่น
สุดท้ำยนีข้ อกรำบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่ชำย น้องสำว และทุกคนในครอบครัว
สำหรับกำรฟูมฟักด้วยควำมรักและควำมอบอุ่นที่มอบให้ข้ำพเจ้ำตั้งแต่วัยเยำว์จวบจนทุกวันนี้
คุณค่ำหรือประโยชน์ อันเกิดจำกจุล นิพนธ์ ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้กำรสนับสนุนและให้กำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

จ

สารบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ขั้นตอนการศึกษา
แผนการดําเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวบันเทิง
ทฤษฎีความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบการวิจัย
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ประมวลผลวิจัย
การวิเคราะห์เนื้อหา
การสัมภาษณ์เชิงลึก
บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์การนําเสนอข่าวระหว่างสาระบันเทิงกับดาราบันเทิง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

หน้า
ง
จ
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
8
12
15
16
16
16
19
19
21
21
120
131
131
135
138
143

สารบัญตาราง
ตาราง
1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน
3-1 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลข่าวบันเทิง
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5-3 แผนภูมิการนําเสนอข่าวประเด็นเรื่องส่วนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะ
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ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
หน้าที่ของสื่อมวลชน นอกจากการให้ข้อมูล ข่าวสาร และการชี้นาสัง คมแล้ว อีกหน้าที่
หนึ่ง คือ การให้ความบัน เทิ ง ซึ่ง ทุ ก ประเภทของหน้าที่ มี เ ป้าหมายในการยกระดับ สติปัญ ญาของ
ประชาชน (พั ชนี เชยจรรยา 2541: 158) กล่าวเฉพาะข่าวบันเทิง มีขอบเขตพื้นที่ในการนาเสนอ
เนื้อหาครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับศิลปะหลากหลายสาขา เช่น ดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
การแสดง และหลากหลายสื่อ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ (รัตนวดี นาควานิช
2551: 19) เมื่อเป็นเรื่องบันเทิงอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จึงได้รับความสนใจจากคนทั่วไป เห็นได้
จากแผงหนังสือในปัจจุบัน ที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทบันเทิงมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ เพียงแต่จะ
เน้นไปทางด้านไหนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การนาเสนอข่าวบันเทิงในสื่อมวลชนปัจจุบันมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (2553: 14) กล่าวว่าเนื้อหาแปรเปลี่ยนไปตามโครงสร้างของธุรกิจบันเทิงที่
เติบโตขึ้นของสังคมไทยจึงทาให้ทิศทางการนาเสนอข่าวมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลในแวดวงธุรกิจบันเทิง ซึ่ง
กาลังเติบโตและเป็นที่นิยมของประชาชน เพราะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตามเมื่อมีบุคคลสาคัญที่รู้จัก
กันดีในแวดวงสังคมอย่างศิลปินและดาราเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนั้น ทุกความเคลื่อนไหวย่อมตกเป็นที่
สนใจอยากรู้อยากเห็นมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดต่อสื่อมวลชนของ Marx
ที่มองว่าหนังสือพิม พ์ดาเนินการไปตามหลักระบบทุนนิยมไม่ว่าจะเป็นพลังการผลิต (เช่น วัตถุดิบ
เทคโนโลยี แรงงาน) และความสัมพันธ์ทางการผลิต (นายทุนเป็นเจ้าของ คนงานเป็นลูกจ้าง) เมื่ อ
นายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็ย่อมสามารถควบคุมการผลิตเนื้อหานั้นด้วย เพื่อหวังเอาผลกาไร
จากยอดขาย (กาญจนา แก้วเทพ 2553: 124)
เรื่องราวของดาราในฐานะที่มักถูกอ้างเป็น “บุคคลสาธารณะ” (public figures) จึง
ปรากฏในข่าวบันเทิงเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นการเสนอเรื่องราวส่วนตัวของบุคคล ซึ่งรัตนวดี นาควา
นิช (อ้างแล้ว: 8) ได้นาภาพดาราและข้อความพาดหัวของดาราที่เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวและพฤติกรรม
ทางลบมาสรุปได้ 7 ประเภท ได้แก่ 1) โป๊ เปลือยหรือวาบหวิว เช่น พฤติกรรมส่วนตัววาบหวิวในที่
สาธารณะ 2) ชู้ส าว เช่น การแอบแต่งงาน แอบหมั้นหรือแอบจดทะเบียน พฤติก รรมรักร่วมเพศ
พฤติกรรมเจ้าชู้ ความขัดแย้งภายในครอบครัว ท้องก่อนแต่ง การเป็นมือที่สาม ปัญหารักร้าว ฯ 3)
สุข ภาพ เช่ น การเป็ นโรคติด ต่อ โรคร้ าย เกิ ด อุ บัติ เ หตุแ ล้ว เสี ย โฉม 4) หลอกลวง เช่น แอบ
ทาศัลยกรรม พฤติกรรมชอบสร้างภาพ สร้างข่าว 5) คดีความ เกิดความขัดแย้ง หรือทะเลาะวิวาทกั บ
ผู้อื่น 5) การงาน การเงิน เช่น เบี้ยวงาน โก่งค่าตัว 6) เที่ยวกลางคืน ติดหรือค้ายาเสพติด เช่น ดื่มสุรา
ติดยาเสพติด หลีหญิง 7) ถูก คุก คาม เช่น ภาพเปลือย ภาพกิ จกรรมทางเพศของบุคคลในแวดวง
บันเทิง
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แม้สื่อมวลชนใช้ความเป็นบุคคลสาธารณะมาเป็นข้ออ้างเพื่อเสนอเรื่ องส่วนตัวของดารา
แต่ก็ไม่มีก ฎหมายใดมาป้องกั นสิท ธิเสรีภาพของสื่อ โดยเฉพาะการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคล และยัง มี
กฎหมายที่ดาราสามารถนามาใช้ในกรณีที่ถูกละเมิด ทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง ที่สามารถ
ฟ้องร้อ งสื่อมวลชนข้อหาละเมิ ดเพื่อชดเชยความเสียหายได้ อย่างไรก็ตามเรื่อ งส่วนตัวของดาราที่
สื่อมวลชนนาเสนอนั้น ธนรัชต์ คูสมบัติ (2554: 3) ระบุว่า เป็นข่าวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 2
รองจากข่าวหน้าหนึ่ง
จากข้างต้นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุนี้หรือไม่ที่สื่อมวลชนสายบันเทิงจึงยิ่ง
มุ่งนาเสนอข่าวลักษณะดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขาย เนื่องจากข่าวแบบนี้เป็นเรื่องที่ตรงใจ (โดน) คนอยู่
แล้วอันทาให้สื่อมวลชนถูกตั้งข้อสังเกตว่า ใช้เวลา (สื่อวิทยุโทรทัศน์) และพื้นที่ (สื่อสิ่งพิมพ์) ในการ
นาเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นเรื่องส่วนตัวของดารามากกว่าเนื้อหาสาระเชิง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจาก
ความสมดุลที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังเป็นประเด็นต่อไปว่า ถ้าเรื่องส่วนตัวของดารากลายเป็นข่าวหลักไป
แล้วนั้น สื่อบันเทิงควรจะนาเสนอสาระบันเทิงในสัดส่วนอย่างไร ที่ไม่ใช่เพียงข่าวอื้อฉาวของดารา อัน
จะเป็นการสะท้อนหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างแท้จริง
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ผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาเรื่อง การนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม
เปรียบเทียบระหว่าง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่เนื้อหาข่าวบันเทิง
ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นข่าวดารา อันแปรเปลี่ยนไปจากความหมายที่นิยามกันไว้และเพื่อ สอบถาม
ความคิดเห็นของสื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม
วัตถุประสงค์
การศึก ษาเรื่อ งการนาเสนอข่าวของหนัง สือพิม พ์รายวันเชิง ประชานิยมเปรียบเที ย บ
ระหว่าง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการนาเสนอเนื้อหาสาระบันเทิงกับการนาเสนอเรื่อง
ส่วนตัวของดาราในหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม
2. เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของสื่อมวลชนสายบันเทิ งในการตัดสินใจนาเสนอข่าวที่เป็ น
เรื่องส่วนตัวของดารา
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์
การศึก ษาเรื่อ ง การนาเสนอข่าวของหนัง สือพิมพ์ร ายวันเชิงประชานิยมเปรียบเที ยบ
ระหว่าง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะทาการศึกษา
1. ประเด็นข่าวบันเทิงที่นาเสนอบนหน้าข่าวบันเทิ งของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชา
นิยมจานวน 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และคมชัดลึก ในระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 เพื่อ ตรวจสอบข่าวบันเทิง ที่ปรากฏในหนังสือพิม พ์ ตาม
รายการในแบบบันทึก (coding sheet)
2. ดาเนินการสัมภาษณ์สื่อมวลชนในสายข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์ทั้ง3ชื่อฉบับดังกล่าว
เพื่อขอทราบความคิดเห็นในการตัดสินใจนาเสนอข่าวบันเทิง ในประเด็น “สาระบันเทิง” กับ “ดารา
บันเทิง”
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ขั้นตอนกำรศึกษำ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

1. วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ศึกษาประเด็นและลักษณะเนื้อหาของข่าวบันเทิงที่ถูกนาเสนอบนหน้าข่าวบันเทิงของ
หนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยมจานวน 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสดและคมชัดลึก ใน
ระยะเวลาย้อ นหลัง 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิ ถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 ด้วยแบบบันทึก ข้อมู ล
(Coding sheet) แล้วนามาหาสัดส่วนจากความถี่ที่ได้บันทึกไว้
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
สอบถามความคิดเห็นของสื่อมวลชนในสายข่าวบันเทิ งของหนัง สือพิม พ์ร ายวันเชิง
ประชานิยมจานวน3ชื่อ ฉบับ ได้แก่ เดลินิวส์ ข่าวสดและคมชัดลึ ก ในประเด็น “สาระบันเทิง”กั บ
“ดาราบันเทิง”
แผนกำรดำเนินงำน
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
2556
กิจกรรม

2557

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์
รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร
สัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูล
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การจัดทาเอกสารวิจัย
ข้อจำกัดในกำรศึกษำ
1. การนัดสัมภาษณ์สื่อมวลชนสายบันเทิง โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารงานข่าว มีอุปสรรค
จากการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์พูดคุย โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
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2. เมื่อได้สัมภาษณ์พูดคุยแล้ว หากสัมภาษณ์ขาดหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม อาจไม่ได้
โอกาสเช่นนี้อีก
3. ประเด็นการพูดคุยอาจทาให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเข้าใจผิดได้หากถามตรงเกินไป
หรือผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจการศึกษา
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบข้อเท็จจริงของข่าวบันเทิงที่นาเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยมใน
ประเด็น “ข่าวดารา”
2. ทราบถึงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสายบันเทิงในการนาเสนอเรื่องส่วนตัวของดารา
นิยำมศัพท์
สื่อมวลชน ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึงหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม
หนังสือพิมพ์รำยวันเชิงประชำนิยม ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง หนังสือพิมพ์รายวันที่เน้น
การเสนอข่าวอาชญากรรมหรือข่าวสังคมในหน้าหนึ่ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข่ำวบันเทิง ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวด้านศิลปะ วัฒนธรรม
วรรณกรรม และการแสดง ทางสื่อต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลในแวดวงบันเทิงต่อบทบาทการแสดงหรือ
ฐานะศิลปินในส่วนที่เป็นข่าวไม่รวมบทความและคอลัมน์บันเทิงต่าง ๆ
สำระบันเทิง ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง
ในภาพรวมที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวศิลปิน ดาราเป็นหลัก ได้แก่ 1) ความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์
เช่น การเปิดและปิดกล้อ งภาพยนตร์ การประกาศฉายภาพยนตร์ 2) ความเคลื่อนไหวในวงการ
โทรทัศน์ เช่น นโยบายการนาเสนอผลงานของสถานี ฯ การเปิดและปิดกล้องละคร และบทบาทการ
แสดง 3) ความเคลื่อนไหวในวงการเพลง วีซีดี ดีวีดี หรือเทปเพลง เช่น การแนะนาผลงานเพลง การ
วิจารณ์งานเพลง ความคืบหน้าการผลิตผลงานเพลง หรือการแสดงสดของศิลปิน 4) ความเคลื่อนไหว
ในวงการศิล ปวัฒ นธรรม เช่ น การจัด ประกวดภาพเขี ย น ศิ ล ปกรรม วรรณกรรม ดนตรี งาน
นิทรรศการ ตลอดจน 5) ความเคลื่อนไหวของภาคบันเทิงต่อสังคม เช่น คนบันเทิงร่วมกันทากิจกรรม
การกุศล การณรงค์ของกลุ่มคนบันเทิงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
สำระบันเทิงด้ำนธุรกิจ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจ
ขององค์กรในแวดวงบันเทิง อาทิ ค่ายเพลง ค่ายละคร ค่ายหนัง สถานีโทรทัศน์ เช่น ข่าวการเปิดและ
ปิดกล้องภาพยนตร์หรือละคร การจัดแถลงข่าวภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ หรือการแสดง
หรือนโยบายของธุรกิจบันเทิง
สำระบันเทิงด้ำนงำนและกำรแสดง ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหว
ในเชิงการทางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิง เช่น ข่าวบรรยากาศการแสดงสดของ
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ศิลปิน บทบาทการแสดงของนักแสดง การวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร เพลง ข่าวการประกวดต่าง ๆ
เช่น ภาพเขียน ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ นิทรรศการ
สำระบันเทิงด้ำนสังคม ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวของทั้งตัว
บุคคลในแวดวงบันเทิง องค์กรต่าง ๆ ในแวดวงบันได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมการกุศล การรณรงค์ที่
ภาคบันเทิงมีส่วนร่วม
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ดำรำบันเทิง ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานข่าวที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องส่วนตัวของศิลปิน
หรือดาราในสองประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) ความเคลื่อนไหวของศิลปินหรือดาราเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ
บุคคลสาธารณะและ 2) ความเคลื่อนไหวของศิลปินหรือดาราที่อ่อนไหวต่อประเด็นทางกฎหมายหรือ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เรื่องส่วนตั วในประเด็นบุคคลสำธำรณะ ในจุล นิพนธ์นี้ หมายถึง การรายงานความ
เคลื่อ นไหวในเรื่อ งส่วนตัวของดาราในฐานะบุคลสาธารณะ เช่น การศึกษา การบวช การแต่งงาน
ความรัก ความขัดแย้ง และการรายงานความเคลื่อนไหวที่เป็นเรื่องส่วนตัวอื่นใดที่แม้จะเป็นแง่ลบ แต่
เป็นการที่แหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนั้น ๆ ด้วยตัวเอง
เรื่องส่วนตัวที่อ่อนไหวต่อกฎหมำยและจริยธรรมวิชำชีพ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การ
รายงานความเคลื่อ นไหวในเรื่อ งส่ วนตัวที่ สื่อมวลชนนาเสนอไปโดย “ไม่ ได้ม าจากแหล่ง ข่าวให้
สัม ภาษณ์เ อง” ท าให้เ ข้าข่ายการละเมิ ดสิท ธิส่วนบุคคลตามกฎหมายมาตรา 420 แห่ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการหมิ่นประมาท มาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ดำรำ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ศิลปินสาขาต่าง ๆ เช่น นักร้อง นักแสดง
กำรนำเสนอข่ำว ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง สัดส่วนการนาเสนอข่าวบันเทิงในหน้าบันเทิง
ของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยมระหว่าง “สาระบันเทิง”และ “ดาราบันเทิง”

บทที่ 2
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาเรื่อง การนําเสนอขาวของหนังสือพิม พร ายวันเชิงประชานิยมเปรียบเทียบ
ระหวาง “สาระบันเทิง ” กับ “ดาราบันเทิง ” ผูศึกษานําทฤษฎี แนวคิด รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาและทําความเขาใจ ไดแก 1) แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง
2) ทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง
1. ความหมายของขาวบันเทิง
รัตนวดี นาควานิช (2551: 18 – 19) นิยาม “ขาวบันเทิง” (entertainment news)
ว า คื อ ข า วที่ ร ายงานความเคลื่ อ นไหวเกี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ปะหลากหลายสาขา เช น ภาพยนตร
วิท ยุก ระจายเสียง ละคร วิท ยุโทรทัศน เพลง ดนตรี ละครเวที ศิล ปวัฒ นธรรมพื้นบาน หนั ง สือ
วรรณกรรม และศิลปกรรม เชน ภาพเขียน งานประติมากรรม
สมหมาย ปาริจฉัตต และอมรพรรณ ซุมโชค (2547: 161) นิยามวา หมายถึง การ
รายงานความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงและธุรกิจบันเทิงในดานตาง ๆ ตลอดจนการนําเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมบันเทิง ตางๆ เชน ขาวนิทรรศการศิลปะ งานแสดง
ดนตรีไทย วรรณกรรม นวนิยาย ละครเวที ฉะนั้นเมื่อกลาวถึงขาวบั นเทิงหมายถึงการรายงานขาว
ความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิง ตั้งแตละคร ภาพยนตร ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และเรื่องราวของ
บุคคลในแวดวงบันเทิง ซึ่งมีทั้งนักรอง นักแสดง ฯ ในรูปแบบที่เบาสมอง สนุกสนาน
สรุปขาวบันเทิงในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวดานศิลปะ
วัฒนธรรม วรรณกรรม และการแสดงทางสื่อตาง ๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของบุคคลและธุรกิจใน
แวดวงบันเทิง
2. ความสําคัญของขาวบันเทิง
ปรมะ สตะเวทิน (2539, อางในอนุตาร นุมนวล 2550: 1-2) กลาววา การนําเสนอ
ขาวบันเทิงเปนการทําหนาที่ในการสนองความตองการดานความบันเทิงของผูอานใหรูสึกผอนคลาย
ความตึงเครียดทางอารมณ ความรูสึก เกิดจินตนาการสุนทรียเพื่อทําใหมีชีวิตชีวาและเบาสมองใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งหนังสือพิมพเ กือบทุกฉบับจัดแบงเนื้อที่ไวสําหรับ การนําเสนอเนื้อหาดานบันเทิง
โดยเฉพาะ 1-3 หนา เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นความเปนไปในวงการบันเทิงของผูอานที่มี
จํานวนไมนอย
3. ประเด็นขาวบันเทิง
มยุริญ ผองผุดพันธ (2544, อางในรัตนวดี นาควานิช 2551: 19-21) กลาวถึงการ
นําเสนอขาวบันเทิงในอดีตวามีนอย เพราะมีหนังสือพิมพไมกี่ฉบับ แตปจจุบันมีสื่อหลากหลาย ทั้ง
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สถานีโทรทัศน และสื่อใหม เชน อินเทอรเน็ตลวนแตใหความสําคัญกับขาวบันเทิง สังเกตไดจากพื้นที่
การนําเสนอขาวบันเทิงที่มากขึ้น ทําใหประเด็นการนําเสนอขาวบันเทิงมีความหลากหลายขึ้น โดย
เสนอทั้งเรื่องราวชีวิตสวนตัว ผลงานของบุคคลและความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิง ดังนี้
3.1 ชีวิตสวนตัวของคนในวงการบันเทิง เชน ศิลปน ดารา นักรอง นักแสดงทั้งในไทย
และตางประเทศ โดยมีประเด็นที่นําเสนอ ไดแก 1) ความรักในแวดวงบันเทิง ซึ่งอาจเปนคูรักคูรางใน
แวดวงบันเทิงดวยกัน หรือบุคคลนอกวงการ อาทิ การประกาศแตงงานของดารา การคบหาเปนแฟน
กันของเหลาดารา การชอบกันในกองถาย รักรวมเพศของคูดารา การทองกอนแตง 2) ความสูญเสีย
ของคนบันเทิง อาทิ การเกิดอุบัติเหตุขณะถายทําภาพยนตร การเสียชีวิต 3) ความสําเร็จของบุคคลใน
แวดวงบันเทิง อาทิ ดารารับปริญญา การบวช 4) ความขัดแยง เชน ดาราทะเลาะกับดาราอีกคนหนึ่ง
โดยมีการลงมือตบตีกัน การออกมาเรียกรองขอความเห็นใจจากสื่อเกี่ยวกับปญหาภายในครอบครัว
และ
3.2 ผลงานของบุคคลและความเคลื่อนไหวของแวดวงบันเทิงในวงการตาง ๆ ไดแก
1) ผลงานและความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร เชน ขาวการเปดกลองถายภาพยนตรเรื่องใหม
เบื้องหลังการถายทํา 2) ขาวความเคลื่อนไหวในวงการโทรทัศน ทั้งที่เกี่ยวกับผูบ ริหารสถานี หรือ
สถานีชองตาง ๆ เชน การเสนอรายการบันเทิงรายการตาง ๆ ทั้งเกาและใหม เกมโชว ละคร 3) ขาว
ความเคลื่อนไหวในวงการเพลง วีซีดี ดีวีดี หรือเทปเพลง เชน การบันทึกเพลงชุดใหมของนักรอง หรือ
วงดนตรีที่มีชื่อเสียง ขาวความคืบหนาเกี่ยวกับการผลิตเพลงของศิลปนในสังกัดคายตาง ๆ เปนตน
และ 4) ขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภาพเขียน เชน การจัดประกวดภาพเขียน หรือ
งานศิลปะประเภทตาง ๆ เปนตน
3.3 กิจกรรมความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั้งในและตางประเทศ เชน ขาวคน
บันเทิงรวมกันทํากิจกรรมเพื่อการกุศล การจัดนิทรรศการ การรวมมือกันชวยเหลือสังคม ขาวเกี่ยวกับ
ผลงานที่ส รางความบันเทิง ตาง ๆ ของคณะกรรมการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนแหง ชาติ
เปนตน
4. รูปแบบการรายงานขาวบันเทิง
ดรุณี หิรัญรักษ (2530: 64 – 68) กลาวถึงการรายงานขาวที่เกี่ยวของกับการบันเทิง
หรือเพื่อใหความบั นเทิ ง ในหนา หนัง สือพิ ม พ ว า มั ก จะออกไปในรูป แบบของการกลา วถึง ความ
สนุ ก สนาน การพั ก ผ อ นในวัน หยุ ด หรื อ งานเฉลิ ม ฉลองในงานใดงานหนึ่ ง ที่ ไ มเ พี ย งแต จ ะให
รายละเอียดของงาน แตตองพยายามเขียนใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน จรรโลงใจดวย สวนคอลัมน
เชิงวิพากษวิจารณขาวบันเทิงเปนขอเขียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานในดานตาง ๆ ซึ่งไดแก
ภาพยนตร ดนตรี ละคร เพลง ศิลปน และศิลปะ เพื่อใหผูอานไดพิจารณา หรือตัดสินใจวาผลงานนั้น
มีคุณภาพมากนอยเพียงใด นอกจากนีค้ อลัมนขาวซุบซิบ (คอลัมนขาวสังคมดารา สังคมบันเทิง ) ที่มี
ลัก ษณะเปนการรายงานความเคลื่อนไหวเฉพาะบางแงมุม ของบุคคลที่ตกเปนขาว หรือเปนการ
กลาวถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับวงการบันเทิง ก็มุงสนองความตองการทาง
ธรรมชาติของมนุษยที่อยากรูอยากเห็นเรื่องของบุคคลอื่น
การศึกษาแนวคิดขาวบันเทิง (mass entertainment news) ก็เพื่อนําเอาแนวคิด
เกี่ยวกับประเด็นของขาวบันเทิง 3 ประเภท คือ ชีวิตสวนตัวของคนในวงการบันเทิงผลงานและความ
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เคลื่อนไหวของบุคคลในแวดวงบันเทิงและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั้งในประเทศมา
เปนกรอบในการทําแบบบันทึกขอมูล (coding sheet) แสดงรายการที่เปน “สาระบันเทิง” และ
รายการที่เปน “ดาราบันเทิง” เพื่อหาตรวจสอบขาวบันเทิงที่สื่อมวลชนนําเสนอในปจจุบันมีลักษณะ
เนื้อหาเปนอยางไร
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ทฤษฎีความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

สื่อมวลชนไดรับการยกยองเปน “ฐานันดรที่สี่” ของสังคม โดยการไดสิทธิเสรีภาพในการ
แสวงหาข อ มู ล ข า วสารและเสนอข อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ตอบสนองประโยชน แ ก ส าธารณชน แต ใ น
ขณะเดียวกันเสรีภาพนี้ก็ควรตั้ง อยูบนฐานความรับผิดชอบทั้งทางสังคมและจริยธรรมควบคูกันไป
(นันทนา เสลานนท 2550: 25) โดยความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่สอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้มี
สองดาน ไดแ ก 1) ความรับ ผิดชอบทางสัง คม 2) ความรั บ ผิดชอบทางจริ ยธรรมและ 3) ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย
1. ทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคม
พีระ จิรโสภณ (2556: 150) กลาวถึงหลักการสําคัญของทฤษฎีความรับผิดชอบตอ
สังคม สรุปได ดังนี้ 1) สื่อมวลชนควรจะตองยอมรับและปฏิบัติใหลุลวงในภาระหนาที่ที่เปนพันธกิจตอ
สังคม 2) ภาระหนาที่เหลานี้ โดยหลักสําคัญ จะตองบรรลุถึงมาตรฐานวิชาชีพในดานขาวสาร สัจธรรม
ความถูกตอง ความเปนกลาง และความสมดุล 3) ในการยอมรับ และนําไปปฏิบัติของภาระหนาที่
เหลานี้ สื่อมวลชนควรจะควบคุมตนเองภายใตกรอบแหงกฎหมายและสถาบันที่ธํารงอยู 4) สื่อมวลชน
ควรจะตองหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจจะนําไปสูอาชญากรรม ความรุนแรงหรือความไมสงบ หรือ
แสดงความกาวราวตอเชื้อชาติหรือศาสนาของชนกลุมนอยในสังคม 5) สื่อมวลชนโดยทั่วไป ควรจะ
เปดกวางและสะทอนความหลากหลายของสังคม เปดโอกาสใหความคิดเห็นของทุกฝายไดเขาถึง และ
ใหสิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน 6) สังคมและสาธารณะมีสิทธิที่จะคาดหวังการ
ปฏิบัติในระดับมาตรฐานที่สูงของสื่อมวลชน และการเขาแทรกแซงอาจจะตองถือวาเปนเรื่องไมผิด
หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ และ 7) นักวารสารศาสตรและนักวิชาชีพสื่อมวลชนจะตองเปนที่
ไววางใจหรือเชื่อถือไดของสังคม เชนเดียวกันกับนายหรือตลาดผูบริโภคสื่อ
ความรับผิดชอบทางสังคมของสื่อมวลชนถือวาเสรีภาพของหนังสือพิมพตองคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประชาชน ซึ่งในปจจุบันหนังสือพิมพมักนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับศิลปน
ดาราเปนจํานวนมาก โดยที่หนังสือพิมพสามารถกําหนดและตอกย้ําเหตุการณหรือความสนใจของ
ผูอานในสังคมไดเปนอยางดี ดังนั้นเมื่อมีการนําเสนอขาวของศิลปน ดาราไมวาจะเปนขาวดีหรือไม
หรือจะอางวาผูอานเลือกเปดรับสารเฉพาะบุคคลตามที่ตนเองสนใจก็ตาม แตในความเปนจริงบอยครัง้
ที่การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไปกระทบตอชื่อเสียของผูที่ตกเปนขาว ดังนั้นสื่อมวลชนเองก็ตอง
เปนผูมีความรู ความสามารถในการหาขอมูลที่ถูกตองและเปนธรรมตอแหลงขาว เพื่อสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหประชาชนและผูอานรับทราบตอไป (ภูบดินทร ภูสุวรรณ 2548: 15) ซึ่งความรับผิดชอบ
สวนนี้อาจทําใหเสรีภาพของสื่อมวลชนลดลงไปบางในการใหความบันเทิง เพราะเนื้อหาความบันเทิงที่
จะนําเสนอออกสูสาธารณชนควรเปนความบันเทิงที่ดี สรางสรรค หรืออยางนอยก็ใหเลวนอยที่สุด มี
ผลเสียตอสังคมนอยที่สุด (นันทนา เสลานนท 2550: 25-26)
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2. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
บรรยงค สุวรรณผอง (2550: 22) กลาวถึงสื่อกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมวา
องคกรสื่อมวลชนในมิติทางธุรกิจก็หนีไมพนความรับผิดชอบทางจริยธรรม เพราะ “สินคา” หรือเรียก
ใหถูก คือ “บริก าร” ของสื่ อมวลชนเปน “ขอ มูล ขาวสาร” ซึ่ง มีผูบ ริโ ภคระดับ มวลชน และเป น
ผูบริโภคที่หลากหลายลักษณะทางประชากรศาสตร ถาขอมูลขาวสารที่สื่อมวลชนผลิตออกมาขาย
“เปนพิษ” ก็อาจทําใหสังคมมีปญหาได จะรุนแรงแคไหน ขึ้นกับลักษณะและผลกระทบของเรื่องนั้น ๆ
เมื่อเห็นกันวาสื่อมวลชนเปน “วิชาชีพ” (professional) และยังเปนวิชาชีพที่ไมกีดกันคนจากสาขาอื่น
เขามารวมวิชาชีพในพื้นที่นี้ จึงตองมีกําหนดกฎเกณฑเปนลายลักษณอักษรที่เนนความรับผิดชอบทาง
จริยธรรมเปนสําคัญ เรียกกันวา “จรรยาบรรณ” (code of ethics) เชนเดียวกับ หมอ เภสัชกร
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ทนายความ ฯลฯ ขอแตกตางระหวางวิชาชีพสื่อมวลชนกับวิชาชีพอื่นใน
ประเทศไทยประการหนึ่งก็คือ “บทลงโทษ” ในบรรดาอาชีพตาง ๆ ที่กลาวมา ถากระทําการใด ๆ อัน
ขัดตอหลักหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาจถูกลงโทษถึงขั้นถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมด
โอกาสทํามาหากิน ที่ทําเชนนั้นได เพราะมี กฎหมายเขามารองรับ ยกเวนสื่อมวลชน โดยเฉพาะคน
หนังสือพิมพที่ขอดูแลกันเอง อันเปนที่มาของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ เมื่อป 2540
2.1 จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
พ.ศ. 2541 (รัชดาภรณ ศรีทองกุล 2550: 25-26) ในเรื่องที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หมวด 2 จริยธรรมหนังสือพิมพ
ขอ 9 หนังสือพิมพตองไมสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว
ขอ 15 ในการเสนอขาวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพตองคํานึงมิใหลวงละเมิด
ศัก ดิ์ศ รีความเปน มนุษย ของบุ คคลที่ตกเปนขา ว โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ตองใหความคุม ครองอยา ง
เครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผูดอยโอกาส
ข อ 16 การพาดหั ว ข า วและความนํ า ของหนั ง สื อ พิ ม พ ต อ งไม เ กิ น ไปจาก
ขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของขาว
ข อ 17 หนั ง สื อ พิ ม พ ต อ งไม เ สนอภาพข า วที่ อุ จ าด ลามกอนาจาร หรื อ
หวาดเสียว โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวน
ซึ่ ง บทความ “ลามกแค ไ หนถึ ง ผิ ด กฎหมาย” เผยแพร โ ดยเว็ บ ไซต
lawyerthai.com ไดประมวลขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาวาภาพใดเปนภาพอุจาด ลามก
อนาจารตามคําพิพากษาฎีกาที่ไดวางบรรทัดฐานไววาสิ่งใดอาจถือไดวามีลักษณะอันลามก คือ ฎีกาที่
๙๗๘/๒๔๙๒ ฎ.๖๗๕ สิ่งอันลามก คือ นาอับอายในทางเพศตอตา นาอุจาดบัดสี ตรงกันขามกับสิ่งที่
เปนศิลปะอันแสดงถึงความงามและฝมือของศิลปน ศิลปะหรือลามกพิจารณาตามความรูสึกของวิญู
ชนผูมิใชเครงตอจารีตประเพณีโดยไมยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของโลก รูปหญิงเปลือยกาย เห็น
เดนชัดเฉพาะถัน สวนโยนีถูกระบายใหลบเลือนเห็นเพียงฐาน แสดงสุขภาพ อนามัยของการอาบแดด
สอนวิธีเ ขียนสวนสัดความงามของรางกาย ไมนาเกลียดโดยกรณีที่ศาลวินิจฉัยวาเปน “สิ่งลามก”
ไดแก 1) ภาพหญิงเปลือยกายกอดชาย 2) ภาพหญิงสวมแตกางเกงในโปรง ตา มีผู ชายนอนกอด
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มือโอบบริเวณทรวงอก 3) ภาพหญิงเปลือยกายทอนบนใชมือกดหูโทรศัพทกดที่อวัยวะเพศ 4) ภาพ
หญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัว มือขางหนึ่งกุมนมอีกขางหนึ่งกุมอวัยวะเพศ 5) ภาพหญิงเปดเสื้อใหเห็น
นมลวงมือเขาไปในกระโปรง 6) ภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงในมือลวงไปที่อวัย วะเพศ 7) ภาพหญิง
เปลือยสวมกางเกงขาสั้นมือขางหนึ่งลวงไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพดังกลาวแมไมเห็นอวัยวะเพศชัดเจน
แตมีลักษณะยั่วยุกามารมณ
กรณีที่ศาลเคยวินิจ ฉัยวาไมใช “สิ่ง ลามก” ก็คือภาพสตรีแสดงสวนสัดความ
สมบูรณของรางกายไมมีสิ่งปกปด สวนลางพยายามปกปดหรือทําเปนเพียงเงา ๆ ลบเลือนใหเปน
อวัยวะที่ราบเรียบแลวซึ่งศาลบอกวาไมมีลักษณะนาเกลียด นาอุจาดบัดสี จึงไมลามก
2) หมวด 4 แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ
ขอ 24 การเสนอขาวของหนั ง สือพิม พ พึง ตระหนัก ถึง ความสํ าคัญ ของขาวต อ
สาธารณชน และไมเสนอขาวในทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ
ขอ 27 หนัง สือพิม พพึง ละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเ พื่อ
ประโยชนสาธารณะ
2.2 สาเหตุที่ทําใหสื่อมวลชนทําผิดจรรยาบรรณ
เปนความจริงวาการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพยอมนึกถึงกําไรและขาดทุน แตใน
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสาธารณะและประชาชนในสังคม ดังนั้นผูประกอบ
วิชาชีพจึงตองมองถึงสารประโยชนตอผูอานสวนรวมดวย (ภูบดินทร ภูสุวรรณ 2548: 16)
งานวิจัย เรื่อง “ปญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติใน
การกํากับดนจริยธรรมของหนังสือพิมพ ” สรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทางจริยธรรม 2 สวน คือ
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ความผิดพลาดที่เกิดจากเจตนาของนักหนังสือพิมพ อันเนื่องจากผูเขียน
ไดรับผลประโยชนหรือสิ่งจูงใจที่เพียงพอที่จ ะ “กระทํา” คือ เขียนขาวหรือบทความดวยเนื้อหาที่
สนับสนุนหรือเชิดชูผูใหประโยชน และความผิดพลาดที่ไมเจตนาของนักหนังสือพิมพ ซึ่งอาจเกิดจาก
การรับรูที่ผิด การตีความที่ผิด ความไมรูจริงในปญหาเชิงเทคนิคจนเกิดความเขาใจผิด หรือการเกิด
จากการเขียนที่กอใหเกิดความสับสนและ 2) ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่สืบเนื่องจากการแขงขัน
ในทางธุรกิจ และแรงกดดันจากผูโฆษณา ไดแก การตีพิมพที่ภาพที่หวาดเสียว หรือลอ แหลมตอการ
ยั่วยุทางเพศ เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูอานและยอดขายที่เพิ่มขึ้น การเกรงใจที่จ ะ “ลงขาว”
“ไมลงขาว” ตามคําขอของผูสนับสนุนกิจการเปนตน (ภูบดินทร ภูสุวรรณ 2548: 18-19)
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3. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
กิติมา สุ รสนธิ (2553: 40) กลาววาภารกิจที่สําคัญ ของสื่อมวลชนคือการแสวงหา
ขอเท็จจริง แจงขาวสาร และสรางความบันเทิงในรูปแบบการขายใหแกประชาชน การอยูในระบบ
สื่อมวลชนลักษณะนี้ทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจ และการใชอํานาจของสื่ออยางไรขอบเขต จึงเกิด
การเรียกรองใหมีบทบัญญัติของกฎหมายขึ้นเพื่อใชควบคุมการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนไมใหเกิน
ขอบเขตที่เหมาะสม และไมสรางความเดือดรอนแกสังคมและบุคคลที่ตกเปนขาว ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายนี้ไดแก 1) การละเมิดสิทธิสวนบุคคลและบุคคลสาธารณะ และ 2) การหมิ่นประมาท
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3.1 การละเมิดสิทธิสวนบุคคลและบุคคลสาธารณะ
“สิทธิสวนบุคคล” หมายถึง สิทธิในความเปนอยูสวนบุคคล เปนสิทธิที่จะอยูตาม
ลําพังโดยปราศจากการสอดแทรกหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือการนําขอเท็จจริงสวนตัวของ
เขาไปเผยแพรแกบุคคลอื่น หรือสาธารณชน อันทําใหเขาไดรับความเดือดรอน ทรมานใจ (ภูบดินทร
ภูสุวรรณ 2548: 12)
“บุคคลสาธารณะ” หมายความวา บุคคลที่อยูในความสนใจของสาธารณชนทั่วไป
ซึ่ง บุค คลประเภทนี้ถื อวาไดส ละสิท ธิในการดํ าเนิน ชีวิต โดยปราศจากการสั ง เกตจับ ตามองของ
สื่อมวลชน ซึ่งไดรับการคุมครองทางกฎหมายในความเปนสวนตัวนอยกวาบุคคลทั่วไป เชน กฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกาถือวาบุคคลสาธารณะยอมไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลเชนเดียวกับ
บุคคลธรรมดาแตขอบเขตก็ยังนอยกวา (สมคิด บางโม 2551: 18)
อังธิดา ลิมปปทมปาณี (2540, อางในรัชดาภรณ ศรีทองกุล 2550: 21) กลาววา
การที่หนังสือพิมพไดเปดเผยเรื่องราวชีวิตสวนตัวของบุคคลสาธารณะ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ศิลปน ดารา
และบุคคลในแวดวงบันเทิง โดยมักอางวาเปนไปเพื่อสนองสิทธิในการรับรูขาวสาร (right to know)
ของประชาชนวาบุคคลกลุมนี้เปนที่รูจักของประชาชน และตางตองมีความยินยอมที่จะสละสิทธิชีวิต
สวนตัวในการเปนขาว อยางไรก็ตาม บุคคลสาธารณะยอมมีความเปนสวนตัว และหากเปนเรื่อง
สวนตัวเฉพาะบุคคลจริง ๆ (individual interest) หนังสือพิมพก็ตองหลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอ แตใน
ความเปนจริงบอยครั้งที่หนังสือพิมพไมไดคํานึงวาอะไรเปนประโยชนตอสาธารณะ อะไรเปนเรื่อง
เฉพาะบุคคล จึงเกิดการละเมิดสิท ธิสวนบุคคล เพียงเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นเล็ก ๆ
นอย ๆ มากกวา “เพื่อสิทธิการรับรู” อยางแทจริง แตกระนั้นการที่สื่อมวลชนนําเสนอขาวเนื่องจาก
แหลงขาวเปนการใหสัมภาษณเ องก็เ ปนการยินดีที่จะเปนขาว ไมถือเปนการละเมิดทางกฎหมาย
นอกจากนี้การที่หนังสือพิมพตองการแสวงหากําไรทางธุรกิจ จึงเกิดปญหาตามมาในเรื่องการแสดง
บทบาทของหนังสือพิมพที่คํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจมากกวาประโยชนสาธารณะ สื่อจึงเลือก
นําเสนอขาวที่เปนเหตุการณตรงใจผูอาน เราอารมณ และขายไดมากกวาการนําเสนอขาวที่สะทอน
หนาที่อันแทจริงของสื่อมวลชน
ความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีบทบัญญัติในเรื่อง
สิทธิของบุคคลที่ตกเปนขาวไวใน มาตรา 420 บัญญัติวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคล
อื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือ
สิทธิอยางหนึ่ง อยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ซึ่งความ
เสียหายตอสิท ธิอย างใดอยา งหนึ่ง “สิท ธิอย างใดอยางหนึ่ ง ” หมายถึง สิ ท ธิที่ก ฎหมายใหความ
คุมครอง เชน สิทธิความเปนอยูสวนตัว สิทธิในครอบครัว สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง โดยมีการพิจารณา
องคประกอบความผิดไดแก 1) กระทําการโดยผิดกฎหมายหมายถึงเปนการล วงละเมิดในสิทธิของ
ผูอื่น ตามที่ กฎหมายรับ รอง 2) กระทําการโดยจงใจ หมายถึง เปนการกระทําโดยเจตนาหรือ 3)
ประมาทเลินเลอ หมายถึง เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังอยางเพียงพอ (รัตนวดี
นาควานิช 2551: 84)
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3.2 การหมิ่นประมาท
ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีบัญญัติไวในหมวด 3 แหงประมวลกฎหมายอาญา
ตั้งแตมาตรา 326 ถึง มาตรา 333 แตในการศึกษานี้จะกลาวถึงเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 326 ซึ่งเปน
หลักหรือองคประกอบกฎหมายที่จะพิจารณาวาขอความหรือขอเท็จจริงนั้น เปนความผิดฐานหมิ่น
ประมาท โดยมาตรา 326 บัญญัติวา ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่น
นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รัตนวดี นาควานิช 2551: 78)
ตามบทกฎหมายข า งต น ผู ใ ดจะกระทํ า ความผิ ด ก็ ต อ เมื่ อ 1) ใส ค วามผู อื่ น
หมายความวาการแสดงขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นพาดพิงถึงบุคคลอื่น ขอเท็จจริงนั้นจะเท็จหรือจริง
ก็ได จะเปนขอเท็จจริงในอดีตหรือปจจุบันก็ได โดยจะเปนการใสความดวยวาจา ลายลักษณอั กษร
ทาทาง หรือรูปภาพก็ได 2) ตอบุคคลที่สาม หมายความวา การใสความผูอื่นนั้นตองเปนการใสความ
ผูอื่นตอบุคคลที่สาม 3) โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูก ดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
หมายถึงการทําใหคา หรือราคาที่มีอยูลดนอยลง (รัตนวดี นาควานิช 2551: 78)
ซึ่งนพวรรณ บุษหมั่น (2539, อางถึงในรัตนวดี นาควานิช 2551: 75) ไดสรุป
ลักษณะความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ป รากฏในหนังสือพิมพ คือ 1) การนําเสนอขาวที่ใชคําซึ่งสอ
ความหมายในทางลบ ทําใหสงผลตอบุคคลที่ตกเปนขาว 2) การตีความและสรุปความจากขอมูลที่มีอยู
ใหสอดคลองกับทัศนคติของตัวหนังสือพิมพที่มีตอบุคคลในขาว
การศึก ษาทฤษฎีความรับ ผิดชอบของสื่อมวลชนทั้ง 3 ดาน เพื่อใชเปนกรอบใน
การตั้งคําถามสัมภาษณเชิงลึกสื่อมวลชนสายขาวบันเทิงของหนังสือพิมพ อาทิ นักขาว บรรณาธิการ
ขาวบันเทิง หัวหนาโตะ ขาวบันเทิง หรือผูบ ริห ารขาวบันเทิ ง ของหนัง สื อรายวันเชิ ง ประชานิย ม
เกี่ยวกับ ความรับ ผิดชอบในฐานะสื่อมวลชน อาทิ ขอบเขตในการคัดเลือกเนื้อหาขาวมานําเสนอ
เพื่อที่ จ ะสะทอ นหนา ที่ และความรั บ ผิดชอบที่ แทจ ริง ของสื่อ มวลชน ตลอดจนอ างทฤษฎี ความ
รับผิดชอบของสื่อมวลชนทางจริยธรรมและกฎหมายเปนกรอบในการทําแบบบันทึกขอมูล (coding
sheet)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “การรุกล้ําสิทธิของบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ปรากฏทางสื่อมวลชน” โดย
รัตนาวดี นาควานิช (2551) พบขาวเกี่ยวกับการรุกล้ําสิทธิของบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ปรากฏทาง
หนังสือพิมพมีทั้งกลุมสื่อมวลชน และกลุมที่ไมใชสื่อมวลชน เชน บริษัทโฆษณา สถานบันเทิงกลางคืน
พวกโรคจิต และกลุมชางภาพแอบถายหรือสะกดรอย (paparazzi) โดยสื่อมวลชนเปนผูรุกล้ําสิทธิ
มากที่สุด รอยละ 86.61 ของผูรุกล้ําสิทธิของบุคคลในแวดวงบันเทิงทั้งหมด ประเด็นที่ถูกรุกล้ําสิทธิ
มากที่สุดคือการนําเสนอในเรื่องพฤติกรรมชูสาวซึ่งการตัดสินใจของคนผลิตขาวบันเทิงเกี่ยวกับการสือ่
ขาวหรือเขียนขาวในประเด็นดังกลาวนี้ สื่อมวลชนจะทราบถึงการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตเพราะให
ความสําคัญกับการขายขาวมากกวา
การศึกษาเรื่อง “บรรทัดฐานของผูประกอบวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพบันเทิงเกี่ยวกับขอบเขต
สิทธิที่จะรูของประชาชนกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล” โดยรัชดาภรณ ศรีทองกุล (2550) พบสื่อ

13
สิ่งพิมพบันเทิงนําเสนอขาวที่หมิ่นเหมตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1) เปดเผย
เรื่องราวสวนตัวตอสาธารณะ 2) บุกรุกความเปนสวนตัว 3) ใชภาพที่ผิด โดยผูประกอบวิชาชีพสื่อ
สิ่งพิมพบันเทิงสวนใหญไมเห็นดวยกับการนําเสนอขาวที่หมิ่นเหมตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคล แต
ดวยความเปนบุคคลสาธารณะจึงตองยอมเสียความเปนสวนตัวไปบาง
การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของดารานักแสดงในวงการบันเทิงที่มีตอนิตยสารปาปารัซ
ซี่” โดยนันทนา เสลานนท (2550) พบกลุมตัวอยางดารานักแสดงเห็นดวยปานกลางกับการนําเสนอ
ของนิตยสารปาปารัซซี่ ขอที่เห็นดวยมากไดแกการนําเสนอภาพการแตงตัวหรือหวือหวาของนักแสดง
การพาดหัวขาวที่เกินจริง นอกจากนี้ก ลุมตัวอยางโดยรวมเห็นดวยมากกับดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนของนิตยสารปาปารัซซี่ โดยพบขอที่เห็นดวยมาก ไดแก นิตยสาร
ควรปรับปรุงการทํางานใหมีจรรยาบรรณมากขึ้น รองลงมา ไดแก นิตยสารควรปรับปรุงการทํางานให
มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ควรมีกฎหมายคุมนิตยสารปาปารัซซี่โดยเร็วที่สุด สวนขอที่เห็น
ดวยปานกลาง ไดแก ขอการนําเสนอภาพหรือขาวในนิตยสารที่ทําใหตนเสียชื่อเสียง และรองลงมาอีก
ไดแก ขอการเสนอใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมิใชมุงเพียงเพื่อธุรกิจอยางเดียว
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการผลิตขาวของนิตยสารบันเทิง” โดยธนรัชต คูสมบัติ (2554)
พบกระบวนการผลิตขาวของนิตยสารบันเทิงมีการพิจารณาประเด็นขาว คือ ขาวความเคลื่อนไหวของ
ศิลปน ดาราทั้ง ในและตางประเทศ การนําเสนอขาวดังกลาวเพราะเปนเหตุการณที่สังคมกําลังให
ความสนใจ และนําเสนอไปเพราะการแขงขันในธุรกิจ โดยปจ จัยที่มีตอกระบวนการผลิตขาวของ
นิตยสารบันเทิง ประกอบดวยปจจัยภายใน ไดแก จุดยืนในการนําเสนอเนื้อหาและความตองการของ
เจาของธุรกิจ ขณะที่ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ คูแขงขัน ผูอานนิตยสารบันเทิง
การศึกษาเรื่อง “การละเมิดสิทธิสวนบุคคลของหนังสือพิมพบันเทิงที่มีตอนักแสดงและ
นักรอง” โดยภูบดินทร ภูสุวรรณ (2548) พบหนังสือพิมพบันเทิงมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
นักแสดงและนักรอง มีการใชถอยคําทั้งในสวนพาดหัว บทนําและเนื้อหาที่รุนแรง ตลอดจนตีพิมพโดย
มิไดรับอนุญาตสงผลเสียตอภาพลักษณของนักแสดงและนักรอง โดยผูที่ตกเปนขาวมักชี้แจงผานสื่อ
โทรทัศนเพราะเขาถึงประชาชนไดมากที่สุด
การศึกษาเรื่อง “จริยธรรมการนําเสนอรายการเลาขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนผาน
ดาวเทียม” โดยวิภา ปนแกว (2554) พบ 1) ผูนําเสนอรายการเลาขาวบันเทิงไมตระหนักจริยธรรมใน
กระบวนการนําเสนอรายการดังกลาว 2) ผูนําเสนอเขาใจจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน แตไมปฏิบัติ
เนื่องจากสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมทัศนคติในการนําเสนอขาวจึงตางไปจากอดีต 3) ผูนําเสนอไมเขาใจ
และไมทราบขอกฎหมายในการกระทําผิด
การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูอานที่มีตอหนาบันเทิงในหนังสือพิมพรายวัน ” โดย
อนุ ต าร นุ ม นวล (2550) พบกลุ ม ตั ว อย า งผู อ า นข า วบั น เทิ ง จากหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ในเขต
กรุงเทพมหานครเห็นดวยกับประเด็นการนําเสนอขาวบันเทิงของหนังสือพิมพอยูในระดับปานกลางแต
คอนขางต่ํา แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางคอนขางไมเห็นดวยกับขาวบันเทิงที่ถูกนําเสนอในปจจุบัน ไม
วาจะเปนภาพปลุกปล้ํา กอดจูบ ตลอดจนการใชอักษรยอในการนําเสนอ
การศึก ษาเรื่อง “นโยบายการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปบันเทิง ในหนัง สือพิมพเชิง
ประชานิยมกับทัศนะของแหลงขาว” โดยมยุริญ ผองผุดพันธ (2544) พบนโยบายการนําเสนอขาว
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ศิลปะบันเทิงผูจัดทําขาวเนนใหอยูในความนาสนใจของผูอานเปนหลักการนําเสนอขาวตามขอเท็จจริง
โดยยึดหลักบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณโดยไมควรสนิทกับแหลงขาวมากเกินพอดี พบขาวที่มีการ
นําเสนอมากที่สุดคือขาวกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิง รองลงมาคือเรื่องสวนตัว
ของคนในวงการบันเทิง ทิศทางการนําเสนอขาวสวนมากเปนกลางและบวก โดยแหลงขาวคือศิลปน
ดารา ระบุวาเคยมีประสบการณลงขาวผิดพลาดมากถึงรอยละ 84 และเห็นวารูปแบบการนําเสนอขาว
บันเทิงมักเนนความเราใจ หรือดึงดูดมากกวาสาระที่แทจริง อีกทั้งแหลงขาวมีความคาดหวังอยากให
นัก ขาวไมพยายามสรางกระแส หรือประเด็นเพื่ อขายขาว โดยอยากใหนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผลงานมากกวาเรื่องราวสวนตัว โดยสรุป แลวการนําเสนอขาวไมสอดคลองกับความตองการของ
แหลงขาว คือแหลงขาวไมตองการใหมีการนําเสนอเรื่องราวอยางเปนอยูขณะนี้
ผูศึกษาไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว เพื่อนํา ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนั้น ๆ มา
ประกอบการวิเคราะหเนื้อหาของขาวบันเทิงที่ปรากฏจริงในหนาขาวบันเทิงของหนังสือพิมพรายวัน
เชิงประชานิยม 4 ฉบับ ตลอดจนเพื่อนํามาเปนขอมูล อางอิง ในการสรางคําถามสัมภาษณเ ชิง ลึก
บรรณาธิการขาวบันเทิง หัวหนาขาวบันเทิง ผูบริหารขาวบันเทิงของหนังสือพิมพฉบับดังกลาว
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กรอบการวิจัย
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บทที่ 3
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ระเบียบวิธีวิจัย

การศึก ษาเรื่อ ง การนาเสนอข่าวของหนัง สือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยมเปรียบเทียบ
ระหว่าง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิ ง” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการนาเสนอเนื้อหาเชิง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” จากหนังสือพิมพ์รายวันเชิง
ประชานิยม 4 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และคมชัดลึก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31
สิงหาคม 2556 และสัม ภาษณ์เชิงลึก สื่อมวลชนสายบันเทิง ของหนังสือพิม พ์ดังกล่าว เพื่อให้ทราบ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจนาเสนอข่าวบันเทิ งในหน้าบันเทิง ของหนังสือพิม พ์ฉบับ นั้น ๆ โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเปรียบเทียบ “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
1.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร
ข่าว (ไม่รวมคอลัมน์ และบทความ) ในหน้าบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชา
นิยม 4 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และคมชัดลึก ระหว่าง 1 มิ ถุนายน ถึง 31 สิงหาคม
2556
1.2 แหล่งข้อมูลบุคคล
1) ไปรมา เจียมจันทร์เศขร หัวหน้าข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
2) อมรวดี ทรัพย์เพิ่ม หัวหน้าข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ข่าวสด
3) ดวงใจ สะอาดจิตต์ บรรณาธิการข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การใช้ตารางบันทึกข้อมูล (coding sheet) ซึ่งผู้ศึกษานาแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาสร้าง
เครื่องมือเป็นข้อใหญ่และข้อย่อย ดังนี้
1.1 สาระบันเทิง
(1) สาระบันเทิงด้านธุรกิจ คือการรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจขององค์กรใน
แวดวงบันเทิง อาทิ ค่ายเพลง ค่ายละคร ค่ายหนัง สถานีโทรทั ศน์ เช่น ข่าวการเปิดและปิดกล้อง
ภาพยนตร์หรือละคร การจัดแถลงข่าวภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ หรือการแสดง หรือนโยบาย
ของธุรกิจบันเทิง
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(2) สาระบันเทิงด้านงานและการแสดง คือการรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการ
ทางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิ ง เช่น ข่าวบรรยากาศการแสดงสดของศิล ปิน
บทบาทการแสดงของนัก แสดง การวิจ ารณ์ภาพยนตร์ ละคร เพลง ข่าวการประกวดต่าง ๆ เช่น
ภาพเขียน ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ นิทรรศการ
(3) สาระบันเทิงด้านสังคม คือการรายงานความเคลื่อนไหวของทั้งตัวบุคคลในแวดวง
บันเทิง องค์กรต่าง ๆ ในแวดวงบันได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมการกุศล การรณรงค์ที่ภาคบันเทิงมีส่วน
ร่วม
1.2 ดาราบันเทิง
(1) เรื่องส่วนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะ หมายถึงการรายงานความเคลื่อนไหวใน
เรื่องส่วนตัวของดาราในฐานะบุคลสาธารณะ เช่น การศึกษา การบวช การแต่งงาน ความรัก ความ
ขัดแย้ง และการรายงานความเคลื่อนไหวที่ เป็นเรื่องส่วนตัวอื่นใดที่ แม้จ ะเป็นแง่ล บ แต่เ ป็นการที่
แหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนั้น ๆ ด้วยตัวเอง
(2) เรื่องส่วนตัวที่อ่อนไหวต่อกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ หมายถึงการรายงาน
ความเคลื่อนไหวในเรื่องส่วนตัวที่สื่อมวลชนนาเสนอไปโดย “ไม่ได้มาจากแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์เอง”
ทาให้อ่อนไหวต่อกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ ได้แก่
1) ประเด็นที่ อ่อนไหวต่อกฎหมาย ได้แก่ 1.1) ลัก ษณะการละเมิ ดสิท ธิส่วน
บุคคล คือ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิด กฎหมายให้
เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็
ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ซึ่งความเสียหายต่อสิทธิอย่างใดอย่าง
หนึ่ง “สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ” หมายถึง สิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ได้แก่ สิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตัวและสิทธิในครอบครัว เช่น การหย่าร้าง พฤติก รรมทางเพศ การตกแต่งศัลยกรรม ฯ 1.2)
ความผิดฐานหมิ่ นประมาท ตามบัญญัติไว้ในหมวด 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามบทกฎหมายข้างต้น ผู้ใดจะกระทาความผิดก็ต่อเมื่อได้ใส่
ความผู้อื่น หมายความว่า การแสดงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นพาดพิงถึงบุคคลอื่น ข้อเท็จจริงนั้นจะ
เท็จหรือจริงก็ได้ จะเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ โดยจะเป็นการใส่ความด้วยวาจา ลาย
ลักษณ์อักษร ท่าทาง หรือรูปภาพก็ได้ ต่อบุคคลที่สาม หมายความว่า การใส่ความผู้อื่นนั้นต้องเป็น
การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ส าม โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่ อเสียง ถูก ดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชัง หมายถึงการทาให้ค่า หรือราคาที่มีอยู่ลดน้อยลง
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2) ประเด็นที่อ่อนไหวต่อจริยธรรมวิชาชีพ ได้แก่ 2.1) หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอด
สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว 2.2) ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคานึงมิให้ล่วง
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่าง
เคร่ง ครัดต่อ สิทธิม นุษยชนของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 2.3)การพาดหัวข่าวและความนาของ
หนังสือพิมพ์ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว และต้อ งสะท้อนใจความสาคัญหรือเนื้อหาหลักของ
ข่าว 2.4) หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือหวาดเสียว โดยไม่คานึงถึง
ความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3-1 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลข่าวบันเทิง เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาระหว่างสาระบันเทิงกับ
ดาราบันเทิง
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2 การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เ ชิง ลึก เพื่อทราบความคิดเห็นของสื่อมวลชนสายข่าว
บันเทิงของหนังสือพิมพ์เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามได้อย่างอิสรเสรี
โดยมีแนวคาถามดังนี้
1) ขอทราบเหตุผลในการเสนอข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของดารา
2) ในมุมมองที่บอกว่าดาราเป็นบุคคลสาธารณะนั้น สื่อสามารถนาเสนอข่าวที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวของเขาได้ทุกเรื่องใช่ไหม เพราะเขาเป็นคนของประชาชน
3) เคยมีบ้างไหม ที่มีเรื่องส่วนตัวของดาราอยู่ในมือ แต่ไม่รายงานเป็นข่าวออกไป
4) องค์กรสื่อมีการกาหนดไว้เป็นนโยบายเชิงพาณิชย์ไว้หรือไม่ในการนาเสนอเรื่องส่วนตัว
ของดารา
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5) กรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องหมิ่นเหม่ต่อกฎหมาย เช่น ละเมิด หรือหมิ่นประมาท ในการ
นาเสนอข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของดารา ตัดสินใจอย่างไร
6) แล้วกรณีที่เรื่องส่วนตัวของดารา แต่อ่อนไหวต่อจริยธรรมวิชาชีพ จะตัดสินใจอย่างไร
ในขณะที่เรื่องนี้ก็เป็นที่สนใจของผู้อ่าน
7) มีม ากน้อยแค่ไหนที่ข่าวอื้อฉาวของดาราเป็นธุรกิ จอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ดาราไม่ถูกลืม
ในช่วงที่ยังไม่มีผลงานการแสดง คือ ดาราเป็นข่าว และสื่อก็มีข่าวที่ผู้อ่านสนใจ
8) ทราบบ้างไหมว่าองค์กรสื่อเคยถูกดาราฟ้องบ้างหรือ ถ้ามี เป็นเรื่องอะไร ผลออกมา
เป็นอย่างไร
9) ตัวท่านเอง จากประสบการณ์เคยถูกดาราฟ้องหรือไม่ เรื่องอะไร ผลออกมาเป็นอย่างไร
10) กล่าวโดยสรุป การมีข่าวเรื่องส่วนตัวที่เกินเลยไปบ้าง ถือว่าขอกันกิน เพราะดาราเองก็
ต้องพึ่งพาอาศัยสื่อ มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลเอกสาร
เก็บรวบรวมข่าวบันเทิงที่ลงหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด
และคมชัดลึก จาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 เดือน
ระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 เพื่อบันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล
2. ข้อมูลบุคคล
การนัดและดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ชื่อฉบับ
คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และคมชัดลึก ดาเนินการในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเลือกหน่วยที่ใช้วิเคราะห์
ในการวิเ คราะห์เนื้อหาข่าวบันเทิ งด้วยแบบบันทึ กข้อมูล (coding sheet) เพื่อแสดง
รายการระหว่างสาระบันเทิงกับดาราบันเทิงนั้น ผู้ศึกษาใช้หน่วยวิเคราะห์ ดังนี้
1.1 ข่าว (ไม่รวมคอลัมน์ และบทความ) ในหน้าบันเทิงของหนัง สือพิม พ์ที่มี “พาดหัว
ข่าว” ไม่นับรวมข่าว หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่มีพาดหัวข่าว
1.2 การขีดหนึ่งครั้งพิจารณาจากประเด็นที่นาเสนอระหว่าง”สาระบันเทิง”กับ”ดารา
บันเทิง” โดยพิจารณาว่าข่าวนั้น ประเด็นหลักเป็นอะไร “สาระ” หรือ “ดารา”
1.3 การพิจารณาข่าวที่มีลักษณะละเมิดตามาตรา 420 เช่น 1) สื่อมวลชนเสนอเรื่องราว
ต่าง ๆ โดย “ไม่ได้” เป็นคาสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวเอง เช่น การแอบแต่งงาน แอบหมั้น หรือแอบจด
ทะเบียนสมรส พฤติกรรมรักร่วมเพศ ทอม ดี้ เกย์ เลสเบี้ยน กะเทยแปลงเพศ ชายที่มีความสัมพันธ์
ทางเพศได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง (เสือใบ) เป็นเมียน้อย เด็กเสี่ย 2) ความขัดแย้งภายในครอบครัว
(เตียงร้าว) การหย่าร้าง (เตียงหัก) การตั้งครรภ์นอกสมรส (ท้องก่อนแต่ง) การเป็นมือที่สาม ปัญหารัก
ร้าว การมีลูกภรรยา หรือสามีแล้วแต่ไม่ยอมเปิดเผยให้สังคมรับทราบ พฤติกรรมการสาส่อนทางเพศ
ลักลอบพาสาวเข้าโรงแรม เข้าโรงแรมกับผู้ชาย หรือเล่นเซ็กส์หมู่ การใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงาน การทา
แท้ง ทาผู้หญิงท้องแล้วไม่ยอมรับหรือฟันแล้วทิ้ง
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1.4 การพิจ ารณาการนาเสนอภาพข่าวที่อุจ าด ลามกอนาจาร พิจ ารณาโดยอ้างคา
พิพากษาฎีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้ว่าสิ่งใดอาจถือได้ว่ามีลักษณะอันลามก ฎีกาที่ ๙๗๘/๒๔๙๒ ฎ.
๖๗๕ สิ่งอั นลามก คือ น่าอับอายในทางเพศต่อตา น่าอุจาดบัดสี ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นศิลปะอัน
แสดงถึงความงามและฝีมือของศิลปิน ศิลปะหรือลามกพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้มิใช่เคร่ง
ต่อจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของโลก รูปหญิงเปลือยกาย เห็นเด่นชัดเฉพาะ
ถัน ส่วนโยนีถูกระบายให้ลบเลือนเห็นเพียงฐาน แสดงสุขภาพ อนามัยของการอาบแดด สอนวิธีเขียน
ส่วนสัดความงามของร่างกาย ไม่น่าเกลียด โดยกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็น “สิ่งลามก” ได้แก่ 1) ภาพ
หญิงเปลือยกายกอดชาย 2) ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่งตา มีผู้ชายนอนกอด มือโอบบริเวณทรวง
อก 3) ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือกดหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ 4) ภาพหญิงเปลือยกายมีแห
คลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนมอีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศ 5) ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนมล้วงมือเข้าไปใน
กระโปรง 6)ภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศ 7) ภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงขา
สั้นมื อข้างหนึ่งล้วงไปจับ ที่อ วัยวะเพศ ภาพดังกล่าวแม้ ไม่ เห็นอวัยวะเพศชัดเจนแต่มีลักษณะยั่วยุ
กามารมณ์
กรณีที่ศาลเคยวินิจฉัยว่าไม่ใช่ “สิ่งลามก” ก็คือภาพสตรีแสดงส่วนสัดความสมบูรณ์ของ
ร่างกายไม่มีสิ่งปกปิด ส่วนล่างพยายามปกปิดหรือทาเป็นเพียงเงาๆ ลบเลือนให้เป็นอวัยวะที่ราบเรียบ
แล้วซึ่งศาลบอกว่าไม่มีลักษณะน่าเกลียด น่าอุจาดบัดสี จึงไม่ลามก
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกั บเกณฑ์ ที่
กาหนดดังนี้
2.1 ข้อมูล “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
1) น าข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก มาหาความถี่ แ ล้ ว เที ย บสั ด ส่ ว นระหว่ า งข่ า วที่ เ ป็ น
“สาระบันเทิง” กับข่าวที่เป็น “ดาราบันเทิง” พร้อมทั้งหาสัดส่วนในหัวข้อย่อยของ “สาระบันเทิง ”
และหัวข้อย่อยใน “ดาราบันเทิง”
2) วิเคราะห์ผล เพื่อแสดงให้เห็นสัดส่วนต่าง ๆ
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2.2 ข้อมูลบุคคล
นาผลการสัม ภาษณ์ของผู้สื่อข่าวสายบันเทิ ง ของหนัง สือพิม พ์ทั้ ง 4 ชื่อฉบับ มา
สังเคราะห์ตามแนวคาถาม แล้วจึงวิเคราะห์ออกมาในแบบพรรณนา

บทที่ 4
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ประมวลผลวิจัย

การศึกษาเรื่อง การนําเสนอขาวของหนังสือพิม พร ายวันเชิงประชานิยมเปรียบเทียบ
ระหวาง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” จะนําเสนอผลของการศึกษาโดยการประมวลขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณเชิงลึกสื่อมวลชนสายบันเทิงในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
จากการศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอเนื้อหาเชิง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
ของหนังสือพิมพรายวันเชิงประชานิยม 4 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และคมชัดลึก ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 มีจํานวนขาวที่ศึกษา ดังนี้
หนังสือพิมพไทยรัฐ
380 ชิ้นขาว
หนังสือพิมพเดลินิวส
366 ชิ้นขาว
หนังสือพิมพขาวสด
หนังสือพิมพคมชัดลึก
รวมทั้งสิ้น

463
325
1,534

ชิ้นขาว
ชิ้นขาว
ชิ้นขาว

โดยจากจํานวนขาวทั้งหมด 1,534 ชิ้นขาว เปนขาวบันเทิงเชิงสาระบันเทิง 455 ชิ้นขาว
คิดเปนรอยละ 29.7 ขณะที่ขาวบันเทิงเชิงดาราบันเทิงมีทั้งหมด 1,079 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ 70.3
ตอไปนี้คือตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของการนําเสนอขาวเชิง
“สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” ของหนังสือพิมพทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ชื่อหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ
เดลินิวส
ขาวสด
คมชัดลึก
รวม

สาระบันเทิง
151 ขาว
(39.7%)
114 ขาว
(31.1%)
136 ขาว
(29.4%)
54 ขาว
(16.6%)
455 ขาว
(29.7%)

ดาราบันเทิง
229 ขาว
(60.3%)
252 ขาว
(68.9%)
327 ขาว
(70.6%)
271 ขาว
(83.4%)
1079 ขาว
(70.3%)

รวม
380 ขาว
(100%)
366 ขาว
(100%)
463 ขาว
(100%)
325 ขาว
(100%)
1,534 ขาว
(100%)
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ตอไปนี้คือตารางแสดงจํานวนและรอยละของการนําเสนอขาวเชิง “สาระบันเทิง” ของ
หนังสือพิมพทั้ง 4 ชื่อฉบับ
สาระบันเทิง
ดานงานและการ
แสดง
114 ชิ้นขาว
(30%)
75 ชิ้นขาว
(20.5%)
117 ชิ้นขาว
(25.3%)
41 ชิ้นขาว
(12.6%)
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ชื่อหนังสือพิมพ /
(จํานวนขาวทั้งหมด)
ไทยรัฐ/
(ทั้งหมด 380 ขาว)
เดลินิวส/
(ทั้งหมด 366 ขาว)
ขาวสด/
(ทั้งหมด 463 ขาว)
คมชัดลึก/
(ทั้งหมด 325 ขาว)

ธุรกิจ

21 ชิ้นขาว
(5.5%)
25 ชิ้นขาว
(6.8%)
18 ชิ้นขาว
(3.9%)
9 ชิ้นขาว
(2.8%)

สังคม

รวม

16 ชิ้นขาว
(4.2%)
14 ชิ้นขาว
(3.8%)
1 ชิ้นขาว
(0.2%)
4 ชิ้นขาว
(1.2%)

151 ชิ้นขาว
(39.7%)
114 ชิ้นขาว
(31.1%)
136 ชิ้นขาว
(29.4%)
54 ชิ้นขาว
(16.6%)

ตอไปนี้คือตารางแสดงจํานวนและรอยละของการนําเสนอขาวเชิง “ดาราบันเทิง” ของ
หนังสือพิมพทั้ง 4 ชื่อฉบับ
ดาราบันเทิง

หมิ่นประมาทตามมาตรา 326

หนังสือพิมพตองไมสอดสอดแทรกความคิดเห็น
ลงในขาว

การเสนอขา วหรือ ภาพใด ๆ หนั งสื อพิ มพ ตอ ง
คํานึงมิใหลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
บุคคลที่ตกเปนขาว

พาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพตองไม
เกินไปจากขอเท็จจริงในขาว

ไม เสนอภาพข า วที่ อุ จ าด ลามกอนาจาร หรื อ
หวาดเสียว

0 ขาว
(0%)

1 ขาว
(0.3%)

0 ขาว (0%)

(58.2%)

0 ขาว
(0%)

7 ขาว
(1.8%)

0 ขาว
(0%)

229 ขาว
(60.3%)

เดลินิวส/
(366 ขาว)

249 ขาว
(68%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว
(0%)

1 ขาว
(0.3%)

0 ขาว (0%)

2 ขาว
(0.5%)

0 ขาว
(0%)

252 ขาว
(68.9%)

ขาวสด/
(463 ขาว)

327 ขาว
(70.6%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว (0%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว
(0%)

327 ขาว
(70.6%)

คมชัดลึก/
(325 ขาว)

268 ขาว
(82.2%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว
(0%)

0 ขาว
(0%)

1 ขาว
(0.3%)

2 ขาว
(0.6%)

0 ขาว
(0%)

271 ขาว
(83.4%)

เรื่อสวนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะ

การละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามมาตรา 420

ชื่อ
หนังสือพิมพ
/(จํานวนขาว
ทั้งหมด)

รวม

ไทยรัฐ/
(380 ขาว)

221 ขาว
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ตอไปนี้จะขอแสดงผลรายการขาวในประเด็นสาระบันเทิงและดาราบันเทิงตามหัวขอยอย
ตาง ๆ ในแบบบันทึกรายการ ดังนี้
หนังสือพิมพไทยรัฐ
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานธุรกิจ” คือการรายงาน
ความเคลื่ อนไหวในเชิง ธุร กิจ ขององค ก รในแวดวงบั นเทิง อาทิ ค ายเพลง ค ายละคร ค ายหนั ง
สถานีโทรทัศน เชน ขาวการเปดและปดกลองภาพยนตรหรือละคร การจัดแถลงขาวภาพยนตร ละคร
รายการโทรทัศน หรือการแสดง หรือนโยบายของธุรกิจบันเทิง จํานวน 21 ชิ้นขาว
“กันตนา” สง “มือปราบพิศวง” ลุยผี: บริษัท กันตนาโมชั่นพิคเจอรส จํากัด บริษัทเลือดใหมในเครือของ บริษัท
กันตนากรุป จํากัด บุกตลาดคอรายการลี้ลับสงรายการมือปราบพิศวงเอาใจคนดู
“ไมโคร” นัดรวมพลมือขวา...คอนเสิรต มือขวาสามัคคีรียูเนี่ยน: แถลงขาวปรากฏการณแหงตํานานร็อกมือขวาไม
โคร จัดคอนเสิรตรวมพลมือขวาสามัคคีรียูเนี่ยนฉลองครบรอบ 30 ปแกรมมี่ รวมกับ “แหวน” ธิติมา บิลลี่ โอ
แกน “วงนูโว” ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
ดีวีดีคอนเสิรต “ครูเอื้อ”: ดีวีดีบันเทิงการแสดงสดของครูเอื้อ แหงวงสุนทราภรณ วางจําหนายเอาใจแฟนเพลง
แลววันนี้
“เฮียฮอ” จัดใหญเอาใจคอบอล ถายทอดสัญญาณคมชัดชอง sun channel: สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ แถลงแผน
ถายทอดสดฟุตบอลฤดูกาลใหม ใหแฟน ๆ ไดชมภาพคมชัดระบบ HD ตลอดทั้งฤดูกาล
“กัน-แกม-โดม-ตั้ม” โชวพลัง: เอ็กแซ็กทเปดตัว 4 ซุป”ตารจากเวทีเดอะสตาร “กัน” “แกม” “โดม” “ตั้ม” ขึ้น
โชวพลังเสียงในงานคอนเสิรต 4 โพดํา คอนเสิรต อิน เธียเตอร
“คูลเซลเซียส” ผุดคอนเสิรตเพลงรัก: คลื่นเพลงดัง แถลงเปดตัวงานคอนเสิรตที่รวมบทเพลงรักไวแนนเอี๊ยด กับ
งานคอนเสิรต “คูลเซลเซียส 91.5 เซนเซชั่น ซาวดแทรค ออฟ มาย เลิฟ”
“พอรช-อารต-นิว-ซัน” อวดหุนเปะ ชวนชอปปง: ใครวาแฟชั่นเปนเรื่องของสาวๆ ผูชายสมัยนี้ก็ขยันอัพเดตเท
รนดมาเสริมหลอไมนอยหนากัน “ศูนยการคาพาราไดซ พารค ” ถนนศรีนครินทร เลยจัดงาน “พาราไดซ ฟอร
เมน 2013” เอาใจหนุมนักช็อปใหหลอครบสูตรไปกับสินคาแบรนดดังที่ยกขบวนมาลดกระหน่ํากวา 70% ได 6
พระเอกสุดฮอต “พอรช-ศรัณย อารต–พศุตม นิว–วงศกร ซัน–ประ-ชากร นิว–ชัยพล ไม– วฤษฎิ์” แท็กทีมกับ
หนุมหลออีกกวา 20 ชีวิต มาอวดหุนเปะบนแคตวอลก ใหอัพเดตเทรนดแฟชั่นสุดล้ํา
ละครใบในกรุงเทพ ฯ เงียบสนุก: กลับมาอีกครั้งกับงานละครใบในกรุงเทพ ฯ เงียบสนุกครั้งที่ 14 โดยรวบรวม
เอานักแสดงละครใบชั้นนําของเอเชีย อาทิ กุริกุริเกิรล มารวมแสดง
“แทททู ฯ – พาราด็อกซ - โมเดิร นดอก” จั ดเต็ มโชวสุ ดมันส: แถลงข าวเปด ปรากฏการณความมันส แบบ
สุด เหวี่ย ง ที่ร วมเอา 3 ศิ ลป นมาไวบ นเวที เดี ยวกันทั้ง แทททูคั ลเลอร พาราด็อกซ และโมเดิ รนดอก ในงาน
คอนเสิรต converse get loud เอาใจสาวกรองเทาคอนเวิรสใจกลางเมืองที่ลานเซ็นทรัลเวิลด
เอาใจสาวก “เดอะ สตาร 9”: เอไอเอส 3G โดยบอสทิฐินันท โชตินันท รวมงาน “เบิรธเดยปารตี้ฉลองครบรอบ 4
ป แอ็กซชาแนล” หอบเกมสุกสนุกใหแฟน ๆ ไดรวมสนุกกับศิลปนคายแบบใกลชิด
“เป-ปอด” เปดตัวซิทคอม: เป อารักษ กับ ปอด ธนชัย กับบทบาทใหมในซิทคอมเรื่อง “รักมากกวา...I love you
more”
บิ๊กโปรเจกตของบริษัท เอพี งานนี้บอสหนุม วิทการ จันทวิมล แถลงเปดตัวซิทคอมเรื่องนี้ โดยมีนักแสดงนําอยาง
เป อารักษ โยเกิรต รวีวรรณ รวมงานดวย
“เนย-แจม” สะใจเซิรชฟรีดีฝุด ๆ: AIS 3G กอดคอพันธมิตร Google สงตอประสบการณใหลูกคากับ AIS Free
Zone โดย Google ใหลูกคาไดใชงาน Google ไดฟรี ไมเสียคาเน็ตบนมือถือ โดยมีดูโอสุ ดเซ็กซี่ เนย-แจม เน
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โกะจั๊มพ รวมงานดวย
“พอรช-อิม” จับคูมาแนนพุง: พอรช ศรัณย และ อิมอิม กาวมหัศจรรย รวมงานมหกรรมการแขงกินชาบูชิ “ชาบู
ลิมปก” 2013 รอบพิเศษ พรอมเชิญชวนแฟน ๆ รวมกิจกรรมไดที่สายดวนชาบูลิมปก โทร. 085-409-1891
“สถานีแสนแสบ” สุดแซบ! 5 วัน 5 แสบ: สถานีแสนแสบ สถานีขาวบันเทิงเชิงวาไรตี้ ยกขบวนเหลาดีเจฝปาก
กลา บานเอไทม มีเดีย มารับฝปากกับพี่ฉอด สายทิพย ทางชอง GMM ONE ทุกวันจันทร - ศุกร
“เบิรด” เปดตัว 5 ดีวาสสาว: ธงไชย แมคอินไตย เปดตัว 5 ดีวาสสาว ซีเครทเกสตรุนใหมที่จะมารวมฟเจอริ่ง
กับเบิรดในโครงการอัลบั้มและคอนเสิรต ไดแก ดา เอ็นโดรฟน นิว-จิ๋ว ลุลา และชมพู เพื่อฉลอง 30 ป แกรมมี่ ฯ
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
“ซี-เอมี่” โชวหวานกอนแตง “ปอง” หยอด “มิ้นต” ซอนคนแรก: คูหวาน ซี ศิวัฒน-เอมี่ กลิ่นปทุม ควงกันมา
ออกงานเปดตัวรถรุนใหมลาสุด Vespa LXV 150 3Vie โฉมใหม โรแมนติกและหรูหราในคอนเซปตความรักเหนือ
กาลเวลา
“ธัญญา-ตุก-เอ” จูงมือลูกสุดเลิฟ ตอนรับ “สเมิรฟ” พรอมแฟน ๆ ทั่วโลก: เปดตัวการตูนสีฟาตัวจิ๋ว สเมิรฟ ที่ได
3 คุณแมคนเกง ธัญญา ธัญญาเรศ ตุก ชนกวนันท และเอ อัญชลี จูงมือลูก ๆ มาเดินแคตวอลก ณ โรงภาพยนตร
พารากอน
ภาพยนตร “รวมพลคนลูกทุง”: คาย เอ็ม พิคเจอร เอาใจคอลูกทุง สรางภาพยนตรไทยฮาน้ําตาไหลเรื่อง “รวม
พลคนลูกทุงเงินลาน” ที่ได 2 โปรดิวเซอร สงา ฉัตรชัยรุงเรือง และวิทยา ศุภพรโอกาส จับนักรองกวา 40 ชีวิต
มารวมแสดง
“อิสตรีเอเชีย” ครั้งแรกในเอเชีย: ครูเล็ก ภัทราวดี และครูแอว อรชุมา ประชันบทบาทกันครั้งแรกในละครเวที
เสียดสี สังคมสะทอนค านิยมที่ มีตอผู หญิงเอเชีย “อิ สตรรีเ อเชีย ” เป ดแสดงครั้งแรกในเอเชีย วันนี้ถึง วันที่ 25
สิงหาคม ที่ศูนยศิลปาการละครสดใส พันธุมโกมล
3 หนุมละครเวที “ฉันผูชายนะยะ”: 3 หนุมเซ็กซี่แหงป แทค ภรัญู ตอบ ชัยวัฒน มัด สมัช โดดเลนละครเวทีที่
ไมธรรมดา “ฉันผูชายนะยะ ตอน หัวใจไมเปนเอดส” รวมกับ ดร. เสรี วงษมณฑา มารุต สาโรวาท โหนง วสันต
เดชาวุฒิ ฉันทากะโร โดยการแสดงจะเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค. นี้ โรงละครเอ็มเธียเตอร
“มาริโอ-เคน-เวียร” นําทัพลุนบอลอังกฤษสด ๆ บนมือถือ: เอไอเอส ในฐานะผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการศึก
ลูกหนังพรีเมียร ลีก อัง กฤษฤดู กาล 2013-2014 พรอมศิ ลปน ดารา ปู -ไปรยา มาริโ อ เมาเรอ เคน ภูภู มิ เวีย ร
ศุกลวัฒน รวมเปดตัวนวัตกรรมใหมเอาใจคอลูกหนังรับชมแบบสด ๆ บนมือถือ
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานงานและการแสดง” คือ
การรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการทํางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิง เชน ขาว
บรรยากาศการแสดงสดของศิลปน บทบาทการแสดงของนักแสดง การวิจารณภาพยนตร ละคร เพลง
ขาวการประกวดตาง ๆ เชน ภาพเขียน ศิล ปะ วัฒ นธรรม ดนตรี ละคร ภาพยนตร นิท รรศการ
จํานวน 114 ชิ้นขาว
“แพน-พี” จับคูจัดเต็ม...ขึ้นเวทีคอนเสิรต: แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ จัดเต็มโชวพลังเสียงขึ้นเวที 7 สีคอนเสิรต
รวมกับนักรองลูกทุงชื่อดัง พี พีสะเดิด
“นิกกี”้ ดี๊ดาคืนจอซิทคอม โมเดิรนไนน: นิโคล เทริโอ เผยตื่นเตนสุดขีดหลังจะไดหวนคืนจอแกวกับผลงานซิท
คอม “ลูกพี่ลูกนอง” ทางชองโมเดิรนไนน
“แกรนด” สะใจรายไมมีกั๊ก ใน “หัวใจเรือพวง”: แกรนด พรรณวรท ดวยเศียรเกลา เผยพลิกบทบาทเลนรายใน
ละครหัวใจเรือพวง เหมือนไดปลดปลอย
“เศรษฐา” โชวอมตะเพลงฮิตเพียบ... “คอนเสิรต เศรษฐา ศิระฉายา & The impossible”: บรรยากาศการ
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แสดงสดของ เศรษฐา ศิระฉายา กับสมาชิกวง The impossible แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ 40 ป
“โฟร-มด” อินรักตองเลิกผานเพลงใหม “ไปไมไดหรือเธอไมไป”: นักรองคูดูโอ โฟร-มด เผยอินจัดกับความหมาย
ของเพลงใหม “ไปไมไดหรือเธอไมไป” โดยแฟนเพลงสามารถติดตามฟง และชมมิวสิกวิดีโอไดแลววันนี้
“ชมพู” จัดเต็ม! โลกตะลึ่งประโคมเพชรสิบลานถลมคานส: นักแสดงสาวมากฝมือ ชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต อวด
โฉมสงางามในเทศกาลหนังเมืองคานสฐานะนักแสดงจากประเทศไทย
“ปนปน” เลิกกลัวละครพีเรียด: นักแสดงหนาใหม “ปนปน” เผยถึงบทบาทการแสดงพีเรียดครั้งแรกเจองานหิน
หลังจากไดรวมงานกับผูจัด “ไก วรายุฑ” ก็รูสึกสนุกและมีความประหมานอยลง
“ตั๊ก” มั่นใจ “นางฟา” หนังครบรส: บงกช คงมาลัย ขึ้นแทนเปนผูสรางภาพยนตรหนาใหม ประเดิมเรื่องแรกใน
ชีวิตกับ “นางฟา” มั่นใจภาพยนตรของตนเขมขน ครบทุกรส
“บุรินทร” นําทีมชาวขาแดนซ เอาใจคอฟงดิสโกในงาน “ไทยประกันชีวิต present studio 104.5 Saturday
night”
“เปก ผลิตโชค” แตง “ความลับ”: นักรองหนุมเสียงนุม เปก ผลิตโชคจับปากกาแตงเพลง “ความลับ” รวมกับ”
“ชิน ชินวุฒ”
“นัททิว” เขิน “ใหม” อินเลิฟเพลงเศรา ๆ “ยิ่งฟงยิ่งเจ็บ”: นัททิว ทิวไผงาม เผยความรูสึกที่ไดรวมงานถายทํามิว
สิกวิดีโอเพลงใหมกับนางเอกสาวพันลาน ใหม ดาวิกา โฮรเน ทําเอาเจาตัวเก็บอาการเขินไวไมอยู
คนมีของ ประชันฝมือ ชิง 10 ลานใน TGT 3: ประชาชนจํานวนมากตบเทาเขารวมเวทีการประกวด Thailand” s
got talent season 3 เพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุด 10 ลานบาท
“เปด” ยกแก งฮาน้ําตาเล็ด “คอนเสิรตเป ดหมวก” สุ ดฟน: เปด เชิญยิ้ม ยกขบวนตลกหนาใหมจากเวทีการ
ประกวด “ดิคอมเมเดี้ยน” มารวมสรางเสียงหัวเราะในงานคอนเสิรต “เดอะคอมเมเดี้ยน ไทยแลนด โชว” ณ โรง
ละคร อักษรา คิง เพาเวอร
“โตโน” เอาใจแฟนเพลงละคร: ปลอยเพลงละคร “อยากเปนคนที่ทําใหเธอรูสึกดี” ในละครฟากระจางดาว
“ได” ทุมซื้อเวทีขาออนหมวย ชะลอความรัก พักเรื่องหัวใจ: ได ไดอานา เผยทุมเงินจํานวนมหาศาลซื้อลิขสิทธิ์
เวทีการประกวดคนหาสาวงามไปประกวดเวทีระดับโลกที่ประเทศจีน โดยเปนเวทีที่เฟนหาสาวเชื่อสายจีนในไทย
ใน Miss Thailand-Chinese cosmos 2013 โดยขอพักเรื่องความรักไวกอน
“เตย” ปลื้มประเดิมจอแรงใน “คุณชายรัชชานนท”: นักแสดงหนุมเตย พงศกร เมตตาริกานนทเผยความรูสึกวาดี
ใจกับกระแสตอบรับจากแฟน ๆ ละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรัชชานนท รับประเดิมเรื่องแรกแรงเกิน
คาด
“เกา” หนักใจ บทตางชีวิตจริง “สิงห” ใน ภ. “ลาสซัมเมอร”: นักแสดงหนุมเกา จิรายุ เผยรูสึกหนักใจที่ตองมา
รับบทบาทแตกตางไปจากชีวิตในบท “สิงห” ในภาพยนตรเรื่อง สาสซัมเมอรฤดูรอนนั้นฉันตาย
“นิว-จิ๋ ว” จัด เต็ มคอนเสิร ตใหญ “เปก-เอี๊ ยง” เกาะเวทีห วาน: นั กร องคู ดูโ อ นิว -จิ๋ว จั ดเต็ มโชว พลั งเสีย งกั บ
คอนเสิรตเต็มรูปแบบในคอนเสิรต “NJ”s story concert”
“เจมส มาร” บุกเทอรมินอล 21 โชวเสียงแฟนกรี๊ดสนั่น: พระเอกหนุมเจมส มาร เช็คกระแส โชวพลังเสียงจน
แฟน ๆ แหกรี๊ดสนั่นกลางหางสรรพสินคาดังเทอรมินอล 21
“แตงกิ้ว” ชวนแดนซ: คายเพลงอารเอสเปดตัวศิลปนนองใหม สาวแตงกิ้ว พรอมโชวสเต็ปแดนซและเพลงมัน ๆ
“ปู” ชวนโหวตผูหญิงเซ็กซี่ที่สุด ฉลอง 100 ป FHM: เซ็กซี่สตาร ปู ไปรยา สวนดอกไม ชวนแฟน ๆ รวมโหวตหา
สาวเซ็กซี่ที่สุดแหงปฉลอง 100 ป นิตยสาร FHM ในงาน FHM 100 sexiest women in the world 2013
“วีไอพีฮิพฮอพ” มาแรว: ศิลปนฮิพร็อค “วีไอพีฮิพฮอพ” ปลอยผลงานเพลงใหม Hip Rock พรอมรองรวมกับ
ศิลปนร็อครุนใหญอยาง บิลลี่ โอแกน
“โอ-บอม” สยิวของจริง บทชายรักชายมันโดน: โอ อนุชิต เลนฉากสยิวในบทชายรักชายกับ บอม ในมิวสิกวิดีโอ
ใหมของคลับฟรายเดย เดอะ ซีรี่ย 2 ตอน รักไมไดหรือไมไดรัก
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“เบิรด” ดีใจไดรอง “วันนี้ที่รอคอย”: เบิรด ธงไชย แมคอินไตย เผยดีใจที่ไดรองเพลงประกอบละครวันนี้ที่รอคอย
ละครที่ตนเองเคยแสดงเปนพระเอก
“ณเดชน-ญาญา” ทําคึกคัก แฟนคลับแหถายรูป: ณเดชน คูกิมิยะ พรอมนางเอกคูขวัญ ญาญา อุรัสยา รวมงาน
เปดตัวโซนใหมไดนิ่ง อเวนิว ของศูนยการคาแหลมทองระยอง ทําเอาแฟน ๆ แหถายรูปจํานวนมาก
จวก “ใบเตย” ทําลูกทุงเสื่อม: นายดํารง ทองสม รองอธิการบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม วิจารณทาเตน และการ
แตงกายของนักรองสาวใบเตย วาไมเหมาะสม เพราะเปนการใชเรือนรางเปนจุดขาย ทําเสื่อมเสียวงการเพลง
ลูกทุง ที่เปนวัฒนธรรมของชาติ
“แคท” ตื่นเตนรวม 5 สาวแดนซ “ผีเสื้อราตรี”: แคทลียา อิงลิช เผยดีใจและตื่นเตนที่จะไดหวนรวมงานกับอดีต
เพื่อนสาวรวมวง ผีเสื้อราตรี พรอมรีเทิรนสเต็ปเทาไฟในคอนเสิรต “ปารตี้รียูเนี่ยน”
“ฮั่น-เชอรีน” โชวสเต็ป ชวนนักแดนซลาฝน: หนุม ฮั่น เดอะสตาร แท็คทีมสาวเชอรีน ชวนวัยรุนออกสเต็ปแดนซ
ลาฝน บนเวทีการประกวด seacon bangkae street challenge Thailand open 2013
“ฉัตร” กดดัน แทน “แพนเคก”: ฉัตร ปริยฉัตร ยอมรับกดดันที่ตองมารับบทบาทการแสดงแทนนางเอกสาว
ระดับแนวหนาของวงการอยาง แพนเคก ในละครวันนี้ที่รอคอย
“ใบเตย” ยันหวิ วไมผิด: นักร องสาวใบเตย ออกมาชี้แจงถึ งการแตง กายที่ วาบหวิว และทาเตนที่เ ซ็กซี่วาไม มี
ความผิด แตเปนสไตลใหมปอปลูกทุงของแนวเพลงลูกทุง เพื่อตอบสนองตอความชอบของแฟน ๆ เห็นไดจากยอด
วิวของมิวสิกวิดีโอเพลง “แนนอก” ที่พุงทะลุถึง 36 ลานวิวดวยระยะเวลาเพียงไมนาน
“นาเน็ก” พูดเลย TGT โชวเสียง: พิธีกรฝปากกลาประจํารายการ “ไทยแลนดก็อตทาเลนตซีซั่น 3” นาเน็ก เกตุ
เสพย สวัสดิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยาเผยว าการกลับ มาของรายการในซีซั่นนี้ โชวข องผูกลาจั ดเต็ม มาก ทํ าเอา
ตนเองและตุกกี้เกือบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียว
“แสตมป” รอปลอยพลังสู “ตู-คิง”: นักรองเสียงนุม แสตมป-อภิวัชร ฝกซอมหนักเตรียมโชวพลังเสียง กับการ
รวมตัวศิลปนระดับแนวหนา ตู ภพธร และ คิง พิเชษฐ บนคอนเสิรต เดอะแฟนแทสติก ทรี เสาร 13 ก.ค. นี้ ณ
เซ็นทรัลเวิลด ไลฟ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด โดยหนุม แสตมป เผยวาคอนเสิรตครั้งนี้เปนไอเดียที่เริ่มมาจากคลื่นเอฟ
เอ็มวัน 103.5 อยากรวบเอาศิลปนชายทั้งสามคนนี้มารวมกัน แตละคนมีความพิเศษตาง ๆ กัน
“แพนเคก” สัญญาณเลิฟแรง: สาวแพนเคกเผยตื่นเตนขึ้นวัดเรตติ้งที่ภาคเหนือกับคาราวานดีแทค โรด โชว ที่
เชียงใหม โดยมีแฟนคลับมาใหกําลังใจ งานนี้มีนักศึกษามารวมบูมใหนางเอกสาวและผูบริหาร จอน เอ็ดดี้ อับดุล
ลาห พรอมสงมอบสัญญาณดีแทคไตรเน็ตใหถูกใจวัยรุนดวย
“ปนปน” ถูกหาวาแรงในซีรี่ย “ฮอรโมน”: ถือเปนซีรีสแรง...ง สุดในหมูวัยรุน “ฮอรโมน วัยวาวุน” ทางชองวัน ที่
ผูกํากับฝมือดี ยง–ทรงยศ สุขมากอนันต สะทอนใหเห็นชีวิตวัยรุนอยางตรงไปตรงมาที่สุด ปนปน–สุทัตตา อุดม
ศิลป เจอบททาทาย โดนนินทา หาวา “แรด” ทําเอาสะอึก เพราะชีวิตจริงเคยเจอชวงเพื่อนไมรัก ซึ่งเจาตัวเผยวา
อินกับบทบาทการแสดงมาก จึงแสดงไดงายขึ้น
“เกา” ตื่นเตนกลัวเลนไมขํา: เกา จิรายุ ชิมลางประเดิมซิทคอมลูกพี่ลูกนอง เผยแอบวิตกวาจะเลนตลกแลวไมขํา
“ปอปป-ใบเตย” ทาดวลคน “แนนอก”: ปอปป วงทรีทูวัน แท็คทีมเพื่อนนักรองลูกทุงสาวใบเตย อารสยาม เชิญ
ชวนวัยรุนขาแดนซมาออกสเต็ปเตนทาเพลงแนนอก เพื่อชิงเงินรางวัลกกวา 1 แสนบาท ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่
เสารที่ 29 มิ.ย.นี้
“เตย-อินดี้” เทสาวกรี๊ดควง “พลอย” แชรประสบการณ: ซิตราจัดกิจกรรมดึง เตย พงศกร ดาวรุงจากละครชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ รวมแบงปนประสบการณในรั้วมหาวิทยาลัยในกิจกรรม “ซิตราเปดเทอมใหมขาวใสสุด ๆ”
“กรณ” ปลื้ม “เด็กเคพีเอ็น” งานรุม: ผลิตศิลปนฝมือจากเวที “เคพีเอ็น อวอรด” ออกมาอยางตอเนื่อง กรณ
ณรงคเดช บอสหนุม เผยวาศิลปนจากคายกําลังมีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย ทําเอาเจาตัวออกอาการปลื้มใจ
สุด ๆ
“เจมสจ”ิ ออนฝุดฝุด ขอเปน “ตัวจริง” ในใจแฟน: เจมส จิรายุ โชวลีลา รอง เตน เลนกีตาร ออนแฟน ๆ ดวย
เพลง “เธอจะรักฉันหรือเปลาไมร”ู ทําเอาแฟน ๆ กรี๊ดสนั่นจนศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดแทบแตก
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“พีช” ชวนวัยทีนโชวไอเดียเจง: พีช พชร ปนจักรยาน เปนแกนนําชวนนิสิต -นักศึกษาทั่วประเทศโชวไอเดียเจง
ผานการประกวดแผนสื่อการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวไทย ในโครงการ “เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! แบรนด
เอจ อวอรด” ปที่ 7
“เจี๊ยบ-พิสุทธิ์” รวมพลขาร็อก: รวมพลขาร็อกกับ คอนเสิรต ชอรต ชารจ ช็อก ร็อก เลเจนท เหล็ก พันธุ เสือ ที่
ศิลปนระดับตํานาน “หิน เหล็ก ไฟ” “เสือ ธนพล” และ “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” รวมตัวกันเขยาวงการเพลงร็อก วันที่
17 ส.ค. นี้ ที่อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
ตนตํารับคูจิ้น “ศรราม & สุวนันท” โวย “จิ้น 20 ปไมเคยมีจูบ”: สตูดิโอแทบแตก เมื่อตนตํารับคูจิ้น หนุม ศรราม
และ กบ สุวนันท โคจรมาพบกันในรายการวันวานยังหวานอยู พระเอกหนุมรุนใหญเผย คูจิ้น 20 ปที่แลวไมไดจูบ
จริงเหมือนสมัยนี้
“เพลง” แจงเกิดดาราใหม: “วันนี้ที่รอคอย” ชอง 7 สี ปนดาวดวงใหมนองเพลง กวินตา ในบท มิถิลา
“คุณหลวงแทง” ชวนดูอวสาน: กระแสตอบรับดีสุด ๆ กับละคร “เรือนเสนหา” ที่กําลังเดินทางมาถึงตอนจบ
แทง ศักดิ์สิทธิ์ เชิญชวนแฟน ๆ ใหติดตามชมตอนอวสาน
เด็กไทยเตนสนั่นเวที: ซีคอนบางแค สตรีท ชาเลนจ ไทยแลนด โอเพน เวทีสายแข็งของสตรีทแดนซเมืองไทย จัด
ติดตอมาเปนครั้งที่ 7 ปนี้ยกระดับสูเวทีอินเตอร จรัญ ผูพัฒน บริษัทซีคอน บางแค จํากัด จัดการประกวดเอาใจ
วัยรุนที่ชอบเตนมารวมแขงขันสเต็ปแดนซ ณ ซีคอน บางแค
“โตโน” เผยสเปก สวย ฉลาด เพอรเฟกต: โตโน ภาคิน เปนพรีเซ็นเตอรคนใหมลาสุดของ “คอนเซปต” ภายใต
ชื่อวา คอนเซ็ปต เฟอรนิเจอร โดยควงสาว ปู ไปรยา และ กุบกิ๊บ สุมณทิพย มาชวยเลือกเฟอรนิเจอรตกแตงบาน
ณ เอสบี ดีไซน สแควร เฟสใหม สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร
“พริม” ประเดิมจอ 2 บุคลิก: นางเอกนองใหมพริม พริมา เผย ตื่นเตนที่ละครเรื่องผูดีอีสานกําลังจะลงจอใหแฟน
ๆ ไดชม
แฟนเพลง “ละอองฟอง” มีเฮ!: สาวกปอปอินดี้ มีเฮ! เมื่อ เอไอเอส จัดเสิรฟความพิเศษสุดใหลูกคาไดสนุกกับ
“ละอองฟอง ลานนี้ไมมีเบื่อ คอนเสิรตใหญ size S” ในวันที่ 17 ส.ค. นี้
วง “มายด” ถวายระฆังดังสุด ๆ: “มายด” ถือฤกษงามยามดี ถือเคล็ดเปดตัวเพลงใหม ทําบุญถวายรังฆังถวายวัด
ระฆังโฆสิตารามเพื่อเปนสิริมงคล ตลอด 10 ปที่อยูในวงการเพลง
“ซีคอน” รับสมัครเชียรลีดดิ้ง: ซีคอนสแควร และซีคอน บางแค เอาใจวัยทีนจัดการแขงขันซีคอนเชียรลีดดิ้งแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 18 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถวยประทาน
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณวรีนารีรัตน พรอมเงินรางวัลกวา 1 ลานบาท
“มด” จิตตก ถาอดทํางาน: มด ณปภัช เผย ติดทํางาน เพราะทํางานหนักมาติดตอกันตั้งแตเด็ก เจาตัวจึงรูสึกจิต
ตกทุกครั้งที่ไมไดทํางาน
“โต” อึ้ง! สาว ๆ ปฏิวัติความสวย: โต ศักดิ์สิทธิ์ และแมกซ เดอะวอยซ รวมโชวพลังเสียง ในงานที่สาว ๆ 500 คน
มารวมปฏิวัติความสวยกับการเมคโอเวอร เพื่อบันทึกสถิติ Thailand book of records
“ปู-วิทยา” บทเขมขน ประกบ “ไรอันกอสลิ่ง”: ผูกํากับนิโคลัส วินดิ้งเรฟน เลือกปู วิทยา ปานรีงาม ประกบคู ไร
อัน กอสลิ่ง ในภาพยนตรแอ็กชั่น-ดรามา “Only God Forgives” รักคําทาจากพระเจา ซึ่งปูเผยวา รับบทเปน
อดีตตํารวจที่มีความเชื่อวาตนเปนเทพพระเจาตัดสินและลงโทษผูอื่น
“แบงค” ถายทอดอารมณรักซึ้ง: ศิลปนหนุมมาดเทห แบงค ปรีติ บารมีอนันต รองเพลงขับกลอมซึ้ง ๆ “ยังรักเธอ
เหมือนเดิม” ใหละคร “สุดสายปาน” ซึ่งแบงครูสึกวา ดีใจที่ไดหวนกลับรวมงานกับเอ็กแซ็กทอีกครั้ง
“แพร” ไมหวงลุคฮึดสูตลกรุนพี:่ เปนนองใหมในวาไรตี้ซิทคอม ตลก 6 ฉาก ทางชอง 5 สาวแพร พิมพลดา ไชย
ปรีชาวิทย งานนี้นักแสดงสาวเผยวา เปนงานที่ทาทาย เพราะตนไดทํางานที่ตางออกไป ทําใหตองฝกซอมมุกตลก
อยางหนัก
“วิว” ทาทายเลนฝาแฝดตางสุดขั้ว: วิว วรรณรท เผยพลิกบทบาทเปนฝาแฝดตัวรายตองใชสมาธิ และพลังมาก
เปนพิเศษ
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“บาว-ขนมจีน” ภูมิใจรางวัล “ลูกกตัญู”: เปนอยางคนรักดี บาววี อารสยาม และขนมจีน ลิมปวุฒิวรานนท ถูก
คัดเลือกใหเปน “ลูกกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป 2556”
“ตูมตาม” ชม “วิว” เกงเกรงใจเวลาจูบ: ประกบคูกับ วิว วรรณรท ในละครสุดสายปาน โดยตูมตาม ยุทธนา เผย
วาปลื้มใจสุด ๆ เพราะนางเอกวิว เปนคนมีความสามารถสูง ทําใหไดพัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป เผยแอบมีเขินเวลา
เลนฉากเลิฟซีน
“เป-โยเกิรต-ปอด” โชวฝมือซิทคอมอารมณด:ี เปนครั้งแรกของการประชันฝมือทางการแสดงของ เป อารักษ กับ
สาวโยเกิรต รวีวรรณ และไอดอลเด็กแนว ปอด ธนชัย ในซิทคอมอารมณดี รัก มากกวา โดยฝมือการกํากับของ
มุก ปยะกานต บุตรประเสริฐ
“ตุย” ชวนแชะภาพ: ตุย เกียรติกมล รวมเปนตัวแทนในโครงการ “หอมแผนดิน” ที่รายการ ไนนเอ็นเตอรเทน
รวมกับ ธ.ก.ส. เปดโอกาสใหเยาวชนไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไมเกิน 25 ป สงภาพถายสะทอนใหเห็น
ความผูกพันของเกษตรกรตอแผนดินไทย ชิงทุนการศึกษา 200,000 บาท
“ซัน-บูม-บอส-เติรก” ชวนหนุมมหา”ลัย โชวมั่น: 4 หนังแสดงเลือดใหม ซัน ประชากร, บูม ปยพันธ, บอส จักร
พันธ, เติรก ณัฐชนน ชวนเพื่อนหนุม ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรม “เอ็กซิท เนอเวอร สต็อป เคลียร แอนด
โพรเทค” ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท
“ญาญา” สนุก “ดาวเรือง” แสบ: เปลี่ยนบทบาทมาเปนสาวหาว ในเรื่องดาวเรือง นางเอกสาวญาญาถึงกับเผยวา
เปนงานที่หนักมาก เพราะเปนบทที่ไกลตัว อีกทั้งยังไมเขาใจภาษาคนตางจังหวัดอีกตางหาก
“4 โพดําคอนเสิรต” สนุกครบเครื่อง: กัน นภัทร แกม วิชญาณี โดม จารุวัฒน ตั้ม วราวุธ จัดเต็มในคอนเสิรต 4
โพดํา โดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 20-21 ก.ค.นี้
“แสตมป-ตู-คิง” ทําแฟน ๆ ฟน: แสตมป ตู ภพธร คิง พิเชษฐ โชวพลังเสียงบนเวที คอนเสิรต “The fantastic 3
concert”
“อี๊ด ฟุตบาท” สมใจ: อี๊ด ฟุตบาททรีโอ ปลื้ม เมื่อเพลง “จดหมายถึงพอ” ควารางวัลชมเชยประเภทผูประพันธ
เพลงไทยสากล รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ชองกรมศิลปากร
“เสือ” การันตีจัดเต็ม: หวนคืนบัลลังกร็อก เสือ ธนพล ในคอนเสิรตระดัตํานาน “ชอรต ชารจ ช็อก ร็อก เลเจนท
เหล็ก พันธุ เสือ” ในวันเสารที่ 17 ส.ค.นี้
“ปอ” กับบทปลัดบานทุง: ปอ ทฤษฎี เผยบทบาท ปลัดบานทุง ในละคร ดาวเรือง สนุก มั่นใจจะทําใหคนดูอมยิ้ม
ได
“หมิว” รายเพราะรัก “แคนเสนหา” บทหนัก: หมิว ลลิตา เผยสวมบทคุณหญิงแขไข ในละครแคนเสนหา เปนสิ่ง
ที่ทาทาย เพราะบทพูดคอนขางยาว และตองใชอารมณเยอะ
“อเล็กซ” ปลื้มบทแฝดเปนการทาทายฝมือ: ไดรับบทฝาแฝดในละคร สัมผัสพิศวง ตอน ใครทํา อเล็กซ เรนเดล
ออกอาการปลื้ม เพราะเปนบทที่ทาทายความสามารถ
“ไม” ปลื้มบทนายอําเภอ ยากตอนรัก “ไอหยัง”: รับบทเปนนายอําเภอในละคร ผูดีอีสาน ไม วฤษฏิ์ ถึงกับออก
อาการปลื้มกับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ
“แตงคกิ้ว” ยิ้มไมหุบแฟน ๆ รองตาม: ศิลปนหนาใหม แตงคกิ้ว ศิลปชนก คายกามิกาเซ ปลื้มใจหลัง สงซิงเกิล
แรก “แตงคกิ้ว ฟอร ยัวร เลิฟ” ไดรับกระแสตอบรับอยางดีจากแฟน ๆ
“เอกชัย” รีเทิรนเพลงใต: เอกชัย ศรีวิชัย รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นภาคใต ผานบทเพลงใต บานเกิดของ
ตนเอง
“แพทริเซีย” ทึ่ง! ประกบรุนใหญ: แพทริเซีย กูด เผยแสดงละครรวม จินตหรา สุขพัฒน ไดเรียนรู ประสบการณ
เยอะ
“เหมี่ยว” ปลื้มกระทบไหล 4 ศิลปนดัง: เหมี่ยว ปวันรัตน นาคสุริยะ เตรียมขึ้นคอนเสิรต “เพลงพาไป เมืองไทย
ยิ่งงาม” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
“สน” ปลื้มคนชมเลนพลิ้ว: สน ยุกต สงไพศาล ดีใจกระแสตอบรับดี หลังจากพลิกบทบาทเปนผูชายปากจัดใน
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แคนเสนหา เลนดีจนลบภาพพระเอกโรบอท
“นก” เครียดบททานชาย: นก ฉัตชัย ในบทบาทการแสดง ทานชายรังสิโยภาส เจาตัวยอมรับวาเปนบทที่ยาก
ตองปะทะคารมยกับ หมิว ลลิตา และแดง ธัญญา
“แหมม” สะใจปะทะ “ผีอีเฟอง”: จินตหรา สุขพัฒน การันตีความสนุกในละคร แคนเสนหา เผยบทบาทตัวละคร
เครียด
“ออม” จูง “นองนาวา” โชวเดินแบบ: ออม พิยดา จูงมือลูกสาวนองนาวา เดินแบบในงาน Luxury Kids Fall
Winter 2013
“หนุม” ได “แปง” ติวชีวิตสมรส: หนุม ศรราม เผย รับบทพอคนในละคร ปกมาร ทําใหรูสึกเกร็งเพราะไมเคยมี
ครอบครัวมากกอน แตไดนางเอกสาว แปง อรจิรา ที่แตงงานมีครอบครัวแลวติวเขมให
“คิ้ม” ควงไมคโชวมิวสิคัล 45 ป จากนักรองเลานจสูดีวา: คอนเสิรต 45 ป เจนนิเฟอรคิ้ม...คอนเสิรตครั้งสุดทาย
กอนวัยทอง พรอมศิลปน ดาราที่มารวมเวทีอีกคับคั่ง อาทิ นก ฉัตรชัย, พอรช ศรัณย, คิง-กบ-กลม จาดเวทีเดอะ
วอยซ และโกะตี๋
“หมอกอง” เผย “ไอวรรณ” ดังฝุด: หมอกอง สรวิชญ พลิกบทบาทมาเปนหนุมมาดกวน ในละคะ “ดาวเรื่อง”
จนไดรับคําชมวาตีบทขาดกระจุย ทําเอานักแสดงหนุมถึงกับปลื้มสุด ๆ
“ออม” เตรียมขึ้นแทนผูจัด ฯ “ปาเปยก” เปนพี่เลี้ยงสืบทอดทายาท: ออม พิยดา เปดบริษัทรวมกับพี่รัก เจี๊ยบ
โสภิตนภา และ หนุม อรรถพร ขึ้นแทนผูจัดละครมือใหม แตยังไมทิ้งงานเบื้องหนาแนนอน
“เขตต” ประกบนางเอกรุนลูก: เขตต ฐานทัพ ประกบนางเอกรุนลูกอยาง กุญแจซอล ปานทอทอง ในละครแม
คุณเอย
“ฟา” ในมุมรูสึกดี ๆ กับแฟนเกา: ฟา อริสรา สละตําแหนงนักรองดูโอ มาจับไมคฉายเดี่ยวในเพลงใหม “แฟนเกา
ก็เหงาเปน”
“ชาชา” ลงละครเวที: ชาชา รามณรงค เลนละครเวทีผีระทึกขวัญ “ลัดดาแลนด” ครั้งแรก เจาตัวเผยวา ตื่นเตน
มาก เพราะไมเคยคิดวาจะเลนละครเวที
“เนตั้น” Gen wire เรียนรูนวัตกรรมนาโน: หนุมหลอเนตั้น รามรงค รวมกับผูเขาประกวด Gen Wire Guy &
Girl Contest Season 4 เรียนรูงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมกับโครงการ “เคมีสีเขียว ป 4”
“ตุย” ปลื้มไดทั้งเลนทั้งรอง: ตุย ธีรภัทร เผย รูสึกกดดันตั้งแตรับปากเลนละครเรื่อง ฟาจรดทราย เพราะเปนบท
ประพันธอมตะ และยังไดรับบทบาทที่ทาทาย อีกทั้งยังภูมิใจที่ไดทั้งแสดงละครและรองเพลงประกอบละครอีก
ดวย
“อารต” ชอบใสเครื่องแบบดูเทห: สวมบทเปนตํารวจในละคร “กุหลาบไฟ” อารต พศุตย เผยไดใสเครื่องแบบ
ตํารวจเทหโดนใจ
“ปอป” ปลื้มคนชม “ชายเดียว” ดูอบอุน: รับบท ชายเดียว แสนสุภาพออนโยนใน แคนเสนหา ปอป ฐากูร เผย
วากระแสตอบรับจากผูชมดีมาก
“แยม” โดนเฉงยับกวาจะสอบผาน: แจงเกิดในบท จริมา ในละครแคนเสนหา แตสาวแยม มทิรา ก็เผยวากวาจะ
ประสบความสําเร็ จถูกใจผูจัด ไก วรายุ ฑ และผูกํากับแล ว รูสึ กกดดั นมาก เพราะตนพูดภาษาไทยไมชั ด แต ก็
พยายามทําใหดีที่สุด เพื่อแฟน ๆ ทุกคน
“ปาง” กลับมาตามคําขอ: ทิ้งใหแฟน ๆ รอนานกวา 15 ป กับคอนเสิรตของหนุมปาง นครินท กิ่งศักดิ์ ที่กลับมา
พรอมซิงเกิลใหม “ภูมิแพกรุงเทพ” และคอนเสิรตเต็มรูปแบบ “บรรลุนิติภาวะ 21 ป ปาง นครินทร” ในวันเสาร
ที่ 5 ตุลาคม นี้
“หนุมอีโวไนน” ควงแมหม่ําขาวปนรูปหัวใจ: เนื่องในวันแม “อีโวไนน” 7 หนุมบอยแบนดจากคาย โมโน มิวสิค
วางไมคชั่วคราว ควงคุณแมไปดินเนอรสุดหรูในงาน Me&Mom with woman.Mthai by OISHI ที่โออิชิ บุฟเฟต
ภัตตาคาร
“พลอย” ขอมันสสุดโคน เปนดีเจจัดเพลง: คอรนเนตโต จัดกิจกรรมคอนเสิรตปารตี้ โคนประจําป คอรนเนตโต
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ไรด ปารตี้...มันสุดโคน ตอน เทิรนนีออน โดยงานนี้ไดสาวพลอย หอวัง และดีเจวายพีมาเปนดีเจ พรอมศิลปนอีก
มากมาย
“ฉอด” ทึ่ง! ผูหญิงเพื่อเด็กชายแดนใต: วรรณกนก เปาอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ชายแดน ใจเด็ด เผยเรื่องจริงชีวิตที่เสี่ยงอันตรายทุกวันเพื่อชวยเหลือเด็ก ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ติดตามตอไดที่ 106.5 เอฟเอ็ม และชองกรีนชาแนล
“ธามไท” ชวนเรียนเตน: มีตําแหนงเปนแชมป “แดนซิ่ง วิธ เดอะ สตาร” คนแรกของประเทศไทย ธามไท แพลง
ศิลป ศิ ลป นคายกามิ กาเซ ปง ไอเดีย ชวนแฟน ๆ มาเต นกับ ธามไท ผ านคลิ ปรายการ “ธามไท พาเต น” ทาง
รายการชองตาง ๆ ในเครืออารเอส
“วิว” ปลื้มคนชมบทราย: ตองมาสวมบทรายในละครสุดสายปาน วิว วรรณรท ถึงกับเผยวา ปลื้มใจสุด ๆ ที่การ
พลิกบทบาทครั้งแรก แตก็ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี
“สน” ปลื้มฟดแบ็ก “คุณฉัตร”: แจงเกิดขามชองในบท คุณฉัตร คุณชายจอมเหวี่ยง ในละครแคนเสนหา พระเอก
หนุม สน ยุกต ถึงกับเผยวาไมกลาเดินตลาด เพราะกลัวคนดักตีหัว เพราะกระแสตอบรับดีเกินคาด เห็นไดจาก
แฟน ๆ ที่อินกับการแสดงของตนมาก
“ขวัญ” ดีใจไดเปดประสบการณ: ไดรับบท มิเชลล ในละครฟอรมยักษฟาจรดทราย ขวัญ อุษามณียอมรับวาได
เปดประสบการณชีวิตมากมาย เพราะเปนละครที่ถายทํานาน และมีองคประกอบที่ละเอียดลออมาก โดยมีการ
เดินทางไปถายทําที่ประเทศอียิปตดวย
“หิน เหล็ก ไฟ” ปลุกตํานานร็อก! “เสือ” จูงลูกสาวอวดแฟน ๆ: คอนเสิรตปลุกตํานานร็อกใหรุกโชน สมศักดิ์ศรี
การกลับมาของศิลปนพันธุร็อก ในคอนเสิรตสุดยิ่งใหญแหงป ชอรต ชารจ ช็อค ร็อก เลเจนท เหล็ก พันธุ เสือ
“เล็ก-ปู” จับคูปลั๊กหลุด เพื่อแฟนตัวจริง: ปู พงษสทิ ธิ์ และ เล็ก คาราบาวกลับมารวมเวทีกันอีกครั้งในคอนเสิรต
ปลั๊กหลุด 2 ตอนเสียบปลั๊ก และเปนคอนเสิรตที่ไมขายบัตร ประมาณ 600 ที่นั่งเทานั้น จะเริ่มแสดงที่โรงละคร
อักษรา คิงเพาเวอร ซ.รางน้ํา วันอาทิตยที่ 8 ก.ย. นี้
“แตงคกิ้ว” เพลงโดน: ศิลปนนองใหมแหงคายกามิกาเซ เผยถึงเนื้อหาเพลงใหม “อยากกลับไปเปนเพื่อนเธอ” วา
เปนชวงที่อยากจะยอนเวลาไปหาเพื่อน ๆ เหมือนเดิม โดยเพลงนี้ได ปอนด ธนาลวสุด ทําเพลงให
“ฮิวโก” ชวนแฟน “ปาลมมี”่ มารวมสนุกกับคอนเสิรตครั้งพิเศษ: ฮิวโก จุลจักร รับหนาที่เปน music director
ในงานคอนเสิรต Palmy barefoot acoustic concert มาตรฐานระดับโลก งานนี้เจาตัวเชิญชวนแฟนเพลงของ
สาวเซอรปาลมมี่ใหมารวมงานกันเยอะ ๆ ในวันที่ 21-22 ก.ย. นี้
“เอมมี่” สนุกเลนตีสองหนา: รายสุดขั้วในละครฟาจรดทราย เอมมี่ มรกต เผยวาเปนบทรายที่แตกตางจากเรื่อง
อื่น ๆ ที่เคยเลนมา และเปนการพลิกอารมณดีกับรายในเวลาเดียวกัน ถือเปนการทายทายอยางมาก
“หมาก-คิม” ควงคูบริสุทธิ์ใจ: หมาก ปริญ ควงนางเอกสาวคิมเบอรลี่ ในงานเปดตัวผลิตภัณฑ วาสลีน เฮลตี้ ไวท
อิน สแตนท แฟร ใหม
“นิชคุณ” ชีวิตครบ! งานและรักแม: นิชคุณ แหงวง 2PM บินเดี่ยวกลับมาเมืองไทยเพื่อถายโฆษณาใหกับ มิตซูบิชิ
มิราจ โดยเจาตัวเทคิวที่ประเทศเกาหลี มาสูดอากาศแสนสดชื่น ที่จังหวัดประจวบ ฯ พรอมยังโทร. เซอรไพรสคุณ
แมอีกดวย
“หมาก” ขอบใจ “คิม” ชวยอินเลิฟ: พระเอกหมาก ปริญ เผยตัวละคร กบ ใน ตนรักริมรั้ว เหมือนชีวิตจริง ทั้ง
บุคลิก นิสัย อายุ และโชคดีที่ไดเพื่อนสนิท คิมเบอรลี่ มาเปนนางเอกในเรื่อง ทําใหเขาถึงบทบาทมากขึน้
“แกงสม” หายเหนื่อยเพลงฮิต: แกงสม ธนทัต ชัยอรรถ เผยปลื้มใจที่เพลง “คุณและคุณเทานั้น” ฮอรตขึ้นชารต
อันดับ 1 หลังจากที่ปลอยออกมาเพียง 3 สัปดาหเทานั้น
“7 สาว” เซเวนคืนเวทีมอบสุข: 7 สาวแหงตํานาน กลับมามอบความสุข ใหแฟน ๆ อีกครั้งในงานคอนเสิร ต
Green concert #16 Seven Return ที่คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็มจัดหนักใหแฟน ๆ
“คิม” เกร็งโดนจับตาเปนคูจิ้น “หมาก”: คิมเบอรลี่ เผยหลังถูกจับใหเปนคูพระนางกับหนุม หมาก ปริญ วากดดัน
เพราะจะตองทํางานออกมาใหดี และเขาถึงทุกฉากอยาที่แฟน ๆ คาดหวัง
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“ณั ฐ ” เตรี ย มระบายความเศร า : ณั ฐ ศั ก ดาทร 1 ในศิ ล ป น รั บ เชิ ญ ของคอนเสิ ร ต black night
concert…Beautiful broken heart ของศิลปน มิ้นท มาลีวัลย กอย ศรัณยา แหวน ฐิติมา งานนี้นักรองหนุม
เผยวารูสึกตื่นเตนและดีใจมากที่จะไดรวมเวทีกับนักรองมากฝมือทั้ง 3 คน
“เสี่ยเจียง” ยินดี “จาพนม” โกอินเตอร: เสี่ยเจีย สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ เปดใจยินดีที่ จา พนม ไดรวมงาน
กับทีมงานตางประเทศ เพราะเปนการสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติ
“เจมส” ปลื้มจับไมครองเพลง: พระเอกหนุมเจมส มาร ไดลองงานใหมจับไมครองเพลงในงานคอนเสิรต ทีวี 3
สัญจร เจาตัวเผยวา ครั้งแรกที่มีการติดตอมาก็ตอบตกลงทันที และรีบฝกหัดรองเพลงอยางเต็มที่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานสังคม” คือการรายงาน
ความเคลื่อนไหวของทั้ง ตัวบุคคลในแวดวงบันเทิง องคก รตาง ๆ ในแวดวงบันไดมีสวนรวม เชน
กิจกรรมการกุศล การรณรงคที่ภาคบันเทิงมีสวนรวม จํานวน 16 ชิ้นขาว
ซุ ป ”ตาร ดั ง จู ง เพื่ อ นเลิ ฟ 4 ขาโชว : นั กแสดงดั ง หลายชี วิ ต ตบเท าพาน องหมาร วมเดิ น แฟชั่ นโชว ส มทบทุ น
ชวยเหลือนองหมาในโครงการเดอะวอยส ในพิธีเปดงาน พาราไดซ พารค พาราดีซู มหัศจรรยสัตวหลากหลาย
พันธุ
“ใบเตย” หอบของรักรวมทําบุญฉลอง 10 ป วันผูบริจาคโลหิตโลก 2556: นักรองลูกทุงสาว “ใบเตย อารสยาม”
นําของรักรวมประมูลเพื่อหาทุนสมทบเนื่องในวันฉลองครบ 10 ป วันผูบริจาคโลหิต
“เป-ชาคริต-วุนเสน” แท็กทีมทําดีเพื่อนอง: เป อารักษ ชาคริต แยมนาม และวุนเสน รวมกิจกรรมดี ๆ ทําอาหาร
เลี้ยงเด็กยากไร ในโครงการ “เอสแอนดพี คิทเชน ฟอรคิดส ป 5” ฉลองครบรอบ 40 ปเอสแอนดพี
“เบิรด” นําทีมศิลปนแกรมมี่ ขึ้นคอนเสิรต “ทัพฟาคูไทย”: เบิรด ธงไชย แมคอินไตย นําทัพศิลปนคายแกรมมี่
และหมูประสานเสียงกองทัพอากาศ และวงศดุริยางคทหารอากาศกวา 180 คน ในการแสดงคอนเสิรต “ทัพฟาคู
ไทย เพื่อชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7 เพื่อหารายไดสมทบทุนเขากองทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
“โดม” ขอปนจักรยานมาทํางานกับโครงการที่คิดเอง: หนุมโดม ปกรณ ลัม ขอทํากิจกรรมดี ๆ เพื่อโลกกับการปน
จักรยานมาทํางานในโครงการรณรงคที่คิดเอง เพื่อลดภาวะโลกรอน
“ใหม” แดนซตานโรค: ใหม-ดาวิกา โฮรเน สลัดชุดแมนาค รวมเตนตาน (โรค) ไต ระดมทุนมอบเงินใหมูลนิธิโรค
ไตแหงประเทศไทย รวมฉลองความสําเร็จโครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก โลตัส ป 7” ที่มีผูเขารวมมากกวา
6 ลานคน ณ อาคารนิมิบุตร
“เอิ้น-ขวัญ” ชวนสนุกตานยาเสพติด: เอิ้นขวัญ-วรัญญา นักรองลูกทุงสาวเสียงหวานจากคายแกรมมี่โกลดแท็กทีม
กับหนุม ๆ วงสวีทมัลเลต (Sweet Mullet) บอล–ศิริโชค แซงทั่ง (บอล MIC IDOL) รวมพลังตานยาเสพติดในวัน
พฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย. เวลา 16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี.
“พลอย” สวยใจบุญ บริจาคอวัยวะ: ไมไดทําเพื่อ “สรางภาพ” แตของอยางนี้ มันตองทําดวยหัวใจ พลอย–เฌอ
มาลย ใจเด็ด! ตัดสินใจทําบุญครั้งใหญ บริจาคอวัยวะของตัวเองใหสภากาชาดไทย หลังจากคิดไวนานแลว วาว
...ว สวยดวย ใจ บุญดวย! ในอินสตาแกรมก็มีแตคนมาชื่นชมการ “คิดดี ทําดี” ขอความที่พลอยโพสตเขียนซะเห็น
ภาพ “ถาพลอยตายไป สิ่งที่อยูในรางกายของพลอย สามารถนําไปใชประโยชนตอผูอื่นได ใครไดตาพลอยไปก็คง
ตาจิกนาดู ใจไมใชของกู ตัวไมใชของกู ปอดไมใชของกู ตับไมใชของกู ไตไมใชของกู ลําไสไมใชของกู กระดูกไมใช
ของกู”
“ใบเตย-ริท-ไอซ” ชวนปนน้ําใจ: ใบเตย อารสยาม, ริท เดอะสตาร และไอซ ศรัณยู รวมเปนสวนหนึ่งในการสงสุข
กับไนนเอ็นเตอรเทน มีทแอนดกรี๊ด ครั้งที่ 51 ในกิจกรรม “ปนดวยใจ ใหดวยรัก” รวมบริจาคสิ่งของใหกับผูปวย
เด็กที่ตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานาน ใน 3 โรงพยาบาล ไดแก รพ.รามาธิบดี รพ.พระมงกุฎ
เกลา รพ.ราชวิถี
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“ณเดชน-ญาญา” รวมแบงปนความสุข: ญาญา อรุสยา และ ณเดชน คูกิมิยะ รวมมอบความสุข และรอยยิ้ม
ใหกับนอง ๆ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ กับกิจกรรม “ครอบครัวเลย ภูมิใจ เติม
เต็มรัก” ณ หมูบานเด็กโสสะ จ.สมุทรปราการ
“สวลี” ทุมสุด ตัวคอนเสิรตครั้งใหญ: ดวยมูลนิธิอุบลรัตนในพระบรมราชินูปถัมภ รวมกับกองทุนสงเสริมงาน
วัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม และศิลปนแหงชาติ คุณสวลี ผกาพันธุ แมงาน จัดคอนเสิรตการกุศลเฉลิมพระ
เกียรติ “เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม” พรอมศิลปน อาทิ ศรีไศล สุชาติวุฒิ โฉมฉาย อรุณฉาน มณีนุช เสมรสุต สุ
เทพ วงศกําแหง เปนตน กับ 42 บทเพลงเพราะ
เฮลธี้มัม “พอลลา-เอ”: พอลลา และ เอ พรทิพย เปนคุณแมยุคใหมที่ดูแลตัวเอง มารวมงาน “เมจิ โกลด เลิฟ”
พร อมเชิญ ชวนสาว ๆ ร วมบริจาคโลหิ ต เพื่อถวายเป นพระรากุ ศล สมเด็ จพระนางเจาสิ ริ กิติ์ เนื่ องในวั นแม
แหงชาติกับโครงการ “ปนรัก ปนโลหิต กับ ซีพีเมจิ”
“เขื่อน-เบสท” หนาใส...ใจบุญ: จิตอาสา เขื่อน เคโอติก และ เบสท ชนิดาภา รวมพลัง วุฒิ -ศักดิ์ คลินิก นําโดย
ผูบริหาร พลภัทร จันทรวิเมลือง และ ปุญญาพร ธนัชชวลัย รวมมอบความสุขจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใหนอง ๆ
สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา บานราชาวดี ปากเกร็ด
“เขื่อน-เบสท” หนาใส...ใจบุญ: จิตอาสา เขื่อน เคโอติก และ เบสท ชนิดาภา รวมพลัง วุฒิ -ศักดิ์ คลินิก นําโดย
ผูบริหาร พลภัทร จันทรวิเมลือง และ ปุญญาพร ธนัชชวลัย รวมมอบความสุขจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใหนอง ๆ
สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา บานราชาวดี ปากเกร็ด
“ออม” ชวนบริจาคตุกตาเพื่อนอง: ออม สุชาร เผย จะมีกิจกรรม มีท แอนด กรี๊ด แฟนคลับซีรี่ย จุดนัดพบ ที่จะ
รวมตัวศิลปน และแฟนคลับรวมแบงปนความสุขใหกับเด็กดอยโอกาส ดวยการนําตุกตา หรือของเลนมาบริจาค
แกนอง ๆ ร.ร.ตํารวจตระเวนชายแดน ในโครงการ “แบงฝน...ปนใหนอง”
“แพนเคก-พอลลา” ชวนมาเตน: คุณแมยังสาว พอลลา เทเลอร ควงสาวแพนเคก เขมนิจ รวมงานโชวสเตปแดนซ
เพื่อรณรงคการรับประทานอาหารเชา รวมกับเยาวชนกวา 1000 คน โดยไดประกาศใหเปน สัปดาหอาหารเชา
แห ง ชาติ พร อ มเชิ ญ ชวนให ร ว มกิ จกรรมแข ง ขั นเต น รณรงค อ าหารเช า ภายใต แ นวคิ ด Eat play love
ระดับประเทศ ชิงถวยเกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 1 ลานบาท
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “ดาราบันเทิง” ในหัวขอเรื่องสวนตัวใน
ประเด็นบุคคลสาธารณะ เชน การศึก ษา การบวช การแตง งาน ความรัก ความขัดแยง และการ
รายงานความเคลื่อนไหวที่เปนเรื่องสวนตัวอื่นใดที่แมจะเปนแงลบ แตเปนการที่แหลงขาวใหสัมภาษณ
ถึงเรื่องนั้น ๆ ดวยตัวเอง จํานวน 221 ชิ้นขาว
แจม” ปลื้ม “พี่อวน” ซื้อกระเปามัดใจ ชมเปราะดูแลดีไมเรงเรียกแฟน: นักรองสาว แจม เนโกะจั๊มพ เผยหนุมคน
สนิท ซื้อของขวั ญวันเกิ ดให เป นกระเปายี่ หอดัง โดยเจ าตั วยอมรั บว าฝายชายเอาใจใสดี แต ยัง ไมข อใชคํา วาแฟน
เพราะรูสึกวาเร็วไป
“เอมี่” นั่งแทนกรรมาการคัดเลือกสาว “เจมารท มิสโมบาย” ลั่นแพลนแตงซี ปหนา: นักแสดงสาวเอมี่ กลิ่นปทุม
โดดรับบทบาทกรรมการตัดสินการคนหาสาวสวยประจําเวที “เจมารท มิสโมบาย” พรอมพูดถึงขาวดีที่เจาตัวอาจจะ
ลั่นระฆังวิวาหกับแฟนหนุม ซี ศิวัฒน ในปหนา
“กุบกิ๊บ” สวยเลือกได เบรก “พิชญ” เร็วไปใชคําวาแฟน: หลังจากที่ยุติความสัมพันธรักกับอดีตแฟนหนุมมาริโอ เมา
เรอ ก็มีกระแสขาวลือวา สาวกุบกิ๊บ สุมณทิพย เหลืองอุทัย กําลังคบหาดูใจกับนักรองหนุมพิชญ กาไชย โดยเจาตัว
ออกมาปฏิเสธ พรอมชี้แจงถึงความสัมพันธวาเปนเพียงพี่นองกันเทานั้น
“ญาญาญิ๋ง ” ปดเกาเหลา “ชมพู” อ อนอยากมีแฟนแตขาดแคลนเวลา: รฐา โพธิ์งาม ปฏิเสธมี ปญหาขั ดแยงกั บ
นางเอกสาวรวมช องอยาง ชมพู อารยา เอ ฮารเ ก็ต เนื่องจากมีกระแสเปรี ยบเที ยบของทั้ง คูเ มื่อครั้ งเดินทางไป
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รวมงานเทศกาลหนังเมืองคานส โดยสาวญาญาญิ๋งยกมือไหวแสดงเอกลักษณความเปนไทยจนไดรับคําชื่นชมเปน
จํานวนมาก ตางกับสาวชมพูที่ไมยอมยกมือไหว ทําใหถูกจับตามองวาการเปรียบเทียบในครั้งนี้จะทําใหทั้งคูมีปญหา
ขัดแยงกัน
“เบลลา” หวง “เวียร” เทาฉีก: เบลลา ราณี เผยเปนหวง เวียร ศุกลวัฒน หลังประสบอุบัติเหตุเทาฉีกขณะถายทํา
ละคร
“ชิน” เลิกจีบ “มิน” ถอยทั้ง ๆ ที่ยังชอบ เดินหนาหาความสุขกะชีวิตโสด: ชิน ชินวุฒิ เผยวางมือจีบสาว มิน พีชญา
ลั่นชีวิตโสดก็มีความสุขดี
“แพนเคก” ปลื้มของขวัญ “พี่หมี” วันเกิดควงกันไปทําบุญรวมกันที่สวิส ฯ: แพนเคก เขมนิจ เผยสารวัตรหมี แฟน
หนุมใหของขวัญวันเกิดจริง พรอมพากันไปทําบุญที่ประเทศสวิสเซอรแลนด
“นิว” เชื่อหมอดูทัก “เปก” เนื้อคู วางแพลนอีก 3 ปแตงงาน: นิว นภัสสร ภูธรใจ เผยวาตนเชื่อคําทํานายของหมอดู
ที่บอกวาแฟนหนุม เปก เปรมณัช เปนเนื้อคู โดยเจาตัวกลาววาวางแผนจะแตงงานในอีก 3 ปขางหนา
“กิ๊บซี”่ รักอิสระ ไมตั้งเปาเขาวิวาห กลัวควาคนผิด : นักรองสาวกิ๊บซี่ วนิดา เติมธนาภรณ เปดใจรักชีวิตอิสระ ไม
คิดถึงชีวิตแตงงาน เพราะไมมั่นใจกลัวพบคนไมดี
“ใหม” เมินขาว “โอ” คบสาว: ใหม ดาวิกา โฮรเน เผยไมรูสึกหึงหาก มาริโอ เมาเรอจะคบสาวคนอื่น เพราะทั้งคู
ไมไดคบหาดูใจกัน เพียงสนิทในฐานะพี่นองเทานั้น
“เจี๊ยบ” เพิ่งเปดปากพูดถึง “อาร” รับหาง-เลิกคุยตั้งแตมีขาว “จียอน”: เจี๊ยบ ชมพูนุช ยอมเปดใจครั้งแรกวาได
เลิกรากับอดีตคนรูใจอยาง อาร อาณัฐ ตั้งแตมีขาววาฝายชายคุยกับนักแสดงสาวชาวเกาหลีจียอน
“เคน ภูภูมิ” ปดคบกับ “หญิง” ปฏิเสธทุกขอกลาวหาเปลาควงดูหนัง-ไมเคยจีบ: เคน ภูภูมิปฏิเสธขาวขายขนมจีบ
หญิง ผูประกาศขาวรายการไนนเอ็นเตอรเทน ยืนยันไมเคยพาไปดูหนัง
“กรีน” ชี้แจง “เคลลี่” เมินหมั้น สงแมเคลียรพอยุติป ญหาครอบครัว: นางเอกสาวกรี น อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุ ล
ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมรับหมั้นแฟนหนุมอยาง เคลลี่ ธนะพัฒน เนื่องจากตนยังไมพรอม พรอมทั้งเปดใจถึงการพูดคุย
เรื่องความสัมพันธในครอบครัวโดยอาศัยแมเปนสื่อกลาง
“หนิง” เลิกแคร “น้ําหวาน” “จิน” หวงลูก ทิ้งเงินลานไมรับโฆษณา: หนิง ปาณิตา เปดใจปญหาชีวิตคูไมอยาก
สนใจ “ไฮโซน้ําหวาน” เพราะทุกวันนี้สามีเอาใจใสดูแลตนและลูกดี โดยเจาตัวเผยวาสามีหวงลูกมากถึงกับปฏิเสธ
งานโฆษณาที่ติดตอมา ดวยคาแรง 7 หลัก
`เทง” โอด เข็ดแลว: ตลกชื่อดัง เทง เทิดเทิง ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่คําพูดของตนถูกนําไปไปโยงกับการเมือง โดยตน
เผยวาคําพูดในวันนี้เปนการสรางสี สันในงานวั นเกิด ของผูวาจ าง โดยตนคิดมุกตลกเอาใจเจาภาพดวยการบอกว า
“อยากเห็นทักษิณกลับบาน” ยันเปนแคมุกในการทํางานไมเกี่ยวการเมือง
“ตาร” ปดซุมคบ “แกว” รับเจอบอยแตยังไมพรอมคบใคร: นาวินตา ปฏิเสธขาวการคบหาดูใจกับนักรองรุนนอง
รวมสังกัด อยาง แกว ซาซา แตยอมรับวาเจอกันบอยเพราะตองแสดงคอนเสิรตรวมกันเทานั้น
“พิ้งกี”้ ลดเครดิต “พอล” กลับอเมริกาไมมีเวลาศึกษาเปนแฟน: นางเอกสาวตาคม พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช ชี้แจงถึง
สถานะอดีตหนุมคนสนิทวาเปนไดแคเพื่อน เหตุเพราะฝายชายตองเดินทางกลับประเทศอเมริกา ทําใหไมมีโอกาสได
ศึกษาดูใจกัน
“เอมี่” แยมวิวาห “ซี” ปหนา: เอมี่ กลิ่นปทุม เผยแผนลั่นระฆังวิวาหแฟนหนุม ซี ศิวัฒน ภายในปหนา
“ตั๊ก บงกช” ปลื้ม “พี่ใหญ” เหอลูกในทอง รับแอบหวัง “นางฟา” โกตลาดอินเตอร: วาที่คุณแม ตั๊ก บงกช คงมาลัย
เผยดีใจที่สามี เจาสัวบุญชัยเหอลูกในทอง โดยบอกวาสามีดูแลดีมาก
“น็อต” รอแตง “จอย” คนเดียว ไมหวั่นโดนปฏิเสธไมอยากวิวาห: น็อต วรฤทธิ์ เปดใจไมอยากแตงสาวอื่น ลั่นขอรอ
วันที่สาวจอย รินลณี ใจออน
“เมทั ล” ปกปอง “โดม” โตแ ทนไมใ ช “สมภารกิ นไก วัด ”: นักรองสาวเมทั ล ออกโรงชี้ แจงแทนแฟนหนุ ม โดม
ปกรณ ลัม วาไมไดเปนสมภารกินไกวัด เหตุที่ตนเองเปนนักรองในสังกัดของแฟนหนุม แตคบกันดวยใจ
“เคลลี่” ปดปากไมโต “พอกรีน” ย้ําอยากหมั้นแตรอแฟนสาวเรียนจบ: เคลลี่ ธนะพัฒนเปดใจไมขอตอบโตพอของ
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แฟนสาวเรื่องอยากใหสาวกรีน ออกจากวงการบันเทิง แตยืนยันจะคอยใหกําลังใจฝายหญิงเสมอ พรอมพูดถึงเรื่อง
การหมั้นที่ตนอยากจะทํา แตขอรอใหนางเอกสาวเรียนจบกอน
“ไอซ ” รั บ เลิกทายาทสยามกี ฬา: นางเอกสาวไอซ อธิ ช นั น ศรีเ สวก ยอมรั บ ว าได เ ลิกรากั บ แฟนหนุ ม ทายาท
หนังสือพิมพสยามกีฬา แปก วรรคสร เหตุที่ทงั้ คูไปกันไมได
จับตาดูคาสโนวา “วี” รักครั้งใหมใชนอยโหนงมั้ย: หลังมีคนเห็นวาพระเอกวีรภาพ สุภาพไพบูลย ควงสาวนอยโหนง
ไปดูคอนเสิรต ซึ่งเจาตัวก็ยอมรับวาไดดูคอนเสิรตจริง แตไมไดคบหากันเปนแฟน ยืนยันสัมพันธเปนแคพี่นอง
“แกว-ปอง” รักสะดุด: ดูเหมือนความสัมพันธระหวางคูรักตางวัย ปอง ณวัฒน และ แกว วง เฟย ฟาง แกว จะตอง
สะดุดลงหลังจากที่มีขาววาทั้งคูทะเลาะกันบอย เนื่องจากฝายชายนั้นชอบออกไปเที่ยวกลางคืน ครั้นสาวแกวจะหาม
ปรามก็กลายเปนทะเลาะกันใหญโต ซึ่งเจาตัวก็เปดเผยมีทะเลาะกันจริง แตไมใชเรื่องใหญโต ถือเปนเรื่องปกติของ
คูรัก ยันสัมพันธยังดีเหมือนเดิม
“ปู” ปด “พอรช” จีบ ไมกลัว “โนต” กับ “มิน” เขาใจผิด: ปู ไปรยา สวนดอกไม ปฏิเสธขาวที่พระเอกหนุม พอรช
ศรัณย ศิริลักาณ ตามจีบ เผยเปนเพียงเพื่อนนักแสดงรวมชอง มั่นใจแฟนหนุม โนต วิเศษ รังษีสิงหพัฒน จะไมเขาใจ
ผิด อีกทั้งยังมั่นใจวาจะไมมีปญหากับนางเอกรวมชองที่สนิทกับพอรช อยาง มิน อีกดวย
“คิม” เข็ดสงคิดถึง “หมาก” “เจ็ท” ไมพอใจถามตรง ๆ “สนิทนอยลงหรือยัง”: นางเอกสาวคิมเบอรลี่ แอน โวล
เทมัส เผยไดรับบทเรียนหลังจากที่สงไลนหวานถึงพระเอกหนุม หมาก ปริญ สุภารัตน ยอมรับแฟนหนุม เจ็ท เอย
ถามวาสนิทนอยลงหรือยัง
“ซี” ลั่นแตง “เอมี่” ปหนา ถาไมมีฤกษดีจะเอาฤกษสะดวก: ซี ศิวัฒน ประกาศหาฤกษแตงแฟนสาว เอมี่ กลิ่นปทุม
เผยถาไมมีฤกษดีจะขอถือฤกษสะดวกแทน
“แมน” ควง “ใบเตย” โชว รักจริงหวังแตงขอเปนแมของลูก: ดีเจแมน แฟนหนุมของนักรองสาวใบเตย อารสยาม
เผยรักแฟนสาวจริง มั่นใจอยากแตงงานและใหเปนแมของลูก
“วิว” โตปลอยไลนเสนหา แตยอมรับ “หมาก-คิม” คุยกันหวาน: วิว วรรณรท ปฏิเสทขาวเปนคนปลอยไลนสนทนา
ระหวาง คิมเบอรลี่ และ หมาก ปริญ วอนสื่อหยุดเอาตนไปเกี่ยวดวย เพราะไมไดเปนอะไรกับฝายชาย แตยอมรับวา
ทั้งคูคุยกันหวานจริง
“โฟร” เคลิ้ม “ไฮโซณัฐ” ติดดิน ขอดูใจ 1 ปเรียกแฟน: โฟร ศกลรัตน เปดใจไฮโซณัฐเปนคนติดดิน ขอใชเวลาศึกษา
นิสัยใจคอ 1 ป กอนใชคําวาแฟน
“เชียร” ยังมีแฟนไมได ติดกับความรูสึกรักหนุมปริศนาคาใจ: เชียร ทิฆัมพร เผยความรูหลังจากที่ปลอยใหชีวิตโสด
มานาน วายังไมสามารถมีใครได เนื่องจากยังมีความรูสึกแปลก ๆ รักหนุมปริศนาที่ไมมีตัวตน
“นิว” รับคบ “นาว” คนเดียว ประทับใจเปนเด็กดีรักพอแม : พระเอกหนุม นิว วงศกร รับคบหาดูใจแฟนสาวคน
เดียว นาว ทิสานาฏ ปลื้มฝายหญิงเปนคนกตัญู รักพอแม
“รถเมล” ขอดู 3 ปแตง “พี่แม็ค”: รถเมล คะนึงนิจ เผยขอศึกษาดูใจ แม็ค จักรกฤษณ แฟนหนุมอีก 3 ป ถึงมั่นใจ
แตงงาน
“กุบกิ๊บ” ปดคบ “พิชญ” แลวไมเปดตัว ลือหึ่งถังแตก เลิก “มาริโอ”: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ปดสุมคบนักรองหนุม พิชญ
กาไชย ยืนยันสัมพันธเปนเพียงพี่นองกัน
“น็อต” ผูกสัญญา “ชมพู” เรือลมในหนองทองจะไปไหน: ขึ้นแทนเปนพรีเซ็นเตอรใหหลอดไฟของธุรกิจแฟนหนุม
น็อต รังสีสิงหพิพัฒน มาหลายครั้ง จนสาวชมพู ถูกมองวาแฟนหนุมผูกขาดสัญญาใหเปนพรีเซ็นเตอรคนเดียว ซึ่ง
ชมพู ก็เปด เผยว า ดีใ จที่ได ทํางานใหธุรกิจของแฟนหนุม ขอไมพูดถึ งเรื่องคาตั ว เพี ยงแต บอกว ามากพอในระดั บ
สมน้ําสมเนื้อ
“ปุกลุก” เข็ดแลวคนในวงการ: ปุกลุก ฝนทิพย เผยไมอยากมีแฟนเปนคนในวงการ ยอมรับเข็ดกับความรักของคนใน
วงการ เพราะไมมีเวลาใหกัน
“แจม-อวน” แทงกั๊กรักแบบเพื่อน: แจม เนโกะจั้มพ ไมอยากพูดถึงความสัมพันธ อึกอักยังไมขอใชคําวาแฟน เผยรัก
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กันแบบเพื่อนไปกอน
“ชมพู” รักสดใส รวมงานแฟนหนุม “น็อต”: ชมพู เผยชีวิตรักแฮปป ยิ้มราไดรวมงานเปนพรีเซ็นเตอรใหผลิตภัณฑ
หลอดไฟของแฟนหนุม
“จา” ชิลขาว “ฟลม” เลิฟซีนจูบจริง ไมสะเทอนสัมพันธ “กี้ง”: จา นัฏฐาวีรนุช เผยไมซีเรียสขาวจับคูฟลม เต็มที่
กับการแสดงเลนเลิฟซีนได ไมกลัวกระทบความสัมพันธแฟนหนุมนักธุรกิจอยาง “กึ้ง”
“เวียร” โชวกนขาวขายของ ปดรีเทิรนแฟนเกา “แคท”: เวียร ศุกลวัฒน เขินหลังจากมีเพื่อนแซวถายแบบเซ็กซี่เห็น
บั้นทายขาว พรอมปฏิเสธขาวหันไปสานสัมพันธรักกับอดีตแฟนสาวอยาง แคท
“ทับทิม” ยังเลิฟ “ฟาน” ยอมรับพี่ชายรอน จม. ถึงนักขาว: นักแสดงสาวทับทิม ยอมรับพี่ชายเปนคนสงจดหมายถึง
สื่อมวลชนให ยุติการลงขาวระหวางตนกับแฟนหนุมอยาง สเตฟาน ชี้แจงสาเหตุที่ทําไปเพราะเปนหวง มั่นใจการ
กระทําครั้งนี้ไมกระทบความสัมพันธระหวางตนกับพระเอกหนุมสเตฟาน
“เจนี่” รูดซิปปากพาดพิง “ฟลม” ปดแอบคบหนุมนอกวงการ: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยไมขอพูดถึงพระเอกหนุม
ฟลม รัฐภูมิ หลังเคยใหสัมภาษณวาไมเคยคบหากัน ตางจากฟลมที่ใหสัมภาษณลักษณะวากําลังคบหากันอยู อีกทั้ง
ยังปฏิเสธวาไมไดแอบคบหนุมนอกวงการดวย
“พิชญ” บอกแลวไง “กุบกิ๊บ” เพื่อน: แมพิชญ กาไชย จะออกมาชี้แจงถึงสัมพันธระหวาง กุบกิ๊บ สุมณทิพย หลาย
ครั้งแลว แตก็ยังถูกจับคูกัน ลาสุดเจาตัวจึงโพสตรูปภาพคูเพื่อนสาว พรอมอธิบายแตภาพวา “บอกแลวไงวาเพื่อน
จับคูอยูนานนน”
“คิม” เคลียรรัก “เจ็ท” ผูใหญเตือนการวางตัวกับ “หมาก”: คิมเบอรลี่ แอน โวลเทมัส ชี้แจงสัมพันธรักกับแฟน
หนุม ผูจัดละคร เจ็ท ณัฐพงศ ยังเปนปกติ แตยอมรับวาไดบทเรียนสงไลนหาหนุมหมาก เผยไมกลาสงสวีท แบบนี้
แลว
“ซี-เอมี่” น้ําตานองอยากใหแมอุมหลานกอนตาย: หลังการจากไปของคุณแม ซี ศิวัฒน คูรักซี-เอมี่ ก็ตกอยูในอาการ
เศราโศกเสียใจ โดยทั้งคูเปดเผยพูดทั้งน้ําตากลางรายการ วันวานยังหวานอยู วาอยากใหแมไดอุมหลานกอนตาย
“โตโน” ยืดอกรับจีบ “แตงโม” วัดใจแฟนคลับจะยอมรับหรือแอนตี้: นักรองหนุมโตโน ภาคิน ยอมรับออกสื่อวา
กําลังตามจีบนางเอกสาวแตงโม ภัทรธิดา จริง ขอโอกาสสักครั้งจากแฟนคลับ แตไมรูจะไดรับการยอมรับหรือตอตาน
“น้ําตาล” ปดสนิท “เวียร” ไมกลัว “ไผ” เขาใจผิดเพราะไมใชแฟน: น้ําตาล พิจกขณา ปฏิเสธขาวลือที่ตนเองสนิท
สนมเปนพิเศษกับพระเอกหนุมวิก 7 สี เวียร ศุกลวัฒน พรอมเผยไมกลัว ไผ พาทิศ เขาใจผิ ด เพราะทั้งคูไมไดเปน
แฟนกัน มีความสัมพันธแคเพื่อนที่ดีเทานั้น
“วิว” ของใจ “หมาก” สนิท “คิม” ดึงตัวเองออกมาแตยังเปนเพื่อนกัน: วิว วรรณรท สนธิไชย เผยไมรูเพื่อนสนิท
อยาง หมาก ปริญ สนิทคุยสวีทกับ คิมเบอรลี่ ตั้งแตเมื่อไหร สวนตัวเองไมขอยุงเรือ่ งของคนอื่น แตย้ําวายังเปนเพื่อน
กับหมากอยู
“อารต” เบิรธเดย “น้ําฝน” แตอดฉลอง ยอมรับคุยไลน “มิ้นท” อางเพื่องาน: อารต พศุต เผยสงขอความสุขสันต
วันเกิดแฟนสาว น้ําฝน พัชรินทร แตไมไดไปรวมงานเลี้ยงฉลอง เพราะติดงานถายละคร ยอมรับคุยไลนกับนักแสดง
สาว มิ้นท จริง แตคุยเรื่องงานไมใชเรื่องสวนตัว
“จา” จูบ “ฟลม” ไรปญหา “กึ้ง”: จา ณัฐฐาวีรนุช เผยแสดงฉากจูบจริงพระเอกฟลม รัฐภูมิ ไดไมกระทบสัมพันธ
แฟนหนุมนักธุรกิจกึ้ง เฉลิมชัย มันใจฝายชายเขาใจวาเปนการทํางาน
“นิว” ยังสนิท “นาว” แตหางเพราะทํางาน: นิว วงศกร ยืนยันความสัมพันธกับแฟนสาวยังดีเหมือนเดิม แตอาจจะ
หางกันในชวงนี้ เพราะทั้งคูตางทํางานหนัก
“แอริน” รีเทิรนรัก “ไรอัน” รูแลวจะรักกันอยางไร: หลังจากที่ไดเลิกรากันไปสักพักใหญ สําหรับคูของ แอริน ยุก
ตะทัต กับ ไรอัน เจ็ท แตลาสุดสาวแอรินไดออกมาชี้แจงวาไดหวนกับมาพูดคุยกันอีกครั้งจริง โดยครั้งนี้แฟนหนุม
ดูแลตนเองดีขึ้นมาก ๆ
“แพนเคก” ตัวติด “พี่หมี” มีความสุขตามเปนบอดี้การด : กลายเปนบอรดี้การดประจําตัวนางเอกดัง แพนเคก
เขมนิจ ตลอด ลาสุดนางเอกสาวควงคูแฟนหนุมสาวรวัตรหมี เปรมานนท มารวมงาน “มาเติมรอยยิ้ม ใหหัวใจ” เจา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

36
ตัวเผยวามีความสุขกับชีวิตรักดี แตไมไดตั้งใจจะควงกันไปไหนมาไหนตลอดเวลา ทุกอยางขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของเวลา และงานที่รับผิดชอบอยู
“จียอน” แครขาวมือที่ 3 ยัน “อาร” แคพี่ชายไมเคยขึ้นคอนโด: ซอจียอน รับเครียดขาวถูกมองเปนมือที่ 3 อารเจี๊ยบ ปฏิเสธวาฝายชายเคยไปหาที่คอนโด ย้ําอารไมเคยมาสงและตนอยูกับครอบครัว อีกทั้งยังขับรถเปน แตยอมรับ
วาสนิทอารมากแตความสัมพันธแคพี่นอง เพราะถายทําซิทคอมเรื่อง นัดกับนัด ดวยกัน
“สา-มาริสา” รับคุยหนุมนอกวงการ: มาริสา แอนนิตา ยอมรับขาววากําลังคบหาดูใจอยูกับหนุมนอกวงการ แตไมขอ
เปดเผยวาเปนใคร
“โตโน” อึ้ง! กระแสจีบ “แตงโม” โดนดา ยืนยันไมไดเขาวงการมาหาเมีย : โตโน ภาคิน ยอมรับอึ้งกับกระแสจาก
แฟน ๆ ที่ไมยอมรับตนจีบนางเอกสาวแตงโม โตคําวิจารณวาตนไมไดเขาวงการมาเพื่อหาเมีย
“กรีน” ยันยังเลิฟ “เคลลี่” เสียดายไมไดเจอแมแฟนบินจากอเมริกา: ผานมรสุมชีวิตรักพอไมปลื้มวาที่ลูกเขย เคลลี่
ธนะพัฒน มาแลว ลาสุดก็มีขาววา กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล กับ เคลลี่ มีปญหาทะเลาะกันอีก ซึ่งเจาตัวออกมา
เปดเผยวายังรักกับแฟนหนุมดี เพราะพอแมคุยกันเขาใจดีแลว อีกทั้งที่แมของหนุมเคลลี่บินมาจากประเทศอเมริกา
ตนเองก็ไดเจอเพียงไมกี่ครั้ง เพราะวาติดถายทํางานละคร
“เจมส” ไมแขง “ณเดชน” ยกเปนไอดอล: เจมส จิรายุเผยไมคิดแขงกับนักแสดงรุน พี่อยาง ณเดชน คูกิมิยะ ลั่นหนุม
แบรรี่เปนไอดอลในการทํางาน
“น้ําตาล” ปดคุย “สน” ประกาศขอไมรับขนมจีบ ขอทํางาน: เปนนางเอกหนาใหมของชอง 3 ที่เนื้อหอมไมเบา
ลาสุดถูกกระแสขาววาใจออนยอมคบหากับหนุม สน ยุกต แลวหลังฝายชายรุกจีบ ซึ่งเจาตัวออกมาปฏิเ สธวาไมได
คบหากับหนุมสนอยางที่เปนขาว และไมขอเปดใจรับใครตอนนี้ เนื่องจากตองการตั้งใจในการทํางาน
“บี้” ปดเที่ยวเมืองนอกเพื่อพักใจ รับเคยทอ แตไมเคยถอยจากวงการ: หายหนาหายตาไปนานสําหรับนักรองหนุมบี้
สุกฤษฏิ์ ที่มีกระแสขาววาหลบไปเที่ยวอเมริกาเพือ่ พักใจจากขาวฉาวที่เกิดขึ้น เจาตัวก็ขอปฏิเสธวาไมไดหลบไปพักใจ
เพียงแตไปเรี ยนการแสดงที่ นิวยอรกเทานั้ น แตก็ยอมรับ วาเคยมีทอบาง แตไมคิดถอยหางออกจากวงการบันเทิ ง
แนนอน
“สน” รับปลื้ม “น้ําตาล” ขอเปนแฟนคลับไมอาจเอื้อมเปนแฟนจริง: หลังมีขาววาพระเอกหนุมสน ยุกต ตามจีบสาว
น้ําตาล เจาตัวก็ออกมายอมรับวาแอบปลื้มนงเอกสาวจริง แตขออยูในฐานะแคแฟนคลับ ไมอยากคิดไกลถึงการเปน
แฟนกันจริง ๆ
“หนุม คง” จอคิวแตงเมีย: เริ่มกลัวมีลูกไมทันใช หนุม–คงกะพัน แสงสุริยะ พร่ํา ๆ อยากแตงงาน หลังจากบมรัก
กับสาว อุม แฟนสาวนอกวงการมาพักใหญ ลาสุด เจาตัวก็แยมวากําลังคิดวางแผนเรื่องวิวาหอยู แตคงตองใชเวลา
เพราะฤกษดี ๆ นั้นไมไดหากันงาย ๆ
“อั้ม” งงลือเตรียมวิวาห “แอมป”: ทําเอาซูเปอรสตารตัวแม อั้ม พัชรภา ออกอาการงงไปเลยสําหรับขาวลือที่วา
กําลังจะลั่นระฆังวิวาหกับแฟนหนุมไฮโซ แอมป พิธาน ซึ่งนางเอกสาวชี้แจงวาไมไดคิดถึงเรื่องแตงงานเลย ไมเขาใจ
เหมือนกันวามีขาวหลุดมาจากไหน
“โบวี้” รีเทิรน “บี้” ดีกวาเกา รักหวานแตหวั่นซ้ํารอยเดิม: โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ หลับมาคืนดีกับนักรองหนุม บี้ เค
พีเอ็น อีกครั้ง ซึ่งเจาตัวก็ยอมรับวาการกลับมาคุยกันครั้งนี้แฮปปดีมาก แตก็แอบหวั่นวิตกวาอาจจะเกิดปญหาเดิม ๆ
ที่ไมมีเวลาใหกันเพราะฝายชายตองเดินทางไปรับงานที่ประเทศบานเกิดอยางเกาหลี
“โดม” ยั้งสัมพันธ “เมทัล”: ถึงนักรอง โดม ปกรณ ลัม จะยอมรับวากําลังศึกษาดูใจกับนกรองในสังกัดของตนเอง
อยาง เมทัล สุขขาว แตเจาตัวก็ยังปากแข็งวาทั้งคูไมไดเปนอะไรกัน จึงไมขอใหสัมภาษณคูกัน
“มาริโอ” ยันไมมีวันจิ้น “พลอย” ไมรูสึกอะไร “กุบกิ๊บ” กุกกิ๊ก “พิชญ”: เพราะตองถายละครที่มีฉากกุกกิ๊กกันใน
“มาดามดัน” ทําใหหนุม มาริโอ เมาเรอ ถูกจับคูวาแอบสานสัมพันธกับนางเอกสาวรุนพี่ พลอย เฌอมาลย ซึ่งเจาตัว
ก็ออกมายืนยันวาไมมีการพัฒนาสัมพันธเกินคําวาพี่นองแนนอน อีกทั้งยังชี้แจงวาไมรูสึกหึงหวงอดีตแฟนสาว กุบกิ๊บ
สุมณทิพยที่กําลังมีขาวกับหนุมใหม พิชญ กาไชย
“โนต” ล็อกคิว “ปู” สวีตอังกฤษ: นางเอกสาว ปู ไปรยา โหมทํางานจนไมมีเวลาวางใหหวานใจ โนต วิเศษ จนฝาย
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ชายตองโทรศัพทสายตรงถึงผูจัดการของนางเอกสาวใหเคลียรคิวสาวปูใหวางสักหนอย เพื่อที่ตนจะไดพาแฟนสาว
ไปสวีทที่ประเทศอังกฤษ
“เจง” หวง “แนท” ไมใหถายชุดวายน้ํา รักรุดหนาแตไมเรียกแฟน: เจง เดชา โคนาโล เปดใจ แนท ณัฐชา แฟนสาว
ถายเซ็กซี่สวยดี พรอมบอกวาไมหวงเพราะมั่นใจวาผูใหญฝายหญิงตองชวงดูกอนหนารับงานอยูแลว อีกทั้งเจาตัวยัง
บอกอีกดวยวาความสัมพันธกับสาวแนทรุดหนาไปไดดวยดี แตก็ยังไมเรียกวาแฟน
“กุบกิ๊บ” ปดคิด ถึง “มาริโ อ”: หลังจากที่ สาวกุบกิ๊บ สุมณทิพย โพสตรูป ภาพโรงเรียนเกาแลวบรรยายวาคิดถึ ง
ความหลัง โดยเจาตัวปฏิเสธวาไมไดหมายถึง อดีตแฟนหนุม มาริโอ เมาเรา พรอมวอนสื่อวา อยานําไปโยงกับหนุม
มาริโอ
“อาร” สนิท “จียอน” มากขึ้น ยันไมใชมือที่สามทําใหเลิก “เจี๊ยบ”: อาร อาณัตพล ชี้แจงสาเหตุที่ทําใหเลิกรากับ
อดีตแฟนสาว เจี๊ยบ ชมพูนุช ยืนยันวาไมใชเพราะนักแสดงสาวชาวเกาหลี ซอจียอน แตเปนเพราะคนสองคนที่ไม
เขาใจกันเทานั้น สวนตนกับสาวจียอน นั้นสนิทสนมกันนานแลว เพียงแตตอนนี้ยิ่งสนิทมากขึ้นเทานั้น
“พีช-พชร” ตามเทรนดฮิต! รักตองบอก แมนอีกแลว? บอกจีบ “นท เดอะสตาร”: พีช พชร เปดใจยอมรับคบนักรอง
สาว นท พนายางกูร
“โตโน” พิสูจนรัก “แตงโม” เขาใจแฟนคลับที่รับไมได: โตโน ภาคิน เปดใจไมขอพูดถึงเรื่องความรักกับแฟนสาว
แตงโม ภัทรธิดา โดยขอใหแฟน ๆ ที่แอนตี้ ดูที่การกระทํา พรอมชี้แจงวาเขาใจแฟน ๆ ที่รับไมไดกับความรักครั้งนี้
“บี” ยัน “ท็อป” เปนแคเพื่อน: บี น้ําทิพย ยืนยัน ความสัมพันธกับหนุม หนุมนอกวงการท็อป สนิทกันในฐานะ
เพื่อน
“ณเดชน” ไมเครียด “เจมสจ”ิ มาแรง: ณเดชน ชี้แจงถายงานละคร “รอยฝนตะวันเดือน” สวนเวลาที่เหลือขอทุม
กับการเรียน ถาวาก็จะมีการรับงานอีเวนทบางเทานั้น ไมหวั่นขาวถูกเจมส จิรายุ เบียดจนงานนอยลง
“ญาญาญิ๋ง” วันนี้ที่รอคอย ชีวิตแฮปปหมดหนี้โกอินเตอร: ญาญาญิ๋งเผย ชีวิตทุกวันนี้ตารางงานแนน ดีใจที่สามารถ
ปลดหนี้ใหแมได และรูสึกภูมิที่ทําใหชีวิตครอบครัวดีขึ้น
“หนิง” ลั่นจบ “น้ําหวาน” วอนเจอหนาอยาสะกิดแผลใจ: หนิง ปาณิตา เผยแฟน ๆ พบหนามักถามเรื่องปญหา
ครอบครัว จึงอยากวอนผานสื่อใหเลิกถามถึงเรื่องครอบครัวตน เพราะเหมือนตอกย้ําปญหาทีทิ่มแทงใจ
“คิม ” ระวั ง “หมาก” เขิ นรั บ “เจ็ ท ” เป นคนเดิ มในหั วใจ: คิม เบอร ลี่ แอน โวลเทมั ส ยอมรั บเครี ยดข าว
ความสัมพันธกับพระเอกหมาก ปริญ แตปรับความเขาใจกับแฟนหนุมผูจัดไฟแรง เจ็ท ณัฐพงศ แลว โดยเจาตัวบอก
วาแมจะไมคอยไดมีเวลาเจอกับฝายชาย แตก็ตองพยายามหาเวลามาเจอกันใหบอยขึ้น
“กุบกบ” ยัน “พิชญ” เพื่อนโต “โอ” รีเทิรน: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ปฏิเสธโพสตรูปกอดตุกตาหมี พรอมขอความวา
Miss you เปนเพียงการถายรูปเลน ไมไดสื่อความหมายถึ งแฟนเกา มาริโอ เมาเรอ พรอมยืนยันไมมีการหวนรักรี
เทิรนแนนอน อีกทั้งยังเผยถึงความสัมพันธกับนักรองหนุม พิชญ กาไชยวาเปนแคเพื่อน
“ขวัญ” โตขอหาโดดงานเที่ยว เคลียร “ตุกตา” กองละครยกเลิกคิวเอง: ขวัญ อุษามณี ปฏิเสธขาวหนีเที่ยวจนทําให
กองถายละครตองยกเลิก โดยชี้แจงวา กองละครแจงคิววาวาง จึงไปเที่ยวกับครอบครัวเทานั้น และตนเองไดเขา
อธิบายกับผูจัดมือทองอยางตุกตา จิตรลดา แลว ยืนยันทุกอยางเปนเรื่องเขาใจผิด
“เวียร” โตเมาแอ! งงขาวสง “เบลลา” ที่บานโดนพอตะเพิด: เวียร ศุกลวัฒน ชี้แจง ไมมีการดื่มเหลาจนเมาแลวแอบ
ยองไปหานักแสดงสาวคนสนิท เบลลา ราณี เจาตัวเผยวาปรับปรุงตัวจนดีขึ้นแลว จึงไมเขาใจวามีขาวแบบนี้ออกมา
ไดอยางไร พรอมปฏิเสธวาไมมีการชวนนางเอกสาวมารวมปารตี้ดวยกันสักครั้ง
“แตงโม” รัก “โตโน” ชื่นมื่นวางปุบควงดูหนังกินขาว: แตงโม ภัทรธิดา เผยถึงความสัมพันธระหวางแฟนหนุม โตโน
วากําลังไปไดดี เพราะตางคนตางมีเวลาวาก็จะมีเจอกัน พรอมชี้แจงถึงมีผูแอบอางชื่อไปในโลกออนไลน เพื่อโพสต
ขอความที่ไมเหมาะสม เจาตัวเชื่อวาแฟนคลับนาจะแยกแยะออกวาเรื่องใดจริง เรื่องไมจริง
“บี้” รูแลวรัก “โบวี่” ดีที่สุด ไมปลอยใหความหางไกลทํารักพัง: แมจะตองฝกฝนอยาหนักในฐานะศิลปนของเกาหลี
ทําใหตองไปอยูที่ประเทศเกาหลีเปนเวลานาน แต บี้ เคพีเอ็น ก็เผยวาตองเอาใจใสแฟนสาวโบวี่ อัฐมาใหดีที่สุด หลัง
รูใจตัวเองวาทําใจหางกับแฟนสาวไมได จนตองกลับมาสานสัมพันธรักกันอีกครั้ง
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“วี” ปดควง “เอมี่” เขาโรง ยอมรับคุย ๆ กับ นอยโหนง: วีรภาพ สุภาพไพบูลย ปฏิเสธขาวควงนางเอกรุนนอง เอมี่
อาเมเรีย จาค็อป ดูหนัง เผยวาไมมีเวลาวางพอที่จะไปดูหนัง เนื่องจากตองถายทําละครครบ 7 วัน ยืนยันโสดสนิท
แตคุยกับสาวนอยโหนงในฐานะพี่นอง
“โดนัท” ความรักมีปญหา เตรียมใจกับ “อนันดา” ไมเหมือนเดิม: โดนัท มนัสนันท ยอมรับความสัมพันธกับแฟน
หนุม อนันดา มีปญหาจริง เหตุที่ทั้งคูไมมีเวลาใหกัน
“กอลฟ” หาง “แซมมี”่ ยอมรีบสนิท “เอมมี่” ทําใหมีปญหา: กอลฟ อนุวัฒน เปดใจความสัมพันธ แฟนสาว แซมมี่
ปณฑิตา ไมเหมือนเดิม เหตุที่ไมมีเวลาทําใหเจอกันนอยลง อีกทั้งฝายหญิงยังเขาใจผิดที่ตน สนิทสนมกับนักแสดงรุน
พี่ เอมมี่ มรกต ทั้ง ๆ ที่มีความสัมพันธกันแคความเปนพี่นองเทานั้น
“กระแต” ควง “หลุยส” โชวสื่อ: กระแต ศุภักษร ไชยมงคล ควงแฟนหนุม หลุยส อาทิตย เรืองสมบูรณ รวมงาน
แตงงานของพิธีกรหนุม กิ๊ฟ วรรธนะ กับ ตาล ผกาพันธุ ซึ่งเจาตัวเผยวารูสึกเขินที่ตองออกสื่อพรอม ๆ กันเปนครั้ง
แรก
“ญาญาญิ๋ง” ไมชินคบหนุมไทย กับ “ออม” คบไดแบบเพื่อน: รฐา โพธิ์งาม ยืนยันความสัมพันธกับพระเอกหนุม
ออม อรรคพันธ แคเพื่อน
“ลีเดีย” เตือน “แมทธิว” ทํางานแลวอยาลืมกันนะ: แมจะทํางานเยอะ แตหนุมแมทธิว ดีน ก็เผยวาตองหาเวลาวาง
ไปเจอกับแฟนสาวอยาง ลีเดีย ศรัณยรัชต ใหได เพราะฝายหญิงเคยบอกวาทํางานเยอะแลวอยาลืมกัน จึงกลัวแฟน
สาวจะนอยใจ
“น้ําฝน” เชื่อใจ “อารต” เมินขาวเมาทในกองแอบจีบ “มิ้นท”: น้ําฝน พัชรินทร จัดกระบวนพล เผยยังไมคิดเรื่อง
แตงงาน พรอมเปดใจวามั่นใจในตัวแฟนหนุม อยาง อารต พศุตม กับขาวที่ฝายชายตามจี บนักแสดงรุ นนอง มิ้นท
นวินดา
“เบนซ-พริกไทย” หัวใจเบิกบานอีกครั้ง ควงหนุม “หมิง” กระชับสัมพันธมัลดีฟส: เบนซ ดริณทรรัฎ ควงหนุมใหม
นักธุรกิจ หมิง สานสัมพันธรักครั้งใหมเที่ยวมัลดีฟส
“ขวัญ” ปลื้ม “อาย” เทกแครดี หายหวงรับชวงดูแลแมแทนตัวเอง: ขวัญ อุษามณี เผยเพื่อนชายคนสนิทอยาง ไฮโซ
อายเปนกําลังใจที่ดี อีกทั้งฝายชายยังคอยดูแลครอบครัวของสาวขวัญ ในชวงที่ตนตองถายทําละครหนัก
“เจมสจิ ” ดัง! โดนเพื่ อนดา : เจมส จิรายุ เผย หลั งขึ้นแท นเปนพระเอกซูเ ปอรส ตารทําใหวางตัวกั บเพื่อน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยยากขึ้น เพราะมีคนมารุมขอทําความรูจัก จึงถูกเพื่อน ๆ แซววาทําใหผองเพื่อนลําบากตามไปดวย
“โทนี่” คบ “หลิน” แฟนเกาเพื่อน เคลียร “ฟรอยด” ไมตั้งใจตีทายครัว: โทนี่ รากแกน เปดใจ ยอมรับคบนางแบบ
สาว หลิ น กมลพรรณ จริ ง พรอมชี้แจงไม ไดตี ทายครัวเพื่อนสนิ ทอย าง ฟรอยด ณัฏฐพงศ มั่นใจคุ ยกับ แฟนสาว
หลังจากที่เลิกรากับอีกฝายแลว
“โดม” รักเผื่อทางถอย คบ “เมทัล” ไมกลาเปดทุกเรื่อง: โดม ปกรณ ลัม เปดใจ ไมอยากเปดตัวสาวคนสนิท เมทัล
สุขขาวมาก เพราะเจาตัวชี้แจงวา เผื่อวันที่มีปญหากันฝายหญิงจะเสียหาย
“ซารา” สับสนคนรัก “เอ็ม” คบนานจนดานชาไมพรอมวิวาหตอนนี้: ซารา เล็กจ เผยความสัมพันธกับหนุม เอ็ม โอ
ไอซี อยูในชวงทรงตัว เนื่องจากคบกันมานานจนความหวานนั้นลดนอยลง พรอมเปดใจวายังไมคิดเรื่องแตงงาน
“วิว” อยูหาง ๆ อยาง หวง ๆ “หมาก” เศราเหมือนอกหัก แตไมเลือกมีใหมเพื่อแกเหงา: วิว วรรณรท เปดใจยุติ
สัมพันธกับพระเอกขามชอง หมาก ปริญ ไวแคคําวาเพื่อน แตก็ยังสงความเปนหวงถึงกันได หลังจากที่ฝ ายชายถูก
กระแสวิจารณวาเมากรางกลางรีสอรทแหงหนึ่ง พรอมยอมรับวามีหนุม ๆ เขามาขายขนมจีบจริง แตไมคิดจะคุกับ
ใครเปนพิเศษ เพราะยังไมพรอมมีความรัก
“มิ้นต” จูบจริง “เจมส” ตกใจลืมรายงาน “ภูผา”: มิ้นต ชาลิดา ปฏิเสธขาววาตนเปนคนปลอยขาววา เจมส มาณ
เปนเกย พรอมเผยวาตกใจกับขาว แตไมกลัวแฟนคลับพระเอกหนุมเขาใจผิด เผยเลนฉากจูบจริงในละครคุณชายรณ
พีร ไมตองขออนุญาตเพื่อนชายคนสนิท ภูผา เตชะณรงค
“แพนเคก” ควง “พี่หมี” ไหวพระฮองกง: แพนเคก เขมนิจ พรอมแฟนหนุม สารวัตรหมี เผย หากเวลาตรงกันก็ยินดี
ถายแบบรวมกันอีก พรอมชี้แจงที่เดินทางไปฮองกงดวยกัน เพื่อทําบุญ
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“พีช” ถูกใจคบ “นท” นิสัยเหมือนกัน เจียดเวลาวางสานสัมพันธ: พีช พชร เผยความสัมพันธแฟนสาว นท เดอะ
สตาร ราบรื่นดวยดี เพราะนิสัยเหมือนกัน เจาตัวเผยตองพยายามหาเวลาพบแฟนสาวบอย ๆ
“กัน” เหลสาว “ฉัตร” มีหึง: นักรองหนุม กัน นภัทร เผยหลังความสัมพันธกับฉัตร ปริยฉัตร ชัดเจนขึ้น ฝายหญิงมี
ออกอาการแซวเลน เวลาที่ตนถายรูปคูผูหญิง เปนเชิงหึงเล็กนอย
“เอมมี่” ยันไมมีวันกิ๊ก “กอลฟ” ลําบากใจทําให “แซมมี่” เขาใจผิด”: เอมมี่ มรกต ชี้แจงไมเคยคุยเรื่องสวนตัวกับ
กอลฟ อนุวัฒน ยันสถานะเปนแคพี่นองเทานั้น ยอมรับลําบากใจที่ทําใหนักแสดงสาวคนสนิทอยาง แซมมี่ เคาวเวลล
เขาใจผิด
“ตอ ฮอรโมน” เปดปากมีแฟนแลว ปดถูกหามเลนไอจี ถึงดังแตรักยังเหมือนเดิม: ตอ ธนภพ ในซีรี่ยฮอรโมน ยืดอก
ยอมรับวามีสาวรูใ จแลว เผยมีกระแสตอบรับจากแฟน ๆ ที่หลากหลาย แตสวนใหญจะชื่นชอบคูของตนมากกว า
ตอตาน มั่นใจแมจะมีชื่อเสียงแลว แตยังรักสาวนอกวงการเหมือนเดิม
“ญาญา” ยอมรับ “ณเดชน” เทกแครดี: ญาญา อุรัส ยา ยอมรับการทํางานรวมกั บพระเอกดัง ณเดชนที่อิตาลี
หนุมณเดชนดูแลเอาใจใสเปนอยางดี แตไมมีไปไหน 2 ตอ 2
“ปนปน” คอนเฟรมโสดเต็มรอย ภาพหลุดคุยหนุม ไมใชแฟน: ปนปน สุทัตตา ชี้แจงภาพคุยหนุมบนรถไฟใตดิน คือ
อดีตดาราเด็ก แพทริค ที่มีค วามสนิทกั นมาตั้งแตตอน อ. 3 ไม ใชแ ฟนแนนอน พร อมยื นยันสถานะหัวใจว าโสด
แนนอน
“ตูมตาม” ยอมรับคบ “เมย” เปดเผย แฟนคลับรับไมไดไมวากัน: ตูมตาม ยุทธนา ยืดอกยอมรับวากําลั งคบหาดูใจ
กับ นางเอกสาว เมย สิรินทร จริง พรอมทําใจยอมรับหากถูกกระแสตอตานจากแฟนคลับ
“คิม” กระชับรักควง “เจ็ท” เที่ยวหัวหิน: คิมเบอรลี่ ชี้แจงเที่ยวหัวหินกับแฟนหนุม เจ็ท ณัฐพงศ ไมไดไป 2 ตอ 2
แตยอมรับความสัมพันธดีขึ้นหลังจากที่ผานมรสุมไลนเสนหา
“โตโน” ปดเศราโดนแฟนคลับแอนตี้ ลั่นไมยุงปม “แตงโม-ปุกลุก”: นักรองหนุมโตโน เผยไมรูสึกเศราหลังจากถูก
กระแสตอตานจากแฟนคลับเรื่องความรัก ระหวางตนกับสาวแตงโม พรอมเผยขอไมยุงความขัดแยงระหวางแฟนสาว
กับนางเอกปุกลุก หลังจากที่เจาตัวถายรูปคูกบั สาวปุกลุก
“เจนี่” สาธุ! ขอมี “ปาบุญทุม” มาดูแลหัวใจ รูจัก “เอ ชนมสวัสดิ์” แตไมเกินเลย: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ปฏิเสธ
ขาวมีคนออกเงินใหชอปปงที่ฝรั่งเศส โดยเจาตัวชี้แจงวาของทุกชิ้นซื้อจากน้ําพักน้ําแรงของตนเอง ยอมรับรูจัก เอ
ชนมสวัสดิ์ จริง แตไมมีการไปรับ-สง ที่กองถายละคร เพราะไมมีอะไรเกินเลยกัน
“อนันดา” เลิกอี กแลวลด “โดนัท ” แคเพื่อน รับ เปนคนคบยากเวลาอยูใกลชอบบงการ: อนันดา เอเวอริ่งแฮม
ยอมรับรักสะดุด เลิกรากับแฟนสาวโดนัท มนัสนันท แลว เหตุที่ตนเองเปนคนที่เขาใจยาก
“ฟลม” รับ “จา” สวยเกงตรงสเปก แตไมคิดแยงแฟน “กึ้ง”: ฟลม รัฐภูมิเผย จา ณัฐฐาวีรนุช สวย เกง ถูกใจ แตไม
คิดจีบ เพราะเปนเพื่อนกันมานาน เจาตัวยังกลาวอีกวาไมกลัวแฟนของนางเอกสาวอยาง กึ้ง เฉลิมชัย เขาใจผิด
“พลอย” ปดมีปญหากลางกอง ประชดอยากหาคนเลว...งั้นเลวเอง: พลอย เฌอมาลย ยืนยันไมมีปญหากับคนในกอง
ถาย ถานักขาวไมเชื่อใหไปถามคนในกองถายไดเลย แตถาอยากมีขาวเขียนก็เขียนวาตนเปนคนเลวเองก็จะไมวา
“เบลลา” โต! ไมใชนางเอกขี้เมา บังเอิญจังถายรูปมุมเดียวกับ “เวียร” บอย: เบลลา ราณี ชี้แจงกรณีขาวถูกเมาท
เปนนางเอกขี้เมาวาไมเปนความจริง แตยอมรับวามีการดื่มสุราสังสรรคกับเพื่อนนักแสดงจริง ไมมีการพูด จาหยาบ
คาย หรือเสียงดังโวยวายอยางที่เปนขาว
“เปก-เปรมณัช” ลั่นยังไมแตงปหนา รอ “นิว” ฝนเปนจริง...คอยคิดอนาคตรวมกัน: เปก เปรมณัช ปฏิเสธขาวจะลั่น
ระฆัง วิวาหแ ฟนสาว นิ ว ป หน า ชี้ แจงว าอยู ในชวงที่ทั้ งคู กําลั งสรางเนื้ อสรางตัว พร อมยืนยันว าสั ม พั นธต อนนี้ มี
ความสุขดี
“โดนัท” เปดใจหลังหาง “อนันดา” ขอพักรักใจ วุนกับงานไมมีเวลาคิดเรื่องรัก
“ริตา” ปดจูบ “ขันเงิน” กลางสนามบิน รักลงตัวแพลนสวีต “เดนมารก”: ศรีริตา เจนเซน ชี้แจงภาพหลุดจูบแฟน
หนุมกลางสนามบิน แคมุมกลองเทานั้น แกทั้งยังวางแผนจะควงแฟนหนุมไปเที่ยวที่เดนมารกเจอครอบครัว
“เพชร” ยินดี “โทนี่” มีรักใหม “เป” ชอบอะไรเหมือนกัน แตลุนไมขึ้น: อดีตแฟนสาวของ โทนี่ รากแกน เพชร นา
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ระ เผยยินดีที่ฝายชายมีความรักครั้งใหม ยอมรับ เป อารักษ มีไลฟสไตลที่เหมือนกัน แตมีความสัมพันธ แคเพื่อน
เทานั้น
“แพรว” รับคุย “พี่เหิน” ทุกวันแตเปลาคืนดี ย้ําโสดมาก!! ไมรีบหาแฟนแกเหงา: แพรว คณิตกุล ยอมรับพูดคุยกับ
อดีตแฟนหนุม เหิน จริง แตไมไดหวนกลับไปเปนแฟน ยืนยันสถานะหัวใจยังโสดสนิท
“นานา” เบาใจเรื่องลูก เริ่มคิดลุยงาน: หลังจากพักงานในวงการบันเมิงมานาน ลาสุดคุณแมยังสาว นานา ไรบีนาก็
เผยวา การเลี้ยงลูก ๆ ลงตัวมากขึ้นแลว จึงสามารถแบงเวลามาทํางานไดเหมือนเดิม
“เอมมี่-แซมมี”่ กอดกันกลม ปดเกาเหลาเพราะหนุม “กอลฟ”: 2 นักแสดงสาววิก 7 สี เปดใจไมโกรธกันเรื่องหนุม
กอลฟ อนุวัฒน ยืนยันสัมพันธยังราบรื่นเหมือนเดิม
“ปุกลุก” ปลื้มขึ้นแทนนองรัก “อั้ม” เหอ! ของขวัญจากนางเอกดัง: ปุกลุก เผย ดีใจที่นางเอกซูเปอรสตาร อั้ม พัชรา
ภา ไชยเชื้อ ซื้อรองเทาเปนของขวัญวันเกิด โดยเจาตัวปดใจวาไมวาจะเปนของอะไรจากพี่นักแสดงในดวงใจก็ดีใจสุด
ๆ
“บี้” เปดใจชีวิตหลังบวช 2 รับมีแผนเรียนตอนอก แตไมทิ้งวงการ:บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว เปดใจ สาเหตุที่บวชเพราะ
เปนความตั้งใจหลังจากบวชครั้งแรก เพราะอยากศึกษาธรรมะ และทําใหจิตใจสงบสุข
“โดนัท” วอนอยาสะกิดแผลใจเลิก “อนันดา” ยังรักและคิดถึงแตขออยูหาง ๆ ไมอยากทะเลาะ
“นาตาลี” เคลียรสัมพันธ “ฟลุค” ยันเปนปกติ! โตแอบจดทะเบียน: นาตาลี เจียวรนนท เปดใจสัมพันธรักกับ ฟลุค
เกริกพล ไมมีทะเลาะ หลังจากที่จับไดวาฝายชายแอบสงไลนจีบสาว กระตาย แม็กซิม แตยังไมไดจดทะเบียน
“กุบกิ๊บ” หวงโสด โตไปเฝา “พิชญ” ที่กองถาย: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ยืนยันความสัมพันธระหวาง พิชญ กาไชย แคพี่
นองเทานั้น ยังไมคิดเปดใจเปนแฟน เพราะยังไมพรอมรับใคร อีกทั้งยังปฏิเสธวาตนไปเฝาฝายชายที่กองถาย
“ปุกลุ ก” รักอยู ไกลไมส นระยะทาง: ปุกลุก ฝนทิ พย เผยคบหาหนุม ที่ทํ างานตางประเทศ แต ไม หวั่ นไหวดวย
ระยะเวลาที่ไกลกันจะทําใหรักมีปญหา
“ปอง” ปดเปนคูรักนักบู เตะ “แกว” ก็แคหยอกเลนขํา ๆ: ปอง ชี้แจง ไมไดเปนคูรักโหด เพียงแคหยอกเลนขํา ๆ
ดวยการเตะกันเบา ๆ
“เจมสจ”ิ ปด “มิน” เขามาขอไลน ดวงดังขนาดแตงตัวยังถูกวาคลาย “หมาก”
“โม-โน” ติดดินเที่ยวเขาดิน ลั่นไมเอาความสัมพันธมาหากิน: แตงโม ภัทรธิดา เผยไปเที่ยวเขาดินกับหนุมโตโน
ชี้แจงไมจําเปนตองถายรูปคูโชวความหวาน ขอเก็บไวดูกัน 2 คน
“นุน” ชื่นชมลูกสาว “หนิง”: นุน วรนุช โพสตรูปคูลูกสาว หนิง ปาณิตา ชี้แจงไมไดทะเลาะกับเพื่อนสาวอยางที่เปน
ขาว
“พิชญ” รับแลว “กุบกิ๊บ” ใหรถไปใชที่กอง ใชของรวมกันแตความสัมพันธแคเพื่อน: หลังจากปากแข็งอยูนาน แต
ลาสุดนักรองหนุม พิชญ กาไชย ก็ยอมรับแลววานํารถขงเพื่อนสาว กุบกิ๊บ สุมณทิพย ไปใชที่กองถายจริง แตยืนยัน
ความสัมพันธแคเพื่อน
“ปู” หงอ “โนต” เบรกเซ็กซี่ เริ่มเชื่อใจไมเคยมีขาวกับสาวมาเขาหู: ปู ไปรยา ยอมรับ แฟนหนุม โนต วิเศษ เตือน
ไมใหถายแบบเซ็กซี่จริง
“กอลฟ” หงอยหาง “เคที่” รูเลยวารักมาก อยากแตงงานแลว แตผูใหญติเร็วไป: กอลฟ พิชญะ เผยรูสึกเหงาหลัง
แฟนสาวบินกลับไปบานเกิดทีรัสเซีย ทําใหรูใจตัวเองวารักแฟนสาวมาก โดยสวนตัวอยากแตงงานแลว แตผูใหญทั้ง
สองฝายเห็นวายังเร็วเกินไป
“ใบเตย” อินบทหมอนวด ขยี้จูบ “อน” ไมสน “แมน” หึงมั้ย?: นักรองสาวใบเตย อารสยาม เผย อินกับตั วละคร
หมอนวด ในยังบาวเดอะซี่รียตอนนางงามตูกระจกมาก แมจะมีฉากเลิฟซีนจูบจริง ก็มั่นใจวาแฟนหนุม อยาง ดี เจ
แมนจะเขาใจ และไมหึงตน
“แดน” พักงาน บินเรียนตอหาของเติมสมอง ไมหวั่นความหางกระทบรัก “แพตตี้”: แดน วรเวช เผยอยากพักสมอง
ขอโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย างจริงจัง จึงอยากไปเรียนตอดานภาษาที่ประเทศอังกฤษ โดยเจาตัวเปดใจวาไมหวง
ความสัมพันธกับแฟนสาว แพทตี้ เพราะเทคโนโลยีทําใหใกลกันได
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“กฤษณ” ปดจีบ “ชลลี่” ยันไมมีปญหารวมงานกับ “มาชา”: กฤษณ ศรีภูมิเศรษฐ ชี้แจงความสัมพันธระหวางตน
กับ ชลลี่ วจนานนท วาเปนเพียงนองที่เลนฟตเนสดวยกัน ยืนยันไมไดจีบ แตก็ไมไดปดโอกาสตัวเอง เนื่องจากยังโสด
“หมาก” ควง “พรีม” โตเมากราง รับสนิทมาก แตดูแลกันแบบพี่นอง: หมาก ปริญ และ พรีม รณิดา ปฏิเสธขาววา
ตนไมไดเมา แลวเอะอะเสียงดัง แตอาจจะมีพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อน ๆ มากเกิน อีกทั้งทั้งคูยังยอมรับวาตนสนิทกับ
นักแสดงสาวจริง แตดูแลกันแคความเปนพี่นอง
“ปอป” โตจีบ “แพทริเซีย” เสียวคุกก: ปอป ฐากูร ชี้แจงไมไดจีบนางเอกนองใหม แพทริเซีย เปนหวงฝายหญิงมี
ขาวกับตน เพราะยังเด็ก อีกทั้งยังตอบติดตลกวายังไมอยากติดคุก
“พอรช” ขอจิ้น “มิน” ตลอดชีวิต รีบปดโดนจับคู “ปุกลุก” ยันไมสนิท: พอรช ศรัณย เผยรูจักปุกลุก แตไมสนิท ไม
ซีเรียสหากจะจับคู เพราะเขาใจวาการแสดงตองมีความหลากหลาย แตยินดีหากแฟน ๆ จะจิ้นตนเองคูกับนางเอก
สาว มิน พีชญา ตลอดไป
“วาน” ชม “พิม” ยิ่งโตยิ่งเด็ก ปรับตัวเขาหากันจนตอนนี้รักลงตัว
“พิตตา” ยังไมเลิกแฟน กินขาวกับ “เป” ประสาเพื่อน: พิตตา ณ พัทลุง แจงเหตุผลที่กินขาวกับ เป อารักษ เพราะ
เปนเพื่อนกัน ไมมีอะไรเกินเลย และที่สําคัญตนก็ยังไมไดเลิกรากับแฟนหนุมอีกดวย
“มินต” เผยที่แทพอหวง หวงขาวกับ “ภูผา” ยอมใหเปนแคเพื่อน: มินต ชาลิดา ขอจํากัดสัมพันธของตนกับเพื่อน
ชายคนสนิท ภูผา เตชะณรงค แคคําวาเพื่อน เหตุคุณพอหวงลูกสาวคนเดียว
“ลิฟท” ยัน “ออย” เปลาถายพรีเวดดิ้ง: ลิฟท สุพจน เพื่อนสนิท ออย ธนา ยืนยันเพื่อนสนิทไมไดถายรูปแตงงาน
เพียงแตไปลองชุดเพื่อจะออกงาน เทานั้น
“เจมส” โกกิมจิเรียนรองเพลง: เจมส จิรายุ ชี้แจงสาเหตุที่จะลาเมืองไทยไปโกอินเตอรที่ประเทศเกาหลี วาเพียงแค
ไปฝกทักษาดานการรองเพลง เตน ตามคําสั่งของผูจัดการสวนตัวเทานั้น
“หลิน” ดีใจ “โทนี่” เรียกวาแฟน จําเรื่องดีของ “ฟรอยด” เรื่องไมดีไมจํา: หลิน กมลพรรณ เผยดีใจที่โทนี่ แรกแกน
เรียกตนวาแฟน มั่นใจวาเคลียรแฟนเกาอยาง ฟรอยด ชัดเจนแลว กอนมาคบกับโทนี่ ไมกดดันที่คนมองทิ้งฟรอยด
“กุบกิ๊บ” ยอมรับดูใจ “พิชญ” ไมรีบเปนแฟน! กลัวครหารักงายหนายเร็ว: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ยอมรับคุยกับพิชญ กา
ไชย ฐานะพี่นองที่สนิทที่สุด ซึ่งเจาตัวเผยถึงสาเหตุที่ไมใชคําวาแฟน กลัวเวลามีปญหาเลิกรากันแลวภาพลักษณไมดี
“อั้ม” ปดยังไมมีฤกษแตง “นัท”: อั้ม อธิชาติ เผยยังไมมีขาวดีเรื่องวิวาหแฟนสาว นัท มีเรีย จะมีก็แตงานทําบุญ
บาน ที่ตนเพิ่งจะสรางเสร็จ
“แพตตี้” ไมหวั่นคนทักรักจะหาง มั่นใจ “แดน” ตัวไกลแตใจใกล: แพตตี้ อังศุมาลิน หวานใจนักรองหนุม แดน วร
เวช เผยไมกลัวความรักสั่นคลอน หลังจากที่แฟนหนุมตัวสินใจไปเรียนตอที่ประเทศอังกฤษ เพราะทั้งคูไวใจกันและ
กัน
“จียอน” โบยถาม “อาร” คบแบบไหน: หลังจากที่มีภาพหลุดลงเลนน้ําของคู อาร อาณัตพล กับ สาวซอ จียอน
ดาราสาวเกาหลีก็เผยวาใหไปถามฝายชายวาจีบตนหรือไม เพราะตนเองก็คุยกับหลายคน
“โทนี่” โตรวมบานกับ “หลิน” ความสัมพันธกับ “เพชร” แคเพื่อนจริง ๆ: โทนี่ รากแกน ยืนยันความสัมพันธกับ
แฟนเกา สาวเพชร นาระ แคเพื่อน มั่นใจวาหลิน กมลพรรณ แฟนสาวคนใหมเขาใจ
“หวาย” ปดไปนอกหลบพักใจ “อองตวน” เหลื อแคเพื่ อน: หวาย ปญญริ สา ชี้แ จงที่หายหนาไปอยูที่ป ระเทศ
แคนาดานานเกือบเดือน วาเปนเพียงการไปทําธุรกิจกับครอบครัวและไปเที่ยวพักผอน ไมไดหลบพักใจเนื่องจากอก
หักจากหนุมนักมวย อองตวน เพราะไมไดเปนอะไรกันนอกจากคําวาเพื่อน
“โดม” อยากวิวาหแลว “แมแหมม” เปรยอยากอุมหลาน: โดม ปกรณ ลัม เผยแฟนสาวเมทัล ยังไมไดทําความรูจัก
กับแมตนมากเทาไหร แตสวนตัวคิดวาตนโตแลวขอเปนคนตัดสินใจทุกอยางดวยตัวเอง สวนเรื่องของการแตงงานนั้น
นักรองหนุมบอกวาอยากแตงงาน แตจะใชแฟนสาวคนปจจุบันหรือไมตองแลวแตอนาคต
แมไฟเขียว “แพนเคก” แตง “พี่หมี”: แพนเคก เขมนิจ ชี้แจงสัมพันธแฟนหนุม สารวัตรหมีหวานเปนเรื่องปกติ ฟาก
คุณแมหนอย ก็เผยถึงเรื่องการแตงงานวาใหเปนเรื่องของคนสองคน เมื่อถึงเวลาที่ทุกอยางพรอม ครอบครัว ทั้งสอง
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ฝายก็พรอมเสมอ
“ปุกลุก” โตเกาะไฮโซ “แท็ต” ทาดูคลิปยืนยันพูดชัดเจนไมเคยจีบ: ปุกลุก ฝนทิพย ออกมาชี้แจงถึงกรณีไฮโซหนุ ม
ทายาทโรงแรมปารคนายเลิศ แท็ต พลวุฒิ ออกมากลาวหาวานางเอกสาวพูดเรื่องความสัมพันธไมชัดเจนจนคนเขาใจ
ผิด ซึ่ งสาวปุกลุ กก็ออกมายื นยันว าพูด ทุ กอย างชัด เจนแล ววาไม มีการจีบ หรือคบหากั น โดยทาให เอาคลิป การ
สัมภาษณมาเปดดูไดเลย
“อาเล็ก” ชวนดูคอนเสิรตวันแม: อาเล็ก ธีรเดช เผยเซอรไพรสวันแมดวยการพาแมไปดูคอนเสิรตคิดถึงแมครั้งที่ 16
ที่ MCC Hall เดอะมอลลบางกะป
“จิ๋ว” หายละพรอมกลับลุยงาน: โหมงานหนักจนเกิดปวย เพราะไขหวัดรุมจนน็อก สําหรับ จิ๋ว ปยะนุช เสือจงพรู
ลาสุดสาวจิ๋วออกจากโรงพยาบาลพรอมลุยงานเพลงตอ
“ไผ” รับสนิท “น้ําตาล” มาก เกทับพระเอกคนไหนจีบเลาหมด: ไผ พาทิศ เผยคบหานางเอกสาว น้ําตาล พิจักขณา
ไมใชแฟน แตสนิทที่สุด พรอมเปดใจไมหึงที่ฝายหญิงมีขาวกับผูชายถี่ เพราะมีอะไรนางเอกสาวก็จะบอกตนเองหมด
ทุกอยาง
“แอริน” ปดแขวะ “เจนี่” ยันเปลาชําระแคนเกา เรื่อง “หมูตั้ง”: แอริน ยุกตะทัต ปฏิเสธขาวแขวะนางเอกสาวเจนี่
กับ เอ ชนมสวัสดิ์ ยืนยันหากเปนเพื่อนสนิทจะรูดีวาตนชอบโพสตอะไรเวิ่นเวอ ขํา ๆ เทานั้น พรอมเผยวาเรื่องความ
ขัดแยงนั้นเปนอดีตที่ผานมานานแลว ไมคิดโยงถึงบุคคลอื่นทั้งนั้น
“ฟรอยด” ติดใจอยากเคลียร “หลิน” ไมไดจะงอ! แคขอใหพูดความจริง: ฟรอยด ณัฎฐพงศ เปดใจปญหาความรัก
กับอดีตแฟนเกา หลิน กมลพรรณ จึงอยากใหอดีตแฟนสาวออกมาพูดความจริงวาทําไมถึงเลิกกัน
“นุย” โฮ! กดดันขาว “เจมสจิ” แคขอถายภาพดวยกลายเปนเรื่อง: นุย สุจิรา เปดใจถึงเหตุการณตนเหตุความ
ขัดแยงกับพระเอกรุนนอง เจมส จิรายุ แตระหวางการสัมภาษณ เกิดความกดดันที่ถูกแฟนคลับของพระเอกหนุม
กระหน่ําโจมตี ถึงกับปลอยโฮกลางการใหสัมภาษณ
“เจมสจิ” วอนอยาโจมตี “นุย” ย้ําเขาใจผิด! ไมกลัวจับคูเกาเหลา: พระเอกนองใหม เจมส จิรายุ ออกตัวขอโทษ
นักแสดงสาวรุนพี่ นุย สุจิรา หลังเกิดเหตุการณเขาใจผิดเรื่องการขอถายภาพคู พรอมวอนแฟนคลับที่โจมตีนักแสดง
สาวใหหยุดการกระทํา เพราะเรื่องราวไมไดมีอะไรอยางที่เขาใจ
“จุย” สยบเมาท “กินเด็ก” รับมีคนดูแลหัวใจ: ถูกจับคูกับหนุมนอยนอกวงการอยูนานสองนาน ลาสุดนางเอกสาว
จุย วรัทยา ก็ออกมาเปดใจวาไมมีการคบหาเด็กหนุมอยางที่เปนขาว เพราะตนนั้นกําลังศึกษานิสัยกับนักธุรกิจนอก
วงการอยูตางหาก
“ปู” ควง “โนต” ประชันคู “ชมพู-น็อต”: พี่นองตระกูล รังษีสิงหพิพัฒน ทั้งหนุมโนต และหนุมน็อต ไปดูการดวล
แขงของบาเซโลนา กับทีมชาติไทย งานนี้แตละคนก็ควงหวานใจ อยางสาวชมพู อารยา และปูไปรยา ไปดูดวย ซึ่ง
สาวปู ไปรยาก็เผยวาไมไดเปดตัวออกสื่อมากขึ้น แตเพราะสถานการณมากกวา อีกทั้งยังเปนครั้งแรกที่ทั้ง 2 คนออก
สื่อพรอมกันทําใหตื่นเตนเล็กนอย
“ตูน” ใจปาควานหากระเปาหายาก “กอย” ปลื้มกรี๊ดลั่น! สวนเรื่องแตงยังไมคิด: หนุมร็อก ตูน อาทิวราห ให
ของขวัญเซอรไพรสแฟนสาว กอย รัชวิน ดวยกระเปารุนลิมิเต็ดออดิชั่น ที่หายาก โดยเจาตัวเผยวาแฟนสาวดีใจมาก
จนดีใจลั่นบานเลยทีเดียว
“พิ้งกี”้ ปดไมยุงโดนโยง “เจนี่”: พิ้งกี้ สาวิกา ไมปลื้มถูกเปรียบเทียบฉายา “จอมฉก” กับนางเอกสาวเจนี่ โดยเจา
ตัวเผยวาไมขอออกความเห็นเรื่องของคนอื่น อยาเอาตัวเองเขาไปยุง
“แกว” ชิลเรื่องรัก “ตาร” สุดสนิท แตไมเคยคุยถึงสัมพันธในอนาคต: แกว จรีนา สิริสิงห เผยความสัมพันธกับ
นาวิน ตาร แคส นิทกันในฐานะเพื่อนรวมงาน โดยเจาตัวชี้แจงว าที่ตองไปไหนมาไหนดวยกัน เป นเพราะตองซอม
คอนเสิรตดวยกันทุกวัน อีกทั้งคูยังรูจักกันมาตั้งแตเด็ก ๆ
“โตโน” รับ “แตงโม” ออน: โตโน ภาคิน อินเลิฟ แฟนสาว แตงโม ภัทรธิดา โดยเจาตัวเผยวามีเวลาเจอกันมาขึ้น
ลาสุดที่แฟนสาวปวยก็มีโอกาสไดพาไปโรงพยาบาล และดูแลกัน
“ปอง” ควง “แกว” หวานโชวชมเปาะผมจะสั้นจะยาวไมไดชอบนอยลง: ปอง ณวัฒน ควงคูหวานใจ แกว จริญญา
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มารวมงานฉลองสมรสของ กาย-ฮารุ โดยทั้งคูเผยวาไมไดควงหวานออกงาน แตเปนโอกาสที่เหมาะมากกวา อีกทั้งยัง
ปฏิเสธที่กอนหนานี้ทั้งสองคนไปทําบุญรวมกัน เปนเพียงการทําบุญเสริมดวง ไมใชความรัก
“โอปอล” เขินควง “หมอโอค” ลั่นปนี้แตงไมทันปหนาไมพลาด: โอปอล ปาณิสรา และโอค สมิทธิ์ เผยเรงหาฤกษ
แตง ถาไดแลวจะบอกสื่อแนนอน
“นุย” ถือเคล็ดอุบฤกษแตง เคลียรชัดขอจบเรื่อง “เจมสจิ”: นุย สุจิรา เผยไดฤกษแตงงานแลว แตยังขอไมเปดเผย
เพราะถือเคล็ดตามผูใหญ เนื่องจากกลัวจะเสียฤกษ แตยืนยันแลววาเปนเดือนพฤศจิกายนแนนอน
“โบวี่” โดน “บี้” หามหนีดูหนัง: โบวี่ อัฐมา เผย แฟนหนุม บี้ ธรรศภาคย บอกหามตนแอบไปดูหนังคนเดียวชวงที่
ไมอยู เพราะอยากใหรอดูพรอมกัน
“แจ็ค” ขอโทษอางใจรอนเหมือน “ไผ ฮอรโมน” แมยื่นคําขาดถาเลิก “บิ้ว” จะไมเอาคนอื่น: แจ็ค เฉลิมพล เผย
กลับมาคืนดีกับแฟนสาว บิ้ว แลว ยอมรับเหตุที่ทะเลาะกันเพราะตนเปนคนใจรอน
“โตโน” ไมหวั่นกระแสโจมตีเรื่องรัก รอเวลาพิสูจน ! ซื้อผาพันคอสีชมพูฝาก “แตงโม”: โตโน ภาคิน เผยไมวิตก
กระแสตอตานจากแฟนคลับเรื่องแฟนสาว แตยังเดินหนาสานสัมพันธกันตอไป ลาสุดที่เจาตัวกลับบานเกิดที่ จังหวัก
ขอนแกน ก็ไดซื้อผาพันคอสีชมพูหวานแหววใหสาวแตงโมดวย
“แพตตี้” ไมหวง “แดน” เรียนอังกฤษ: แมแฟนหนุมอยาง แดน วรเวช จะพักไปเรียนไกลถึงประเทอังกฤษ ก็ไมทํา
หาว แพตตี้ อังศุมาลินหวั่นไหว เพราะเจาตัวเผยวา ไวใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งโลกโซเชียลมีดียก็ทําใหใกลกันอยูเสมอ
“ปู” ควง “โนต” สวีตอังฤกษ วางแผนเซอรไพรสวันเกิดแฟน: ปู ไปรยา เผยแผนเที่ยวกับแฟนหนุมที่ประเทศ
อังกฤษ อยาง โนต วิเศษ
“เจมสจ”ิ เสียใจโดนแอนตี้ นอมรับทุกคําติชมพรอมปรับปรุงตัว: หลังจากถูกกระแสวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการ
กระทําของพระเอกเจมส จิรายุ ตอ นุย สุจิรา ลาสุด พระเอกหนุมก็เปดใจวาเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และขอ
นอมรับทุกคนที่ติชม ยืนยันจะทําตัวใหดีขึ้น
“ใบเตย” ยันรูปจูบไมใชตน ฝากบอก “แมน” ใหเปนผูใหญกวานี:้ เรียกกระแสฮือฮาใน IG ไดตลอด ลาสุดสาวเซ็กซี่
ใบเตย อารสยาม ชี้แจงถึงภาพที่ตนเองโพสตในโลกโซเชียล วาไมใชตนเอง แตเพราะเปนเคล็ดที่หมอดูทักวาถาจะให
ความรักราบรื่น ตองโพสตรูปภาพหวาน ๆ บอย ๆ พรอมชี้แจงปญหาระหวางแฟนหนุมโดยอยากใหฝายชายมีความ
เปนผูใหญมากกวานี้
“แตงโม” แคร “โตโน” โตคุย “แตงค” ถานไฟเกา: แตงโม ภัทราธิดา ยืนยันไมคิดจะคุยกับใครที่ทําใหแฟนหนุมโต
โน ไมสบายใจ โดยเฉพาะแฟนเกาอยาง แตงค พงศกร
“น้ําชา” หาแฟนวัดใจ: น้ําชา ชีรณัฐ เผย ไมมีเวลาใหแฟนหนุมนอกวงการอยาง แพท เลยถือโอกาสเปนเครื่องมือ
พิสูจนความรัก วาฝายชายเขาใจในงานของตนหรือไม
“คิม” ควง “หมาก” โตจูบกัน รับไปเที่ยวเกาะเสม็ดยกแกง: หมาก ปริญ และ คิมเบอรลี่ รวมงานพรอมกัน พรอม
ชี้แจงขาวที่ทั้งคูจูบกันกลางทะเล โดยทั้งคูยืนยันวาไมมีการจูบกันอยางแนนอน แตไปเที่ยวกันจริงในกลุมเพื่อน
“พลอย” โนลุน “โปป” ปดนัดเจอ “โดม-ตาร” ที่ญี่ปุน: พลอย เฌอมาลย ปฏิเสธขาวนัดเจออดีตแฟนหนุม นาวิน
ตาร และ โดม ปกรณ ลัม ชี้แจงวาไปเที่ยวกันคนละเมือง อีกทั้งยังไมมีเหตุผลที่จะตองไปเจอ นอกจากนี้ย ังยืนยัน
ความสัมพันธระหวางตนกับพระเอกหนุม โปป วาไมมีการพัฒนาเปนมากกวาเพื่อนรวมงานแนนอน
“โดนัท” รองไหเลิก “อนันดา” แตวาคุยกันไดไมโกรธกัน: โดนัท มนัสนันท ยอมรับเสียใจเลิกอนันดา และมีรองไห
บางเปนเรื่องปกติของคนอกหัก แตตอนนี้ทําใจไดแลว และยังคงมีความเปนเพื่อนใหแกกัน
“ปนจั่น” หวนคบ “ยิปซี” ไปไมรอด รูแลวคบกันมันไมเวิรก: แมจะหวนมาคบกันอีกครั้งสําหรับคูของ ปนจั่น ปรมะ
กับสาวยิปซี คีรติ แตก็ตองเลิกรากันลงอีก โดยฝายชายอยางปนจั่น เผยวา พยายามปรับตัวเขาหากันแลว แตก็ยังไม
ลงตัวจึงขอเปนแคเพื่อนกันดีกวา
“ฮั่น” เปดเกมสรุก! สงดอกไมให “ยิปโซ” นารักอดใจไมไหว วอนแฟนคลับโปรดเขาใจ: ฮั่น อิสริยะ ยอมรับเปนคน
สงดอกกุหลาบแดงใหสาวยิปโซ รมิตา ในงานวันเกิดจริง แตยังไมสรุปความสัมพันธวาเปนแฟนกันหรือไม เพราะยัง
เร็วเกินไป
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“เวียร” ชม “เบลลา” นารัก ยังกั๊กเรียกแฟนแตก็คุยแคคนเดียว: เวียร ศุกลวัฒน ยอมรับไปรับนางเอกสาว เบลลา
ราณีที่สนามบินจริง เพราะตนอยูใกลพอดี พรอมชี้แจงถึงความสัมพันธวาสนิทสนมจริง แตยังไมใชแฟน
“ฟลุค” ยอมรับไลนหยอด “กระตาย” โดน “นาตาลี” คาดโทษถึงกับเข็ด! ลั่นแตงปหนา: ฟลุค เกิรกพล ออกมา
ยอมรับวาสงไลนจีบสาวเซ็กซี่กระตาย แมกซิม จริง แตสํานึกผิดแลวหลังจากที่แฟนสาว นาตาลี เจียวรนนท จับได
เจาตัวเผยวาความสัมพันธยังราบรื่นดี หลังปรับความเขาใจกัน พรอมเปดใจวาพรอมหากจะมีการแตงงานเกิดขึ้น แต
ขอเวลาตัดสินใจอีกสักนิด
แหวกการดสัมภาษณ “เจนี่”: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ออกงานครั้งแรกหลังจากที่จดทะเบีย ยนสมรสกับ เอ ชนม
สวัสดิ์ โดยที่เจาตัวเผยวา รูสึกตื่นเตน เพราะชีวิตตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายอยาง แตยังยืนยันวาจะคงทํางานใน
วงการบันเทิงตอไป
“พิ้งกี”้ เปดใจให “สุมานท” ฉุนโดนเมาทลงใตไปหา “เปก”: พิ้งกี้ สาวิกา เปดใจใหโอกาสศึกษานิสัยพระเอกอินเดีย
สุมานท จริง แตยังไมใชแฟน นอกจากนี้เจาตัวยังปฏิเสธขาวที่รับงานไกลถึงภาคใต เพื่อไปหาเปก สัญชัย สามีของ
สาวธัญญา
“ปุกลุก” โหมงานซื้อบานใหพอแม: ปุกลุก ฝนทิพย เผย ซื้อบานใหพอแม ที่เลียบทางดวนเกษตร-นวมินทร
“รอน” ดื้อ! ลุยงานปวยเรื้อรัง: รอน ภัทรภณ เผยถึงอาการปวย ปวดหลังเรื้อรัง เนื่องจากใชรางกายหักโหมนาน ทั้ง
งานละคร และงานเพลง
“กัน” พอใจภาพคูเปดตัว “ฉัตร” สนิทสุกแตกั๊กไมเรียกแฟน: หลังจากจากที่โพสตภาพคูกับสาวคนสนิท ฉัตร ปริย
ฉัตร ก็ไดรับกระแสตอบรับจากแฟน ๆ ที่ดี ทําเอาหนุม กัน นภัทร ถึงกับโลงใจ ที่ไมถูกแอนตี้ แตถึงอยางไรนักรอง
หนุมก็ยังไมใชคําวาแฟนกับเพื่อนสาวคนสนิท
“จะ” อินเลิฟ “หลุยส” แคในจอ “นุน” มีแฟนเปนพระเอกตองหนักแนน: จะ จิตตาภา เผยวาไมเคยคุยไลนสวีทกับ
นักแสดงรุนพี่หลุยส สกอต นอกจากเรื่องงาน
“แตงโม” ลั่น “รักนี้ตายแทนได”: แตงโม ภัทรธิดา เปดใจในรายการ “วูดดี้เกิดมาคุย” วาความรักครั้งใหมกับหนุม
โตโนวา รักมากจนสามารถยอมตายแทนกันได
“อวน” กั๊กรัก “แจม” ยิ้มแฟนคลับไฟเขียว ชมนารัก: อวน รังสิต เผยความสัมพันธกับนองสาวคนสนิท แจม ชรัฐฐา
วาสนิทสนมมาก แตจะเรียกแฟนไดหรือไมนั้นยังไมขอตอบ อีกทั้งยังบอกอีกดวยวา แฟนคลับไมตอตาน แตกลับชม
วานักรองสาวนารักดี
“เวียร” หวง “เบลลา” ยันรวมงานศพคุณยาย “แพนเคก” ดวยใจ: เวียร ศุกลวัฒน ยอมรับไปเยี่ยมนางเอกสาว เบล
ลา ราณี ที่โรงพยาบาลจริง แตไมไดทําอาหารไปให เพราะเจาตัวบอกวา ผูปวยตองทานอาหารจากโรงพยาบาลจะ
ดีกวา อีกทั้งยังยืนยันวาไดไปรวมงานศพของคุณยายแฟนเกาอยางแพนเคกจริง แตไมเจอนางเอกสาวกับสารวัตรหมี
“มารช” ฮอรโมนพุง! เจอ “ญาญา” แทบคลั่ง เข็ดแลวจะไมโพสตอะไรเกินความจริง : มารช จุฑาวุฒิ ชี้แจงถึงการ
ทวีตขอความวากําลังคบหาดูใจกับสาวญาญา วา เปนเพราะตนชื่นชอบนางเอกสาวมานานแลว และเนื่องจากวันที่
ทวีตเปนวันเอพริลฟูลเดย เลยโพสตขํา ๆ โดยสวนตัวไมรูจักและไมสนิทสนมกับนางเอกสาวเลย
“ตูน” เบรกละครเรียนโท: การตูน อินทิรา ขอเบรกงานเพื่อสานฝน เรียนตอปริญญาโทดังที่ตั้งใจไว
“พีช” เมินโดนทักอกหักสายฟาแลบ โลงเปดตัว “นท” แฟนไมตองระวังอะไร: พีช พชร ยอมรับคบหาดูใจนักรอง
สาว นท เดอะสตาร เปนแฟนจริง เจาตัวเผยรูสึกโลงใจที่ไมตองปกปด พรอมทั้งยังไมรูสึกวิตกที่ถูกหมอดูชื่อดังทักวา
จะอกหักแบบไมรูเนื้อรูตัว
“มิค” ทุมงานวิวาห สานฝนเจาสาว “เบนซ” อยากไดใหหมด: มิค บรมวุฒิ เผยวัน เวลา และสถานที่ แตงงานของ
ตนเองกับแฟนสาว เบนซ พรชิตา พรอมบอกอีกดวยวาเจาสาวอยากไดงานแบบไหน ก็ยอมใหหมด ขอใหแฟนสาวมี
ความสุขก็พอ
“อนันดา” รูตัวไมใชคนคบงาย ปด “โดนัท” เฮิรต ขอดื่มด่ําชีวิตโสด! ไมแนแก ๆ อาจคบกัน: อนันดา เอเวอริ่งแฮม
เปดใจยอมรับ เลิกราแฟนสาว โดนัท มนัสนันท แลวเหตุที่ตนเองเปนคนที่คบหาดวยยาก เพราะชอบออกคําสั่ง อีก
ทั้งหนุมอนันดายังบอกอีกดวยวาอดีตแฟนสาวนั้นสภาพจิตใจดีขึ้นแลว
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“ปอ” เศราเสียพอ! เปนหวงแม: ปอ ณัฐวุฒิ เผยรูสึกเศราใจที่สูบเสียคุณพอไป แตยังดีที่มีภรรยา เอ พรทิพยคอยให
กําลังใจอยูขาง ๆ แตสิ่งที่ตนเองเปนหวงก็คือคุณแม ที่ตองอยูที่จังหวัดเพชรบุรี ลําพัง โดยสวนตัวจะรับมาอยูดวยแต
แมไมยอมทิ้งบานเกิดมา
“พิชญ” เบรกสัมพันธ “กุบกิ๊บ” ไมไดคุยกันแลว เคยลองคุยแตไมใชก็บาย...บายกันไป: พิชญ กาไชย เผย คุยกับ
เพื่อนสาวคนสนิทอยาง กุบกิ๊บ สุมณทิพย นอยลง เพราะทั้งคูตางทํางานไมมีเวลาใหกัน
“ปู” โตทําเคกคุกเขางอ “โนต” ปดเปลาขึ้นไอจีดาเพื่อน ลูกนางแบบ: ปู ไปรยา ปฏิเสธขาวทําเคกงอแฟนหนุม แค
เปนการสุขสันตวันเกิดปกติ พรอมทั้งชี้แจงเหตุการณถูกแฮคขอมูลแอบอางใชชื่อดาเพื่อนสาววา โสเภณี
“หมาก” ยันหนักแนน! ไมเคยยองขึ้นคอนโดสาวมหา”ลัย: หมาก ปริญ ปฏิเสธขาวแอบขึ้นคอนโดสาว พรอมยืนยัน
ไมมีเพื่อนผูหญิง และไมเคยผานไปแถวหอพักนักศึกษาแตอยางใด โดยเจาตัวกลาทาใหเอารูปมายืนยันไดเลย
“เนย” ปด “เป” จีบ! รับทักไลนกัน ไมสานสัมพันธมีหนุมอยูในใจแลว: เนย วรัฐฐา ปฏิเสธขาวพระเอกมาดเซอร เป
อารักษ ตามจีบ แตยอมรับวามีการคุยทางไลนจริง แตไมมีอะไรเกินเลย เพราะตนเองมีหนุมคนสนิทอยูแลว
รับแลวเตียงหัก! แนนอน “ปบ รวิชญ เทิดวงศ” เลิกเมีย “ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน”: ปบ รวิชญ เทิดวงศ ยอมรับถึง
การเลิกรากับภรรยา เหตุที่ทั้งคูมีทัศนคติในการใชชีวิตไมตรงกัน พรอมยืนยันไมมีปญหามือที่สามเขามาเกี่ยวของ
“ปบ” โตเตียงหักเพราะพริตตี้: หลักจากที่ออกมายอมรั บวาไดเลิกรากับภรรยาจริง จึงถู กตั้งขอสังเกตวาสาเหตุ
ปญหาครอบครัวในครั้งนี้มาจากมือที่สาม อยางสาว ๆ พริตตี้ ซึ่งนักแสดงหนุมรุนใหญก็ออกมาปฏิเสธวาไมเปนความ
จริงแตอยางใด สวนสาเหตุของการยุติสัมพันธในครั้งนี้เกิดจากคนทั้งคูมีทัศนคติที่ไมตรงกัน
“บุม” ขํา คนไมมองหนา “ติ๊งโนต” “ลีนาจัง” เปดประเด็นมองเปา: บุม ปนัดดา วงศผูดี ไมซีเรียสกระแสคนมอง
เปาของแฟนหนุมมากกวามองหนา เหตุพิธีกรฝปากราย ลีนาจัง เปดประเด็นมองเปาไมมองหนา
“มารี” หนีทอมคบผูชาย ยอมรับดูใจหนุมนักเรียนนอก: มารี เบิรนเนอร ยอมรับกําลังศึกษาดูใจหนุมนักเรียนนอก
จริง
“ซารา” ลั่น “ชีวิตนี้ไมมีลิมิต” หอบอึ๋มมาอวด! เผยเสริมอกเรื่องปกติ: ซารา มาลากุล เลน เผยรางกายของตน
อยากจะทําอะไรก็ได แตไมขอตอบวาไปเสริมอึ๋มมาหรือไม เพราะที่ตนไปทํางานที่เมืองนอกตองเนนความเซ็กซี่
“ปอง” ปด “พระเอกเซ็กสโฟน”: งานเขาไมเลิกสําหรับพระเอก ปอง ณวัฒน ที่ชวงนี้นอกจากจะมีขาวรัก ๆ เลิก ๆ
กับแฟนสาวรุนนอง แกว จริญญา แลว ยังถูกโยงไปเกี่ยวกับพระเอกอักษรยอ ป. ชอบระบายความใครดวยการเซ็กส
โฟน ซึ่งเจาตัวก็ตอบอยางขํา ๆ วาไมซีเรียสกับขาวเพราะมักจะโดนโยงอักษรยอแบบนี้เสมอ จึงขอเปนตัวแทนของ
พระเอกหนุม ป. วาถาจะหมายถึงใครใหพูดออกมาตรง ๆ เลย และโดยสวนตัวไมคิดวาการมีเซ็กซโฟนสนุกตรงไหน
“เมย” ระวังตัว หลังมีภาพหลุดจูบ “ปาลม” งดพูดถึงภาพฉาว แตจะไมใหเห็นอีก: เมย พิชญนาฎ สาขากรปฏิเสธ
ขาวแขวะนางเอก ปู ไปรยา กลางเวทีงาน FHM พรอมยอมรับวามีภาพสวีทหวานแฟนหนุมออกมาจริง แตไมอยาก
พูดถึง ตอไปจะระมัดระวังตัวใหมากกวานี้
“เนย” รับภาพหลุด “กฤษณ” นัวเนียปลอบใจ...ไมใชแฟน: มีภาพหลุดออกมาวาสาว เนย ซินญอริตา กับนักขาว
ชอง 3 กฤษณ สกายรีพอรต กอดรัดฟดเหวี่ยงกันกลางผับ สาวเนยก็ออกมาชี้แจงวา รูจักกับนักขาวหนุมจริง และก็
เปนเพื่อนที่ดีตอกัน สวนภาพที่หลุดออกมานั้น เปนเพียงเรื่องสนุก ๆ ที่ขณะนั้นตนเองกําลังอกหัก หนุมกฤษณจึงเขา
มาปลอบใจตามประสาเพื่อนเทานั้น
“พอรช” งง! มีขาวถูกไฮโซหนุมคั่ว ไมหวั่น...เขาใจไมเจาชูก็เจอเปนเกย: พอรช ศรัณย ปฏิเสธขาวมีสัมพันธกับไฮโซ
คิด เบญจรงคกุล ชี้แจงวารูจักกันจริง แตไมสนิทสนมถึงขั้นไปรวมงานปารตี้สวนตัว อีกทั้งเจาตัวยังไมรูสึกเครียดกับ
ขาว เพราะเขาใจวาอยูในวงการบันเทิงไมเจอขาวเจาชู ก็เปนเกย
“เจนี่” เคลียรขอหากิ๊ก “เอ-ชนมสวัสดิ์”: นางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เปดใจหลังถูกวิจารณวาแอบคบกับ
สามีของ ตู นันทิดา เจาตัวปฏิเสธไมมีการถายรูปในหองคอนโดของฝายชายแนนอน พรอมยืนยันวาถามีอะไรที่เปน
ความจริงก็จะบอกใหทุกคนทราบ
“วิกกี”้ ไมพรอมมีนอง ปลอย “ชาย” รอไปกอน: วิกกี้ สุนิสา เจทท เผยยังไมพรอมมีลูก เพราะตนยังอยากทํางานใน
วงการอยู
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“แอฟ-สงกรานต” เปดอูพรอมปมลูกตั้งใจปนี้ตองใหได ฟุง! 4-5 คน: แอฟ ทักษอร เผยเตรียมพรอมสุขภาพเปดอูมี
นอง ขอใชวิธีตามธรรมชาติ
“กาย-ฮารุ” กลับจากญี่ปุนสุดคึก เตรียมแตงงานพรอมมีลูกอีก: กาย รัชชานนท และ ฮารุ ยามากูชิ เผยถึงธีมหลัก
ของงานแตง และสภาพจิตใจหลังจากที่สูญเสียลูกตั้งแตอยูในทอง วาทําใจไดแลว และรางกายก็พรอมที่จะมีลูกใหม
อีกครั้ง
“เจเน็ต” ชม “หญิง” ใชหนีแม: หลังมีขาววา แมนอย โพธิ์งาม เปนหนี้ เจเน็ต เขียว ซึ่งยังติดคางกวา 2 แสนบาท
ตลกชื่อดั งเจเน็ ต เขีย วก็ชี้แจง วาสาวหญิง รฐา ไดช ดใชหนี ใหหมดแลว พร อมยังเอยชมว านักแสดงสาวเปนเด็กดี
กตัญูตอแม
“แปง” ขัดใจพอแมสามี! ยังไมพรอมปมหลานใหอุม: แปง อรจิรา เผย ไมมีการทะเลาะพอแมสามี เพียงแตผูใหญ
อยากอุมหลานจริง แตตนยังไมพรอม
“สงกรานต” ปรับกระบวนทาปมลูก “แอฟ” สงสารสามี! ออนอยาเครียด: สงกรานต เตชะณรงค และแอฟ ทักษอร
เปดใจปรึกษาแพทยเรื่องการตั้งครรภ โดยทั้งคูชี้แจงวาทําทุกอยางตามคําแนะนําของแพทยแลว แตก็ยังไมทอง ถา
ภายในปนี้ภรรยาสาวยังไมมีทายาท อาจจะหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทน
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิง เชิง “ดาราบันเทิง ” ในหัวขอ ประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ คือ “หนังสือพิมพตองไมสอดสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว” จํานวน
1 ชิ้นขาว
“แตงโม” ดรามา น้ําตาคลอสัญญา “แฟนคลับโตโน” จะเปนเด็กดี: แตงโม ภัทรธิดา ยอมรับวากําลังศึกษาดูใจ
กับนองรองหนุมโตโน ภาคิน จริง แมจะรูสึกดีมาก ๆ ต อกันแตเนื่องจากยังอยูในระยะเริ่มตน จึงไมขอใชคําว า
แฟน แตอยากใหแฟนคลับนักรองหนุมเปดใจยอมรับตนเองบาง ขอเวลาเปนเครื่องพิสูจน

ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิง เชิง “ดาราบันเทิง ” ในหัวขอประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ คือ “การพาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจาก
ขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของขาว” จํานวน 7 ชิ้นขาว
“เอมมี-ฮาเวิรด” ปะทะคารมอีก: หลังจากที่โคจรมาเจอกันอีกครั้งกับอดีตคูรัก เอมี่ แม็กซิม และฮาเวิรด หวัง ใน
รายการปากโปง โดยฝายชายขอยอมรับผิด พรอมประกาศบวชลางบาป
“ปาวี” ขยี้จูบจริง เปดซิงนองใหม “เปรี้ยว”: บรรยายเกี่ยวกับบรรยากาศการถายทําละครที่มีฉากเลิฟซีนของ
พระ-นาง แตมีการพาดหัวใหดูหวือหวากวาเนื้อหาในขาว
“อั้ม” ไปมัลดีฟส ลุนขอ “นัท” แตงงาน: อัม้ อธิชาติ ชุมนานนท เผยควงแฟนสาว นัท มีเรีย เที่ยวมัลดีฟ ปฏิเสธ
ขาวขอแตงงาน
“โม” รับวิวาหสาวหลอ “แคท”: นักแสดงสาววิก 7 สี โม อมีนา พินิจ เปดใจวาถายรูปพรีเวดดิ้งคูกับสาวหลอ
แคท จริง เผยแลวแตคนจะคิดวาทั้งคูแตงงานกันหรือไม เพราะอยางไรก็ตองใหเกียรติครอบครัวของทั้ง 2 ฝาย
ดวย
“เวียร” โชวกนขาวขายของ ปดรีเทิรนแฟนเกา “แคท”: เวียร ศุกลวัฒน เขินหลังจากมีเพื่อนแซวถายแบบเซ็กซี่
เห็นบั้นทายขาว พรอมปฏิเสธขาวหันไปสานสัมพันธรักกับอดีตแฟนสาวอยาง แคท
“เสี่ยอูด” พนคุก เดินสายทําบุญ อัด “ฟลม” ใจดํา: เสี่ยอูด หรือนายสิทธิกร บุญฉิม พนคุกแลวหลังจากถู ก
ดําเนินคดีฐานฉอโกงประชาชน โดยมีรถตูขับเขาไปรับถึงเรือนจํา เพื่อหลบนักขาว ซึ่งเจาตัวจะเดินทางไปทําบุญที่
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วัดในอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อจัดพิธีตอนรับสุดยิ่งใหญ
“แอน” เขินมีลูกซะแลว: หลังจากหายหนาไปนาน ลาสุด แอน อลิชา มารับเปนแมเลี้ยงของสาว วิว วรรณรท ใน
ละครสุดสายปาน เจาตัวเผยตื่นเตน เพราะหางไกลตัวจริง
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หนังสือพิมพเดลินิวส
ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานธุรกิจ” คือการรายงาน
ความเคลื่ อนไหวในเชิง ธุร กิจ ขององค ก รในแวดวงบั นเทิง อาทิ ค ายเพลง ค ายละคร ค ายหนั ง
สถานีโทรทัศน เชน ขาวการเปดและปดกลองภาพยนตรหรือละคร การจัดแถลงขาวภาพยนตร ละคร
รายการโทรทัศน หรือการแสดง หรือนโยบายของธุรกิจบันเทิง จํานวน 25 ชิ้นขาว
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับ เมเจอร ฯ เปดภาพยนตรเทิดพระเกียรตื เพลงสรรเสริญพระบารมี ครบ 100 ป
ชุ ด “ราชั น คู แ ผ นดิ น ”: สุ วัจน ลิ ป ตพั ล ลภ อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี ร วมกั บ วิ ช า พู ล วรลั กษณ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด จัดเปดตัว ภาพยนตรเทิดพระเกียรติเพลงสรรเสริญพระ
บารมี ชุด ราชันคูแผนดิน
ลือ! คนวงการรังเกียจรวมงาน “เฮียฮอ” จุดยืนชองสตารแม็กซ: สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสถานีชอง สตารแม็กซ
กลาววา คอนเซปต ของชองสตาร แม็กซเนนเนื้อหาที่ คอนข างแรง แตคงเปนความเขาใจผิ ดที่วานักแสดง หรื อ
พิธีกรตาง ๆ ไมกลารวมงานดวย แตเปนเพราะกรอบนโยบายของแตชองมากกวา ซึ่งทางชองสตารแม็กซเองไม
สามารถที่จะเปลี่ยนคอนเซปตเดิมของสถานีได ทุกอยางตองมีจุดยืนชัดเจน
“วิสูตร” แจงจีนซื้อ “พี่มาก” แลว แตรอเซ็นเซอร: เรียกวาสรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับวงการ สําหรับ “พี่
มาก...พระโขนง” แตลาสุดมีกระแสวาภาพยนตรเรื่องนี้ถูกหามไมใหไปฉายที่ประเทจีน โดยวิสูตร พูลวรลักษณ
บอสใหญจีทีเอช ไดเผยวาทางจีนไดทําการตกลงซื้อลิขสิทธิ์หนังไปแลว เหลือเพียงแตขั้นตอนของการเซ็นสัญญา
เทานั้น
“หนุย-ไมโคร-นูโว-บิลลี-่ แหวน” รวมกวนรีเทิรน “มือขวาสามัคคี ฯ”: รวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากที่ 23 ปที่แลว
คอนเสิรตมือขวาสามัคคี ไดถูกจัดขึ้น ถือเปนประวัติศาสตรครั้งแรกของเมืองไทยที่มีคนชมกวา 3 หมื่นชีวิต ป 56
นี้ จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ขอรีเทิรนตํานานพลังมือขวาอีกครั้ง เพื่อฉลองครบรอบ 30 ป บริษัท โดยได หนุย-ไมโคร-นู
โว-บิลลี-่ แหวน มารวมงานอีกครั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 27-28 ก.ค. 56 เมืองทองธานี
เปด “ลาสซัมเมอร ฯ” ดาราตบเทารวมงานเพียบ: ลุยถายทําจนเสร็จเกือบรอยเปอรเซ็นตแลวสําหรับเรื่อง ลาส
ซัมเมอร ฤดูรอนนั้นฉันตาย ของบริษัท ทาเลนต วัน ที่ งานนี้มี เหลาศิล ปนรวมงานกันคับคั่ง ส วนภาพยนตร นั้น
พรอมเขาฉายเขยาประสาทวันที่27 มิ.ย. ทุกโรงภาพยนตร
“ฮักอ่ําหล่ํา” ยกคาราวาน นักรอง-ซุป”ตารลาว ลงจอเงิน: บิลเลี่ยน อายส ฟลม คายหนังนองใหม เปดมิติใหม
วงการภาพยนตรอาเซียน ดวยการเปด ตัวภาพยนตรสั ญชาติ ลาวอยาง ฮักอ่ําหล่ํ า ที่ มีชื่อภาษาไทยว า รั กกลม
กลอม ภาพยตรแนวคอมเมดี้ เบาสมอง คาดวาชาวไทยจะไดชมกันเร็ว ๆ นี้อยางแนนอน
“ตั๊ก บงกช” นําทีม “หญิง รฐา – อมยิ้ม จุฒาลักษณ” เปดตัว “นางฟา”: ภาพยนตรนางฟา ไดฤกษฉายรอบปฐม
ทัศน ณ โรงภาพยนตณเอสเอฟเอ็กซ ซีเนเฟล็กซ เซ็นทรัล ลาดพราว ไปเมื่อค่ําวานนี้ นําทีมโดนผูจัดหนาใหม ตั๊ก
บงกช คงมาลัย หญิง รฐา และทีมงานอีกหลายชีวิตดวยความดีใจกับผลงานที่ซุมถายทํามานาน
“ทาเลนต วัน” ทุม 40 ลาน สรางความสยองใน “ลาสซัมเมอร ฤดูรอนนั้น...ฉันตาย”: คายหนังนองหม ทาเลนต
วัน ทุมงบกวา 40 ลานบาทผลิตภาพยนตรสยองขวัญ เขยาความกลัว “ลาสซัมเมอร” แบบจัดเต็มในทุกรูปแบบ
พรอมนําพลคนทําหนังมือฉมังมาอัดแนนอยูในภาพยนตรเรื่องนี้อีกมากมาย รวมดวย 3 ผูกํากับ กิตติธัช ตั้งศิริกิจ
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สิทธิศิริ มงคลศิริ ษรัณยู จิราลักษณม แฟน ๆ จะไดติดตามกันในโรงภาพยนตรปลายเดือนมิถุนายนนี้
“ท็อปไลน” จัดเต็ม “21 ป พุมพวงในดวงใจ” รวมรําลึกการจากไปของราชินีลูกทุง: แมวาราชินีลูกทุง พุมพวง
ดวงจันทร จะจากไปนานแลว แตผลงานเพลงและเสียงรองยังคงตราตรึงใจอยูในใจแฟนเพลงไมเสื่อมคลาย โดย
วันที่ 13 มิถุนายน ของทุกปจะมีการจัดรําลึกถึงพุมพวง ดวงจันทร โดยนายหาง ทวีชัย จริยะเอีย่ มอุดม ขอรวมจัด
เต็มรําลึกถึงพุมพวง ดวงจันทรทางคลื่นวิทยุแบบจัดเต็ม
“เตา สมชาย – คริสตัล วี” นําทีมเปดตัว “สารวัตรหมาบา”: ตรึงกองกําลังพรอมประกาศเปดตัวเปนที่เรียบรอย
สําหรับงานเปดตัวภาพยนตรเรื่อง “สารวัตรหมาบา” โดยบุกเขาโรงภาพยนตรที่ เอสเอฟ เวิลด ซีเนมา ชั้น 7
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด นําโดยผูกํากับ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล และนักแสดงนํา สมชาย เข็มกลัด ครัสตัล วี
“ที วี ธั น เดอร ” รุ ก เป ด ค า ยเพลง ป น เบอร แ รกจาก “มาสเตอร คี ย ฯ”: เดิ น หน า เป ด ตั ว ค า ยอี เ อ็ ม
เอ็นเตอรเทนเมนท เพื่อปนและคนหาศิลปนหนาใหมเขามาแจงเกิดในวงการบันเทิง นําทีมโดยทายาทรุน 2 ของ
ทีวี ธันเดอร ณฐกฤต วรรณภิญโญ ที่รวมกอตั้งแตกไลนธุรกิจใหม โดยปลอยศิลปนเบอรแรกในนาม “ทวินนี่ ไนน
ตี้ (Tweenie 90”s)”
“พี.โอ.พี” เอาใจแฟน เปดโชวรอบ 2: ไดรับการตอบรับจากแฟนเพลงวง พี .โอ.พี และศิลปนคายเบเกอรี่ มิวสิค
อยางลนหลาม ทําใหบัตรคอนเสิรตขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็ว ทางบีอีซี เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท และ
เลิฟ อีส มิวสิคจึงเปดคอนเสิรตรอบ 2 ไดชื่อวา “บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต พรีเซนทส พี.โอ.พี อาฟเตอร
ปารเตอร ออฟ เดอะ เบเกอเรี่ยน” ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
“ตะ” จัดหนัก “พายุเทวดา” ทุมทุนมหาศาล 30 ลาน: หางหายจากการสรางละครใหกับชอง 7 สี ไปถึง 7 ป
สําหรับ ตะ นิรัตติศัย ก็หวนมาสรางละครเรื่อง “พายุเทวดา” ที่เพิ่งจะไดฤกษดีบวงสรวงไปเร็ว ๆ นี้ งานนี้ผูจัดรุน
เกาเผยวาทุมงบประมาณกวา 30 ลานบาทเพื่อสรางสรรคละครน้ําดีเรื่องนี้ออกมาใหแฟน ๆ ไดชม
“ทรูวิชั่นส” พาทัวรสิงคโปร สัมผัสการเรียนรูอยางมีสาระ: เพื่อเปนการคืนกําไรใหกับผูชม ทรูวิชั่นส ที่รวมเอา
สาระบันเทิงไวในแพคเกจใหม ซูเปอร โนวเลจ โดยโอกาสนี้ทรูวิชั่นส นําโดย นายอนวัช แยมสรวล ผูจัดการฝาย
การตลาด จัดทริปพาคณะสื่อมวลชนไทยเหินฟาสูสิงคโปร โดยมีศิลปนเอเอฟอยาง โจ ภานุพล อาสาเปนไกดนํา
เที่ยวใหดวย เรียกวาไดเรียนรู และสนุกแบบเต็ม ๆ
เปดตัว “ทรู เอเอฟ ซีซั่น 10” 24 นักลาฝน ครูใหญ พิธีกร กติกาใหม: ทรูวิชั่นส พลิกแผนรายการ ทรู อคาเดมี
แฟนเทเชีย ซีซั่น 10 พรอทดึง สุชาติ ชวางกูร นักรองระดับกูรูมาทําหนาที่เปนครูใหญ พรอมเพิ่มความเขมขน
ดวยกติกาใหม อีกทั้งเสริมทัพดวยพิธีกรรุนพี่มารวมเติมสีสันใหกับเวทีดวย อาทิ ตุย เกียรติกมล ซานิ นิภาภรณ
ปอ อรรณพ ตน ธนษิต และ ไอซ ภรภัสสรณ นอกจากนี้ผูชมจะไดสัมผัสบรรยากาศใหม ๆ ของบานทรู เอเอฟ ที่
เปลี่ยนรูปลักษณเปนสตูดิโอทันสมัย ตลอดจนความอลังการของคอนเสิรตดวยแง สี เสียง ตลอดซีซั่น
“เกมกําแพงซา ฯ” เปลี่ยนโฉมใหม เปน “เกมกําแพงซาสไตรก”: เปนเกมโชวที่มอบความสนุกกับผูชมตอเนื่อง ที่
ลาสุด ผูบริหารจากกรุป เอ็ม อีเอสพี เจาของลิขสิทธิ์รายการดังทั่วโลก ไดเปลี่ยนรูปแบบรายการเปน เกมกําแพง
ซาสไตรก
“บอย” เปดตัวแอ็กซ สตูดิโอครบวงจร ปดตอวา “โตโน” ตอบเรื่องความรัก: เจอปญหาในการเชาสถานที่ถายทํา
มามากมายหลายเรื่อง ลาสุด บอย ถกลเกียรติ เลยทุมงบกวา 700 ลานบาท สรางสตูดิโอเปนตัวของตัวเอง ใน
นาม แอ็กซสตูดิโอ บนเนื้อที่กวา 33 ไร ที่จังหวักปทุมธานี ที่มคี รบครัน ครบทุกฉาก ทุกยุค ทุกสมัย
“โชวมิวสิค” ปนเกิรลกรุปนองใหม “ชูว”: คายเพลง โชวมิวสิค เตรียมดันนักรองสาวเกิรลกรุปหนาใหม วง ชูว
ออกมาใหแฟน ๆ ไดชื่นชมผลงาน กับซิงเกิลแรก “จุด จุด จุด” ในวันที่ 8 สิงหาคม นี้
“บิ๊กวัน” มาแลว! เพลงใหมสะใจวัยรุนขาโจ: หลังจากสงเพลง เฮาบสมกัน จนแฟน ๆ ชื่นชอบกันเปนจําวนมาก
แลว บิ๊กวัน กันทรลักษณ ศิลปนแถวหนาของวงการลูกทุง กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มใหม หมานอยถูกยาเบื่อ
“เปล นาคร” อินเรื่องลูก ผุดเพนกวิน ฯ เอาใจเด็ก ชวนคุณแมมือใหม “พอลลา” จอคูครั้งแรก: เตรียมลงจอแลว
สําหรับรายการนองใหม เพนกวินสีชมพู วารไรตี้สดใสสไตลครอบครัว ที่ “เปล นาคร ศิลชัย” ดึงพอลลา เทเลอร
มามอบความสุขใหกับทุกครอบครัว ทางชอง 3
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“ดีเจคิว” ชวนโจทุกสถาบั น อัพเดทข าว “ซี้ด ยู อัพ”: คลื่ อนซี้ด 97.5 เอฟเอ็ม ที่นอกจากจะเป นคลื่นเพื่อให
ความบันเทิงแลว ลาสุดเปดชวงใหมใหนักศึกษาจากทั่วประเทศ ทุกสถาบันอัพเดทกับกิจกรรม ซี้ด ยู อัพ มาฝาก
ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมดี ๆ ไดทุกเรื่อง
“ตะ-นิรัตติศัย” บุก “โมเดิรนไนนทีวี” ขนทัพรายการและละครเซอรไพรสคนดู : เปดฉากความยิ่งใหญกับละคร
เทิดพระเกียรติที่สรางถวายพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัว และสมเด็ จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เป น
ละครแอนิเมชั่นผสมผูแสดงจริง ในรูปแบบจิตรกรรมไทยโบราณ และเปนเทคนิคใหมที่ยังไมเคยมีใครทํามากอน
ตอดวยรายการ ตามติดชิ ดดาว รายการทองเที่ย วเชิงธรรมะที่จะพาไปรู จักกับวิถีชีวิตคนอาเซียน ผานบุคคลมี
ชื่อเสียงทั้งไทยและตางประเทศ
ไอดอล ปอป รวมพลยอนวัย “ปารตี้ รียูเนี่ยน คอนเสิรต”: จีเอ็มเอ็ม ไลฟ แถลงขาวเตรียมระเบิดความสนุกยอน
วัยคอเพลงไปกับเหลาไอดอล ปอป ชื่อดังในอดีต ที่รีเทิรนมารองเพลงใหแฟน ๆ ไดฟง โดยยกทัพศิลปน อาทิ
มอส ปฏิภาณ นาวิน ตาร ไบรโอนี่ แคทรี ยา อิงลิช ญาญาญิ๋ง เปนตน ในวันที่ 31 ส.ค. นี้ ณ อิมแพค อารีนา
เมืองทองธานี
“ตะ” ดัน “ตาร” รับบทอันทรงเกียรติ “พระมหาชนก” ใหม สนุกปรับเขายุค: กรุงเทพมหานคร รวมกับ โมเดิรน
ไนน ทีวี สรางละครเทิดพระเกียรติ “พระมหาชนก” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5
ธันวาคม 2556 เพื่อใหส าธารณชนชาวไทย และชาวตางชาติ ได รั บรู และชื่นชมในพระอัจฉริย ภาพดานการ
ประพันธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวงกวาง งานนี้นําเทคนิคการถายทําแอนิเมชั่น สมัยใหม โดยมี ตะ
นิรัตติศัย แหงคายปาสั่งยาสอน อํานวยการสราง
“ดีเจแมน” พักเรื่องรัก ชวนลัลลา ลักเซมเบิรก: ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา ชวนคนฟงคลื่น 103 ไลค
เอฟเอ็ม เหินเวหาไปเที่ยวแบบธรรมชาติในกิจกรรม “ไลค ทริป 4 ตอนโกอิ้ง ทู เบเนลักซ”
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานงานและการแสดง” คือ
การรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการทํางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิง เชน ขาว
บรรยากาศการแสดงสดของศิลปน บทบาทการแสดงของนักแสดง การวิจารณภาพยนตร ละคร เพลง
ขาวการประกวดตาง ๆ เชน ภาพเขียน ศิล ปะ วัฒ นธรรม ดนตรี ละคร ภาพยนตร นิท รรศการ
จํานวน 75 ชิ้นขาว
“ชมพู-ฟรอยด” ลุนสุ ดตัว กรี๊ด...ล านแตก! ผูโชคดีเ อไอเอส ควาทองคํา 1 ลานบาท: สาวชมพู อารยา เผย
ความรูสึกวาตื่นเตนมากที่ไดมารวมลุนเงินลานกับผูโชคดีที่รวมสนุกกับโครงการ “เอไอเอส อุนใจป 5 โทรรอยลุน
ลานทุกสัปดาห” ในรายการทีวีพูลที่สาวชมพูรับหนาที่เปนพิธีกรอยู
ลุน” ชิงชาสวรรค” แชมป ออฟ เดอะแชมป ปที่ 7 3 รร. เลือดลูกทุง งัดสารพัดไมเด็ด!: เตรียมลุนผลวาใครจะได
ควาแชมป ออฟ เดอะแชมป ประจําปที่ 7 ในรายการชิงชาสวรรค เสารที่ 8 มิ.ย. นี้
เอ็มวี “ไผ-พงศธร” ชุดใหม ดึงผูกํากับหนัง “สิ่งเล็ก ๆ...” รวมงาน : ผลงานลาสุดของนักรองหนุม ไผ พงศธร กับ
อัลบั้มชุดที่ 8 “ตั้งใจแตยังไปไมถึง” กับเพลงเปดตัวเพลงแรก ที่ได วศิน ปกปอง ผูกํากับภาพยนตรสิ่งเล็ก ๆ ที่
เรียกวารัก มาควบคุมการถายทํามิวสิกวิดีโอเพลง ฝนใจหนอยไดไหม
“พี่มาก พระโขนง” ฉลองรายได10 ลานคนดู 1000 ลานรายได: ฉลองรายไดหนัง พี่มากพระโขนง 10 คนดู
1000 ลานรายไดที่รานเรโทรไลฟ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยทีมนักแสดงจากภาพยนตรตบเทารวมงาน
อยางคักคัก พรอมเตนเพลงกองพันอยางสนุกสนานเปนการเฉลิมฉลอง
“เตอ” โตขายบท “พี่มากฯ” ใหจีทีเอช 10 ลาน: เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี ปฏิเสทขาวที่ตนขายบทภาพนตร พี่มาก
พระโขนงใหแกคายหนังชื่อดังจีทีเอช หนาที่ของตนคือการเขียนบทใหคายเทานั้นโดยจะไดคาแรงตามปกติ ไมมี
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ผลจากการที่หนังทําเงินไดมากเพียงใด
“บอย” ไมหวั่นพระเอกใหมเบียด ทํางาน 7 วันแนนเหมือนเดิม: บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ ยอมรับวานักแสดงนอง
ใหมของชอง 3 มีจํานวนมากขึ้น และแตละคนก็มีฝมือดีทุกคน แตก็เปดใจวาไมรูสึกซีเรียส หรือกลัววางานจะลด
นอยลง เพราะปจจุบันนี้คิวงานในวงการบันเทิงก็ยังแนน 7 วันเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง
“เจมส” ดีใจดังตั้งแตละครยังไมฉาย: แมละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรณพีรจะยังไมออนแอร แต
กระแสความดังของพระเอกหนุม เจมส มาร นั้นเรียกวาเปนพลุแตกอีกคน เห็นไดจากจํานวนงานอีเวนตที่เขามา
มะรุมมะตุมเสียเหลือเกิน เจาตัวก็เปดเผยวารูสึกดีใจที่แฟน ๆ ชื่นชอบตน
คอเพลงแจซซฟน! ริมหาด “หัวหิน แจซซ เฟสติวัล 2013”: เมื่อสุดสัปดาหที่ผานมาโดยความรวมมือของเทศบาล
หัวหิน และ บางกอก ฟารนาติกซ และสิงหคอรเปอเรชั่น รวมกันสรางสรรคงานดนตรีเพื่อเอาใจคอเพลงแจซซ
ชาวไทยกันโดยเฉพาะ กับกองทัพศิลปนแจซซ อาทิ จุน อาเบะ กรุป จากญีป่ ุน
คอฟงคดิสโก รุนใหญโชวสเต็ป รุนเล็กแดนซกระจาย สนุกมันหยด กับคอนเสิรต “แซทเทอรเดย ไนท”: “ไทย
ประกันชีวิต พรีเซนท สตูดิโอ 104.5 แซทเทอรเดยไนท พีเวอร” โดยรวบรวมศิลปนทั้งไทยและเทศมารวมเวที
รองเพลงสุดมัน อาทิ เดอะบูกี้ไนทส บุรินทร เปนตน
“ได” ผันตัวจัดประกวดสาวหมวย มีหนุมดูแลหัวใจแตไมขอเปดตัว: หลังจากหายหนาหายตาไปจากผลงานทาง
หนาจอทีวี โดยไปสุมทําธุรกิจของตัวเองที่ทุมงบซื้อลิขลิทธิ์การประกวด “มิส ไทยแลนดไชนีส คอสมอส 2013”
มาเฟนหาสาวเชื้อสายจีนในไทยไปประกวดเวทีระดับโลก
“สน ยุกต” เปดซิงจับไมครองเพลง: คายเพลงนองใหมอยาง ฟรอนทเทจ เปดตัวโปรเจคท “ฟรอนทเทจ ลักเกจ”
ดึงเอาพระเอกหนุม สน ยุกต สงไพศาล จับไมครองเพลงใน “เริ่มตนรักกันใหม” เปนครั้งแรกในชีวิต โดยเจาตัว
เผยวาทั้งตื่นเตนและดีใจที่ไดมีเพลงเปนของตัวเอง โดยจะตั้งใจรองใหออกมาดีที่สุด
“อเล็กซ” แฮปปแมไมไดเปนพระเอก เล็งทํางานเบื้องหลังดึง “เตย” เปนนางเอก: เคยมีผลงานกํากับหนังสั้นมา
บาง สําหรับหนุม อเล็กซ เรนเดลล โดยเจาตัวเผยวาวางแผนจะทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิง แลวจะดึงเอาแฟน
สาวอยาง เตย จรินทรพร มาเป นนางเอก พรอมชี้แจงวาไมมีความรูสึกนอยใจสักนิดที่ไ มไดรับบทเปนพระเอก
อยางเต็มตัวสักที
“ซารา” แจงไรปญหาคาตัวหนัง “ยังบาว” คบ “เอ็ม” 9 ป แฮปปแพลนวิวาห: มีกระแสขาววานางเอกสาว ซารา
เล็กจ มีปญหาที่ผูผลิตหนังยังไมไดใหคาตัว ซึ่งนักแสดงสาวก็ชี้แจงวาเปนเรื่องปกติของการทํางานทุกเรื่อง พรอม
ใหกําลังใจทีมงานทุกคน เพราะทุกคนตั้งใจทํางาน และทุมเทกับภาพยนตรเรื่องนี้มาก
“พี สะเดิด” ปลื้มไมหยุด หลังยอดพุงทะลุ 6 ลานวิว: นักรองลูกทุง พี สะเดิด ออกอาการปลื้มกับความสําเร็จที่
ผลงานเพลงชุดใหม “ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา” มียอดผูชมในเว็บไซตยูทูบกวา 6 ลานวิว โดยเจาตัว
บอกวาดีใจมากที่แฟนเพลงกําลังใจให
“ปนจั่น” พลังลน ทุกรางวัลสราง “กําลังใจ”: ควารางวัลทางดานการแสดงหลายรางวัล ลาสุด ปนจั่น ปรมะ อิ่มอ
โนทัย เขารับประทานรางวัล “พิฆเนศวร” ป 2556 สาขานักแสดงดาวรุงชาย ที่จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.) เจาตัวเผยถึงความรูสึกขอบคุณกับรางวัลแหงกําลังใจ และจะ
ตั้งใจทํางานดี ๆ ตอไป
“นิว-จิ๋ว” ทําซึ้งกลางคอนเสิรต โชวเพลงสนุกครบรส: ไมทําใหแฟน ๆ ผิดหวังจริง ๆ สําหรับนักรองคูดูโอ นิว
นภัสสร และ จิ๋ว ปยนุช ที่ข นเพลงครบทุกรสมาเอาใจแฟน ๆ กับคอนเสิ รตครั้งแรกในชีวิต กับ “เอ็นเจ สตอรี่
คอนเสิรต” ที่ทิ้งทายดวยความปลาบปลื้มของทั้งสองสาว ทําเอาแฟน ๆ ในหอประชุมใหญ ธรรมศาสตรอบอวล
ไปดวยความซาบซึ้งตรึงใจ
“เสี่ยตอย” ปลื้ม “ครัวคุณตอย” ฟดแบ็กดี: ตอย ไตรภพ เผยกระแสตอบรับรายการครัวคุณตอย ที่ออกอากาศ
ทางชอง 3 จากผูชมดี เพราะเปนรายการที่ใหประโยชนกับผูชมจริง ๆ ในดานของสูตรอาหาร
“เขต” เมินคนมองไม เปรี้ ยง แคทําหนาที่ตัวเองใหดีที่ สุด : รั บบทเปนพระเอกละครมาหลายเรื่ องแลว แตก็มี
กระแสวิจารณวาไมดังสักที่ สําหรับ เขต ธาราเขต เพ็ชรสุกใส โดยเจาตัวก็นอมรับทุกคนวิจารณ และขอทําหนาที่
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ของตัวเองใหดีที่สุดก็เพียงพอแลว
“แซมมี”่ ปลื้ม “ไฟหวน” กระแสดี เจอ “กอลฟ” นอยลง แตรักเหมือนเดิม: กําลังโดงดังสุด ๆ กับบทนางรายบุป
ผา ในละคร ไฟหวน พูดถึงตัวละครวาเปนคนนาสงสาร ลั่นเพราะทีมงานและผูกํากับมีฝมือทําใหงานออกมาดี
“เบิรด” รีเทิรน 20 ป รอง “มีไหมใครสักคน” ประกอบละคร “วันนี้ที่รอคอย”: เคยรับบท จาวซัน พรอมรอง
เพลงประกอบละครเรื่อง วันนี้ที่รอคอยเมื่อ 20 ปกอน จนโดงดังเปนพลุแตกควารางวัลดารานําชายดีเดนจากงาน
ประกาศรางวัลโทรทัศนทองคํา เมื่อป 2536 มาแลว ลาสุดซุป”ตาร เบิรด ธงไชย รีเทิรนมารองเพลงประกอบ
ละครเรื่องนี้อีกครั้งใหกับผูจดั ธงชัย ประสงคสันติ โดยเจาตัวเผยวา รูสึกดีใจมาก และพรอมที่จะใหความรวมมือ
อยางที่สุด เนื่องจากเปนละครน้ําดี และโดยสวนตัวก็เปนเพื่อนสนิทกับธงชัย ประสงคสันติอยูแลว
“เต” รับ “ยังบาว” กระแสเงียบเหงา เหตุเพราะเสียงวิจารณในโลกออนไลน: เรียกวาเปนโปรเจกทยักษที่มีปญหา
มาตลอดสําหรับ ภาพยนตร “ยังบาว เดอะ มูฟวี่” ซึ่งนักแสดงในเรื่องอยาง เต ปติศักดิ์ ก็ยอมรับถึงกระตอบรับ
หนังที่เงียบเหงาวา เปนเพราะกระแสวิจารณในโลกออนไลน จึงอยากใหแฟน ๆ เปดใจกวางไปชมกอนแลวคอย
วิจารณ
“อารีย นักดนตรี” จัดคอนเสิรต “100 ป ชาตกาล ฯ” รวมรําลึก “จํานง รังสิกุล” บิดาแหงโทรทัศนไทย: เพื่อ
เปนการรําลึกถึง คุณจํานง รังสิกุล ผูที่สรางผลงงานดายโทรทัสน ยุคชอง 4 บางขุนพรหม จนไดรับสมญานามเปน
บิดาแหงโทรทัศนไทย และในปนี้ อารีย นักดนตรี ผูที่เคยรวมงานกับคุณจํานง จึงขอรวมจัด “คอนเสิรตพิเศษ
100 ป ชาติกาล คุณจํานง รังสิกุล บิดาแหงโทรทัศนไทย” รวมแสดงโดยวงดุริยางคสากล กรมศิลปากร อาทิ
เพลงทวายเต็ม จันทรสวาท และจันทรเจาขา ฯ
“แกรนด” สะใจเลนรายสุด ๆ หัวใจโสดแตไมเหงา-ตารางงานแนน: ปกติเปนสาวนอยเรียบรอย ใจเย็น แตพอตอง
มารับบทราย เปน ทักษร ใน หัวใจเรือพวง โดยแกรนดเปดเผยวาแมจะเหนื่อยขึ้นที่ตองฝกซอมบทบาทที่ไกลตัว
แตก็รูสึกวาบทรายเปนอะไรที่ทาทาย และตนเองไดปลดปลอยเพราะเปนบทที่มีสีสันในการใชชีวิตมาก
“นิว” กระแสถอดเสื้อถายแบบดี รัก “นาว” คอย ๆ คบ ไมรีบรอน: ปกติไมคอยจะไดเห็น นิว วงศกร ถอดเสื้อ
ถายแบบสักเทาไหร แตลาสุดพอเจาตัวโชวซิกแพ็คในการถายแบบนิตยสาร “เมน เฮลธส” ก็ไดกระแสตอบรับเปน
อยางดี โดยเจาตัวเผยวา เปนครั้งแรกที่ถายแบบแบบนี้ แตที่ตัดสินใจรับงานเพราะเห็นวาคอนเซ็ปทกับตัวตนของ
ตนเอง คือ แนวกีฬานั่นเอง
“นอย นพเกา” คนหานักรองดาวรุงลูกทุง: นอย นพเกา นอกจากจะเปนที่รูจักในฐานะนักรองลูกทุงแลว ยังเปน
คนทํางานเบื้องหลังสรางนักรองมาประดับวงการเพลงลูกทุงอีกดวย ลาสุดมีโครงการคนหานักรองดาวรุงลูกทุง
ตะวันนา เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีพรสวรรคดานการรองเพลง ซึ่งเจาตัวเผยวาอยากใหผูที่รักในเสียงเพลงหาม
พลาดเด็ดขาด
“หญิง” ไมซีเรียส “โอนลี่ ก็อด ฯ” โดนโห เดือน ก.ค. นี้ เขาฉายไทยแน: เรียกวาโดนวิพากษวิจารณที่เทศกาล
หนังเมืองคานสซะยับวารุนแรงและโหดรายเกินไป สําหรับภาพยนตร โอนลี่ ก็อด ฟอรกีฟส หญิง รฐา โพธิ์งามที่
รวมแสดงดวยก็เผยวาไมคิดมาก เพราะหนังทุกเรื่องที่ ไปฉายที่งานโดนวิ จารณหมด เพราะเปนพิธีการของงาน
พรอมยังเผยวาภาพยนตรเรื่องนี้จะเขาฉายในประเทศไทย ประมาณเดือน ก.ค. นี้
“ปอง” แพลนเคลียรคิวไปจีนปหนา รับความรักในกระแสขาวรอดยาก: เปนอีกหนึ่งหนุมที่ฮอตสุด ๆ ที่ประเทศ
จีน สําหรับ ปอง ณวัฒน กุลรัตนรักษ งานนี้พระเอกหนุมเผยวาในอนาคตจะไดไปเลนหนังที่จีน เพราะตอนนี้กําลัง
เคลียรคิวที่เมืองไทยกอนจะเริ่มเดินทางไปรับงาน พรอมกับตองฝกฝนภาษาจีนกลางอีกดวย
“อวน รีเทิรน” มาถูกทาง “นางฟา” ฉลุยเดินหนาทําหนังตอ: อวน รีเทิรน หนึ่งในผูสรางหนัง นางฟา ที่กํากับโดย
นักแสดงสาว ตั๊ก บงกช คงมาลัย หลังจากที่คนไดชมผลงานภาพยนตรเรื่องนี้ก็ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา เนื้อหา
เขมขน ทําเอา อวน รีเทิรน อดปลื้มใจไมได ถึงกับลั่นวาไดทําในสิ่งที่ใช เผยอาจมีการสรางสรรคงานแบบนี้อีก
“คุกกี-้ อรนลิน” ดี๊ดา “เลิฟ โซ วอซ?” รักแลวไง? เตรียมลงโรง: ออกอาการดีใจสุด ๆ เมื่อหนัง เลิฟ โซ วอซ รัก
แลวไง? ของคายโฟลคฟลม ที่สาวคุกกี้ อรนลิน สวมบทนําในเรื่อง เจาตัวเผยวาดีใจสุด ๆ เนื่องจากรอชมผลงาน
ของตนเองมานานแลว โดยภาพยนตรจะไดฤกษฉายเร็ว ๆ นี้
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“มดดํา” ชวน “ธันญ-แมทธิว” สองพมายุค 2013: กลายเปนขาประจําประเทศพมาไปแลวสําหรับดีเจ มดดํา
คชาภา โดยงานนี้ นําทีมรายการ “บอกเลา 9 สิบ” พรอม ธันญ ธนากร และแมทธิว ดีน ไปตะลุยเที่ยวจนทั่ ว
ประเทศพมา และขอพรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร อาทิ มหาเจดียชเวดากอง เทพทันใจ เปนตน
“ตุย AF” พลิกลุค!! จาก “หนุมเท” เปน “หมอสุดเนิรด”: พบมาดใหมของ ตุย เกียรติกมล ที่พลิกลุคจากนักรอง
เพลยบอย มาเปนคุณหมอสุดเนิรด เจาตัวก็เผยวาเปนตัวละครที่สนุกสนานมาก
“หญิง” เบรกเซ็กซี่ ลั่นปดตายถอดเสื้อผา: จัดเปนปทองตอเนื่องเลยทีเดียว สําหรับ หญิง รฐา โพธิ์งาม ที่เ จาตัว
เผยวาชอบทํางานที่หลากหลาย โดยอยากจะขอเบรกงานที่เซ็กซี่ไ วกอน เพราะที่ผานมารับงานแนวนี้คอนขาง
เยอะแลว
“ตอก-ศุภกรณ” ทําใจ “ยังบาว” มีปญหา ชีวิตดี “นองรักโลก” เติมเต็มครอบครัว: เปนหนังฟอรมใหญ แตดันมี
ปญหาเยอะ สําหรับ “ยังบาว เดอะ มูฟวี่” ลาสุด ตอก ศุภกรณ หนึ่งในนักแสดงจากภาพยนตรเรื่องนี้ เปดใจถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นวางานคอนขางชา เห็นไดจากภาพทีเซอรกับหนาหนังเปนไปคนละแบบ สวนเรื่องที่สปอนเซอร
ถอนตัวนั้นเจาตัวไมทราบรายละเอียดวาจริงเท็จอยางไร
“มนตสิทธิ”์ นําทริปทัวรอีสาน สุดมวนชื่น: ประสบความสําเร็จอยางงดงาม กับทริป “ชัวร ออนทัวร อีสาน” ที่
เหลาศิลปนคายชั วร เอ็นเทอรเทนเมนท น้ํ าโดย มนต สิทธิ์ คําสร อย เดินสายพบปะแฟนเพลงชาวอีสาน อาทิ
ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู ฯลฯ
“สน” นัวเนีย 3 นางแบบโชวมาดเพลยบอยสุดเนียน: หลังสงเพลง “เริ่มตนรักกันใหม” ในโปรเจคท “ฟรอนท
เทจ ลัคเกจ” ออกมาใหแฟน ๆ ไดฟงกันแลว ลาสุดพระเอก สน ยุกต มาจัดเต็มในบทหนุมเพลยบอยในเอ็มวี
เพลงนี้ทันที่ รวมดวยกับ 3 นางแบบ นุช นีรนาท สิ พิชญสินี และหลิน กมลพรรณ โดยแฟน ๆ สามารถรับชมได
แลววันนี้
“ละครใบในกรุงเทพฯ ครั้งที่ 14” เทศกาลบริหารจินตนาการประจําป: หนึ่งปมีความสนุกแบบนี้นํามาเสิรฟเพียง
ครั้ง เดีย ว เพื่อเอาใจคอละครใบ เมื่ อเซ นส เอ็ นเตอร เทนเมนท จับมื อกับ เก็ ท ไลฟ เมนเนจเม นท ภูมิ ใจเสนอ
“ละครใบในกรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 14” พบกับการรวมตัวของเหลานักแสดงละครใบมืออาชีพ ที่จะมาสรางสรรคเรื่อง
ผานทักษะการแสดงไรคําพูดไปพรอม ๆ กัน อาทิ กุริกุริ เกิรล ยะมะดะ โทชิ เปนตน
ลุน! ใครจะไดแจงเกิด “มาสเตอรคีย”: แขงขันจนดําเนินมาถึงรอบตัดสิน สําหรับรายการ “มาสเตอรคีย เวทีแจง
เกิ ด ” เพื่ อ หาสุ ด ยอดผู ช นะคว า รางวั ล รถยนต ไ ปครอง พร อ มเซ็ น สั ญ ญาเป น ศิ ล ป น ในสั ง กั ด อี เ อ็ ม
เอ็นเตอรเ ทนเมนท งานนี้ใครจะโดดเด นที่ สุด และแจ งเกิ ดบนเวทีค อนเสิร ต 20 ป มาสเตอรคี ย เวที แจง เกิ ด
ติดตามไดวันนี้ (26 มิ.ย.) ชอง 3
“ตูมตาม – โดม – นัททิว – ซานิ” ปลื้ม รับพรีเซ็นเตอรขายดอกมะลิวันแม: เปนปลื้มกันถวนหนาเมื่อตูมตาม
ยุทธนา โดม จารุวัฒน นัททิว ทิวไผงาม ซานิ นิภาภรณ ที่ไดรับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนพรีเซ็นเตอรจําหนายดอกมะลิสัญลักษณวันแมแหงชาติ ประจําป 2556
“เตย” ปดเปนลูกรักชอง 3 พรอมถายหวิว รอผูใหญอนุมัต:ิ เตย พงศกร เผยขอบคุณผูใหญใจดี อยาง ชอง 3 ที่ให
โอกาสทางการแสดง จนตัวเองไดรับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ และมีการจางงานติดตอเขามามากขึ้น บางงาน
ก็เปนถายแบบเซ็กซี่ ซึ่งเจาตัวก็เผยวาอยากใหทางผูใหญตนสังกัดอยาง ออล สตารเปนผูพิจารณารับงานมากกวา
“โซคูล 0 องศา บระมหาชาบูคอนเสิรต ฯ” จัดเต็ม มันส เยอะ เวอร: ระเบิดความมันกับคอนเสิรตใหญครั้งแรก
ของ โซคูล
“เคพีเอ็นฯ” ลุยออดิชั่นซีซั่นใหม “กอลฟ-ทาทา” จัดหนักวิจารณเขม: เริ่มแลว สําหรับการออดิชั่นหาผูที่เขารวม
แขงขันเวที “เคพีเอ็น อวอรด ครั้งที่ 23 พรีเซนเต็ด บาย รถยนตนิสสันพัลซาร และธนาคารกรุงไทย”
“ศักดา คําพิบูล” เปนปลื้ม “ออยเขาปากชาง” ซิงเกิลใหมมาแรง: ศักดา คําพิบูล เจาของเพลงดัง ออยเขาปาก
ชาง ที่โปรโมตไมถึงเดือน ก็ฮิตติดชารต ทั้งในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัด
“พิชญ” ลุยตอปริญญาโท คิดสรางตัวทําธุรกิจอสังหา: พิชญ กาไชย เตรรียมวางแผนเรียนตอปริญญาโท เพื่อเริ่ม
ทํางานดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่วางแผนไว
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“เอยี นอรมอล” พนชวง แปก! “พูดไมคอยถูก” แรงจริง ฮิตไปทั่ว: กลับมาครั้งนนี้ไมเสียทีที่ซุมทํางานเพลงอยู
นาน เพราะซิงเกิลแรกที่ปลอยออกมาใหไดฟงอยาง “พูดไมคอยถูก” ฮิตติดลม จนยอดวิวในเว็บไซตยูทูบทะลุถึง
10 ลานวิวแลว
ฝนเปนจริง! “ภีม-ภาคิน” สวมบทเดนในหนัง “ละติจูดที่ 6”: ภีม ภาคิน ดีใจที่ไดแสดงภาพยนตรเรื่อง ละติจูดที่
6 ของบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จํากัด เปนผูสราง เพราะเจาตัวอยากแสดงฝมือดานการแสดงภาพยนตรมานานแลว ซึ่ง
ครั้งนี้ถือวาฝนไดกลายเปนจริง
“ยูนิเวอรซัล ฯ” ปลอย “คิง พิเชษฐ” ศิลปนไทยคนแรกในรอบ 10 ป: คิง พิเชษฐ ศิลปนหนุมที่มีน้ําเสียงเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ที่แจงเกิดจากเวที “เดอะ วอยซ ซีซั่นแรก” ลาสุดไดเซ็นสัญญาเขาสังกัด ยูนิเวอรซัล มิวสิค
แลว นับวาเปนศิลปนคนไทยคนแรกที่ไดเซ็นสัญญากับคายเพลงนี้
“บาววี” หวงแม ปวย ย้ําไดดี เพราะ กตัญู : บาววี หรือพันจาอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานชา ไดรับคัดเลือกใหเปน
ลูกกตัญู ประจําป 2556 เนื่องในวันแมแหงชาติ เจาตัวเผยวารูสึกปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิต
“ณเดชน-ญาญา” ทําแฟนคลับฟน เรียกกระแสคูจิ้นบินถายแบบที่ยุโรป: ทําเอาแฟน ๆ ยิ้มจนแกมปริเลยที่เดียว
สําหรับภาพถายนารัก ๆ ของคูจิ้นพระเอกหนุม ณเดชน คูกิมิยะ และสาวญาญา อุรัสยา ที่ไปถายแบบที่ประเทศ
อิตาลี และเยอรมัน
“มด” รับบางาน จิต ตก ถาอดทํางาน: มด ณปภัช เผยวาเหตุที่ทํางานมาตั้ งแตเด็ก และเรียนไปดวยจึงทําให
กลายเปนคนอะเลิทกับการทํางาน วันไหนที่อยูบานเฉย ๆ ก็จะรูสึกเบื่อมาก ถึงขนาดวาจิตตกเลยทีเดียว
“แพนเคก” ปดชอง 3 ทาบรวมงาน ยันเหลือสัญญาชอง 7 อีกหลายป: แพนเคก เขมนิจ เผยวากําลังถายทําละคร
เรื่อง “พรมแดนหัวใจ” กับทางชอง 7 ประกบคูกับ พระเอก เอส กันตพงศ จึงถูกมองวาเปนเจดัน ที่มาชวยผลัก
พระเอกหางแถวอยางเอส ขึ้นเปนพระเอกระดับตน ๆ ของทางชอง ซึ่งเจาตัวก็เผยวาทุกคนตางก็ทุมเทความตั้งใจ
เทา ๆ กัน ไมใชเฉพาะตน อีกทั้งยังปฏิเสธวาไมมีการทาบทามจากชอง 3 ใหไปรวมงานดวย
“แตงกิ้ว” ปลื้ม! ซิงเกิ้ลแรกมาแรง: ศิลปนใหม อยาง แตงกิ้ว ศิลปชนก ปลอยเพลงแรกอยาง แตงคกิ้ว ฟอร ยัวร
เลิฟ ไดไมนาน แตเพลงก็ฮิต ทําเอาสาวนอยคนนี้เปนปลื้มเลยทีเดียว
“พอลลี่-พรพรรณ” ดี๊ดา !!! “คุ ณแม เฉพาะหนา ฯ เตรี ยมลงจอ”: นางเอกหนาใหมชอง 7 สี อยาง พอลลี่
พรพรรณ เผยดีใจ และตื่นเตนมาก ที่ผลงานละครเรื่องแรกที่สวมบทเปนนางเอกอยาง คุณแมเฉพาะหนา คุณยา
เฉพาะกิจ กําลังจะลงจอออกอากาศเร็ว ๆ นี้
งานแสดงรุม “กูด” ยันไมทิ้งไมคชัวร: กูด ชยพล ปญหกาญจน ไดเปนนักแสดงสมใจตามรอยพี่ชาย พระเอกหนุม
เกรท วรินทร เพราะลาสุดนองจากงานเพลงแลว เจาตัวกําลังมีผลงานทั้งภาพยนตร และละครเขามาอยางไมขาด
สาย แตถึงอยางไรเจาตัวก็ยืนยันกับแฟนเพลงวาไมทิ้งงานรองเพลงแนนอน
“โปง” นัดปลดปลอยนางแมว (ยั่วสวาท): หลังจากที่ไดรับการการันตีจากบอสใหญ อารเอส เฮียฮอ สุรชัย เชษฐ
โชติศักดิ์ ใหเดินหนาทําคอนเสิรตได ศิลปนในตํานานร็อค อยาง โปง ปฐมพงศ ก็เดินหนาฝกซอมเพื่อเตรียมความ
พรอมขึ้นคอนเสิรต “ชอรต ชารจ ช็อค: ร็อค เลเจนท เหล็ก-พันธุ-เสือ” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 ส.ค. นี้
“ใบเตย” แรงแซงโคงเปนเด็กนั่งตู บทใชตัวเองสุด ๆ แฮปปถูกดาเยอะ: ไดรับบทแรงสุด ๆ สําหรับนักรองลูกทุง
สาวใบเตย อารสยาม ที่โดดมารับบทเปนผูหญิงขายตัวในละคร นางงามตูกระจก หนึ่งในซีรี่ย “คาราบาว เดอะ ซี
รี่ย” งานนี้สาวใบเตยเผยวา เปนตัวละครที่เซ็กซี่เหมือนตัวจริง อีกทั้งยังมีฉากเลิฟซีนที่ไดเลนจริง จูบจริง อีกดวย
ทําใหตื่นเตนมิใชนอย และก็ขอนอมรับคําวิจารณในบทบาทการแสดง เพราะบอกใหรูผูชมอินกับการแสดง นั่น
หมายถึงวาตนเองประสบความสําเร็จกับการทํางานนั่นเอง
“นิว” ปดเรื่องหัวใจ ขอทุมถายหนัง “หมอมนอย”: เรียกวาทุมเทกับงานอยางหนักจนปลอยใหหัวใจเปนโสดมา
นาน ลาสุด นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพารต เปดใจวากําลังฝกซอมกับหนังใหมของ “หมอมนอย หมอมหลวงพันธุเท
วนพ เทวกุล” อยางเรื่อง “เธอ เขา เรา ผี” ที่กําลังจะเขาฉายที่โรงภาพยนตรภายในเดือน กันยายน นี้ จนไมมี
เวลาไปศึกษาดูใจกับสาวคนไหน
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“6 สาวสโมสรชิมิ” พาแฟนคลับอิ่มบุญ กิน-เที่ยว นครเวียงจันทน: 6 สาวสโมสรชิมิ นําโดย กระแต อารสยาม
และใบเตย อารสยาม พาผูโชคดี จํานวน 10 ทานที่ดาวน โหลดเพลงรอสาย คอลลิ่งเมโลดี้ คายเพลงอารสยาม
เที่ยวนครเวียงจันทน
“ปนจั่น” ลุนหนัง “อินดี้” ไมหวั่นคนมองขวัญใจเกงกวาง: กวาดรางวัลในฐานะนักแสดงดานภาพยนตรมาหลาย
เวที สําหรับ ปนจั่น ปรมะ ซึ่งเจาตัวก็เปดเผยวากําลังลุนวาจะไดรับเลือกใหแสดงในภาพยนตรแนวอินดี้หรือไม
เพราะเปนบทที่นาสนใจมาก แตยังไมสามารถบอกรายละเอียดของการทํา งานในครั้งนี้ได พรอมทั้งยังเปดใจอีก
ดวยวารูสึกดีใจที่มีคนชื่นชอบในผลงาน ไมวาจะเปนผูหญิง ผูชายหรือเพศที่ 3 เพราะถือเปนกําลังในการทํางาน
ทั้งสิ้น
“ชาคริต” ควง “สันติสุข” ใหเสียง หนังแอคชั่น มันยียวน “ดวล ปลน สนั่นเมือง”: สองนักแสดงมากฝมือของ
เมืองไทย ชาคริต แยมนาม และ สันติสุข พรหมศิริ รวมพากษเสียงในภาพยนตรแอคชั่น มันยียวน อยาง “ดวล
ปลน สนั่นเมือง” ซึ่งชาคริต พากษเปน มารคัส สติ๊กแมน และสันติสุข พากษ เปน บ็อบบี้ แกรนด
“ออม” พรอมเตรียมตัวเปนผูจัดละคร: สาวออม พิยดา รวมกับเพื่อนสาวคนสนิท เจี๊ยบ โสภิตนภา และหนุม
อรรถพร เปดบริษัทผลิตละคร โดยมีหนุมแทง ศักดิ์สิทธิ์มารวมแจมดวย โดยเผยวาบริษัทตนเปนบริษัทรับงานฟรี
แลนซ ที่ทํางานใหไดกับทุกชอง แตถาประเดิมเรื่องแรกก็ขอเปนบานรักอยางชอง 5 กอนนั่นเอง
คอนเสิรต “โซคูล” สุดมัน โดด เตน ฮา คุมคาการรอ 10 ป: ปดฉากลงแลวกับคอนเสิรตครั้งแรกในชีวิตของ 5
หนุม วงโซคูล กับ “โซคูล 0 องศา บระมหาชาบูคอนเสิรต ครั้งแรกในพื้นพิภพ...โซคูล เวิลดทัวร”
“ดีเจพุฒ” ปลื้มเลนบทตํารวจ ไดบูสมใจ: เปนดีเจหนุมเจาเสนหอีกคน ที่มีผลงานโดดเดนทั้งงานพิธีกร และการ
แสดง ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน ลาสุดผูจัดละครตู ปยวดี มาลีนนท แหงคายเวฟทีวี ก็จับมาชิมลางงานแสดงกับ
ชอง 3 ในบทตํารวจหนุม ในซีรี่ย “จุดนัดพบ” ทําเอาเจาตัวถึงกลับดีใจมากเปนพิเศษ เพราะเปนบทบาทในฝน
“มิสเตอร ทีม” ขนเพลงรักจากหนังดัง กลอมแฟนคูล ฯ สุดโรแมนติก: เต็มอิ่มไปดวยรอยยิ้มและความสุขของคน
ฟงกันทั่วหนา “คูลเซลเซียส 91.5 เซนเซชั่น ซาวด แทร็ก ออฟ มาย เลิฟ” ของคลื่นคูลเซลเซียส 91.5 ที่จัดขึ้น ณ
ชั้น 17 แอด เซน เวิลด ดวยการขับกลอมจาก ศิลปนดัง มิสเตอรทีม
“ธามไท” อวดทักษะการเตน ผานคลิปสวตัว: มีดีกรีแชมป “แดนซซี่ง วิธ เดอะ สตาร” คนแรกของประเทศไทย
ลาสุดเจาตัวผุดไอเดียเด็ด ชวนแฟนคลับมาเรียนเตนผานคลิปสวนตัว “ธามไท พาเตน”
“ตู” เจอพิษแฟนคลับ “เจมส” ปวนกอง น้ําตาจะไหลได “ณเดชน” รวมงาน: ตู ปยวดี มาลีนนท ผูจัดการมือดี
ยอมรับวา แฟนคลับของพระเอกหนุม เจมส จิรายุเปนปญหาในการทํางานจริง ซึ่งตองใชการจัดการที่เปนระเบียบ
มากยิ่งขึ้น พรอมกันนี้ยังเผยวาไดคิวของพระเอกระดับแถวหนาของวงการอยาง ณเดชน คูกิมิยะ หลังจากตอง
จองคิวนานกวา 2 ป
เป ดตํ านานลูกกรุ งคลาสสิ ก “สําเริ งฟ ง สําราญกรุง บาย มะจัง ”: ประวัติ ศาสตรเ พลงลู กกรุง สุด คลาสสิกใน
คอนเสิรต “สําเริงฟง สําราญกรุง บาย มะจัง” ที่จะรวมสรางความประทับใจโดยทัพศิลปน รุนใหญ ศรีไศล สุชาต
วุฒิ ดาวใจ ไพจิตร ปะทะ ศิลปนหลอรุนเล็ก อยาง กอง สหรัถ กบ ทรงสิทธิ์ และ บี พีระพัฒน เปนตน โดยงาน
จะจัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 15 ก.ย. นี้ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“หิน เหล็ก ไฟ” นําทีมโยกหัวมันหยดติ๋ง ปลุกคอร็อกพรอม “เสือ-เป-เจี๊ยบ-หรั่ง”: คอนเสิรตปลุกตํานานร็อกให
ลุกโชน ที่เรียกวากลับมาอยางสมศักดิ์ศรีร็อกระดับตํานาน นําทีมโดย หนิ เหลก ไฟ เสือ ธนพล และร็อกอําพัน
ในคอนเสิรตสุดยิ่งใหญแหงป “ชอรต ชารจ ช็อค: ร็อก เลเจนท เหล็ก-พันธุ-เสือ” ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทอง
ธานี
“ฮิวโก” ยก “ปาลมมี”่ ศิลปนตัวอยาง ประกาศความพรอมลุยโชวใหญ: ศิลปนมาดเซอร ปาลมมี่ อีฟ ปานเจริญ
จะรวมสรางปรากฏการณทางดนตรีครั้งใหมใน “ปาลมมี่ แบรฟุต อะคูสติก คอนเสิรต” คอนเสิรตอะคูสติกคันทรี่โฟลคมาตรฐานระดับโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21-22 ก.ย. นี้ ณ ไบเทค บางนา งานนี้ได ฮิวโก จักรพงษ มาเปนมิว
สิก ไดเรคเตอร นักรองหนุมเผยวา สาวปาลมมี่เปนนักรองมืออาชีพที่มีความตั้งใจในการทํางานสูงมาก
“ปอ-อรรณพ” ตอกย้ําความสนุก ผานเพลงใหม “โสดกะปริบ ฯ”: เปดตัวเพลงใหมจังหวะสนุก ๆ โดนใจวัยโจ
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หลังจากที่กอนหนานี้ทาเตนและเนื้อรองเปนคําฮิตติดปากกับเพลง “โกรธไหลยอน” งานนี้ ปอ อรรณพกลับมา
ตอกย้ําความแรงอีกครั้งกับเพลง “โสดกระปริบกะปรอย”
“แพท-ณปภา” ควาไมคพิธีกรลูกทุง เนนฮาไมเนนสวย: นางเอกหนาคม แพท ณปภา โชวฝไมลายมือจับไมคเปน
พิธีกรรายการ “เสียงสวรรค พิชิตฝน” ทางชอง 8
“มิน” ขําขาวถูกปลดลูกรักชอง 7 ลั่นไมรูชองออกกฎลดงานอีเวนต: มิน พีชญา รับเลน ปนอนงค ภาค 2 โดย
พลิกบทบาทจากภาคแรกที่เปนคนออนแอ เปนหญิงแกรง แตยังคงความโรแมนติกแนนอน
7 สาว โชวแซบ “กรีน คอนเสิรต # 16” รวมตัวรีเทิรนยอนความสุขเมื่อวันวาน: สมการรอคอยสําหรับ 7 สาว
เซเวน ประกอบดวย แอม เสาวลักษณ ใหม เจริญปุระ มาชา วัฒนพานิช นิโคล เทริโอ อุ หฤทัย นัท มีเรีย และ
ตอง ภัครมัย กลับมารวมตัวกันบนเวที “กรีน คอนเสิรต #16 เซเวน รีเทิรน” จัดโดยกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ที่
ทําเอาแฟน ๆ ฟนเวอร
ละครเรื่องแรกฝมือไมผาน “โบ” ขอโอกาสพัฒนาฝมือ: เจอกระแสตอบรับไมคอยดีสําหรับการประเดิมละครเรื่อง
แรกของนางเอกหนาใหม โบ ธัญญะสุภางค โดยเจาตัวนอมรับคําวิจารณ และขอโอกาสพัฒนาฝมือในเรื่องตอ ๆ
ไป
“รอน-ภัทรภณ” ยิ้มรา! เปนพิธีกรเต็มตัว ใน “นักคิดตะลุยอาเซียน”: รอน ภัทรภณ สวมบทบาทพิธีกรเต็มตัวใน
รายการ “นักคิดตะลุยอาเซียน” ซึ่งเจาตัวเผยวา ดีใจที่ไดรับหนาที่นี้ เพราะเหมือนไดเรียนรูเรื่องอาเซียนไปพรอม
กับเด็ก ๆ ดวย
“เสี่ยเจียง” แจงสัญญา “จา พนม” รับงานนอกขอไมผานบริษัท ปดนอยใจ: เสี่ยเจียง สมศักดิ์ เตชะรัตนประเส
ริฐ บิ๊กบอสแหงคายใบโพธิ์ สหมงคลฟลม เผยถึงกรณี จา พนม ยีรัมย รับเลนภาพยนตรเรื่อง ฟาสต แอนด ฟว
เรียส 7 โดยไมผานทางบริษัท โดยเจาตัวชี้แจงวาเปนสิทธิของนักแสดงนักบู และยินดีที่จา พนม จะสรางชื่อเสียง
ใหกับประเทศชาติ ไมไดนอยใจอยางที่เปนขาว
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานสังคม” คือการรายงาน
ความเคลื่อนไหวของทั้ง ตัวบุคคลในแวดวงบันเทิง องคก รตาง ๆ ในแวดวงบันไดมีสวนรวม เชน
กิจกรรมการกุศล การรณรงคที่ภาคบันเทิงมีสวนรวม จํานวน 16 ชิ้นขาว
“บิณฑ” พรอมแฟนคลับ ทําบุญวันคลายวันเกิด: เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผานมา บิณฑ บันลือฤทธิ์ ไดนําทีมนักแสดง
และแฟนคลับไปรวมทําบุญวันคลายวันเกิด ณ วัดหลวงพอโต พรอมเดินทางไปชวยเหลือคุณยายหลอดที่ปวยเปน
โรคมะเร็งที่ใบหนา ณ จังหวัดรอยเอ็ด และมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนผูยากไรกวาอีก 30 ทุน
“โดม” ปฏิวัติชีวิต ปนสองลอทํางาน: ชื่นชอบการออกกําลังเปนชีวิต สําหรับ โดม ปกรณ ลัม ที่มุงมั่นกับการปน
จักรยานจนลาสุดหันมาเอาจริงเอาจังคิดโปรเจคทลดโลกรอนดวนตัวเอง คือการหันมาขี่จักรยานมาทํางานเพื่อลด
การใชพลังงาน พรอมเชิญชวนใหทุกคนหันมาใหความสําคัญกับเรื่องการลดใชพลังงานของโลกดวย
“อนันดา-หลุยส” ลุยกิจกรรมเพื่อสังคม: 2 หนุม มาดเซอร อนันดา เอเวอรริ่ง แฮม และ หลุย ส สก็อต พาชม
เบื้องหลังการถายทํามิวสิกวิดีโอโปรโมตกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะทูตประจําโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิ
อาสาเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก” มอบใหกับโครงการฯชวยเหลือผูประสบภัยทั่วประเทศ
อลังการ! คอนเสิรตทัพฟาคูไทยฯ “เบิรด” นําทีมโชวพลังสะกดผูชม: ปดฉากลงอยางสงางาม ทามกลางความ
ประทับใจของผูชม คอนเสิรตทัพฟาคูไทย เพื่อ ชัยพัฒนา ครั้งที่ 7 ที่จัดโดยกองทัพอากาศ เพื่อหารายไดทูลเกลา
ฯ ถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยสมเด็จพระราชกุ ศลสมทบทุน มูลนิธิชัย พัฒนา โดยมีศฺลปนของ
แกรมมี่ ที่ นํ าโดย ธงไชย แมคอิ นไตย แก ม เดอะสตาร นิ ว เดอะ สตาร ร วมกั บ นั กร องหมู ป ระสานเสี ย ง
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กองทัพอากาศ และวงดุริยางคทหารอากาศ กวา 180 ชีวิต
“กมลา สุโกศล” เชิญชมคอนเสิรตการกุศล “นิวยอรก นิวยอรก”: สุโกศล โปรดักชั่นส สภากาชาดไททย และสิงห
คอรเปอเรชั่น ขอเชิญชมคอนเสิรตการกุศลสุดอลังการ นิวยอรก นิวยอรก ระหวางวันที่ 1-3 สิงหาคมนี้ ณ หอง
กมลทิพยบอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล
“สวลี” ทุมสุด ตัว คอนเสิรตใหญ ลงมือโปรดิวเซอร -เลือกเพลงเอง: มู ลนิธิอุบลรัตน ในพระบรมราชินูปถัม ภ
รวมกับกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม จัดคอนเสิรตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “เพลงพาไป
เมืองไทยยิ่งงาม” โดยมีศิลปนแหงชาติ สวลี ผกาพันธุ เปนแมงาน พรอมศิลปนรุนใหญอีกเพียบ อาทิ ศรีไศล สุ
ชาติวุฒิ โฉมฉาย อรุณฉาน มณีนุช เสมรสุต เปนตน
คนบันเทิงใจกุศลแหร วม “ราตรี สายธารแหงศรัทธา”: แพนเคก เขมนิจ จามิ กรณ พรอมดวยเหล าศิลปนจาก
หลากหลายคาย ขนขบวนไปร วมแสดงในงาน “ราตรี ส ายธารแห ง ศรั ท ธา” เพื่อเฉลิ ม พระเกี ยรติ และความ
จงรักภักดี ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม
2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิบํารุงขวัญทหาร ตํารวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ ในวันที่ 3 ส.ค. นี้
“กระจกหกดาน” กาวสูปที่ 31 จัด “สองทัศน สะทอนไทย”: กาวเขาสูปที่ 31 สําหรับรายการ กระจกหกดาน
รายการสารคดีคุณภาพคับจอการันตรีคุณภาพโดย สุชาดี มณีวงศ กรรมการผูจัดการ และผูกอตั้ง ทริลเลี่ยนส
แอนด ทรีไลออรส ฉลองครบรอบรายการโดย จัดนิทรรศการ “สองทัศน สะทอนไทย” คืนกําไรสูสังคมขึ้นในวันที่
1-3 สิงหาคม นี้ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่
คอนเสิ รต การกุ ศล “ร็ อก ดี วา” โครงการดีดี เพื่ อประเทศชาติ : ได ฤกษแ ถลงขาวไปเปนที่เ รีย บร อยแล วกั บ
คอนเสิรตการกุศลเพื่อชวยเหลือครอบครัวทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยาง “คอนเสิรตร็อก ดีวาส” ที่รวม
รอยใจไทย พรอมดวยเหลาคนดังในวงการ และศิลปนร็อกทั่วฟาเมืองไทย มารวมแสดงในงานกันอยางคับคั่ง อาทิ
แมว จีระศักดิ์ ปู แบล็กเฮด เปนตน มารวมแสดงคอนเสิรตหารายไดมอบใหหนวยงานทางภาครัฐ
“เบิรด-ลูกหวา” รองเพลงพิเศษ “ขวัญแหงแผนดิน”: เบิรด ธงไชย พรอม ลุกหวา พิจิกา ศิลปนคายแกรมมี่
ไดรับเกียรติใหเปนศิลปนรับเชิญใน “งานการแสดงมหาดุริยงคไทย-สากล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหั ว เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556” ที่จัด โดยกองทัพไทย สํานั กงานตํารวจ
แหงชาติ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเปนราชสักการะและนอมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่โปรดเกลา ฯ พระราชทานแกเหลาทหารกองทัพไทย และปวงชนชาวไทย
“แกงเซเวน” ชวนชวยเหลือเด็ก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: คอนเสิรตประจําป คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็มใน
“กรีนเวฟ คอนเสิรต ครั้งที่ 16” นําโดย 7 สาวเซเวน ไดแก แอม เสาวลักษณ ใหม เจริญปุระ มาชา วัฒนพานิช
นิโคล เทริโอ อุ หฤทัย นัท มีเรีย และตอง ภัครมัย มารวมแสดงคอนเสิรต เพื่อนํารายไดสวนหนึ่งมอบใหกับมูลนิธิ
สมาคมเด็กเพื่อสันติภาพชายแดนใต เพื่อสงตอ และเยียวยาจิตใจเด็ก และยาวชน โดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 2424 สิงหาคม นี้
เหลาศิลปน-นักรองลูกทุงอมตะ รวมงานบุญ “แมไมเพลงไทย”: นายหางกิตติชัย มิตรศรัทธา พรอมครอบครัวผู
ประกอบกิจการบริษัท แมไมเพลงไทย จํากัด ไดจัดงานบุญครั้งใหญ ประจําป 2556 เพื่ออุทิศใหกับดวงวิญญาณ
บรรดาครูเพลง ศิลปน และนักรอง นักดนตรีที่ลวงลับไปแลว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
“ศร-ดอกออ-กานตอง” พาแฟน 95 ปนจักรยาน “นองนี้เพื่อนอง”: ลูกทุงมหานคร สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม
95 จัดกิจกรรมซูเปอรสตารฮาเฮ ประจําเดือนสิงหาคม กับ ดอกออ กานตอง และศร สินชัย รวมแขงขันแรลลี่
จักรยาน “นองนี้เพื่อนอง” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อชิงเงินรางวัลมอบใหโครงการ “ทําดีเพื่อพอ”
นําไปใหนอง ๆ ในชุมชนแออัดหางไกลภัยยาเสพติด จํานวน 17000 บาท
“แพนเคก” ตามรอยพอ ลุยทองนาสาธิตแกปญหาวิกฤตน้ําแบบยั่งยืน: นางเอกสาวแพนเคก เขมนิจ จูงมือเด็ก ๆ
โรงเรียนปูทะเลยและทหารกลา ตั้งขบวนวิ่งจากหมูบานหนองโน ไปยัง ศูนยการทหารมา คายอดิศร เพื่อเชิญชวน
ประชาชนใหหันมาเห็นความสําคัญของการอนุรักษลุมน้ํา และทรัพยากรน้ํา
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “ดาราบันเทิง” ในหัวขอเรื่องสวนตัวใน
ประเด็นบุคคลสาธารณะ หมายถึงการรายงานความเคลื่อนไหวในเรื่องสวนตัวของดาราในฐานะบุคล
สาธารณะ เชน การศึก ษา การบวช การแตง งาน ความรัก ความขัดแยง และการรายงานความ
เคลื่อนไหวที่เปนเรื่องสวนตัวอื่นใดที่แมจะเปนแงลบ แตเปนการที่แหลงขาวใหสัมภาษณถึงเรื่องนั้น ๆ
ดวยตัวเอง จํานวน 249 ชิ้นขาว
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“บุม” ซวยโดน “น้ําฝน-สเตฟาน” ฟอง ฐานละเมิดลิขสิทธิ์รูปเซ็กซี่: บุม ปนัดดา วงศผูดี ถูกนิตยสาร “สุขภาพ
ดี” ของนั กแสดงสาวน้ําฝน กุ ลณั ฐ กุล ปรี ยาวัฒ น และหุ นส วนอดี ตคนเคยรักอย าง สเตฟาน สินคณาวิ วัฒ น
ฟองรองฐานละเมิดลิชสิทธิ์รูปภาพที่เคยถายใหนิตยสารสุขภาพดี ไปลงยังนิตยสารทีวีพูล เพื่อคัดเลือกหาสาวเซ็ก
ซี่ ซึ่งบุม ปนัดดา ก็ไดชี้แจงวาตนไมไดคาจางจากนิตยสารทั้ง 2 ฉบับ แตเปนเหตุบังเอิญ และกระบวนการทํางานี่
ประสานกันไมลงตัวจนทําใหภาพที่ออกมาทับซอนกัน ซึ่งการที่ตนเองถูกลงชื่อลงไปในคดีความฟองรองนั้น ไมได
หมายถึงการที่นิต ยสารสุขภาพดีจะฟองร องตน แตจําเปนตองใสรายละเอี ยดวาบุคคลในภาพคือใคร ชื่ ออะไร
เทานั้น
“กอลฟ” รัก “เคธี่” หวานซะ แพลนมองอนาคตรวมกัน: เรียกวาความรักกําลังหวานฉ่ําเลยทีเดียวสําหรับ กอลฟ
พิชญะ นิธิไพศาลกุล กับแฟนสาวชาวรัสเซีย เคธี่ ที่ไปไหนมาไหนก็จะเห็นควงคูกันไปดวยตลอด โดยหนุมกอลฟ
เผยวายังไมไดคิดวาจะตองแตงงานกันเหมือนไหร แตรูสึกชอบที่ตัวสาวเคธี่ เปนคนทําอะไรจริงจัง
“อเล็กซ” แจงโอบ “เตย” ไมนาเกลียด ไมหามฝายหญิงพูดเรื่องความรัก: แมจะมีคนแอบเห็นวาหนุม อเล็กซ เรน
เดลล เดินโอบแฟนสาว เตย จรินทรพร จุนเกียรติ กลางหางดัง แตนักแสดงหนุมก็เผยวาไมใชเรื่องนาเกลียดที่คน
เปนแฟนกันจะทําไมได พรอมทั้งปฏิเสธขาววาตนเองนั้น หามไมใหสาวเตยพูดถึงความสัมพันธระวางตนมากนัก
ซึ่งเจาก็บอกวาไมเปนความจริง อีกทั้งยังเขาใจอีกดวยวาตนเองเปนคนที่อยูใ นที่สาธารณะ จึ งไมแปลกที่คนจะ
อยากรูเรื่องราวความรักบาง
“นิว” วาง 3 ป แตงงาน เผยดวง “เปก” หนุนนํากันดี: แมจะคบกันมานานกวา 4 แตลาสุดมีขาววาสาวนิวไดฤกษ
แตงงานมาแล ว ซึ่งเจาตัวก็ ไดปฏิเสธวายั งไมมีการไปดู ฤกษดีแตอยางใด แตเรื่องของการแตงงานนั้นสว นตัวได
วางแผนไวแลววาอีก 3 ปขางหนาคงจะมีขาวดีแนนอน
“เกา จิรายุ” ยันไม สปารก “ปนป น” สวนสาวนอกวงการยังไมใ ชคําวาแฟน: แมจะโคจรมาพบกันอีกครั้งใน
ภาพยนตรเ รื่ อง ลาสซั มเมอร ฤ ดู รอนนั้นฉั นตาย อี กครั้ ง แต เก า จุร ายุ พระเอกหนุ มก็ ยื นยั นเสีย งแข็ ง วาไม มี
การสปารกรุกจีบนักแสดงาวอยาง ปนปน สุทัตตา อุดมศิลป แนนอน
“คริส” โต เลิก “จูเนียร” เขากับครอบครัวแฟนไดดี: คริส หอวัง ปฏิเสธขาวการเลิกลากับแฟนหนุทมทายาทสื่อ
ชื่อดัง จูเนียร วัชร วัชรพล แตยอมรับวาไมคอยไดเจอกันเหตุที่ทั้งคูมีงานที่แนนตลอดเวลา พรอมกับ สยบขาวลือ
ที่วาตนเองนั้นเขากับครอบครัวของฝายชายไมได วาไมเปนความจริงแตอยางใด ตรงกันขามกลับเขากันไดดีเสีย
ดวย
“ฟาง” เริ่มนับหนึ่งใหมศึกษา “เอเอ” คบแบบเพื่อนสบายใจไมผูกมัด : เลิกรากันไปไดสักพักสําหรับคูของ ฟาง
พิชญา เชาวลิต กับ หนุมเอเอ พีรวัชร เหราบัตย แตลาสุดฝายหญิงก็ออกมายอมรับวากําลังเริ่มศึกษานิสัยกันใหม
อีกเริ่ม แตขอใชขอบเขตคําวาเพื่อน และยินดีหากฝายใดฝายหนึ่งเจอคนที่ใช
“เจี๊ยบ” รับหาง “อาร” แลว งดออกความเห็นเรื่อง “จียอน”: ออกมายอมรับวาเลิกรากันไปแลวสําหรับสาวเจี๊ยบ
ชมพูนุช กับ อาร อารตพล ศิริชุมแสง โดยฝายหญิงเผยวาไมไดติดตอกันตั้งแตที่มีขาววาแฟนหนุมหันไปคุยกับ
นักแสดงสาวชาวเกาหลีซอ จียอน แตยังคงมีความเปนเพื่อนใหได พรอมรวมงานไดทั้งอาร และจียอน
ปากแข็งตาม “เคนสไตล” จีบ “หญิง” ไมยอมรับ: เกือบจะเปนรักขามชองอีกคูแลวสําหรับ เคน ภูภูมิ พงศภานุ
ที่มีคนแอบเห็นวาควงนางเอกวิกหมอชิต อยาง หญิง กัญญาพัชญ ธนันตชัยกานต ไปดูหนังรอบดึก 2 ตอ 2 ซึ่งเจา
ตัวก็ออกมาเปดเผยวาไมมีการไปดูหนังและสงขึ้นรถแท็กซี่กลับบานอยางที่เปนขาว เพราะไมไดไปดูดวยกัน โดย
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ยอมรับวารูจักกันจริง แตไมไดจีบ
“หนอย” ประกาศวางมืองานแสดง อนาคตไมบังคับลูกเขาวงการ: นักแสดงมากฝมือ หนอย บุษกร บอกลางาน
แสดง ขอวางมือมาเอาดีดานผูจัดละคร กอนจะเผยวาไมมีการวางแผนใหลูกเปนอะไรในอนาคต และไมเคยมองหา
บทละครใหลูกเลน เพราะไมตองการบังคับใจลูก
“ฮารเวิรด” ประกาศลาบวชกอนบินกลับ “เอมมี่” ปดฉากคําวาแฟน ขอเวลาพิสูจน: หลังเปนขาวคดีบันทึกรัก
ประจําวันขึ้นหนาหนึ่งอยูหลายวัน ลาสุด ฮาเวิรด หวัง อดีตนักรองวงไจแอนท ก็ควงคูมากับอดีตแฟนสาว เอมมี่
แมกซิม โดยฝายชายเผยวาเตรียมลาบวชกอนจะบินกลับไตหวัน และไมกลับมาประเทศไทยอีก ทั้งนี้สาวเอมมี่ ได
วอนขอความเห็นใจวาที่ตนไปลงบันทึกประจําวันนั้นไมไดมีเจตนาจะจับฮาเวิรด แตเพียงปองกันตัว และนับจากนี้
ไปจะขอเปนกําลังใจใหฮาเวิรดมีชีวิตที่ดีที่ไตหวัน
“ขนมจีน” ควักเงินซื้อบานใหแม : นักรองสาวเสียงดี ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท เผยควักเงินกวา 6 ลาน
บาท ซื้อบานเปนของขวัญใหแม และนองสาว เพราะการที่ตนไดเขามาอยูในวงการบันเทิงเปนโอกาสดีของชีวิต
ดังนั้นอะไรที่ทําใหแมและครอบครัวมีความสุข นักรองสาวจึงอยากจะทํา
“แอด” โตไมแฮปปหนังยังบาว ไมไปรอบสื่อเพราะติดทัวรคอนเสิรต : หลังจากที่มีการตั้งสังเกตวาสาเหตุที่ แอด
คาราบาว ไมมารวมงานเปดตัวภาพยนตร ยังบาว เดอะมูฟวี่ เปนเพราะไมพอใจภาพรวมของหนังเรื่องนี้ ซึ่งเจาตัว
ก็ออกมาปฏิเ สธขาวดังกลาว โดยชี้ แจงวา เหตุที่ต นไมได ไปร วมชมภาพยนตร ในรอบสื่อนั้ นเป นเพราะติด ทัวร
คอนเสิรตที่ภาคอีสาน
“ตาร” ปดสถานะ “แกว” แคกวนออกกําลังกาย ไมพรอมเปดรับใคร: นาวินตา ปฏิเสธขาวลือสุมคบ แกว ซาซา
ยืนยันความสัมพันธแคเพื่อนที่อยูในกลุมออกกําลังกายเทานั้น พรอมเผยวายังไมอยากเปดใจคบหาใคร
“แพนเคก” ป ด ผูใ หญ เร งใหแ ต ง “พี่ห มี”: แพนเค ก เขมนิ จ จามิกรณ ชี้ แจงวาผูใ หญ ฝายตนไมไ ดเ รง รัด ให
แตงงานแฟนหนุม สารวัตรหมี
“เมย” แฮปป วันเกิด “ปาลม” ใหกระเปาสตางค: เมย พิชนาฏ เผยแฟนหนุมไฮโซปาลมควักเงินซื้อกระเปา
สตางคสุขสันตวันเกิด
“เนย” สบายใจคบหนุมนอกวงการ เซ็งถูกขุดรูปคูแฟนเกาไมหยุด: เนย โชติกา เผยมีความสุขคบคนนอกวงการ
เพราะสบายใจกวา พรอมทั้งชี้แจงเรื่องที่ถูกขุดคุยภาพคูแฟนเกา ถูกมองทําศัลยกรรมจนหนาเปลี่ยน ซึ่งเจาตัว
ออกอาการไมพอใจ เนื่องจากคนที่ปลอยภาพพยายามทําลายชื่อเสียง
“หนูนา” โตทําศัลยกรรม ดีใจคนทักสวยขึ้น: หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ปฏิเสธขาวแอบทําศัลยกรรมจนสวยผิดหูผิด
ตา แจงแคเทคนิคการแตงหนา แตก็ดีใจที่มีคนชมวยขึ้น
“โปป” สารภาพเคยรับงานซอน เข็ดหวิดไปไมทัน เลือกรับงานมากขึ้น: โปป ธนวรรธน ยอมรับกระแสขาวลือที่
เคยรับงานซอนกัน เผยเกิดจากความผิดพลาดจนหวิดทําใหไปรับงานไมทัน ย้ําตอนนี้เลือกรับงานถี่ถวนมากขึ้น
“ปอป” ปด แอบจีบ “แพทริเซีย” อยูคนเดียวสบายใจ ไมรีบมีแฟน: ปอป ฐากูร ปฏิเสธขาวรุกจีบ แพทริเซีย ธัญ
ชนก กูด นักแสดงสาวที่รวมงานกันในละคร แคนเสนหา เผยใชชีวิตโสดมีความสุขดีอยูแลว
“ไอซ” เลิก “แปก” แลว ศึกษาหนุมใหมนอกวงการ: ไอซ อธิชนันท ศรีเสวก เผยวาไดเลิกรากับแฟนหนุม แปก
วรรคสร แลวซึ่งเจาตัวเผยวาจากกันดวยดีไมมีความขัดแยงใด ๆ อีกทั้งตอนนี้ตนเองก็กําลังคบหาดูใจกับหนุมคน
ใหมที่เปนคนนอกวงการบันเทิงอีกดวย
“ปุกลุก” ปดตายคนบันเทิง เข็ดขยาดความเจาชู : ปุกลุก ฝนทิพย เผยวากําลังคบหาดูใจกับหนุมนักธุรกิจนอก
วงการอยู จริ ง แตยั งไมข อสรุ ปความสั มพัน ธวาเปนอะไรกั น อีกทั้ง ยังยอมรับ วารูสึกเข็ ดกั บความรักของคนใน
วงการบันเทิง เพราะความเจาชู และไมมีเวลาใหกัน
“พิ้งกี”้ เหงาใจ “พอล” กลับอเมริกา ขอคบเปนเพื่อน กลัวเปนแฟนแลวเลิก: พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช ขอพักสัมพันธ
อดีตคนเกือบรูใจใหเปนไดแคเพื่อน เพราะฝายชายตองบินกลับไปทํางานที่อเมริกา
“เสก” ตรวจฉี่มวงโชวสื่อ ฟุง! หวนเซ็นสัญญารังเกา: หลังเกิดเหตุการณทุบกีตารระหวางแสดงคอนเสิรตที่จังหวัด
ขอนแกน นักรองคนดัง เสก โลโซ ก็ถูกตองขอวิจารณวานักรองหนุมหวนไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง งานนี้นักร อง
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หนุมจึงจัดเวทีแถลงขาว พรอมโชวผลตรวจฉี่พิสูจนความบริสุทธิ์ โดยอางวาที่ทุบกีตารระหวางการแสดงนั้น เปน
เพราะอารมณศิลปน
“เคลลี่-กรีน” ขอหมั้นเมื่อพรอม เจอศึกหนักพอใหออกจากวงการ: หลังผานศึกหนักระหวางวาที่พอตากับวาที่
ลูกเขยมาแลวสําหรับสาว กรีน อัษฎาพร กับหนุมเคลลี่ แตลาสุด ก็เกิดปญหาวาพอของแฟนสาวเรงรัดใหหมั้น
พรอมใหลูกสาวออกจากวงการบันเทิง ซึ่งหนุมเคลลี่เปดเผยวา อยากจะรอใหพรอมกอนที่จะหมั้น เนื่องจากกรีนก็
ยังเรียนหนังสือไมจบ สวนเรื่องที่จะใหสาวกรีนออกจากวงการบันเทิงนั้น หนุมเคลลี่ บอกวาอยากเปนกําลังใจให
แฟนสาว และจะอยูเคียงขางตลอดไป
“กอลฟ” รับหาง “แซมมี”่ แลว เวลาไมตรงทําฝายหญิงนอยใจ: เปนคูที่หวานชื่นมาตลอด แตจู ๆ กีขาววาคูของ
กอลฟ อนุวัฒน และ แซมมี่ เคาวเวลล กําลังระส่ําระสายซะแลว ซึ่งหนุมกอลฟก็ออกมายอมรับวา ไดเลิกรากัน
แลวจริง ๆ เหตุที่ตนนั้นไมมีเวลาที่จะไดเจอกันทําใหมีปญหากัน
“ขวัญ” ปดจูบ “อาย” คาโรงหนัง: ไมคอยจะพูดถึงความรักสักเทาไหร สําหรับสาวขวัญ อุษามณี ที่กําลังคบกับ
ไฮโซ อาย ซึ่งถูกขาววาทั้งคูนั้นจูบกันในโรงหนัง นางเอกสาวก็ปฏิเสธวาไมเปนความจริงสักนิด พรอมโอดวาขาว
ลือแบบนี้แรงไป เพราะตนแคไปดูหนังกับฝายชายปกติ
“เบสท” คบ “ฮีโร” แฮปป ไมเรียกแฟนกลัวอนาคตเปลี่ยน: ยอมรับวาสนิทกับหนุม ฮีโร ภัคศรุจน จริง สําหรับ
สาวเบสท ชนิดาภา แตไมขอเรียกวาแฟน เพราะเร็วไป อีกทั้งยังกลัววาถาเลื่อนความสัมพันธแลวอาจจะทําให
ความรูสึกดี ๆ เปลี่ยนไป
“บอล” รับ...ไมตอสัญญาจีทีเอช ประกาศวิวาห “แนนนี่” หลาน ติ๊ก ชิโร: บอล วิทวัส เผยไมตอสัญญาตนสังกัด
อยาง จีทีเอช เพราะอยากออกมารับงานเอง ปฏิเสธขาววาลาออกเพราะตนเองเรื่องมากและเขากับทางตนสังกัด
ไมได แตยอมรับวาเคยไปทํางานสายบาง เพราะบานอยูหางจากบริษัท ซึ่งยอมรับมาโดยตลอดไมไดปดบัง พรอม
ทั้งประกาศความสัมพันธกับ แนนนี่ หลานสาวของนักรองชื่อดังติ๊ก ชิโร วากําลังหาฤกษแตง
“อาเล็ก” ปดเขมน “เจมส” ไมซีเรียสถูกเทียบความดัง: เพิ่งจะเริ่มมีละครไมนานสําหรับนักแสดงหนุม อาเล็ก
ธีรเดช แตยังไมทันไรก็เจอสกัดดารารุงจากการแจงเกิดของนักแสดงหนาใหม เจมส จิรายุ ตั้งศรีสุข เจาตัวก็เผย
วาไมมีการเขมน หรือทะเลาะแยงกันดังแตอยางใด แตยงั ดีใจกับนักแสดงรุนนองอีกดวย
“หญิง” พูดแกเกอ บังเอิญเจอ “เคน” ที่โรงหนัง: หลังมีคนแอบเห็นวาสาวหญิง กัญญาพัชญ ควงพระเอก เคน ภู
ภูมิไปดูหนังรอบดึกกัน 2 ตอ 2 ซึ่งเจาตัวก็ปฏิเสธวาไมไดไปดวยกัน แตตางคนตางไปกับเพื่อนแลวบังเอิญไปเจอ
กัน แตยอมรับวารูจักกันจริง แตมีสัมพันธแคความเปนเพื่อน
“พลอย” ยัน “เป” แคเพื่อนไรแววพัฒนา: หลังจากมีกระแสขาววาคูติสทอยาง พลอย หอวัง กับ เป อารักษ
อาจจะมีสปารกกัน แตลาสุด สาวพลอย เปดเผยวา ไมมีการพัฒนาความสัมพันธเกินคําวาเพื่อนไดแนนอน เพราะ
ทั้งคูสนิทสนมกันแคฐานะเพื่อนซี้กันเทานั้น
“ครีม” รักนักธุรกิจไปไดสวย มุงทํางาน ยังไรแพลนแตง: เรียกวาไปไดสวยมาก ๆ กับธุรกิจครีมทองคําสําหรับสาว
ครีม เปรมสินี ที่เพิ่งจะไดจัดฉลอง 1 ปครบรอบผลิตภัณฑไป สวนเรื่องหัวใจกับนักธุรกิจที่คบกันมาได 2 ปแลวนั้น
สาวครีมก็บอกวามีความสุขดีมาก ๆ แตไมไดคิดวาจะสละโสดเมื่อไหร เพราะกําลังทุมเทกําลังกายและกําลังใจกับ
งานธุรกิจ
“บุม-ติ๊งโนต” ไมแคร “ลีนา” ดาผานรายการ: ปนัดดา วงศผูดี เปดใจหลังแฟนหนุม ติ๊งโนต ถูก ลีนาจัง ดาผาน
รายการทั้งเรื่องรูปรางหนาตา และเรื่องใตสะดื้อ วาไมติดใจจะฟองรอง แตเห็นใจแฟนหนุมที่ถูกวิจารณถึงเรื่องที่
ไมเหมาะสม
“ปู” โต “พอรช” ตามจีบ ยันรัก “โนต” คนเดียว: แมจะไมเคยรวมงานกันอยางจริงจัง สําหรับคูของหนุมพอารช
ศรัณย กับ ปู ไปรยา แตกลับมีขาววาฝายชายนั้นกําลังตามจีบนางเอกสาวอยู ซึ่งปู ก็ออกมาปฏิเสธวาไมเปนความ
จริงแตอยางใด เพราะเปนเพียงเพื่อนนักแสดงรวมชองเทานั้น มั่นใจไมกระทบความสัมพันธกับแฟนหนุมตัวจริง
อยาง โนต วิเศษ
“วี” แจง “นอยโหนง” ยังแคเพื่อน โอกาสพัฒนาเปนเรื่องอนาคต: แมจะออกมายอมรับวาพากันไปดูคอนเสิรต
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อารเอส มิตติ้ง 2013 จริง สําหรับหนุมวีรภาพ สุภาพไพบูลย กับนอยโหนง แตพระเอกหนุมก็ยังยืนยันสัมพันธวา
ตอนนี้ยังเปนแคเพื่อน สวนจะพัฒนาความสัมพันธเปนคนรูใจหรือไมนั้น ขอใหเปนเรื่องของอนาคต
“น็อต” ยันยังไมหาง “จอย” ตางคนทํางานเยอะแตเขาใจกัน: จู ๆ ก็มีขาวออกมาวาน็อต วรฤทธิ์ ยอมลามือเลิก
ตามจีบสาว จอย รินลณี เสียแลว หลังจากที่ฝายหญิงไมยอมใจออนตกลงเปนแฟนสักที งานนี้หนุมน็อตเผยวา ยัง
ไมไดหางสาวจอย แตอยางใด แตอาจจะเจอกันนอยลง เพราะวาตางคนตางทํางานของตนเอง แตยังสนิทกับสาว
จอยคนเดียว
“เมฆ” จําไมไดกิ๊ก “เอมมี่” หรือเปลา โวเมียเขาใจหนักกวานี้ยังรับได : แมจะแตงงานไปแลว แตก็ไมวายติดวา
เปนหนึ่งในสิบหนุม ๆ ของสาวเอมมี่ แม็กซิม นักแสดงหนุมใหญก็เผยวา จําไมไดดวยซ้ําวาตนรูจักกับสาวเอมมี่
หรือไม เพราะโดยสวนตัวเปนคนขี้ลืม พรอมยังบอกอีกดวยวาถาสาวเอมมี่ทําอะไรแลวมีความสุขก็ทําไป เพราะ
เปนคนสบาย ๆ มั่นใจวาภรรยาเขาใจและเชื่อใจเพราะที่ผานมามีอุปสรรคเกิดขึ้นหนักกวาเหตุการณนี้ภรรยายัง
รับได
“ซี” เสนเสียงอักเสบ โหมรองเพลงหนัก: เตรียมปลอยซิงเกิ้ลใหมเร็ว ๆ นี้ สาวหลอ ซี ภูวรินทร จึงโหมฝกซอม
รองเพลงหนักไปหนอย จนทําใหเกิดอาการเสนเสียงอักเสบ และมีเสมหะเปนเลือด จนตองเขาโรงพยาบาลไปพบ
แพทยเปนการดวน
“คิม” รับ “เจ็ท” หึง “หมาก” ยันแคเพื่อน แตคงเลนกันนอยลง: จิ้นกันจนไดเรื่อง สําหรับ คิมเบอรลี่ กับ หมาก
ปริญ ที่ ถูกมื อดี นําเอาขอความในไลนที่ นางเอกสาวส งหาหนุ มหมากออกมาเผยแพรท างอินเทอรเ น็ตจนทํ าให
“เจ็ท” หวานใจตัวจริงของสาวคิมไมพอใจ ซึ่ง สาวคิมก็เผยวาไมรูเหมือนกันว าขอความดังกลาวหลุดออกมาได
อยางไร แตยอมรับวาคุยกันหวานเกินไป เพราะแคสงเลน ๆ กัน แจงแฟนหนุม เจ็ท มีอาการหึงจริงตามที่เปนขาว
แตไมไดมีปญหากันถึงขนาดเลิกรา
“ซี-เอมี่” รักสุกงอมพรอมแตงงาน ซื้อที่ปลูกเรือนหอ รอฤกษดีปหนา: ผานมรสุมทั้งเรื่องคุณแมที่เพิ่งเสียชีวิตไป
และมือที่สามที่เขามาตีทายครัว แตจนทายที่สุดแลวคูรัก ซี ศิวัฒน และ เอมี่ กลิ่นปทุม กออกมาประกาศขาวดีวา
ไดเริ่มสรางเรือนหอแลว แตฤกษงามยามดีของงานพิธีกลับมีเปนปหนา ซึ่งยังตอรอดูไปอีกนิดวาจะตกลงเปนวัน
และเดือนอะไร
“ยิปซี” โตรีเทิรน “ปนจั่น” ถากลับมาคบกันบอกแนนอน: นักแสดงสาวยิปซี กีรติ มหาพฤกษพงศ ปฏิเสธขาววา
กําลังหวนกลับไปคุยสานสัมพันธกับอดีตแฟนหนุม ปนจั่น กวิน อิ่มอโนทัย ลั่นถากลับไปคบกันเหมือนเดิมเมื่อไหร
จะบอกแนนอน
“บอย” แจง “ตอง” เชื่อใจไมจิ้น “มารก”ี้ นอกจอ: บอย ปกรณ เผยเปนพระเอกคูจิ้นกับสาวมารกี้ ไมทําใหแฟน
ตัวจริงโกรธ ตรงกันขามที่ หนุม “ตอง” ปลื้มเสียอีกที่กระแสของแฟนสาวดี
“ตุกตา” ปลื้ม “สตางค-เวลล” เรียนจบ ไฟแรง! บินกลับมาชวยงานคุณแม: ไปเรียนเมืองนอกเสียตั้งนานสําหรับ
สาวสตางค ดิษยลดา และ เวลล มิสเตอรดี หรือดิษยกรณ ดิษยนันท สองลูกไมของผูจัดละคร ตุกตา จิตรลดา
แหงคายกันตนา ลาสุดคุณแมคุณเกงเผยวาหลังจากเรียนจบลูก ๆ จะกลับมาชวยงานที่คายละคร แตลูกชายคน
เล็ก เวลลไดทุนเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยจึงอาจจะยังตองศึกษาที่นั่นอีก
“โนต” สบายใจได “พอรช” ไมสอย “ปู” ชัวร: มีขาวเปนคูจิ้นกับนางเอกสาว มิน พีชญา วัฒนามนตรี แตจู ๆ ก็
มีขาววาพระเอกพอรช ศรัณย เบนเข็มไปจีบนางสาวหนาคม ปู ไปรยา สวนดอกไม งานนี้พอรชเผยวาไมมีการขาย
ขนมจีบอยางที่เปนขาว และทั้งคูเปนเพียงเพื่อนนักแสดงรวมชองเทานั้น และบอกวารูสึกเกรงใจแฟนตัวจริงของ
สาวปู แตยืนยันไดวาไมไดมีอะไรกันจริง ๆ
“ปู” ย้ําขาว “พอรช” จีบไมจริง ฟุงรัก “โนต” หนักแนน: แมจะมีขาววาพระเอกหนุมพอรช ใจกลามาขายขนม
จีบสาวปู ไปรยา ลาสุ ดทั้ง คูไปรวมงานเดี ยวกั นฝายหญิงก็ ไมใ หถ ายรูป คูอีกเสี ยดวย ซึ่ งเจ าตั วก็เ ผยว า ระดั บ
ความสัมพันธของตนกับพระเอกหนุมไมมีอะไรเกินเลยไปกวาเพื่อนนักแสดงรวมชอง พรอมบอกวาแฟนหนุมตัว
จริงอยาง โนต วิเศษ นั้นไมไดใสใจกับขาวนี้เลย เพราะทั้งคูมีความหนักแนนตอกัน
“ไขมุก” เรียนรู “แดน” ทุกวัน การแตงงานไมสําคัญเทาหัวใจที่มี: คบหากันมาปกวาแลวสําหรับ ไขมุก ชุติมา
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และหนุมแดน เหตระกูล ซึ่งสาวไขมุกก็เผยวาคบกันมาเปนแรมป ก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ แตเนื่องจากทั้งคูใหเกียรติซึ่งกัน
และกันจึงทําใหมีความรักที่มั่นคงตอกัน แมตอนนี้จะยังไมคิดถึงเรื่องแต งงาน แตก็มีความสุขกับความรักที่มีใ น
วันนี้
“กิ๊ฟ-วรรธนะ” ปดฉากชีวิตหนุมสําราญ เตรียมสละโสดสาวนอกวงการ: กิ๊ฟ วรรธนะ ประกาศพรอมจูงมือแฟน
สาวนอกวงการเขาพิธีวิวาหในวันที่ 7 ก.ค. ณ โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ
“กุบกิ๊บ” รวมปารตี้วันเกิด “พิชญ” จะพัฒนาไหมเปนเรื่องอนาคต: กลายเปนที่จับตามองเปนอยางมาก สําหรับ
ความสัม พันธ ระหว างนางรายกุ บ กิ๊บ สุ มณทิ พย กั บนั กรองหนุม พิ ช ญ กาไชย ซึ่ งมี ขาววาสาวกุ บ กิ๊บ ยอ งร วม
งานวัดเกิดของฝายชาย เจาตัวออกมายอมรับวาเปนความจริง เพราะความสัมพันธเปนเพื่อนสนิท กัน สวนจะมี
โอกาสพัฒนาหรือไมนั้น ขอใหเปนเรื่องของอนาคต
“น็อต” เตรียมจัดหนักเซอรไพรสวันเกิด “ชมพู”: น็อต วิศรุต หวานใจนางเอกสาว ชมพู อารยา เผยเลือกซื้อ
ของขวัญ วันเกิด ใหแฟนสาวยาก เพราะปกติแล วสาวชมพูอยากไดอะไรก็จะซื้อเลย ดัง นั้นจึงเลือกยากวาจะซื้ อ
อะไรให จึงตองตั้งอกตั้งใจจริง ๆ
“ทับทิม” แจงสัมพันธ “สเตฟาน” เลี่ยงครอบครัวไมปลื้มฝายชาย: ทับทิม อัญรินทร เผยไมไดเปดความสัมพันธ
รักระหวางพระเอกสเตฟานขึ้นมากกวาเมื่อเกิน เพียงแตตางคนตางดูแลกันเปนเรื่องปกติ และเหตุที่พี่ชายสงจด
หมายถึงสื่อมวลชนใหเลิกนําเสนอขาของตนหับแฟนหนุม เหตุเพราะความเปนหวงจะเสียชื่อเสียง ไมไดไมปลื้ม
แฟนหนุมอยางที่เปนขาว
“แพท” เจอฤทธิ์แฟนเกาปลอยรูปสวีทคาเตียง: จู ๆ ก็งานเขา เมื่อมีภาพสุดสวีทของนางเอกสาว แพท ณปภา
กับอดีตแฟนหนุมชาวสิงคโปร ออกมาวอนเน็ต ซึ่งสาวแพทก็ชี้แจงวารูปที่หลุดออกมานั้นเคยถายไวนานแลว และ
ตนเองก็รูดวยวาแฟนคนใหมของฝายชายเปนคนปลอยภาพดังกลาว เพื่อหวังทําลายชื่อเสียงของตน อีกทั้งยังอาง
วาผูปลอยภาพทํางานเปนกระบวนการเพื่อหาเงิน ลั่นไมขอคบเปนเพื่อนอีกตอไป
ความแตกแลว “ทับทิม” เฉลย คนสงจดหมายที่แทคือพี่ชาย: หลังจากมีจดหมายลึกลับรอนถึงสื่อมวลชนใหหยุด
การนําเสนอนําระหวางสาวทั บทิ ม อั ญริ นทร กั บแฟนหนุมสเตฟาน สิ นคณาวิ วัฒน ล าสุด สาวทับ ทิม ก็ออกมา
ยอมรับแลววาคนที่สงจดหมายลึกลับนี้คือ พี่ชายแท ๆ ของเธอ เพราะพี่ชายเปนหวงที่ตนมีขาวเสีย ๆ หาย ๆ แต
ถึงอยางไร สาวคนนี้ก็บอกวาไมหวั่นกระทบความสัมพันธกับแฟนหนุมแนนนอน
“ตอล” รักหวาน “การตูน” คบ 3 ปยังเหมือนเดิม: เปนหนุมมากความสามารถอีกคนสําหรับ ตอล วันธงชัย ที่
ตอนนี้เจาตัวเซ็นสัญญาทําเพลงสังกัดแกรมมี่จนมีผลงานออกมาใหไดฟงกันหลายเพลง และสําหรับเรื่องความรัก
ระหวางสาว การตูน อินทิรา ก็ยังคงราบรื่นดีเหมือนเดิม
“คิมเบอรลี่” โตแชะรูปคู “เจ็ท” หวานสยบขาว: หลังจากที่มีมือดีปลอยภาพไลนสนทนาระหวาคิมเบอรลี่ กั บ
หมาก ปริญ ออกมาก็มีขาววาความสัมพันธระหวาแฟนหนุมตัวจริงอยาง เจ็ท ณัฐพงศ กับนางเอกสาวจะตองมี
ปญหา ลาสุดคิมเบอรลี่ไดถายรูปคูสวีทหวานหนุมเจ็ท จึงเกิดการวิจารณวาเปนการถายรูปสยบขาวลือ ซึ่งเจาตัวก็
ออกมาปฏิเสธวาไมไดตั้งใจถายภาพเพื่อสยบขาวใดๆ เพราะไมไดมีการทะเลาะ หรือเลิกรากันแตอยางใด แมตอน
แรกแฟนหนุมจะมีการสอบถามถึงภาพสนทนาดังกลาวที่เกิดขึ้นจริง แตก็คุยกันเรียบรอยแลวนั่นเอง
“เจนี่” ปดซุมดูใจหนุม ของดพูดถึง “ฟลม”: เปนโสดไมนาน ก็มีขาววาเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ซุมคบหาหนุ มอยู
แตปากแข็งไมยอมบอกเพื่อน ๆ ซึ่งเจาตัวออกมาปฏิเสธวาไมไดพูดคุยกับหนุมคนใดเลย เนื่องจากทํางานเต็มทั้ง 7
วัน พรอมเคลียรปญหาที่เคยปฏิเสธสัมพันธกับหนุมฟลมวาไมเคยคบหาดูใจกันจนเหมือนวาทั้งคูจะมองหนากันไม
ติด สาวเจนี่ ก็เลี่ยงขอไมพูดถึงเรื่องนี้
“เอ” เมิน “ใหม” ฟองกลับ 20 ลาน แอบเหน็บยังเด็กเลนใหผูใหญจัดการ: เรียกวาไมจบงาย ๆ จริง ๆ สําหรับ
มหากาพยฟอง ของสาวใหม ดาวิกา กับ เอ ศุภชัย ที่ลาสุดขาววาสาวใหมฟองกลับอดีตผูจัดการ 20 ลานบาท ซึ่ง
พอถามถึงความคืบหนาคดีความ เอ ศุภชัย ก็แอบเหน็บวลีเด็ดของนางเอกสาววา “ใหเปนเรื่องของผูใหญ”
“แพนเคก” ย้ําเปลาดูฤกษแตง “หมวดหมี”: หลังจากที่นางเอกสาว แพนเคก เขมนิจ ไปรวมงานบุญของหมอดูพี่
ขวัญ เจาของสโลแกน พี่ขวัญแมนเวอร แลวก็ถูกมองวานางเอกสาวไปหาฤกษแตงงานกับสารวัตรหมี เจาตัวก็ปฏิ
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เสะวาไมไดหาฤกษแตงงานอยางที่เปนขาว เพียงแคไปทําบุญตามคําชวนของพี่ ๆ เทานั้น
“โตโน” มาแรงอยากกิน “แตงโม” แอนอกรับเพิ่งเริ่มจีบไมนาน: อยูกันคนละคายแท ๆ แถมไมเคยรวมงานกันมา
กอน แต มีค นเห็ นนักรองหนุ ม โตโน ภาคิน ควง สาวแตงโม ภัท รธิ ดา ไปดู หนั งกันสองตอสอง ซึ่ง หนุ มโตโน ก็
ออกมายืดอกรับวาไปดวยกันมาจริง พรอมประกาศวากําลังรุกจีบนางเอกสาวตามที่เปนขาว เพียงแตเพิ่งเริ่มสาน
สัมพันธไมนาน สวนสถานะจะเลื่อนถึงขั้นไหน ขอใหเปนเรื่องของอนาคต
“เวียร” เปลาคืนดี “แคท” แฟนเกา เขินคนแซวถายแบบบั้นทายขาวจั๊วะ: ปลูกตนรักกับนางเอกนองใหม เบลลา
ราณี ไมเทาไหร ก็มีขาววา เวียร ศุกลวัฒน หวนกลับไปคุยกับแฟนเกานอกวงการที่ชื่อวา แคท ซะงั้น งานนี้หนุม
เวียรไดชี้แจงมาวา ไมเปนความจริง แตจะมีติดตามอินสตาแกรมบางเทานั้น นอกเหนื้อจากนี้ก็ไมมีการติดตอกัน
เลย และพอถูกถามถึงเรื่องการถายแบบเซ็กซี่ เวียรก็เผยวารูสึกเขินเหมือนกันที่มีเพื่อน ๆ แซววาบั้นทายขาว
“เชน” เซ็นชอง 7 ยาว 4 ป ปดมีปญหาโพลีพลัส: หลังจากที่มีกระแสออกมาเปนระยะวา เชน ณัฐวัฒน เปลงศิ
ริวัธน ออกอาการนอยใจคายโพลีพลัส จนอยากออกจาสังกัด ลาสุดเจาตัวก็เปดเผยวาไดตัดสินใจเซ็นสัญญาใหม
กับชอง 7 แลว แตสาเหตุของการออกจากสังกัดเดิมไมไดมีปญหาอยางที่เปนขาวแตอยางใด
“กี”้ เบื่อตอบเรื่องสัมพันธ “อานัส”: กี้ รฐกร สถิรบุตร เผยไมรูสึกลําบากใจที่ตองมารวมงานกับพี่ชายคนสนิทที่
เคยตกเปนขาวดวยกันอยาง อานัส ฬาพานิช พรอมวอนสื่อใหถามเรื่องอื่น ๆ บาง เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแลว
และก็ใหสัมภาษณไปหลายครั้งแลว ตอนนี้ยังไมพรอมเปดรับใครทั้งสิ้น อยากจะตั้งใจกับการทํางานเพียงอยางใด
“แอม” การันตี “แมหยก” เปนคนดี ประกาศเรงสรางตัวเก็บเงินแตงงาน: เปนหวานใจของสาวหยก ธัญยกานต
สําหรับ แอม ปฏิญญา ที่หลังจากที่แมของแฟนถูกแจงขอหาทํารายรางกาย ฝายชายวาที่ลูกเขยก็ออกมาเผยวา
แมของสาวหยกเปนคนดี แตไมทราบวาเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นไดอยางไร ที่ผานมาตนเองก็เปนกําลังใจใหแฟน
สาว พรอมประกาศวาตอนนี้เรงทํางานเพื่อเก็บเงินไวแตงงานแฟนสาว
“กรีน” โตขาวระหองระแหง “เคลลี่” เมินคนจับตามองคบไดแคไหน: เปนคูรักที่ถูกจับตามองทุกฝกาว ลาสุดคูรัก
กรีน –เคลลี่ ก็ถูกมองวาเกิดปญหาระหองระแหงใกลเลิกรากันเต็มที่ งานนี้ นางเอกสาวก็ปฏิเสธวาไมเปนความ
จริง เพราะไมเคยทะเลาะกัน แตจะมีก็แคถกเถียงปญหารวมกันมากกวา และไมรูสึกกดดันที่มีคนจับตามองวาจะ
รักกันไดนานมากแคไหน เพราะกรีนกลาววาเปนเรื่องปกติ ที่จะมีทั้งคนทีใ่ หกําลังใจและตอตาน
“อารต” ปดสงไลนจีบ “มิ้นท” วันเกิด “น้ําฝน” มีเซอรไพรส: พระเอก อารต พศุต ยอมรับวาสงไลนหานักแสดง
รุนนอง มิ้นท นวินดา จริง แตไมไดจีบ ยืนยันพูดคุยแคเรื่องงานเทานั้น พรอมเจาตัวยังมั่นใจวาขาวนี้จะไมกระทบ
ความสัมพันธกับแฟนสาวอยาง น้ําฝน โดยเมื่อวันเกิดของสาวน้ําฝนที่ผานมา ก็ไดเตรียมเครื่องประดับมอบไวให
สาวน้ําฝนใชติดตัว
“แพนเคก” แฮปป “พี่หมี” เปนบอดี้การด เรื่องแตงปลอยตามเวลาทําทุกวันใหมีความสุข: เปนคูที่กําลังหวานสุด
ๆ สําหรับ สาวแพนเคก เขมนิจ และ ร.ต.ท. ศักดิ์สุนทรที่มักจะเห็นทั้งคูไปไหนมาไหนดวยกันตลอด ราวกับเปน
บอดี้การด งานนี้แพนเคกเผยวา การออกงานรวมกันขึ้นอยูกับโอกาสมากกวา และพอถูกถามวามีการพูดคุยเรื่ อง
การแตงงานกับแฟนหนุมบางไหม สาวแพนเคกก็ตอบวา มีความสุขกับชีวิตทุกวันนี้ และผูใหญเองก็ไมไดเรงรัด
อะไร ขอปลอยใหเปนไปตามกาลเวลา
“เนนย” รอหนุมนอกวงการพิสูจนตัวเพื่อคําวาแฟน: เนย โชติกา เผยวาตอนนี้ไมไดคุยกับหนุมคนไหนเปนพิเศษ
แตมีเพียงคนเดียวที่คุยกันเปนฐานะเพื่อนมานานหลายปแลว เพราะอาจจะเร็วไปถาจะใชคําวาแฟน
“ชมพู- ปู” หอมแกมโชววาที่สะใภรักกันดี: วาที่สะใภตระกูล รังสีสิงหพิพัฒน อยาง ชมพู อารยา ไดฤกษดีเปดตัว
น้ําหอม “ชมพู อารยา แมททีเรียล ดอลล” วาที่สะใภเล็กอยาง ปู ไปรยา ก็รีบหอบเอาดอกไมไปแสดงความยินดี
ดวย พอถามถึงความสนิทสนมสาวชมพูก็บอกวา สนิทกันในระดับหนึ่ง แตไมถึงขนาดวาโทรปรึกษาปญหาหัวใจ
กัน โดยพูดติดตลกวา ตางคนตางเอาตัวรอดดวยวิธีของตัวเอง
“หยก” เตือนแมหลังบู ระวังการคบเพื่อน: นักแสดงสาว หยก เผยวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทะเลาะวิวาท
ทั่วไป ซึ่งนักแสดงสาวกลาววาตนเองและแมอยูในวงการบันเทิงมากวา 10 ป ไมเคยมีขาวเสียหาย แตเพราะเรื่อง
นี้จังกําชับแมไปวาใหระวังเรื่องการคบหาเพื่อนมากขึ้นอีกสักนิด
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“สม” เจอมารผจญรัก “รองอั๋น” ถูกกระเทย “อริน” แฉสัมพันธลับ: อุตสาหรักกันแบบเงียบ ๆ กับหนุมในเครื่อง
แบบอย าง รองอั๋น -พ.ต.ท อรรถพล แต ไ ม วายให ส ม ธั ญ สินี ก็ต องเจออุ ปสรรคที่ กระเทย อริ น ออกมาแฉ
ความสัมพันธลับ ๆ กับ รองอั๋น ซึ่ งสาวสม เปดใจวาไดคุยกั บฝายชายแลว แตก็ไ มไดซีเรีย สอะไร เพราะเจาตั ว
ยืนยันวาตนกับตํารวจหนุมไมไดเปนแฟนกัน แตเปนเพียงพี่นองกันเทานั้น
“ปู” ล็อกคิวควง “โนต” เที่ยวสเปน: นางเอกสาวปู ไปรยา เผยวากําลังดูคิวงาน เพื่อหาวันวางไปเที่ยวบารเซโล
นาพรอมแฟนหนุม
“มิ้นท” ออกตัวคุยไลน “อารต” แครวมงานกลัว “น้ําฝน” เขาใจผิด: เรียกวางานเขาเต็ม ๆ สําหรับสาว มิ้นท นิน
ดา ที่จู ๆ มีขาววาอารต พศุต มารุกขายขนมจีบ ซึ่งนักแสดงสาวก็ เผยวา งงกับขาวมาก เพราะระหวางตนกั บ
นักแสดงหนุมรุนพี่เปนเพียงเพื่อนที่รวมงานละครดวยกันเทานั้น
“นิว” ปดเปลาเปดตัวคบ “นาว” เปนพี่นองสนิทยังไมเรียกแฟน: ยอมรีบวากําลังคบหากับนางเอกสาว นาว ทิสา
นาฎ สําหรับหนุม นิว วงศกร ที่ลาสุดเผยวา ศึกษาดูนิสัยกันจริง แตไมเรียกวาแฟน เพราะเร็วเกินไป แต ก็ไมได
เปดตัว หรือปดบังอะไรอยางที่ขาวลง
“ตาล กัญญา” งง! ขาวแตงงาน ย้ําหวงชีวิตโสด: จู ๆ ก็เจอขาววอนโลกออนไลนวา ดาราสาว ตาล กัญญา เตรียม
ตัวแตงงานกับแฟนหนุมนักธุรกิจชาวตางชาติ ไมเคิล ราเฟล ที่คบหากันมาพักใหญ เจาตัวก็เผยวา งงกับขาวที่
เกิดขึ้น เพราะไมเคยใหสัมภาษณเรื่องแตงงานมากอน อีกทั้งยังไมมีการจะแตงงานในเร็ว ๆ นี้แนนอน เพราะเปน
คนหวงชีวิตโสด
“เจมส” ปดฟนคาตัว 14 ลาน ถอมตัวไมกลาเทียบ “ณเดชน”: เรียกวากระแสคุณชายหมอฟเวอรมาแรงสุด ๆ
จนลาสุดทําใหมีขาววาพระเอกนองใหม เจมส จิรายุ ตั้งศรีสุข โดงดังจนไดคาตัวพรีเซ็นเตอรถึง 14 ลาน งานนี้
หนุม เจมส จิรายุก็บอกวาไมทราบถึงรายละเอียดคาตัว แตคิดวาไมถึงหลัก 14 ลานบาทแนนอน พรอมยังบอกอีก
วาไมคิดเทียบชั้นนักแสดงรุนพี่อยาง ณเดชน แนนอน เพราะที่ผานมายกใหเปนตัวอยางในการทํางานของตนเอง
ดวยซ้ํา
“เจมสมาร” ปฏิเสธแขงดัง “เจมสจิ” ปอง “พี่เอ” ปนราคาคาตัวเปนแสน: กระแสแรงไมมีตกจริง ๆ สําหรับ
พระเอกหนุม เจมส มาร แตก็ไมวายมีขาวเมาทออกมาวาตอนนี้คาตัวออกงานของพระเอกหนุมนั้นขึ้นถึงหลักแสน
เพราะฝมือของผูจัดการชื่อดัง เอ ศุภชัย ที่พยายามแขงกับ ปก ชาญฉลาด ผูจัดการของหนุม เจมส จิรายุ ซึ่งหนุม
เจมสมาร ก็โบยวาใหไปถามผูจัดการสวนตัวเรื่องคาตัวจะดีกวา เพราะตนเองมีหนาที่ทํางานเทานั้น แตเทาที่เจา
ตัวทราบไมมีการพยายามอัพคาตัว แขงกับนักแสดงรุนเดียวกันอยาง เจมส จิ แนนอน
“โปป” ไมแครโดนแฉ รับงานซอนเรื่องเยอะ: เคยโดนขาววารับงานซอนกันตั้งแตเขาวงการมาใหม ๆ จนกระทั่ง
ลาสุดอดีตผูจัดการสวนตัว ก็ออกมาแฉวาพระเอกหนุมชอบแอบไปรับงานเองเปนการสวนตัวโดยไมผานผูจัดการ
ทําใหการจัดคิวคลาดเคลื่อน ซึ่งเมื่อเจอหนุมโปป เจาตัวก็เผยวาไมเคยตกลงรับงานดวยตัวเอง ที่ผานมาก็รับงาน
จากผูจัดการมาตลอด ซึ่งตนเองมีหนาที่เพียงทํางานนั้น ๆ ใหดีที่สดุ แตเหตุที่เปลี่ยนผูจัดการนั้นไมไดมีปญหากัน
แตเพียงอยากให แหมม ผูจัดการดาราชอง 3 ดูแลคิวให เพราะมีความละเอียดในการจัดคิว
“เจนนี่” แพลนแตง “อั๋น” ปหนา เล็งลุยธุรกิจรานอาหารที่อเมริกา: หลังคบกันมานาน 18 ป ลาสุดสาว เจนนี่
เจนนิเฟอร โปลิตานนท ก็เผยวาจะลั่นระฆังวิวาหกับแฟนหนุม อั๋น ศราวุธ ภายในปหนา ซึ่งหลังจากที่แตงงาน
แลวนั้นเจาตัวก็จะตองเดินทางไปกลับระหวางประเทศไทย และอเมริกา เพราะนักรองสาวมีธุรกิจรานอาหารที่
อเมริกา
“จียอน” โตควง “อาร” ขึ้นคอนโด ยันสัมพันธไมคืบยังเปนแคพี่นอง: ถึงจะออกมาปฏิเสธไปหลายครั้งสําหรับ
นักแสดงสาวเกาหลี ซอ จียอน วาไมไดเปนมือที่สามแทรกสัมพันธรักระหวางนักรอง อาร กับนักแสดงสาวเจี๊ ยบ
ชมพูนุช ถึงขนาดมีขาววาฝายชายนั้นแอบขึ้นคอนโดของเจาตัวมาแลว ซึ่งสาวจียอน ก็ไดออกมาปฏิเสธวาไมเ ปน
ความจริง เพราะตนอาศัยอยูกับครอบครัว และก็ขับรถเปนไมตองใหใครไปรับสงถึงบาน พรอมย้ําถึงความสัมพันธ
วาเปนเพียงพี่ชายกับนองสาวเทานั้น
“ชาคริต” คึก คิดผุดธุรกิจเอาใจ “วุนเสน”: มารับหนาที่เปนพิธีกรรายการธุรกิจ ทําเอา ชาคริต แยมนาม เกิดคึก
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อยากสรางธุรกิจเอาใจภรรยาสาวบาง เพราะเจาตัวเผยวาจะเอาประสบการณและความรูที่ไดรับจากรายการไป
ใชกับครอบครัวที่กําลังวางแผนทําธุรกิจดวยเชนเดียวกัน
“น้ําตาล” ยังไม เปดใจรับใคร ขอบคุณ “สน” ติดตามผลงาน: เพิ่งเขาวงการมาแท ๆ สําหรับสาวหนาหวาน
น้ําตาล พิจักขณา ที่เนื้อหอมทําเอาหนุม ๆ ออกหนาวาปลื้มอยูไหนคน ลาสุดกับหนุม สน ยุกต ที่ก็ออกตัวยอมรับ
เชนกันวาแอบปลื้มสาวคนนี้อยู ซึ่งสาวน้ําตาลก็เผยวารูสึกขอบคุณที่ชื่นชอบในผลงาน แตชีวิตจริงยังไมมีคบกับ
หนุมคนไหน เพราะวายังไมพรอมที่จะเปดรับเรื่องหัวใจ โดยอยากจะขอมุกับงานการแสดงใหดีที่สุดกอนนั้น
“สน” ถูกชะตา “น้ําตาล” ไมคิดจีบขอเปนแฟนคลับก็พอ: ทําเอาหลายคนอดแซวไมไดหลงจากที่หนุมสน ยุกต
สงไพศาล โพลตรูปคูกับสาวน้ําตาล พิจักขณา คนเลยมองวาหนุมคนนี้แอบปลื้มนางเอกสาวเสียแลว เจาตัวก็เ ผย
วา แคเปนการชื่นชอบ และแอบปลื้มจากผลงานการละครมากกวา ไมไดมีอะไรเกินเลยไปกวานั้น พรอมประกาศ
ตัววาขอเปนแคแฟนคลับ ไมมีอะไรในกอไผจริง ๆ
“เคน” ชินคนติดภาพเจาชู: ตั้งแตเขาวงการมาหนุมเคน ภูภูมิ ก็มีขาวกับสาว ๆ ไมหยุดไมหยอน แตตนเองก็ไม
ยอมรับที่จะคบหากับใครเปนตัวตนสักที จนมีคนมองวาเปนพระเอกเจาชู ซึ่งเจาตัวก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้มาวา ไมรูสึกที่
มีคนมองตนเปนภาพลักษณเจาชู เพราะรูสึกชิน อีกทั้งยังปฏิเสธอีกวาตนจริงของหนุมเคน ไมไดเปนคนเจ าชูสัก
นิด
“ปู” เมิน “เมย” แขวะเรื่องเซ็กซี่ ลั่นยุใหเกาเหลากับ “อั้ม” ไมขึ้นชัวร”: หลังจากที่มีการเปลี่ยนนางแบบมาเดิน
ชุดฟนนาเลในงานเปดตัว นิตยสารขอเคลียร จาก อั้ม พัชราภา เปน ปู ไปรยา โดยสาวปู ชี้แจงวาไมทราบวามีการ
รับงานแทน อั้ม พัชราภา แตที่สาวเมยพยายามที่จะพูดแขวะเรื่องที่ตนเองไดรางวัลสาวเซ็กซี่ เนื่องจากอั้ม พัชรา
ภาขอถอนตัวจากเวทีแลวละก็ เปนอันไมมีผลกระทบตอความสัมพันธของทั้งคูแน เพราะโดยสวนตัว ปู ไปรยยา
กับเซ็กซี่สตารอั้มนั้นไมไดมีความรูสึกไมดีตอกัน
“แตงโม” วอนแฟนคลับใหโอกาสคบ “โตโน” ถาไมดีจริงสั่งใหหยุดความสัมพันธไดเลย: แตงโม ภัทรธิดา ขอ
โอกาสจากแฟนคลับที่ตอตานการคบหาระหวางตนกับหนุมโตโน วาตนจะพยายามทําตัวใหดีขึ้น และรับปากวารัก
โตโนจริง ถาไมไดจริง แลวใหฝายชายยุติความสัมพันธไดเลย
“อั้ม” เบื่อออกอีเวนตตอบคําถามเดิม ๆ ยันไมแตง “แอมป” จวกสื่อเลิกเขียนได: อั้ม พัชราภา ปฏิเสธขาวลือวา
กําลังจะแตงงานกับแฟนหนุม แอมป พิธาน และที่หางหายจากการรับงานอีเวนตไปเสียนานนั้น เนื่องจากเจาตั ว
รูสึกเบื่อ ๆ เทานั้น จึงเลือกรับงานที่เฉพาะเปนคนรูจัก
“โบวี่” ปลื้ม “บี้” ไมวอกแวก ขอเวลาอีกนิดรอพิสูจนเรียกแฟน: แมจะตองเดินทางไป ๆ มา ๆ ระหวางประเทศ
ไทย และเกาหลี สําหรับ บี้ เคพีเอ็น แตงานนี้สาวโบวี้ อัฐมาเผยวามั่นใจ เพราะฝายชายไมออกนอกลูนอกทาง
พรอมขอเวลาอีกสักนิด เพื่อเลื่อนสถานะเปนแฟน เร็ว ๆ นี้
“โตโน” ปดนอยจถูกแอนตี้คบ “แตงโม” ไมอยากพูดมาก ย้ําใหดูที่การกระทํา: กอนหนานี้ออกมายืดอกยอมรับ
วากําลังคบหาดูใจกับ แตงโม ภัทรธิดา จนทําใหเกิดการตอตานจากแฟนคลับ จนมีหลายคนมองวา หนุมโตโนมี
อาการนอยใจ ซึ่งเจาตัวก็บอกวาไมไดมีความรูสึกนอยใจใด ๆ เพราะเปนความคิดของแตละคน แตอยากใหดูท ี่
การกระทําของคนสองคนทีค่ บกันมากกวา และไมอยากจะพูดถึงการตอตานในครั้งนี้อีกแลว
“แนท” โดนติงถายโปเกินวัย “เจง” ชมสวยดีแคใหลดอวน: เปนสาวเต็มตัว แนท ณัฐชา ถายแบบเซ็กซี่ ซึ่งเจาตัว
ก็ย อมรั บว าเป นการถ ายแบบที่ ส นุกดี ด านแฟนหนุม ก็ ชื่นชมว าสวย แตอยากให ล ดความอวนลงอี กนิ ด หน อย
เทานั้น ดานผูใหญก็ไมไดติติงวาโป แตอยางใด
“สา” มีหนุมนอกวงการคุยดวย ขอดูนาน ๆ กลัวชวงโปรโมชั่น: สา มาริสา ยอมรับวากําลังมีหนุมนอกวงการคุย
ดวยจริง แตอยากใหเวลาในการศึกษาดูใจกันนาน ๆ เพราะวาประสบการณความรักที่ผานมา ทําใหวิตกกับเรื่อง
ของโปรโมชั่นที่จะมีความหวานแคในชวงแรก ๆ เทานั้น
“ปู” อุบใหของขวัญ “ชมพู” เรือนแสน: ปู ไปรยา หอบขวัญไปงานวัดเกิดของสาวชมพู อารยา โดยของขวัญนั้นมี
มูลคากวา 6 หลัก ไมยังไม ขอบอกวาเปนอะไร เพราะวาสาวชมพูยัง ไมไดเปดดู โดยเจาตัวยอมรับวาการเลือก
ของขวัญใหนางเอกสาวรุนพี่นั้นยากมาก เพราะฝายนั้นมีของครบทุกอยางแลว
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“ริท” ฝาก “แตงโม” รัก “โตโน” ใหจริง อยาแคชั่ววูบวอนแฟนคลับเขาใจ: ถูกจับใหเปนคูจิ้นตั้งแตอยูในบาน
เดอะสตาร สําหรับหนุมโตโน กับ ริท เรืองฤทธิ์ ซึ่งลาสุด หนุมริท ก็ออกมาชี้แจงวาตนกับโตโนไมไดเปนแฟนกัน
เพราะฉะนั้นอยากใหแฟนคลับเขาใจ และถาสิ่งที่นักแสดงรุนพี่ทําแลวมีความสุข ตนก็ตองขอแสดงความยินดีดวย
“กุบกิ๊บ” โตโพสตไอตีคิดถึง “มาริโอ” สนิท “พิชญ” มากขึ้นแตยังเปนเพื่อน: สาวกุบกิ๊บ สุมณทิพย ปฏิเสธวา
ไมไดโพสตขอความวา “คิดถึง” นั้นหมายถึงอดี ตคนรัก หนุมมาริโอ เมาเรอ วอนสื่ออยาโยงถึงอดีตแฟนหนุ ม
พรอมยอมรับวาตอนนี้สนิทกับ นักรอง พิชญ กาไชย จริง แตในฐานะเพื่อนเทานั้น
“น้ําตาล” แชะภาพคู “สน” แคพี่นอง เกรงใจผูใหญมีขาวกับผูชายถี่: น้ําตาล พิจักขณา ชี้แจงถึงการถายรูปคูกับ
พระเอกหนุม สน ยุกต วาไมไดมีอะไรเกินเลยไปกวาความเปนพี่นอง พรอมเผยความรูสึกวาเกรงใจผูใหญในวงการ
หลาย ๆ ทาน ที่ตนมีขาวกับผูชายหลายคน
“เมย” ปด แขวะ “ปู” ไมเหมาะตําแหนงเซ็กซี่ รูดซิปปากเลาจูบ “ปาลม” กลางหาง: เมย พิชญนาฏ สาขากร
ปฏิเสธวาไมไดแขวะนางเอกสาวปู ไปรยา เรื่องความเซ็กซี่แตอยางใด พรอมชี้แจงวาภายในงานรับรางวัลวันนั้น
ตนเองพูดดีกับทุกคน และกับ ปู ไปรยา เองก็ไมทะเลาะกัน แตอยางใด
“อั้ม” ได “ฟองเบียร” แตงเพลงให “: อั้ม พัชราภา ใหของขวัญวันเกิด แฟนหนุม แอมป พิธาน เปนเพลงที่ใหนัก
แตงเพลงฝมือดี อยาง “ฟองเบียร ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม” แตงให
“สตางค” รับตกใจ มือดีปลอยภาพคูหวานใจ: หายหนาไปเรียนตอตางประเทเสียนาน สําหรับ สตางค ดิษยลดา
แมจะกลับมาไมนานแตก็เจอขาวมือดีปลอยภาพคูหวานใจ ซึ่งเจาตัวก็ยอมรับวาไมคอยตกใจเทาไหร แตตอไปก็จะ
ระมัดระวังตัวในการโพสตรูป และขอความมากขึ้น
บาน “มิค” เรงอยากอุมหลาน “เบนซ” แพลนวิวาหปหนา: นางเอกสาวเบนซ พรชิตา ณ สงขลา ยอมรับญาติ
ของแฟนหนุม มิค บรมวุฒิ อยากอุมหลานจริง โดยเจาตัวและแฟนหนุม วางแผนวาจะลั่นระฆังวิวาหภายในปหนา
“ปนจั่น” คืนดี “ยิปซี” แตยังไมเรียกแฟน: แมจะกลับมาคุยกันอีกครั้ง สําหรับ หนุมปนจั่น ปรมะ กับ สาวยิปซี คี
รติ แตงานนี้ฝายชายเผยวาคุยกันจริง แตไมเหมือนเดิม ขอเวลาศึกษาอีกนิด ยังไมขอใชคําวาแฟน
“ใหม” เขิน “ตรัย” ขอแตงงานปหนา: จอคิวเปนวาที่เจาสาวอีกคน สําหรับ ใหม สุคนธวา เกิดนิมิต เพราะลาสุด
เจาตัวเผยวาหวานใจนักแขงรถ ตรัย ธนิษฐ เพิ่งจะขอแตงงานสด ๆ รอน ๆ
“จุย” เซ็งจัดเจอโรคจิตบุกถึงบาน รับหัวใจสีชมพูคุยหนุมนอกวงการ: จุย วรัทยา นิลคูหา ถูกโรคจิตติดตามไปถึง
บาน
“เบลลา” ปด “เวียร” เมาบุกบาน ทําพอไมพอใจไลตะเพิดกลับ: เบลลา ราณี ปฏิเสธขาว พระเอกหนุมคนสนิท
ดื่มเหลาจนเมา แลวไปหาถึงที่บาน ทําเอาพอของเจาตัวไมพอใจถึงกับออกปากไลใหกลับบานไป
“ญาญา” โตรับงานอีเวนตชั่วโมงละแสน: ญาญา อุรัสยา สเปอรบันด ปฏิเสธขาวคาตัวงานอีเวนทชั่วโมงละแสน
ซึ่งญาญาชี้แจงวา เรทการรับงานไมไดคิดเปนชั่วโมง และก็ไมไดแพงขนาดนั้น เพราะคงจะไมมีใครจาง
“เอ” แจงยันไมพรอมรับงานละคร “ปอ” แซวตองไปลดน้ําหนักกอน: เอ พรทิพย อัพเดทความนารักของลูกชาย
วาหนาตาเหมือนพอปอ ซึ่งพอถูกถามวาเมื่อไหรจะกลับมารับงานละครอีก เจาตัวก็เผยวาอยากเลี้ยงลูกใหโตขึ้น
อีกสักนิด แตฝายสามีนั้นกลับแซววาตองไปลดน้ําหนักใหผอมเสียกอน
“แตงโม” แจงตัวปลอมโพสตไอจี เชื่อแฟนคลับดีแยกแยะได: นางเอกสาวแตงโม ภัทรธิดา ชี้แจงถูกปลอมชื่อทั้ง
เฟซบุค และ ไอจี เพื่อโพสตขอความที่ไมเหมาะสม แตมั่นใจวาแฟนคลับสามารถแยกแยะไดวาเรื่องใดเปนเรื ่อง
จริง
“เข็ม” ปดสละโสดหนุมรุนนอง ออกเดทถี่ แตยังไมถูกใจ: เข็ม รุจิรา เผยวาตอนนี้โสด แตยอมรับวามีคุยกับหนุม
ๆ บาง แตยังไมใชแฟน จึงไมมีการสละโสดอยางที่เปนขาว
“เบสท” โตวิวาหสายฟาแลบ รัก “ฮีโร” รอดูพิสูจนโปรโมชั่น: เบสท ชนิดาภา ชี้แจง ขาววิวาหสายฟาแลบ วา
เปนเพียบเหตุการณเขาใจผิด ที่วานั้นเธอไปลองชุดเจาหญิงเพื่อถายงานโฆษณา และบังเอิญวาแฟนหนุมไปด วย
และไดมีการถายรูปคูกัน ทําใหเกิดการเขาใจผิด
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“เปย” รับอยากมีลูกคนที่สอง รอเวลาเหมาะบทดี ไมทิ้งละคร: เปย ปานวาด เหมมณี เผยพัฒนาการลูกดีเยี่ยม
อยากมีลูกคนที่ 2 แตขอทุมเทเวลาใหกับลูกชายคนนี้กอน สวนเรื่องของงานแสดงนั้น เจาตัวเผยวาถามีบทบาทที่
เหมาะสมก็อยากจะรับ เพราะรักในการแสดง
“แพนเคก” ปลื้ม “พัตเตอร” เปนทหารเปลี่ยนนิสัย: แพนเคก เขมนิจ เผยคิดถึงนองชาย พัตเตอร ภัทรนันท ที่
กําลังรับใชชาติอยูในกรมทหาร แตดีใจที่นองชายบุคคลิกโตขึ้นเปนผูใหญเต็มตัวแลว
“แซมมี”่ หึง “เอมมี่” จริง “กอลฟ” ไมงอ เพราะไมผิด: กอลฟ ธนวัฒน ยอมรับวาหางกับแฟนสาว แซมมี่ เคาว
เวลล จริง เหตุเพราะฝายหญิงหึงที่ตนถายรูปคูกับ นักแสดงสาว เอมมี่ มรกต ซึ่งตอนนี้ตนยังไมวางมีเวลาเคลียร
ปญหากับแฟนสาว เพราะไมมีเวลา
“กระแต” ถูกใจ “หลุยส” แตไมฟนธงสถานะ “แฟน”: กระแต ศุภักษร ควงหนุมคนสนิท หลุยส อาทิตย มา
ร ว มงานแต ง กิ๊ ฟ วรรณธนะ พร อ มเผยถึ ง ความสั ม พั น ธ กั บ หนุ ม หลุ ย ส ว า สนิ ท กั น จริ ง แต ยั ง ไม ข อระบุ
ความสัมพันธวาใชแฟนหรือไม
“น้ําฝน” เชื่อใจ “อารต” ไมกิ๊ก “มิ้นท” ไมพรอมแตง ขอสรางฐานะมั่นคงกอน: น้ําฝน พัชรินทร เผย มั่นใจในตัว
แฟนหนุม อาร พศุต เชื่อวาฝายชายไมไดขายขนมจีบ นักแสดงสาวรุนนอง มิ้นท นวินดา อีกทั้งยังเปดใจวาไมคิด
เรื่องแตงงานตอนนี้ เพราะจะขอสรางเนื้อสรางตัวใหมันคงกวานี้
“แตงโม” เจอแฟนคลับตานไมเลิก “โตโน” ซึมปลอบพลังใจใหเขมแข็ง: แตงโม ภัทรธิดา เปดใจยังโดนกระแส
ตอตานเรื่องความรักกับแฟนหนุมโตโนไมเลิก ลาสุดยอมรับวาฝายชายมีอาการซึมเศรา เพราะเครียดหนัก โดยยัง
บอกอีกวา ตางคนตางชวยใหกําลังใจกัน
“ขวัญ” ไมยุงเรื่อง “ออม” ยกกอง “อาย” ใหกําลังใจเปนแรงสนับสนุนที่ดี: ขวัญ อุษามณี ชี้แจงรายละเอียดที่
กองละคร “เจาสาวสลาตัน” ถูกยกกองบอย ๆ เหตุเพราะ พระเอก ออม อรรคพันธ เบี้ยว วาไมขอยุงเรื่องของ
เพื่อนนักแสดง แตจากเหตุการณของตนเองเมื่อครั้งกอนนั้น เกิดจากความเขาใจผิด ซึ่งตนไดขอโทษทางผูจัดละคร
ตุกตา จิตรลดา ไปแลว ตอนนี้ก็ไมมีความขัดแยงใด ๆ
“ญิ๋ง” ไมปดโอกาส “ออม” แตสเปกชอบฝรั่งมากกวา: ญิ๋ง รฐา โพธิ์งาม เปดใจ ไมปดโอกาสที่จะพูดคุยในฐานะ
เพื่อนกับ ออม อรรคพันธ แตใจจริงชอบผูชายตางชาติฝงยุโรปมากกวา
“พลอย” ดูใจ “เตนท” ประทับใจติดดิน สมถะ: แมจะปลอยหัวใจใหโสดมานานแลว แตลาสุด สาว พลอย รัตน
รัตน ก็กําลังเปดใจคบหากับหนุมเตนท อยู วพลอยเผยวาชอบที่ชายหนุมเปนคนติดดิน
“วี” ยันไมเคยควง “เอมี่” ดูหนัง: จู ๆ ก็มีขาววาหนุม วี วีรภาพ ควงสาวเอมี่ อาเมเรีย ไปดูหนังกันสองตอสอง
ซึ่งเจาตัวก็เผยวา ไมเปนความจริง เพราะชวงที่ผานมาตนเองนั้นโหมงานถายละครแตเพียงอยางเดียวเทานั้น อีก
ทั้งยังไมไดรูจักนักแสดงสาวเปนการสวนตัวอีกดวย
“เพ็ชร” ปดอัพคาตัวงานเปนแสน: ขึ้นแทนเปนพระเอกลูกรักคนใหมของชอง 3 ลาสุดมีกระแสขาววานักแสดง
หนุมอัพคาตัวขึ้นเปนหลักแสน ซึ่งเจาตัวก็ปฏิเสธวาไมรูรายละเอียดเรื่องคาตัว เพราะผูใหญทาชองจะเปนคนดูแล
ให แตเหตุที่ตนมีงานอีเวนตนอยลงนั้นไมใชเพราะ คาตัวที่แพงขึ้นแนนอน แตเปนเพราะตองเทคิวทั้งหมดใหกับ
การถายทําละคร
“แมทธิว” ถึงงานยุงก็ตองเจอ “ลิเดีย” รักสุกงอมอีก 2 ปแพลนแตง: แมทธิว ดีน เผยวาแมตนจะงานยุงมาก
ขนาดไหน ก็ตองหาเวลาไปพบแฟนสาวอยาง ลิเดีย ศรันยรัชตบาง ซึ่งคาดวาอีก 2 ปจะเริ่มคิดเรื่องงานแตงงาน
อยางจริงจัง
“เจมส” ไมเชื่อ “มิ้นท” เมาทสาวแตกกลางกอง ไมนอยด “นก” โพสตไอจี “รณพีร” เรตติ้งตก: ยังคงถูกเมาทไม
เลิกวาเปนชายไมแมน สําหรับพระเอกดาวรุง เจมส มาร ที่ลาสุดมีขาววานางเอกสาว มิ้นท ชาลิดา เปนคนเมาท
เรื่องนี้ จนกลายเปนขาวลือกระฉอน งานนี้พระเอกหนุมเผยวาไมซีเรียสกับขาวที่เกิดขึ้น เพราะไมเชื่อ วาจะเปน
การกระทําของเพือ่ นนักแสดง อีกทั้งยังชี้แจงวาละครที่ตนเลน เรื่อง คุณชายรณพีรนั้น งานออกมาดี จึงไมนอยใจ
“กุบกิ๊บ” ปดเรียก “พิชญ” วา “พอ” เปดใจคุยหนุม แตคอย ๆ ดูกันไป: กุบกิ๊บ สุมณทิพย เผย เปดใจคุยหนุม ๆ
จริง แตไ มไดเจาะจงวาจะคบใครเปนพิเศษ เพราะไมอยากปดโอกาสตัวเอง อีกทั้งยั งปฏิเสธวาไมได เรียกหนุ ม
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พิชญ วา “พอ” พรอมยืนยันสัมพันธแคเพื่อนเทานั้น
“ซารา” ทบทวน “เอ็ม” คบกัน 9 ป เคยชินเกินไป: ซาราห เล็กจ กับหวานใจ เอ็ม สืบสกุล ที่ลาสุดนางเอกสาว
อัพเดทถึงความสัมพันธวายังไมคิดถึงเรื่องแตงงานเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากคบหากันมานาน จึงทําใหความหวานลดลง
จึงอยากขอพักความสัมพันธ เพื่อทบทวนความสัมพันธอีกที
“ตูมตาม” คบ “เมย” มีแตเรื่งสบายใจ ฝายหญิงไมหวั่นมีแฟนคลับแอนตตี้: ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง เผยถึง
ความสัมพันธรักกับแฟนสาว เมย สิรินทร วามีความสุข และสบายใจเปนอยางมาก อีกทั้งฝายหญิงยังไมซีเรียสที่มี
กระแสจากแฟนคลับตอตานความรักในครั้งนี้
“โดนัท” เครียดจัดงานหนัก ปลอยวางปญหา “อนันดา”: โดนัท มนัสนันท พันเลิสวศสกุล เปดใจถึงความสัมพันธ
กับหนุม อนันดา เอเวอรริ่งแฮม วาไมมีเวลาเคลียรปญหากับชายหนุม เหตุที่เจาตัวและฝายชายก็ตองทํางานหนัก
แตถึงแมวาไมไดคุยกันมากนัก แตก็ไมไดมีปญหา ทะเลาะเบาะแวงกัน
“เจนี่” ปฏิเสธ “ชนมสวัสดิ”์ รับ-สงถึงกอง รูจักแตไมเคยไปไหนมาไหนดวย: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ปฏิเสธขาวมี
พอบุญทุมใหเงินชอปปงถึงฝรั่งเศส โดยบอกวาของที่ซื้อทุกชิ้นมาจากน้ําพักน้ําแรงของตนเอง พรอมชี้แ จงวา เอ
ชนมสวัสดิ์ ไมเคยไปรับ-สงที่กองถายอยางที่เปนขาว
“อั้ม” แจงยังไมมีฤกษแตง “นัท” ปนี้ งงมีชื่อเที่ยวเซานาเกยที่มาเกา: อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท ปฏิเสธขาวขอแฟน
สาว นัท มีเรีย แตงงานที่มัลดีฟส โดยกลาววา ยังไมมีฤกษแตงสาวนัทในปนี้แนนอน พรอมโวยอยากเห็นหนาคน
ปลอยขาวเจาตัวเที่ยวเซานาเกยที่มาเกา
“เบลลา” ปดจับคู “หมาก” ปารตี้เมากรางกลางรีสอรท: เบลลา ราณี ปฏิเสธขาวเมาแลวกรางกลางรีสอรทแหง
หนึ่งที่หัวหิน โดยเจาตัวชี้แจงวา เกิดจากเหตุการณเขาใจผิดมากกวา
“อนันดา-โดนัท” ไปไมรอด รับเลิกแลวเหลือแคเพื่อน: อนันนดา เอเวอรริ่งแฮม เปดใจยอมรับลดความสัมพันธ
โดนัท มนัสนันท แฟนสาว เหลือแคความเปนเพื่อน เนื่องจากเขาใจวาตนเองเปนคนคบหาดวยยาก
“เอมมี่” โตแทรกรัก “แซมมี่-กอลฟ” สนิทฝายชายแคนองไมมีทางพัฒนา: งานเขาจนไดเมื่อ เอมมี่ มรกต กิติ
สาระ ถูกโยงวาเปนมือที่สาม แทรกกลางระหวางความรักของ กอลฟ อนุวัฒน เชิดชูรัตนา และ แซมมี่ เคาวเวลล
โดยสาวเอมมี่ เผยวาไมมีทางพัฒนาความสัมพันธกับฝายชายเด็ดขาด เพราะเปนเพียงแคนองชายคนหนึ่งเทานัน้
“ฝน” ปดเกาเหลา “ฮาย” ไมอยากรวมงานหนัง: หลังจากที่มีขาววา ฝน ธนสุนทร ปฏิเสธรวมเลนภาพยนตร
“รวมพลคนลูกทุงเงินลาน” เพราะเกาเหลากับนักรองลูกทุงรุนใหญ อาภาพร นครสวรรค งานนี้ เจาตัวก็เผยวา
ไมไดมีความขัดแยงกับนักรองรุนพี่แตอยางใด
“ลีเดีย” โต “แมทธิว” ขอแตง ตอนนี้ยังเด็กรอเวลาลงตัวอีกนิด : ลีเดีย ศรัณยรัชต เปดใจยังไมพรอมแตงงาน
แฟนหนุม แมทธิว โดยขอเวลาดูใจใหถึง 10 ปกอน ซึ่งตอนนี้ก็ 8 ป แลว ทั้งนี้ตนเองยังเห็นวาอายุยังนอยอยูจึงไม
อยากเรงรัดในเรื่องนี้
“เคน” เบรกงานอีเวนต เนนเลนละคร-ดูแลลูก: เคน ธีรเดช เผย ไมอยากรับงานอีเวนตเพราะแกแลว สวนตัวขอ
ทําบทบาทพอที่ดูแลลูก ๆ ที่บาน สวนงานละครที่ภรรยาหนอย บุษกร ขึ้นแทนเปนผูจัด อยาง กลรักสตรอเบอรี่ ก็
กําลังถายทําไปกวาครึ่ง คาดวาแฟน ๆ จะไดชมปลายปนนี้แนนอน
“คิม” โต “เจ็ท” ทุมซื้อบานให ความสัมพันธดี มีเวลาเจอกันถี่ขึ้น: คิมเบอรลี่ ปฏิเสธขาวเจ็ท ณัฐพงศ ซื้อบานให
อยู โดยยืนยันวา เปนบานที่ซื้อเองทุกบาททุกสตางค สวนความสัมพันธ กับแฟนหนุมนั้น ตอนนี้สาวคิมเผยวามี
โอกาสไดเจอกันบอยขึ้น เพราะตองหาเวลาวางมาเจอกันบาง
ภาพหลุดหนุมตี๋ดินเนอรกวนเพื่อน “มิว” ไมปฏิเสธ มีคนคุยดวยแลว: หลังจากมีภาพของสาวมิว นิษฐา คูกับแฟน
หนุมนอกวงการ เจาตัวก็ออกมายอมรับวา เปนคนที่กําลังคบหาดูใจอยูจริง โดยไมกลัววาจะกระทบความนิยมใน
วงการบันเทิง
“ชาชา” แฮปป “เลโอ” เทคแครดี ปดฝายชายขี้หึง กันทาหนุมอื่น: สาวชาชา อริตตา เผยแคชวนแฟนหนุม เลโอ
โซสเซย รวมดูละครเวที “ลัดดาแลนด” โดยเจาตัวปฏิเสธวาฝายชายไมไดตามติดแจ เพราะกลัวจะมีหนุม ๆ มา
ตามจีบ
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“นิโคล” ยันภาพ “วูดดี้” ขยําเตา! โพสตสนุก ๆ ไมไดคิดอะไรมาก: นิโคล เทริโอ ถูกวิพากษวิจารณภาพที่ วูดดี้
วุฒิธร โอบขยําเตา คุณแมยังสาวแบบพอดี สาวนิโคลก็ชี้แจงวา เปนการถายภาพเลนสนุก ๆ ไมไดมีเจตนาสอไป
ไหนทางใด
“แอริน” รีเทิรน “ไรอัน” ไมเต็มรอย หวั่นซ้ํารอยเการอเวลาปรับจูน: หลังจากออกมายอมรับวากลับมารีเทิรนรัก
อีกครั้ งกับ ไรอัน เจทท พี่ช ายของสาววิ กกี้ สุนิส า เจทท เจาตั วก็เผยวา ยังไม กลับมาคบกั น 100 เปอร เซ็นต
เพราะยังหวั่นใจวาจะซ้ํารอยเกาที่มีปญหากัน คงตองรอเวลาที่ทั้งสองคนปรับตัวเขาหากันมากกวานี้สักระยะ
“โบวี่” สุดฟนทริปฮองกง ปลื้ม “บี้” เทคแครอยางดี: โบวี่ อัฐมา ควง หวานใจไปเที่ยวฮองกง โดยเจาตัวเผยวา
เปนทริปที่ประทับใจ เพราะวาฝายชาย และญาติ ๆ ที่อยูที่ฮองกงดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
“โดนัท” วอนอยาถามเรื่อง “อนันดา” เหมือนโดนมีดทิ่มแทงกันไมเลิก: โดนัท มนัสนันท วอนสื่อหยุดถามเรื่อง
ความสัมพันธอดีตแฟนหนุม อนันดา เอเวอรริ่งแฮม เพราะไมอยากใหซ้ําเติมแผลใจ แตยืนยันไมเสียดายเวลาที่มี
รวมกัน
“นก” โตรับงานราคาพริตตี้ ฟุงมีหนุมจีบ เปดตัวตอนแตง: สาวนก อุษณีย ถูกเมาทวากระแสตก จนตองรับคาตัว
ราคาพริตตี้ ซึ่งเจาตัวชี้แจงวา ไมรูวาคาตัวพริตตี้เทาไหร และที่สําคัญเรื่องคาตั วขึ้นอยูกับการตกลงระหวางผูจัด
งานกับผูจัดการสวนตัว นอกจากนี้ยังเปดใจเรื่องความรักวากําลังคุยอยูกับหนุม นอกวงการ แตไมขอเปดตัว ถาจะ
เปดตัวขอเปดตอนวันแตงงานรวดเดียว
“ปุกลุก” ปดกิ๊กทายาทโรงแรม รับมีหนุมคุยแตยังไมรีบพัฒนา: ปุกลุก ฝนทิพย ปฏิเสธขาว เกาเหลาดารารวม
ชองอยาง โม อมีนา เพราะไมคอยไดเขาฉากดวยกัน พรอมทั้งยังเผยอีกวาวันเกิดที่ผานมานั้นนางเอกซูเปอรสตาร
อั้ม พัชราภา ซื้อรองเทาเปนของขวัญให ซึ่งเปนแบบที่เจาตัวชอบมาก พอถูกถามถึงเรื่องหัวใจสาวปุกลุก ก็ยอมรับ
วากําลังศึกษานิสัยจริง แตไมใชแฟน ขอเวลาดูกันใหนานสักนิด ไมรีบพัฒนาความสัมพันธ
“นาตาลี” ไมอยากพูดถึง “กระตาย” รัก “ฟลุค” แฮปป แตขอเวลาพิสูจน: แมจะคบหาดุใจกันมาสักพักแลว แต
ลาสุด เพิ่งจะมีขาววาฝายชายแอบไปขายขนมจีบใหกับ กระตาย ทรรศิกา ซึ่งสาวนาตาลีก็เปดใจวา ตอนนี้ความ
รักปกติดี ไมขอพูดถึงเรื่องที่ผานมาแลว และกับฉายา คาสโนวาฆาไมตายนั้น ฝายหญิง เผยวา บังคับใจกั นไมได
แตอยากใหเวลาเปนเครื่องพิสูจน
“วิว” เลนรายเนียนคนนึกวาตัวจริง ย้ําไมโพสตไอจีแขวะใคร โทรฯดาเลย: วิว วรรณรท สนธิไชย เผยถึงบทบาท
การแสดงในละครเรื่อง สุดสายปาน ที่เจาตัวเลนรายจนแฟน ๆ คิดวาเปนนิสัยจริง โดยสาววืว เผยวาเปนแค ตัว
ละครในบทประพันธเทานั้น พรอมกับปฏิเสธวาไมไดวานคนใหไปขอเบอรนักแสดงใหมของคาย อยาง ไนกี้ นิธิดล
ปอมสุวรรณ อีกทั้งยังเปดใจวาไมรูสึกเสียที่มีขาวคุยไลนสวีทหวานระหวาง หมาก ปริญ กับ คิมเบอรลี่ จนทําให
นางเอกสาว และหนุมหมากตองหางกันไป และลดสถานะจากเพื่อนสนิทเหลือแคความเปนเพื่อน
“นาตาลี” แฮปป “ปบ” ดูแล ไมแครคนมองเลิกปุบมีใหมทันที: นาตาลี เดวิส เปดใจคบแฟนหนุมคนใหม ปบ มี
ความสุข เพราะวาฝายชายนั้นดูแลเอาใจใสดี โดยยังเปดใจอีกดวยวาไมสนใจ หากคนจะมองวาเลิกรากับแฟนเกา
ไมทันไรก็มีหนุมคนใหมทันที่
“แตงโม” หวานควง “โตโน” สวีทเขาดิน: แตงโม ภัทรธิดา เผย ควงแฟนหนุมโตโน ภาคิน ไปเที่ยวเขาดิน เพราะ
มีคนนอย ทั้งนี้สาวแตงโม กลาววารูสึกปลื้มใจมาก เพราะโตโนเปนคนติดดิน
“นุน” สมานฉันทกลับมาสนิท “หนิง”: นุน วรนุช ภิรมยภักดี หวนกลับมาสมานฉันทกับเพื่อนซี้อยาง หนิง ปาณิ
ตา ธรรมวัฒนะ ทั้งที่กอนหนานี้มีขาววาทั้งคูมีปญหาทะเลาะกัน ซึ่งนางเอกนุน ก็เผยวาไมไดกลับมาคืนดีกันอยาง
ที่เปนขาว เพราะวากอนหนานี้ก็ไมเคยทะเลาะกันอยางที่เปนขาว
“กัสจัง” สานสัมพันธรุนพี่ ควงทําความรูจักครอบครัว: กัสจัง จิรันธนิน ควงหนุมคนใหมไปรวมงานแตงงานของ
ตั๊ก บริบูรณกับ เอลซี่ งานนี้สาวกัสจังเผยวา กําลังศึกษาดูใจกันอยูจริง แตอยูในฐานะรุนพี่ที่สนิทดวย อีกทั้งหนุม
คนนี้ก็ไดเขาไปทําความรูจักกับครอบครัวของกันแลว เพราะเปนเหมือนพี่นองกัน
“อวน” แจงรัก “แจม” ยังไมหมดโปร: อวน รังสิต เผยความสัมพันธรักกับนักรองสาว แจม ชรัฐฐา วาอยูในชวง
อินเลิฟไมเปลี่ยนแปลง เพราะโดยสวนตัวไมมีชวงโปรโมชั่นอยางที่เปนขาว อีกทั้งยังปฏิเสธขาววาพี่สาวฝาแฝด
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ของนักรองสาวหวงที่ตนเองกําลังจะหักอกนองสาวอีกดวย
“ยิปโซ” อุบชื่อหนุมสงดอกไมเซอรไพรส: ยิปโซ รมิตา เพิ่งจะฉลองวันเกิดครบรอบ 24 ปไปเพียงไมนาน ก็มีขาว
วามีหนุมปริศนา สงดอกไมมาอวยพรวันเกิด ซึ่งเจาตัวเองก็ออกอาการปลื้มอกปลื้มใจถึงขนาดวาถายรูปลงไอจี
โดยเจาตัวชี้แจงวาไมขอเปดเผยชื่อคนที่สงดอกไมมาให แตที่โพสตรูปลงไอจีนั้น เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณ
เทานั้น
“ตุกกี”้ เปลี่ยนฤกษวิวาหเปนขึ้นบานใหม เหตุหมอดูทักแตง “บูบู” รักรุงแตงานหด: คบกันมาเกือบ 10 ปแลว
สําหรับ ตุกกี้ ชิงรอยฯ และแฟนหนุม บูบู กําธร ที่ลาสุดมีฤกษแตงานเปนวันที่ 9 ธ.ค. แตตอนนี้ไดเปลี่ยนฤกษดี
นั้นเป นงานทําบุญบานใหมแทน เพราะหมอดูที่ต ลกสาวนับ ถือ ทักมาวาถาสาวตุกกี้แต งงานแลวงานในวงการ
บันเทิงจะลดนอยลง เจาตัวจึงออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดดังกลาว
“ฝน” แจงไมเคยซ้ําเติม “ปนปน” ทวีตขอความ เพราะหวงวัยรุน: ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒนพิศาล หนึ่งในนักแสดง
ฮอรโมน ทวีตขอความทํานองวายาเสพติดเปนสิ่งไมดี จึงถูกโยงวา นักแสดงสาวไปซ้ําเติมเพื่อนนักแสดง ปนปน
สุทัตตา เจาตัวจึงรีบออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดวา รูสึกเสียใจที่คนเขาใจเจตนาของตนผิด เพราะที่ทําลงไปนั้น
เพื่ออยากจะบอกกับวัยรุนทุกคนวา สิ่งเสพติด นั้นเปนสิ่งไมดี ไมไดมีเจตนาจะไปซ้ําเติมเพื่อนสาวแตอยางใด
“พอรช” เมินคนจับคู “ปุกลุก” หยอดหวานขอจิ้น “มิน” ชั่วชีวิต: เปนคูจิ้นเรียกเสียงเชียรจากแฟนคลับมานาน
สําหรับคู มิน พีชญา กับ พอรช ศรัณย แตอยู ๆ พระเอกหนุมก็ถูกโยงไปจับคูกับสาว ปุกลุก เสียอยางนั้น งานนี้
พระเอกหนุมไดเผยวาโดยสวนตัว ไมมีความสนิทสนมกับสาวปุกลุก ฝนทิพย พรอมเผยวาบทบาทการแสดงตองมี
เปลี่ยนแปลงหลากหลายกันไป
“เจมส-จิ” โต ไมขอสัมภาษณคู “มิน” ฝายหญิงเบื่อขาวปนน้ําเปนตัว: เจมส จิรายุ ชี้แจงขาวที่ตนไมยอมให
สัมภาษณคูกับสาว มิน พีชญา เนื่องจากตนตองไปซอมคิวงานบนเวที ทําใหไมมีเวลาลงมาสัมภาษณพรอม ๆ กับ
นักแสดงสาว
“พิตตา” งงขาว “เป” มาดามใจ รัก “ออฟ” มัปญหา แตยังไมเลิก: พิตตา ณ พัทลุง ยอมรับวากําลังมีปญหา
ความรักกับแฟนหนุมนอกวงการ อยาง ออฟ แตขอปฏิเสธความสัมพันธที่เปนขาววากําลังไดหนุมมาดเซอร อยาง
เป อารักษ มาชวยดามใจ เพราะมีฐานะเปนแคเพื่อนกันเทานั้น อีกทั้งก็ยังไมไดเลิกรากับแฟนหนุมแตอยางใด
“บอม” ยัน “น้ําตาล” แคเพื่อน เชิญหนุมอื่นจีบไดยังไมอยากมีรัก: บอม ธนิน ยืนยันความสัมพันธกับนางเอกสาว
น้ําตาล พิจักขณา วาเปนเพียงเพื่อนกันเทานั้น ไมไดมีการรุกจี บแตอยางใด พรอมเผยวายังไมพรอมมีความรั ก
ในตอนนี้
“กาย” แอบหวัง “หนุย-มาชา” คืนดี ปลื้มอยูกันพรอมหนาในรอบ 10 ป: หลังจากที่เห็น มาชา วัฒนพานิช เซอร
ไพรสขึ้นรองเพลงบนเวทีคอนเสิรต “มือขวาสามัคคี รียูเนี่ยน” ของอดีตสามี หนุย อําพล ลําพูน ซึ่งลูกชายหัวแกว
หัวแหวนอยาง กาย นวพล ก็เปดใจวาอยากเห็นพอแมกลับมาคืนดีกัน และรูสึกปลื้มใจมากที่เห็นครอบครัว พอ
แม ลูก ไดกลับมาอยูกันพรอมหนาอีกครั้งในรอบ 10 ป
“ปอ” ปดถูกถอด “บางระจัน” แจงไรเวลา แฮปป “เตย” เสียบแทน: ปอ ณัฐวุฒิ และภรรยา เอ พรทิพย เผยถึง
พัฒนาการลูกนอย นองภู ภูดิศ และเหตุที่ตองดูแลลูกที่ยังเล็ก และงานละครที่รับไวกอนหนาอยางทรายสี เพลิง
จึงทําใหไมมีเวลาในการรวมแสดงในละครเรื่อง บางนะจัน โดยปฏิเสธวาไมไดถูกถอดตัวออกจากกองละครดังที่
เปนขาว พรอมบอกวายินดีกับนักแสดงรุนนอง เตย พงศกร ที่เขามารับบทแทน
“เอมี่” โชวปาฉลองครบ 8 ป ทุมซื้อฮาเลยให “ซี” ราคาเฉียดลาน: เอมี่ กลิ่นปทุม ควักกระเปา ซื้อมอรเตอรไซค
“ฮารเลย รุน 48” ราคาเฉียดลานใหหวานใจ ซี ศิวัฒน เพื่อฉลองครบรอบที่คบกันมา 8 ป
“น้ําตาล” ยัน “บอม” แคเพื่อน ขาวเยอะหวั่นผูชายไมกลาเขาใกล: ขึ้นแทนเปนนางเอกเนื้อหอมที่มีหนุม ๆ เขา
มารุมจีบ ไมเบาเลยทีเดี ยว สําหรับ สาวน้ําตาล พิจักขณา ที่ล าสุดตองออกมาชี้แจงขาวกับเพื่ อนหนุมในวงการ
อยาง บอม ธนิน วาไมมีอะไรเกินคําวาเพื่อน พรอมเผยวากลัวคนติดเปนคนเจาชู ซึ่งเจาตัวยืนยันวาไมไดเปนคน
เจาชู ทําใหกลัววาขาวจะทําใหหนุม ๆ ไมกลาเขามาคบหาอยางจริงใจ
“อุม” รีบดักคอไมมีปาถอยรถให ปฏิเสธเปนแมสื่อรัก “อาร-จียอน”: อุม ลักขณา เผยควักเงินซื้อรถยนตคันหรู
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กวา 4 ลานบาทดวยน้ําพักน้ําแรงตัวเอง ไมมีเสี่ยใจปล้ําซื้อให พรอมทั้งปฏิเสธวาไมไดเปนแมสื่อใหคูรักอยาง อาร
อาณัฐ และ ซอจียอน
“วุนเสน” ตอบแทนไมได ตองถาม “เจนี่” คบ “เอ”: หนึ่ งในแกงเพื่อนสนิ ทของนางเอกสาว เจนี่ เที่ยนโพธิ์
สุวรรณ ที่กําลังตกเปนขาวคบหาดูใจกับ เอ ชนมสวัสดิ์ อัศวเหม สามีของตู นันทิดา เพื่อนอยางวุนเสนถึงกับออก
ปากปฏิเสธวาไมทราบถึงความสัมพันธของเพื่อนสาวกับชายหนุม โดยขอใหไปถามจากปากของเจาตัวเอง เพราะ
พักหลังไมมีเวลาไดเจอกับเจนี่
“บอย” รับประกันไมเคยเชิดใสแฟนคลับ: บอย ปกรณ ยืนยันไมเคยเหวี่ยงใสแฟนคลับแนนอน เพราะรับประกัน
ไดวาตนเองไมใชคนหยิ่ง โดยเหตุการณที่เกิดขึ้น อาจเปนความเขาใจผิด
“เตย” ไมคิดเทียบชั้น “ปอ” รับ “มัดหมี่” เปนสาวสนิทสุด: เตย พงศกร เมตตาริกานนท ปฏิเสธขาวคิดเทียบชั้น
พระเอกหนุมรุนพี่อยาง ปอ ณัฐวุฒิ หลังจากที่ตนเองไดรับบทแทนหนุม ปอ ในละครเรื่อง บางระจัน โดยเจาตัว
เผยวาผูใหญทางชองเปนคนพิจารณา พรอมยอมรับวาสาวมัดหมี่ พิมดาวจริง แตเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ
เปนแฟนกันหรือไมนั้น ขอใหเปนเรื่องของอนาคต
ยินดีกับ “ตุก-วิมลเรขา” ดร. สาวคนลาสุดของวงการฯ: ตุก วิมลเรขา อดีตนางเอก ขุนศึก ชอง 5 มุงศึกษา
ปริญญาเอกจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ตอง สาขากฎหมายธุรกิจ ที่ มธ. สถาบันอันเปนที่รัก
“ปุกลุก” แจงเหตุเกาเหลาไฮโซโรงแรมดัง: ปุกลุก ฝนทิพย เผยยอนหลังดูเทปการใหสัมภาษณเกี่ยวกับทายาท
โรงแรมชื่อดังอยาง แท็ต พลวุฒิ วาไมเคยพูดวาฝายชายกําลังตามจีบอยู ยืนยันวาตนเองพูดจาชัดเจนแลววาทั้งคู
ไมไดมีความสัมพันธกัน แตอยางไรก็ปฏิเสธวาไมไดมีปญหาทะเลาะกันแนนอน
“โดม” อยากแตงงานรอเวลาพิสูจน “เมทัล” “แมแหมม” ขอลูกสะใภออนนอมตอผูใหญ: โดม ปกรณ ลัม เผยวา
แฟนสาวอยาง เมทัล ยังไมเคยไดทําความรูจักกับแมของตนอยางจริงจัง ซึ่งชี้แจงวาตนเองโตแลวเรื่องความรัก จึง
ขอใหเปนเรื่องที่ตัดสินใจเอง ซึ่งโดยสวนตัวอยากที่จะแตงงานแลว สวนจะใชหวานใจที่กําลังคบหาอยูดวยหรือไม
นั้น ขอใหเปนเรื่องของอนาคต
“แมหนอย” ไฟเขียว “แพนเคก” แตง ไมหวงรัก “สารวัตรหมี” แลวแตลูก: แพนเคก เขมนิจ เผย การรวมงาน
การกุ ศลกั บแฟนหนุม บอย ๆ นั้ นเป นโอกาสดี ที่ของแตล ะงานที่ทั้ง คูวางตรงกันมากกวา ไมได สวีทหวานทําตั ว
ติดกันอยางที่เปนขาว
“หมูตั้ง” จวก “แอริน” โพสตดา “เจนี่”: หมูตั้ง ม.ล.อรรถดิศ ดิศกุล เผยถึงการกระทําของนักแสดงสาวแอริน ที่
โพสตขอความเปนเชิง เหน็บแนม สาวเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ อดีตหวานใจ วาเปนสิ่งที่ไม เหมาะสม เพราะเป น
บุคคลสาธารณะที่มีคนติดตามในโลกออนไลนเปนจํานวนมาก
“แพทตี้” ใหระยะทางพิสูจนรัก “แดน”: หนุมแดน วรเวช หวานใจของนางเอกสาว แพทตี้ อังศุมาลิน บินลัดฟา
ไปเรียนตอถึงประเทศอังกฤษ ก็ไมทําใหความสัมพันธของทั้งคูสะดุดลง โดยนักแสดงสาวเผยวาดวยเทคโนโลยีทํา
ใหติดตอกันไดงายขึ้น ไมหวั่นไหวแมระยะทางจะหางงกัน
“พอลลา” ไมรู “เจนี่” ปวยเขา รพ. ย้ําอยากใหรอถามจากอีกฝาย: เปนเพื่อนกลุมเดียวกันกับสาวเจนี่ เทียนโพธิ์
สุวรรณ อีกคน สําหรับสาวพอลลา เทเลอร ที่ลาสุดพอถูกถามถึงความเคลื่อนไหวของเพื่อนสาววาหนักจนถึงตอง
เขาโรงพยาบาล สาวพอลลาก็เผยวา ไมทราบอาการปวยของนางเอกสาวคนสนิท สวนเรื่องความสัมพันธของเพื่อ
นาวกับนักการเมืองหนุม เอ ชนมสวัสดิ์ สาวพอลลา ก็โบยใหเราถามเจาตัวเองดีกวา
“แกว” รับคุย “ตาร” ถูกคอ ไลฟสไตลเหมือนแตไมพัฒนา: แกว จรีนา สิริสิงห ยืนยันความสัมพันธกับเพื่อนสนิท
รุนพี่อยาง นาวิน เยาวพลกุล แคเพื่อน แตยอมรับวาสนิทกันเพราะมีไลฟสไตลการใชชีวิตที่เหมือนกัน เชน การ
ออกกําลังกาย
“พลอย” เซ็งขาวมั่วกิ๊ก “วันเฉลิม” ยันโสดสนิทไมมีใครอาสาดามใจ: พลอย เฌอมาลย บุญยศักดิ์ ยืนยันสถานะ
หัวใจโสดสนิท โดยความสัมพันธกับนักการเมืองวันเฉลิม อยูบํารุง นั้นเปนเพียงพี่ชายที่รูจักกันมานานแลว
“หลิน” เมินคนมองทิ้ง “ฟรอยด” คบ “โทนี่” แตฝายชายแฉกลับเลิกกันยังไมเคลียร: หลิน กมลพรรณ สุวรรณ
มาศ เปดใจเคลียรแฟนเกาอยาง ฟรอยด ณัฏฐพงษ ชาติพงศ จบแลว แตไมเขาใจทําไมฝายชายใหสัมภาษณวาจบ
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กันไมสวย
“เอก” ยันยังไมคิดจีบ “สม” แตไมปดโอกาสพัฒนา: สม ธัญสินี เผยสนิท ผูประกาศขาว เอก ชนะนันท ในฐานะ
พี่ชายเทานั้น โดยชี้แจงขาวที่เห็นฝายชายตามไปเฝาถึงงานอีเวนทที่ตนรับไวนั้น เปนเพียงเหตุการณบังเอิญที่งาน
อยูใกลกับบานของหนุมเอกเทานั้น ไมไดเปนการตามไปเฝาแตอยางใด
“จุย” สยบขาวกินเด็ก รับคุยหนุมนอกวงการ: จุย วรัทยา นิลคูหา ยืนยันไมเคยคบหาผูชายที่อายุนอยกวา โดย
เจาตัวเผยวา ตอนนี้ กําลังคบหาดูใจกับนั กธุรกิจนอกวงการที่อายุมากกวาตน 2-3 ป ไมใ ชเด็กหนุมอยางที่ขาว
นําเสนออกไป
“พิ้งกี”้ ไมสนคนเมาท “เจนี่” เหนือกวา เมิน “ธัญญา” ลงรูปสาวหนาคลายตัวเอง: สาวตาคม พิ้งกี้ สาวิกา ตก
เปนขาวเมาทวาเหนือพิ้งกี้ยั งมีเจนี่ ในประเด็ นเรื่องมื อที่ 3 ซึ่งงานนี้สาวพิ้ งกี้ เปด ใจวาไมส นใจที่มีกระแสขาว
ดังกลาว โดยไมขอออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น
“เคน” ยินดีความรัก “เจนี่-เอ” ไมกลัวโปรเจคท “แรงเงา2” ลม: หลังจากที่เกิดกระแสทอลก ออฟ เดอะทาวนที่
นางเอกสาว เจนี่ ประกาศจดทะเบียนสมรสกับ เอ ชนมสวัสดิ์ ไปเร็ว ๆ นี้ พระเอกคูขวัญจากละครแรงเงา เคน ภู
ภูมิ ก็เผยวา ไมกลัวแผนถายทําละครแรงเงา 2 ลม เพราะทางผูใหญเองก็ยังไมยืนยันแนชัดวาจะมีการถายทํา
หรือไม พรอมแสดงความยินดีกับนางเอกรุนพี่ดวย
“ตนหอม” งานรุงละครตึม ความรัก “ดีเจปอบ” หวานอยู: ตนหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน ดีใจหลังงานละคร
จอคิวใหถายทํา ลาสุดกับผลงานการผลิตของผูจัดมากฝมือ ไก วรายุฑที่ตนไดรับการติดตอใหรวมแสดงดวย ก็ทํา
ใหสาวคนนี้ดีใจมาก นอกจากการงานจะรุงแลว ความรักเอกสาวคนนี้ก็เผยวาแฮปปสุด ๆ เพราะแฟนนุมอยาง ป
อบ กิตติพงศ กําลังไปไดสวย
“ตูน” โตยองดูฤกษวิวาห “ก อย” เชอรไ พรสดวยกระเปาหายาก: นักรองพันธุร็ อก ตูน บอรดี้ สแลม เผยซื้ อ
กระเปาแบรนดเนมยี่หอดังที่เจาตัวขามน้ําขามทะเลไปซื้อมาเซอรไพรสแฟนสาว กอย รัชวิน อีกทั้งยังปฏิเสธกับ
ขาววาตนแอบหาฤกษดีแตงงานกับแฟนสาวดวย
“ปอง-แกว” ควงออกงานโชวสยบขาวเลิก แจงชวนทําบุญเสริมดวงเปลาเสริมรัก: ปอง ณวัฒน ควงแฟนสาว แกว
จริญญา ปฏิเสธขาวแอบทําบุญเสริมความรัก เพราะทั้งคูทะเลาะกันบอย แตที่ไปทําบุญ นั้นเปนเพียงเสิรมดวง
ชะตาทั่วไป
“วิว” ป ดเปนเจดัน “ไนกี้” เอาตัวเองกอน ฝายชายลบไลน สบายใจจะไดไมมีเรื่ องยุง : วิว วรรณรท ยืนยั น
ความสัม พันธกับ นักแสดงหน าใหม ไนกี้ นิธิดล เป นเพีย งนั กแสดงรวมค าย ไม เคยคุ ย และสนิ ทสนมมากกว า
นักแสดงรุนนอง
“บุม” แจง “ติ๊งโนต” ยังไมขอหมั้น ใหแหวนดูตางหนากอนไปนอก: บุม ปนัดดา ชี้แจงขาวที่ถูกเมาทวาแฟนหนุม
รุนนอง ติ๊งโนต ขอแตงงาน โดยเผยวาตอนนี้แฟนหนุมเดินทางไปแขงรถที่ตางประเทศ แตไดซื้อของขวัญเซอร
ไพรส เปนแหวน ไวใหดูตางหนา ไมใชการขอหมั้นแตอยางใด
“โตโน” ฟุง “แตงโม” คือกําลังใจที่ดี แตไมจําเปนตองเรียกแฟน: โตโน ภาคิน เผยความรักตอนนี้แฮปปสุด ๆ
เพราะตางคนตางเปนกําลังใจที่ดีตอกัน ลั่นคนนอกอยากเรียกความสัมพันธระหวางตนกับสาวแตงโม อยางไรก็ไม
ซีเรียส เพราะขึ้นอยูที่คนสองคน
“แจ็ค” กลับลําคืนดี “นองบิ้ว” ขอโทษใจรอนตามประสาวัยรุน: หลังจากที่นักแสดงหนุมอารมณดี แจ็ค เฉลิมพล
ประกาศเลิกรากับแฟนสาวนอกวงการ บิ้ว ไปสักพัก ลาสุดเจาตัวก็หันมาคืนดีกับแฟนสาวแลว โดยชี้แจงวาที่ทํา
ไปนั้นเปนเพราะอารมณรอนไปตามประสาของวัยรุน
“อั้ม” แพลนควง “นัท” สวีทอิตาลี แฮปปบานเสร็จเล็งทําบุญใหญ: อั้ม อธิชาต ปฏิเสธขาวดีแตงงานแฟนสาว
นัท มีเรีย แตมีขาวดีเรื่องการทําบุญบานครั้งใหญ เนื่องจากบานหลังใหมที่เพิ่งสรางเสร็จสําเร็จลุลวงไดดวยดีแลว
พรอมเผยวางแผนไปเที่ยวกับสาวนัท ที่อิตาลี
“นุย” ขอจบประเด็น “เจมส” “หนุม” ใสบอกเซอรถายรูปแคลอเลน: หนุย สุจิรา วอนสื่อจบประเด็นปญหา
ระหวางตนกับนักแสดงรุนนอง เจมส จิรายุ ชี้แจงการถายภาพคูกลุมเพื่อนเปนแคการถายรูสนุก ๆ คลายเครียด
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เทานั้น
“สน” ถอมตัวไมกลาเปนลูกรัก “ไก” ควงสาวดูฟุตบอลแคพี่ที่รูจัก: หลังจากที่มีคนมองวา หนุม สน ยุกต ขึ้นแทน
เปนลูกรักของผูจัดมือทอง ไก วรายุฑ พระเอกหนุมก็ออกมาปฏิเสธเปนกลาย ๆ วาไมกลาเปนลูกรักคนพิ เศษ
เพราะ ไก วรายุฑ ก็ทุมเทกับการทํางาน และรักนักแสดงทุกคนเทากัน
“เมษ” โตเกาเหลา “หญิง” เพราะกิ๊ก “เคน”: เมษ อรวรรษา ฐานวิเศษ ปฏิเสธขาวเกาเหลากับนักแสดงรุนนอง
หญิง กัญญาพัชญ โดยชี้แจงถึงเหตุผลวาการที่ตนชื่นชอบ เคน ภูภูมิ ในฐานะแฟนคลับคนหนึ่ง ไมจําเปนตองไปยุง
เรื่องสวนตัวของดาราคนนั้นดวย จังไมมีเหตุผลตองไปทะเลาะกับสาวหญิง
“แนน” ตื้นตันน้ําตาไหล “กึ้ย” คุกเขาขอแตงงาน: แนน ปยะดา ตุรงคกุลเผย แฟนหนุมไฮโซกึ้ย ทายาทโรงแรม
ดัง ขอแตงงาน ทําตัวเองปลื้มใจจนหลั่งน้ําตา สวนฤกษแตงงานนั้น จะตองเดินหนาหาอีกที
“อิมอิม” หัวใจกระชุมกระชวย มีรักครั้งใหม แตขอดูไปนาน ๆ: หลังจากรักครั้งเกาไดบทเรียนเจ็บ ๆ มาเยอะ
อิมอิม กาวมหัศจรรย มีรักใครใหมจึงขอดูใจใหนานกว าเดิม ซึ่งขณะนี้เจาตัวยอมรับวากําลังคบหาดูใจกับ หนุ ม
นอกวงการ แตความรูสึกยังไมมั่นใจ 100 เปอรเซ็นต
“แมท” รับคุยหนุมนอกวงการ รักหวานพอแมไฟเขียว: แมท ภีรนีย คงไทย เปดใจศึกษาหนุมนอกวงการ แตไมขอ
ใชคําวาแฟน เพราะตนเองยังเด็กและไมอยากผูกมัดกับใครในตอนนี้
“วุนเสน” โตแกงนางฟาเกาเหลา “เจนี่” ย้ําทุกคนในกลุมยินดีเพื่อนมีความสุข: วุนเสน วิริฒิภา ยืนยันมิตรภาพ
ของผองเพื่อนในแกงนางฟา วาไมมีการแอนตี้นางเอกสาวเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ หลังจากที่เพื่อนสาวจดทะเบียน
สมรสกับนักการเมือง เอ ชนมสวัสดิ์ ลั่นเพื่อมีความสุข ก็ตองแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวดวย
“เจมส” เครียดขาวฉาวรุมอื้อ ออกปากพรอมปรับปรุงตัว: พระเอกเจมส จิรายุ รับเครียดกับขาวที่ถูกมองเขาถึง
ยาก เจาตัวเผยวารูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น แตก็ยังไดรับกําลังใจจากแฟน ๆ ที่รัก ทําใหมีแรงใจสูตอไป
“โย” ปดโพสตไอจีแขวะ “เจนี่-เอ” วอนคนเลิกโยงเรื่องในอดีต: โย ยศวดี หัสดีวิจิตร ปฏิเสธขาวโพสตไอจีเหน็บ
แหนมสาวเจนี่กับเอ ชนมสวัสดิ์ พรอมยืนยันวาตนเองโพสตรูปภาพนั้นนานแลว กอนที่จะเกิดขาวของนางเอกสาว
เสียอีก ทั้งนี้ยังเปดใจใหสื่อหยุดนําตนเองไปโยงกับบุคคลอื่น เพราะความสัมพันธของตนกับเอ ก็เปนเรื่องอดีตไป
แลว
“ปก” นอมรันทุกคําติ “เจมส” เสียใจขอโอกาสปรับปรุงทีม: ปก ฌาญฉลาด ทวีทรัพย ยอมรับวาพระเอกหนุม
เด็กในสังกัดถูกกระแสตอตานอยางรุนแรงจริง โดยสวนตัวพรอมนอมรับทุกคนติ ชม แตชี้แจงวาอยากขอโอกาส
จากแฟน ๆ ใหตนกับเด็กในสังกัดไดปรับปรุงตัวใหดีขึ้น แตอยากใหเขาใจวางานบางงานที่พระเอกหนุมไมสามารถ
รับได เพราะดวยคิวละครที่แนนเอียดนั่นเอง
“เบลลา” ไมเคยเหวี่ยงคนขอถายรูป เขิน “เวียร” อาสามารับที่สนามบิน: เบลลา ราณี ปฏิเสธขาวไมเคยทํากิริยา
ไมดีใสแฟนคลับที่มาขอถายรูป พรอมมทั้งยอมรับวาพระเอกขามชองอยาง เวียร ศุกลวัฒน มารอรับที่สนามบิน
“พลอย” แจงไมไดเสียบแทน “ชมพู” ถายรูปคู “โปป” โพสตไอจีแคขํา ๆ: พลอย เฌอมาลย เผยไมไดมาเสียบ
ตําแหนงพรีเซ็นเตอรแทนสาวชมพู อารยา เพราะวาสินคาของเครื่องสําอางมิสทีนมีหลากหลาย แตยอมรับวา
เปการรับงานรวมกับมิสทีนเปนครั้งแรก
“ชมพู” โตขาวถูกมิสทินปลด แตเซ็นแบรนดอื่นเพื่อโอกาสที่ดี : อารยา เอ ฮารเก็ต ชี้แจงสาเหตุที่ออกจากการ
เปนพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอางมิสทิน เนื่องจากตนเองไดยายไปเซ็นสัญญาทํางานกับผลิตภัณฑลอริอัล ไมได เปน
การถูกปลดออกจากตําแหนงแตอยางใด
“วาน-พิม” ควงออกงานครั้งแรก คบ 3 ปมีแพลนอนาคตรวมกัน: วาน ธนกฤต รวมรองเพลงโชวความหวานบน
เวทีเดียวกันเปนครั้งแรก ซึ่งทั้งคูเผยวา ตื่นเตนเล็กนอย เพราะไมเคยรองเพลงคูกันมากอน อีกทั้งทั้งคูยังเปดใจวา
ความรักครั้งนี้แฮปปมาก โดยฝายชายก็วางแผนถึงการแตงงาน โดยบอกวาตองใชเวลาเตรียมตัวคอนขางเยอะ จึง
อยากขอเวลาอีกสักนิด
“หมาก-คิม” จับกลุมเที่ยวเสม็ด ย้ําไมมีจูบกลางหาด: พระเอกหมาก ปริญ และสาวคิมเบอรลี่ ยอมรับวาไปเที่ยว
เสม็ดมาดวยกันจริง แตไมไดไปตามลําพัง พรอมปฏิเสธขาวที่มีคนเห็น 2 พระ-นาง จูบกันกลางหาดทรายที่เสม็ด
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“โดนัท” โต “อนันดา” ชื่อตองหาม กาวขามวาโกรธ ยังมีเจอกันบาง: แมกอนหนานี้ โดนัท มนัสนันท จะรูสึก
เศราที่ต องยุติ สัม พั นธ กับ แฟนหนุม อนั นดา เอเวอร ริ่ง แฮม จนไมข อพู ดถึ ง เรื่ องของฝ ายชาย แตล าสุ ดเจ าตั ว
ออกมาปฏิเสธขาวที่ชื่อของอนันดาเปนคําต องหาม ที่ไม ใหพูดถึงวาเป ฯเรื่องไมจริง ตนเองยังมีค วามเปนเพื่อน
ใหกับอดีตคนรูใจอยู
“อารต” ปดหลอนฟตเนส เหตุ กกน. หายบอย: อารต พศุตม ปฏิเสธขาวที่วาเจาตัวเลิกฟตเนส เพราะกางเกง
ชั้นในหายบอย ซึ่งสาเหตุที่แทจริงแลวเปนเพราะตนไมมีเวลาเทานั้น
“ฟลม” ยินดี “เจนี่” แตงงาน หัวใจยังเงียบเหงาขาดคนเขาใจ: ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย ขอไมออกความเห็นเรื่อง
การจดทะเบียนสมรสแบบกะทันหันของสาวเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กับ เอ ชนมสวัสดิ์ แตขอแสดงความยินดีผาน
สื่อมวลชน
“เตย” เขินโดนแซวลงรูปคู “อเล็กซ” ถี่: เตย จรินทรพร ยอมรับลงรูปคูแฟนหนุมบอย แตยืนยันวาเปนเรื่องปกติ
ไมไดตั้งใจหวานออกสื่อ
“อั้ม” เซ็ง “นัท” ถูกโจรฉกกระเปาที่อิตาลี: อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท เผยทริปเที่ยวอิตาลี ไมไดสวีทหวานกับแฟน
สาว เพราะเนการเดินทางที่คอนขางผจญภัย มิหนําซ้ํานัท มีเรีย แฟนสาวยังถูกขโมยกระเปา
“ฟลุค” ไมทิ้งลายคาสโนวา แยมปหนามีลุนวางแผนแตง: ฟลุค เกริกพล ยืนยันไมไดทะเลาะนาตาลี เจียรวนนท
แฟนสาว เรื่องที่ตนสงไลนคุยกับเซ็กซี่สตาร กระตาย แม็กซิม แยม อาจจะมีการสละโสดภายในปหนา
“เจนี่” ราศีคุณนายจับมีการดคุมเขม รักหวาน “เอ” เหมือนมีคนเติมเต็ม: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ออกงานครั้ง
แรกหลังจากจดทะเบียนสมรสกับนักการเมืองชื่อดัง เอ ชนมสวัสดิ์ โดยเจาตัวเผยวารูสึกตื่นเตนเล็กนอย เพราะ
ตอนนี้ มี การเปลี่ย นแปลงในชี วิตค อนข างเยอะ เหมื อนกั บ ได มีค นมาเติม เต็ ม ลั่ นไม คิด ออกจากวงการบั นเทิ ง
แนนอน
“เวียร” รับสง “เบลลา” สนามบินจริง ปลอยความสัมพันธตามธรรมชาติ: เวียร ศุกลวัฒน ยอมรับ ไปรับสาวเบล
ลาที่ส นามบิ นจริง แต ไม บอย เหตุที่ ตองไปรับ นั้นเพราะฝ ายหญิ ง ไม ได เอารถไปด วย และโดยสวนตั วสนิท กั บ
ผูจัดการของนางเอกสาวอยูแ ลว แตความสัมพั นธกับ สาวเบลลาเอง ก็ ขอปล อยให เปนไปตามกาลเวลา เพราะ
ตนเองไมรีบรอนใด ๆ
“ฮั่น” สงกุหลาบแดงให “ยิปโซ” วอนแฟนคลับเขาใจอยาแอนตี้: ออกมายอมรับแลวสําหรับนักรองหนุม ฮั่น
อิสริยะ วาตนเองเปนคนสงดอกไมอวยพรวันเกิดสาวยิปโซ รมิตา จริง แตยืนยันความสัมพันธวาเปนเพียงพี่นองที่
ทํางานดวยกันเทานั้น พรอมขอความเห็นใจจากแฟนคลับอยาแอนตี้ มิตรภาพครั้งนี้
“แพนเคก” ขอบคุณ “เวียร” รวมไวอาลัยยาย: แพนเคก เผยการจากไปของคุณยายสมหมาย รอดโพธิ์ทอง คุณ
ยายของนางเอกดัง ทําใหทุกคนในครอบครัวรูสึกเศราโศก แตตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นบางแลว ยอมรับอดีตคนรูใจ
เวียร ศุกลวัฒน มากราบศพคุณยายจริง แตไมไดเจอกัน เนื่องจากตนเดินทางไปทํางานที่ตางจังหวัด
“พิ้งกี”้ ฉุนคนเมาทลงใตเจอ “เปก” รับคุยพระเอกอินเดียวอาจมีลุนพัฒนา: ออกอาการฉุนแบบเก็บไมอยูสําหรับ
สาวพิ้งกี้ สาวิกา ที่ลาสุดโดนเมาทวารับงานไกลถึงภาคใต เพราะแอบไปเจอกับสามีของสาวธัญญา อยาง เปก สัญ
ชัย เจาตัวโตวาใหสื่อชวยคิดในสิ่งที่ดี ๆ กวานี้ เพราะที่ตนไปทํางานไกลก็เพื่อไปใหความสุขกับเหล าทหารหาญ
ไมใชเรื่องราวไรสาระแบบนั้น
“พีเค” ยันพี่ชายไมใชหนุมใหม “ตู”: พีเค ปยะวัฒน ชี้แจงพี่ชายแท ๆ หนุม ชลธิศ ถายรูปคู ตู นันทิดา แคคน
รูจักกัน โดยพี่ชายของตนทํางานที่กงสุลที่นิวยอรก และเห็นวาตู นันทิดา และลูกสาวเปนผูหญิงที่มาเที่ยวกันตาม
ลําพัง เลยอาสานําเทีย่ วเทานั้น
“ปุยฝาย” เขากับครอบครัวไดดี “แม็ค” การันตีตําแหนงลูกสะใภ: คูรักเอเอฟอยาง แม็ค วีรคณิศร และ ปุยฝาย
ณัฏฐพัชร ที่ลาสุดฝายชายอยางหนุมแม็คเผยความสัมพันธกับแฟนสาวลงตัวดี โดยสาวปุยฝายก็เขากับครอบครั ว
ทางบานไดดี และพอแมก็ชื่นชอบแฟนสาวของตนอีกดวย
“มารช” แจงเหตุทวีตคบ “ญาญา” แคพิมพขํา ๆ ในวันโกหกโลก: มารช จุฑาวุฒิ ชี้แจงการทวีตขอความวากําลัง
คบหาดูใ จกับ สาวญาญานั้ น เปนเพีย งการกระทํ าไป เพราะความสนุกในวั นเอพริ ลฟูล เดย หรื อวั นโกหกเดือน
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เมษายน เนื่องจากตนชื่นชอบสาวญาญาในฐานะแฟนคลับที่ติดตามผลงานเทานั้น
“โดง” ตามหาชุดเจาสาวในฝนเอาใจ “ออม”: โดง ศิระ เผยแฟนสาวอยากไดชุดแตงงานเหมือนนางเอกเบลลาใน
ภาพยนตร แวมไพร ทไวไลท ซึ่งเจาตัวก็ทุมงบจัดชุดเอาใจวาที่ภรรยา พรอมเผยธีมงานการแตงที่จะเนนความ
สนุกสนานตามนิสยั ของทั้งคู
“พีช” ไมเขินเรียก “นท” แฟนเต็มปาก เมินหมอดูทักมีเกณฑอกหักไมรูตัว: พระเอกหนุม พีช พชร ยืดอกยอมรับ
คบ นท พนายางกูร จริง พรอมเผยวาไมรูวิตกกับคําทํานายของหมอลักษณฟนธงที่บอกวาตนเองจะมีเกณฑอกหัก
แบบไมรูตัว เพราะขึ้นอยูที่คนสองคนมากกวา
“มิค” เรงรีดอวนสวมชุดเจาบาว: หลังจากที่คอนเฟรมวันและเวลางานแตงงานกับแฟนสาว เบนซ พรชิตา ฝาย
ชายอยาง มิค บรมวุฒิ ก็เตรียมฟตหุนใหเปะกอนถึงวันงาน เพื่อจะไดดูดีที่สุดในวันสําคัญของชีวิต
“แนท-เจง” เจอกันนอย แตรักราบรื่น: แนท ณัฐชา เผยเจอแฟนหนุม เจง โคโนโล นอยจริง เหตุที่ทั้งคูตางไมมี
เวลาใหกัน แตมั่นใจสัมพันธรักยังราบรื่นดี
“หมาก” ปดยองขึ้นคอนโดสาว ไมรูชองตัดฉากเลิฟซีนคู “คิม”: หมาก ปริญ สุภารัตน ปฏิเสธขาวแอบขึ้นคอนโด
นักศึกษาสาว โดยยืนยันวาไมมีเพื่อนผูหญิ ง และไมได ผานไปแถวหอพักนักศึกษาตามที่เปนขาวอี กทั้งเจาตัวยั ง
บอกวาไมรูที่ละครตนรักริมรั้วถูกตัดฉากเลิฟซีนออก เพราะผูใหญไมอยากใหทั้งสองตกเปนประเด็น แตเทาที่ตนรู
บทละครไมมีฉากเลิฟซีนหนัก ๆ มีเพียงฉากกุกกิ๊กเทานั้น
“เคลลี่” ไมคิดนอกใจ “กรีน” ปฏิเสธควงสาวอื่นขึ้นหอง: พระเอกหนุมเคลลี่ ธนะพัฒน ปฏิเสธพาสาวขึ้นคอนโด
เชิงชูสาว โดยเจาตัวชี้แจงวาผูที่เห็นอาจเขาผิด เนื่องจากภรรยาของคนขับรถ และแมบานอยูคอนโดที่เดียวกับตน
เทานั้น พรอมยืนยันวาไมคิดนอกใจสาวกรีน อัษฎาพร แนนอน
“ขนมจีน” แยม! เปดใจคุยหนุมแลว: โตเปนสาวอายุครบ 21 ปหมาด ๆ ลาสุดสาวขนมจีน กุลมาศ เปดใจมีหนุม
ๆ เข ามาพู ดคุ ยด วย แตต นเองไม ไ ดป ดกั้ นความสั มพั นธ ส วนสถานะอยู ในขั้นของคํ าว า เพื่ อน ส วนจะพัฒ นา
หรือไมนั้น ขอใหเปนเรื่องของอนาคต
“มาริโอ” ใหกําลังใจ “กุบกิ๊บ” ปวย ไมรู “พิชญ” นอยดที่ยังติดตอกัน: มาริโอ เมาเรอ ยอมรับสงขอความใหอดีต
แฟนสาวหายป วยจริ ง พร อมชี้แ จงวาไม กลั ว พิช ญ กาไชย เพื่อนชายคนสนิ ทของสาวกุ บกิ๊ บเขาใจผิด เพราะ
ระหวางตนกับสาวกุบกิ๊บนั้น เหลือแคมิตรภาพตอกันเทานั้น
“พิ้งกี”้ รับ “สุมันต” เคยแตงงาน โอกาสพัฒนาเปนเรื่องอนาคต: นางเอกสาวตาคม พิ้งกี้ สาวิกา ยอมรับศึกษาดู
ใจกับนักแสดงชาวอินเดีย สุมันต จริง แตอยูในฐานะของเพื่อน พรอมทั้งเปดใจวาฝายชายนั้นเคยแตงงานมากอน
และไดหยารางเมื่อป 2006 ซึ่งเปนอดีตที่มานานแลว สวนตัวจึงไมซีเรียสกับเรื่องนี้
“พิชญ” เยี่ยมไข “กุบกิ๊บ” ตามประสาพี่นอง: พิชญ กาไชย ยอมรับไปเยี่ยมไขของสาว กุบกิ๊บ ที่โรงพยาบาลจริง
เพราะเปนพี่นองที่ดีตอกัน
“ญาญา” ไมคิดมาก “มารช” ทวีตขอความคบกัน: สาว ญาญา อุรัสยา เผยไมคิดมากเรื่องที่หนุมมารช ทวีต
ขอความวากําลังคบหากันอยู ซึ่งโดยสวนตัวแลวนางเอกสาวบอกวา ดีใจที่นักแสดงรุนนองแอบปลื้ม และมองวา
การกระทําแบบนี้นารักดี
“ปู” แจงไอจีโดนแฮค ปดดาเพื่อนเปน “อีตัว”: ปู ไปรยา สวนดอกไม ชี้แจงขอความที่ชื่อไอจีของตนเองดาเพื่อน
วา “อีตัว” วาเปนเพราะตนเองถูกมือดีแฮคระบบเขามาใชชื่อ ไอจี ของตนเอง โดยบอกวาตนเองไมมีความจําเปน
ใด ๆ ที่ตองไปโพสตดาใคร
“พอรช” ยันไมไดจีบ “มิ้นท” ไมเคยนัดเดทนัวเนียในผับ: พอรช ศรัณย ปฏิเสธขาวจีบนักแสดงขามชอง อยาง
มิ้นท ณัฐวรา โดยเจาตัวชี้แจงวาไมสนิทสนมกัน เพียงแตเคยเจอกันผาน ๆ เทานั้น และที่มีคนเห็นทั้งคูนัวเนียกัน
ในผับนั้น หนุมพอรชเผยวานาจะเปนการเขาใจผิด เพราะผูจัดการของทั้งตนกับสาวมิ้นทสนิทกัน อาจมีนัดกินขาว
กันจริง แตไมใชในผับ
“ปเตอร” โตยองจดทะเบียน “พลอย” รับเหอลูกลูบและจูบทองแฟนทุกวัน: ปเตอร คอรป ไดเรนดัล รับตนเหอ
ลูกนอยในทองของแฟนสาว รวมทั้งครอบครัวของทั้ง 2 ฝายก็เหอหลานดวยเชนกัน สวนเรื่องของการจดทะเบียน
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สมรสนั้นพระเอกหนุมเผยวาจะจูงมือภรรยาไปจดทะเบียนใหเรียบรอยใกล ๆ วันแตงงาน
“กาย” ปฏิเสธ หมั้นเงียบ “ฮารุ” รักแฮปปแตยังไรแพลนวิวาห: แมจะคบหาดูใจกันมานาน 4 ปแลว สําหรับคู
ของนักแสดงหนุม กาย รัชชานนท สุขประกอบ กับ หวานใจ ฮารุ ยามากูชิ แตลาสุดมีขาววาหนุมกายนั้นจูงมือกัน
เขาพิธีหมั้นแบบเงียบ ๆ ไปแลวนั้น เจาตัวก็ออกมาปฏิเสธ พรอมกับยืนยันวายังไมคิดวาแผนแตงงานในตอนนี้
“เคน” ไมแคร กระเทยพาเหรดแฉสัมพันธ: เคน ภูภูมิ เปดใจไมรูสึกอะไรกับขาวที่ถูกสาวประเภทสองจะออกมา
แฉถึงความสัมพันธ โดยบอกวาขอใชชีวิตตามประษาตัวเอง
“กรีน” ยันยังไมหมั้นเคลลี่ เคลียรพอจบ แตอาจไมเขาใจบางสิ่ง: กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล เผยวาตนและเคล
ลี่ไดพูดคุ ยปญาความขัดแยงกับคุ ณพอเปนทีเรียบรอยแล ว แตอาจจะมีบ างเรื่องที่คงตองรอใหเ วลาเป นเครื่อง
พิสูจน อีกทั้งยังบอกถึงสาเหตุที่ยังไมรับหมั้นแฟนหนุม เนื่องจากตนเองยังไมพรอมในตอนนี้
“หนิง” โตทองอีกรอบ แจงอยากมีลูกคนเดียว: มีขาวลือมาวา หนิง ปาณิตา กําลังตั้งทองลูกคนที่ 2 ใหมาเปน
เพื่อนเลนกับนองนิริน ซึ่งเจาตัวออกมาปฏิเสธถึงขาวที่เกิดขึ้นวาไมไดตั้งทองแตอยางใด แตยอมรับ วาไมไดมีการ
คุมกําเนิด
“เจค” ลั่นไมเคยปฏิเสธ “ภีม” คือลูก: เจค ศตวรรษ ดุลยวิจิตร เผยวาตนเองไมเคยปฏิเสธวา ภีม ภาคิม ไมใชลูก
ชาย แจงวาอดีตก็เคยพาลูกชายไปทํางานถายแบบดวยไมเคยปดบังใคร แตเหตุที่เลิกติดตอ เพราะไดเลิกรากับ
ภรรยาเกา และตอนนี้ตนก็มีครอบครัวใหมแลว จึงไมควรที่จะกลับไปยุงกับภรรยาเกาอีก ลั่นไมโกรธที่มองวาลูก
ชายออกมาแฉพอตนเอง เพราะเขาใจและสงสารลูก
“โม” อ้ําอึ้งไมฟนธงแตง “แคท” แคงานฉลองครบคอบ แตผูใหญไปรวมงาน: กลายเปนขาวฮือฮาบนโลกโซเชียล
เน็ตเวิรกมาไดสักพัก ที่ โม อมีนา พินิจ แอบแตงงานเงียบ ๆ กับสาวหลอชื่อ แคท เนื่องจากมีภาพถายพรีเ วดดิ้ง
ของทั้งคูออกมา ซึ่งสาวโม ไดเผยถึงเรื่องนี้วาไมอยากจะปฏิเสธออะไร เพราะทั้งคูก็ดูแลกันมาเปนเวลานานแลว
จนไดมีการไปชวยจัดงานครบรอบใหผูใหญทานหนึ่งจึงอยากจะจัดงานของตนเขาไปดวยเลย ซึ่งจะเรียกวาเปน
การแตงงานก็ได แตก็ตองใหเกียรติญาติของทั้ง 2 ครอบครัวดวย เพราะในวันนั้นก็ไมไดประกาศวาเปนวันอะไร
“มารี” บอกลาสมาคมฉิ่งฉับ เปดใจคบหนุมนักเรียนนอก: กอนหนานี้ตกเปนขาวกับสาวหลอซะสวนใหญ แต
ลาสุดมี ขาวเมาทวานางเอกสาว มารี เบิรนเนอร หันไปคบกับชายหนุ มแลว ซึ่งเจาตัวก็ออกมายอมรับว ากํา ลั ง
ศึกษาดูใจกับหนุมนักเรียนนอกคนนี้จริ ง แตยังไมขอใชคําวาแฟน ขอใหดูกันไปเรื่อย และที่บอกวานางเอกสาว
เปลี่ยนรสนิยมจากหญิงรักหญิงไปคบหาผูชายนั้น มารีก็เผยวาตนเองไมเคยบอกวามีตองคบกับคนประเภทนี้
“หนิง” ตอก “น้ําหวาน” หนาหงาย ช วยกรวดน้ําใหตัวเองยกระดับจิตใจ: ยังไม จบงาย ๆ สําหรั บศึกครั้ง นี้
หลังจากที่นางรายหนิง ปาณิตา พูดบนเวทีงานแหงหนึ่งทํานองแขวะ น้ําหวาน วรพรรณ สาวที่มีขาวเคยกิ๊กกับ
สามี จิน จรินทร ทําเอาไฮโซสาวไมพอใจเปนอยางมาก ถึงขนาดวากรวดน้ําใหสาสหนิงเลยทีเดียว งานนี้นางร าย
คุณแมยังสาวก็ตอกกลับไปวา ใหกรวดน้ําใหตนเองยังจะดีเสียกวา เพื่อที่จะไดยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น แถมยังบอก
อีกวาอยากใหจบปญหานี้สักที เพราะตนก็ไมไดอยากมีตําแหนงเมียหลวง หรือใหใครเปนเมียนอยทั้งนั้น
“หนิง-น้ําหวาน” ตางคนตางอยากจบ ขาวยังสงผลตอจิตใจไมอยากพูดถึง: เปนอีกฝายที่ออกมาเปดใจวาอยากให
ปญหาชีวิตจบลงสักที สําหรับสาวน้ําหวาน วรพรรณ ที่ถูกขอหามือที่สามครอบครัวของนางรายคุณแม หนิง ปาณิ
ตา เพราะเจาตัวเผยวา เครียดกับขาวที่เกิดขึ้นมานานแลว ตอไปนี้ไมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีก เพราะสงผลตอจิตใจ
“เอมี่” ผาตัด “เอชพีวี” ไรปญหา “ซี” ใหกําลังใจดูแลไมหาง: ซี ศิวัฒน เผยถึงอาการหลังผาตัดโรค “เอชพีวี”
วาผลการผาตัดของแฟนสาวปลอดภัยดี และเหตุที่เลือกรักษาดวยวิธีผาตัด เพราะหลังแตงงานทั้งคูอยากจะมีลูก
ดวยกัน จึงรีบรักษาใหถูกวิธี
“จิ๊ก” รับบินฉีดสเต็มเซลลเมืองเบียร: เนาวรัตน ยุกตะนันท ยอมรับวาบินไปฉีดสเต็มเซลลที่ประเทศเยอรมนีจริง
โดยชี้แจงเหตุผลวา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และทดแทนใหสุขภาพที่เสียไปตั้งแตเริ่มเขาวงการตั้งอายุ 10 กวาป
เทานั้น
“ริตา” แจงภาพหลุดจูบ “ขันเงิน” แคมุมกลอง: ลาสุดสาวศรรีริตา เจนเซน มีภาพจูจุบแฟนหนุมในที่สาธารณะ
เจาตัวก็ชี้แจงวาเปนเพียงมุมกลองเทานั้น
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“ขันเงิน” แจงภาพจุบ “ริตา” คาสนามบิน เปนภาพเกา หวงฝายหญิงคนมองไมด:ี ขันเงิน เนื้อนวล ชี้แจงถึงกรณี
ภาพหลุดคูกับแฟนสาว ศรีริตา เจนเซน วาเปนภาพที่ถายไวนานแลว และในภาพก็ไมไดเปนการจูบเหมือนกับขาว
ที่ลง แตเปนเพียงการหอมแกมอําลาเทานั้น พรอมเผยวาเปนหวงคนมองฝายหญิงดวยภาพลักษณที่ไมดี
“นอย โพธิ์งาม” เปดใจทั้งน้ําตา พอ “ญาญาญิ๋ง” คือใคร...อยูที่ไหน: นอย โพธิ์งาม เปดใจพอญาญาญิ๋ง คือเพื่อน
ของพี่ชายอยาง เทพ โพธิ์งาม ที่ทําหนาที่เปนพิธีกรในวงดนตรีของพี่ชาย ซึ่งเจาตัวยังเผยถึงสาเหตุที่ทําใหเลิกรา
กันวา เปนเพราะสามีเปนคนขี้หึง ทําใหทะเลาะกันครั้ง จนทายที่สุดจึงตัดสินใจที่จะเลิกรากัน
หลั กฐานภาพเด็ ด รัด แน นดิ้ นไม ห ลุ ด “จี ย อน” จําใจสารภาพสนิ ท “อาร ” ที่สุ ด : ทํ าให เ คลื อบแคลงใน
ความสัมพันธกับหนุมอาร เดอะสตาร อยูนานสําหรับ สาวจียอน ที่ลาสุดตองออกมายอมรับวากําลังคบหาดูใจกับ
ฝายชายจริง เนื่องจากมีภาพที่ออกมาเปนหลักฐานวาทั้งคูสนิทเกินคําวาพี่นองอยางที่เคยใหสัมภาษณกอ นหนานี้
“พอรช” โดนหางเลขอักษรยอ พระเอกตัว “พี” รสนิยมซาดสต: พอรช ศรัณย ศิริลักษณ ปฏิเสธขาวพระเอก
อักษรยอตัว “พี” มีรสนิยมทางเพศซาดิสต โดยเจาตัวยืนยันวาไมใชตนแนนอน พรอมทั้งเปดใจวาไมเครียดกับ
ขาวที่เกิดขึ้น เพราะตนเขาใจวาขาวก็คือขาว
“แปง” ปดแมสามีไมปลื้ม เหตุไมยอมปมหลาน: แตงงานไมทันไร ก็มีกระแสออกมาวาสาว แปง อรจิรา ไมเปน
ปลื้มของแมสามี อยาง ผูกองตอม ทรงพันธ เหตุที่สาวแปง ไมยอมมีทายาทใหอุมสักที ซึ่งเจาตัวก็ออกมาปฏิเสธวา
ไมเปนความจริง แตยอมรับวาแมของสามีอยากใหมีหลานจริง ๆ
“ชาคริต” โตโบท็อกซหนาเปลี่ยน แจงทําเลเซอรเปนเหตุใหตาบวม: พระเอกชาคริต แยมนาม ถูกมองวาตาบวม
ขณะทําหนาที่เปนพิธีกร แฟมิลี่ บิสซิเนส ทางชอง 5 เพราะเจาตัวแอบไปทําหนามาใหม ซึ่งเจาตัวปฏิเสธวา พอใจ
กับโฉมหนาของตนแลว เพียงแตสาเหตุที่ตาบวมนั้นเปนเพราะไปทําเลเซอรมาเทานั้น
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิง เชิง “ดาราบันเทิง ” ในหัวขอประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ คือ “หนังสือพิมพตองไมสอดสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว” จํานวน
1 ชิ้นขาว
ฉาวจนไดดี “เอมี่ อมลวรรณ” ฟุง! งานรุมเพียบ..: เอมี่ อมลวรรณ เผย มีงานติดตอเขามาจํานวนมาก ทั้งงาน
โฆษณา ละคร และภาพยนตร

ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิง เชิง “ดาราบันเทิง ” ในหัวขอประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ คือ “การพาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจาก
ขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของขาว” จํานวน 2 ชิ้นขาว
“ไตฝุน” เตรียมเบียด “บี้” ขึ้นแทนเบอร 1 เคพีเอ็น: ไตฝุน กนกฉัตร เผยกําลังจะมีผลงานละครกับทางชอง 3
ประกบคูกับ มาริโอ เมาเรอ และพลอย เฌอมาลย บุญยศักดิ์ ทําใหตองฝกฝนทักษะดานการแสดงอยางหนัก
“ตุยตุย” เตรียมลาวงการบันเทิง ขึ้นแทนเจาแมธุรกิจ “คอลลาเจน”: ตุยตุย เผยวารักในงานวงการบันเทิงมาก ถึง
ขนาดวาคิดวาตนเกิดมาเพื่อเปนนักแสดง และคิดเสมอวาจะทํางานในวงการไปจนวันตาย สวนเรื่องของธุรกิจขาย
คอลลาเจนนั้น เพิ่งเริ่มมาไดเพียง 1 ป คงตองทุมเทเวลาใหธุรกิจพัฒนาอีกมาก

หนังสือพิมพขาวสด

77
ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานธุรกิจ” คือการรายงาน
ความเคลื่ อนไหวในเชิง ธุร กิจ ขององค ก รในแวดวงบั นเทิง อาทิ ค ายเพลง ค ายละคร ค ายหนั ง
สถานีโทรทัศน เชน ขาวการเปดและปดกลองภาพยนตรหรือละคร การจัดแถลงขาวภาพยนตร ละคร
รายการโทรทัศน หรือการแสดง หรือนโยบายของธุรกิจบันเทิง จํานวน 18 ชิ้นขาว
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“บีอีซีฯ” ทุมรอยกวาลานจัดมิวสิคเฟส ฯ รอดูผลตอบรับ-ถาดีปหนาจัดตอเพิ่มเปน 2 วัน: บีอีซีเทโร แถลงขาว
ทุมงบฯ จัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ ในวันที่ 24 สิงหาคม อีกครั้ง
“ตี10” ยายที่บันทึกเทป-ทุมงบฉากใหม “วิทวัส” ยันไมประมาทชอง 7: รายการตี 10 ยายสตูดิโอมาบันทึกเทปที่
ศูนยการคาพาลาเดีย ม ประตูน้ํา เพราะเซ็นทรั ลเอาพื้ นที่คืน พรอมเผยปรั บโฉมรายการใหมโดยวิทวัส สุนทร
วิเนตร เผยวาไมอยากประมาทคูแขงชอง 7 อยางรายการ กิ๊กดู สงครามเพลง มาชนกัน
“ปด” ประเดิมทํา “นิวพระนครฟลม”: คายพระนครฟลม กลับมาทําหนังอีกครั้งหลังวางมือไปพักใหญ ผูกํากับ
ปด ธนิตย ไดประเดิมโปรเจกท นิวพระนครฟลม โดยเผยวาเปนแนวสนุกสนาน เนนรสชาติแบบหนังไทยแทๆ
“ชอง 7” ไฟเขียวใหทําละคร “เงา-อตีตา” เจเอสแอล ตั้งเปาผลตอเนื่อง มั่นใจในศักยภาพ: วัชระ แวววุฒินันท
เตรียมสรางละคร 2 เรื่อง เงา และ อตีตา ถือเปนโปรเจกทละครฟอรมยักษแหงป
“บรอดคาซทฯ” พักดรามาเนนสนุก: หนอง-อรุโณชา บิ๊กบอสคายบรอดคาซท เผยขอพักละครดรามาเขมขน เนน
ละครตลกเบาสมอง
“อนันดา” ทําฟูลเฮาส เห็นแวว “ไมค” ควาจับคู “ออม”: อนันดา เผยซื้อลิขสิทธิ์ลละคร ฟูลเฮาส จากเกาหลีมา
ทําเปนเวอรชั่นไทย
“ปญญา” จับมือ “วินิจ” ทําแกง 3 ชา คารนิวาว การรันตีความยิ่งใหญ เสิรฟความสนุกถึงประตูบาน: ปญญา นิ
รันดรกุล เผยมีวางแผน แกง 3 ชา คารนิวาว ทัวร เดือน ตุลาคม
“สะใภหัวแดง” ถายรัสเซีย “ลอรด” บินลวงหนาเก็บภาพเด็ด: สยม สังวริบุตร เผยละครเรื่อง สะใภหัวแดง ตอง
ยกกองไปถายทําที่ประเทศ รัสเซีย โดยจะเตรียมตัวเปดกลองเร็ว ๆ นี้
“สหภาพดนตรี” ผุดโครงการ “ร็อกมโหรี หวังยืดอายุศิลปวัฒนธรรมไทย”: นิติพงษ หอนาคแถลงขาวโครงการ
ร็อกมโหรี เอาเพลงวัยรุนมาทําสําเนียงเพลงไทยเดิม เพื่อหวังอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ปรับกลยุทธิ์ใหม “ควาไมคควาแชมป” แกรมมี แตงเพลงรอนักรอง ออกเพลงทันใจ: ควาไมคคาแชมป ที่ชองแฟน
ทีวีกับ แกรมมี่ โกลด ในเครือแกรมมี่ โดยกริช ทอมมัส เผยเปลี่ยนกลยุทธแตงเพลงรอนักรอง เพื่อไดเพลงใหม
ทันใจแฟน ๆ
“อสมท” เตรียมพรอมทําทีวีดิจิตอล ยอมรับเนนทางธุรกิจเพื่ออยูรอดไมทิ้งปรัชญา
“จีเอ็มเอ็ม” จับมือเอไอเอสตอยอด: ฟาใหม ดํารงชัยธรรม เผยถึงความรวมมือกับบริษัม เอไอเอส นําชองฟอกซ
และและรายการจากชองในเครือไปใหบริการบนมือถือเครือขาย เอไอเอส
“สิน” ขอเวลาดูทิ ศ ทางทํ า “ฮอร โ มน 2” ไม ฟนธงยัง มี “ปนป น” รอพร อม ปด ฉายฟรี ทีวี : สิ น ยงยุ ท ธ
ผูอํานวยการฝายตางประเทศ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท ฮับ จํากัด เผยถึงความเปนไปไดในการทําซีรี่ยภาคตอฮอรโมน
วัยวาวุน 2 วาขอใชเวลาสํารวจความตองการของคนดูกอน เพราะคอนขางจะเปนที่คาดหวัง อีกทั้งยังไมมีแผนลง
ฉายทางชองฟรีทีวี
“คุยขาวชอง 8” ใชลาลา ลูลู จุดตางฟรีทีวี สื่อสารชาวานได โตขัดแขงขัดขาแยงบุคลากร: องอาจ สิงหลําพอง
เผยเรตติ้งชอง 8 ดีเยี่ยม เผยดึง ลาลา ลูลู เปนจุดเดนของรายการเลาขาวทางชอง 8
“กันตนา” ยันไมประมูลชองทีวีดิจิตอล ขอรับจางผลิตไรความเสี่ยง เล็กทําโรงหนังชุมชน: ตั้ม จาฤก กัลยจาฤก
ประธานกรรมการบริหาร บจม. กันตนากรุป ยืนยันไมประมูลชองทีวีดิจิตอล เพราะดวยประสบการณมองวาการ
ลงทุนในการทําชองทีวีใหม อยูที่ประมาณ 3000 ลานและมีความเสี่ยง
วิก 3 โตดัน “เจมส” เบียดแทน “ณเดชน” “ประวิทย” เบามือ ละครเย็นได “คุณแดง” มาชวย: ประวิทย มาลี

78
นนท ปฏิเสธ ปน เจมส จิรายุ ดังแทน ณเดชน เพราะไมมีเหหตุผลที่จะสรางอีกคนแลวกดอีกคนใหดับ เผยเบาใจ
ละครเย็น เพราะได แดง สุรางคเปรมปรีย
“ปาสั่งยาสอน” โผลชองฟรีทีวี ทําละคร รายการครบรส: “ตะ นิรัตติศัย” ผูบริหารบริษัท ปาสั่งยาสอน เผย ผลิต
ละครเทิดพระเกียรติ สรางถวายในหลวงและพระราชินี เปนละครแอนนิเมชั่นผสมผูแสดงจริงในรูปแบบจิตรกรรม
ไทย นําแสดงโดย นาวิน ตาร มาริสา อานิตา และโดโด ยุทธพิชัย ทางชองโมเดิรนไนน
ชอง 8 ทําเสียงสวรรคฯ กลุมลูกทุง เมินถูกมองคลายฟรีทีวี ชี้ทีวีดาวเทียมโตเร็ว: องอาจ สิงหลําพอง ผูบริหาร
ชอง 8 เผยถึงรายการใหมชอง 8 อยางเสียงสวรรค พิชิตฝน วาเปนรายการของชองทีวีดาวเทียมที่สามารถตอบ
โจทยไดเหมือนฟรีทีวีเทานั้น
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานงานและการแสดง” คือ
การรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการทํางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิง เชน ขาว
บรรยากาศการแสดงสดของศิลปน บทบาทการแสดงของนักแสดง การวิจารณภาพยนตร ละคร เพลง
ขาวการประกวดตาง ๆ เชน ภาพเขียน ศิล ปะ วัฒ นธรรม ดนตรี ละคร ภาพยนตร นิท รรศการ
จํานวน 117 ชิ้นขาว
“แดง” หายเครียด “รัชชานนท” ฟดแบ็กดี อุนใจ “แตว” แมยานางประจํากองเปนเจดันเด็กใหม: แดง ธัญญา
เผยคุณชายรัชชานนท กระแสตอบรับดี
“บี” รายไดคําชม ดีใจคนเกลียด: บี น้ําทิพย เผยเลนบทรายไดคําชมจากคนดู ทําตนเองปลื้มใจมาก
“ออม” หวนคืนละคร โชวฝมือจัดเต็ม: ออม พิยดา หวนคืนจอละครในละคร ภาพอาถรรพ เจาตัวเผยวาบทบาทมี
ความทาทายมาก
“สายปาน” โลงสอบผานบทราย “มัจจุราชฯ” เครียดกลัวคนไมเชื่อ-ยกความดีใหเพื่อนดารา: สายปาน อภิญญา
เผยกระแสตอบรับบทรายในละคร มัจจุราชสีน้ําผึ้ง ดีเกินคาด และขอบคุณทีมงานและเพื่อนนักแสดงที่ทําผลงาน
ออกมาไดดี
“ซิน” แตงควบรอง! ประกอบหนัง “ฤดูฯ”: โชวฝมือแตง และรองเพลงประกอบภาพยนตร ลาสทซัมเมอร ฤดู
รอนนั้นฉันตาย
“หนอย” เหนื่อยผูจัดวางมือเบื้องหนา : หนอย บุษกร เผย วางมือเบื้องหนาขอลุยงานผูจัดละครอยางจริงจัง
“ขวัญ” ชี้ “ฟาจรดทราย” เลยจุดหนักใจ: ฟาจรดทราบ ถายทํานานกวา 3 ป นางเอกของเรื่องอยาง ขวัญ อุษา
มณี เผยวาเลยจุดหนักใจไปแลว เพราะผลงานออกมาคอนขางดี
“เข็ม” กังวล “เรือนริษยา” ไดบทแม: เข็ม รุจิรา ไดรับบทแม ในละคร เรือนริษยา เจาตัวเผย ขอรองผูกํากับอยา
ใหแกมาก แตไมซีเรียส เพราะไมไดดูที่วาบทแมหรือไมใชแม แตวาดีหรือไมดี
“อเล็กซ” รอเวลาที่พรอมทําเบื้องหลัง: อเล็กซ เรนเดลล เผยสนุกกับการแสดง เพื่อเตรียมความพรอมลุยงาน
เบื้องหลังในอนาคต
“หญิง” เลนหนังผี สมใจรอมานาน: เปลี่ยนบทบาทครั้งแรกในการทํางาน เพราะไดเลนหนังผีเรื่อง จิตสัมผัส 3D
เจาตัวเผยวาเปนการเปลี่ยนบทบาทที่ทาทาย
“แม็ค” ชี้ภาพนักแสดง 7 สี เริ่มชัด: แม็ค วีรคณิศร เผย เริ่มรูเขาใจภาพการเปนนักแสดง 7 สีมากยิ่งขึ้น หลังได
ชิมลางเลนละครมากขึ้น
รักตองเปดฯ สรางปรากฏการณ “เฮียฮอ” ดัน “ทรี.ทู.วัน” ขึ้นแทนศิลปนเบอร 1 : เฮียฮอ สุรชัย ประธาน
เจาหนาที่บริหารบริษัท อารเอส จํากัด เผยกระแสเพลง รักตองเปด แรงเกินคาด ถือเปนปรากฏการณวการเพลง
พรอมตอยอด 321 ไปตางประเทศ
“ตอ” โอด “ไฟหวน” ถายทําแบบไฟลน เข็ดละครจานดวนออกตัวไมถนัด เปนบทเรียน: ตอ มารุต ยอมรับ
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ละครไฟหวน ถายทําไป ออกอากาศไปทําใหงานออกมาไมเนียน พรอมชี้ไมถนัดทําละครพีเรียด
“อนันดา” ไฟแรงทําซีรี่ย “ฟูลเฮาส”: เสร็จจากซีรี่ย รักนี้ชั่วนิรันดร อนันดา เอเวอริ่งแฮม หันมาจับละคร ฟูล
เฮาส โดยเจาตัวยืนยันวาไดซื้อลิขสิทธิ์มาแลว
“แพน” พรอมเทคิวเลน “พรมแดนฯ”: หลังถอนตัวจากละคร วันนี้ที่รอคอย ลาสุดแพนเคก หวนกลับมาเลน
ละครอีกครั้ง เรื่อง พรมแดนหัวใจ คูกับ เอส กันตพงษ
“อน” กํากับซีรี่ย “หลวงตา” ชองมีเดียฯ โปรเจ็กตเรงดวนทําระยะสั้น-เชื่อไรปญหาชอง: อน สราวุธ เผยกํากับ
ละครเรื่องแรก “หลวงตา” ใหชองในเครือของชอง 7 ไมหวั่นคนติดภาพนักแสดงชอง 3
“ซารา” ลุน “กุหลาบฯ” นางเอกเต็มตัว: ขึ้นแทนนางเอกหลังขาวเต็มตัวครั้งแรก ซารา เล็กจ ยอมรับวาตื่นเตน
มาก และแอบลุนวากระแสตอบรับจะดีหรือไม แตพอละครออกอากาศก็โลงใจ เพราะแฟน ๆ ชื่นชอบ
“กอลฟ” รองไหกังวลสวมบท “เบิรด” เลนเปนตัวละครที่เบิรดเคยเลนไวใน วันนี้ที่รอคอย กอลฟ อนุวัฒน เผย
กดดันถึงกับรองไห
“แหมม” ดีใจสาวสุขุมวิทฯ แรง: ซิงเกิลเพลง สาวสุขุมวิทซอย 4 มาแรงติดชารต ทําเอา วงวาเลนไทน ถึงกับออก
อาการปลื้มแบบสุด ๆ
“หนอง” ปรับนิ่ง “ผูดีฯ” ลดมาดกวน: ปรับคาแร็กเตอรจากหนุมมาดกวนมาเปนมาดนิ่งในละคร ผูดีอีสาน หนอง
ธนา เผยวา ตองฝกฝนอยางจริงจัง แตก็เพราะสนิทกับเพื่อนนักแสดงในเรื่องทําใหเลนออกมาไดดี
“ญาญา” รอวิก 3 รวมงาน “เจมส จิ”: ญาญา อุรัสยา เผยยังไมแนใจไดรวมงานละครกับ เจมส จิรายุ หรือไม
เพราะผูใหญยังไมไดมอบหมายลงมา
“เกา” ชี้ “ฤดูรอนฯ” ฉากเลิฟซีนพองาม: เกา จิรายุ เผย เลนหนังสยองขวัญ ดรามา Last summer ไดบทบาทที่
โตขึ้น พรอมมีฉากเลิฟซีนที่เหมาะสมกับบทบาท
“บีม” สลัดภาพสําอางเปนตํารวจเขม: บีม กวี รับบทเปนพี่ชายของพระเอกหนุม เจมส จิรายุ ในละคร รักสุดฤทธิ์
เจาตัวเผยไดพลิกบทบาทเปนตํารวจหนุมสุดเขม หมดภาพผูชายสุภาพ เจาสําอาง
“มารก”ี้ ชื่นชม “เบนซ” มือโปรฉากตบ: มารกี้ ราศี เผย นางเอกรุนพี่เลนดีฉากอารมณตบตี ไมกลัวผิดคิว เพราะ
นักแสดงรุนพี่มืออาชีพ
“ออฟ” ปลื้ม “รัชชานนท” สรางดาราใหม ภูมิใจฉากกราบแผนดิน: ออฟ พงษพัฒน ดีใจที่กระแสละคร คุณชาย
รัชชานนท ดีเกินคาด ดาราหนาใหมแจงเกิดมากมาย
“แกรนด” ราย “เกรซ” เชียรใสเต็มที่: พลิกมาเลนรายครั้งแรกใน หัวใจเรือพวง แกรนด พรรณวรท เผยพี่สาว
เกรซ กาญจนเกลาเชียรตนเต็มที่
“เคน” เรงไวหนวด เขมสมทบลูกทาส: พระเอก เคน ภูภูมิ เผยกําลังเรงไวหนวด เพื่อเลนละคร ลูกทาส
“จา” เครียด “นางมาร” ทําไมเกรนขึ้น: จา ณัฐฐาวีรนุช เผย บทละครใน นางมาร เครียด และหนักมากทําเอา
ตนเองไมเกรนขึ้นเพราะความกดดัน
“ออม” รูตัวดี “วันนี้ที่รอคอย” ถูกจับตามอง วอนอยาเทียบเวอรชั่น “เบิรด” ปดเปนปาดัน “ฉัตร”: ออม อัคร
พันธ เผย คนมักเทียบละครเวอรชั่นเกา ทําใจถูกเปรีย บเทียบ แตวอนอยาเทียบเวอรชั่น เบิรด ธงไชย ปฏิเสธ
เปนปาดันนางเอก ฉัตร ปริยฉัตร
“คริสตี้” พลิกแดนซ โดนใจแฟนเพลง: คริสตี้ กิ๊บสัน พลิกแนวเพลงมาสนุกสนานเอาใจแฟน ๆ กับซิงเกิล เนื้อคู
ของฉันเกิดหรือยังหนอ เร็ว ๆนี้
“รุจ” ชี้ คอลลิ่งฯ ร็อกสุดขั้ว: รุจ ศุภรุจ เผยรวมโปรเจกท คอลลิ่ง เลิฟ 2 กอนทําเพลงเดี่ยวของตนเองในชวง
ปลายปนี้
“ยิปโซ” ชี้ “เรียว” ถายหนังแหวกแนว: ยิปโซ เผยรวมงานกับผูกํากับ เรียว กิตติกร เปนภาพยนตรแหวกแนว แต
ยังไมไดอานรายละเอียด
“อารตี้” ฟตรางกายเลนหนังแอกชั่น: พลิกมาเลนหนังแอกชั่นอยาง รักฝงเขี้ยว เดี๋ยวหลอเดี๋ยวเหยิน อารตี้ ธน
ฉัตร เผยตองฝกหัดเลนบทบูอยางหนัก เพราะไมเคยเลนบทนี้มากอน
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“แพน” ตัวแทนดาราไทยรับรางวัล: แพนเคก เขมนิจ เปนหนึ่งในนักแสดงที่ไดรับเกียรติไปรับรางวัลมิตรภาพ
สองฝงโขง
“เบิรด” ยินดีรองเพลงละครให “ธงชัย” เบิรด ธงไชย เผยยินดีรองเพลงประกอบละคร วันนี้ที่รอคอย เพราะโดย
สวนตัวสนิทกับ ธงชัย ประสงคสันติ และเคยเลนละครเรื่องนี้มากอน
“ดาว” ผุดซิงเกิลแตงจากตัวตน: ดาว มยุรี เผลออกอัลบั้มใหม ดาวมาแลว กับคายแสงระวี โดยนักรองสาวเผย
เปนเพลงที่แตงจากตัวตน
“เมจิ” คืนจอ “ในสวนขวัญ” วิก 3 ไมทิ้ง: เมจิ พิมพอักษิพร หวนคืนจอหลังหายไป 1 ป เจาตัวเผยวาหายหนาไป
ทําพิธีการที่ชองเคเบิ้ล
ปดหนังโชวอกซ้ํา “จันดารา”: รฐา โพธิ์งาม เผยไมอยากรับงานซ้ํา อยากทําอะไรหลากหลาย จึงขอเบางานเซ็กซี่
กอน เพราะที่ผานมาเซ็กซี่เยอะแลว
“เจมส” พรอมรับคําวิจารณ “รณพีร”: เจมส มาร เผยนอมรับคําวิจารณของละคร คุณชายรณพีร
“เมฆ” กํากับ “หลวงตา” กลัวถูกวิจารณ: เมฆ วินัย ไกรบุตร เผยกดดันหลังขึ้นแทนกํากับละคร หลวงตา
“ใหม” เลนละครเวที มั่นใจเนื้อหาแซบ: ใหม เจริญปุระ เผยหวนเลนละครเวที ของคายเอ็กแซ็กท แตยังไมขอพูด
รายละเอียดตองปรึกษาผูใหญกอน
“โบว” ดี๊ดา เอเอฟ 5 รวมตัวคืนเวที: โบว สาวิตรี เผยดีใจจะไดกับมารวมตัวกับ เอเอฟ รุนที่ 5 ทั้งหมดอีกครั้ง
“รอน” ตื่นเตนประมือโปร “อั้ม-เจนี่”: รอน ภัทรภณ เผยตื่นเตนไดลงละครรวม เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กับ อั้ม
อธิชาติ ในดาวเกี้ยวเดือน
“มารก”ี้ รับกดดันไดรวมงาน “บอย”: มารกี้ ราศรี เผยไดรวมงานกับ บอย ปกรณ อีกครั้งในละครเรื่อง ในสวน
ขวัญ รูสึกกดดัน เพราะแฟน ๆ คาดหวัง และรอคอย
“เจนนี่” เคาะสนิมราย “หางเครื่อง”: เจนนี่หวนละครในหาเครื่อง
“บอย” คุมทุม 700 ล. ผุด “แอคสตูดิโอ” ตัดปญหาความลําบากกองถาย –พรอมใหเชา: ใชเวลาประมาณ 3 ป
ในการสราง 700 ลานบาท บอย ถกลเกียรติ เผยเพื่อตัดปญหาเวลาตองไปเชาสตูดิโอคนอื่น
“กรีน” ผานเอเอฟ เลน “หางเครื่อง” ฉลุย: ผานบานเอเอฟมากอน กรีน อัษฎาพร จึงสวมบทบาทเปนหางเครื่อง
ไดฉลุย
“เป” ชม “มิน” ตลก “ซินเดอฯ” เขาขา: ถายละครซินเดอเรลลา รองเทาแตะ พระเอกหนุมเซอร เป อารักษ
ถึงกับออกปากชม มิน พีชญา เลนตลกไดดีเยี่ยม
“แมท” โลงใจ “ฟาฯ” พลิกบทคนดูชอบ: แมท ภีรณีย เผยกระแสตอบรับ ฟากระจางดาว ดีเกินคาด
“เคน” ชี้ดัดฟนอุปสรรคพูด: เลนละครลูกทาส ทําเอาพระเอกเคน ภูภูมิ สุดเครียด เพราะตนดัดฟนจึงทําใหพูด
ลําบาก
“แพน” นําทีมดาราไทย รวมรับรางวัล “นาคคํา”: เปนเรื่องที่นายินดี และภูมิใจเมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีการจัดประกาศผลรางวัล “นาคคํา ลาวเอ็นเตอรเทนเมนต ครั้งที่ 2 ประจําป 2011-2012” โดย
แพนเคก เขมนิจ, วีรภาพ สุภาพไพบูลย, กอง ปยะ ไดรับรางวัลมิตรภาพวงการบันเทิงสองฝงโขง
กลุม ทําหนัง รุนใหม ลาวผุด “ฮักอ่ําหล่ํา ” กังวลคนไทยไม เก็ ตมุก นอมรั บผลวิจารณ : ภาณุ มาศ ดี สัต ถา เผย
ภาพยนตรลาว ที่ผลิตโดยทางเอ็มพิคเจอร เรื่อง ฮักอ่ําหล่ํา ซึ่งงานนี้ผูกํากับเผยวา กังวลเรื่องที่คนไทย อาจจะไม
เก็ตมุก
“ปนปน” คาดหวัง ลาสตซัมเมอรฯ: ปนปน สุทัตตา เผยคาดหวังใหคนดูชอบ เพราะทีมงานทุกคนทํางานกันเต็มที่
“ซอนยา” ไดบูหนังเทศ-เสนอมวยไทย: พิม ซอนยา เผยไดเลนหนังตางประเทศคือ อเมริกา เรื่อง The mark 3
โดยรับบทเปนนางเอกหนังบู เจาตัวเลยเสนอใหมีการใชมวยไทยเขาไปใชในหนังดวย
“ตอล” แสดงเต็ มที่ ชิมลางละครเวที: ตอล วันธงชัย ไดเล นละคร เรื่องวาวุน 2013 โดยเปนละครของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
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“อารตี้” ชี้ “รักฝงเขี้ยวฯ” แปลก: อารตี้ ธนฉัตร ตัดสินใจลงหนังเรื่อง รักฝงเขี้ยวเดี๋ยวหลอเดี๋ยวเหยิน โดยเจาตัว
เผยวา เปนบทบาทที่แปลกกวาเรื่องอื่น ๆ ที่เคยเลนมา
“ณวัฒน” ผุดละครตีแผชีวิตนางงาม 7 สีไขคําตอบเวทีขาออนไมประสบผลสําเร็จ: ณวัฒน อิรไกรศรี ผูบริหาร
บริษัท ฮอลิเดย เทเลวิชั่น จํากัด เผยถึงโปรเจกทชิ้นใหมที่อยากจะทําละครเบื้องหลังวงการนางงาม
“เจนี่” ใหคอยลุนความแซบแรงเงา 2 : เตรียมพรอมแลวละครแรงเงา 2 เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณเผย ยังรับบทเปน
มุนินทร อยู และแฟน ๆจะคงไดชมเร็ว ๆ นี้แนนอน
ซิงเกิลใหม “เอบีฯ” แยมมีเซอรไพรส: ซิงเกิล พูดไมคอยถูก กระแสดีเกินคาด ทําเอานักรองนําอยาง กวาง ศิริ
ศิลป เผยวา ไดรับกระแสดีเกินคาด ยอดวิวในยูทูบ 7 ลานวิวแลว แมจะหางหายจากการรองเพลง 6 ป แตแฟน ๆ
ก็ยังไมลืมกัน
“วุธ” มีชั่สโมงบิน มั่นใจทําคุณแมฯ: วุธ อัษฎาวุธ เผย เอาประสบการณจากการแสดงละครมาทํางานในฐานะผู
จัด อยางเรื่องแรก คุณแมเฉพาะหนา คุณยาเฉพาะกิจ ใหชอง 7 เจาตัวเผยถายทําไปได 60% แลว
“มิ้นต” ปลื้ม คนดูเรียก “เพียงขวัญ”: แมกระแสคุณชายรัชชานนท จะไมฮอตเทาตอนอื่น ๆ แตกระแสตอบรับ
จากนางเอกสาวก็ ถือวาดีเกินคาด เพราะนางเอกสาว มินต ชาลิ ดา เผยวา ไปไหนมาไหนมักมีแฟน ๆ เรียกว า
เพียงขวัญ
“ฉัตร” สนิท “ออม” เขาฉาก “วันนี้ที่รอคอย” ฉลุย: ฉัตร ปริยฉัตร เผย สนิทกับนักแสดงรุนพี่ ออม อัครพันธ
ทําใหเขาฉากไดดีในละคร วันนี้ที่รอคอย
“คริสตัล” ถายหนังอังกฤษคู “กาย”: ครัสตัล วี เผย แสดง trafcker ของประเทศอังกฤษ ประกบคู กาย รัชชา
นนท
“เข็ม” ควาโอกาส เลน “เรือนริษยา”: เข็ม ลภัสรดา เผยรับเลนละครเรื่อง เรือนริษยา หลังจากหายหนาไปนาน
กวา 2 ป ชี้วาเปนโอกาส
“ปรัชญา” พอใจ “ตมยํากุง 2” ลุนฉายจีน ลดความแรงเลือดสาด สงสาร “จา” เจอปญหา: ปรัชญา ปนแกว เผย
ภาพยนตรตมยํากุง 2 อยูในขั้นโพสตโปรดักชั่น ยืนยันตองไปฉายปนี้ และมีลุนไดเขาฉายที่ประเทศจีน ที่อยูในขั้น
การเจรจา พรอมเปรยสงสารพระเอกนักบู จา พนม หลังเจอปญหาชีวิตครอบครัว
“หมิว” ชม อ.ศัลยา เขียนบท “แคนเสนหา” ดี เผยบทเก็บกฎ ลูกชายชมแลวกลัว แดง ธัญญา: หมิว ลลิตา เผย
กระแสตอบรับละคร แคนเสนหาดีมาก อีกทั้งยังไดรวมแสดงกับนักแสดงมากฝมือ และทีมงานดี ๆ เผยลูก ๆ ดู
ละครที่แมเลนแลวกลัว โดยเฉพาะผีอีเฟอง
“มิ้นต” เสียดายอดเลนหนัง “ไทมไลน” มิ้นต ชาลิดา เผยไมมีใครมาแทนใคร แตอดเสียดายที่ไมไดเลนภาพยนตร
ไทมไลน จดหมายความทรงจํา เพราะนางเอกเตย จรินทรพรมีความเหมาะสมกวา
“ซูซ”ี่ กลับไทยถาวร ผูใหญใหโอกาส: ซูซี่ สุษิรา เผยเตรียมลุยงานแสดงทันทีหลังจากที่คาย บรอดคาสทติดตอ
ละครมาให 2 เรื่อง ดีใจที่ผูใหญใหโอกาส
“ไตฝุนชี้ละคร เพลง ทาทายตัวเอง: ไตฝุน กนกฉัตร เผย ไดลงละคร และรองเพลงเปนประสบการณที่ทาทาย
ความสามารถตัวเองสุด ๆ
“ออฟ” ปลื้มละคร “โทน” กระแสดี ผุดทัวรคอนเสิรต มีแมยกเพิ่ม: ออฟ ชนะพล เผยกระแสตอบรับละคร โทน
ดี ตั้งใจจัดคอนเสิรตทัวร
“ธันวา” เคยเจ็บไมกลาหวัง “วิมานฯ”: ธันวา สุริยจักร เผยกดดันเปนพระเอกเรื่องแร วิมานมะพราว ดีใจไดเลน
รวมกับ เชียร ฑิฆัมพร
“ปุกลุก” ชิลเลิฟซีน “นิว” เมินเปนขาว: ปุกลุก ฝนทิพย เผยเลนเลิฟ นิว วงศกร ในเรือนกาหลง ไมกดดัน
ออรา “เจมส” เดน เหมาะเลน ไทมไลนฯ “อุย” ยอมรับโชคดีติดตอกอนฟเวอร!: อุย นนทรี เผยไดเจมส จิรายุ
เลนภาพยนตร ไทมไลน ดีใจติดตอไวกอนมีชื่อเสียง
“กาณณ” ทาทายเปนพระเอก: ขึ้นแทนเปนพระเอกเต็มตัว ในละคร หลวงตา สําหรับ กาณณ กณิณ เผยตื่นเตน
มาก
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“ทาเลนตฯ” ชี้พอใจหนัง ฤดูรอนฯ ใกลคุมทุนขายตางประเทศได : ลัดดาวัลย เผยพอใจกับผลงานชิ้นแรกของ
บริษัทกับ ภาพยนตรผีสยองขวัญ last summer ไดฉายตางประเทศ
“แมทธิว” โอด อดเลนบ “ชาติเจาพระยา”: แมทธิว ดีน เผยเลนบทบูในละครชาติเจาพระยา เปนบทยาก แต
สนุกดี
“ปอก” ขอบคุณ “อุย” ยอมปรับบทให: ปอก ปยธิดา เผย ขอบคุณ อุย นนทรี ยอมปรับบทภาพยนตร ไทมไลน
ใหเหมาะสมกับตนมากขึ้น
“ลุกส” คุณชายฝงลึก “โปป” ปรับคืนยาก: โปป ธนวรรธ เผยติดภาพตัวละคร คุณชายปวรรุจ มาเลนในละคร
สามีตีตรา ทําใหแสดงคอนขางยากขึ้นไปอีก
“กฤษณ” รับ “ดาวเรือง” ถายนานทรหด: ผูกํากับกฤษณ ศุภระมงคล เปดใจ ละครเรื่องดาวเรือง ติดคิวเรียนของ
สาวญาญา และมีฉากรวมตัวของนักแสดงรุนใหญหลายฉาก ทําใหตองใชเวลานาน อีกทั้งยังติดหนาฝนทําใหการ
ทํางานยากขึ้นไปอีก
“หม่ํา” เติมมุก “แหยม 3” “เจเน็ต” ยันคนดูคุม: เจเน็ต เขียว เผยผูกํากับ ตลกมือทอง หม่ํา จกหมก เติมมุข
ตลกเขมขนลง แหยมยโสธร 3 แนน มั่นใจคนดูคุม
“วันนี้ฯ” ตอบรับดี “ฉัตร” หายกดดัน: ฉัตร ปริยฉัตร เผยกระแสตอบรับละคร วันนี้ที่รอคอย ดี ทําเจาตัวหาย
กดดัน
“ไตฝุน” ละคร 3 เรื่องกลัวงานไมเนี้ยบ: ไตฝุน กนกฉัตร เผย มีละคร 3 เรื่องรุม เจาตัวยอมรับวาเครียด และ
กดดัน เพราะงานเยอะ และอยูในขั้นพัฒนาฝมือ
“ปเตอร” เทเวลาทําเบื้องทาทาย: ปเตอร คอร ป เผยรั บหน าที่เ อ็กเซ็กคิ วทีฟ โปรดิวเซอร รย การ ร็อกออน
เดอะโรด เปนสิ่งที่ทาทาย
“เตย” พรอมเลน “บางระจัน”: เตย พงศกร เผยดีใจเลนละคร บางระจัน
“มิว” ติดทาทานหญิง “ทรายสีเพลิง” นิ่งเกิน: มิว นิษฐา เผยติดภาพคุณหญิงในละครคุณชายปวรรุจน ในทรายสี
เพลิง
“ปอป” เฮ “แคนฯ” เรตติ้งดี: ปอป ฐากูร เผย ปลื้มใจกระแสตอบรับ แคนเสนหา ดีเกินคาด
“ขวัญ” ยอมเหนื่อยบทบู เบื่อบทงองแงง: ขวัญ อุษามณี เผย อยากเปลี่ยนบทบาท ยอมเลนบูที่เหนื่อยหนอย แต
ทาทาย
“ตูมตาม” เลนละครไดความรู: ตูมตาม ยุทธนา เผยเลนละคร สุดสายปานยากแตไดความรู
“ฉัตร” นอมรับคําติ “วันนี้ฯ” เลนแข็ง: ฉัตร ปริยฉัตร เผยนอมรับคําติเลน วันนี้ที่รอคอย แข็งมาก
“ออม” กลัวตัวเองใน “อาถรรพ”: ออม พิยดา เผยชื่นชอบ ตัวละครในภาพอาถรรพ แตเลนเปนบทผีครั้งแรก จึง
ทําใหรูสึกหวาดกลัวเปนพิเศษ
“จา” บน อุบงานผูจัดละคร ควาสามีชวย เครียดโลเกชั่น ลั่นตองละเอียด: จา ยศสินี เผยงานผูจัดเครียด เลยดึง
สามี เขามาชวยงาน โดยเจาตัวโอดวางานโลเกชั่นนตองละเอียด
“เตา” ชวนดูหนัง ประโยคสัญญาฯ: เตา เศรษฐพงศ เชิญชวนแฟน ๆ ดูหนังประโยคสัญญารัก เพราะตนตั้งใจเลน
อยางเต็มที่
“ออม” รับไมกดดัน ถูกติงเรื่องแสดง: ออม อัครพันธ เผยไมกดดัน ถูกวิจารณเรื่องการแสดง แตนอมรับมาพัฒนา
ฝมือ
“หญิงแมงมุม” กํากับละคร “ปริศนนา”: ลงกํากับ โปรเจกทละคร ปริศนา สําหรับม.ร.ว.ศรีคํารุง ยุคล เผยขอ
เนนความพิถีพิถัน
“แอนดรูว” รายจัดเต็มไมยอมแพ “โม”: มารับบทรายใน วันนี้ที่รอคอย แอนดรูว เผยตองใชสมาธิดีมาก เพราะ
บทบาทคอนขางกดดัน
“กุญแจซอล” ถูกหมอดูทัก ผวาเลนบู: เลนละครเรื่อง ธิดาพญายม และแมคุณเอย ถูกหมอดูทักระวังอุบัติเหตุทาง
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น้ํา อีกทั้งละครทั้ง 2 เรื่องตองมีบทบูในน้ําทั้งหมด เจาตัวจึงแอบวิตก
“หญิง” เฮไดตัวแทนดูแลงานที่อเมริกา โอนลี่ กอดฯ มะกันชอบเยอะ: หญิง รฐา เผยดีใจไดตัวแทนโมเดลลิ่งติด
ตองานจากประเทศอเมริกาให ปลื้ม โอนลี่กอดฟอรกีฟส
“อั๋น” รับ “วาวุน” เลือกตัวแสดงยาก: วัชระ แวววุฒินันท เผยคัดเลือกนักแสดงเลนละคร เวที วาวุน
“แนท” ติดคิวละคร อดเลนหนัง ซี่รี่ย: แนท ณัฐชา เผยมีงานละครตอเนื่อง ทําใหไมมีโอกาสไดเลนหนัง หรือซีรี่ย
“เคน” ชี้ “ลู กทาส” พั ฒ นาฝ มื อข ามขั้ น : เคน ภู ภู มิ เผยเล นละคร พี เ รี ย ดเรื่ อง ลู กทาส ยาก ทํ าให ไ ด
ประสบการณสูง
“พริม” ปลื้ม “ผูดีอีสาน” สงใหแจงเกิด: พริม พันธุเจริญ แจงเกิดเปนนางเอกเต็มตัวจากละคร ผูดีอีสาน เจาตัว
เผยวาดีใจสุด ๆ ที่กระแสตอบรับดีมาก
“นอง” ยิ้ม “กุหลาบฯ” ตอบรับเกินคาด: พรสุดา ผูจัดละครคาย ดีวันทีวี เผย ขอบคุณผูใหญชอง 3 ทําละคร
กุหลาบไฟ
“แพนเคก” ชม “เอส” ทํางานดี บทลื่น: แพนเคก เขมนิจ เผย เอส กันตพงศ ๆแสดงดี
“จา” โอดบทนางมาร รันทดรองไหถี่: จา ณัฐฐาวีรนุช เผย ละครนางมารเขมขน ตัวละครเครียด ทําเอาตัวเอง
กดดัน เพราะบทรันทด
“พิตตา” ปลื้มคนชม “ดาวเรือง” ขี้วีน: พิตตา ณ พัทลุง ปลื้ม กระแสตอบรับ ดาวเรือง ดี ชอบบทขี้วีน
คอนเซ็ปตชุดใหม “ฝน” ยังเปนเจาหญิง: ฝน ธนสุนทร เผย แนวเพลงใหม ยังคงความเปนเจาหญิงเพลงลูกทุง
“เจมส” ลัดฟาเรียนรอง เตนเกาหลี: เจมส จิรายุ เผยเตรียมเรียนเตน รองเพลงที่เกาหลี
“นิว” โอด ธิดาพญายม ยายโลเกชั่นถี่: นิว วงศกร ยอมรับ ธิดาพญายม ตองยายโลเกชั่นบอย ทําใหตองเดินทาง
บอย แตมั่นใจ แฟน ๆ คุม
“กุก” เคาะสนิม 15 ป รับเลนหนัง “แม”: นาถยา แดงบุหงา เผยรวมแสดงภาพยนตรเทิดพระคุณแม เรื่อง “แม”
ของคายกรุงไทยดรามา หลังหาง 15 ป
“แซมมี”่ หวั่น “บอรดี้การดฯ” บทถูกกลบ: แซมมี่ สวบบท บอรดี้การด หวั่นเขาไมถึง
“ตุย” ถาย “ฟาฯ” โหดแตผลงานคุม: บากบั่นทํางานมากวา 3 ป สําหรับ ฟาจรดทราย ตุย ธีรภัทร เผย เหนื่อย
แตคุมคา
“ตอ” รับชอง – ทาบเลนซีรี่ยวัยรุน: ตอ ธนภพ ยอมรับ ชอง 3 ทาบทามเลนละครวัยรุน แตยังไมตกลง เพราะ
มองวาตนยังไมเกงพอ
“หลุยส” ชี้ “จอนนี”่ ติสต รอลุนทําซิงเกิล: หลุยส สกอต เผย เพื่อนดูโอ จอนนี่ ทําเพลงใหมเร็วๆ
“หน อย” ทํ า กลรั กฯ เหนื่ อยแต ส นุ ก : หน อย บุ ษกร เผยทํ าผู จัด ละคร กลรั กสตอเบอร รี่ เหนื่ อย แต ไ ด
ประสบการณ
“โปป” สนบทมือป น เขินเรียกคุณชาย: โปป ธนวรรธน เผยอยากเลนบทมือปน แตรูสึ กเขินที่คนยัง ติดภาพ
คุณชายปวรรุจ
“ปาง” หวนคืนเวที “บรรลุนิติภาวะ ฯ”: ปาง นครินทร เผยหวนคืนวงการเพลง และเวทีคอนเสิรตในงานเพลง
“บรรลุนิติภาวะ 21 ป”
“ไก” ยินดีรวมงาน “อั้ม” ตนทุนเกินครึ่ง: ไก วรายุฑ ปฏิเสธไมมีการททาบทามนางเอกอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
รวมงาน แตยอมรับ และยินดีหากมีเหตุการณนางเอกยายคายจริง เพราะตนทุนเกินครึ่ง เนื่องจากเปนนักแสดง
มากฝมือ
“บอย” เชื่อคาตัวอยูที่ประสบการณ: บอย ปกรณ เผย คาตัวยังเทาเดิม แตถาจะขึ้นตองแลวแตประสบการณ
ทํางานที่ถึงเวลาอันเหมาะสม
“มิน” ปง “ซินเดอเรลลา” โกะจัดเต็ม: มิน พีชญา เผย ละครเรื่อง ซินเดอเรลลา รองเทาแตะ เจาตัวจัดเต็มสวม
บทสาวโกะสุดตัว
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“ขวัญ” ทุมเต็มรอย “มิเชลล” จุดสูงสุด: ขวัญ อุษามณี เผยเลน ฟาจรดทราย ทุมสุดตัว เผยกดดัน เพราะเปน
ละครในดวงใจของใครหลาย ๆ คน
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานสังคม” คือการรายงาน
ความเคลื่อนไหวของทั้ง ตัวบุคคลในแวดวงบันเทิง องคก รตาง ๆ ในแวดวงบันไดมีสวนรวม เชน
กิจกรรมการกุศล การรณรงคที่ภาคบันเทิงมีสวนรวม จํานวน 1 ชิ้นขาว
คอนเสิรตกุศล “ศิริราช ฯ” วัชระ แวววุฒินันท เผย บริษัท เจเอสแอล รวมกับโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิสุนท
ราภรณ จัดคอนเสิรตการกุศล “ศิริราชสุขสันตปนสุข ชวยผูปวยมะเร็งยากไรศิริราช” นําโดยนักรองนักแสดง
มากมาย อาทิ ซี ศิวัฒน ชมพู สุทธิพงษ ฯ

ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “ดาราบันเทิง” ในหัวขอเรื่องสวนตัวใน
ประเด็นบุคคลสาธารณะ หมายถึงการรายงานความเคลื่อนไหวในเรื่องสวนตัวของดาราในฐานะบุคล
สาธารณะ เชน การศึก ษา การบวช การแตง งาน ความรัก ความขัดแยง และการรายงานความ
เคลื่อนไหวที่เปนเรื่องสวนตัวอื่นใดที่แมจะเปนแงลบ แตเปนการที่แหลงขาวใหสัมภาษณถึงเรื่องนั้น ๆ
ดวยตัวเอง จํานวน 327 ชิ้นขาว
“เวียร” เย็บนิ้ว 7 เข็มยังอึด “เบลลา” ถามอาการ-ไมมีออน: เวียร ศุกลวัฒน เผยอุบัติเหตุพลาดคิวบูกลางกอง
ถาย สาวคนสนิทมีสอบถามอาการ แตไมไดออนอยางที่เปนขาว
“โอ” ขอโทษเขาใจผิดเรื่องเจอ “กุบกิ๊บ” ปดคุยสาวใหมนอกวงการ: มาริโอ ย้ําไมไดตัดขาด กุบกิ๊บ สุมณทิพย
เพราะยังเปนเพื่อนกัน
“หยาด” ระบุควงฝรั่งไมใชตี๋ สนิทระดับหนึ่ง-สัมพันธยังเปนเพื่อน: หยาดทิพย ราชปาล เผยหนุมที่อยูในภาพหลุด
เปน ฝรั่ง ไมใช ตี๋ แตก็ยังเปนแคเพื่อน
“ฟาง” รีเทิรน “เอ” เรื่มนับหนึ่งใหม: ฟาง พิชญา เผยหวนพูดคุยกับแฟนเกา เอเอ พีรวัชร แตฐานะเพื่อน ยินดี
หากตางคนตางเจอกันใหม
“แอร” พักเรื่องรักไมพรอมมีแฟน: แอร ภัณฑิลา ขอพักเรื่องหนุม แตไมไดปดกั้น ขอมุงเรื่องงานกอน
“กุบกิ๊บ” เปดรับทุกคน-แตขอเวลา: กุบกิ๊บ สุมณทิพย เผยคุยพิชญ จริงแตแคพี่นอง ยอมรับทุกคน แตตองศึกษา
นาน ๆ
“จอย” ไมซีเรียส! กินขาวกับ “น็อต”: จอย รินลณี เผยความสัมพันธ น็อต วรฤทธิ์ แคเพื่อน
“ชิน” เสียดายยังชอบ “มิน” ขาวกระทบยอมถอย-รอลุนอนาคต: ชินวุฒิ เผยขอถอยรามือจีบนางเอกสาว มิน
พีชญา ขอใชชิตโสดแทน
ปดทางคืนดี “ชา” “หนุย” ชี้ตางมีวิถ:ี หนุย อําพล เผยเจอ มาชา วัฒนพานิช ในฐานะเพื่อน ไมมีทางรีเทิรน
“กอย” แยมเริ่มคุย “ตูน” ถึงแผนแตงงาน มั่นใจคนนี้ที่ใช-เล็งควงผึ่งพุงมัลดีฟส: กอย รัชวิน เผย เริ่มคุยแฟน
หนุม เรื่องแตงงาน แตไมใชเร็ว ๆ นี้
“เตย” โต “อเล็กซ” โอบ-ยันรูตัวดี-ไมดี: เตย จริญญา เผยเดินโอบแฟนหนุม อเล็กซ กลางหางดัง เปนเรื่องปกติ
ลั่นเจาตัวรูตัวดีหรือไมดี
“ฌอหณ” คุยสาวยังกั๊ก-ขอเวลาพิสูจน: ฌอหณ จินดาโชติ เผยกกําลัง ศึกษาดู ใจสาวอยูจริง แตไมข อเปดตั ว
เพราะอยากใหเวลาเรียนรูและใหเกียรติฝายหญิงใหดีเสียกอน
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“พีค” เปดรานขนม “เตอ” หุนเมินธุรกิจ: พีค ภัทรศยา มีโครงการเปดรานขนม ไดแฟนหนุมอารมณดี เตอ ฉัน
ทวิชช รวมหุนดวย
“กอลฟ” ย้ําชัดเปลาหลง “เคที่” เชื่อคือรัก-โลงใจแฟนไรปญหากับแม: กอลฟ พิชญะ ปฏิเสธไมไดหลงแฟนเคที่
แตยอมรับวารักจริง เผยฝายหญิงเขากับที่บานไดดี
“ปอง” งงเปนขาว “โม” แคนองรวมงาน: ปอง ณวัฒน งงมีขาวกับนางเอกรุนนอง โม มนชก เผยเปนเรื่องที่ไร
สาระมาก เพราะทีความสัมพันธแคพี่นอง รวมคาย
“แพน” ปดชวยตําแหนง “สารวัตรหมี”: หลังจากที่แฟนหนุม ไดเลื่อนตําแหนงเปนสารวัตร ก็ถูกจับตามองวา
เพราะนางเอกสาวเปฯฝายชวยเหลือ ซึ่ง แพนเคก เขมนิจ ออกมาชี้แจงวา แฟนหนุมไดเลื่อนตําแหนงตามขั้นตอน
เทานั้น ไมเกี่ยวกับตนเอง
“นิว” ปฏิเสธควง “เปก” หาฤกษแตงงาน ชี้ขอทํางานดวยกันทั้งคู-ตั้งเปาอีก 3 ปแตง: นิว นภัสสร เผยไมไดดู
ฤกษแตงงาน ขอเวลาทํางานสรางตัวอีกสักพักกอน ซึ่งตั้งเปาไวอีก 3 ป
“กาย” โตหมั้นเงียบ แตพรอมสละโสด: กาย รัชชานนท ปฏิเสธขาวแอบหมั้นสาว ฮารุ แฟนสาวเงียบ ๆ
“เคน” เบื่อขาวเพศที่ 3 ถี่-ไมเก็บไปคิด: เคน ภูภูมิ เมินขาวลือเรื่องตนไมแมน ถึงกับมีขาว เพศที่ 3 ออกมาแฉถี่
“เบลลา” ชี้แฟนคลับ ไมเทียบกับ ญาญา: เพราะถูกแฟนคลับจับคูวานารัก เหมือนกับสาว ญาญา อุรัสยา สําหรับ
สาว เบลลา ราณี งานนี้เจาตัวขอชี้แจงวารูสึกหวั่นใจ เพราะตนไมไดนารักเหมือนสาวญาญา
“เกรท” เปดเผยรักผวาโดนจับจอง: เกรท วรินทร เผยคุยสาวนอกวงการแตไมเคยเปดตัว เพราะไมอยากใหเปนที่
จับจอง แตถาพรอมเมื่อไหรก็จะเปดเผยเอง
“เจี๊ยบ” ปดตรอมใจเพราะ “อาร” ไมขอตอบเรื่อง “จียอน” โบยถามกันเอง: เจี๊ยบ ชมพูนุช ปฏิเสธขาวตรอมใจ
เพราะเลิก อาร อาณัตพล ถึงจะยอมรับวาเลิกกันจริง แตไมขอพูดถึงเหตุผล และสาวชาวเกาหลี ซอ จียอน
“ตุกตา” เตรียมวิวาหรอเรือนเสร็จ! รักหวาน-ชวยกันเก็บเงินเพื่ออนาคต: ตุกตา อินทิรา เผยขาวดีเตรียมสละโสด
กับหนุมนอกวงการเร็ว ๆนี้ หลังจากที่บา น ที่จะทําเรือนหอสรางเสร็จ
“ใหม” เมินกระแส ถูกเทียบกับ “มิน”: ใหม ดาวิกา ปฏิเสธขาวเลียนแบบนางเอกรวมคาย มิน พีชญา ยืนยันเปน
ตัวเอง ไมจําเปนตองเหมือนใคร
“สน” รับมีสาวถูกใจแตขอเลือกงาน: สน ยุกต รับมีสาว ๆ ที่ถูกใจเขามาในชีวิตบาง แตขอเลือกการทํางาน และ
ดูแลตัวเองกอน
“สม” คุย “อั๋น” นายตํารวจฮอต ผวาแฟนคลับดา-คบกันมีกําแพง: สม ธัญสินี เผยคุยกับตํารวจหนุม รอง ฯ อั๋น
แจงที่โพสตรูปคูไมไดมีเจตนาอื่นใด เผยตกใจที่มีแฟนคลับเขามาตอวา
“ตาร” ปดรูจัก “พีช” เดา “พลอย” ไมถูก: นักรองหนุม นาวิน ตาร ยืนยันอีกครั้ง เลิกราแฟนสาว พลอย เฌอ
มาลย ไมมีปญหามือที่ 3 อยางแนนอน
“เนม” รับเปนแฟนคลับ “มิว”: เนม ปราการ เผยชื่นชอบ มิว นิษฐา แคแฟนคลับ ไมมีเกินเลย
“กรีน” นยันปญหา “พอ-เคลลี่” จบชัวร เชื่อฝายชายไมทอ พรอมฝาอุปสรรค: กรีน อัษฎาพร ยืนยัน คุยปญหา
ระหวาง พอ กับ หนุม เคลลี่ จบแลว
“รุจ” ไรสาวเคียง! สาเหตุเลือกมาก: รุจ ศุภรุจ เผยตนเลือกเยอะจึงไมมีแฟนสักที
“พิงคกี้” กั๊ก “พอล” แคเพื่อน ไมผูกมัด มุงงานรักเรื่องรอง: พิงคกี้ สาวิกา รับพูดคุยหนุมนอกวงการ พอล จริง
แตในฐานะเพื่อน ขอไมมุงเรื่องรัก อยากทํางานใหดีที่สุดกอน
“กระตาย” ปฏิเสธ “เจมส” เจอแฟนคลับแอนตี้-เปลาเกาะกระแส: กระแส อารสยาม เผยรูจักกับเจมส จิรายุ
นานแลว เพราะเปนคนพิจิตรเหมือนกัน แตไมเคบคุยตามงาน จะคุยกันในโซเชียลมีเดียมากกวา ไมคิดจะเกาะ
กระแสดัง
“หญิง” หางหนุมโสม-คุยคนละภาษา: หญิง รฐา ปฏิเสธวาไมไดอกหักจากหนุมโสม เพราะไมไดเปนแฟนกัน
“ปอ” ชอบเลี้ยงลูก ปมอีกแลวแต “เอ”: ปอ ณัฐวุฒิ เผยพัฒนาการลูกชาย นองภูดิศ สมวัย พรอมอยากมีลูก 2 –
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3 คน
“ไอซื” คบหนุมใหม เลิก “แปก” โทษเวลา: ไอซ อธิชนัน เปดใจ เลิกกับหนุม แปก วรรคสร ทายาทสื่อสิ่งพิมพ
กีฬายักษใหญ แลว
“แอนนี่ บรูค” ยี้ฝรั่ง รับมีหนุมเขามา!: แอนนี่ บรูค เผยมีหนุมเขามาจีบจริง แตไมขอเปดรับใคร เพราะอยาก
ทุมเทเวลาใหลูก
“กาย” อยากให “ชา-หนุย” คืนดี เผยเกือบถูกสงเขาคายทหารฝกวินัย : ใกลหมดสัญญากับชอง 7 กาย นวพล
เผยวามาชา วัฒนพานิช และ อําพล ลําพูน หันกลับมาคุยกันมากขึ้น จึงแอบลุนใหทั้งคูหันมารักกันเหมือนเดิม
“นุน” เจอวาในไอจี-ชี้พวกอยากเดน: นุน วรนุช เผยถูกดาในไอจีสวนตัว ไมอยากเอาเรื่อง เพราะเขาใจวาเปน
เรื่องปกติ แตขอใหเปนเรื่องของเวรกรรม
“โปป” รับงานชน ลั่นไมเคยทําเสีย: โปป ธนวรรธน ยอมรับเคยรับงานอีเวนทซอนกันจริง แตยังไปทัน ไมเคย
ทํางานเสีย
“เบสท” สุขคบ “ฮีโร” ขยันโชวรูปหวาน รับครอบครัว-อึดอัดกฎเหล็กพอ: เบสท ชนิดาภา เผยคบ ฮีโร ภัคศรุจน
มีความสุขดี เผยฝายชายเขากับพอไดดี
“เพ็ชร” ยินดีวิก 3 ดัน “เจมส” ชี้ตางสไตล: เพ็ชร ฐกฤต เผยไมซีเรียสผูใหญดันพระเอกรุนนอง เจมส จิรายุ
เพราะตางคนตางเปนตัวของตัวเอง
“เมทัล” โตมือที่ 3 “โดม-กัสจัง” รับเปดใจศึกษายังไมพรอมเรียกแฟน: เมทัล สุขขาว ปฏิเสธเปนมือที่ 3 ทํา
ความรัก โดม ปกรณ ลัม กับอดีตหวานใจ กัสจัง จิรันธนิน ลม ยืนยันคบกันหลังชายหนุมโสดแลว ตอนนี้ยังไม
พรอมใขคําวาแฟน
“มิว” เนื้อหอม ขาว “เนม-โปป-ฮั่น” ตอม: เปนนางเอกสาวที่เนื้อเนื้อจริง ๆ เพราะมี 3 หนุม โปป ธนวรรธน, ฮั่น
เดอะสตาร, เนม ปราการ มาตามจีบ ซึ่งเจาตัวเผยวาไมมีใครเขาวินสักคน เพราะตนมีหนุมที่คุยอยูแลว
“โทมัส” เคยเตือน “ฮาเวิรด” เรื่องยาเสพติด เชื่อไมใชคนเลวราย รับภาพเกยทําคนจํา: อดีตสมาชิกวง ไจแอนท
หนุมโทมัส เนเลแมนส เผยเคยเตือนฮารเวิรดเรื่องยาเสพติดหลายครั้งแลว พรอมเผยตัววาเปนเกยทําใหคนรูจัก
มากขึ้น
“เบนซ” ปดวิวาห-ลั่นขอทํางานกอน: เบนซ มนัญญา ปฏิเสธขาวแตงงานกับหนุมนอกวงการ แตขอมุงการทํางาน
กอน
“ฝน” ไมลืมบุญคุณ “ชัวรฯ” ปดพูดปญหา ซบ “มิวสิคดี” เมินลบภาพเกา แยมลุกสใหมสมวัย: ฝน ธนสุนทร
เผยยายคายเพลงจริง แตไมมีปญหากับตนสังกัดเกาอยางที่เปนขาว และปรับลุกสตัวเองใหสมกับวัยมากขึ้น
“พี” ตอสัญญา “แกรมมี่” งานดีเขาขา: พี สะเดิด เผยเซ็นสัญญาตอกับแกรมมี่ โกลด อีก 5 ป
“วี” ชม “นอยโหนง” ดี นารัก ไมปฏิเสธสัมพันธ มีมิตรดีกวาศัตรู: วีรภาพ สุภาพไพบูลย เผย สนิทกับสาวนอย
โหนง ลูกนองคนสนิทของ เปก สัญชัยจริง แตในฐานะพี่นอง ไมปฏิเสธมิตรภาพที่ดี
“จีจ”ี้ โย 3 เดือน หันหลังใหวงการมายา: อดีตนักแสดงชอง 3 เผยกําลังตั้งทอง 2 เดือนหลังจากแตงงานกับ กีกี้
ศักดิ์ เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผานมา โดยเจาตัวเผยขอออกจากวงการบันเทิงถาวร
“ฟลม” รื้อฟนอดีต “เจนี่” ยันแคเพื่อน: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ยืนยันหัวใจโสดสนิท ไมไดคบหากับพระเอกหนุม
ฟลม แนนอน
“ปู” ปด “พอรช” ตามจีบ แคคนรวมชอง: ปู ไปรยา ปฏิเสธ พอรช ศรัณยตามจีบ ยืนยันเปนแคเพื่อนรวมงาน
“เมย” คบปาลมสุข หมดยุคอุบแฟน: เมย พิชญนาฎ ยอมรับคุย ไฮโซปาลม ฐณส จริง เผยไมคิดปดบังแฟน
“คิม” เลิกหยอกลอ “หมาก” ถูกคนมองชูสาว ยันเปลาเลิก “เจ็ท”: คิมเบอรลี่เผย เลิกเลนหยอกลอเกินความ
เปนเพื่อนกับหนุม หมาก ปริญ หลังจากที่มีไลนที่ตนคุยกับพระเอกหนุม หลุดออกมา ยืนยันไมไดเลิกแฟนหนุม
เจ็ท ณัฐพงศ
“หญิง” ปดประตูพัฒนา “เคน”: หญิง กัญญาพัชญ ปดไปดูหนังกับหนุม เคน ภูภูมิ ยืนยันแคบังเอิญไปเจอกัน
เผยไมมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธแนนอน
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“ปอ” อยากมีลูก ยังไมพรอมแตงงาน: ปอ ภัครพร เผย รักเด็กและอยากมีลูก แตยังไมพรอมแตงงานกับแฟนหนุม
โจ จิรายุ
“ซี” ตาสวางหลังแมเสีย ไมขอรอเวลา รีบทําในสิ่งที่ตั้งใจ หาฤกษวิวาหปหนา: ซี ศิวัฒน เผยเรงหาฤกษ แตงงาน
แฟนสาว เอมี่ กลิ่นปทุม หลังจากที่เสียคุณแมไป เพราะไมทันใหแมไดอุมหลานเลย
“ได” เมินหาคูควง! เล็งคนอยูยามแก: ได ไดอานา เผยยังไมอยากคิดเรื่องความรัก ขอมุงมั่นเรื่องธุรกิจ แตยอมรับ
วามีคนคุยดวยจริง หวังอยากใหเปนคนที่อยูกันตลอดไปจนแก
“บอย” สงสาร “หมาก-คิม” แกง 4 หัวใจฯ สนิทแบบพี่นอง: บอย ปกรณ เผยสงสารหมาก ปริญ กับ คิมเบอรลี่
เพราะมั่นใจทั้งหมดสนิทกันแบบพี่นอง
“อั้ม” เซ็งขาวฉาว-”นัท” มองไรสาระ: มีขาวแซววาเปนพระเอกที่ชอบกินผูชายขางถนน แตพระเอก อั้ม อธิชาต
เผยไมสนใจกับขาว เพราะเปนเรื่องไรสาระ
“นิว” ชี้ “นาว” สนิทที่สุด สัมพันธพี่นอง ปดสเปกหนาไทย: นิว วงศกร เผยสัมพันธกับนางเอกสาว นาว ทิสา
นาฎ สนิทกันจริง แตยังไมใชคําวาแฟน เพราะคบกันแบบพี่นอง
“มารก”ี้ หวง “คิม” ผจญขาวรัก: มารกี้ ราศรี เผยเปนหวงนางเอกรุนนอง คิมเบอรลี่ ที่ตองเจอกับขาวฉาว ๆ
“วิว” โตหึง “หมาก” จนขาดสติ ปดปลอยไลนจี๋จา “คิม” ชี้ไมไดเปนแฟน: วิว วรรณรท ปฏิเสธขาวหึงหมาก
ปริญ กับ คิมเบอรลี่ พรอมชี้แจงไมไดเปนคนปลอยไลนสนทนาของทั้งคู
“ยิปซี” ชี้เปลาคืนดี “ปนจั่น” แคกินขาว: ยิปซี คีรติ ปฏิเสธไมไดคืนดีกับแฟนเกา ปนจั่น กวิน
“กระตาย แม็กซิม” รับ “คาสโนวาฟลุค” จีบ ชวนไปคอนโดฯจริง เชื่อแคแหยเลนๆ: นาตาลี เจียวรนนท เผย
แฟนหนุม ฟลุค เกริกพล แอบจีบ กระตาย แม็กซิม จริง แตแกไขปญหาแลว ยืนยันไมไดทะเลาะกันรุนแรง
“เตย” ปฏิเสธเด็กเอ ยันไมเคยถูกทาบ: เตย พงศกร ยืนยันไมไดเปนเด็กสังกัด เอ ศุภชัย แตเปนเด็กจากเวที ดิ
ไอดอล 2
“ฟาน” ชัดเจนรักหวานขึ้นเรื่อย ๆ “ทับทิม” อยูในสายตาผูใหญ ไรขอหาม: สเตฟาน เผยวาความสัมพันธระหวาง
แฟนสาว ทับทิม อัญรินทรฺ ดีขึ้นเรื่อย ๆ เผยคบหาอยูในสายตาผูใหญ
เปอรรับสนิทสาวชี้นิสัยเหมือนกัน: เปอร สุวิกรม เผยคบหาสาวเปนดีเจชองแชนแนลวี แตไมไดเปดตัว แตก็ไมได
ปด แลวแตโอกาส
“เปล” ปดมีปญหา “ใบเตย” มิวสิค “แนนอก” จี้โปรดิวเซอรคูกรณีชี้แจงกอบปเอ็มวี: เปล ไอริณ ปดมีปญหากับ
นักรองสาว ใบเตย อารสยาม แตชี้แจงวาคูกรณีเปนโปรดิวเซอรที่ผลิตเอ็มวีเพลงแนนอกมากกวา
“ชม” โตถายรูปคู “อั้ม” สยบขาวเกาเหลา: ชมพู อารยา เผยถายรูปคูอั้ม พัชราภา ไมไดสยบขาวเกาเหลา แต
เพราะมีโอกาสไดเจอกัน ซึ่งมีนอย จึงถายรูปเก็บไว
“กี”้ ปดปากเรื่องรัก ไมขอใหใครปอง: กี้ รฐกร เผย ไมอยากพูดถึงอดีตกับเพื่อนชายคนสนิท อานัส เพราะเรื่อง
จบกันมานานแลว
“พอรช” เปลาจีบ “ปู” มีขาวเกรงใจ “โนต”: พอรช ศรัณย เปดใจไมไดจีบ ปู ไปรยา ยอมรับเกรงใจแฟนตัวจริง
ของนางเอกสาวอยาง โนต วิเศษ
“กุบกิ๊บ” ขอฉลองโสดใหคุม ฮอตหนุมตอม-คุย “พิชญ” ยังไมไดเปดตัว: กุบกิ๊บ สุมณทิพย เผยเปดโอกาสใหทุก
คนที่เขามาคุย แตยังขอไวที่คําวาเพื่อน ยอมรับหนุม พิชญ สนิท แตเปนแคพี่นอง
“ไมค” ชี้คนเขียนชื่อผิดถี่-คิดเปลี่ยน: ไมค พิรัชต เผยคนชอบเขียนชื่อผิด จึงอยากคิดเปลี่ยนชื่อเปนชื่อเดิม ไมค
แองเจโล
“มารี” หนุมนักเรียนนอกจีบ ขอเวลาดูใจ โตคบฐานะแฟน เลิกติดตอสาวหลอ ! : มารี ยอมรับเปดใจดูนักเรียน
นอก แตขอเวลาดูใจยังไมอยากใชคําวาแฟน
“ณเดชน” มุเรียนจบ 4 ปทันเพื่อน: ณเดชน เผยตั้งใจเรียนใหทัน 4 ป กับเพื่อน
“ฮั่น” ถูกจับคูจิ้น “มิว” ขอโทษแฟนคลับ: ฮั่น เดอะสตาร ขอโทษแฟนคลับที่ถูกจับคูจิ้น มิว นิษฐา
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“เชียร” เชิดใสหนุมฝงใจภาพเทอม: เชียร ฑิฆัมพร เผยกลัวหนุม ๆ ติดภาพทอม จนทําใหไมกลามีความรัก
“วาน-พิมพ” แลกเปลี่ยนดูผลงานกัน: วาน ธนกฤต เผยไดดูละครเรือนเสนหาของสาวพิมพ และแลกกันติดตาม
ผลงานของกันละกันกับ
“แพท” กระอักรูปนัวเนียหนุม พิษคบคนฉาบฉวย เจอบอนทําลาย: แพท เผยคนปลอยภาพเปนอดีตแฟน ชาว
สิงคโปร รูมือดีตองการทําลายชื่อเสียงตนเอง
“ปู” ผอม เครียดงานทํานอนไมหลับ: ปู ไปรยา เผยที่ผอมลง เพราะเครียดกับงาน ทําใหนอนไมหลับ
“โปป” ไมมีปญหา “มิว” จับคูจิ้น “ฮั่น”: โปป ธนวรรธน เผยไมหวั่น นางเอกคูขวัญ มิว นิษฐา กลายเปนคูจิ้นข
องหนุม ฮั่น เดอะ สตาร
“อวน” รับพา “แจม” เที่ยวทะเล ชมนารัก เมิน “โจ” แฟนเกายังปวนเปยน ลั่นไวใจ: อวน รังสิต ยอมรับพา
แจม วรัฐฐา ไปเที่ยวทะเลจริง แบบไปเชาเย็นกลับ ไมวิตกที่แฟนเกาฝายหญิงยังไปมาหาสูอยูบอย ๆ
“พิชญ” คบ “กุบกิ๊บ” ชี้เปนเพื่อน: พิชญ ปฏิเสธแอบสานสัมพันธรัก กุบกิ๊บ สุมณทิพย แตเปนเพียงเพื่อนเทานั้น
“รถเมล” วิวาหใหลุนเวลาคุย “แม็ค” 3 ป: รถเมล เผยยังไมพรอมแฟนหนุม แม็ค จักรกฤษณ ลั่นขอเวลา 3 ป
“คิม-เจ็ท” ทําบุญ 9 วัดลางซวย ขาวกระทบโรกราบขอโทษ “จา-จิ๋ม”: คิมเบอรลี่ ควง เจ็ท ณัฐพงศ ทําบุญเสริม
ดวง 9 วัด ยอมรับขาวตนกับหมาก ปริญ ทําใหผูใหญไดรับผลกระทบ จึงรีบเขาไปกราบขอโทษผูใหญอยาง จิ๋ม
มยุรฉัตร
“จา” จูบ “ฟลม” “กึ้ง” เขาใจแคแสดง: จา ณัฐฐาวีรนุช เผยจูบจริง ฟลม ไมกลัวแฟนหนุมของฝายหญิง กึ้ง
เฉลิมชัย เขาใจผิด
“กอต” เหวอ รูปหนุมหนาเหมือนวอนเน็ต พอยังเขาใจผิด ที่แทนายแบบฟลิปนส: กอต จิรายุ ยอมรับตกใจเห็น
ภาพนายแบบเหมือนตัวเองกางเกงในตัวเดียววอนเน็ต เผยวาหนาตาเหมือนมาก ขนาดพอยังเขาใจผิด แตที่จริง
เปนนายแบบฟลิปนส
“เบลลา” ชม “เวียร” ดูแลหุนตัวเองดี: เบลลา ราณี เผยเวียร ศุกลวัฒน ดูแลหุนดีจนอดชมไมได
“ปู-ชมพู” ปดแขงกันเอง ถูกจับตาสะใภเล็ก-สะใภใหญ: ปู ไปรยา และ ชมพู อารยา เผยไมมีการแขงกันเปน
สะใภเล็ก สะใภใหญ รับสนิทกันแตไมเคยปรึกษาปญหาหัวใจ
“โตโน” จีบ “โม” เมินเปนคนแรง ยอมรับแมหวง แตขอใหเชื่อในสิ่งที่ทํา: โตโน ภาคิน ยอมรับจีบ แตงโม ภัทร
ธิดาจริง ไมซีเรียสเปนสาวแรง แตยอมรับแมเปนหวง แตอยากใหดูที่การกระทํามากกวา
“กรีน” โตทะเลาะ “เคลลี่” แคถกปญหา: กรีน อัษฎาพร เผยไมเคยทะเลาะ เคลลี่ ธนพัฒน แคปรึกษาพูดคุยถึง
ปญหาเทานั้น
“วิว” รู “หมาก” เพื่อนผูหญิงเยอะ ตางทํางาน ขออยูนิ่ง ๆ ชี้มีคนไมหวังดีตองการใสไฟ: วิว วรรณรท เผยเขา
หมาก ปริญ มีเพื่อนผูหญิงเยอะ ขอยืนยันสัมพันธแคเพื่อน ไมขอยุงเรื่องของคนอื่น
“อารต” ปดจีบ “มิ้นท” คุยไลน เปลาแอบ: อารต พศุตม ยืนยันไมเคยคุยไลนจีบ มิ้นท นวินดา นอกจากเรื่องงาน
เทานั้น
“เจี๊ยบ” ควง “ปูไข” เปดใจศึกษาหนุม: เจี๊ยบ ชมพูนุช ยอมรับควงปูไข พงศสิรี เดินหางจริง แตไมไดทําอะไรผิด
โบยถามฝายชายเองวาจีบหรือไม
“เอส” ยัน “แซมมี”่ นอง “กอลฟ” เขาใจ: เอส กันตพงศ เผยความสัมพันธ แซมมี่ ปณฑิตา แคพี่นอง เชื่อ แฟน
หนุมตัวจริง กอลฟ อนุวัฒน ไมเขาใจผิด
“สม” ทอโดนโจมตีรูป คู “อั๋น” มี ขาวกระเทย รอเวลพิสูจน: สม ธัญยสิ นี เผยท อหลัง ถูกกระเทยออกมาแฉ
สัมพันธกับแฟนหนุมของตนเอง รอง อั๋น อรรถพล แตไมสนใจเรื่องอดีต ขอเวลาเปนเครื่องพิสูจน
“เตา” เรง ปมเงินสงลูกเขาเรียน: เตา สมชาย เผยใหของขวัญภรรยาหลังคลอดลูกคือการเรงทํางานหาเงินไวให
ลูก ๆ เรียนหนังสือ
“มิ้นท” โต “อารต” จีบ หวง “น้ําฝน”: มิ้นท นวินดา เผยอารต ไมเคยจีบผานไลน คุยกันเฉพาะเรื่องงานเทานั้น
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เปนหวงความรูสึกนางเอกรุนพี่เขาใจผิด
“หญิง” ชี้ “เคน” แครความรูสึกตกเปนขาว ชมเปนคนนารัก แยมถาจีบจริงก็พรอม: หญิง กัญญาพัชญ เผยเคน
ภูภูมิ รูสึกเปนหวงตนที่ตกเปนขาวไมดี จึงอดชมไมไดวาเปนคนดี นารัก แยมถาพระเอกหนุมจีบจริง ก็พรอมเปด
โอกาส
“กิ๊ฟ” รับรีบวิวาหทําพิธีกอนแมเสีย: กิ๊ฟ วรรธนะ เผยฤกษวิวาห แฟนสาว 7 ก.ค.นี้
“โตโน” พูดตรงผูใหญเตือน โรขอโทษ-รับ “แตง” ตกใจที่กลาเผย: โตโน ภาคิน เผยถูกผูใหญเรียกเตือนหลังให
สัมภาษณถึงความสัมพันธกับแฟนสาวตรงเกินไป
“เจมส” เมินถูกขุดคุนอดีต: เจมส มาร ไมวิตกมีคนขุดคุยเรื่อความรักในอดีต
“แนท” รูตัวไมเซ็กซี่ มองเปนงานชอบ: แนท ณัฐชา ยอมรับไมเซ็กซี่ และเหมาะกับตัวเองแลว แตเพราะเปนงาน
จึงชอบ
“ตาล” บยัน “ไผ” หึงขาว “เวียร” ตามจีบ: น้ําตาล พิจักขณา เผยชื่นชอบผลงานพี่เวียร แตไมไดรูจักเปนการ
สวนตัว ไมกลัวไผ พาทิศ หึง เพราะไมไดเปนอะไรกัน
“นิว” โสดแตไมสนิท ชม “นาว” นารัก: นิว วงศกร เผยเจอสาว นาว ทิสานาฏ นอยลง เหตุไมไดทํางานดวยกัน
แลว
“เจมส” ซูฮก “ณเดชน” ไอดอล ปดคาตัว 14 ลาน ลั่นไมคิดเทียบรุนพี่: เจมส จิรายุ เผยไมคิดแขงความดังกับ
นักแสดงรุนพี่ ณเดชน คูกิมิยะ พรอมปฏิเสธขาวอัพคาตัวเปน 14 ลาน แตชี้แจงวาไดอยางเหมาะสม ไมคิดเทียบ
พระเอกดัง ณเดชน เพราะชื่นชมเปนตัวอยางในการทํางาน
“อุม” หัวใจแข็งแรง เฟนหนุมมากขึ้น: อุม ลักขณา เผยทําใจเลิกแฟนไดแลว ยอมรับเลือกหาหนุมรูใจมากขึ้น
“เติ้ล” คุยสาวนอกวงการ โตกิ๊ก “ฝาย”: เติ้ล ธนพล รับเคยรวมงาน ฝาย ณิชานันท แตไมเคยกิ๊กกั๊กนอกจอ
เพราะกําลังคบหาดูใจสาวนอกวงการอยู
“เจเน็ต” ชม “หญิง” กตัญู ใชหนี้แทนแม อวยพรขอใหเจริญ ยันไมเจตนาเปนขาว: เจเน็ตเขียว เผย ญาญาญิ๋ง
ใชหนี้แทนแมหมดแลว ชื่นชมนักแสดงสาวเปนลูกกตัญู
“สา” ใจเย็นคบหนุม หวั่นโปรโมชั่นสั้น: ถึงจะบอกวามีหนุมพูดคุยแลว แตสา มาริสา ก็ยังไมขอเปดตัว เพราะกลัว
การเปลี่ยนแปลงทําใหโปรโมชั่นหมดเร็ว
“ปอง” กดดัน ถูกตั้งแฟนเพจคู “แกว”: ปอง ณวัฒน เผยกดดันที่แฟนคลับเมืองจีนรูถึงสัมพันธตนกับแฟนสาว
เยอะ แถมตอนนั้นแฟนสาวยังไวผมสั้น แฟน ๆ เลยแอนตี้ แตตอนนี้เขาใจทุกอยางดีแลว
“ปู” ปดเจอ “เมย” แขวะบนเวที ไมเหมาะเซ็กซี่ ทารอดูผลงานหวือ: ปู ไปรยา ไมสนเมย แขวะไมเหมาะเซ็กซี่
“มด” เลือกหนุมมากขึ้น ผวาเกาะดัง: มด ณปภัช เผยเลือกคบผูชายมากขึ้น
“เวียร” มั่น ทําทุกอยางในสายตาผูใหญ รับเคยเจอพอ “เบลลา”: เวียรมั่นใจคบสาวเบลลา บริสุทธิ์ใจ อยูใน
สายตาผูใหญฐานะพี่นอง รับเคยเจอพอของฝายหญิงแลว
“โดม” รับดูใจ “เมทัล” ปดแฟนไมเคยคบซอน: โดม ปกรณ ลัม เผยศึกษาดูใจนักรองในสังกัด เมทัล สุขขาวจริง
แตยังไมเรียกแฟน ย้ําเมทัลไมใชมือที่ 3 ทําใหเลิกคบกัสจัง ลั่นไมไดคบซอนกัน
“แตงโม” รับคบ “โตโน” ยังไมใชแฟน: นอยใจคนดาขอโอกาสศึกษา: แตงโม ภัทรธิดา ยอมรับคบหาโตโนจริง
แตยังไมใชคําวาแฟน แตรูสึกนอยใจที่มีคนแอนตี้ เผยขอเวลาศึกษากันกอน
“อั้ม” ตกใจอันฟอลโลว “เอมมี่” สวีต “แอมป” ให “ฟองเบียร” แตงเพลง: อั้ม พัชราภา ปฏิเสธอันฟอลโลเพื่อน
สาว เอมมี่ มรกต เผยมือแคพลาดไปกดโดน
“เพ็ชร” เปลี่ยนสกุล-งานรุม: เพ็ชร ฐกฤต เผยเคยเปลี่ยนชื่อจริง เมื่อ 2 ปที่แลว
“โบวี่” แฮปปรีเทิรนคุย “บี้” สัมพันธดี: โบวี่ อัฐมา หวนคุยแฟนหนุม บี้ เคพีเอ็น ยอมรับความสัมพันธดีกวาเดิม
“กรานต” ซื้อมาแคระฉลองแตงครบ ป สวีตควง “แอฟ” ฮันนีมูนลุนลูกคนแรก: ครบรอบ 1 ป ของการแตงงาน
กัน สงกรานตจึงซื้อลูกมาแคระใหภรรยาคนสวย พรอมเผยแผนไปฮันนีมูน หวังไดลูกคนแรกสักที
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“บอมบ” เปลาจีบ “ดาว” สนิทกอนเขามายา: บอมบ ธนิน เผยไมเคยจีบ นักแสดงสาว ดาว พิมพทอง ที่เล น
คุณชายรัชชานนทดวย แตสนิทกันตั้งแตกอนเขาวงการแลว
“ไอซ” พูดชัด “แบงค” แฟน-รักราบรื่น: คบกันมาสักพักสําหรับคู ไอซ จีรนันท และ แบงค อธิกิตติ์ ที่ตอนนี้ฝาย
ชายเรียกวาแฟนไดเต็มปากแลว หลังผานดานพอคอม ชวนชื่น
“แอริน” คืนดี “ไรอัน” รับความดีชนะใจ: แอริน ยุกตะทัต ยอมรับคืนดีแฟนเกา หนุม ไรอัน เจทท แลว
“ญาญา” โตขึ้นคาตัวเรต ตจว. ตาง กทม.: ญาญา อุรัสยา เผยคาตัวไปตางจังหวัดกับ กรุงเทพฯคิดกันคนละเรต
แตไมทราบวาชั่วโมงละเทาไหร เพราะคุณแม ทางชอง 3 เปนคนตกลงราคาใหเทานั้น
“โตโน” งดพูดถึง “แตงโม” สัมพันธชัดเจน แมย้ําใหหนักแนน พิสูจนดวยการกระทํา: โตโน ภาคิน ขอไมพูดถึง
ความสัมพันธแฟนสาว แตงโม ภัทรธิดา ลั่นขอใหดูที่การกระทํา เพื่อเปนการพิสูจนความรักของทั้งคู
“นาตาลี” รักแฮปป! คบหนุมนอกมายา: นาตาลี เดวิส เผยคบหาดูใจกับหนุมนอกวงการ
“ไผ” ย้ําไมไดจีบ “น้ําตาล” แลว หนุมปลื้มตึม ปดนอยใจเปนตัวเลือก: ไผ พาทิศ ยืนยันไมไดจีบ นางเอกสาว
น้ําตาล พิจักขณา จึงไมมีการนอยใจที่สาวน้ําตาล มีหนุม ๆ มาจีบเยอะ
“กิ๊บ” สนิท “พิชญ” ถึงขั้นโทร.เช็กได: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ยอมรับสนิทนักรอง พิชญ กาไชย จริงในฐานะพี่นอง
ยอมรับมีโทรหาจริง แตเพราะสนิทกัน
“โบ” ยอมรับ แบงค มาเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายไป โลงอก “อชิ” ไมตอตาน เขากับฟลุคไดดี: โบ ชญาดา ยอมรับ
แฟนหนุม แบงค กฤชพล เปนกําลังใจที่ดี เหมือนเติมเต็มสวนที่หายไป ดีใจที่เขากับลูกชายได
“หมาก” รับโรเคลียร “เจ็ท” เอง คูจิ้น “คิม” เปลาคูรัก หาง “วิว” ไมเกี่ยวของ: หมาก ปริญ เผย เขาพูดเคลียร
ปญหาไลนหวานกับนงเอกสาว คิมเบอรลี่ กับแฟนหนุตัวจริง เจ็ท ณัฐพงศ เผย แคพี่นอง ตอนนี้ยันความสัมพันธ
กับผูจัดหนุม เขาใจกันดี ปฏิเสธขาวหาง วิว วรรณรท เพราะขาวนี้ แตไมมีเวลาใหกัน และไมเคยเปนแฟน แตเปน
เพียงเพื่อน
“เขาทราย” หวงเมียโย ดูแลไมหาง: เขาทราย เผยภรรยาใหม หนึ่ง วรรณา ตั้งทองได 4 เดือน เจาตัวเผยเปนหวง
มาก ดูแลอยางใกลชิด
“เมย” โตแขวะ “ปู” ยืนกรานสัมพันธดี เซ็งถูกดา ใครของใจทางัดคลิปเกาดู: เมย พิชญนาฏ ยืนยันไมเคยแขวะ
นางเอกเซ็กซี่ ปู ไปรยา วาไมเหมาะสมตําแหนง เซ็กซี่สตาร ไมเชื่อทาเอาคลิปเกามาดูไดเลย เจตัวเผยพูดดีกับทุก
คน ไมมีปญหากับใครทั้งนั้น
“แพท” แจงรูปหลุด เชื่อสังคมเขาใจ: แพท ณปภา เผย รูตัวคนปลอยภาพหวานคูแฟนเกาชาวสิงคโปร ยืนยันอีก
ฝายตองการทําลายชื่อเสียง
“กระแต” หวงโสด ปดวิวาหแขง “เอ็กซ”: ความรักกับหนุม หลุยส นักแขงรถกําลังไปไดดี กระแต ศุภักษร เผยไม
รีบสละโสดตามแฟนเกา เอ็กซ ธิตินันท แนนอน เพราะแฮปปกับชีวิตทุกวันนี้
“เบลลา” หนุน “เวียร” อวดหุนคุมคาออกกําลังกาย ปดพอไมปลื้ม: นางเอกสาว เบลลา เผยหุน เวียร ศุกลวัฒน
ดี สมกับที่ทุมเทออกกําลัง งงขาวพอไมปลื้ม เพราะเมากรางมาที่บาน เนื่องจากไมเปนความจริง
“เปย” ไมทิ้งการแสดง รอลูกโต: เปย ปานวาด เผยไมคิดทิ้งงานในวงการบันเทิง แตรอเวลาที่เหมาะใหลูกชายโตก
วานี้ และมีบทที่เหมาะสมเขามา
“แทค” โตอกตัญู สนิทพอมากกวาแม: แทค ภรัณยู เผยไมเคยคิดอกตัญญพอ แม เพียงแตสนิทกับพอมากกวา
แม เพราะพอเปนคนเลี้ยงดู พรอมบอกรักผานสื่อ
“น้ําหวาน” ขอโทษอีก อยากใหเรื่องจบ “หนิง” สภาพจิตใจแย เจอคําถามเดิม: ไฮโซน้ําหวาน วรพรรณ เผย
อยากใหเรื่องจบ ไมมีอะไรจะพูดถึงอีก ฝากของสาวหนิงเผยวาอยากใหเรื่องจบ ขอรองสื่อถาเจอหนาอยาถามเรื่อง
เดิม ๆ
“จุย” ผวาโรคจิตรุกถึงบาน แยมคุยหนุมนอกวงการ โตกวา: จุย วรัทยา เผยเหตุการณถูกโรคจิตบุกตามถึงบาน
แตโชคดีที่มีรปภ. อยูบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังเผยอีกวาไมเคยกินเด็ก เพราะกําลังคบหาดูใจกับหนุมนักธุรกิจนอก
วงการ
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“แมน” โตลางานตามเฝา “ใบเตย” ชี้เลยวัยหึงหวง ไมใสใจคนปลอยขาว: ดีเจแมน พัฒนพล ปฏิเสธขาวไมเคย
ตามไปเฝานักรองลูกทุงสาว ใบเตย อารสยาม จนเสียงานเสียการ เพราะเปนผูใหญแลว ไมคิดหึงหวงไรสาระ
“นัท” มีฤกษแตง “อั้ม” รอเวลาที่เหมาะสม: นัท มีเรีย เผยไปมัลดีฟสเปนกลุม ไมไดขอแตงงาน แตไปเปนสักขี
พยานขอแตงงานใหคูอื่น เผยมีคุยเรื่องฤกษแตงงานกับผูใหญบาง แตตองดูเวลาที่เหมาะสม
“ปนจั่น” รีเทิรน “ยิปซี” สัมพันธไปไดดี เลิกนิสัยขี้ระแวง อยูในพื้นที่ตัวเอง: ปนจั่น ปรมะ เผยหวนคุยแฟนเกา
ยิปซี คีรติ ไปไดสวย ลั่นเลิกนิสัยขี้หึงลงไปแลว รูจักการวางตัวมากขึ้น
“บี้” สุข คืนดี “โบวี่” ผิดเองที่คิดมาก: บี้ เคพีเอ็น เผยรีเทิรนแฟนสาว โบวี่ อัฐมา รับความสัมพันธดีขึ้นมาก ที่
ผานมารับวาเปนความผิดของตัวเอง
“ณัฏฐ” รอพรอมวิวาห “นอยหนา”: ณัฏฐ เทพหัสดินฯ เผยยังไมแตงงานแฟนสาว เพราะตองการความพรอม
เพราะตอนนี้ยังมีงานละครรุมทั้ง 7 วัน
“ตอง” แฮปปคบ “โจ” ยันไมไดหางเพื่อน: ตอง ภัครมัย เผยมีความสุขคบหนุม โจ โชติกร ยืนยันไมไดติดแฟนจน
ทําใหหาเพื่อนฝูง
“โม” ยิ้มไดหลังรับคบ “โตโน” แฟนคลับเขาใจ ปดรูปคูลงอินสตาแกรม: แตงโม ภัทรธิดา เผยมีความสุขหลังเปด
ใจรับคบโตโน ภาคิน เขาใจตองมีคนเขาใจ ขอเวลาถาจะอัพรูปลงไอจี หวั่นมีปญหา
“น้ําตาล” ระวังถายรูป รูตัวสนิทคนงาย: หลังถายรูปคูกับ สน ยุกตแลวเปนขาว น้ําตาล จักรขณา เผยตองระวัง
ตัวในการถายรูปคูมากยิ่งขึ้น
“เตอ” น้ําหนักฮวบ 10 กิโล หลังเลิก “อุม” ตกใจฝายหญิงเซ็กซี่ แตพูดอะไรไมได: เตอ รัฐนันท ยอมรับเฮิรท
เลิกสาวอุม ลักขณา จนน้ําหนักลด 10 กิโลกรัม ยืนยันไมมีปญหามือที่ 3 เผยตกใจเห็นภาพอดีตแฟนสาวเซ็กซี่ แต
เศราเพราะไมใชหนาที่ที่จะไปหามปรามไดแลว
“ออม” นอยด-พิษคลิปเหวี่ยง โรขอโทษแฟนคลับ รับงานไมรอบคอบ: ออม สุชาร ขอโทษคลิปงานโฆษณาเหวี่ยง
ใสแฟนคลับ เผยเปนแคการทํางานแสดงไวรอล
“เวียร” โตเมาเคาะประตูบาน “เบลลา”: เวียร ศุกลวัฒน ปฏิเสธไมเคยเมา เพราะเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาออก
กําลังกายมากกวาแลว อีกทั้งไมเคยไปหาที่บาน จนถูกพอของนางเอกสาวเบลลา ราณี ไลออกมาดวย
“บอย” เจอโรคจิตทําเซ็กโฟนใส!: บอย ปกรณ ปฏิเสธไมใชพระเอกชอบทําเซ็กโฟน เผยไมซีเรียสที่ตกเปนขาว
เพราะไมเปนความจริง
“เอมมี่” ไรปญหาเจอ “อั้ม” อันฟอลโลว ปลอยโฮไอจีโดนแฮ็ก ลั่นมีคาทางใจ: เอมมี่ มรกต ยืนยันไมมีปญหา
นางเอกเบอรหนึ่ง อั้ม พัชราภา ที่อันฟอลโลว เขาใจมือกดถูก เผยถูกแฮคไอจี ทําใหระมัดระวังตัวขึ้น
“เนย” แครหนุมกังวลไมมีเวลาให: เนย โชติกา เผยมีคนคุยดวย แตไมมีเวลาให แอบกังวลเล็กนอย กลัวฝายชาย
นอยใจ
“ใหม” พรอมแตง อึ้งแฟนขอวิวาห: ใหม สุคนธวา เผยแฟนหนุม ตรัย ตรัยธนิษฐ ขอแตงงาน หลังคบกันมา 4 ป
“พลอย” รักชื่นหัวใจเปลงปลั่งคบ “เตนท” เกือบปไมกระโตกกระตาก: พลอย รัตนรัตน เผยคบหนุม กัลป กัลย
จาฤก มีความสุข แตไมหวือหวา
“ปเตอร” อินกับเด็ก อยากวิวาหมีลูก: ปเตอร คอรป เผยอยากมีลูก และวิวาหแฟนสาว
“นุย” ฉยุยงานแตงแขกมางานอิ่มแน: นุย สุจิรา เผยฤกษแตงงานเดือน พ.ย. แตยังไมขอบอกวัน เพราะถือเคล็ด
แตยืนยันวางานจัดเต็มเรื่องอาหารแนนอน
“น็อต” งงปง “มิ้นต” มั่นใจจอยไมเชื่อ: น็อต วรฤทธิ์ เผยงงขาวตนเองจีบนักแสดงรุนนอง มิ้นท นวินดา มั่นใจ
สาวคนสนิท จอย รินลณี ไมเชื่อขาว และเขาใจ
“หญิง” ไม พัฒนา “เคน” ขอหนุมจริงใจ: หญิง กัญญาพัชญ ปดโอกาสไมคิดพัฒนาความสัมพันธ เคน ภูภู มิ
เปนไดแคเพื่อน
“ขวัญ” โตทิ้งคิว เคลียร “ตุกตา” “อาย” เปนกําลังใจ แคผูใหญเขาใจผิด: ขวัญ อุษามณี ชี้แจงขาวหนีกองถาย
เปนแคเรื่องเขาใจผิด เผยอธิบายกับผูจัด ตุกตา จิตรลดา
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“โดนัท” รักมีปญหาตางไรเวลาใหกัน: โดนัท มนัสนันท ยอมรับความสัมพันธอนันดา มีปญหา รักสะดุดเพราะไม
มีเวลาใหกัน
“กอลฟ” ชี้ตัวเองไมผิด ปดงอ “แซมมี”่ : กอลฟ อนุวัฒน ยอมรับมีปญหาแฟนสาว แซมมี่ เคาวเวลล เพราะเขาใจ
ตนกับ เอมมี่ ผิด ทั้ง ๆ ที่เปนพี่นองกัน ยืนยันไมคิดงอ เพราะตนไมผิด
งงขาวทะเลาะ “ดี” “แบมบี้” ชี้สนิทสุด: แบมบี้ ศิริโสพิศ งงขาวทะเลาะ ดี ดีริเรียน เดอะสตาร 9 รุนเดียวกัน
“เจมส” เชื่อใจ “มิ้นต” ไมเมาธ ยันแมนเต็มรอย เมินลือเปนเกย: เจมส มาร เผยไมเชื่อนางเอก มิ้นต ชาลิดา
ปลอยขาวตนไมแมน ยืนยันแมนทั้งแทง
“ซารา” คบ “เอ็ม” 9 ป ยังไมพรอมวิวาหอยูในชวงสับสน หวั่นอาถรรพ: ซารา เล็กจ เผยคบแฟนหนุม เอ็ม สืบ
สกุล มานานจนชาชิน ขอเวลาทบทวนความสัมพันธ ยังไมคิดเรื่องวิวาห
“จอย” เลิกแฟน คุยคนละทิศ ปญหาซึมลึก จังหวะอาถรรพเลข 7: จอย ชลธิชา เผยเลิกรากับแฟนหนุม ตู น
มนัสวี แลว หลังคบกันมา 7 ป เพราะไมเขาใจกัน
“ใหม” ไมเ อื้อมเทีบ “มิน” ปดแขงดัง: ใหม ดาวิกา เผยไมคิดเลียนแบบนางเอก มิน พีชญา มั่นใจตนเองไม
จําเปนตองเหมือนใคร
“แกม” โพสตขอความแรง แงมไรฟดแบ็ก! รอทาอีกฝาย บยั่นโดนฟองยันมีหลักฐาน: แกม กวินตรา ยอมรับโพสต
ขอความดาเมียนอยพอ มั่นใจเปนพื้นที่สวนตัว ไมหวั่นจะถูกฟอง เพราะมีหลักฐานฟองกลับ
“กุญแจซอล” รับโมโหโพสตขอความ: กุญแจซอล ปานทอทอง ยอมรับใจรอน โพสตขอความวานักแสดงเอาเวลา
ไปรับงานอีเวนท เพราะอยากจะใหละครไดออนแอรเร็ว ๆ
“โดม” นิ่งเรื่องรัก! ผวาสาวถูกขุดคุย: โดม ปกรณ ลัม เผยขอเก็บเรื่องความรักไวเปนเรื่องสวนตัว
“พีช” ชม “นท” เปนคนคิดบวก แยมพาเจอ “แม” ไมรีบเรียกแฟน: พีช พชร ชอบ แฟนสาวเปนคนคิดดี
“นิว” ทําวันนี้ใหดี ปดลดอายุคบ “นาว”: นิว วงศกร เผยไมไดทําตัวเด็ก เพื่อคบหาแฟนสาวตางวัย นาว ทิสา
นาฏ
“ตุกกี”้ ภูมิใจสรางบานเดี่ยวใหพอแมอยู แบบหรูเหมือนในกรุงเทพฯ แตราคาตาง: ตุกกี้ สุดารัตน เผยสรางบาน
ใหพอแมที่จังหวัดอุดรธานี
“กอลฟ” ปฏิเสธผูใหญคุยเรื่องแตง “เคธี่”: กอลฟ พิชญะ ปฏิเสธเจอครอบครัวแฟนสาว เคธี่ ยืนยันไมไดคุยเรื่อง
แตงงานกับผูใหญ แตรักจริงหวังแตง
“เกา” ชี้ในภาพเพื่อนไมใชแฟน: เกา สุภัสสรา ยืนยัน ชายในภาพหลุดไมใชแฟน แตเปนเพียงเพื่อนสนิทที่รูจักกัน
มานานแลว
“มิ้นท” สะอึกเจอขาวคั่ว “อารต - น็อต” งงครหาเปนคนแฉ ถูกเหมาคนเดียว: มิ้นท นวินดา ยืนยันไมเคยแอบ
กิ๊กนักแสดงรุนพี่ อารต พศุตม และ น็อต วรฤทธิ์ เปดใจ เศราถูกโยงเปนคนปลอยขาวฉาวเพื่อสรางกระแส ชี้แจง
ไมมีเหตุผลตองทําอยางนั้น
“ญาญา” ชม “ณเดชน” ไปยุโรปดูแลดี: ญาญา อุรัสยา เปรย ทํางานกับณเดชน ที่ยุโปร ฝายชายดูแลเปนอยางดี
ในฐานะพี่นอง
“ภีม” เขาใจพอ “เจค” ไมหวังรับผิดชอบ: ภีม ภาคิน เผย เขาใจพอเจค ศตวรรษ มีครอบครัวใหมใหดูแล เปดใจ
ขอยืนหยัดดูแลแมบังเกิดเกลา
“ตอ” รับมีแฟน ไมอยากโกหก บยั่นกระแตก ลั่นทําตัวเหมือนเดิม: ตอ ธนภพ ยอมรับมีแฟนสาวนอกวงการแลว
ไมกลัวกระแสตกเพราะมีแฟน ลั่นความสัมพันธกับการวางตัวเหมือนเดิม
“น้ําตาล” เสียเซลฟ ลือทําศัลยกรรม: น้ําตาล พิจักขณา ยอมรับ เสียเซลฟมีคนเอาภาพไปชี้วาทําศัลยกรรม คิด
ฟองรอง ทําใหตนเสียสิทธิ์
“หญิง” ปด “เคน” จางดูหนังกลบเกย: นักแสดงสาว หญิง กัญญาพัชญ เผยไมเคยถูก เคน ภูภูมิจางใหไปดูหนัง
ดวยกลบกระแสขาวเปนเกย เพราะไมเคยไปดูหนังดวยกัน
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“เดี่ยว” ทุมเทงาน ไมไดตั้งใจโสด!: เดี่ยว สุริยนต เผยไมอยากคิดเรื่องความรัก แตขอทุมเทเรื่องงาน ยืนยันโสด
สนิท
“เจนี่” ปดตุกตาหนา “เอ” ปฏิเสธปาใหเงินชอปปงเปนลาน: เจนี่ เที่ยนโพธิ์สุวรรณ ปฏิเสธไมเคยไปไหนมาไหน
กับ เอ ชนมสวัสดิ์ ยอมรับรูจักกันจริง พรอมไมมีปาใหเงินชอปปงที่ฝรั่งเศส ยืนยันเปนเงินตัวเองทุกบาททุกสตางค
“โตโน” ถายรูปคู “ปุกลุก” ไมเกี่ยว “โม”: โตโน เผย ไมขอยุงปญหา แฟนกับ สาว ปุกลุก ถายรูปคูไดกับทุกคน
“ออม” เปลาบินตามสาวทําเสียงาน ยอมรับผิดถาคนมอง ขอจบที่ตัวเอง: ออม อรรคพันธ เผยไมเคยบินตามใคร
ไปตางประเทศ จนเสียงาน ขอไมพูดถึงเพราอยากใหเรื่องจบ ใครอยากโทษตัวเองวาเปนคนผิด ก็ไมมีอะไรจะแก
ตัว แตขอใหเรื่องจบ
“มิ้นต” ปดขึ้นคาตัว ยืนยันราคาคงเดิม: มิ้นต ชาลิดา ปฏิเสธขึ้นราคาคาตัวหลังจากโดงดังจากละคร คุณชายรณ
พีร
“คิม” สวีต “เจ็ท” หัวหิน เล็งทริป ตปท. : คิมเบอรลี่ เผยควงแฟนหนุม เจ็ท ณัฐพงศ เที่ยวทะเลจริง แตไมไดไป
กัน 2 ตอ 2
“อั้ม” อุบตอสัญญา ชอง 7 มีคําตอบในใจ เนนที่อบอุน: อั้ม พัชราภา เผยยังไมไดเซ็นสัญญาตอที่ชอง 7 อยู
ในชวงตัดสินใจ แตขอใหอยูที่ใดที่สบายใจ
“อนันดา” พูดชัดเลิก “โดนัท” สัมพันธเพื่อนดีที่สุด รูตัวเปนคนคบยาก: อนันดา เปดใจเลิกแฟนสาว โดนั ท
มนัสนันท เพราะเขาใจตนเองเปนคนคบหายาก
“แนท” สุดปลื้มคบ “เจง” สาวๆอิจฉา: แนท ณัฐชา คบเจง เดชา มีความสุข
“ฟรอยด” ตัดพอแคตลกไมใชพระเอก ปด “โทนี่” มือที่ 3 ชี้ผูหญิงเปนฝายเลือก: ฟรอยด ณัฏพงษ เปดใจเชิตัด
พอ ตัวเองเปนแคตัวตลก ไมใชพระเอก เขาใจแฟนสาวคบโทนี่ ไมโกรธฝายชาย ยืนยันไมไดเปนมือที่ 3
7 สีออกมาตรการ “แพนเคก” เชื่อคุยกันได: แพนเคก เขมนิจ เผยเพิ่งทราบมาตรการชอง 7 สีหามรับงานอีเวนท
เผยเปนเรื่องที่คุยกันได
“บุญชัย” ขุน “ตั๊ก” ไดชื่อจริงลูกแลว: บุญชัย เบญจรงคกุล ดีใจ ตั๊ก บงกช ไดลูกแลว ไดชื่อจริง ลูกแลว ชีวกิตติ์
“เอมมี่” ไรเวลา เจอหนุมงอนตองงอ: เอมมี่ มรกต เผยทํางานเยอะไมมีเวลาดูแลหัวใจ ไมพรอมมีหนุม
“โบวี่” กระชับความสัมพันธ “บี้” สวีตฮองกง ตางพาแนะนําตัวกับญาติ : โบวี่ ควงแฟนหนุม บี้ เคพีเอ็น เที่ยว
ฮองกง เผยญาติ ๆ ที่ฮองกงดูแลดี
“วิว” ฝากหวงใย “หมาก” เจอขาวลบ: วิว วรรณรท เผยหวงใย หมาก ปริญ ที่เจอขาวฉาวกับคิมเบอรลี่
“จะจา” มีหนุมเขามา แตขเลือกงาน: จะจา พริมรตา เผยมีห นุม ๆ เขามาจีบ แตตนขอทุมเทเวลาใหกับการ
ทํางาน
“จุย” โตเรื่องเยอะทําผูจัด “แอน” เอือมระอา ปดขาว “พลอย” เขมนเลนนอกบทตบจริง: จุย วรัทยา ปฏิเสธ
ขาวทําตัวเรื่องเยอะ ยืนยันทุกคนแฮปปกับการทํางาน
“แปงโกะ” คบ “วานไฉ” แมรูมีแฟน เชื่อใจ: แปงโกะ จินตนัดดา เผยความสัมพันธวานไฉ อคิร เหมือนเพื่อน พอ
แมเชื่อใจ
“เอมมี่-แซมมี”่ ยืนยันรักกันดี สัมพันธ กอลฟ แคพี่นองไรชูสาว: เอมมี่ เปดใจเคลียร เพื่อนรุนนอง แซมมี่ เคาว
เวลล ยืนยันไมมีอะไรเกินเลย กอลฟ อนุวัฒน รูจักฐานะพี่นอง เทานั้น
“กัน” เคลียรคิวยินดี “ฉัตร” รับปริญญา: กัน นภัทร เผยรวมงานยินดี ฉัตร ปริยฉัตร รับปริญญา
“นานา” แยม “เวย” รีบกลับบาน ติดลูก: นานา ไรบีนา ปลื้ม สามีเวย ไทเทเนี่ยมติดลูก เผยกลับบานทันที่
ทํางานเสร็จ
“พอรช” จัดระบบดี ไรปญหาอีเวนท: พอรช ศรัณย เผยไมกลัวมาตรการชอง 7 หามนักแสดงรับงานอีเวนท
ยืนยันตนจัดระบบงานดีไมกระทบงานละคร
“อารต” รอชัวร วิวาห “น้ําฝน” ไมอยากแตงแลวหยา มี “ปอ” เปนไอดอล: อารต พศุตม เผยขอเวลาดูอีกนิด
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กอนตัดสินใจแตงงาน แฟนสาวน้ําฝน พัชรินทร เพราะเจาตัวไมอยากแตงงานไปแลวตองหยา ลั่นมีนักแสดงรุนพี่
ปอ เปนแบบอยางที่ดี
“มาชา” ปลอย “กาย” เลือกทางเดินชีวิต เขาใจลูกชายทํางานควบเรียนไมไหว: มาชา วัฒนพานิช เผยไมบังคับ
ลูกชายทํางานวงการบันเทิงหรือไม เขาที่ลูกชายตองเวนงานไปเรียน เพราะทํา 2 อยางควบไมไหว
“ซูซ”ี่ หัวใจแฮปป ปดรีเทิรน “เจมส”: ซูซี่ สุษิรา เผยหัวใจแฮปป โสด ขอมุงมั่นเรื่องงานละคร
“อาเล็ก” ย้ํายังโสด โตคบเพื่อนสนิท: อาเล็ก ธีรเดช ยืนยันสถานะหัวใจ โสดสนิท
“มารก”ี้ บรุทธิ์ใจ ควง “บอย” ปารตี้: มารกี้ เผยไมสนใจคนมองเกินเลย บอย ปกรณ มั่นใจ คบกันแบบบริสุทธิ์
ใจ
“ปุกลุก” โตขาวเกาเหลา “โม” ปด “พอรช” ตีซี้เปนคูจิ้น โรเคลียร “มิน”: ปุกลุก ปฏิเสธขาว เกาเหลา นักแสดง
รุนนองโม อมีนา งงขาวคูจิ้น พอรช กัวทํามิน พีชญา เขาใจผิด
“นก” อุบรัก รอเปดตัวแฟน ตอนแตง: นก อุษณีย เผยมีคนรูใจแลว แตไมเปดตัว รอใหแตงงานเลยทีเดียว
“อั้ม” หามโฮงฟดกัน เจอกัดเลือดอาบ “นัท” ผวา เรียกรถพยาบาล ชี้ฟาดเคราะห: อั้ม อธิชาติ เผยนาทีฉุกเฉิน
หามศึกตูบ ตัวเองโดนกัด
“แมทธิว” รักแฮปป ไมตัดโอกาสลีเดีย: แมทธิว เผยคบ ลีเดีย นาน 7 ป ใหโอกาสฝายหญิงไดเลือก
“ปู” เปลี่ยนไลฟสไตลเพื่อ “โนต” แฮปปตามดูแล เจอเบรกถายเซ็กซี่: ปู ไปรยา เผย ลดเซ็กซี่ตามคําขอแฟน
หนุม โนต วิเศษ
“นุน” ชมลูก “หนิง” นารัก เปดอูปหนา: นุน วรนุช เผยเยี่ยมนองนิริณ ลูก หนิง ปาณิตา อยากมีลูก เผยเปดอูป
หนา
“พอรช” คูจิ้น “ปุกลุก” งงขาวพยายามตีซี้: พอรช ศรัณย ยืนยันไมมีการตี้ซี้จากนักแสดงสาว ปุกลุก รูจักแตไม
สนิท
“เจมส” เคลียรขาว “มิน” ขอไลน โตแ ฟน “หมาก” ยี้ เมิ นดวงดับ เหมือน “บิ๊ ก”: หมาก ปริญ ปฏิเสธขาว
นางเอกสาว มิน พีชญา ขอไลน ไมวิตกถูกทักดวงดับ ชะตา เหมือน บิ๊ก ดีทูบี
“อวน” ย้ําเปนพี่นองที่สนิท รูตัวไมเจาชู แจม ลั่นใหอิสระ คบกันแบบไมผูกมัด: อวน รังสิต เผยสนิท แจม ชรัฐฐา
มาก แตขอคบเปนพี่นอง
“ตาล” เกรงใจผูใหญ เขาวงการมีขาวหนุม: น้ําตาล พิจักขณา เผย เกรงใจผูใหญทางชอง – และ ครอบครัวที่มี
ขาวกับผูชายเยอะ
“ปอง” ชี้คบ “แกว” ไมหวาน ปดลดอายุ: ปอง ณวัฒน เผย คบแฟนสาว แกว จริญญา ไมหวาน แตรักกันดี
“มิ้นต” สวีตควง “ผูภา” สอบดําน้ํา เจอพอสกัดยังไมอยากใหคบใครจริงจัง : มิ้นต ชาลิดา ยอมรับ ภูผา เตชะ
ณรงค ไปสอบดําน้ําเปนเพื่อน เผยพอเปนหวงยังไมอยากใหคบใครในฐานะแฟน
“แตว” ผานอาถรรพรัก ตองเชื่อใจ: คบตน อาชว มาครบ 8 ปแลว แตว ณฐพร เผยไมกลัวอาถรรพหมายเลข 7
แลว ชี้ความสัมพันธสองคนตองเชื่อใจเทานั้น
“นิว” เทเวลาใหงาน รับโสดปดกั้นตัว: นิว ชัยพล เผยโสดสนิท เพราะไมอยากคบใคร ตองการทุมเทเวลาใหกับ
การทํางาน
“ลูกจัน” วิวาหสุข ชี้สามีเขาใจขาว: ลูกจัน จันจิรา เผยชีวิตคูมีความสุข สามีเขาใจงานและการเปนขาวในวงการ
บันเทิง
“หมาก-พรีม” โตขาวเมากราง ขอโทษทําเสียงดังรบกวน เปลากิ๊กกัน: หมาก ปริญ ปฏืเสธขาวเมาแลวอาละวาด
กลางรีสอรท แตอาจมีเสียงดังบาง ก็ตองขอโทษ
“บี้” หนาไมเปะ เจอสั่งแก “ตา จมูก”: บี้ ธรรศภาคย เผยตนสังกัดทางเกาหลีใหทําตา และจมูก เพิ่ม
“ไนกี้” ปฏิเสธ “วิว” ปลื้มแครูจักกันคาย: ไนกี้ นิธิดล ปฏิเสธขาวกิ๊ก นางเอกรุนพี่ วิว วรรณรท แคพี่ในสังกัด
ดวยกัน
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“กฤษณ” ควา “มาชา” รวมงาน ลั่นไรปญหา ปดจิ๊จะ “ชลลี่” สเปกสาวขออายุออนกวา: กฤษณ เผย มาชา
รวมงาน ซี่รี่ย ยังบาว เดอะซีรี่ย ไมมีปญหา
“บี” ยังไมวิวาหปนี้ รอเวลาเหมาะ: บี มาติกา เผยยังไมพรอมแตงงานปนี้ เพราะอยากรอใหถึงเวลาที่เหมาะสม
“มิน” ไมมีทางเกาเหลา “ปุกลุก” ชี้คนปนกระแ “พอรช” ขอจิ้นตลอดชีวิต: มิน พีชญา เผยไมมีปญหา ปุกลุก ชี้
เพราะเขาใจคนปนกระแส พอรช เผยขอเปนคูจิ้นกับ มิน ตลอดก็ยินดี
“สมารท” เขากลองอืด มุลดฉุจนผอม: สมารท กฤษฎา เผยเรงลดน้ําหนัก เพื่อลงละคร เวียงรอยดาว เพราะเจา
ตัวบอกวา เขากลองแลวอวน
“ชาชา” ดูใจ “เลโอ” ผูใหญ 2 ฝายรับรู: ชาชา อริตตา ยอมรับดูใจ เลโอ โซสเซย จริง ผูใหญรับรูทั้งสองฝาย
“โดง-ออม” ปรับตัวหลังหมั้น ลั่นดูแลฝายหญิงใหดีรองจากพอ: โดง เอเอฟ เผย หลังแตงงาน จะดูแลฝายหญิงให
ดี เปนผูชายที่ดีที่สุดในชีวิตรองจากพอ
“ยิปโซ” ปลื้มไดดอกไมแดง เซอรไพรสจากหนุมรวมงาน ชี้ไมใช “เป”: ยิปโซ รมิตา ไมขอตอบ เจาของดอกไม
แดงปริศนา ลั่นเปนคนที่รวมงานดวย แตไมใชนักรองมาดเซอร เป อารักษ
“ตุกกี้” ผันฤกษวิวาหเปนขึ้นบานใหม: ตุกกี้ สุดารัตน เผย หมอดูทักแตงงานแลงานจะหด ทําใหตัวเองเปลี่ยน
ฤกษจากงานแตง เปนขึ้นบานใหม
“แดน” เบรกสมอง บินเรียนที่อังกฤษ: หนุมแดน วรเวช เผยบินเรียนตอที่ประเทศอัง กฤษ เพราะอยากพักผอน
สมอง
“กระแต” ไดแชมป ฉุนถูกครหาทีมขี้โกง โพสตขอความแจง คูแขงรีบโรขอโทษ: กระแส ศุภักษร เผยไมไดโกงการ
แขงขันรถ เผยหลังชี้แจงเหตุผลทุกอยาง คูกรณีก็เรงมาขอโทษ ไมมีความขัดแยง
“เอมี่” ลุนตอสัญญา สนใจเลนบทตลก: เอมี่ อามาเรีย เผยสัญญาปสุดทาย อยูในขั้นของผูใหญพิจารณาวาจะตอ
สัญญาหรือไม
“หลิน” โตหึง “โทนี่” รูปคู “เพชร” ยันเคลียร “ฟรอยด” แลวลืมเรื่องเกา: หนิน กมลพรรณ เผยไมเคยหึงโทนี่
ถายรูปคูแฟนเกา เพชร นาระ ยืนยันจบ ฟรอยด ดวยดี
“อั้ม” ขึ้นบานใหม ราคาสมน้ําสมเนื้อ: อั้ม อธิชาติ เผยทําบุญบานราคาหลักสิบลาน แตยังไมฟนธงวาเปนเรือนหอ
“เอ” ยังเข็ดแพทอง ไมพรอมมีคนที่ 2: เอ พรทิพย ควง ปอ ณัฐวุฒิ เผยยังไมพรอมมีลูกคนที่ 2 เพราะอยากดูแล
ลูกคนแรกใหดีที่สุด
“จียอน” รับสนิท “อาร” ยังไมถึงขั้นแฟน โบยถามฝายจีบไหม ปดกลัวเจาชู: ซอ จียอน รับสนิท อาร อาณัตพล
แตยังไมใชแฟน ใหไปถามฝายชายเองวาไดจีบเปนแฟนหรือไม พรอมเปดโอกาส ไมกลัวเจาชู
“บี” ขึ้นแทนผูจัดละครปอน “เอ็กแซ็กท เจาะจงทําแนวถนัดดรามา เราใจเหมือน “แรงเงา”“: บี น้ําทิพย เผย
เตรียมขึ้นแทนผูจัด เผยถนัดแนวดรามา
“ธัญญา” สบาย “เปก” มีขาวสาว เชื่อมีภูมิคุมกันดี ปดกังวล “ลียา” รูขาว: ธัญญา ธัญญาเรศ เผยไมซีเรียส เปก
มีขาวกับผูหญิง ลั่นไมคิดเคลียรกับใคร
“แม็ค” ขอเวลาอีก 5 ป พรอมมีขาววิวาห วางแผนชวน ฝาย เรียนตอเมืองนอก: แม็ค วีรคณิศร เผยอีก 5 อยาก
แตงงาน เล็งฝายเปนคนที่ใช และวางแผนชวนฝายหญิงไปเรียนตอตางประเทศ
“กุบกิ๊บ” ศึกษาพิชญ คบแลวใชบอกแน: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ยอมรับศึกษาดูใจ พิชญ กาไชย แคเพื่อน
“ญาญา-ณเดชน” ทําบุญ ธรรมะจัดสรร: ญาญา อุรัสยา เผยทําบุญครั้งยิ่งใหญ ธรรมจัดสรร เผยไดตั้งสมาธิ
“พลอย” ยากพัฒนา “ท็อป”: พลอย ภัทรากร เผยความสัมพันธกับ ท็อป จรณ หมดโอกาสพัฒนา แมจะสนิทกัน
แตเปนเพียงพี่นอง
“บอมบ” มีบทเรียน อกหักทํางานพัง: บอมบ ธนิน เผยสนิทน้ําตาล พิจักขณา แคพี่นอง เพราะอยากทุมเทให
งานกอน เนื่องจากเคยมีบทเรียน มีแฟน แลวทําเสียงาน
“ปู” มึน ผสมโรงไอจี แอริน ยันไมไดตั้งใจ เปลาพาดพิง “เจนี่”: ปู ไปรยา งงขาวโรมผสมโรงดาสาว เจนี่ เทียน
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โพธิ์สุวรรณ กับแอริน ยุกตะทัต เผยโพสต ไอจี ไมไดพาดพิงใคร
“พลอย” ปฏิเสธซุมคบกับ “วันเฉลิม”: พลอย เฌอมาลย เผยโสดสนิท วันเฉลิม อยูบํารุง เปนแคเพื่อน
“ปุกลุก” อึ้งเจอเจอไฮโซแท็ต ตอกกลับแรง โตกุขาว ทาดูคลิปเคยพูดอีกฝายจีบ: ปุกลุก เผยไมเคยพูดคลุมเครือ
ทาดูคลิป
“พิงคกี้” โสด เลิก “พอล” แลว ไดบทเรียน เจอใชเปนสะพานเขามายา: พิงคกี้ สาวิกา เผย โสดสนิท ยืนันเลิก
พอล เพราะรูตัวถูกใชเปนสะพานเขาวงการมายา
“แกว” สนิท “นาวิน ตาร” จริง เปลาดามใจคุยถูกคอ โอกาสพัฒนายังไมไดคิด : แกว จรีนา เผยสนิท นาวินตา
จริง แตแคกวนออกกําลังกาย จะพัฒนาเปนอื่นหรือไมขอใหเปนเรื่องของอนาคต
“แมท” รับคุย “แพท” ผานดานพอแม: แมท ภีรณีย ยอมรับคุยหนุมนอกวงการ แพท หนุมนอกวงการ
“นิวเคลียร” หาง “แจม” ชี้มีเรื่องขัดใจ: นิวเคลียร หรรษา เผย มีเรื่ องบาดหมางกันทํา หางเพื่อนสาว แจม
ชรัฐฐา แตไปสนิทกับนองสาวฝาแฝดอยาง เนย วรัฐฐา แทน
“มิน” ยินดี “โบ” ถาเลน บานทรายทอง: มิน เผย ยินดี ถา โบ ธัญญะสุภางคไดเลน บานทรายทอง
“สม” หยุดพัฒนา “รอง สว.อั๋น” เปลาจิ๊จะ “เอก” ฝายชายแงมรออีก 5 เดือน: สม ธัญยสินี เผยไมมีโอกาส
พัฒนา รองสารวัตรอั๋น เพราะไมเคยเปนแฟนกันอยูแลว
“กอลฟ” คบ “เคธี่” พาไดดี มองอนาคต: กอลฟ พิชญะ เผย ดีใจคบแฟนสาว เคธี่ รักจริงหวังแตง มองหาอนาคต
รวมกัน
“จะ” โตทะเลาะ “เกรท” งงลือมีปญหา “เนย”: จะ จิตตาภา เผยไมเคยทะเลาะ เกรท วรินทร เปดใจทั้งคูเพิ่งคุย
กันเรื่องขาวและตางอดขําไมได พรอมเผยงงขาวไมกินเสนนางราย เนย โชติกา
“ไผ” ไวใจ “น้ําตาล” ยันยังสนิทที่สุด: ไผ พาทิศ เผยไมหวั่นน้ําตาล พิจักขณา มีขาวผูชายเยอะ ยืนยันยังสนิทไม
เปลี่ยนแปลง
“คิม” ปชงมีแตเรื่อง “เจ็ท” แนะใหทําบุญ: คิมเบอรลี่ ยอมรับปชง แฟนหนุม เจ็ท ณัฐพงศ ใหทําบุญ
“ปอง” ควง “แกว” ยินดี “กาย-ฮารุ” โตสยบขาวรักราว สัมพันธดี มีทะเลาะบาง: ปอง ณวัฒน เผยควงแกว
จริญญา ไมไดตองการสยบขาวรักราว แตเปนเพราะโอกาสเหมาะสมที่จะออกงานดวยกัน แตยอมรับมีทะเลาะกัน
บางตามประสาคนรักกัน
“มารช” คุย ไลน “ปนปน” ชมเขมแข็ง: มารช จุฑาวุฒิ ยอมรับคุยไลน ปนปน สุทัตตา จริง แตใหกําลังใจ
“น้ําตาล” ขาวหนุมถี่ ปดฉายาคาสโนวี:่ น้ําตาล พิจักขณา ปฏิเสธขาวเปนคาสโนวี่ ยอมรับวางตัวลําบาก เพราะ
ใกลใครก็เปนขาว
“กอย” รับอยากใสชุดเจาสาว ไรแพลนแตง มั่นคง “ตูน” ไมมองใคร: กอย รัชวิน เผยอยากใสชุดเจาสาว แตยังไม
อยากแตงงานตอนนี้ เพราะยังไมพรอม แตขอมั่นคง แคแฟนหนุม ตูน บอรดี้สแลม เพียงคนเดียว
“จุย” ชิลคบหนุมนอกมายา: จุย วรัทยา เผยคบหนุมนอกวงการ แลวสบายใจ
“เกรท” ปด พาสาวขึ้นหอง บนมี ขาวถี่: เกรท วริ นทร ปฏิเสธขาวพาสาวขึ้นหองที่โ รงแรม ไมซีเรียสข าว แต
ยอมรับวามีบอยเกินไป
“เปย ” รอคื นจอทีวี สามี เปด ไฟเขี ยว: เป ย ปานวาด เผยอยากคืนวงการบันเทิง แตร อเวลา และบทบาทที่
เหมาะสม ดานสามีเปดไฟเขียว เต็มใจ
“กุบกิ๊บ” ชี้แจงรูปดูด “บารากู” ถายแฟชั่นโปรโมตงาน เมินคนมองลบ: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ชี้แจงภาพดูดบารากู
เพราะไปถายแบบ และสวนตัวมองวา บารากู เปนสมุนไพรของชาวอาหรับ ไมใชบุหรี่
“เมษ” โตเกาเหลา เพราะ “เคน”: เมษ อรวรรณ เผย ไมมีเหตุตองเกาเหลานักแสดงรุนนอง หญิง กัญญาพัชญ
เพราะแคชื่อนชอบ เคน ภูภูมิ แค แฟนคลับ ไมไดเปนแฟน
“แจม” งงขาวทะเลาะ “อวน”: แจม ชรัฐฐา เผยไมมีการทะเลาะ เพื่อนชายคนสนิท อวน รังสิต เพราะแทบจะไม
มีเวลาไดเจอกันดวยซ้ํา
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“เจมส” เฉยเจอ “กรรชัย” ลงรูปลอเลียน เคารพรุนพี่ทุกคน ไมรูคนตั้งไอจีแอนตี้ : เจมส จิรายุ เผยไมซีเรียส
หนุม กรรชัย และพองเพื่อนโพสตรูปใสบ็อกเซอรลอเลียน เผยเคารพรุนพี่ทุกคนไมไดเขาถึงยาก
“ตั๊ก” ตั้งชื่อบาน “ชีวกิตติ์” ตามลูก: ตั๊ก บงกช เผยตั้งชื่อลูก ชีวกิตติ์ และใชชื่อเดียวกันนี้ตั้งชื่อบาน
“โม” ยันเปลาโดนโจมตี แฟนคลับใหกําลังใจคบ “โน”: แตงโม ภัทรธิดา เผยไมไดโดนแอนตี้ หลังประกาศคบ
นักรองหนุม โตโน ภาคิน อีกทั้งยังมีแฟนคลับใหกําลังใจดวย
“ปู” ปฏิเสธถูก “โนต” ยึดมือถือ เปลาคุยไลนฝรั่ง เตรียมเซอรไพรสวันเกิด : ปู ไปรยา ปฏิเสธขาวถูกแฟนหนุม
โนต ยึดมือถือชี้แจงวา โทรศัพทเสีย ทําใหตองใชเครื่องแมไปกอน ยืนยันไมมีคุยไลนหนุมฝรั่ง เพราะไมใชสเปก
ยอมรับเปลี่ยนไลฟสไตล เพราะโตขึ้น
“ปนจั่น” รีเทิรนรัก “ยิปซี” ไปไมรอด: ปนจั่น ปรมะ เผย ความรักกับ ยิปซี คีรติ ไปไมรอด หลังหวนพูดคุยแบบ
แฟนอีกครั้ง จบความสัมพันธ ขอแคความเปนเพื่อน
“หนุม” ไมไดรังแก “เจมส” ยืนยันหวังดี วอนแฟนคลับเปดทางใหนองหายใจ: กรรชัย กําเนิดพลอย เผยไมได
ถายภาพเหน็บแนมนักแสดงรุนนอง เจมส จิรายุ แตทําไปเพราะความสนุก ลั่นแสดงความเห็ฯเพราะอยากใหแฟน
คลับเปดชองใหศิลปนไดทําความรูจักกับพี่ ๆ ในวงการบันเทิง อยาปดตายศิลปนไวกับตัวเองเทานั้น
“พิงคกี้” ดินเนอร พระเอกโรตี รับคุยกัน ชมนิสัยดีแตตอนนี้แคเพื่อน: พิงคกี้ ยอมรับกินขาวกับพระเอกอินเดีย สุ
มันต จริงในฐานะเจาบาน ความสัมพันธตอนนี้สนิทกัน แตไมเกินคําวาเพื่อน
“ปุกลุก” ปดทําบุญลางซวย เคลียรจบ: ปุกลุก ฝนทิพย เผยไมไดทําบุญบานลางซวยหลังจากที่ขาวฉาวโจมตีเยอะ
เพียงแคอธิษฐานกับพระเจา เนื่องจากเปนคริสเตียน
“เจมส” ถูกแอนตี้ ขอปรับปรุงตัว: เจมส จิรายุ เผยเห็นแฟนเพจแอนตี้ตนเองแลว นอมรับเอาไปปรับปรุง
“ชมพู” เปลาโดนปลดพรีเซ็นเตอรมิสทีน “พลอย” โตเสียบแทน ชี้คนชอบใหตีกัน: ชมพู อารยา ปฏิเสธขาวถูก
ปลดตําแหนงพรีเซ็นเตอร เผยเพราะหมดสัญญา และไดโอกาสดี ๆ จากแบรนดใหม ขณะที่ พลอย เฌอรมาลย
ลั่นไมไดเสียบแทนใคร เพราะ มิสทีน มีสินคาที่หลากหลาย
“เบลล” ยังไมมีแฟน ย้ําโสดสนิท: เบลล เผยสถานะหัวใจโสดสนิท เพราะขอตั้งใจกับงาน
“หยาด” เบื่อขาวเดิม ตอสัญญาวิก 3 แลว: หยาดทิพย ราชปาล เผยไมใชนางเอกอักษรยอ ห. ยายชอง ลั่นเพิ่ง
เซ็นสัญญาชอง 3
“โดนัท” มุงงานไมรูตัวหนุมจีบ โต “อนันดา” ชื่อตองหาม ยึดสมานฉันท: โดนัท เผยโสดสนิทขอทุมเทเวลาให
งาน เผยสามารถเปนเพื่อนอนันดาได ไมเปนชื่อตองหาม
“เบลลา” ได “เวียร” สแตนดบายขับรถ: เบลลา เผย เวียรไปรับที่สนามบินจริง เพราะไมมีรถกลับบานและฝาย
ชายอยูใกล ๆ เลนโทรใหมารับ
“ฟลม” ยินดี “เจนี่” ไมอยากพูดมาก: ฟลม เผยยินดี นางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ลั่นไมอยากพูดอะไรมาก
“อั้ม-นัท” สวีต อิตาลี เซ็งเจอขโมย: อั้ม อธิชาติ เผย ควงนัทไปเที่ยวอิตาลี แตไมสวีตหวาน เพราะถูกขโมยฉก
กระเปา
“สน” เปลาจีบ “แยม” กลัวนองเสีย หาย: สน ยุกต เผยไมไดจีบนักแสดงรุนนอง แยม มทิรา เปรยกลัวนอง
เสียหาย เพราะยังเด็ก
“ฟลุค” รับเจอ “นาตาลี” คาดโทษ ระวังตัวเลนไลน ชินเจอเกาะดัง: ฟลุค เกริกพล เผย เจอแฟนสาว นาตาลี
เจียวรนนท จับไดวาคุยไลนจีบ กระตาย แม็กซิม เผยเลิกเลนไลน และทําตัวไมดี เพราะรูแลวไมเหมาะสม
“เตย-อเล็กซ” คบกันตางเขาที่บานไดดี: เตย จินทรพร เผย คบหนุม อเล็กซ เรนเดลล ผูใหญรับรู และทั้งคูก็เขา
กับครอบครัวของอีกฝายไดดี
“ดิว” ยังไมใจออนคบ “ไผ วันพอยต”: ดิว อริสรา ชม ไผ วันพอยต ดูแลดี แตยังไมเรียกแฟน เพราะไมอยากรีบ
รอน
“เจนี่” ออกงานครั้งแรก การดคุมตึม จดทะเบียน “เอ” ชีวิตเปลี่ยน ตางดูแลกัน: เจนี่ เผย ชีวิตเปลี่ยนหลังจาก
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จดทะเบียน เอ ชนมสวัสดิ์ เพราะไดเติมเต็มสวนที่หายไป
“บอมบ” โตแกงจุฑาเทพแอนตี้ “เจมส”: บอมบ ธนิน เผยไมเคยแอนตี้ เจมส จิรายุ เพราะตางตองยินดีที่อีกฝาย
มีงาน และเปนที่รูจัก
“มิ้นท” คบฝรั่ง พอเมา ชิล: มิ้นท มิณฑิตา เผยไมไดพาหนุมฝรั่งมาเปดตัว แตมองไมใชเปนความลับ พารูจัก พอ
เมา โกวิทย แลว พอไฟเขียว
“โบวี่” ถายแบบหวือ ดีได “บี้” ชวยสแกน: อัฐมา เผยถายแบบนิตยสารเซ็กซี่ ดีที่แฟนหนุมชวยสแกนงานแนวนี้
ใหทําใหตนเองถายไดอยางสบายใจ
“อุม” แนบชิด “เอ็กซ” ปดรีเทิรน ถอยเบนซสปอรตทําใจถูกมองเสี่ยซื้อ: อุม ลักขณา ปฏิเสธขาวรีเทิรนแฟนเกา
เอ็กซ ปยะ เผยแคไปเลือกกางเกงยีนสดวยกันฉันทเพื่อน ยืนยันซื้อรถเบนซราคา 4 ลานดวยเงินตัวเอง ทําใจคน
มองเสี่ยซื้อให
“เอเอ” คงสัมพันธ “ฟาง” เพื่อน สบายใจ: เอเอ พีรวัชร เผย คบอดีตแฟนสาว ฟาง พิชญา แบบเพื่อน สบายใจ
ไมผูกมัด ยินดีหากอีกฝายเจอคนที่ใช
“เดี่ยว” ศึกษาสาวหมวย ย้ําแคเริ่ม: เดี่ยว สุริยนต เผยศึกษาสาวนอกวงการ แตแคเริ่มตน ยังไมใชแฟน
“แมท” ถาย “ไฟในวายุ” ประสบอุบัติเหตุ ตกหลังมา หมอนรองกระดูกเคลื่อน
“มายด” ยัน “เกา” เพื่อนรับสนิทหนุมเยอะ: มายด วิรพร ยืนยันสัมพันธ เกา จิรายุ แคเพื่อน เพรามีเพื่อนชาย
หลายคน
“ออม” เตรียมเปนผูจัด ยังรับงานแสดง: ออม พิยดา เผยกําลังขึ้นแทนผูจัด เตรียมดึงพอเปยก พิศาล รวมดวย
แตยังจะรับงานเบื้องหนาอยูไมทิ้ง
“ตาร” รับคิดถึง “พลอย” ตลอด พูดไมเต็มปากเรื่องปลูกตนรักกับ “แกว”: นาวิน ตาร เปดใจยังไมลืมแฟนเกา
พลอย เฌอมาลย แตยอมรับสนิท แกว จรีณา เพราะไลฟสไตลเหมือนกัน ไมใชแฟน
“ไผ” ชี้ “น้ําตาล” จิตตก มีขาวหนุม ๆ ถี่: ไผ พาทิศ เพื่อนสาวคนสนิท น้ําตาล พิจักขณา นอยดที่มีขาวหนุม ๆ
เยอะ แมแคถายรูปเลนยังเปนขาว
“หญิง” ซื้อบานใหมใหแมอยุแลวดี: หญิง รฐา เผย หลังจากเงินคลองมือ ก็ซื้อบานหลังใหมให แมนอย โพธิ์งาม
อยู เพราะเปนสิ่งที่ชวยเสริมชีวิตได
“โดง” ขอใชชีวิตคูรัก ชะลอเรื่องมีลูก: โดง ศิระ เผยอยากใชเวลาคูสามี ภรรยา กอนแลวคอยมีลูก
“มอส” รับชีวิตวุน งานชุก แบงเวลา: มอ ปฏิภาณ เผยงานเยอะ ทําชีวิตวุนวายในการจัดเวลาใหครอบครัว และ
ลูกนอย
“เติ้ล” ไดฤกษแตง “กระแต” ปหนา ลั่นอยากมีลูกเลย รับอยูดวยแลวอบอุน
“มารช” ทวีต คบ “ญาญา” โรเคลียร : มารช จฑาวุฒิ เผยทวีตขอความคบหา ญาญา อุรัสยา เนื่องในวัน เอพริล
ฟูลเดย ในฐานะแฟนคลับเทานั้น เผยหลังที่เปนขาวรีบโทร.ขอโทษแลว
“จอย” ปดข็ดรัก แคเขาใจ รับได: จอย ชลธิชา เผยเลิกแฟนหนุมที่คบกันมา 7 ป ตอนนี้ไมไดปดกั้นหัวใจ แตจะ
คบใครขอเวลาศึกษานาน ๆ กลัวจะซ้ํารอยเดิม
“มิ้นท” ปดนอยใจสังกัด “เอ” ไรสัญญา: มิ้นท ณัฐวรา เผยไมนอยใจ เอ ศุภชัย หางานใหนอย
“ยีนส” รับควง “เดี่ยว” ยันสัมพันธพี่นอง: ยีนส เกวลิน เผยความสัมพันธเดี่ยว สุริยนต แคพี่นอง
“ขวัญ” โอดขาวจู บแรงไป แคดูหนัง: ขวัญปฏิเสธขาวจูบ อาย แฟนหนุมกลางโรงหนัง ชี้แจงวาแคไปดูหนั ง
เทานั้น สวนตัวมองวาเปนขาวที่แรงไป เพราะตนไมไดทําเรื่องดังกลาว
“เจค” โตไมรับ “ภีม” เปนลูก ชี้อยูกับปจจุบัน สงเสริมมีผลงาน ลั่นเด็กควรมาหาผูใหญ: เจค ศตวรรษ ลั่นไมเคย
บอกวา ภีม ภาคิน ไมใชลูก เผยในอดีตพาลูกไปถายแบบดวยตลอด ไมเคยปดบัง แตดวยปจจุบันไดเลิกรากับอดีต
ภรรยาไปแลว และตนก็มีครอบครัวใหม จึงไมไดติดตอไป
“แกม” แรง โพสตขอความดา เลี่ยงตอบวากิ๊กพอ ยี้คนเปนเมียนอย: แกม กวินตา ยอมรับ โพสตขอความดา
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บุคคลคนหนึ่งวาเปนกระหรี่ โดยเจาตัวเผยเปนเรื่องในครอบครัว เปดใจขอโทษกับขอความแรง ๆ ดาเมียนอยพอ
แตเปนมนุษยธรรมดาที่มีอารมณ รัก โกรธ
“กาย” ออมแอม “ฮารุ” ทองไมใชขาวลือ: กาย รัชชานนท ยอมรับแฟนสาว ฮารุ ยามากูชิ ทองจริง ชี้แจงรอฟง
แถลงขาวที่คายเอ็กแซ็กทเร็ว ๆ นี้
“แอมป” โตคูเกยเจอทักอาภัพรัก: แอมป ภูริกูลกฤษฎ โตเปนคูเกยกับเต็งหนึ่ง ยืนยันเปนแคเพื่อน
“ฮารุ” แทงแลว “กาย” ชี้เด็กไมแข็งแรง ยันงานแตงคงเดิม ตางใหกําลังใจกัน: กาย รัชชานนท เผยคูหมั้นสาว
ฮารุ ยามากูชิ แทงแลวหลังจากตั้งครรภลูก 6 อาทิตย
“ฮารุ” ใจเต็มรอยหลังแทง ไดพลังจาก “กาย” พรอมมีทายาทอีก: ฮารุ ยามากูชิ เผยสภาพจิตใจดีแลวหลั ง
สูญเสียลูกคนแรกในทอง แตไดกําลังใจจาก กาย รัชชานนท สามี ทําใหตอนนี้ พอมแลวที่จะมีลูกคนใหม
“เอะ” เศราลูกหลุด เตรียมทองใหม: เอะ ศศิกานต เผยเคยมีลูก แตหลุดไปตั้งเดือน ก.พ. เพราะตัวออนไมพัฒนา
ตอนนี้บํารุงรางกายมาก ๆ เพื่อเตรียมมีทายาทอีกครั้ง
“หมาก” โตขึ้นคอนโดสาว ม.รังสิต: หมาก ปริญ ยืนยันไมเคยขึ้นคอนโดหญิงคนใด เพราะมีเพื่อนผูหญิงนอย และ
ไมเคยผานไปที่หอพักหญิง มั่นใจกลาทาใหเอารูปมาโชว
“สงกรานต” กดดัน ปมทายาทไมสําเร็จ “แอฟ” สงสาร ผูพันเบิรดแนะเคล็ดลับ: แอฟ ทักษอร เผยสงสารสามี
สงกรานต ที่ยังไมสามารถมีลูกไดดังที่หวัง โดยชี้แจงวาพยายามบํารุงรางกายทั้งคูเต็มที่ แตก็ยังไมทองสักที เผย
ลองหลายวิธีแตละเดือนก็ยังไมมา ขอเวลาเร็ว ๆ นี้อาจจะมีขาวดีสักที
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หนังสือพิมพคมชัดลึก
ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานธุรกิจ” คือการรายงาน
ความเคลื่ อนไหวในเชิง ธุร กิจ ขององค ก รในแวดวงบั นเทิง อาทิ ค ายเพลง ค ายละคร ค ายหนั ง
สถานีโทรทัศน เชน ขาวการเปดและปดกลองภาพยนตรหรือละคร การจัดแถลงขาวภาพยนตร ละคร
รายการโทรทัศน หรือการแสดง หรือนโยบายของธุรกิจบันเทิง จํานวน 9 ชิ้นขาว
“ออฟ” ดึงรุนเกา ลงซีรี่ยมาเฟย: ออฟ พงษพัฒน วชิรบรรจง เผยถึงแผนการถายทําโปรเจกทซีรี่ยมาเฟยเลือด
มังกร เรื่อง “เสือ สิงห กระทิง แรด หงส” วาเตรียมดึงนักแสดงมากฝมือรวมประชันบทบาทกับคับจอ โดยทีมงาน
จะเริ่มเดินหนาถายทําปลายปนี้ ทิ้งทายวาแฟน ๆ ไมควรพลาด
เลือก “พิ้งกี”้ ลง “คุมนางครวญ” “ปอน” โวโรงถายงบเกือบพันลาน: ปอน นิพนธ ผิวเณร หนึ่งในผูอํานวยการ
สรางของเอ็กแซ็กท กลาววาตอนนี้กําลังวางโปรเจคละครฟอรมยักษอยาง “คุมนางครวญ” ที่ดึงสาวตาคม พิ้งกี้
สาวิกา ไชยเดช มารับบทผี
จับงานผูจัดละครลงวิก 3 “นก” รับการแขงขันสูง: นก สินจัย เปลงพานิช เตรียมเปนผูจัดละครใหชอง 3 หวังดึง
หมาก ปริญ สุภารัตน ประกบคู เบลลา ราณี ในนามบริษัทเมตตามหานิยมของสามี นก ฉัตรชัย
“ฟองเบียร” ขน 28 ศิลปน ฉลอง “ วีเรคคอรด” ครบ 3 ป: ฟองเบียร ปฏิเวธ เจาของโปรเจกทเลิฟพิลล และ
ผูบริหารคาย สงมิวสิกวิดีโอเพลง “กะทันหัน” ตอบรับกระแสตอนรับที่ดีจากแฟนเพลง
แพลนดึง “น้ําผึ้ง” ลงรากบุญ 2 “ปน” ฟุงเตรียมโปรเจกทป 57: ปน ณัฏฐนันท ฉวีวงษ ชี้แจงถึงเหตุผลในการ
เปลี่ยนผูกํากับละครเรื่อง “ในสวนขวัญ” จากเดิมที่เปน หนุม อรรถพร ธีมากร มาเปน ผิน เกรียงไกรสกุล เพราะ
เนื่องจากอีกฝายติดกํากับละครอีกเรื่อง แตไมกลัวอีกฝายนอยใจ เพราะในป 57 จะมีการลุยละครพีเรียดน้ําดีอีก
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มากมายหลายเรื่อง
คอนเสิ รต ไพ ตาย “เดอะสตาร ” “4 โพดํา โดม-กัน-แกม -ตั้ม ”: คอนเสิ รต ที่ร วบรวมเดอะสตารหั วกะทิ ของ
เมืองไทย 4 คน คือ กัน นภัทร อินทรใจเอื้อ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น โดม จารุวัฒน เชี่ยวอราม และ ตั้ม วราวุธ
โพธิ์ยิ้ม มาขึ้นคอนเสิรตโชวพลังเสียงพรอมกันในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2556 นี้ ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธียเตอร
“เวิรคพอยท” ผุดคอนเสิรตใหญ “เสี่ยตา” ฟุง “เดอะวอยซ 2” เขมขน: เสี่ยตา ปญญา เผยเวิรคพอยท จับมือ
เฟรชแอร ผุดบิ๊กโปรเจกท แกง 3 ชา คารนิวาว ทัวร 50 จังหวัด อีกทั้งยังมุงผลิตรายการคุณภาพอีกมากมาย
“ไอเวฟ” ชวนคิดถึงเพลงยุค 80 กับตํานาน “เดอะพาเลซ”: หลังจากเปดขายบัตรเอาใจคอเพลงรุนใหญกระแส
ตอบรับนาชื่นใจกับคอนเสิรต The palace legend of retro concert บริษัท ไอเวฟ จึงจัดงานแถลงขาวขึ้น
ทามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่คับคั่ง เตรียมพบการสรางปรากฏการณไดในวันเสารที่ 31 สิงหาคมนี้
“หนอง” โบยใหถามสัญญากับ “อั้ม” รับชอง 7 ออกกฎเหล็กจริง: หนอง พลากร ยอมรับวิกหมอชิต ออกเหล็ก
เรื่องการรับงานของเหลานักแสดงจริง เพราะถาไมใชเรื่องจริงคงไมมีขาวออกมา สวนเรื่องของสัญญานางเอกเบอร
1 อั้ม พัชราภา ชี้ใหไปถามเจาตัวเอง
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานงานและการแสดง” คือ
การรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการทํางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิง เชน ขาว
บรรยากาศการแสดงสดของศิลปน บทบาทการแสดงของนักแสดง การวิจารณภาพยนตร ละคร เพลง
ขาวการประกวดตาง ๆ เชน ภาพเขียน ศิล ปะ วัฒ นธรรม ดนตรี ละคร ภาพยนตร นิท รรศการ
จํานวน 41 ชิ้นขาว
แกงสม-โจอี้ ควา “แบง อวอรด 2013” รางวัลจากคนใจวัยรุนทั่วประเทศ: ผลการประกาศรางวัลแดคนในวงการ
เพลง ที่ไดรับเสียงโหวตจากวัยรุนทั่วประเทศใหเปนสุดยอดในดานตาง ๆ อาทิ favorite shinning stage idol
“พาราด็อกซ “ยกทัพอลหมาน พลานเต็มคอนเสิรต: บรรยายบรรยากาศการแสดงสดของิลปนวงพาราด็อกซ ที่
เกิดขึ้น ณ. อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอล 1 เมืองทองธานี
“ออม” ไมรูเสียบแทน “แอน” เปดใจรับบทแม “เจมสจิ”: พูดถึงบทบาทการแสดงที่ตองมารับบทเปนแมที่มีลูก
ชายวัย 18 อยางเจมส จิรายุ ตั้งศรีสุข ในภาพยนตร “ไทมไลนจดหมายความทรงจํา” ของผูกํากับมากฝมืออยาง
“อุย นนทรีย” โดยเจาตัวเปดเผยวาตื่นเตนเพราะไมรูวาในบทจะตองแสดงเปนคนแกประมาณไหน
พลิกเลนรายครั้งแรก “แกรนด” เมินคนเกลียด: แกรนด พรรณวรท ดวยเศียรเกลา เผยพลิกมารับบทรายในละคร
“หัวใจเรือพวง” เปนครั้งแรก ไมหวั่นหากจะถูกกระแสคนเกลียดจากบทละคร
“นัททิว” เลิฟซีน “ใหม” วอนหยุดบอกรัก ยิ่งฟงยิ่งเจ็บ: หลังจากที่หนุมนัททิว ณัฏฐ ทิวไผงาม โดนไปรับงานโก
อินเตอรถึงประเทศเกาหลี ลาสุดเจาตัวก็ไดหวนกลับมาจับไมครองเพลงภาษาไทยใหแฟน ๆ ไดหายคิดถึง โดยการ
กลับมายังบานเกิดครั้งนี้ นักรองหนุมไดรวมงานมิวสิกวิดีโอกับนางเอกพันลานอยาง “ใหม ดาวิกา โฮรเน” ใน
เพลง ยิ่งฟง ยิ่งเจ็บ
“ตาตั้น” สวยเปรี้ยวและเฉิดฉายในเอ็มวี “good boy”: หลังจากที่สาวเกอยาง ตาตั้น ภัทรปรียา ไดปลอยซิงเกิ้ล
เพลง good boy ออกมาไดสักพัก ก็เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาแฟนเพลงไดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุมเกง กวาง
ที่ตองตื่นตาตื่นใจกับเสื้ อผา และหนาผมของนักรองสาว นอกจากนี้ ไดพูด ถึงบรรยากาศการถายทํามิวสิกวิดีโ อ
เพลง ที่ไดเนรมิตรพื้นที่ในสตูดิโอใหกลายเปนฟลอรเตนรําขนาดใหญ
ปลื้มกระแส “สรอยฟา” แรง “แตว” ทุมเทฝกภาษาอีสาน: แตว ณัฐพร เตมีรักษ ดีใจกระแสละคร “คุณชายรัช
ชานนท” แรง พรอมทั้งยังปลื้มที่มีแฟนละครชมวาตนพูดภาษาอีสานไดดีเหมือนตนฉบับ
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“แพนเคก” ลง “พรมแดนหัวใจ” ปดผูใหญเรงแตง “สารวัตรหมี”: แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ เตรียมลงละคร
พรมแดนหัวใจ คู เอส กันตพงษ หลังหางหายจากผลงานการละครไปนาน โดยการหวนกลับมารับงานละครครั้งนี้
สาวแพนเคกเผยวาจะเปนการพลิกบทบาทไปจากเดิมทั้งหมด
“นองฝรั่ง” สวยสะพรั่งความงกุฎยูทิป: เวทีการประกวดมิสยูทิป เฟรชชี่ ไอดอล 5 ภายใตคอนเซ็ปต ดิสคัฟเวอรี่
ยัวร อินสไปเรชั่น ที่เ ปดโอกาสใหส าว ๆ วั ยที นได คนหาและทํ าตามแรงบันดาลใจของตนเอง ซึ่งสาวที่เข าตา
กรรมการจนความงกุฎไปครองคือ นรีกุล เกตุประภากร
“เบนซ” เครียดโดนกระแหนัก หลังจวก “สิทธัตถะ” ไมรูจัดฉาก: พรชิตา ณ สงขลา รับเครียด หลังจากที่โดน
จวกวาไมใหเกียรติ “สิทธัตถะ” ในรายการ “ไทยแลลนด ก็อต ทาเลนต ซีซั่น 3” เผยไมทราบเปนการจัดฉาก
เพราะทีมงานบอกวาเปนคนปกติ
ไมยึดติดบทพระเอก “ตาย” พลิกเลนบทราย: ตาย นัฐพนธ ลียะวนิช หันเลนบทรายใน “ไฟในวายุ” เผยไมอยาก
ยึดติดกับบทบาทการแสดงวาตองเปนพระเอก มีความสุขการทํางานที่หลากหลาย
ใจออนเลนละคร ในรอบ 16 ป “เบิรด” ฟนธงปหนาไดดูแน: เบิรด ธงไชย แมคอินไตย เผยกับสื่อมวลชนวาในป
2557 ตนเองจะมีละครเรื่องใหมในรอบ 16 ป แตยังไมยอบอกรายละเอียดวาจะเปนของสถานีไหน หรือผูจัดคนใด
พรอมรับวาเหตุผลที่ทําใหหวนกลับมาเลนละครนั้นเปนเพราะแฟน ๆ เรียกรอง
ไมรูตองเลน “บุพเพสันนิวาส” “โปป” อึกอักตองถอดดเสื้อผา: โปป ธนวรรธน วรรธนะภูติ เผยวาตนไมรูวาจะได
เลนละครประกบคูกับ สาวชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส เปรยวาเครียดหากตองมีฉาก
ถอดเสื้อ เพราะหุนของจนยังไมฟตพอ
“ญาญาญิ๋ง” เบรกเซ็กซี่ ดีใจรับงานหลากหลาย: รฐา โพธิ์งาม แจงยังรับงานเซ็กซี่ได แตขอมีขอบเขตวาไมถอด
เสื้อผาเลนแลว เพราะโดยสวนตัวรูสึกวาจะจําเจ จึงอยากลองทําอะไรที่หลากหลายมากขึ้น
ตอยอดนางเอกเบอร 1 “ปู” ทุมงบเรียนการแสดง: ปู ไปรยา สวนดอกไม รับทุมทุนเรียนการแสดงเพิ่ม เพื่อเปน
นางเอกยอดฝมือ นอมรับคําวิจารณถาคนมองวายังเลนละครไมเกง
“ออม” ปดเซ็นสัญญาวิก 7 สี โตขาว “บอสนิด” ไมพอใจ: ออม อัรรคพันธ นะมาตร ย้ํายังไมไดเซ็นสัญญากับ
ชอง 7 หลังจากที่หมดสัญญากับทางโพลีพลัส พรอมปฏิเสธวาไมมีปญหาอดีตตนสังกัด นิด อรพรรณ วัชรพล ยัน
จากกันดวยดี
ฮึด “พายุเทวดา” เฮือกสุดทาย “ตะ” ลั่นหากแปก ยกธงขาว: ตะ นิรัตติศัย กัลยจาฤก ทุมงบงานผลิตละครเรื่อง
พายุเทวดา ปอนชอง 7 สี กวา 30 ลานบาท โดยเจาตัวแอบหวั่นเรื่องงบประมาณบานปลาย เผยหากละครไมได
รับความนิยมอยางผลงานภาพยตร “คนไทยทิ้งแผนดิน” จะพรอมยอมแพ
“โอเด็ต” เบรกงานบันเทิง เล็งทําธุรกิจเสื้อผา: โอเด็ต เฮนเรียต แจ็คโคมิน เผยจะรับงานวงการบันเทิงนอยลง
เพราะอยากหันไปทุมเทเวลาใหกับธุรกิจเสื้อผาแบรนดตัวเองที่จะลงทุนรวมกับแฟนหนุมชาวฝรั่งเศส
`ไมเกี่ยว “เอก” ถูกเดงจาก “ปกมาร” “โม” ยันเปนคําสั่งผูใหญ: โม มนชนก แสงฉาย เพียงเพ็ญ เผยเหตุผลที่ได
ลงเลนละครเรื่อง ปกมาร แทน เอก บุษกร ตันติภนา ทั้งที่เดิมที่ไดถายทําไปแลวบางสวนในนามของ เอก เพียง
เพราะผูใหญทางเอ็กแว็กทเปนคนตัดสินใจ มั่นใจไมมีปญหากับนักแสดงรุนพี่แนนนอน
“โปป” โตถูกอดีต ผจก. แฉรับคิวซอน เตรียมลงละครประกบ “มิว” ปลายป: โปป ธนวรรธน วรรธนะภูติ ยันไม
ทราบกับขาวที่มีผูแอบอางวาเปนผูจัดการสวนตัวคนเกาออกมาแฉวาเคยรับงานซอนกัน แถมเรื่องมาก ชี้เหตุผลที่
เปลี่ยนผูจัดการเพราะจะไดจัดคิวใหลงตัว พรอมเปรยวาปลายปนี้จะมีผลงานละครคูกับนางเอกคูจิ้น มิว นิษฐา
จิรยั่งยืน
ปดตีปกออก “โพลีพลัส” “เติ้ล” เผยสัญญาเหลือ 2 ป: เติ้ล ธนพล นิ่มทัยสุข โตขาวเตรียมชิ่งออกจากตนสังกัด
เดิมอยาง โพลีพลัส พรอมยืนยันวายังคงเหลือสัญญาอยูกับทางคายถึง 2 ป
ยอมรับกรณีขาวกลองแข็ง “แอน” พรอมแกไขปญหาทุกอยาง: แอน ทองประสม ยอมรับกรณีถูกเมาทวาขาว
กลองในกองถายแข็ง จนเหลาทีมงานและนักแสดงไมสามารถกินได โดยไดแกปญหาดวยการสั่งอาหารโรงแรมให
แทน
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คุม “ตมยํากุง” ไมเกิน 300 ล. “ปรัชญา” เห็นใจ “จา” ปญหารุม: ปรัชญา ปนแกว แยมทํา “ตมยํากุง” เสร็จ
แลว 70% เผยงบบานปลาย 300 ลานบาท
“ไก” ฟนธง “แคนเสนหา” เปรี้ยง ชม “สน” ลางภาพพระเอกโรบอท: ไก วรายุฑ เชื่อหลังละคร แคนเสนหา
ออกอากาศจะสามารถลบภาพพระเอกโรบอท ของหนุม สน ยุกต ได เพราะวานักแสดงหนุมมีการพัฒนาฝมือไป
ไกลมาก โดยไดฟนธงวาละครเรื่องนี้จะไดกระแสตอบรับอยางที่จากแฟน ๆ
ขอโทษ “คุณชายรณพีร” ไมถูกใจ “นก” เล็ง “ญาญา” ประกบ “จีจา”: นก ฉัตรชัย ลั่นขออภัยแฟนละคร
คุณชายรณพีร ที่นําเสนอไมถูกรสนิยมคนดู แตทําเต็มที่แลว เผยผลิตละครครั้งตอไปคงตองคิดใหมากขึ้น แยม
ละคร “ชาติพยัคฆนักสู” อาจจะเปน หมาก ปริญ คูกับสาวจีจา ญาณิน
ปลื้มเปนพระเอกหลังขาว “อวน” โตลูกรักผูใหญชอง 7: อวน รังสิต เผยถูกวางตัวจากบริษัทเจเอสแอลใหรับบท
เปนพระเอกเรื่อง เงา แตยังไมขอพูดถึงรายละเอียด เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง แตถาไมเปลี่ยนแปลงจะไดประก
คู ฉัตร ปริยฉัตร ทั้งนี้ไมใชเพราะเปนลูกรักคนใหมของชอง 7 แตขอเปนลูกรักของ นิด อรพรรณ แหงคายโพ
ลีพลัส
รับฉายาเจาพอละครเย็น “ตุย” แฮปปทํางานสองที:่ ตุย เกียรติกมล ลั่นไมซีเรียสคนมองเปนเจาพอละครเย็น ดีใจ
ที่ผูใหญชอง 3 เมตตา จึงแฮปปทั้งทํางานที่ชอง 3 และทรู
103 ไลคเอฟเอ็ม จัดเต็มบิ๊กแมทช สเตจไฟเตอร: ครั้งแรกกับคอนเสิรตแบทเทิล ที่ปะทะกันทั้งเสียงรอง และโชว
พลังเสียงกับสุดยอด 3 เวทีที่ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดย 103 ไลค เอฟ เอ็ม นําทีมโดย ดีเจบอส และ
ดีเจแมน
“กฤษณ” ทุมเงิน 80 ลาน สราง “คาราบาว เดอะซีรี่ย”: กฤษณ ศรีภูเศรฐ แจงลงทุนทําละครครั้งแรกกับ ซีรี่ย
คาราบาว เดอะซีรี่ย เปยไดดารา ผูกํากับมากฝมือรวมงานอีกเพียบ
“เจี๊ยบ-ออม” ผันเปนผูจัดละคร “แทง” ขอเปนลูกมือ: แทง ศักดิ์สิทธิ์ เผยกําลังฟอรมทีมกับ ออม พิยดา และ
เจี๊ยบ โสภิตนภา รับหนาที่ผลิตละครปอนเอ็กแซ็กท สวนตัวขอทําหนาที่ลูกมือ
“ลัดดาแลนด” เจออาถรรพ “ชาชา” ผิดคิวกลามเนื้อฉีก: ชาชา อริตตา แจงกลามเนื้ออักเสบเกิดจากการผิดคิว
ระหวางการซอมละครเวทีลัดดาแลนด แตอาการดีขึ้นแลว ยอมรับทีมงานเจอเรื่องอาถรรพณระหวางการซอม
“ออม” เตรียมเปนผูจัด ดึง “หนุม” รับหนาที่ผูจัด: ออม พิยดา เผยมีแผนเปนผูจัดละครจริง แตไมไดทํารวม
รวมกับ เจี๊ยบ โส๓ตนภา และแทง ศักดิ์สิทธิ์ แตได หนุม อรรถพร มาเปนผูกํากับ
เตรียมขึ้นแทนเปนผูจัด “บี” แฮปปคบ “ฮิม” แบบเพื่อน: บี น้ําทิพย เตรียมนั่งแทนเปนผูจัดละครหนาใหมให
คายเอ็กแซ็กท ลั่นละครที่ทําตอง ดรามา แรง แจงกําลังพล็อตเรื่องกอนเสนอ บอย ถกลเกียรติ
“แยม” เตรียมประกบ “สมารท” แงมอาจมีละครกับ “ณเดชน”: แยม มทิรา ฟุงกําลังจะมีงานละครคู สมารท
กฤษฎา เรื่องไฟรัก เพลิงแคน เผยเปนแนวดรามาตบจูบ อีกทั้งยังเปรยอีกวาในอนาคตอาจจะมีละครคูพระเออก
สุดหลอ ณเดชน คูกิมิยะ:
“กัน” สุดปลื้ม! บัตรคอนเสิรตขายดี: เปดขายบัตรไปเปนที่เรียบรอยแลว สําหรับคอนเสิรตเดี่ยวครั้งที่ 2 ของ กัน
นภัทร กับ กันแมนโชวคอนเสิรต งานนี้หนุมกันเผยวา ดีใจสุด ๆ ที่บัตรขายดีเปนเทน้ําเททา
“ยง” จอ “ฮอรโมน2” ตัวละครครบ: ยง ทรงยศ แยมกําลังพัฒนาบท ฮอรโมน วัยวาวุน 2 เผยยังคงนําเสนอมุม
ความจริงของวัยรุน แจงนักแสดงสาวที่เคยมีขาวพัวพันกับยาเสพติด ยังคงรักษาเอาไวในซีรี่ย แตอยูที่ความพรอม
ของนักแสดงมากกวา
“ออม” เผยงานผูจัดคืบหนา แงมอาจจาง “พอเปยก” กํากับ: ออม พิยดา แจงงานผูจัดละครคืบหนา 50 % เผยมี
เรี่องที่คิดไวแลว อยูในขั้นของการแคสติ้งนักแสดง ลั่นอาจจะจางพอเปยก พิศาล มานั่งแทน กํากับการแสดง
รับติดกลองวิดีโอในกองถาย “ตุกตา” ชี้แคอยากตามดูงาน: ตุกตา จิตรลดา เผยมีการติดตั้งกลองวงจรปดไวใน
กองถายละครจริง เพื่อตามเช็กการทํางานในสวนตาง ๆ เปรย ธิดาพยายม ถายทํ ายาก เพราะมีฉากใหญรวม
นักแสดงไวเยอะ คืนกําไรคนดู
“เซเวนรีเทิรน” แซบเวอร “หนุย” โผลจุบ “มาชา” เซอรไพรสวันเกิด: เปนคอนเสิรตดี๊ดีแหงปกับ กรีนคอนเสิรต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

103
หมายเลข 16 เซเวน รีเทิรน ที่เจาภาพกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็มผุดมาเอาใจแฟน ๆ นับหมื่น
“เพลง” สุดปลื้ม เปนนางเอกละครเย็น: เพลง กวิตา ปลื้มไดเปนนางเอกละครเย็นชอง 7 คู เติ้ล ตะวัน ยืนยันไม
ซีเรียส ถึงแมเคยประเดิทละครหลังขาวมาแลว เผยแม ออย กาญจนา ไมเคยมาเฝาระหวางการทํางาน
“ติ๊ก” สุดปลื้มกระแส “ตั้งวง” แรงในตางแดน: ติ๊ก กัญญารัตน ปลื้มกระแสภาพยนตร ตั้งวง ในตางประเทศดี
แยมไมทอ ฝนอยากเปนผูจัดละคร
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “สาระบันเทิงดานสังคม” คือการรายงาน
ความเคลื่อนไหวของทั้ง ตัวบุคคลในแวดวงบันเทิง องคก รตาง ๆ ในแวดวงบันไดมีสวนรวม เชน
กิจกรรมการกุศล การรณรงคที่ภาคบันเทิงมีสวนรวม จํานวน 4 ชิ้นขาว
“เดวิด” อุทิศตัวเพื่อพระพุทธศาสนา จัดหนักแบปูนสรางวัด: เดวิด อินธี เผยอุทิศตัวเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีในการ
บํารุงพระพุทธศาสนาลงแรงชวยสราง ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีธงชัย อําเภอวิเชียรบุรี จ.สุรินทร เนื่องจากตน
เติบโตมาจากการเปนเด็กวัด พรอมเชิญชวนพี่นองชาวไทยมารวมกันสรางบุญ รวมแรงรวมใจกับตนได
แชรเสื้อใหนอง: งานแถลงขาวเปดตัว เอสแฟร บี อะ เจนเทิลแมน (สุภาพบุรุษแอสแฟร) กับโครงการไรท แอนด
แชร ชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ดวยการสนับสนุนชุดนักเรียน 1000 ชุด ใหกับเด็กนักเรียน โดยภายใน
งานมีนักแสดงหนุมใจบุญอยาง โปป ธนวรรธน วรรธนะภูติ และ ภพธร สุนทรญาณกิจ รวมเปนสุภาพบุรุษสุดมาด
แมนดวย
ทัพศิลปนสงกําลังใจลนคอนเสิรต สนุกแบบไมแบงคาย: อบอุน สนุก ซึ้งไปกับ “คอนเสิรต กําลังใจ” โครงการใน
พระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ที่ยกทัพศิลปนมารวมสงตอกําลังใจที่เต็มเปยมไปดว ยพลัง
รัก ที่จะสงผานกําลังไปถึงทุกคนที่ขาดกําลังใจ
อลังการ “คอนเสิรตทัพฟาคูไทยฯ” “เบิรด” นําทีมโชวสุดประทับใจ: ปดฉากลงอยางงดงามทามกลางความ
ประทับใจของผูชม คอมเสิรตทัพฟาคูไทย เพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 7 ที่จัดโดยกองทัพอากาศ เพื่อหารายไดทูลเกลาฯ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีทีศิลปนจากคาย
เพลง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ นําทัพดวยซูเปอรสตารตลอดกาลอยาง ธงไชย แมคอินไตย

ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิงเชิง “ดาราบันเทิง” ในหัวขอเรื่องสวนตัวใน
ประเด็นบุคคลสาธารณะ หมายถึงการรายงานความเคลื่อนไหวในเรื่องสวนตัวของดาราในฐานะบุคล
สาธารณะ เชน การศึก ษา การบวช การแตง งาน ความรัก ความขัดแยง และการรายงานความ
เคลื่อนไหวที่เปนเรื่องสวนตัวอื่นใดที่แมจะเปนแงลบ แตเปนการที่แหลงขาวใหสัมภาษณถึงเรื่องนั้น ๆ
ดวยตัวเอง จํานวน 268 ชิ้นขาว
โตขายขนมจีบ “ใบเตย” “เคน” เมิน กะเทยเตรียมแฉ: เคน ภูภูมิ พงศภานุ ปฏิเสธวากําลังพยายามจีบผูประกาศ
ขาวจากรายการไนนเอ็นเตอรเทน แตยอมรับวารูจักกันจริง เพราะฝายหญิงเปนนักขาวที่ประจําอยูที่กองถายมิว
สิกวิดีโอที่ตนเองรับแสดงอยู พรอมเปดใจวาไมสนใจที่มีสาวประเภทสองขูวาจะออกมาแฉสัมพันธ เพราะเจ าตัว
ยืนยันวาไมเคยรูจักกับสาวประเภทสองคนนี้อยางแนนอน
ไมสนกรแสแฟนคลับ “ชมพู” โจมตี “ญิ๋ง” ภูมิใจสรางชื่อใหประเทศ: ญาญาญิ๋ง รฐา โพธิ์งาม ภูมิใจสรางชื่อให
ประเทศไทยในงานเทศกาลหนัง เมื องคานส ซึ่ ง ถู กกระแสเปรี ย บเทีย บกั บ นักแสดงนางเอกสาวอยาง “ชมพู
อารยา” ที่ไ มยอมยกมือไหวอยางสาวญิ๋ ง จากกระแสวิจารณดังกล าวทําใหแฟนคลับของนางเอกชมพู ออกมา
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ปกปองดาราของตน ซึ่งฝายญาญาญิ๋ง เปดเผยวาไมรูเสียใจกับกระแสโจม เชื่อวาคนของใคร ใครก็รัก
แฉพิษอดีตสามีสรางหนี้ “ลูกหมี” ลั่นอยากเคลียรเรื่องบาน: รัศมี ทองศิริไพรศรี ยอมรับถึงการชดใชหนีแทนอดีต
สามีอยาง “หลุยส ราชัน มาลัยวง”
เลยฤกษแตง “เปก” “นิว” ลุยปทองเรื่องงาน: นิว นภัสสร ภูธรใจ เผยเกี่ยวกับเรื่องที่พระคนอาจารยคนดังเคยให
ฤกษแตงงานไว แตทายที่สุดก็คงตองเลื่อนกําหนดงานแตงงานออกไป เนื่องจากตนมีตารางงานที่ยาวเหยียดจน
นับวาเปนปทองของการทํางานจึงไมอยากเสียโอกาสตรงนี้ไป
ไฟรั ก “โอ” มอดดั บแล ว “กุ บ กิ๊บ ” อ้ํ าอึ้ง สั ม พันธ “พิ ช ญ ”: กุ บกิ๊ บ สุ ม ณทิพ ย เหลื องอุ ทัย แบง รั บแบ ง สู
ความสัมพันธกับนักรองหนุม “พิชญ กาไชย” โดยเจาตัวเปดเผยวามีความสนิทสนมกับฝายชายเพียงแคพี่นอง
โดยความสัมพันธกับอดีตคนรักอยางหนุมมาริโอนั้น ไมมีการหวนคืนดีแนนอน
มั่นใจสามีเลิกเสพยาแลว “กานต” เผย “เสก” แถลงขาววันนี้: “กานต” วิภากร ศุขพิมาย ไมตกใจหลัง “เสก โล
โซ” ทุมกีตากลางงานคอนเสิรต เนื่องจากมั่นใจวาสามีนนั้นเลิกเสพยาเสพติด นานแลว แตก็อดหวงเรื่องความ
ศรัทธาของประชาชนที่มีตอนักรองชื่อดังไมได
ฟุงฉลองวันเกิดสุดสวีท “กอย” ปฏิเสธแตง “ตูน” ปนี้: กอย รัชวิน วงศวิริยะ เผยไปดินเนอรสุดสวีทฉลองวันเกิด
ใหกับแฟนหนุมอยาง “ตูน บอรดี้แสลม” แตยังไมมีขาวดีถึงพิธีลั่นระฆังวิวาหในปนี้อยางแนนอน
“หนุย” ตามใจ “กาย” ทํางาน ชี้สัมพันธ “มาชา” แคเพื่อน: หนุย อําพล ลําพูน ยอมรับวามีโอกาไดพบปะกับ
อดีตภรรยา อยาง “มาชา วัฒนพานิช” จริง แตไมมีโอกาสรีเทิรนรักอยางแนนอน พรอมเปด ใจสนับสนุนลูกชาย
ใหทํางานที่ใจรักทุกอยาง
“โอ” ปดเปนพระเอกพันลานแลวหยิ่ง: หลังจากที่ขึ้นแทนเปนพระเอกพันลานจากภาพยนตร “พี่มาก พระโขนง”
ก็ มี ก ระแสวิ พ ากษ วิจ ารณ วา พระเอกหนุ ม พอดั ง แล วหยิ่ ง ซึ่ ง เจ า ตั ว ก็ ออกมาปฏิ เ สธว า การวางตั ว อย า งคง
เหมือนเดิม ไมไดเปนอยางที่มีกระแสออกมา
“แนท” ไมหวั่นเจอ “เจง” นองลง ลั่นคบกันอยูในสายตาผูใหญ: แนท ณัฐชา นวลแจม เผยเจอแฟนหนุมอยาง
“เจง บิ๊กแอส” นอยลง เหตุที่เจาตัวโหมงานละครหนัก แตไมหวั่นความรักจะสั่นคลอน เพราะถึงไมไดเจอกัน แต
ทั้งคูก็ติดตอกันทางโทรศัพทตลอด
เมินคนมองขาลง “ณเดชน” ปด “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” จับคูขอขวัญ: ณเดชน คูกิมิยะ ออกอาการขํากับขาวที่
ผูจัดการสวนตัวอยาง เอ ศุพชัย ศรีวิจิตร จะจับคูใหตนเปนแฟนกับนักแสดงใหมในสังกัดอยาง “ขอขวัญ” พรอม
เปดเผยไมคิดมากที่คนมองวาอยูในชวงพระเอกขาลง
“เจี๊ยบ” ถอยหาง “อาร”: เจี๊ยบ ชมพูนุช ปยธรรมชัย ยอมรับหางกับนักรองนักแสดงหนุม อยาง “อาร อาณัตพล
ศิริชุมแสง” จริง และไมขอออกความเห็นเหตุที่ฝายชายนั้นกําลังพูดคุยกับสาวเกาหลี “ซอ จียอน”
“ใหม” โตจับทาเซ็กซี่ หวังเลียนแบบ “อั้ม”: ใหม ดาวิกา โอรเน ปฏิเสธหลังจากที่มีคนสังเกตวาเจาตัวพยายาม
ปรับลุคใหเซ็กซี่ เหมือนซุปเปอรสตารของวงการ “อั้ม พัชรภา ไชยเชื้อ” โดยเจาตัวบอกวาไมจําเปนตองเหมือน
ใครขอเปนตัวของตัวเอง
“หนูนา” แจงสวยขึ้นเพราะแตงหนา: หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ปดทําศัลยกรรมใบหนา ยืนยันที่คนมองวาสวยขึ้น
เปนเพราะการแตงหนาเทานั้น
“บิว เดอะสตาร” บวชแทนคุณพอแม 1 เดือน: บิว พงศพิพัฒน คงนาค พรอมพี่ชายบวชแทนคุณพอแมที่วัดวชิร
ประดิษฐ อ. กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี
ยันทุบกีตารไมเกี่ยวเสพยา “เสก” มองเปนศิลปะอยางหนึ่ง: เสกสรร ศุขพิมาย ยันการที่ตนทุบกีตารกลางเวที
แสดงคอนเสิรตนั้น เปนเพียงความรูสึกรวมขณะแสดงคอนเสิรตเทานั้น ไมมีเรื่องของการเสพยาเขามาเกี่ยวของ
โดยตนเปดเผยวาไมไดกระทําการรุนแรงถึงขนาดฆาแกงใคร มั่นใจวาเยาชนมีวิจารณญาณไมเอาเปนเยี่ยงอยาง
ปดกิ๊ก “แพทริเซีย” “ปอป” ลั่นโสดสนิท: ปอป ฐากูร การทิพย ปฏิเสธขาวแอบกิ๊กกับนักแสดงนางเอกสาว ธัญ
ชนก กูด กลางกองถายละคร “แคนเสนหา” ลั่นหัวใจยังโสดสนิท
พออยากใหออกจากวงการ “กรีน” รับไมพรอมหมั้น “เคลลี่”: กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล ยอมรับคุณพออยาก
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ใหออกจากวงการ แตตนยังรักในวงการบันเทิง พรอมเป ดเผยถึงเหตุ ผลที่ยั งไมรับ หมั้นแฟนหนุม อยาง “เคลลี่
ธนพัฒน” เพราะตนยังไมพรอม
“นุน” ไมเอาเรื่องคนแชง วางแผนปมทายาทปหนา: นุน วรนุช ภิรมยภักดี เผยวางแผนมีทายาทปหนา เพราะ
ภายในปนี้เจาตัวตองเรงถายทําละครตออีก 1 เรื่อง สวนจะวางแผนวามีลูกกี่คนนั้น สาวนุนขอไมตอบ รอใหการมี
ทายาทคนแรกสําเร็จลุลวงเสียกอน
“ได” โตรีเทิรน “ตาร” โวมีหนุมคุยแลว: ได ไดอานา จงจินตนาการ ปฏิเสธขาวลมพัดหวนความรักระหวางอดีต
คนรูใจอยาง นาวิน เยาวพลกุล พรอมยืนยันวาไมมีการติดตอพูดคุยกันนานแลว
ปดแยงแฟน “กัสจัง” “เมทัล” รับศึกษาดูใจ “โดม”: เมทัล สุขขาว ปฏิเสธเปนสาเหตุใหความรักระหวาง หนุม
โดม ปกรณ ลัม กับสาวกัสจัง จิรันธนิน ตองเลิกรากัน เผยไดเริ่มศึกษาดูใจกันหลังจากที่ฝายชายเลิกกับแฟนสาว
ไมทราบพอ “กรีน” อยากใหลาวงการ “เคลลี่” ยันสัมพันธดีขึ้น: เคลลี่ ธนะพัฒน เผยไมทราบเรื่องที่พอของสาว
กรีน อยากใหลูกสาวลาออกจากวงการบันเทิง แตถึงอยางไรเจาตัวก็จะขออยูเคียงขางแฟนสาวตอไป นอกจากนี้
ยังกลาววาความสัมพันธระหวางตนกับครอบครัวของแฟนสาวดีขึ้นมากกวาเดิม
“บอล” ประกาศแตง “แนนนี่” ลั่นเตรียมสละโสดปลายป: บอล วิทวัส สิงหลําพอง ประกาศเตรียมวิวาหแฟน
สาวแนนนี่ มนัสวิน นันทเสน หลานสาวติ๊ก ชีโร ปลายปนี้
พิสูจนความบริสทุ ธิ์ “บอย” พรอมรวมมือ “ดีเอสไอ”: บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ เผยพรอมใหความรวมมือ “ดีเอส
ไอ” ตรวจสอบหลักฐานการซื้อรถ ซึ่งเจาตัวยืนยันวาเปนรถรุนคลาสสิก ไมใชซูเปอรคาร อยางแนนอน
หวง “ตั๊ก” กลัวคลอดกอนกําหนด “เจาสัวบุญชัย” เผยลูกตัวใหญ: เจาสัวบุญชัย เบญจรงคกุล เผยหวงภรรยา
สาว ตั๊ก บงกช คงมาลัย วาจะคลอดกอนกําหนด เพราะ ทารกในครรภตัวใหญ ทําใหฝายหญิงที่ทองเพียง 6 เดือน
แตมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นถึง 20 กิโลกรัม
“ญาญา” ปดหึงณเดชน แยมมีละครคู “เจมส จิ”: ญาญา อรุสยา เสปอรบันด เผยไมหึง ณเดชน คูกิมิยิ ที่มีขาว
กับนักแสดงหนาใหมสังกัด เอ ศุภชัย
ถูกพวงชื่อมีรถจดประกอบ “ชรัส” วอนขอความเป นธรรม: ชรัส เฟองอารมณ เผยพรอมใหดี เอสไอ พิสูจน
หลักฐานการซื้อรถ มั่นใจวาเปนของถูกกฎหมาย แตอยากวอนรัฐใหความเปนธรรมและปกปองผูบริโภคบาง
รับรูจัก “นอยโหนง” จริง “วี” แทงกั๊กความสัมพันธ: แมจะอออกมายอมรับวาควงกันไปดูคอนเสิรตจริงสําหรับ
หนุมวีรภาพ สุภาพไพบูลย กับ นอยโหนง ลูกนองคนสนิทของเปก สัญชัย เองตระกูล แตเจาตัวกลับปฏิเสธว า
ไมไดคบหาดูใจกับสาวคนนี้แตอยางใด
โตขาว “พอรช” ตามจีบ “ปู” ออกปาก “โนต” ไมคิดมาก: ปู ไปรยา สวนดอกไม ปด พอรช ศรันย ศิริลักษณ
ตามจีบ ย้ําความสัมพันธแคนักแสดงรวมชองเทานั้น มั่นใจวาแฟนหนุมอยาง โนต วิเศษ รังษีสิงหพิพัฒน ไมเขาใจ
ผิดแนนอน
ดีใจ “เนม-ฮั่น” ปลื้ม “มิว” ปดเนื้อหอม: มิว นิษฐา จิรยั่งยืน ปฏิเสธเปนสาวเนื้อหอมที่มีหนุม ๆ ตามจีบ แตดีใจ
ที่มีรุนพี่ในวงการอยางนักรองหนุม เนม ปราการ ไรวา และ ฮั่น เดอะสตาร แอบปลื้ม ยันหมดสิทธิ์ลุนสัมพันธรัก
พระเอกหนุม โปป ธนวรรธน วรรธนะภูติ
โตเขาสังกัดเอ็กแซ็กท “มารี” ย้ําตอสัญญาชอง 3: มารี เบิรนเนอร ปดเขาหาผูใหญเอ็กแซ็กท เผยแคพาเพื่อนไป
แคสงานละคร ยืนยันเพิ่งตอสัญญากับทางชอง 3 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
“เกา” ชินกระแสจับ คู “ปนปน” ประกบคู ใน “ลาสท ซัมเมอร ”: เกา จิร ายุ ละอองมณี เผยดีใจที่ ไดกลับมา
รวมงานกับ ปนปน สุทัตตา อุดมศิลป ในภาพยนตร “ลาสทซัมเมอร ฤดูรอนนั้น ฉันตาย” พรอมกลาววาชินกับ
ขาวที่ตนมักจะถูกจับคูกับฝายหญิง
“เจ็ท” โพสตแขวะพวกลักกินระวังตัว “คิม” ยันไมเกี่ยว “หมาก”: คิมเบอรลี่ แอน โวลเทมัส เผยไมตองการรูวา
ใครคือคนที่ปลอยบทสนทนาบนไลนของตนกับพระเอกหมาก ปริญ สุภารัตน แจงความสัมพันธแคพี่นอง พรอม
เปดเผยถึงขอความที่แฟนหนุม อยาง “เจ็ท ณัฐพงศ อหะหมัด” นั้นไมเกี่ยวของกับเรื่องนี้ แตเปนเพราะฝายชาย
กําลังประสบปญหาที่บานถูกยกเคา จึงโพสตขอความดังกลาวขึ้น
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ปลื้ม พอเอมี่ ออกแบบเรือนหอ “ซี” แพลนแตงปหนา: ซี ศิวัฒน โชติชัยชรินทร ปลื้ม พอแฟนสาวยาง เอมี่ กลิ่น
ปทุม ออกแบบเรือนหอให ลั่นอาจจะแตงงานปหนา
ปอง “เติ้ล” หวิดวางมวยกอง “ไฟหวน” “แซมมี”่ โต ผกก. โอจนคนหมั่นไส: แซมมี่ ดลลชา เคาวเวลล ยืนยันถึง
ขอเท็จจริงเรื่องที่ เติ้ล ธนพล นิ่มทัยสุข ไมไดมีการวางมวยกับผูกํากับหนาใหม อักษรยอ จ. กลางกองถายละคร
ไฟหวน แตอยางใด
สนิท “บอม” มากกวา “ดาว” ปดกิ๊ก “เจมส จิ”: ดาว พิมพทอง วชิราคม ปดขาวแอบกิ๊กกับพระเอกคนดัง เจมส
จิรายุ ตั้งศรีสุข ยันความสัมพันธแคพี่นอง รับสนิทกับบอม ธนิน มากเสียกวาอีกหากจะเปนขาว
ไมมีความเห็น “เอ” ฟอง 11 ลาน “ใหม” เผยเรื่องของผูใหญ: ใหม ดาวิกา โฮรเน ปดปากเงียบเรื่องคดีที่ตนเอง
ถูก เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ฟองรองฐานหมิ่นประมาท เปนจํานวนเงินกวา 11 ลานบาท โดยอางวาใหเปนเรื่องของ
ผูใหญจัดการ
เมิน “เจนี่” ลั่นตัดสัมพันธ “ฟลม” ขอโสดดีกวามีเรื่องผูหญิง: ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย เผยไมสนใจที่เจนี่ เทียน
โพธิ์สุวรรณ จะออกมาใหสัมภาษณวาไมเคยคบหาดูใจกัน พรอมเอยปากวาขอเปนโสดดีกวามีเรื่องผูหญิงเขามาใน
ชีวิต
“วิว” โตเปนเหตุทํา “คิม” เดือดรอน: วิว วรรณรท สนธิไชย เผยไมติดใจเรื่องหมาก ปริญ สุภารัตน คุยไลนสวีทห
วานกับ คิมเบอรลี่ แอน โวลเทมัส เพราะไมไดเปนอะไรกับฝายชายอยางที่ขาวออกมา
ไมสนคนหมั่นไสสวีท “แมน” เกิน “ใบเตย” ยังไมคิดเรื่องแตงงาน: ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน ไมหวั่นถูกกระแสคน
หมั่นไสที่ตนเองมักจะสวีทกับแฟนหนุมอยาง แมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา จนออกนอกหนา แจงเหตุที่มีคน
เห็นเดินจับกนกันกลางที่สาธารณะเปนเพียงจังหวะที่ฝายชายจะดึงเสื้อลงมาปดใหมิดชิดเทานั้น
โตแชะคู “อั้ม” สยบขาวเขมน “ชมพู” ลุนแตง “นอต” ปหนา: ชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต แจงผูใหญอยากเห็นวัน
แตงงานกับ น็อต วิศรุต รังสีสิงหฺพิพัฒน จึงอาจมีลุนวาจะลั่นระฆังวิวาหภายในปหนา ซึ่งนอกจากนี้ชมพูยังไดเผย
ถึงเรื่องที่ถายภาพคูกับนางเอกสาว อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ วาไมไดเปนการสยบขาวเกาเหลากันแตอยางใด เพียงแต
ที่ผานมาไมมีโอกาสที่จะไดรวมงานกัน เพราะการที่ทั้งคูจะโคจรมาเจอกันนั้น หมายถึงวางานนั้นจะตองค อนขาง
ใหญ เพราะคาตัวของทั้งคูสูงมากนั่นเอง
ปดชวย “ณัฐ” กลบขาวเกย “โฟร” ขอเวลา 6 เดือนเรียกแฟน: โฟร สกลรัตน วรอุไร ยืนยันที่คบกับไฮโซ ณัฐพล
จุฬางกูร ไมไดเปนเพราะชวยฝายชายสยบขาวที่เปนเกย ลั่นคบหาสนิทใจแบบพี่นองขอเวลาพิสูจนความสัมพันธ
เล็งหมั้น “เอมี่” มิ.ย. ปหนา “ซี” พรอมเขาวิวาห พ.ย.: ซี ศิวัฒน โชติชัยชรินทร เปดใจยอมรับหมอดูตาบอดให
ฤกษวิวาหกับสาวเอมี่ กลิ่นปทุม จริง โดยเจาตัวก็พรอมที่จําดํ าเนินการตามกํ าหนดการ เผยสินสอดไมถึง 100
ลาน
จ.ม. วอนสื่องดขาวคู “สเตฟาน” “ทับทิม” รับ “พี่ชาย” เปนคนสง: ทับทิม อัญรินทร ธีราธนันพัฒน เผยพี่ชาย
เปนคนเขียนจดหมายถึงสื่อเพื่อใหยุติการเขียนขาวคูกับแฟนหนุมของตนเองอย าง สเตฟาน สินคณาวิวัฒน จริง
โดยแจงถึงสาเหตุที่กระทําไปเพราะความหวงใย มั่นใจไมกระทบความสัมพันธกับพระเอกหนุม
“เวียร” ถูกแซวถายแบบโชวกน โต เมินละครคู “แพนเคก”: เวียร ศุกลวัฒน รับถูกแซวถายแบบโชวกนขาว
ยืนยันไมไดปฏิเสธงานละครคูกับ แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ แตไมไดรับการติดตอมาจริงๆ
ออกตัวแรงจีบ “แตงโม” จริง “โตโน” เชื่อแฟนคลับไมแอนตี้: โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ ยืดอกยอมรับวากําลังจีบ
แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ จริง โดยเผยวาเดินหนาสานสัมพันธได 2 สัปดาหแลว ซึ่งตนเองก็มั่นใจวาแฟนคลับ
จะเขาใจและยอมรับได
“เอ” โบยใหถามผูใหญ คดี “ใหม” เมินโดนเปรียบเทียบ “ณเดชน-เจมส จิ”: เอศุภชัย ศรีวิจิตรขออุบเงียบเรื่อง
คดี ความกั บนางเอกสาว ใหม ดาวิ กา โฮรเ น โดยบอกว าให ไปถามผูใ หญ ตามวลี เด็ ดของคู กรณี พรอมเผยถึ ง
ความรูสึกวาไมซีเรียสที่นักแสดงในสังกัดอยาง ณเดชน ถูกดึงไปเปรียบเทียบกับ เจมส จิรายุ ตั้งศรีสุข
“เจนี่” งดตอบเรื่องฟลม: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ขอปฏิเสธไมตอบคําถามเรื่อง ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย เพราะ
ไมไดมีอะไรกันอยางที่เปนขาว พรอมยืนยันวาสามารถรวมงานกับอีกฝายได แตตองขอดูวาเปนงานอะไร
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อายุเปนเพียงตัวเลข “นิว” ไมเรงรัดศึกา “นาว”: นิว วงศกร ปรมัตถากร เผยคบหา นาว ทิสานาฏ ศรศึก แบบไม
รีบรอน บอกอายุเปนเพียงตัว อีกทั้งแมของฝายหญิงยังใหดูแลแบบเปนพี่เปนนอง
“เตา” แจงคดียิงนองคืบหนา ปลื้มเจาหนาที่ – สื่อใหความสนใจ: เตา สมชาย เข็มกลัด ขอบคุณเจาหนาที่ตํารวจ
และสื่อมวลชนที่ใหความสนใจ จนทําใหการติดตามคนรายที่ยิง ศตวรรษ จํานงภักดิ์ นองชายไดสําเร็จ พรอมทั้ง
เปดใจใหเรื่องทุกอยางเปนไปตามกระบวนการและอยากใหเรื่องนี้เปนอุทาหรณแกทุกคน
วาที่สะใภใหญ-เล็กสมานฉันท “ชมพู- ปู” แท็กทีมโปรยยาหอม: ชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต ปดไมพูดเรื่องทริปเที่ยว
ยุโรปกับปู ไปรยา วาที่สะใภคนเล็ก ตระกูล รังสีสิงหพิพัฒน เผยสนิทกันแตไมเคยปรึกษาปญหาเรื่องหัวใจ
ปฏิเสธปลูกตนรัก “ณเดชน” “ขอขวัญ” รอลุนเลนละคร: ขอขวัญ เรสเตอรวี ปฏิเสธขาวแอบกิ๊กกับนักแสดงชื่อ
ดัง ณเดชน คูกิมิยะ เผยเคยเจอกันแคครั้งเดียว และไมมีการจับคูใหจาก เอ ศุภชัย เหมือนที่ขาวนําเสนอ
ปดปลอยไลนสนทนา “หมาก-คิม” “วิว” เครียดเอยปากไมขอยุงอีก: วิว วรรณรท สนธิไชย ลั่นไมไดเปนคนปลย
ไลนสนทนาระหวา หมาก ปริญ สุภารัตน และคิมเบอรลี่ แอน โวลเทมัส พรอมทั้งวอนสื่อวาอยาดึงตนเขาไปยุง
เพราะตอนนี้ก็มีปญหาเรื่องงานละครมากพอแลว ขอตั้งใจกับการทํางานดีกวา
“น้ําตาล” ยัน “ไผ” แคพี่ นอง งงขาว “เวียร ” จีบ: น้ําตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป โตกําลังปลูกตนรักกั บ
นักแสดงหนุมขามชอง อยาง ไผ พาทิศ พิสิฐกุล ยืนยันความสัมพันธแคพี่นอง อีกทั้งยังออกอาการงงกับ ขาวลือ
ที่วา พระเอกหนุม เวียร ศุกลวัฒน คณารส กระโดดขามชองมาตามจีบอีกดวย
“พอรช” งดเลนละครจานดวน เมิน “ปู” ไมยอมถายภาพคู: พอรช ศรัณย ศิริลัษณ ไมคิดมาก เขาใจที่นางเอก
สาว ปู ไปรยา สวนดอกไม ไมยอมถายภาพคูเพราะหวั่นใจวาหวานใจตัวจริงจะเขาใจผิด
“แนท” โตเปลี่ยนลุคเรียกกระแส รับ “เจง” ติงถายเซ็กซี:่ แนท ณัฐชา นวลแจม รับ เจ. เดชา โคนาโล แฟนหนุม
ไมปลื้มที่ตนถายแบบเซ็กซี่ลงนิตยสารมารส โดยบอกวาฝายชายกลาววา โปไป
เครียดกระแสขาวจีบ “แตงโม” “โตโน” ขอโทษพูดไมระวัง: โตโน ภาคิน คําวืลัยศักดิ์ ขอโทษแฟนคลับที่ทําให
เสียความรูสึกหลังจากที่ ไดออกมายอมรับว ากําลั งตามจีบ สาวแตงโม ภั ทรธิ ดา พั ชรวี ระพงษ แจงเหตุผ ลที่พู ด
ออกมาอยางนั้นเพราะไมอยากโกหกใคร
ปดควง “นัท” เขาวัดดูฤกษแตง “อั้ม” เมินฟองขาว “พระเอกซื้อกิน”: อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท ปฏิเสธควงแฟน
สาว นัท มีเรีย หาฤกษแตง แตยอมรับวาพาไปไหวพระทําบุญจริง พรอมทั้งเปดเผยวาไมติดใจเรื่องที่ถูกมองวาเปน
พระเอกปากแดงชอบซื้อเด็กกิน
เชื่อพอไมหามรับงานคู “เคลลี่” “กรีน” ขําภาพควงสาวหลอ: กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล ออกอาการขํากับ
ภาพขาวที่ตนเดินเที่ยวหางสรรพสินคากับสาวหลอ แจงเปนแคเพื่อนที่มหาวิทยาลัย พรอมทั้งปฏิเสธวาคุณพ อ
ไมไดหามรับงานคูหนุม เคลลี่ ธนพัฒน เปรรยเปรื้อง ขอเวลาเปนเครื่องพิสูจนความรัก
“พลอย” ปฏิเ สธปงรั กกลางกอง “ท็อป-เต ย-บอม” ยัง ไมมาวิ น: พลอย ภัทรากร ตั้งศุ ภกุล ยั นเตย พงศกร
เมตตารกานนท และ บอม ธนิน มนูญศิลป ไมไดรุกจีบตนเอง แตดีใจที่แฟนละครยกใหเปนคูจิ้นคูใหม
เรียก “โตโน” เตือนเรื่อง “แตงโม” “บอย” ทุมเงิน 700 ล. เนรมิตสตูดิโอ: บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ รับเรียก
นักรองหนุม โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ ตักเตือนหลังที่ศิลปนในสังกัดออกมายอมรับวากําลังรุกจีบแตงโม ภัทรธิดา
พัชรวีระพงษ จริง นอกจากนี้ยังกลาวถึงการทุมงบประมาณกวา 700 บาท เพื่อเนรมิตรสตูดิโอแหงใหมของคาย
เอ็กแซ็กท
โตแฉ “อารต” ขายขนมจีบ “มิ้นท” ย้ําไมยุงคนมีเจาของ: มิ้นท นวินดา เบอรตอดตี้ โตขาวที่ตนเองถูกมองวา
เปนคนแฉนักแสดงรุนพี่ อารต พศุต บานแยม หลังฝายชายขายขนมจีบผานทางไลน พรอมยืนยันความสัมพันธแค
พี่นอง และไมคิดยุงคนมีเจาของแลว
รับคบ “โตโน” ยังไมเรียกแฟน “แตงโม” น้ําตาซึมวอนแฟนคลับขอเวลาศึกษา: แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ
ยอมรับวากําลังคบหาดูใจกับนักรองนักแสดงหนุม โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ จริง ลั่นวาความรูสึกเหมือ นรักแรก
พบ แตยังไมขอใชคําวาแฟน พรอมทั้งยังวอนขอโอกาสจากแฟนคลับในการศึกษาดูใจกันกอน
“บี้” ปดนอยใจคิดลาวงการ แซว “โตโน” ทําอะไรของมัน: บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว ปฏิเสธขาวหนีไปอเมริกาเพราะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

108
นอยใจขาวฉาว ถึงขั้นคิดลาออกจากวงการ แจงวาชีวิตมีความสุขดี พรอมโตขาวลือวาไมไดนัดพบอิงฟาที่อเมริกา
เพราะไมไดเปนอะไรกัน
“เจมส” โบยเรื่องคาตัวใหถาม “เอ”: เจมส มาร ปดไมรูถูกอัพคาตัวหลักแสน โดยโบยใหถาม เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
ผูจัดการส วนตั วเอง เพราะตนมีห น าที่ แ คทํ างานออกมาใหดี ที่ สุด พร อมกั บไมข อชี้แ จงที่ ผูจัดการส วนตั ว ของ
นักแสดงเพื่อนซี้อยาง เจมส จิรายุ ตั้งศรีสุข แขงกันปน กระแสเรียกเรตติ้งใหทั้งคู
ขอบคุณ “สน” แอบปลื้ม “น้ําตาล” ยัน “บอม” ไมจีบ: น้ําตาล พิจัขณา วงศารัตนศิลป เอยขอบคุณที่นักแสดง
หนุมรุนพี่อยาง สน ยุกต สงไพศาล แอบปลื้ม เผยไมรูจักเปนการสวนตัวแตดีใจ พรอมปดขาวลือที่พระเอกหนา
ใหมอยาง บอม ธนิน มนูญศิลป กําลังตามจีบ
“เจ็ท” เขาใจคบ “คิม” แคพี่นอง “หมาก” ยันบริสุทธิ์ทุกการกระทํา: หมาก ปริญ เผยครั้งแรก หลังเจอวิกฤต
ขาวถาโถม แจงความสัพันธ คิมเบอรลี่ ไมมีวันพัฒนาเกินพี่นอง รับเคลียร เจ็ท ณัฐพงศ แลว เขาใจกันดี และขอ
โทษหากกระทําความรูสึกคนอื่น
ฟองไอจีหมิ่นประมาท “โดม” แทงกั๊กเรียก “เมทัล” แฟน: โดม ปกรณ ลัม เผยกําลังศึกษาดูใจ เมทัล สุขขาว แต
ยังไมเรียกแฟน เพราะเพิ่งคุยกันได 3 เดือน ไมสนคนมองเปนสมภารกินไกวัด ปฏิเสธขาวที่จะฟองอดีตแฟนสาว
กัสจัง จิรันธนิน แจงยื่นหลักฐานฟองกระทรวงไอซีทีคนสราง “ไอจีฮาเร็มโดม เพราะทําชื่อเสียงเสียหาย
“อั้ม” โตรับเงิน 7 หลัก ผานไอจี เบื่อตอบเรื่องละคร: อั้ม พัชราภา ประกาศไมมีทางรับเงินโฆษณาผานอินสตาแก
รม เพราะไมชอบ พรอมยืนันไมมีแผนแตงงานกับแฟนหนุม แอมป พิธาน แนนอน อีกทั้งยังเปดใจวาเบื่อที่จะตอบ
เรื่องงานละคร เพราะยังขอพักอยู ปด เกาเหลา ปู ไปรยา
เตรียมโปรโมทหนังที่นิวยอรก “พิงคกี้” เผย “พอล” แคเพื่อน: พิงคกี้ สาวิกา เปดใจ พอล มิชิโอะ สงขอความ
อวยพรวันเกิดใหจริง แตค วามสัมพันธแคเพื่อน ยืนยันตอนนี้โสดสนิท พร อ มแจงกํ าลังเดินทางไปโปรโมทหนั ง
สัญชาติอินเดียที่นิวยอรก
ปดพอเปาหูเ กลียดแม “แทค” ไมรูเ รื่องเงิน: แทค ภรัณยู เผยไมรูพอ ยืมเงินแม ยืนยันไมไดเ ปนลูกอกตัญ ู
เพราะไมเคยโกรธแมอยางที่เปนขาว แตเพียงแคผูกพันกับพอมากกวาแมเทานั้น
ไมคิดเปลี่ยนคูขวัญ “ณเดชน” “ญาญา” รับเปนสิ่งไดมายาก: ญาญา อุรัสยา รับตําแหนงคูขวัญคูกับณเดชน คูกิมิ
ยะ เจาตัวเปดใจเปนสิ่งที่ไดมายาก ไมคิดเปลี่ยนแปลงเปนคูจิ้น แจงไมรูมีละครคู เจมส จิรายุ
“แตงโม” คือกําลังใจที่ดี “โตโน” เชื่อฝายหญิงไมคบซอน: โตโน ภาคิน ขอบคุณที่แฟนสาว แตงโม ภัทรธิดา
ออกมาใหสัมภาษณดวยคําพูดที่ใหเกียรติตนไมคิดพูดคุยกับอดีตแฟนเกา แตง เพราะกลัวตนเองจะเขาใจผิด ทั้ง
เจาตัวยังยืนยันหนักแนนวาเชื่อใจแฟนสาวไมคบซอนคนแนนอน
“เอมมี่” คุย “กอลฟ” แคพี่นอง งง “อั้ม” อันฟอลโล: เอมมี่ มรกต กิตติสาระ ปฏิเสธขาว อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
อันฟอลโลอินสตาแกรม ยืนยันไมไดมีปญหากันแนนอน อีกทั้งยังปฏิเสธขาวมีปญหากับนักแสดงรุนนอง แซมมี่
เคาวเวลล อีกดวย เนื่องจากตนคุยกับนักแสดงหนุม กอลฟ ในฐานะพี่นองเทานั้นไมเคยคิดเกินเลย
“แพท” เลิกยุงหนุมสิงคโปร ปฏิเสธแมปวย เพราะขาวฉาว: แพท ณปภา เผยไมสนใจถูกปลอยภาพชุดใหมคูอดีต
แฟนหนุมอีกครั้ง พรอมปฏิเสธขาวแมปวยเขาโรงพยาบาลเพราะขาวฉาวของตนเอง
เปดปากหยุดสัมพันธ “เจี๊ยบ” “อาร” ปอง “จียอน” ไมใชมือที่ 3: อาร อาณัตพล รับหยุดสัมพันธ เจี๊ยบ ชมพูนุช
ได 3 เดือนแลว สวนสาเหตุเปนเรื่องของคนสองคน ไมเกี่ยวกับนักแสดงสาวชาวเกาหลี ซอ จียอน เผยสนิทกัน
มากขึ้น แตไมเกินคําวาเพื่อน
“บอม” ไมรูเสียบแทน “เคน” ยันสัมพันธ “โฟกัส” แคพี่นอง: บอม ธนิน ปฏิเสธขาวปาดหนาเคก พระเอกรุน
ใหญ เคน ธีรเดช ลงละครเรื่อง คิวบิก เผยเพิ่งทราบวานักแสดงรุนพี่ถูกวางตัวไวกอน ทั้งนี้เจาตัวไมอ ยากพูดถึง
ผลงานละครเรื่องตอไป เนื่องจากผูใหญทางชองขอไว อีกทั้งยังยืนยันสัมพันธกับสาวโฟกัส จิระกุล แคพนี่ อง
ปลื้ม “ฉัตร” เชียรเพลงใหม “กัน” คิดอยากรวมงาน: กัน นภัทร เผยวา ฉัตร ปริยฉัตร โพสตลงอินสตาแกรม
เชียรผลงานเพลงใหมของฝายหนุม แจงไมไดทําไปเพราะจะเปดตัววาเปนแฟน แตทําไป เพราะความหวังดี แค
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เพื่อน
“เอมมี่” แยม “ชมพู” มีลุนวิวาห ตอกย้ําความรายลงละคร “เงา”: เอมมี่ มรกต เผยรูเรื่องขาวดีของเพื่อนสาว
ชมพู อารยา เกี่ยวกับเรื่องแตงงานมาบาง แตขอใหเจาตัวเปนคนพูดเองดีกวา เพราะถือเปนการตัดสินใจครั้งใหญ
ยันภาพคู “สน” แคโปรโมทละคร “น้ําตาล” ไมซีเรียสขาวเยอะ: น้ําตาล พิจัขณา ยืนยันภาพถายรูปคู สน ยุกต
เปนเพียงการโปรโมทละคร ดาวเคียงเดือน ปฏิเสธขาวถูกผูใหญตนสังกัดเรียกคุยเรื่องขาวกับผูชายเยอะ
ปลื้มฉายาลูกรัก “คุณแดง” “แฟร” โวงานรุมอาจตองดรอปเรียน: แฟร กันตดนย ดีใจ คุณแดง สุรางคเปรมปรีดิ์
ยกใหเปนลูกรักคนใหม ปลื้มละครอีสาไดเลนกับ นุน วรนุช
งงขาวลือแตงปนี้ “เบนซ” แตง “มิค” ปหนา: เบนซ พรชิตา ควง แฟนหนุม มิค บรมวุฒิ ปฏิเสธขาวลือแตงงานป
นี้ เผยเตรียมตัวไมทัน เพราะงานรุม จึงรอฤกษใหม กลางปหนา
“เปย” ยิ้มแฟนเพจ “นองโปรด” ยอดไลคทะลุแสน: เปย ปานวาด ดีใจที่นองโปรด อัษศดิณย ลูกชายเลี้ยงงาย
และมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยม โวแฟนเพจลูกชายยอดไลคทะลุแสน
ไมแอบเรียก “แบงค” แฟน “ไอซ” เมินถูกมองสาวปารต:ี้ ไอซ จีระนัน เผความรักแฟนหนุม แบงค อธิกิตต แฮป
ป ผานดานพอคอม ชวนชื่น แจงเปดผับรวมกับเพื่อนทําใหคนมองวาเปนสาวปารตี้
วอนจบเรื่อง “ไฮโซน้ําหวาน” “หนิง” ไมขอพูดถึงอีก: หนิง ปาณิตา ขอสื่องดพูดถึง ไฮโซน้ําหวาน วรพรรณ
เพราะตนไมติดใจอะไรแลว เผยคอมเมนทในอินสตาแกรมยังมีอยู แตไมสนใจเอาเรื่อง
“เจมส” รับปลื้ม “เตย” ลั่นยังเหมือนเดิม: เจมส จิรายุ เผยรูสึกปลื้มนางเอกสาว เตย จรินทรพร เพราะนารักดี
เผยดีใจไดรวมงานภาพยนตร ไทมไลนฯ เมินถูกเปรียบเทียบนักแสดงคนอื่น ๆ ยืนยันยังเปนตัวของตัวเอง เหมืนอ
เดิมไมเปลี่ยนแปลง
ไมคิดงัดขอ “ตุกตา” ทําลายตัวเอง “ขวัญ” เชื่อเปนการสื่อสารผิดพลาด: ขวัญ อุษามณี แจงเรื่องความขัดแยงผู
จัด ตุกตา จิตรลดา ที่โพสตขอความกลาวหาวาโดดงานหนีเที่ยว เพราะยืนยันไดวาตนไมไดหนีกองถาย เผยไดโทร.
เคลี ยรกับบิ๊กบอสกันตนาแลว และไมมีการโพสต ขอความงัด กับผู จัดมื อดี เพราะเหมื อนทํ าลายอนาคตตัวเอง
มากกวา
ลั่น “กาย” จะอยูหรือออกวงการ “มาชา” ใหสิทธิ์ลูกเลือกทางเดิน: มาชา วัฒนพานิช ใหกาย นวพล ในการ
ตัดสินใจวาจะอยูหรือจะออกจากวงการ เผยตามใจลูก แตตอนนี้ลูกชายมีงานภาพยนตรอยูหนึ่งเรื่อง
โตเมาปลิ้นสง “เบลลา” ที่บาน “เวียร” รับเคยพบพอแมฝายหญิง: เวียร ศุกลวัฒน โตขาวเมาปลิ้น แถมยังขับรถ
ไปสงสาวเบลลา ราณี ที่บาน จนพอของฝายหญิงไมพอใจ ยืนยันชวงนี้งดปารตี้ แลวหันมาออกกําลังกายมากกวา
เผยเคยพบพอแมของนางเอกสาวแลว แตความสัมพันธแคพี่นอง
“กุบกิ๊บ” ปดลมหวน “โอ”: กุบกิ๊บ สุมณทิพย ปดรีเทิรน มาริโอ เมาเรอ แตยอมรับมีโทรศัพทคุยกันจริง แคเพื่อน
พรอมยืนยันสัมพันธกับนักรอง พิชญ กาไชย สนิท แตไมใชแฟน
“คิม” โตเปนตนเหตุ ทํา “หมาก” เลิก “วิว”: คิมเบอรลี่ เผยบริสุทธิ์ใจคบ หมาก ปริญ ลั่นไมเคยไดของฝาก
พรอมเผยไมทราบฝายชายยุติสัมพันธกัสาว วิว วรรณรท
เครียดจัดหลังถูกดาลั่นเน็ต “ออม” ฝากขอโทษแฟนคลับ: ออม สุชาร รับเครียดหลังคลิปโปรโมทโฆษณาออกมา
เผยเปนแคการแสดง ขอโทษที่ทําใหเขาใจผิด ยืนันตอไปจะรับงานใหรอบคอบกวานี้
“อุย” ไรปญหา “หมาก-มิ้นต” ย้ํา “เจมส-เตย” เหมาะ “ไทมไลน”: อุย นนทรี ปดมีปญหา หมาก ปริญ และ
มิ้นต ชาลิดา เผยยังรักกันดี แตเตย จรินทรพร และ เจมส จิรายุ เหมาะสมกับบทบาทการแสดงมากกวา
“เกรท” ไมคิดกินหญาออน แจงถูกตัว “พรีม” แคไหนบท: เกรท วรินทร ปดเลนละครเกินเลยกับ พรีม รณิดา
แคเลนไปตามบท ยืนยันไมเคยเลนนอกบท
ฟุง “หนอง” เตรียมละครใหอื้อ “ซูซี่” ยันไมเซ็นสัญญาชอง 3: ซูซี่ สุษิรา กลับมารับงานละครหลังหายหนาไป
นานกวา 1 ป เผย หนอง อรุโณชา ภาณุพันธ เตรียมละครไวรอถึง 3 เรื่อง แตยังไมตัดสินใจเซ็นสัญญากับชอง 3
“สน” ปดยายบานซบชอง 3 ลั่นตอสัญญา “เอ็กแซ็กท” 4 ป: สน ยุกต ปฏิเสธขาวเตรียมซบชอง เพราะตนเพิ่ง
ตอสัญญากับคายเอ็กแซกทไปอีก 4 ป แตเซ็นสัญญาเปนนักแสดงอิสระ สามารถรวมงานกับใครหรือคายใดก็ได
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หากผูใหญอนุญาต
“วี-โตนนท” ไมใชสเปก “เปรี้ยว” ปลื้มกระแส “โดมทอง”: เปรี้ยว ทัศนียา ปดประตูลงกลอน ยัน 2 พระเอกคู
ขวัญ วีรภาพ สุภาพไพบูลย และบอส โตนนท เพราะไมใชชายในฝน พรอมปลื้มใจกระแสโดมทองดี
งงขาวควง “เอมี่” ดูหนัง “วี” รับมีสาวคุยแลว: วีรภาพ สุภาพไพบูลย ปดขาวควง เอมี่ อามาเรีย ไปดูหนังกัน 2
ตอ 2 เพราะไมไดสนิทกัน อีกทั้งพระเอกหนุมยังมีคนคุยดวยแลว แตยังไมใชแฟน
“ญิ๋ง” ปด “ออม” ตามจีบ แจงสถานะแคเพื่อน: ญาญาญิ๋ง รฐา เผยความสัมพันธกับพระเอกหนุม ออม อรรค
พันธ เปนแคเพื่อน เพราะเพิ่งรูจักกันไมนาน และเปดเผยวาฝายชายไมไดจีบ อีกทั้งไมเคยไปไหน 2 ตอ 2
“โดนัท” โอดงานยุงทําหาง “อนันดา”: โดนัท มนัสนันท รับมีปญหากับอนันดา เปนเหตุใหสัมพันธหางกัน เพราะ
ทะเลาะกันบอย ตอนนี้จึงขอโฟกัสเรื่องงานแทนความรัก
“พอลลา” ปฏิเสธอัพคาตัว 8 หลัก: พอลลา บัทเทอรี่ แจงอัพคาตัวจริง เพราะมีคนเพิ่ม ปฏิเสธเพิ่มคาตัวโฆษณา
8 หลัก แยมปนี้เตรียมลงละคร 2 เรื่อง เล็งครอบครัวตั้งรกรากที่ประเทศไทย
ลือเสียบปริศนาแทน “เจมสจ”ิ “เจมส” ปอง “มิ้นต” ปลอยขาวแอบแมน: เจมส มาร มั่นใจ มิ้นต ชาลิดา ไมใช
คนปลอยขาววาตัวเองเปนเกย เพราะรูจักนักแสดงสาวมาเกือบ 1 ป ยันเปนชายทั้งแทง อีกทั้งยังปฏิเสธขาวเสียบ
แทน เจมส จิรายุ รับบทชายพจน ในปริศนา
“เคน” ปดจาง “หญิง” ดูหนัง ยันขาวเปนเกยไรสาระ: เคน ภูภูมิ ปฏิเสธขาวจาง หญิง กัญญาพัชญ ดูหนังกลบ
ขาวเกย เพราะแจงไมซีเรียสเปนการเหน็บขาวไรสาระ ยันแมน 100 เปอรเซ็นต
“ตุก” ไรรีเทิรน “บวย” ยังไมพรอมมีใคร: ตุก ชนกวนันท แยมยังเปนเพื่อน บวย เชษฐวุฒิ อดีตสามี ปดฉาก
เสนทางรักถาวร เปรยยังไมพรอมมีสามีใหม
ขึ้นคาตัวตามสมควร “ท็อป” ปดเขาทางพอ จีบ “พลอย”: ท็อป จรณ เผยเรื่องขึ้นคาตัว เพราะเปนไปตามที่ชอง
เห็นสมควร แตก็ตองปฏิเสธงานอีเวนทที่ติดตอเขามาไปหลายงาน เพราะตองเทคิวใหกับการถายละคร ไมไดหยิ่ง
อีกทั้งยังปฏิเสธขาวที่ตนเองจีบนางเอกสาว พลอย ภัทรากร อีกดวย
ถูกโยงเปนพระเอก “ม-ป” เมากราง “หมาก” เครียดถูกมองแบดบอย: หมาก ปริญ งงขาวเปนพระเอกอักษรยอ
ม-ป เมากรางอาละวาดใสพนักงานโรงแรมที่หัวหิน เซ็งถูกโยงเปนขาวทํานองแบดบอยอูบอยครั้ง ยอมรับเครียดที่
เจอขาวเสียหายรุมเขามา
“ฟลม” ปดปาก “เสี่ยอูด” ทวงบาน ยันกรรมสิทธิ์ตัวเอง: ฟลม รัฐภูมิ ไมมีความเห็นเรื่องเสี่ยอูด สิทธิกร จะทวง
บานเกาที่เคยอยู
ไมรูโดน “เอ” ฉกโฆษณา “ใหม” ปฏิเสธออกความเห็น: ใหม ดาวิกา เปรยไมรูมากอนวาถูกเรื่งใหเปนพรีเซ็น
เตอรโฆษณา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยี่หอหนึ่งแตถูก เอ ศุภชัย รับโฆษณาดังกลาวไปให ณเดชน คูกิมิยะ แทน แจง
ขอไมออกความเห็นเพราะเปนเรื่องของผูใหญ
ปฏิเสธเรียก “เมทัล” แฟน “โดม” รูดซิปปากเรื่องคดี: โดม ปกรณ ลัม งดลงรูปหวานคูสาว เมทัล สุขขาว เหตุ
เพราะกลั วการเปลี่ ยนแปลง สวนระดับ ความสัมพั นธยั งไมพ รอมเรียกวาแฟน ขอไม พูเรื่องคดี ฟองร องมื อดีทํ า
อินสตาแกรมปลอมทําใหเสื่อมเสีย
“มิ้นต” เมินไมเหมาะนางเอกคิวบิก: มิ้นต ชาลิดา รับถายภาพรวมครอบครัว ภูผา เตชะณรงคในวัยรับปริญญา
จริง แตความสัมพันธแคพี่นอง ไมสนคนมองไมเหมาะสมนางเอกละครคิวบิก
ออกปากขอพักเรื่องผูชาย “วิว” ปด “ไนกี”้ ตามจีบ: วิว วรรณรท ลั่นเหนื่อยกับกระแสขาวฉาวที่ปานมา ขอพัก
เรื่องผูชายบาง โตขาวพระเออกหนุมหนาใหม ไนกี้ นิธิดล ตามขายขนมจีบ
เผย “เอ” เดินหนาขอละครชอง “ณเดชน” โตอีเวนทรุมทํางานแสดงหด: ณเดชน คูกิมิยะ ยอมรับหวั่นใจแฟน
คลับลืมหนา เพราะทิ้งชวงละครนาน เผย เอ ศุภชัย เดินหนาคุยผูจัดละครชอง 3 หาละครให ยันไมเกี่ยวเรื่องคิว
โชวตัวเยอะ สงผลใหผูจัดไมอยากรวมงาน
“เตย-มัดหมี่” ปดรักนอกจอ: เตย พงศกร ปฏิเสธขาวกุกกิ๊กนอกจอ กับ มัดหมี่ พิมดาว รับสนิทจริง เพราะทํางาน
ดวยกัน วอนอยาโยงเขาทางพอแมฝายหญิง ไมรูเสียบแทน ปอ ณัฐวุฒิ ในละครบางระจัน
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ชมเปราะ “หลิน” สาวโลกสดใส “โทนี่” เผยไมพรอมออกงานคู: โทนี่ รากแกน รับ หลิน กมลพรรณ เปนคน
พิเศษ ปลื้มฝายหญิงเปนคนคิดบวก สรางความสดใสใหชีวิต เปรยรูเรื่องที่ฝายหญิงเคยเปนหวานใจของ ฟรอยด
ณัฏฐพงษ เพื่อนรวมวงการมากอน
รอเคลียรงานแตง “โอค” “โอปอล” ลั่นพรอมใชชีวิตคู: โอปอล ปาณิสรา โวพรอมใชชีวิตคูกับแฟนหนุม โอค สมิธ
แลว ลั่นหมดสิทธิ์ลุนวิวาหปปนี้ เหตุเพราะงานชุก จึงขอเวลาเคลียรงานกอนธ
“ไนกี”้ ยันสัมพันธ วิว แคพี่นอง: ไนกี้ นิธิดล เผยสัมพันธกับ วิว วรรณรท แคพี่นอง ยืนยันไมไดจีบ
โต “พลอย” เกาเหลาผกก. มาดามดัน หนองย้ําเปนเรื่องของการทํางาน: หนอง อรุโณชา บิ๊กบอส บรอดคาซท
ไทยเทเลวิชั่น ปดกระแสขาวลือ พลอย เฌอมาลย บุญศักดิ์ เปดศึกเกาเหลา หมี โชติรัตน ผูกํากับละคร เรื่อง มา
ดามดัน ผูจัดย้ําเกิดจากการปรับจูนกันระหวางการทํางาน โดยสวนตัวมองวาเปนเรื่องปกติ
“เอมมี่” รอชอง 7 คุยสัญญา ดี๊ดเลนรายใน “เงา”: เอมมี่ มรกตรับสัญญากับวิก 7 สีใกลจะหมดแลว สวนจะเซ็น
สัญญาตอหรือไมนั้นอยูที่การพูดคุยกับผูใหญทางชอง ตอนนี้แฮปปมีละคร 2 เรื่อง สวเรื่อง เงา นั้นดีใจที่ไดเลน
ราย
มือมืดสกัดดาวรุงลูกสาว “แมมิว” แจงโพสตไอจีใหขอคิด: ปู อังคณา มารดาของนางเอกสาว มิว นิษฐา เผยหลัง
โพสตขอความผานไอจีที่ใชชื่อวา pujira ขอความเปนภาษาอังกฤษแปลวา ดาวไมฉาย เมื่อปราศจากความมืด
เหตุโดนไอจีนิรนามสกัดดาวรุง ยันไมเกี่ยวกับการทํางานในวงการบันเทิงแนนอน
เครียดกับการดูแลงานละคร “หนอย” ลั่นมีทะเลาะ “เคน”: หนอย บุษกร ยอมรับการถายทํา กลรักสตรอเบอรรี่
เจอปญหาเยอะ เครียดจนตะคริวกิน เผยมีปญหาใหแกจนตองทะเลาะกับ เคน ธีรเดช สามี ทั้งนี้เจาตัวเผยชอง 3
อนุมัติละครเรื่องใหมแลว
“เกรซ” ตอสัญญาชอง 7 เพิ่ม เมินขอตกลง เนนภักดี: เกรซ กาญจนเกลา รับเพิ่งเขาไปตอสัญญากับทางชอง 7
เพิ่มอีก 5 ป ยันไมมีขอตกลงเฉพาะ ตองมีละครปละกี่เรื่อง เผยไมเคยดูรายละเอียดสัญญา เพราะภักดีและยินดี
ทํางานชอง 7
ทุมงบ 7 หลักเปดรานอาหารใหแม “ตูมตาม” รับพา “เมย” ใหครอบครัวรูจัก: ตูทตาม ยุทธนา สนิท เมย รุจิภาส
มากขึ้น พรอมพาไปแนะนําใหครอบครัวรูจักแลว เปรยเตรียมทํารานอาหารใหแม หลังสรางบานหลังใหมเสร็จ
คาดใชงบ 7 หลัก
ยอมรับ “ท็อป” สนิทพอ “พลอย” ไมพัฒนนาเกินพี่ชาย: พลอย ภัทรากร รับ ท็อป จรณ สนิทกับพอ เพราะตอง
ถายละครดวยกันมา 2 เรื่อง แตความสัมพันธไมเกินคําวาพี่นอง
โตไมกินเสน “หมี” ผกก. มาดามดัน “พลอย” ประชดเหน็บตัวเอง: พลอย เฌอมาลย ปดทะเลาะ หมี ผูกํากับ
ละคร มาดามดัน เหน็บหากอยากไดบทสรุป “คนเลว” ใหเอาชื่อตัวเองไปเขียนไดเลย แมตัวเองเฮิรทเลิกนาวิน
ตาร แตไมเคยทําใหกองถายละครปวน
7 สี ยื้อตอสัญญาคาตัว 8 หลัก “อั้ม” อึกอักแนวโนมไมเซ็กซี่: อั้ม พัชราภา เผยไมรูขาวชอง 7 เสนอคาตัวหลัก
สิบลาน เพื่อใหตนเซ็นสัญญาตอ เตรียมเขาคุยผูบริหารสัปดาหหนา
ปดโพสตรูปคู “โตโน” แขวะ “แตงโม” “ปุปลุก” ไมไดตั้งใจสรางกระแส: ปุกลุก ฝนทิพย ปดโพสตรูปคูโตโน
ภาคิน เพื่อจงใจใหแตงโม ภัทรธิดาเห็น ยืนยันไมตองสรางกระแส
เมินขาวนอยใจชอง “อาเล็ก” แฮปปแคไดทํางาน: อาเล็ก ธีรเดช ปฏิเสธนอยใจชองไมดันเทาที่ควร แจงไมเคย
โดนดองงาน และไมซีเรียสโดนกระแส เจมส จิรายุ กลย เพราะไดทํางานในวงการก็แฮปปแลว
โตเสี่ยทุมเงิน ล. ใหชอปปง “เจนี่” ปดเปนตุกตาหนารถ “เอ”: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยไปฝรั่งเศศถายงาน
โฆษณา ไมมีเสี่ยทุมเงินใหชอปปง และไมมีการนั่งรถไปไหนมาไหนกับ เอ ชนมสวัสดิ์ ตามที่เปนขาว แตยอมรับวา
รูจักกันจริง
งงถูก “อนันดา” บอกเลิกผานสื่อ “ดดนัท” อึ้งขอเวลาตัดสินใจ: โดนัท มนัสนันท รับยังไมไดตุยกับ อนันดา เรื่อง
ที่ฝายชายบอกเลิกผานสื่อ อยากขอเวลาปญหากอน เผยบางเรื่องรูแตพูดไมได เพราะยังมีความหวังดีใหแกกัน
“โอ” ฉุนถูกถายรูปหนาบาน เคลียรชัดไมเคยทิ้งหมา: โอ ภัคจีรา ลั่นไมทิ้งหมาใหเปนภาระสังคม เผยฝากแมและ
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นองสาวใหดูแล โกรธนําภาพไปเผยแพรหวั่นนองสาวมีอันตราย
“ใหญ” เผย “ตั๊ก” ตื่นเตนใกลคลอด แจงจดทะเบียนสมรสเรียบงาย: เจาสัวใหญ บุญชัย เปรย ตั๊ก บงกช ทองแก
ใกลคลอด กําหนดคลอด 15 ก.ย. ตรงกับวันเกิดของอ. ศิลป พีระศรี สวนชื่อ ชีวกฤต ขอจากสมเด็จวัดปากน้ํา
แจงจดทะเบียนสมรส ไมมีของขวัญพิเศษอะไร
ปฏิเสธควง “มิ้นท” กินขาว “พอรช” อางเวลาทําหาง “มิน”: พอรช ศรัณย ปฏิเสธไมเคยกินขาวกับนางเอกขาม
ชอง มิ้นท ณัฐวรา พรอมเผยทํางานหนักไมมีเวลาเจอคูจิ้น มิน พีชญา
7 สีตั้งกฎเหล็กหามรับอีเวนทซอน “แพนเคก” ไมรูถูกหมายหัว: แพนเคก เขมนิจ เผยรูเรื่องบริหารชอง 7 ออก
คําสั่งหามนักแสดงรับอี เวนทซอนคิวละคร เชื่อสามารถจัดแจงงานใหลงตั วได ไมรูถูกหมายหัวจากผูจัดชองไม
อยากรวมงาน
ไมสนถูกมองโดนลดเกรด “ออม” รับไมใชสเปก “ญาญาญิ๋ง”: ออม อัครพันธ ไมกลัวถูกมองไปออกเกมโชวจะทํา
ใหเสียภาพพระเอก ไมเกี่ยวไรสังกัดทําใหไมมีคนสแกนงานให แจงความสัมพันธ หญิง รฐา แคเพื่อน
เมินชองตัดฉากลงอาง “โปป” โตโลกสวนตัวสูง: โปป ธนวรรธน ไมหวั่นหากชอง – จะตัดฉากเลิฟซีนลงอางกับ
พลอย เฌอมาลยออก เมินคนมองมีโลกสวนตัวสูง
เผย “แอมมี”่ เตรียมโกอินเตอร “ไอดา” ฟุง ลูกทําชีวิตสมบูรณ: ไอดา ไอรดา แยม แอมมี่ ไชยอมร มีแผนเตรียม
โกอินเตอร ปลื้ม “ลัลลาเบล” ลูกสาวเรียกชื่อไดแลว ฟุงลูกนอยทํามีความสุข
ฤกษแตง “กระแต” พ.ค. ปหนา “เติ้ล” ฟุงแม “ดวงดาว” ยกแหวน: เติ้ล ตะวัน เกรื่นไดฤกษแตง กระแต
เสาวคนธ แฟนสาวนอกวงการ เดือนพฤษภาคมปหนา เล็กใชแหวนคุณแมดวงดาว จารุจินดา เปนแหวนแทนใจ
ปฏิเสธบวชแกบน “บี้” โตขาวทิ้งวงการ: บี้ สุกฤษฎิ์ ตั้งใจบวชเพื่อศึกษาธรรมะอยางถองแท ปดบวชแกบน อาง
อยากบวชเงียบ ๆ แจงขาวบินไปเรียนตอเมืองนอก เพราะแคไปเรียนไมไดคิดทิ้งวงการ
“เบลลา” ปดเมาอาละวาด รับ “เวียร” หวง: เบลลา ราณี โตขาวเมากรางแลวอาละวาดกลางโรงแรมที่หัวหิน สุด
งงกับขาวที่ออก รับ “เวียร” ศุกลวัฒน เปนหวงขาวเสียหาย
ไมรูทํา “มิน” หาง “พอรช” “บอย” ยืนยันคุยฐานะพี่นอง: บอย ปกรณ เผยยังคุยกับ มิน พีชญา เหมือนเดิม แต
คุยแบบพี่นอง ลั่นไมทราบฝายหญิงถอยหาง พอรช ศรัณย แจงหัวใจโสด เพราะทํางานเยอะ
“ชมพู” รอปหนาแตง “นอต” โตสักยันตเสริมงาน-ความรัก: ชมพู อารยา ปดไดฤกษแตงงานแฟนหนุม ปฏิเสธสัก
ยันตเสริมดวง เสริมความรัก
“แซมมี”่ จูบปาก “เอมมี่” ปดขาวเกาเหลา เพราะ “กอลฟ” แซมมี่ เคาวเวลล จับมือเอมมี่ มรกต แจงขาวไมกิน
เสนกันเพราะแยงผูชาย กอลฟ อนุวัฒน
รับ “ตูน” ถูกผูใหญกดดันเรื่องแตง “กอย” ฟุงอยากจัดงานริมทะเล: กอย รัชวิน เผย ตูน บอรดี้สแลม ถูกผูใหญ
กดดันเรื่องแตงงาน แตฝายชายไมคิดมาก
ปดผอมเพราะตรอมใจ “โดนัท” วอนสื่ออยาซ้ําแผลตกสะเก็ด: โดนัท มนัสนันท ปดตรอมใจทําผอมลง แจงเหตุ
เพราะงานเยอะ รับคุยอนันดาแลว แตยังไมสรุปสถานะ วอนสื่ออยาซ้ําเติม
สรางฐานะเพื่อคนในอนาคต “ตูมตาม” เล็งทําธุรกิจรีสอรท: ตูมตาม ยุทธนา ฝนอยากทํารีสอรท จ.นครสวรรค
เพื่อเปนธุรกิจวางรากฐานสําหรับคนในอนาคต และครอบครัว
ปดปากไมพาดพิงขาว “หมาก-คิม” “มารกี้” ขอบคุณ “ตอง” เชื่อใจ: มารกี้ ราศี บริสุทธิ์ใจคบหา บอย ปกรณ
แบบพี่นอง ไมห วั่นคนมองเรื่องความสัมพันธ เผยขอบคุณ ต อง จุล วุฒิ ที่ไ วใจ พรอมไม ขอออกความเห็นเรื่อง
ความสัมพันธของหมาก ปริญ กับ คิมเบอรลี่
“ฉัตร” ใหกําลังใจเรื่องเรียน “กัน” อุบซื้อของขวัญเซอรไพรส: กัน นภัทร เผยตั้งใจไปแสดงความยินดีในงานรับ
ปริญญา ฉัตร ปริยฉัตร เพราะเปนเพื่อนสนิทกัน
รับสัมพันธ “หนุย-มาชา” ดีขึ้น “กาย” ลุน พอแมกลับมาคบกัน: กาย นวพล เผยสัมพันธ หนุย อําพล กับมาชา
วัฒนพานิช คุยกันไดดี จนนาแปลกใจ รับอยากใหพอและแมกลับมาคบกัน
สาวซ อนทายไมใ ช “เบลลา” “เวียร ” ไม หวั่นน อยใจ: เวี ยร ศุ กลวัฒ น ยอมรับสาวที่ซอนมอเตอร ไซคไ ป จ.
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กาญจนบุรี ไมใชสาวเบลลา ไมหวั่นนักแสดงสาวนอยใจ
ปดยุ “โม” เกาเหลา “ปุกลุก” “แตงโม” ไมติดใจภาพถายคู “โตโน”: แตงโม ภัทรธิดา ปดยุ “โม อมีนา” ให
เกาเหลากับ ปุกลุก ฝนทิพย มองเปนขาวไรสาระ พรอมยืนยันไมสนใจภาพที่นางเอกรุนนอง ปกลุกถายรูปคูแฟน
หนุม
รัก “ตน” 8 ป ฝาทุกอาถรรพณ “แตว” เชื่อใจและมั่นคง: แตว ณฐพร เปรยความรักกับ ตน อาชว ที่คบหากันมา
8 ปไมกลัวอาถรรพณ เพราะเชื่อใจกันและกัน
“รุจ” ปดหวงชีวิตโสด พอยังไมเจอคนที่ใช: รุจ ศุภรุจ เผยหัวใจโสดสนิท และไมไดหลอเลือกได แตไมไดหวงชีวิต
โสด แตยังไมเจอคนที่ใช
เมินหนังเลนคู “ไรอัน” ไมแรง “หญิง” ยัน “ออม-หนุมโสม” แคเพื่อน: หญิง รฐา ไมแครกระแสตอบรับ only
god forgive ไมแรง เปรยแคไดรวมงานกับคนเกง ๆ ก็คุมแลว ย้ําความสัมพันธ ออม อัครพันธ แคเพื่อนไมมีการ
พัฒนาแนนอน
“ฟลม” คิดบวชรอบสอง ปฏิเสธทําตามรอย “บี้”: ฟลม รัฐภูมิ เผยคิดบวชรอบสอง แตเปนแผนในอนาคต ยันโพ
สตรูปในไอจี เพราะอยากใหแงคิด ปฏิเสธบวชตามรอบบี้ เดอะสตาร
งง “ณเดชน” เสียบละครแทน “เจมส จิ” ปดขาว “มิน” ขอไลน: เจมส จิรายุ ยืนยัน มิน พีชญา ไมเคยเขามา
ขอไลน เมินถูกมองดังแลวเขาถึงยาก งงขาวณเดชน คูกิมิยะ ปาดหนาเคกเสียบละครผูจัด แหมม ธิติมา ชี้ทุกอยาง
ขึ้นอยูกับผูใหญตัดสินใจ
“ปอง” เซ็งขาวอักษรยอ วันเกิดควง “แกว” ทานขาว: ปอง ณวัฒน เซ็งขาวอักษรยอ ปดเปนพระเอก ป เมา
อาละวาดที่พัทยา เผยวันเกิดควง แกว จริญญา ทานขาวแตไรของขวัญให
โต “หนิง-เจี๊ยบ” หวิดตบสนั่น “บี” ยืนยันไรเหตุรุนแรง: บี มาติกา ไมรูเรื่องที่ หนิง ปาณิตา และเจี๊ยบ ชมพูนุช
หวิดตบกัน เผยไมมีเรื่องดังกลาวเกิดขึ้น อีกทั้งยังปฏิเสธขาวที่ตนกําลังจะสละโสดกับไฮโซ กร กรกฤช
รับยังติดตอกับครอบครัว “แตงค” “แตงโม” รูดซิปปากกฎ “เอ็กแซ็กท”: แตงโม ภัทรธิดา ยอมรับติดตอกับ
แตงค พงศกร แต ไมใช เชิง ชูสาว ลั่ นไม เคยพู ดวาอดีต คนรั ก คื อคนที่ อยากแต งงานดวย งดแสดงความคิ ดเห็ น
มาตรการเอ็กแซ็กทสั่งหามเด็กในสังกัดพูดเรื่องความรัก หลังโตโนออกมายอมรับดวยตัวเอง
“เกา” โตสนิทสาวในภาพหลุด ปดเซ็นสัญญา “เอ็กแซ็กท”: เกา จิรายุ ขอโอกาสใหนักแสดงรุนนองที่ตกเปนขาว
กับยาเสพติด งงสนิทเด็กสาวอีกคนในภาพหลุดเสพยาไอซ รับเคยเจอแตไมสนิท เผยขอเปนนักแสดงอิสระ ยังไม
เซ็นสัญญาคายเอ็กแซ็กท
“เบนซ” ควง “มิค” แถลงวิวาห ฤกษดี 8 พ.ย.: เบนซ พรชิตา ควง มิค บรมวุฒิ ประกาศฤกษวิวาห 8 พ.ย. นี้ ที่
หัวหิน ขอจัดแบบสวนตัวกอนฉลองมงคลสมรสเดือน เมษายน ปหนา เพราะครบรอบ 9 ปที่คบกัน อุบสินสอด
ฝายชายใหแหวนเกาแกของยาย สวนเรือนหอเตรียมปลูกใหม ยานอนุสาวรีย
เฮปลดหนี้เกือบหมด “ญาญาญิ๋ง” ซื้อบานให “แม”: ญาญาญิ๋ง รฐา เผยทยอยใชหนี้เกือบหมดแลว ฟุงซื้อบาน
ยานบางนา เปนของขวัญชิ้นใหญอยูกับแมนอย โพธิ์งาม
เตรียมเรียนตออังกฤษ “แดน” เผย “แพทตี้” เขาใจ: แดน วรเวช แจงไปเรียนภาษาและทําหนังเพิ่มเติม ที่
ประเทศอังกฤษ ส.ค.นี้ ยันไรปญหา แพตตี้ อังศุมาลิน เพราะฝายหญิงเขาใจดี
ปอง “บอม” ดังแลวไมทิ้ง “โฟกัส” ย้ําไมเคยคบกัน: โฟกัส จีระกุล ปฏิเสธ บอม ธนิน ดังแลวทิ้ง เพราะไมเคยคบ
กับฝายชายฐานะคนพิเศษ ยันความสัมพันธเปนเพื่อนมาตั้งแตตน และไมอยากใชคําวาหาง เพราะไมไดเปนอะไร
กัน
เตรียมฝกทักษะที่ “เกาหลี” “เจมส” ลั่นไมรูเขาคาย “เจวายพี”: เจมส จิรายุ รับรวมงานอีเวนท กับ มิน พีชญา
แตยังไมมีโอกาสพูดคุยกัน ยินดีถาตองสัมภาษณคูกัน เผยเตรียมบินไปฝกทักษะเตน รอง ที่ประเทศเกาหลี ไมรูปก
ชาญฉลาด พาเขา เจวายพี
“มิน” ปดปากเงียบ ชอง 7 การเมืองแรง: มิน พีชญา ไมรูผูใหญชอง 7 ไมปลื้ม มั่นใจมีละครที่ดีเลน ปดหางพอรช
ศรัณย รับคุยกับ บอย ปกรณ แคพี่นอง
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รับ “หลิน” เปนแฟนเต็มปาก “โทนี่” เผยมีชวงโปรโมชั่น: โทนี่ รากแกน รับหลิน กมลพรรณ เปนแฟนแลว เผย
มุมมองความรักเปนโปรโมชั่นแบบสุขวันตอวัน ยันไมฉาบฉวย
สั่งหามนองชายไปปารตี้กับ “ภูผา” “มิ้นต” ขอคนดูเปดใจรับ “คิวบิก”: มิ้นต ชาลิดา รับสั่งหามนองชายไป
รวมงานปารตี้ของ ภูผา เตชะณรงค เพราะเปนหวง และสถานที่ไมเหมาะสม วอนขอโอกาส คนดูเปดใจตนเลนบท
นาค ในคิวบิก
“ชาคริต” แยมธุ รกิจเปดตั ว ต.ค. ยังไมคิดป มทายาทรอบานเสร็ จ: ชาคริต ตื่ นเตนธุรกิ จที่ทํารวมกับ วุนเส น
ภรรยา ใกลเปดตัวในเดือนตุลาคมนี้ ไมหวั่นสินคาใกลเคียงคนอื่น เพราะทุกคนยอมมีขอดีตางกัน อีกทั้งเจาตัวยัง
เผยอีกวาไมพรอมมีทายาทขอรอใหบานใหมสรางเสร็จกอน
“มะหมี่” พักงานโกอินเตอร ดูแลพอปวยกลามเนื้อออนแรง: มะหมี่ นภคปภา กลับประเทศไทยแลว เพราะอยาก
ดูแลพอที่ปวยเปนโรคกลามเนื้อออนแรง ลุยธุรกิจเสื้อผา เตรียมเปดบริษัทโปรดักชั่นเฮาส
ตองใชเวลาศึกษา “พีช” รับควง “นท” ถี่: พีช พชร แจงไปไหนมาไหนกับนท พนายางกูร บอย เพื่อศึกษากันมให
มากขึ้น ยิ้มแฟนคลับไมมีแอนตี้
ไมคิดเคลียร “ดีน” “ธัญญา” ลั่นเตือนสติ “เปก” อยาแรด: ธัญญา ธัญญาเรศ รับเคลียรภาพ ดีน พรรณเพียง
เดือน กับสามี เปก สัญชัย จบแลวย้ําไมตองการเคลียรคูกรณี เพราะเรื่องไมมีอะไร ปดปลอยไลนหลุดออกมา แจง
แท็กรูปหาสามีเพื่อตองการเตือนสติ
ปาดหนา “หมาก” รับงาน “เจมส” แจงชวดละครเชื่อ “เอ” ไมใชตนเหตุ: เจมส มาร มั่นใจ เอ ศุภชัย ไมใช
ตนเหตุที่ถูกดองงานละคร ชี้นาจะอยูที่ขั้นตอนการพูดคุย และจังหวะที่เหมาะสม ย้ําผจก. คนดังไมไดปาดหนาเคก
งานพรีเซ็นเตอรจาก หมาก ปริญ มาให
ปดนอยใจ 7 สี “เขต” โวตอสัญญาอีก 3 ป: เขต ธาราเขต ปฏิเสธขาวนอยใจชอง 7 ไมคอยปอนงานให แจงยัง
ภักดี เพราะผูใหญมีงานใหตลอด และเพิ่งเซ็นสัญญาไปอีก 3 ป เชื่อวาภายในเดือนสิงหาคมนี้มีงานละครใหชม 2
เรื่อง
โพสตภาพผัดสะตอไมเกี่ยว “เอ” “ใหม” เมินโดนเหน็บในไอจี: ใหม ดาวิกา ไมตอบโต เอ ศุภชัย แอบเหน็บในไอ
จีดวยการสั่งผาพันคอที่ถูกอางวาขโมยไอเดียนางเอกสาว อางจะเอาเงินไปบริจาคใหเด็กดอยโอกา พรอมเผยการ
โพสตรูปผัดสะตอไมไดจงใจประชดฝายตรงขาม
“ไก-คิม” เฮมีทายาท ลั่นเปนเรื่องที่ไมคาดฝน: ไก มีสุข แยมตั้งทองเกือบ 2 เดือนแลว รับอาการแพทอง ไม
กําหนดตองไดผูหญิง หรือผูชาย ขอทํางานพิธีกรจนกวาจะทําไมไหว
โตหมั้นเงียบ “ณเดชน” “ญาญา” ดีใจติดภาพคูบุญ: ญาญา อุรัสยา ปฏิเสธขาวผูใหญทั้งสองฝายหมั้นเงียบกับ
ณเดชน รับตกใจกับขาวนี้ ยืนยันความสัมพันธเปนเพื่อนสนิท
ปด “ออย” ยองลองชุดแตงงาน “ลิฟท” ลุนเพื่อนเปนฝงเปนฝา: ลิฟท สุพจน ยัน ออย ธนา เพื่อนสนิท ไมไดไป
ลองชุดแตงงาน โบยเรื่องแผนวิวาหใหไปถามเจาตัวเอง เพราะตนก็ลุนฟงขาวดีจากเพื่อนอยูเหมือนกัน
แจงถอนตัว “บางระจัน” “ปอ” มั่นใจฝมือ “เตย”: ปอ ณัฐวุฒิ ลั่นขอถอนตัวจาก บางระจัน เพราะเตรียมเปด
กลองละครเรื่องใหมของคายชลลัมพี เรื่อง สายลับสามมิติ มั่นใจฝมือพระเอกรุนนอง เตย พงศกร มาแทนตน
ตกใจ “เจนี่” เครียดเขา รพ. “โดม” ลั่นไมถามเรื่องสวนตัว: โดม ปกรณ ลัม ไมรูเรื่อง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
เครียดกับขาวฉาวจนเขาโรงพยาบาลเผยตอนถายทําละครเรื่อง เสนหา สัญญาแคน กับนักแสดงสาว สุขภาพปกติ
ดี ยอมรับตกใจกับขาว แตไมถามเรื่องสวนตัว
หวง “แพทริเซีย” ยังเด็ก “ปอป” ไมกลาคิดเกินเลย: ปอป ฐากูร ย้ําสัมพันธ แพทริเซีย กูด แคพี่นอง เกรงใจ
ครอบครัวฝายหญิงคอนขางหวง
ถูกทาบถายแฟชั่นคู “วันใหม” “บอย” ทําเลสิกตาไมกระทบงาน: บอย ปกรณ เผยถูกทาบทามใหถายแบบและ
ออกรายการคูกับนองสาวบุญธรรม วันใหม จริง แตยังไมพรอม เพราะเอกสารขอรับนองบุญธรรมยังไมเรียบรอย
เชื่อไมเกินปนี้เสร็จ แจงทําเลสิกตาไมกระทบงานละคร เพราะเทคโนโลยีทําใหไมตองพักฟนนาน
ไมรู “เจนี่” สนิท “เอ ชนมสวัสดิ”์ “ประวิทย” แจงเปนเรื่องสวนตัว: ประวิทย มาลีนนท ยันไมรูเรื่อง เจนี่ สนิท
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เอ ชนมสวั สดิ์ สามี ตู นันทิดา มองเปนเรื่องสวนตัวไม ขอเอยถึง รับกระแสเจมส จิรายุ ดีเกินคาด ปด ดันแทน
ณเดชน คูกิมิยะ
รับสนิท “มัดหมี่” “เตย” ปดเดินหนาจีบ: เตย พงศกร ยอมรับคุยกับมัดหมี่ พิมดาว จริง แตไมเคยเดินจูงมือที่
สยาม โอกาสพัฒนาเปนเรื่องของอนาคต ปลื้มพระเอกรุนพี่ปอ ณัฐวุฒิ เอยปากใหกําลังใจ
ยังจิตตกเรื่องปากเบี้ยว “จะ” โอด “ซิกเซนส2” งานหิน: จะ จิตตาภา เผยกังวลปากเบี้ยวเวลายยิม ถึงแมจะหาย
จากโรคอัมพาตบนใบหนาแลวก็ตาม โอดละครเรื่อง ซิกเซนสสื่อรักสัมผัสวิญญาณ ภาค 2 ถายทํายาก และนาน
เทากับละคร 2 เรื่อง
นอมรับกฎลงดาบชอง 7 “ตุกตา” อึกอัก “ออม” ตนเหตุกองลม: ตุกตา จิตรลดา ปลื้มชอง 7 ออกมาตรการ
นักแสดงรับอีเวนทชนคิวละคร รับปญหาดาราเบี้ยวกองปญหาโลกแตก ปดตอบคนเบี้ยวงานที่แทคือ ออม อรรค
พันธ อางพูดถึงโดยรวมไมไดหมายถึงใครโดยเฉพาะ
ยินดีชวยงานครอบครัว “โนต” “ปู” เตรียมลัดฟา กระชับรักที่ “อังกฤษ”: ปู ไปรยา ยินดีเปนพรีเซ็นเตอรหลอด
ไฟ เลเซอร ธุรกิจครอบครัว โนต วิเศษ แยมวางแผนบินไปพักผอนที่อังกฤษกับฝายชาย
ถูกแฟนคลับ “เจมส” ตอวา “นุย” ร่ําไหยันมีมารยาทพอ: นุย สุจิรา ร่ําไหเศราใจถูกแฟนคลับ เจมส จิรายุ ตอวา
ในทางลบ ยันไมคิดตอความยาวสาวความยืด ดานพระเอกหนุมปดดังแลวหยิ่งไมถายรูปคู เพราะอางแคใสบ็อ ก
เซอรเลยไมสะดวก
“แมหนอย” ยังหวง “แพนเคก” ปดเรงแตง “สารวัตรหมี่”: แมหนอย นวลนง ของสาวแพนเคก เขมนิจ ปฏิเสธ
ไมเรงใหลูกสาวแตงงานกับ สารวัตรหมี เปรมานนท เผยทุกอยางขึ้นอยูที่คน 2 คน
“พลอย” พรอมนอมรับหากชองตัดฉากลงอาง เมินขาวสัมพันธ “หนุม”: พลอย เฌอมาลย รับเสียดาย หากชอง
ตัดฉากเลิฟซีนลงอางคูกับโปป ธนวรรธน จริง โดยสวนตัวทํางานอยางเต็มที่แลว โตขาวลือที่วาตัวเองโลกสววนตัว
สูงจนทีมงานกองละคร สามีตีตรา ไมกลาเขาใกล พรอมยืนยันความสัมพันธกับ หนุม วันเฉลิม แคพี่นอง
เปนหวง “เจนี่” “เคน” เชื่อขาวไมกระทบงาน: เคน ภูภูมิ เผยละครเรื่อง ดาวเคียงเดือน มีการปรั บบทจากนว
นิยายคอนขางเยอะ รับผูจัดตั้งใจจะใหเปนภาคตอ เปรยเปนหวงสาวเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เชื่อกระแสขา วไม
สงผลกระทบตองานละคร แรงเงา 2
“พิงคกี้” ซื้อที่ปกหลักอินเดีย ยันไมใชคนในรูป “ธัญญา” โพสต: พิงคกี้ สาวิกา ลั่นอาจเตรียมอําลาวงการบันเทิง
ไทยปหนา วางแผนสรางรากฐานที่ประเทศอินเดีย ยันไมใชบุคคลในภาพที่ ธัญญา ธัญญาเรศ โพสตในอินสตาแก
รม
ไมหวั่นเหล็กชอง 7 “ยุย” เผยสัญญาเพิ่ม 5 ป: ยุย จีรนันท ไมกลัวชอง 7 ออกกฎเหล็กในการรับงานอีเวนทของ
นักแสดงในสังกัด เผยสวนตัวเนนรับงานอีเวนทไมชนละครอยูแลว อีกทั้งยังรับวาเพิ่งตอสัญญาอีก 5 ป
ยังไมฮอตตองตั้งใจ “เตย” ปดอัพคาตัวราคาเหยียบแสน: เตย พงศกร ยันไมไดมีการเพิ่มคาตัวเหยียบแสน โบย
เปนเรื่องของผูใหญ ตัวเองมีหนาที่แคทํางานใหออกมาดีที่สุด
“เบนซ-เข็ม-ชนะ” ถอนตัว “ตุก” อึกอักกองถายปวน: ตุก จันทรจิรา รับ เบนซ พรชิตา ถอนตัวจากละครเรือน
ริษยา จริง เหตุเพราะตองเตรียมตัวเปนเจาสาว รวมถึงผูกํากับ ชนะ คราประยูร ติดกํากับละครเรื่องอื่น จึงตอง
เปลี่ยนผูกํากับ ขณะที่เข็ม รุจิราก็ถอนตัวเชนกัน ย้ําไมเครียดกับปญหา เพราะเปนสิ่งที่ตองเจอ
“ตูน” ปดญาติ “กอย” เรงวิวาห รับไปงานแตงพี่ชายหวานใจ: ตูน อาทิวราห ปฏิเสธญาติ กอย รัชวิน แซวถาม
เรื่องขาวดี เปรยไปงานแตงพี่ชายนางเอกสาวมาจริง แตตนเองก็มีคิดเรื่องครอบครัว แตไมใชเร็ว ๆ นี้
“มิน” วอนสื่ออยาชงเกาเหลา “เจมจิ”: มิน พีชญา วอนอยาจุดชนวนเกาเหลา เจมส จิรายุ เพราะยืนยันไมเคย
ถูกหักหนา ปดทราบเรื่อง โบ ธัญญะสุภางค เสียบทพจมานในละคร บานทรายทอง เผยไมเสียเซลฟ มั่นใจในการ
ตัดสินใจของชอง:
“แมท” รับสนิท “แพท” กั๊กยังไมเรียกแฟน: แมท ภีรณีย เผยกําลังคุยหนุมนอกวงการชื่อ แพท จริง แตยังไมใช
แฟน เพราะอยากใชเวลาอีกหนอย แตเผยวาผูใหญทั้งสองฝายรับทราบ
“อารต” ขําถูกมองเปนพระเอกแอบแมน ปลื้ม “กุหลาบไฟ” เปรี้ยง: อารต พศุตม เผยไมซีเรียสถูกมองเปน
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พระเอก อ. แอบแมนสองผูชายในฟตเนส รับมองจริง เพราะอยากไดหุนแบบนั้น ลั่น น้ําฝน พัชรินทร เขาใจดีวา
เปนแคขาว อีกทั้ยังดีใจที่ละครเรื่องกุหลาบไฟไดรับกระแสตอบรับดี
คืนรัง “แกรมมี่” อีกครั้ง “เสก” เตรียมสรางศูนยปฏิบัติธรรม: เสก โลโซ หวนคืนเซ็นสัญญารวมธุรกิจกับ แกรมมี่
อีกครั้ง พรอมเปดคายเพลงใหมภายใตชื่อ โลโซ เอนเตอรเทนเมนต
“เทยา” ปดรีเทิรน “โคฟ” ยังรับงานในไทย-อเมริกา: เทยา โรเจอร ปฏิเสธหวนคืนดีกับหนุมตาน้ําขาว โคฟ อดีต
หวานใจ เผยกําลังดูงานละครอยู ตั้งใจจะลุยงานทั้งประเทศไทยและอเมริกา
“ฟรอยด” ยัน “โทนี่” ไมไดแยง ทําใจจบ “หลิน” ไมสวย: ฟรอยด ณัฏฐพงษ เมินถูกคนมองพูดมาก เอยถึงโทนี่
รากแกน ไมไดแยงอดีตแฟนสาว แตยอมรับระหวางตน กับ หลิน กมลพรรณ จบกันแบบไมสวย จึงอยากคุยกับ
แฟนเกา
“ปอง” ไมพรอมทํางานเบื้องหลัง ควง “แกว” สยบขาวรักราว: ปอง ณวัฒน ลั่นยังไมพรอมผันตัวเปนผูจัดละคร
ขอสะสมประสบการณ เ บื้ องหน าให เ ต็ ม ที่ กอน แจงไม ตั้ ง ใจควง แก ว จริ ญ ญา ออกงาน แต เ พราะทุ กอย า ง
เหมาะสม จึงพาออกมาคูกัน ไมไดเลิกกันอยางที่เปนขาว
โตตามจีบ “มิว” จนแฟนหึง “อาเล็ก” ยันไมสนิทเกินเลย: อาเล็ก ธีรเดช ปฏิเสธขาวกิ๊ก มิว นิษฐา ยืนยันแค
เพื่อนนักแสดงในกอง ทรายสีเพลิง ไมไดจีบจนทําใหแฟนหนุมของสาวมิว หึง อยางที่เปนขาว
พา “แตงโม” เจอแมแลว “โตโน” แจงฝายหญิงลบภาพคู: โตโน ภาคิน เผยวันแมที่ผานมาพานางเอกสาว แตงโม
ภัทรธิดา ไปกินขาวกับแมตนจริง พรอมแจงเหตุผลที่แฟนสาวลบภาพคูออกจากไอจี เพราะไมอยากใหเปนปญหา
บานปลาย
ปดขึ้นแทนลูกรัก “แอน” “ท็อป” ย้ําตั้งใจทุกเรื่อง: ท็อป จรณ ขอบคุณ แอน ทองประสม ที่ชมวาเปนนองที่
นารัก ปฏิเสธไมไดขึ้นแทนลูกรักของนางเอกรุนใหญ ขอตั้งใจทํางานทุก ๆ เรื่องเต็มที่
เมินกระแส “เจนี่” ติดลบ “นิด” เชื่อไมทอง: นิด อรพรรณ แจงชอง 3 ไมมีคําสั่งพิเศษเรื่อง เจนี่ เทียนโพธิ์
สุวรรณ ยันละคร เสนหา สัญญาแคน ยังคงเดินหนาถายทําตอไป ไมหวั่นกระแสติดลบตัวนางเอก
ขอโทษทํากอง “ปกมาร” นับ 1 ใหม “เอก” เผย “กัปตัน” เปนผูจัด: เอก บุษกร ออกปากขอโทษทีมงานกอง
ละครเรื่อง ปกมาร ชี้แจงสาเหตุที่ถูกปลดออกจากละคร เปนเพราะคิวละครชนกัน แจงไมมีปญหานางเอกรุนนอง
อยาง โม มนชนก แนนอน อีกทั้งยังเผยอีกดวยวาแฟนหนุม กัปตัน ภูธเนศ เตรียมขึ้นแทนเปนผูจัดละคร
แคบังเอิญ “สน” โต “แยม” ตามเฝา: สน ยุกต แจงภาพถายกับ แยม มทิรา ที่กองละคร หัวใจเรือพวง เผยเปน
แคเรื่องบังเอิญ ยอมรับวาสนิทกันจริงแตไมถึงขั้นแฟน เผยเปนหวงฝายหญิงที่ตกเปนขาวชูสาว
ชี้ดวงงาน “อั้ม” มีเปลี่ยนแปลง อ.ลักษณ ฟนธง “เจนี่” คืนวงการยาก: หมอลักษณ เผยเรื่องราวในวงการบันเทิง
เรื่องใดที่เกิดขึ้นแลวจะไมเกิดซ้ํา แยมดวงชะตา เจนี่ อัศวเหม คืนวงการยาก หลังประกาศแตงงาน สวนอั้ม พัชรา
ภา มีแนวโนมโยกยาย แนะอยาทําเบื้องหลัง เพราะดาวมีไวใหคนมอง
“แอริน” เปลาอยากมีเรื่องกับใคร ปดโพสตภาพชู 3 นิ้ว พาดพิง “เจนี่”: แอริน ยุกตะทัต ชี้แจงภาพถายชู 3 นิ้ว
ในไอจี ไมไดตั้งใจเลียนแบบใคร วอนคนอยาคิดมาก เผยความสัมพันธหนุม ไรอัน เจทท ดีขึ้น
รักแทไมแพระยะทาง “แพทตี้” เชื่อใจ “แดน”: แพตตี้ อังศุมาลิน รับติดตอ แดน วรเวช แฟนหนุมตลอด แมจะ
อยูคนละประเท ไมหวั่นแมจะอยูไกลกัน
หวิดเจออดีตรัก “โดม-ตาร” ที่ญี่ปุน “พลอย” ลั่นชีวิตโสดแฮปป: พลอย เฌอมาลย รับไปเที่ยวญี่ปุน 5 วัน ไม
เจอโดม ปกรณ ลัม ลนาวิน ตาร เผยไมมีเหตุผลตองไปแอบเจอ ลั่นชีวิตโสดมีความสุขดี
“วุนเสน” ยัน “เจนี่” ไมทอง โตแกงนางฟาแตก: วุนเสน วิริฒิพา ลั่นเจนี่ อัศวเหม ไมไดทอง แกงนางฟายังคง
เปนเพื่อนกันแนบแนน ยินดีที่เพื่อนเปนฝงเปนฝา
“แตงโม” ฟุงเขากับ “แมนอย” ไดดีลั่นรูปขาคูไมมีเจตนาสื่อคูขา “โตโน”: แตงโม ภัทรธิดา รับ โตโน ภาคิน พา
ไปเจอแมของฝายชายจริง พรอมบอกวาเขากันไดดีมาก ๆ นอกจากนี้แจงรูปที่โพสตขาคูกันไมไดหมายถึงคูข ากัน
แตเราจะเกาไปพรอม ๆ กัน แตที่ลบออก เพราะกลัวจะเกิดปญหา
ปดโพสตเหน็บใคร “โย” ขออยาโยงประเด็น: โย ยศวดี แจงเพื่อนชายคนสนิทใหถวยรางวัลตุกตา “รักกันแหงป”
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ปฏิเสธโพสตรูปเพื่อเหน็บแนมสาว เจนี่ ลั่นหัวแตกจริงเพราะเดินชนเหล็กเวที ไมไดมีเจตนาหนีนักขาว วอนอยา
จับประเด็น
“เบลลา” เปนหวง “เจมสจ”ิ เผยทํางานเยอะหางเวียร: เบลลา ราณี แจงภาพคู เวียร ศุกลวัฒน อาจเปนภาพเกา
มาเลาใหม เพราะไมไดเจอกันมานานแลว เนื่องจากตางคนตางทํางาน ยืนยันสัมพันธยังเหมือนเดิม รับเปฯหวง
เพื่อนนักแสดง เจมส จิรายุ
ปรับตัวหลังถูกแอนตี้ “เจมสจ”ิ ไมชัวรประกบ “ญาญา”: เจมส จิรายุ เผยไมแนใจจะไดลงละครคู ญาญา อุรัสยา
หรือไม เพราะผูใหญยังไมไดแจงใหทราบ ทั้งนี้ ปดถอนตัวละครเรื่องนนี้ เพราะชนกับการบินไปประเทศเกาหลี
พรอมปรับตัวใหเขากับชีวิตในวงการบันเทิงมากขึ้น หลังถูกกระแสแอนตี้อยางหนัก
พระเอกบอลลีวูดแคเพื่อน “พิงคกี้” ปฏิเสธสรางกระแส: พิ้งคกี้ สาวิกา แจงขาวภาพหลุดควง สุมันท พระเอก
บอลลีวูดกินขาวจริง แตยังไมเกินนคําวาเพื่อน ย้ําไมไดสรางกระแสใหตัวเอง ถาเปนแฟนแลวจะบอก
“ใบเตย” ปดแทน “ชมพู” ถายมิทีนรับทรัพย 10 ลาน: ใบเตย อารสยาม ขอบคุณกระแสแนนอนอกแรง โวงาน
เปนพรีเซ็นเตอรเขาเพียบ รับทรัพยเหยียบ 10 ลาน ปดขึ้นแทนพรีเซ็นเตอรมิสทีนแทน ชมพู อารยา
ลบอินสตาแกรมตัดปญหา “เจนี่” ยันไมทิ้งวงการ: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยชีวิตหลังจดทะเบียนสมรส เหมือน
ไดเติมเต็ม แจงประเด็นลบอินสตาแกรม เพื่อตัดปญหาความวุนวาย ชี้อยากติดตามตามที่ไอจีสามีไดเลย
แพลนบวชกอนอายุ 30 “เวียร” เตรียมลุยเบื้องหลัง: เวียร ศุกลวัฒน แจงไมพรอมบวชปนี้ วางแผนบวชกอนอายุ
30 เผยไปรับ เบลลา ราณี ที่สนามบินจริง แตยังเปนแคพี่นอง
แกงนางฟา รักกันดี “เจน” ยืนยันไมโกรธ “เจนี่”: เจนสุดา ปานโต ยืนยันแกงนางฟายังรักกันดี รับตกใจหลัง
ทราบวาเจนี่ จดทะเบียนสมรส เผยโทร.ไปแสดงความยินดีแลว
ตัดฉากเลิฟซีนใน “ตนรักฯ” “คิม” ปอง “เจ็ท” ทําตามบท: คิมเบอรลี่ เผยละครเรื่อง ตนรักริมรั้ว อาจไมมีฉาก
เลิฟซีนนั้นเปนไปตามบทประพันธ ไมไดถูกแฟนหนุม เจ็ท ณัญพงศ ตัดออกแตอยางใด
ยันสัมพันธ “ตู-หนุม” ไมมีอะไร “พีเค” แจงพี่ชายเปนคนอัธยาศัยดี: พีเค ปยวัฒน ยืนัน หนุม ชลทิศ พี่ชายแท ๆ
ของตน ไมไดเปนอะไรกับสาวใหญ ตู นันทิดา อยางที่ คนสงสัยลานเปอรเซ็นต เผยทํางานเปนกงสุลที่นิวยอร ก
เวลาคนไทยไปที่นั่นมักพาไปเที่ยว เทานั้น
ออกงานครั้งแรกมีการดคุมนับสิบ “เจนี่” ปดปากเรื่อง “ตู”: เจนี่ เทียรโพธิ์สุวรรณ ออกงานครั้งแรก หลังการจด
ทะเบียนสมรสกับ เอ ชนมสวัสดิ์ พรอมการดสวนตัวนับ 10 คน ลั่นไมขอตอบเรื่องของ ตู นันทิดา แกวบัวสาย
ไมพรอมลงหลัก “ติ๊งโนต” “บุม” เรงผอนบาน 30 ลาน: บุม ปนัดดา เผยยังไมพรอมลงหลักปกฐานสรางบานกับ
แฟนหนุม ติ๊งโนต ยืนยันคําเดิม รอฝายชายไดแชมปจากการแขงขันมอเตอรไซคระดับโลกกอน ชี้เรงผอนบาน 30
ลานใหหมด
ทิ้งลายคาสโนวาเพื่อ “นาตาลี” “ฟลุค” ลั่นอยากแตงงานปหนา: ฟลุค เกริกพล เผยเลิกเลนไลน และเลิกคุยกับ
สาว ๆ เพื่อหวานใจ นาตาลี เจียวรนนท แจงสัมพันธตอนนี้แฮปปดี แตไมไดทิ้งสายคาสโนวา แคทําในสิ่งที่ถูกตอง
ใหกําลังใจรุนพี่โดนแอนตี้แฟน “ใบเตย” ขอบคุณ “แนนอก” เปลี่ยนชีวิต: ใบเตย อารสยาม เผยขอเปนกําลังใจ
ใหรุนพี่ในคายฝาวิกฤติแอนตี้แฟน หลังที่เคยโดนแอนตี้อยางหนักกอนหนานี้ ฟุงแนนอกเลี่ยนชีวิต โอดโหมงาน
หนักจนเขาโรงพยาบาลบอย
“ประวิทย” อึกอักเรื่อง “เจนี่” แงมอยากรวมงาน “อั้ม”: ประวิทย มาลีนนท อึกอักพูดเรื่อง เจนี่ อัศวเหม มอง
เปนเรื่องสวนตัว ไมอยากพูดถึงรายละเอียดที่นางเอกสาวพาสามี เอ ชนมสวัสดิ์มาสวัสดี เหตุรูจักฝง ตู นันทิดา
เชนกัน
ลือสนั่นเลิก “จูเนียร” แลว “คริส” ยันทุกอยางเหมือนเดิม: คริส หอวัง โตกระแสขาวลือเลิก จูเนียร วัชรพล
ทายาทสื่อใหญ ยันความสัมพันธฝา ยชายยังปกติ เขาใจธรรมชาติของขาว เผยยังคงไปไหนมาไหนเหมือนเดิมแต
ไมไดถายรูปคู
“หนาตา” คนติเยอะ “โบ” เปรยอยากทําตา: โบ ญญะสุภางค ไมซีเรียสคนติเยอะเรื่องการแสดงและหนาตา จะ
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นําทุกคนติชมมาพัฒนาฝมือ ยอมรับคิดทําศัลยกรรมตา เพื่องาน
ไมมีใครสั่งหามโพสตรปู คู “เบลลา” “เวียร” ลั่นเปนหวงฐานะนองสาว: เวียร ศุกลวัฒน หวง เบลลา ราณีในฐานะ
นองสาว เขาใจ เจมส จิรายุ ถายภาพเขาเยี่ยมเบลลาขึ้นหนา 1 เพราะพระเอกดัง แจงไปรวมงานศพยายแพนเคก
เขมนิจ จริง แตไมไดเจอกัน
“อวน” ไมพรอมเรียก “แจม” แฟน: อวน รังสิต รับถูกใจของขวัญวันเกิดจาก แจม ชรัฐฐา อิมราพร แตยังไม
พรอมเรียกแฟน เพราะยังเหมือนเปนพี่นองกันมากกวา ขอดูแลกันไปอยางนี้กอน
ขอโทษแฟนคลับ “ญาญา” “มารช” ยันไมไดสร างกระแส: มารช จุฑาวุฒิ เผยขอความทวิ ตอําเลนเรื่องคบ
สาวญาญา อุรัสยา เนือ่ งในวัน เอพริลฟูลเดย ลั่นขอโทษนักแสดงสาว และแฟนคลับ
“มิค” ลดน้ําหนัก 8 กก. อยากดูดีวันแตงงาน “เบนซ”: มิค บรมวุฒิ ฟตลดน้ําหนัก อยากดูดีที่สุดวันแตงงานกับ
เบนซ พรชิตา เผยน้ําหนักลดไปแลว 8 กิโลกรัม
อึกอัก “จา” เลนหนังฮอลลีวูด “เสี่ยเจียง” ลั่นตอสัญญาอีก 10 ป: เสี่ยเจียง สมศักดิ์ ไมแนใจ จา พนม แสดง
หนังฮอลลีวูด เผยสัญญากับทางสหมงคลฟลมเพิ่งตอไปอีก 10 ป แสดงเฉพาะหนังไทย ไมเกี่ยวหนังตางประเทศ
มีภาคตอ “ปนอนงค” “มิน” ปดตกบัลลังกลูกรัก: มิน พีชญา เผยละครภาคตอจาก ปน อนงค ประกบคู เวียร
ศุกลวัฒน ปดลบคําสบประมาทตกบัลลังกลูกรัก ไมรูกฎเหล็กชอง 7 หามรับอีเวนท ยันใหคิวละครเปนหลัก
เมินขาว “จะ” แอปลื้ม “หลุยส” ฟุง 4 ป แตง “นุน”: หลุยส สก็อต เผยขาว จะ จิตตาภา ไมหวั่นกระทบ
ความสัมพันธแฟนสาว นุน รมิดา ยันไรปญหากับทุกฝาย อยูวงการมานานเลยชินกับขาวแบบนี้
ปดถูกถอดพรีเซ็นเตอรน้ําดํา “เจมสจิ” แจงขาวแฟนคลับปวนกอง: เจมส จิรายุ โตถูกปลดออกจากการเปนพรี
เซ็นเตอรผลิตภัณฑน้ําดํา แตยังไมถึงเวลาโปรโมท รับไดรับบทเรียนจากกระแสขาวเยอะมาก แตก็ตองขอบคุณทุก
เรื่องราว แจงแฟนคลับไปหาที่กองถายไมไดทําใหกองละครปวนอยางรุนแรง
“แม็ค” รับ “ปุยฝาย” แอบหึง ฟุง พอแม รักฝายหญิง: แม็ค วีรคณิศร ปลื้ม ปุยฝาย ณัฏฐพัชร เขากับครอบครัว
และ พอแม ไดดี ชมเปราะฝายหญิงจริงใจ และเผยคบจริงจัง คาดหวังใหเปนคนที่ใชในอนาคต
รอสรุปฤกษแตง “เติ้ล” อยากมีลูกเลย: เติ้ล ตะวัน เปรยนัดสรุปวันแตงอีกรอบ สวนฤกษเดือนเหมือนเดิม คือ
พฤษภาคม ฟุง กระแต เสาวคนธจับคูกับ เอมี่ กลิ่นปทุม ปรึกษาเรื่องแตงงานกันแลว
โตตําแหนงเจดัน “หลุยส” “สตางค” รับสัมพันธเพื่อนสนิท: สตางค ดิษยนันท ปดเปนคนผลักดัน หลุยส ใหเปน
วาที่พระเอกชอง 7 แยมความสัมพันธแคเพื่อนสนิท
“มะเดี่ยว” ปดมีปญหา “หลุยส” วิจารณ “ฟาจรดทราย” ฐานะคนดู: มะเดี่ยว ชูเกียรติ ปดเกาเหลา หลุยส
สยาม สังวริบุตร โอดวิจารณ ฟาจรดทราย ในฐานะคนดูละครคนหนึ่ง
โลงอกหลัง “พระเปก” บวช “ธัญญา” รับถูกทักดวงถึงฆาต: ธัญญา ธัญญาเรศ สุดปลื้มไดเหนชายผาเหลือง เปก
สัญชัย หลังตัดสินใจครั้งที่ 4 ลั่นทานบวชเพราะถูกทักดวงถึงฆาต รับความคืบหนาฐานะผูจัดละครเสนอชองยังไม
ผาน แตขอสูตอ
ยังไมตอสั ญญาโพลีพ ลัส “เกา” เปรยรอพรอมกอน: เกา จิรายุ รับ หมดสัญญากับโพลีพลั สแลว แต ยังไมเซ็ น
สัญญาใหม เปรยอยากรอใหพรอมกวานี้กอน เพราะหากทําไดไมเต็มที่จะรูสึกเกรงใจ
“เจนี่” พา “เอ” เจอแกงนางฟา “วุนเสน” โบกมือลา “แชนแนลวี”: วุนเสน วิริฒิพา ไมทราบปญหาภายใน
แชนแนลวี ขอโบกมือลาหนาที่วีเจ เผยเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พา สามี เอ ชนมสวัสดิ๋ มาพบเพื่อน ๆ
ไมโกรธ “มารช” โพสตเปนแฟน “ญาญา” ปด “ณเดชน” ขับรถรับสง: ญาญา อุรัสยา ปฏิเสธขาว ณเดชน คูกิมิ
ยะ ขับรถรับสงที่มาหาวิทยาลัย แจงไมเคยโกรธ มารช จุฑาวุฒิ โพสตขอความบอกคบหากัน ยอมรับนักแสดง
หนุม โทร.มาขอโทษแลว
“พิงคกี้” ลั่นโสดสนิท ยัน “สุมัน” แคเพื่อนรวมงาน: พิงคกี้ สาวิกา เผยสัมพันธ สุมัน พระเอกอินเดีย เปนแค
เพื่อน สวนที่มีภาพไปกินขาวกัน แคเพราะพาเที่ยวฐานะเจาบาน
ยาหอม “โนต” ถูกตองและถูกใจ “ปู” โดนมือมืดแฮ็คไอจีดาเพื่อน: ปู ไปรยา เผย โนต วิเศษ เปนคนที่มาในเวลา
ที่ถูกตองและถูกใจ แจงอินสตาแกรมโดนแฮ็ก ตกใจมีโพสตคําหยาบคายดาเพื่อน
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“หนิง” โต ทองลูกคนที่ 2: หนิง ปาณิตา ธรรมวัฒนะ ชี้แจงวาตนไมไดตั้งทองลูกคนที่สอง แตยอมรับวาไมไดมี
การคุมกําเนิดแตอยางใด ซึ่งขาวลือที่ออกมาอาจจะเปนเพราะตนเองเคยพูดคุยเลน ๆ ในกลุมเพื่อนฝูงมากกวา
รับสงสาร “ภีม” ลูกชาย “เจค” เหน็บ “แอน” ใชลูกหาเลี้ยง: เจค ศตวรรษ ดุลยวิจิตร โตทอดทิ้ง ภีม ภาคิน
บวรศิริลักษณ ย้ําเปนลูกของตนเองจริง ที่ตนไมเคยปฏิเสธดังที่ขาวออกมา แตเนื่องจากทั้ง๕ไดเลิกราจากการเปน
สามีภรรยามาเปนวลานานแลว และสวนตัวเองก็ไดแตงงานมีครอบครัวใหมแลว จึงไมไดมีการติดตอกลับไปยัง
ครอบครัวเกา
“อั้ม” โตเปนพระเอกปากแดง ซื้อผูชายกินขางถนน: อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท ปดเปนพระเอกปากแดงที่มีขาวว า
ซื้อผูชายกินขางถนน จวกใครทําคงสิ้นคิด
เมิน “เจค” รับเปนลูก “ภีม” สุขใจหาเลี้ยงแม: ภีม ภาคิน บวรศิริลักษณ เผยความรูสึกวาเฉย ๆ ที่เจค ศตวรรษ
ดุลยวิจิตร ออกมายอมรับวาตนเปนลูกชายจริง โดยอางวาพอนั้นมีครอบครัวใหมแลว ยืนยันมีความสุขดีที่ไดหา
เลี้ยงแม เพราะเชื่อวาเปนหนาที่ของลูกทุกคน
ยินดีหากมีลูกกอนแตง “เมย” เครียดปญหาสุขภาพ: เมย เฟองอารมณ เปดใจแมจะคบกับ หนุม กรรชัย กําเนิด
พลอยมานานกวา 14 ป เวลานี้ถาจะแตงงานหรือไมนั้นไมใชเรื่องใหญ และที่สําคัญเคยมีหมอดูที่นับถือทักไววาคู
ของเธอกับฝายชายนั้นจะตองตั้งทองกันกอนถึงจะแตงงานกันไดอยางราบรื่น ซึ่งตัวของนักแสดงสาวเองก็มีกังวล
เนื่องจากปญหาทาสุขภาพที่เคยไดรับการผาตัด ในปจจุบันนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับมดลูกและรังไข จึงกลัววาอาจจะมี
ลูกไดยาก
“แพท” รับภาพจุบแฟนเกา ฉุนถูกทําลายชื่อเสียง: ณปภา ตันตระกูล ยอมรับภาพหลุดจูบหนุมสิงคโปร เผยเปน
ภาพที่ถายนานแลว และทราบวาผูปลอยภาพเปนใครและตองการเพียงทําลายชื่อเสียงของเธอเทานั้น
รับอายภาพจูบ “ปาลม” “เมย” อางเปนมุมกลอง: เมย พิชญนาฏ ขอไมพูดถึงภาพหลุดคลายจูบปากไฮโซ ปาลม
กลางหางดัง ชี้แจงวาเปนมุมกลอง
“โบ” โตขาวตั้งทอง ยิ้ม “แบงค” ใหกําลังใจ: โบ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ ปฏิเสธขาวทอง ยอมรับเสื้อผาที่ตนใสอาจ
ทําใหเขาใจผิดได และหลังจากที่มีขาวนนี้เกิดขึ้นก็ดีใจทีแ่ ฟนหนุม แบงค ร.อ.กฤชพล ใหกําลังใจอยางงดี
รับพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “สงกรานต” เผย “แอฟ” เศรา: สงกรานต เตชะณรงค ยอมรับ แอฟ ทักษอร ภรรยาสาวแอบ
เศราหลังน้ํายาไมแสดงผล ย้ําฝายหญิงอยากมีลูกมาก เผยเรื่องมีลูกไมใชเรื่องงาย
“แอมป” โตชอบไมปาเดียวกัน ย้ํา “เต็งหนึ่ง” แคเพื่อน: แอมป ภูริกูลกฤษฎ เผยสัมพันธ เต็งหนึ่ง กฤษณกันท
แคเพื่อน ลั่นแมนรองเปอรเซ็นต
เขาใจหาก “เอมี่” มีลูกยาก “ซี” เตรียมเขาปรึกษาแพทย: ซี ศิวัฒน เผยหลัง เอมี่ กลิ่นปทุม เขาผามดลูก อาจจะ
มีผลทําใหมีลูกยาก แตไมหวั่นขอคําปรึกษาแพทย
ไมคิดอัพอึ๋มเอาใจสามี “หนิง” เคลียรขาวตบ “เจี๊ยบ”: หนิง ปาณิตา ปฏิเสธขาวอัพอึ๋มหนาอก แลวเลิกใหนมลูก
เพื่อเอาใจสามี จิน จรินทร งงขาวเปดศึกตบ เจี๊ยบ ชมพูนุช กลางงานปารตี้ ลั่นความสัมพันธเพื่อนสนิทยังดี ถึงไม
คอยไดเจอกัน
“ใบเตย” โรห าหมอ หวั่นเป นช็อกโกแลตซีส ต: ใบเตย อารสยาม หวั่นเปนช็อกโกแลตซีสต หลังมีเ ลือดออก
ตลอดเวลา รับหมอสั่งดูอาการ 2 เดือน ไมสนบทแรงรับเลน นางงามตูกระจก จูบจริง อน สราวุธ
เตรียมงานแตงเกือบสมบูรณ “กาย-ฮารุ” เผยพรอมมีลูกใหม: ฮารุ ยามากูชิ แจงสุขภาพทั้งกายและใจดีขึ้น ฟุงได
กําลังใจจาก กาย รัชชานนท เผยขูดมดลูกหมดแลว สามารถมีลูกครั้งตอไปไดงายขึ้น สวนงานแตงงานวันที่ 11
ส.ค.นี้ เตรียมไปไดเกือบรอยเปอรเซ็นตแลว
โตโพสตไอจีกระทบ “เจนี่” “แอริน” วอนอยาโยงเรื่องเกา: แอริน ยุกตะทัต ปฏิเสธโพสตอินสตาแกรมกระทบ เจ
นี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ยันไมไดคิดพาดพิงใคร ยืนยันเปนพื้นที่สวนตัว วอนอยาโยงเรื่องเกา
เมินถูกมองดาราเกรดบี “ซารา” อุบตอบเรื่องอัพอึ๋ม: ซารา มาลากุล เมินคนมองเปนนักแสดงเกรดบี เพราะเหตุ
ถายแบบหวือหวา ไมขอตอบประเด็นเสริมอึ๋มอัพไซสหนาอก แลวแตคนจะคิดเพราะเปนเรื่องสวนตัว
งงขาวซุมหมั้นเงียบ “ญาญา” “ณเดชน” เศราพลาดดูใจแฟนคลับ: ณเดชน คูกิมิยะ โตขาวแอบหมั้น ญาญา อุรัส
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ยา เสียใจไมมีโอกาสไปเยี่ยมแฟนคลัยที่ปวยเปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย แจงละคร แกวตาหวานใจ ตนยังไมไดลง
สวน ลมซอนรัก เปดกลอง ต.ค. นี้
“เบเบ” เคลียรชัด ไมไดศัลยกรรม เครียดชาวเน็ตใชคําแรง: เบเบ ธันยชนก ปดฉีดโบท็อกซหนาเรียว แตฉีดที่คอ
กับไหลเพื่อสุขภาพ ไมเกี่ยวความสวยงาม แตเพราะโตขึ้นหนาเลยเปลี่ยน
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ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิง เชิง “ดาราบันเทิง ” ในหัวขอประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ คือ “ในการเสนอขาวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพตองคํานึงมิใหลวง
ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ตกเปนขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใหความคุมครองอยาง
เครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผูดอยโอกาส” จํานวน 1 ชิ้นขาว
“แอนนี่” สูเพื่อ “ฑีฆายุ” ไมคิดพึ่ง “ฟลม”: แอนนี่ บรูค เผยชีวิตหลังเปนซิงเกิ้ลมัมที่เลี้ยงลูกชายเพียงลําพัง ซึ่ง
สื่อมีการซักไซรถามถึงเด็กวาคนสวนใหญบอกวาเด็กหนาตาเหมือนใคร ซึ่งสาวแอนนี่ ตอบวาเหมือนตนเอง เพราะ
เปนลูกของตน

ตอไปนี้คือตารางแสดงรายการขาวบันเทิง เชิง “ดาราบันเทิง ” ในหัวขอประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ คือ “การพาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจาก
ขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของขาว” จํานวน 2 ขาว
“ปก” เมินคาตัวแซง “ณเดชน” “เจมส จิ” โกยโฆษณาสูง 8 หลัก: ปก ชาญฉลาด ทวีทรัพย ผูจัดการสวนตัวของ
พระเอกคนดัง เจมส จิรายุ ตั้งศรีสุข เผยถึงคาตัวพรีเซ็นเตอรสินคาหลากหลายยี่หอที่มีมูลคามากถึง 8 หลัก ซึ่ง
เจาตัวบอกวาไมทราบวาไดมากกวาพระเอก ณเดชน คูกิมิยะหรือไม เพราะไมทราบวาอีกฝายไดคาตัวเทาไหร
“คิม” รับ “จิ๋ม” คุมกอง “ตนรักฯ” แทน ปญหา “หมาก-เจ็ท” เรื้อรัง: คิมเบอรลี่ แอน โวลเทมัส โตโพสตรูปคู
กับ เจ็ท ณัฐพงศ อหะหมัดจุฬา เพื่อสยบขาวกิ๊กกับพระเอก หมาก ปริญ สุภารัตน ยืนยันไมมีปญหาแฟนหนุม
และที่ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ตองมาคุมกองละครตนรักริมรั้วเองนั้น เพียงเพราะวาแฟนหนุมตองไปดูกอง
ละครอีกเรื่องเทานั้น

สวนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)
จากการสัม ภาษณสื่อมวลชนสายขาวบันเทิง ของหนัง สือพิม พร ายวันเชิง ประชานิยม
จํานวน 3 ทาน ไดแก
1) ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส
2) อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด
3) ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนังสือพิมพคมชัดลึก
สรุปผลตามแนวคําถามไดดังนี้
1) เหตุผลในการเลือกเสนอขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของดารา
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววา เนื้อหาสวน
ใหญที่นําเสนอจะตองเปนเรื่องของศิลปน ดาราที่อยูในกระแสนิยม และกําลังมีผลงาน กลาวคือ ตอง
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เปนที่สนใจอยากรูอยากเห็นของประชาชน ซึ่งทางองคกรไมมีการกําหนดขอบเขตไวแนชัดวาเรื่องใด
สามารถนําเสนอได หรือเรื่องใดไมสามารถนําเสนอได แตจะใหความสําคัญกับน้ําหนักของขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะทําการตรวจสอบถึงที่มาและที่ไปของขาวกับตัวแหลงขาวเอง ถา
เปนเรื่องจริงก็จะทําการนําเสนอออกไป แตถาเปนขาวโคมลอยไมสามารถตรวจสอบหาแหลงที่มาไดก็
จะไมนําเสนอออกไปอยางเด็ดขาด เพื่อปองกันการถูกฟองรองดําเนินคดี
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา หลักการนําเสนอ
ขาวขององคกร คือ ตัวศิล ปน ดาราคนนั้นตองมีลักษณะของการเปดตัวเอง กลาวคือ พรอมที่จ ะ
เปดเผยในเรื่องสวนตัวของตนเอง ซึ่ง สวนใหญก็จะเปนเรื่องราวความรัก ปญหาหัวใจ เพราะเปน
เรื่องราวพื้นฐานที่สื่อมวลชนเองมองวาไมไดรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลของแหลงขาวจนเกินไป อีกทัง้ ตัวของ
ศิลปน ดาราเองก็จะทราบวานอกจากประเด็นขาวดานผลงานตาง ๆ แลว ขาวประเภทรัก ๆ ใคร ๆ ก็
เปนสิ่งที่แฟนคลับใหความสนใจเชนกัน ซึ่งถาตัวศิลปน ดารามีลักษณะที่ไมพรอมจะเปดเผยในเรื่อง
สวนตัวนั้น ๆ สื่อมวลชนก็ไมไดไปทําการรุกรานเพื่อไดขาวมานําเสนอ
ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนังสือพิมพคมชัดลึก กลาววา บุคคลใน
วงการบันเทิงมีจํานวนมาก แตเหตุการณที่เกิดขึ้นและเปนสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจกลับมีจํานวน
นอยที่หนีไมพนเรื่องของผลงาน และความรัก เชน ใครชอบกับใคร จะแตงงานเมื่อไหร พรอมจะมีลูก
หรือยัง ซึ่งหนัง สือพิมพเองก็เปนธุร กิจ อยางหนึ่งที่ตองตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ขณะที่สื่อมวลชนมองวาศิลปน ดาราเปนบุคคลสาธารณะ ฉะนั้นการที่คน ๆ หนึ่ง จะกาวเขามาใน
วงการบันเทิงเขาจะตองยอมรับที่จะสูญเสียความเปนสวนตัวไปบาง เนื่องจากการเปนดารา หรือคน
ดังมักจะไดอภิสิทธิ์จากสังคมทั้งชื่อเสียง เงินทอง และเกียรติยศ ฉะนั้นจึงเปนเรื่องปกติที่คนทั่วไปจะ
อยากรู และอยากใกลชิดเปนเรื่องปกติ
สรุป วา เหตุผ ลในการเลือกเสนอขาวที่เ ปนเรื่องสวนตัวของดารา สื่อมวลชนสาย
บันเทิง ของหนังสือพิม พทั้ง 3 ฉบับ มีเหตุผ ลที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เลือกนําเสนอขาวที่เปน
เรื่องราวของดาราที่กําลังอยูในความสนใจของประชาชน โดยประเด็นสวนใหญที่จะนําเสนอก็เปนเรือ่ ง
สวนตัวของดาราเหลานั้นไมวา จะเปน เรื่องชีวิต ความรัก และการทํางาน เปนตน
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2) มุมมองที่บอกวาดาราเปนบุคคลสาธารณะนั้น สื่อสามารถนําเสนเรื่องสวนตัวของ
เขาไดทุกเรื่องใชไหม
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววา ตองใชการ
พิจารณาเปนกรณีไป เพราะคําวา “สาธารณะ” นั้นไมไดหมายความวาสื่อสามารถจะหยิบยกทุกเรื่อง
มานําเสนอได ตัวสื่อเองตองมีการคัดกรองเนื้อหา ซึ่งจะใชหลักการพิจารณาวาถาเรื่องใดรุกล้ําสิทธิ
สวนบุคคลของแหลงขาวมากเกินไป คือนําเสนอออกไปแลวไมสรางสรรค หรือยิ่งทําใหตัวแหลงขาว
คือ ศิลปน ดาราตองตกอยูในฐานะที่ย่ําแยลงไปอีก ก็จะเลือกที่จะไมนําเสนอเรื่องนั้น ๆ เพราะตัวสื่อ
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เองก็จะตองคํานึงถึงหลักจรรยาบรรณ และหลักมนุษยธรรมวาขาวนั้นจะไปทํารายแหลงขาวมากนอย
แคไหน
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา ไมมีขอบเขตใน
การเลือกนําเสนอเรื่องราวของบุคคลสาธารณะอยางแนชัด เพราะการที่บ อกวาดาราเปนบุคคล
สาธารณะ และตัวดาราเองก็ยินดี หรือมีลัก ษณะนิสัยที่เปดตัวเองกับ สื่อ สื่อก็พรอมที่จ ะนําเสนอ
เรื่องราวของเขาทุกเรื่อง ไมมีขอยกเวน เชน กําลัง คบหาดูใจอยูกั บ ใคร มีปญ หาขัดแยง กับ ใคร ก็
สามารถลงลึกถึงรายละเอียดได ยกเวนบางเรื่องที่ตัวศิลปน ดาราไมพรอมที่จะเปดเผยถึงเรื่องนั้นจริง
ๆ สื่อก็เลือกที่จะไมนําเสนอ เชน ดาราไมไดตองการใหรูวาลักษณะครอบครัวที่บานมีแมใหญ แมรอง
แมเล็ก สื่อก็ไมมีหนาที่ไปขุดคุย เพราะไมอยูในขอบเขตที่ประชาชนอยากรู
ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนังสือพิมพคมชัดลึก กลาววา เปนความ
จริงที่ดาราเปนบุคคลสาธารณะ แตสําหรับหนังสือพิมพเองก็ไมไดรุกราน หรือลงลึกถึงรายละเอียด
อยางปาปารัสซี่ของตางประเทศ สื่อแคทําหนาที่นําเสนอเรื่องราวที่รูมา ซึ่งบางครั้งอาจจะเปนเรื่อง
สวนตัวที่ไดทําการซักถามขอเท็จจริงจากแหลงขาวแลว จึงจะนําเสนอไป แตสําหรับกรณีที่จะไมหยิบ
มานําเสนอจะเปนในแงของขาวโคมลอยที่สืบหาที่มาและที่ไปไมได เพราะสื่อจะไมทําการเตาขาว
เด็ดขาด อีกทั้งประเด็นบางประเด็นที่ไมสรางสรรค อาทิ ดาราคนไหนนอนกับใคร ก็เปนการไปละเมิด
สิทธิความเปนอยูสวนตัวของดารามากเกินไป
สรุปวา มุมมองที่บอกวาดาราเปนบุคคลสาธารณะนั้น สื่อสามารถนําเสนเรื่องสวนตัว
ของเขาไดทุกเรื่องนั้น สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ มีมุมมองที่คลายคลึงกัน คือ
ไมมีขอบเขตในการเลือกนําเสนอเรื่องราวของดาราที่ชัดเจน ซึ่งจะตองใชการพิจารณาเปนกรณีไป
โดยบางเหตุการณที่พิจารณาเห็นแลววาเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลของดารามากเกินความจําเปน
คือ นําเสนอไปแลวไมเปนการสรางสรรค หรือยิ่งทําใหแหลงขาวตกอยูในสภาพที่แยลงไปอีกก็จะไม
นําเสนอ
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3) เคยมีบางไหม ที่มีเรื่องสวนตัวของดาราอยูในมือ แตไมรายงานเปนขาวออกไป
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิม พเ ดลินิวส กลาววา เคยมี
เหตุก ารณที่มีเ รื่องสวนตัวของดาราอยูในมือ แตเลือกที่จะไมร ายงานออกไปเปนขาว เพราะกอง
บรรณาธิก ารไดทําการพิจ ารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องราวที่ไมส รางสรรค และสืบ หาน้ําหนัก ของ
ขอเท็จจริงไมไดรอยเปอรเซ็นต แมวาเรื่องนั้น ๆ สื่อจะมองวาถานําเสนอออกไปจะเรียกความสนใจ
จากผูอานไดก็ตามที
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา เคยมีเหตุการณที่
มีเรื่องสวนตัวของดาราอยูในมือ แตเลือกที่จะไมรายงานออกไปเปนขาว เนื่องจากมีการขอรองจาก
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แหลงไมใหนําเสนอออกไป ซึ่งสื่อเองก็ตองใหสิทธิความเปนสวนตัวของศิลปน ดารา เชนกัน แมวา
เรื่องนั้น ๆ จะไดการยืนยันวาเปนเรื่องจริงก็ตาม
ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิก ารขาวบันเทิงหนังสือพิมพคมชัดลึก กลาววา เคยมี
เหตุการณที่มีเ รื่องสวนตัวของดาราอยูในมือ แตเลือกที่จะไมรายงานออกไปเปนขาว เพราะ กอง
บรรณาธิการไดพิจารณาแลววา 1) ขาว ๆ นั้นอาจทําใหแหลงขาวเสียชื่อเสียง 2) หนังสือพิมพอาจถูก
ฟองรองดําเนินคดี 3) ตรวจสอบหาขอเท็จจริงไมได และ 4) ถาหนังสือพิมพไมนําเสนอขาว ๆ นั้น ก็ไม
ทําใหถึงกับวาหนังสือพิมพขายไมออก หรือตกกระแส
สรุปวา สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ เคยมีเหตุการณที่มีเรื่อง
สวนตัวของดาราอยูในมือ แตไมรายงานเปนขาวออกไป โดยสื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิ มพ
เดลินิวส และหนังสือพิมพคมชัดลึกมีเหตุผลที่เลือกไมรายงานออกไปเปนขาวในทิศทางเดียวกัน คือ
เหตุก ารณนั้นไดผานการพิจ ารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่ไมส รางสรรคพอ และไมส ามารถสืบ หา
ขอเท็จจริงหรือที่มาที่ไปของขาวได อีกทั้งการที่นําเสนอ หรือไมนําเสนอออกไปเปนขาวก็ไมมีผลทําให
หนังสือพิมพตกกระแส ขณะที่เหตุผลของการไมรายงานออกไปเปนขาวของสื่อมวลชนสายบันเทิง
หนังสือพิมพขาวสด คือ คําขอรองจากแหลงขาว ซึ่งเปนสิ่งที่สื่อมวลชนพึงกระทําในการที่จะใหสิทธิ
กับบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากเขาไมยินดีใหนําเสนอ
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4) องคกรสื่อมีการกํา หนดไวเปนนโยบายเชิงพาณิชยไวหรือไมในการนําเสนอเรื่อง
สวนตัวของดารา
ไปรมา เจี ย มจั น ทร เ ศขร หั ว หน า ขา วบั น เทิ ง หนัง สื อ พิ ม พ เ ดลินิ ว ส กล า วว า
หนังสือพิมพไมมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะตองนําเสนอลวงลึกเรื่องสวนตัวของดารา หรือนโยบายให
เขียนขาวแรง ๆ พาดหัวขาวเพื่อสรางความหวือหวาจนทําใหบุคลิกของหนังสือพิมพเสียไป เพราะ
องคกรไมมีหนาที่ในการเขียนเชียร หรือสนับสนุนดาราคนไหนเปนพิเศษ เนื่องจากเดลินิว สไมมีสื่อ
บันเทิงอยูในมือ ไมมีดาราในสังกัดของตนเอง ดังนั้นจะใชนโยบายในการนําเสนอขาวที่กําลังไดรับ
สนใจจากประชาชนเปนหลัก
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา นโยบายหลัก ๆ
ก็จะนําเสนอไปตามเนื้อขาว โดยไมจําเปนตองลงลึกเฉพาะขาวกระแสที่เปนเรื่องสวนตัวของดารา แต
จะเนนความหลากหลายทั้งดานผลงาน ภาพยนตร ละครตาง ๆ ดวย อีกทั้งหนังสือพิมพไมมีนโยบายที่
จะตองเพิ่มดีกรีความแรงของขาวดวยภาษาที่ใชในพาดหัวขาว หรือในเนื้อขาวอีกดวย
ดวงใจ สะอาดจิ ต ต บรรณาธิ ก ารข า วบั น เทิ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ค มชั ด ลึ ก กล า วว า
หนังสือพิมพไมมีนโยบายสําหรับการนําเสนอขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของดาราโดยเฉพาะ แตจะเนนที่
ความหลากหลายของเนื้อหาที่เ กิดขึ้นในแวดวงบันเทิง โดยจะมีกรอบในการเลือกนําเสนอขาววา
จะตองไมละเมิดสิทธิของศิลปน ดารามากจนเกินไป อีกทั้งจะตองพิจารณาถึงผลที่จะตามมาภายหลัง
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อยางถี่ถวน โดยจะเริ่มตั้งแตตัวของผูสื่อขาวภาคสนามเองที่จะตองระมัดระวังในการตั้งประเด็น และ
การตั้งคําถามในการสัมภาษณ กอนจะผานการคัดกรองจากบรรณาธิการขาวอีกครั้งหนึ่ง
สรุป วา หนัง สือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ไมมีการกําหนดเปน นโยบายเชิงพาณิชยในการ
นําเสนอเรื่องสวนตัวของดารา โดยหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ไมมีนโยบายในการเลือกนําเสนอขาว
บันเทิงที่ชัดเจน วาจะตองเปนเพียงเรื่องสวนตัวของดาราโดยเฉพาะ แตจะเนนถึงเนื้อหาที่หลากหลาย
และอยูในความสนใจของประชาชนเปนหลัก ทั้งนี้ หนังสือพิมพเดลินิวส และหนังสือพิมพขาวสดยังมี
นโยบายอื่น ๆ ที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไมมีนโยบายการใชภาษาพาดหัว หรือคําพูดที่รุนแรงเพื่อ
เพิ่มดีกรีของขาวจนทําใหเนื้อหาถูกบิดเบือนอีกดวย
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5) กรณีที่เห็นวาเปนเรื่องหมิ่นเหมตอกฎหมาย เชน ละเมิด หรือหมิ่นประมาท ในการ
นําเสนอขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของดารา สื่อจะตัดสินใจอยางไร
ไปรมา เจี ย มจั น ทร เ ศขร หั ว หน า ขา วบั น เทิ ง หนัง สื อ พิ ม พ เ ดลินิ ว ส กล า วว า
หนังสือพิมพตองตัดสินใจ “เลือกนําเสนอ” เพราะไดพิจารณาแลววาเรื่องราวนั้น ๆ คือ “ขาว” และ
เปนเรื่องที่ประชาชนสนใจ โดยเรื่องนั้นจะตองผานการตรวจสอบขอเท็จจริงแลววาเปนความจริงรอย
เปอรเซ็นต แมวาสื่อมวลชนเองจะรูวาการนําเสนอขาวนั้นออกไปจะสงผลกระทบ และเปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของศิลปน ดาราก็ตาม ทั้งนี้ สื่อจะใชวิธีการเขียนอักษรยอในการนําเสนอเพื่อปองกัน
การถูกฟองรองในขั้นตน
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา ประเด็นทาง
กฎหมาย เชน การละเมิด หรือหมิ่นประมาทสําหรับ ขาวบันเทิงก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับขาว
ประเภทอื่น ๆ ฉะนั้นในการตัดสินใจก็จะตองพิจารณาใหละเอียดถี่ถวน ซึ่งก็จะขึ้นอยูกับลักษณะนิสัย
การเปดตัวศิลปน ดาราคนนั้น ๆ ดวยเชนกัน อาทิ กรณีภาพหลุดขณะกําลังเสพยาของนักแสดงวัยรุน
สาวที่จะมีเรื่องของความเปนเยาวนเขามาเกี่ยวของ สื่อก็ไดพิจารณาแลววามีประเด็นที่หมิ่นเหมตอ
กฎหมายดานสิทธิเด็กเขามาเกี่ยวของ แตตัวของแหลงขาวเองพรอมที่จะเปดเผยตัว เพื่อเปนขอคิด
ใหกับสังคม สื่อก็ “เลือกนําเสนอ”
ดวงใจ สะอาดจิ ต ต บรรณาธิ ก ารข า วบั น เทิ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ค มชั ด ลึ ก กล า วว า
หนังสือพิมพ “เลือกนําเสนอ” แตเรื่องนั้นจะตองไมละเมิด หรือหมิ่นเหมตอประเด็นทางกฎหมาย
อยางรุนแรง ถึงขนาดวาจะทําใหตัวของดาราเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือปริมาณงานในวงการลดนอยลง
เพราะในความเปน จริงแลว สื่อมวลชนกับ ดาราเองก็มีความสัมพันธฉันทพี่นอง โดยกระบวนการ
พิจารณาก็จะเริ่มตนจากการสอบถามไปทางแหลงขาวโดยตรงวาขอเท็จจริงเปนอยางไร แลวเลือก
นําเสนอไปตามขอเท็จจริงจากปากของแหลงขาวเอง
สรุปวา ในกรณีที่สื่อเห็นวาเรื่องสวนตัวของดารานัน้ หมิ่นเหมตอกฎหมาย เชน ละเมิด
หรือหมิ่นประมาท สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ก็ตัดสินใจที่จะนําเสนอออกมา
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เปนขาว โดยสื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพเดลินิวสจะพิจารณาวาเหตุการณนั้นตองเปนความ
จริง 100 เปอรเซ็นต และจะใชวิธีการนําเสนอแบบ อักษรยอ ในการปองกันการถูกฟองรอง ขณะที่
สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพขาวสดจะพิจารณาจากความยินยอม และลักษณะนิสัยการ
เปดตัวเองของแหลงขาว วาจะสามารถนําเสนอรายละเอียดลงลึกไดถึงเพียงใด และสื่อมวลชนสาย
บันเทิงของหนังสือพิมพคมชัดลึก จะพิจารณาจากวา เรื่องนั้น ๆ ตองไมเปนการละเมิด หรือหมิ่นเหม
ตอกฎหมายอยางรุนแรง จนทําใหแหลงขาวไดรับความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือปริมาณงานในวงการลด
นอยลง
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6) กรณีที่เรื่องสวนตัวของดารา แตออนไหวตอจริย ธรรมวิช าชีพ สื่อจะตัดสินใจ
อยางไร ในขณะที่เรื่องนี้ก็เปนที่สนใจของผูอาน
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววา สื่อมวลชน
ก็มีหนาที่นําเสนอขาวออกสูสาธารณะ แตบางเรื่องที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพสื่อ สื่อก็สามารถคัด
กรองเนื้อหาได เพราะสื่อเองก็ไม ไดโ หยหาขาวจนลืม คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหลง ขาว
นอกจากนี้มักจะมีมุมมองที่วาขาวบันเทิงใหอะไรกับสังคมนอกจากเรื่องราวรัก ๆ ใคร ๆ ของดารา สิ่ง
หนึ่งที่สําคัญคือ คําวา “บันเทิง” หมายถึง ความรื่นรมย ไมวาขาวนั้นจะเปนขาวดีไมดี แตในอีกแงมุม
หนึ่งนอกจากเรื่องราวเหลานี้แลว ก็ยังมีการนําเสนอขาวที่เปนประโยชน หรือเปนภาพลักษณดี ๆ ของ
ดาราที่ไปชวยสังคม หรือการรณรงคตาง ๆ
อมรวดี ทรั พ ย เ พิ่ ม หั ว หน า ข า วบั น เทิ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ข า วสด กล า วว า สื่ อ ต อ ง
กลั่นกรอง โดยเฉพาะตัวผูสื่อขาวที่จะมีความใกลชิดกับแหลงขาวมากเปนพิเศษ ในแงของจริยธรรมที่
จะไมตกเปนเครื่องมือของศิลปน ดาราในการถูกหลอกใช ดังนั้นสื่อจึงตองรูทันวาเรื่องราวฉาว ๆ ที่
เกิดขึ้นเปนเพียงการสรางกระแสหรือไม ถาใชก็จะหลีกเลี่ยง สําหรับบทบาทหนาที่ของขาวบันเทิงที่มี
ตอสังคม คือ การสะทอนสังคมวาสังคมในปจจุบันเปนอยางไร โดยจะมีการคละเคลากันไประหวาง
บันเทิงเพื่อความผอนคลาย และสาระบันเทิง หรือแมแตบางครั้งขาวฉาวเองก็มีมุมที่เปนสาระสะทอน
สังคมวาไมควรเอาเปนแบบอยาง
ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนัง สือพิมพคมชัดลึก กลาววา เรื่อง
สวนตัวของดาราที่อาจจะออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพสื่อ สื่อตองเพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงออกสา
ธารณะเทานั้น โดยที่ไมมีหนาที่ตัดสิน หรือฟนธงใครตอใครได เชน กรณีชูสาวของ “หนิง ปาณิตา”
“จิน ธรรมวัฒนะ” และ “น้ําหวาน” สื่อก็ตองเปดโอกาสใหทั้งสองฝายชี้แจงขอเท็จจริง แลวใหคน
อานเปนคนตัดสินวาเขาจะเชื่อใคร ถาถามวาบทบาทของขาวบันเทิงใหอะไรกับสังคม ขาวบันเทิงไมใช
มีแตเพียงเรื่องฉาว ๆ ของศิลปน ดารา แตยังมีบทวิเคราะห บทวิจารณดี ๆ ที่สามารถสะทอนสังคม
ใหกับคนอานได เสมือนกับการดูละครเรื่องหนึ่ง แลวไดขอคิด
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สรุปวา ในกรณีที่เรื่องสวนตัวของดารา แตออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ สื่อมวลชน
สายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ มีคําตอบในการตัดสินใจที่ไมชัดเจน แตทั้ง 3 ทานกลาววาตอง
พิจารณากลั่นกรองอยางถี่ถวน เพราะสื่อมวลชนเองสามารถที่เลือกไดวาจะรายงานหรือไมรายงาน
เรื่ อ งใด เพื่ อ พยายามไม ใ ห ผิ ด ต อ จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ มากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ในแง ข องแนวปฏิ บั ติ ข อง
หนังสือพิม พและผูประกอบวิชาชีพหนัง สือพิม พ ไดแก ขอ 24 การเสนอขาวของหนัง สือพิมพพึง
ตระหนักถึงความสําคัญของขาวตอสาธารณชน และไมเสนอขาวในทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปน
ประโยชนตอสาธารณะ และขอ 27 หนังสือพิมพพึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณี
เพื่อประโยชนสาธารณะ สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับไดชี้แจงถึงบทบาทของขาว
บันเทิงที่มีตอสังคมไปในทิศทางเดียวกันวา ขาวบันเทิงที่ถูกนําเสนอออกมามีลักษณะที่หลากหลาย
นอกเหนือจากประเด็นเรื่องสวนตัว อาทิ บทความ บทวิจารณที่สะทอนสังคม หรือแมแตขาวที่เปน
เรื่องสวนตัวของดาราเอง ก็ยังมีแงมุมที่สะทอนสังคมไดเชนกัน ดังนั้นสื่อมวลชนทั้ง 3 ทานจึงมีความ
คิดเห็นวาขาวบันเทิงที่นําเสนออกมานั้น มีทั้งเพื่อความบันเทิง และสาระบันเทิงควบคูกันไป
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7) มีมากนอยแคไหนที่ขาวอื้อฉาวของดาราเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่ชวยใหดาราไมถูก
ลืมในชวงที่ยังไมมีผลงานการแสดง คือ ดาราเปนขาว และสื่อก็มีขาวที่ผูอานสนใจ
ไปรมา เจียมจันทรเ ศขร หัวหนาขาวบันเทิง หนัง สือพิม พเ ดลินิวส กลาววา มี
เหตุการณลักษณที่วาจริง เพราะถาดาราเปนขาว สื่อก็จะตองตามสัมภาษณดาราคนนั้น ซึ่งปจจุบันนี้
งานอีเวนทจําเปนตองมีดารา ดังนั้นถาดาราคนไหนกําลังอยูในกระแสที่คนพูดถึงก็จะมีผูวาจางใหไป
งาน ซึ่งดาราเองสามารถที่จะใหสัมภาษณถึงขาวที่เกิดขึ้นใหจบในวันนั้นเลยก็ได แตเพราะบางทีคน
จางงานอีเวนทมักจะมีการขอรองใหดารามาพูดงานของตัวเองโดยมีการตกลงคาตัวกันกอนลวงหนา
เปนลักษณะเงื่อนไขที่ตกลงระหวางผูจางงานกับดารามากกวา นัก ขาวอาจจะเปนเพียงสวนหนึ่ง
เทานั้น เพราะหลักความเปนจริงในปจจุบัน รูปแบบการทําขาวเปลี่ยนไป นักขาวแทบจะไมมีผลกับตัว
ศิลปนดารามาก เพราะนักขาวไมไดใหอะไรกับดาราคนนั้นเลยนอกจากขาวที่เขียน และขาวที่เขียน
บางทีก็ไมไดมีประโยชนกับตัวเขาเองอีกดวย คือพูดงาย ๆ วาเขาก็ไมไดไดเงินจากเราเทานั้นเอง แต
ตรงนี้จึงกลายเปนผลพลอยไดของนักขาว เพราะเมื่อคนวาจางกับดาราตกลงกันปุบ ดาราออกมาตรงที่
สาธารณะนักขาวก็ตองตามดาราที่กําลังเปนกระแส
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา มีเหตุการณ
ลักษณะที่วาจริง ซึ่งสื่อเองก็ตองกลั่นกรอง เพราะในวงการบันเทิงมีนักแสดงมากมาย ดาราบางคนที่
ยังไมมีชื่อเสียงก็จะหาชองทางตรงนี้โปรโมทตัวเอง ดังนั้นเราตองดูวาขาวฉาว ๆ ที่เกิดขึ้นมีเหตุและผล
หรือเปลา เชน ดาราแตงตัวโป ๆ มาลงอินสตาแกรมเพื่อเรียกรองความสนใจ ก็ไมมีเหตุผลจําเปนใด ๆ
ตองไปนําเสนอขาวของเขา ยกเวนแตวาเหตุการณที่วากลายเปนกระแสวิพากษวิจารณในโลกออนไลน
เปนจํานวนมหาศาล ลักษณะนี้ก็ตองลงเพราะเปนกระแสสังคม แตถาตองการแคจะสรางชื่อใหตัวเอง
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เราก็จะนิ่ง ๆ ไว สําหรับการนําเสนอขาวของเหตุการณลักษณะนี้สื่อจะแคลงบทสัมภาษณวาเกิดอะไร
ขึ้น โปรโมท เผลอหลุด หรือวาโดนแฮคขอมูล กรณีบางคนที่โปมาก ๆ เราก็แคไปถามวามันเกิดกระแส
วิจารณแบบนี้คิดอยางไรบาง ก็นําเสนอไปขณะที่รูปในหนาบันเทิงเราก็ลงเปนภาพธรรมดาของเขา
ไมใชรูปที่หวือหวานั้นเพื่อมาเพิ่มยอดขาย
ดวงใจ สะอาดจิ ตต บรรณาธิก ารขาวบันเทิง หนั ง สือพิม พคมชัดลึก กลาววา มี
เหตุการณลักษณะที่วาจริง แตจะสังเกตเห็นวาเหตุการณแบบนี้จะไมเกิดกับดาราเกรด A อยาง อั้ม
พัชราภา หรือคนที่เขาติดลมบนอยูแลว เพราะดาราเหลานี้จะไมมาเปลืองตัวกับเรื่องแบบนี้ เนื่องจาก
เขาทําอะไรก็เปนขาวอยูแลว ไมตกกระแสแนนอน เพราะดังนั้นเรื่องราวลักษณะนี้จะเกิดกับดารา
เกรดกลาง ๆ ที่ตองการอยูในกระแสตลอดเวลาถึงจะทําใหคนจําได เพราะการสรางประเด็นขาวฉาว
เปนการสงเสริมใหตัวเองมีงานอีเวนท หรือทําใหตั วเองเปนที่สนใจของนักขาว และอยูในสื่ออยูใน
กระแส ขณะที่นักขาวเองก็ยอมรับดวยวาเหตุการณแบบนี้ทําใหสื่อเองก็มีขาวออกมานําเสนอ แตตอง
พิจารณาวาถาตกเปนเหยื่อเสียเองก็ไมควร กลาวคือ ถาบางเรื่องเปนเรื่องจริงที่ควรนําเสนอก็นําเสนอ
แตบางเรื่องที่มันทําใหสื่อเองกลายเปนเหยื่อหรือถูกหลอกใชก็ไมควร ดังนั้นเราจะมีวิธีการนําเสนอใน
รูปแบบของการเขียนกลาง ๆ ไมใชวาเห็นขาวฉาวแลวตาโตกระโจนเขาไป หรือตะครุบจนแบบตุกุยตะ
กราย
สรุปวา มีเหตุการณที่ขาวอื้อฉาวของดาราเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่ชวยใหดาราไมถูกลืม
ในชวงที่ยัง ไมมีผลงานการแสดง และสื่อก็มีขาวที่ผูอานสนใจจริง โดยสื่อมวลชนสายบันเทิงของ
หนังสือพิมพขาวสด มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับสื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพคมชัด
ลึก วา การสรางขาวอื้อฉาวจะไมเกิดกับดาราระดับแนวหนา แตจะเกิดกับดาราที่ตองพึ่งพากระแส
ขาวใหตนเองเปนที่จดจํา และมีการจางงานเกิดขึ้น ซึ่งปกติแลวสื่อมวลชนเองก็จะรูทันวาเปนการสราง
กระแส หรือเปนเหตุการณที่นาสนใจจริง ๆ ดังนั้นสื่อมวลชนเองตองพิจารณาและไตรตรองอยางถี่
ถวน เพื่อไมใหตกเปนเครื่องมือของแหลงขาว ขณะที่สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพเดลินิวส มี
ความเห็นวา การสรางกระแสของดาราในปจจุบันเกิดขึ้นไดทั่วไปจากขอตกลงระหวางผูวาจางกับดารา
เปนสําคัญ โดยที่ดาราไมไดสนใจวาสื่อจะนําเสนอขาวหรือไม เพราะสื่อไมไดเปนผูวาจางดารา แตผล
จากการที่ดาราเปนขาวนั้นก็ทําใหสื่อมวลชนไดมีขาวออกมานําเสนอจริง
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8) ทราบบา งไหมวา องคกรสื่อเคยถูกดาราฟองบา งหรือ ถา มี เปนเรื่องอะไร ผล
ออกมาเปนอยางไร
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววา มีบางกับ
เหตุการณที่สื่อถูกฟองรอง แตสวนใหญจะเปนหนังสือพิมพหัวบันเทิงโดยเฉพาะที่อาจจะเขียนขาวแรง
ๆ ใหดูนาสนใจ สวนหนังสือพิมพรายวันจะมีนอย ซึ่งการฟองรองที่ดาราชนะคดีเลยก็มี แตวาทายที่สุด
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แลวกอนที่จะตัดสินเด็ดขาดก็มาไกลเกลี่ยกันได ในลักษณะที่ตกลงวาใหลงขอโทษ หรือแกไขขาวที่
บิดเบือนไป อยางนอยก็เปนการใหบทเรียนกับนักขาวมากกวาตองการไดสินไหมทดแทน
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด กลาววา เคยมีเหตุการณ
ที่สื่อถูก ฟองรอง ซึ่งสวนใหญจ ะเปน หนังสือพิมพ หรือนิตยสารบันเทิงแรง ๆ ในลัก ษณะของการ
นําเสนอขาวที่แหลงขาวออกมาปฏิเสธวาไมเปนความจริง แลวไปลงขาววาดาราคนนั้นทํา คือนักขาว
เตาขาวเพื่อนําเสนออกไปเอง โดยไมมีมูลความจริง แตก็ไกลเกลี่ยกันได
ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิก ารขาวบันเทิง หนัง สือ พิม พคมชัดลึก กลาววา ไม
สะดวกใหคํา ตอบนี้ ถูก เผยแพร เพราะเป นการพาดพิ ง ถึง บุ คคลอื่ น แต สวนที่ เ ปดเผยได คือเป น
หนังสือพิมพหัวบันเทิง ในลักษณะประเด็นของการนําเสนอขาวที่ไมมีมูลความจริง และถึงแมวาการ
สืบพยานในคดีดังกลาวนี้พบวาเปนความจริง ศาลก็ตองพิจารณาคุมครองตัวของศิลปน ดาราคนนั้น
เพราะถึงอยางไรสื่อก็ทําการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของดาราจริง
สรุปวา มีเหตุการณที่ดารายื่นฟองสื่อมวลชนจริง โดยสื่อมวลชนทั้ง 3 ทาน มีการ
ตอบคําถามไปในทิศทางเดียวกัน คือ การฟองรองมักจะเกิดขึ้ นกับ หนังสือพิมพ หรือนิตยสารหัว
บันเทิงโดยเฉพาะ สําหรับหนังสือพิมพรายวันจะไมมี โดยเรื่องที่มักจะถูกฟองรอง คือ การนําเสนอขาว
ที่ไมเปนความจริงเปนการไปละเมิดสิทธิสวนบุคคลของแหลงขาว หมื่นประมาทและทําลายชื่อเสียง
และผลของการฟองรองดําเนินคดีนั้น ๆ สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววา มัก
จบลงที่ก ารไกลเ กลี่ ย และลงขาวขอโทษ เชน เดียวกับ ความเห็นของสื่อมวลชนสายบั นเทิง ของ
หนัง สือพิม พ ขาวสด ขณะที่สื่อมวลชนสายบันเทิง ของหนัง สือพิม พคมชั ดลึก ไมอนุญ าตใหนําคํ า
สัมภาษณสวนนี้มาลงในงานวิจัยได
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9) ตัวทานเอง จากประสบการณเคยถูกดาราฟองหรือไม เรื่องอะไร ผลออกมาเปน
อยางไร
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเ ดลินิวส กลาววา จาก
ประสบการณ 12 ป ไมเคยเกิดเหตุการณถูกดาราฟองรองกับตนเอง แตจะมีในลักษณะของการที่
แหลง ขาวโทรมาปรึก ษาถึง ข าวที่ เ กิดขึ้ นวาจะมีท างลงสั ม ภาษณแก ขาวไดไหม ซึ่ง ในฐานะสื่อ ก็
จําเปนตองเปดโอกาสใหแหลงขาวไดพูดครบทุกฝาย เราเองเปนคนที่ 3 ในเมื่อเราเขียนฝายหนึ่ง เราก็
ตองใหโอกาสอีกฝายหนึ่งพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรื่องนั้นไดผานการรับฟงและผานการพิจารณาแลว
วามีเหตุและมีผล สื่อเปนแคคนกลางที่หยิบยกเรื่องนั้น ๆ มานําเสนอเทานั้นเองไมไดบิดเบือน
อมรวดี ทรั พ ย เ พิ่ ม หั ว หน า ข า วบั น เทิ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ข า วสด กล า วว า จาก
ประสบการณ 20 ป ไมเคยเกิดเหตุการณดาราฟองรองกับตัวเอง เพราะภาพรวมขององคกรไมมีการ
เตาขาว แตจะนําเสนอลงไปตามเนื้อขาวที่แหลงขาวเปนคนพูดเอง อะไรที่ไมมีที่มาและที่ไปก็จะเลือก
ไมนําเสนอเลยจะดีกวา
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ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนัง สือพิมพคมชัดลึก กลาววา จาก
ประสบการณ 17 ป ไมเคยถูกดาราฟองรอง เพราะองคกรสื่อเองคอนขางเขมงวด แมแตตัวหนังสือผิด
ไปนิดเดียวก็ไมไดเลย สังเกตขาวของ “ปนปน” คมชัดลึกจะไมลงชื่อพอ หนาของปนปน หรือแมแต
หนาพอเลยของปนปนเลย อีกทั้งไมมีการเอยนาม หรือลงชื่อของเด็กดวยซ้ํา เพราะตองดูใหแนใจเลย
วาเราจะไมโดนฟองแน ๆ หรือจะไปพาดพิงใหคนอื่นเสียหายไมวาตั้งใจหรือไมตั้งใจก็แลวแต
สรุปวา จากประสบการณการทํางานสายขาวบันเทิงของสื่อมวลชนทั้ง 3 ทาน ไม
เคยถูกดาราฟองรองดําเนินคดี
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10) กลา วโดยสรุป การมีขา วเรื่องสวนตัวที่เกินเลยไปบาง ถือวา ขอกันกิน เพราะ
ดาราเองก็ตองพึ่งพาอาศัยสื่อ มีความเห็นเรื่องนี้อยางไร
ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววา ในความ
เปนจริง การนําเสนอขาวบันเทิงคอนขางที่จะรุนแรงขึ้น ตางกับในอดีตที่คําวา “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา”
ยังใชไดคอนขางมาก แตในยุคนี้สื่อเองกวางขึ้น เยอะขึ้น ฉะนั้นคนที่เปนดาราก็เหมือนอยูในที่แจง
ขณะที่เขาใหสัมภาษณไปนั้นดาราไมรูดวยซ้ําวาใครเปนใคร แลวจะเอาคําพูดของเขาไปทําอะไรบาง
ยกเวนสื่อที่อยูในองคกรใหญ ๆ ความนาเชื่อถือก็จะมีสูงดาราก็สามารถที่จะไวเนื้อเชื่อใจได แตสื่อที่
เกินขึ้นยิบยอยอยาง อินเทอรเน็ต หรืออะไรก็แลวแต จะมีกระบวนการที่รวดเร็วเกินไป และผานการ
คัดกรองนอย ทําใหสิ่งที่นําเสนอออกไปคอนขางจะลอแหลมกวาในอดีต ดังนั้นตัวดาราเองก็จะมีความ
ระมัดระวังตัวมากขึ้น จะใหดาราไววางใจ พึ่งพาสื่อเสียทั้งหมดเหมือนสมัยกอนคงไมได เลยทําใหดู
เหมือนคํา ๆ นี้ใชไดนอยลง
อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนัง สือพิม พขาวสด กลาววา เปนการทํา
หนาที่ของแตละคนมากกวา เชนวาดาราบางคนบอกวาเรื่องสวนตัวมาก ๆ เขาขอไดไหม สื่อก็ตองให
เขา ตรงนี้หมายถึงการพึ่งพากัน เราตองเขาใจในความเปนบุคคลชองเขา และก็ตองเขาใจในความเปน
ดาราของเขาดวยเชนกันถึงจะคุยกันได ลักษณะเหมือนคนรูจักกัน อยูในวงสังคม
ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนัง สือพิม พคมชัดลึก กลาววา การ
นําเสนอขาวที่เกินเลยไปนั้น อยูที่การยอมรับไดหรือไมกับแหลงขาวมากกวา คําวาเกินเลยมันอยูที่
อะไร หมายถึงวาอยูที่หัวหนังสือนี่อาจจะมีขอบเขตเทานี้แคนี่ แตสําหรับเลมคมชัดลึกมันอาจจะเกิน
เลยไปแลวก็ได เกินลิมิตของแตละที่ไมเทากัน แตถามวาขอกันกินจริง ๆ ไหม หนังสือพิมพเราไมได
ขายขาวที่ฉาวอยางนั้นอยูแลว ฉะนั้นถาเกินมาก ๆ หรือจริง ๆ แคนิดเดียวก็ไมผานแลว เชน ที่ผานมา
พลอย เฌอมาลย ดาตัวเองวา “แรด” เราก็ลงไมไดแลว คือกําลังจะบอกวาขอกันกินมันไมนาใชคํานี้
พี่นาจะใชคําวาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา หมายถึงวาแลวแตความสัมพันธแตละคน แลวแตแหลงขาวแตละ
หนังสือพิมพ เราพิจารณาตามเหตุและผลในการนําเสนอ เรามีกรอบของเราอยูแลววาลงไดมากแค
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ไหน ละเมิดสิทธิของเขามากเกินไปหรือเปลา จะมีผลตามมาภายหลังหรือเปลา เราคอนขางพิจารณาถี่
ถวน เพราะหนังสือพิมพเรานําเสนอใหคนทั้งประเทศอาน ฉะนั้นอะไรที่ออกไปก็จะสะทอนตัวเราเอง
สรุปวา สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพขาวสด และหนังสือพิมพคมชัดลึกมี
ความที่ไปในทิศทางเดียวกันวา การนําเสนอเรื่องสวนตัวของดาราที่เกินเลยไปบาง ก็เพราะดารา กับ
สื่ อ มวลชนก็ เ หมื อ นพี่ น อ งร ว มวงการที่ ต อ งพึ่ ง พาอาศั ย กั น ขณะที่ สื่ อ มวลชนสายบั น เทิ ง ของ
หนังสือพิมพเดลินิวส มีความเห็นวา คําวา “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา” ใชไดนอยในปจจุบัน เนื่องจาก
ปจ จุบันมีสื่อตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ดาราที่เปนแหลงขาวในที่สาธารณะจึง จําเปนตองเลือกสื่อที่
สามารถไวใจได และมีความระมัดระวังในการที่จะยอมตกเปนขาวมากขึ้น เพราะ ดาราไมสามารถรูได
วาคําพูดที่พูดออกไปจะถูกนําไปใชในเรื่องใด ขอบเขตถึงไหน
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บทที่ 5
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ผลการวิเคราะหขอ มูล

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอเนื้อหาเชิง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
ของหนังสือพิมพรายวันเชิงประชานิยม 4 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และคมชัดลึก ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 เปนจํานวนทั้งสิ้น 368 ฉบับ และการวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกสื่อมวลชนสายขาวบันเทิงของหนังสือพิมพ 3 ฉบับ ไดแก เดลินิวส ขาวสด และคมชัด
ลึก เกี่ยวกับการตัดสินใจนําเสนอขาวบันเทิงในหนาบันเทิงของหนังสือพิมพฉบับนั้น ๆ ซึ่งไดผลการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
การนําเสนอขาวระหวาง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
จากการรวบรวมและวิ เ คราะหป ระเด็นขาวบั นเทิง ที่ ถูก นําเสนอในหนาบัน เทิง ของ
หนังสือพิมพทั้ง 4 ชื่อฉบับ รวมทั้งสิ้น 1,534 ชิ้นขาว พบวามีการนําเสนอขาวเชิง “ดาราบันเทิง”
มากกวา “สาระบันเทิง” ที่มีการนําเสนอเพียง 455 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ 29.7 ขณะที่ขาวเชิงดารา
บันเทิงมีการนําเสนอมากถึง 1,079 ชิ้นขาว หรือคิดเปนรอยละ 70.3 จากจํานวนขาวทั้งหมดโดย
ตอไปนี้เปนแผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวระหวาง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
แผนภูมิที่ 5-1 แผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวระหวาง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง”
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สาระบันเทิง
ประเด็นที่ถูกนําเสนอมากที่สุดตามลําดับ ดังนี้
1) สาระบันเทิง ดานงานและการแสดง คือการรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการ
ทํางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิงจํานวน 347 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ 76.3 โดย
หนังสือพิมพไทยรัฐมีการนําเสนอขาวในประเด็นดังกลาวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30 หนังสือพิมพขาว
สดรอยละ 25.3 หนังสือพิมพเดลินิวสรอยละ 20.5 และหนังสือพิมพคมชัดลึกรอยละ 12.6 ตามลําดับ
2) สาระบันเทิงดานธุรกิจ คือการรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจขององคกรใน
แวดวงบันเทิง อาทิ คายเพลง คายละคร คายหนัง สถานีโทรทัศนจํานวน 73 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ
16.0 โดยหนังสือพิมพเดลินิวสมีการนําเสนอขาวในประเด็นดังกลาวมากที่สุดรอยละ 6.8 หนังสือพิมพ
ไทยรัฐรอยละ 5.5 หนังสือพิมพขาวสดรอยละ 3.9 และหนังสือพิมพคมชัดลึกรอยละ 2.8 ตามลําดับ
3) สาระบันเทิง ดานสัง คม คือการรายงานความเคลื่อนไหวของทั้ง ตัวบุคคลและ
องคกรตาง ๆ ในแวดวงบันเทิงที่ไดมีสวนรวมจํานวน 35 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ 7.7 โดยหนังสือพิมพ
ไทยรัฐมีการนําเสนอขาวในประเด็นดังกลาวมากที่สุดรอยละ 4.2 หนังสือพิมพเดลินิวสรอยละ 3.8
หนังสือพิมพคมชัดลึกรอยละ 1.2 และหนัง สือพิมพขาวสดเพียงรอยละ 0.2 ตามลําดับ ดังแผนภูมิ
แสดงการเปรียบเทียบ ตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 5-2 แผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวเชิงสาระบันเทิงดานตาง ๆ
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ดาราบันเทิง
ประเด็นที่ถูกนําเสนอมากที่สุดตามลําดับ ดังนี้
1) เรื่องสวนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะจํานวน 1,065 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ
98.7 โดยหนัง สือพิม พคมชัดลึกมีก ารนําเสนอขาวในประเด็นดัง กลาวมากที่สุดถึง รอยละ 82.2
หนังสือพิมพขาวสดรอยละ 70.6 หนังสือพิมพเดลินิวสรอยละ 68 และหนังสือพิม พไทยรัฐรอยละ
58.2 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 5-3 แผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวประเด็นเรื่องสวนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะ

2) ประเด็นที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ ไดแก การพาดหัวขาวและความนําของ
หนังสือพิมพตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของ
ขาวจํานวน 11 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ 1.0 โดยหนังสือพิมพไทยรัฐมีการนําเสนอขาวในประเด็น
ดังกลาวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 1.8 หนังสือพิมพคมชัดลึกรอยละ 0.6 และหนังสือพิมพเดลินิวสที่มี
สัดสวนการนําเสนอที่ใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 5-4 แผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวที่มีการพาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพ
ตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลัก
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3) ประเด็นที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ ไดแก หนังสือพิมพตองไมสอดสอดแทรก
ความคิดเห็นลงในขาวจํานวน 2 ชิ้นขาว คิดเปนรอยละ 0.2 โดยหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวสมี
สัดสวนการนําเสนอที่เทากัน คือ รอยละ 0.3
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แผนภูมิที่ 5-5 แผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวที่มีการสอดแทรกความคิดเห็นลงไปขาว

4) ประเด็นที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ ไดแก ในการเสนอขาวหรือภาพใด ๆ
หนังสือพิมพตองคํานึงมิใหลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ตกเปนขาว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตองใหความคุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผูดอยโอกาสจํานวน 1 ชิ้น
ขาว จากหนังสือพิมพคมชัดลึกเพียงชื่อฉบับเดียว คิดเปนรอยละ 0.1
แผนภูมิที่ 5-6 แผนภูมิแสดงสัดสวนการนําเสนอขาวที่มีการลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
บุคคลที่ตกเปนขาว

ทั้งนี้ ไมพบการนําเสนอขาวที่มีลักษณะออนไหวตอกฎหมาย ไดแก การละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 และการหมิ่นประมาทตาม
หมวด 3 แหง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ออนไหวตอ
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จริยธรรมวิชาชีพ ไดแก หนังสือพิมพตองไมเสนอภาพขาวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือหวาดเสียว โดย
ไมคํานึงถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวนโดยตอไปนี้เปนแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ
ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ นใจนํ า เสนอข า วบั นเทิ ง ของ
สื่อมวลชนหนังสือพิมพรายวันเชิงประชานิยมจํานวน 3 ทาน ไดแก
1) ไปรมา เจียมจันทรเศขร หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส
2) อมรวดี ทรัพยเพิ่ม หัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพขาวสด
3) ดวงใจ สะอาดจิตต บรรณาธิการขาวบันเทิงหนังสือพิมพคมชัดลึก
สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับ เลือกเสนอขาวที่เปนเรื่องสวนตัว
ของดารา เพราะเปนเรื่องราวของดาราที่กําลังอยูในความสนใจของประชาชน ซึ่งสวนใหญเปนเรื่อง
สวนตัว อาทิ ชีวิต ความรัก และการทํางาน เนื่องจากศิลปน ดาราเปนบุคคลสาธารณะ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหการนําเสนอขาวระหวาง “สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” ขางตน แตคําวา
“บุคคลสาธารณะ” นี้ สื่อมวลชนเองก็ไมไดมองวาสามารถนําเสนอเรื่องราวสวนตัวของดาราไดทุก
เรื่อง เพียงแตไมมีขอบเขตที่ชัดเจนวาเรื่องใดนําเสนอได หรือเรื่องใดนําเสนอไมได แตจะใชก าร
พิจารณาเปนกรณีวาเหตุการณนั้น ๆ ไมไดรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลของแหลงขาวมากเกินไป หรือบางครั้ง
แหลงขาวเองก็ยินดีเปดเผยในเรื่องสวนตัวนั้นเอง
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ทั้ง นี้ การนําเสนอขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของศิล ปน ดารา บางครั้งก็ไมไดถูก นําเสนอ
ออกมาเปนขาว โดยหนังสือพิมพเดลินิวสและหนัง สือพิม พคมชัดลึก มีเหตุผลในการพิจารณา “ไม
นําเสนอ” เรื่องราวสวนตัวนั้น ๆ เพราะไดผานการพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่ไมสรางสรรค และ
ไมสามารถสืบหาขอเท็จจริง หรือที่มาที่ไปของขาวได อีกทั้งการไมนําเสนอเรื่องนั้น ๆ ก็ไมสงผลให
หนังสือพิมพตกกระแส ขณะที่หนังสือพิมพขาวสดมีเหตุผลในการพิจารณาไมนําเสนอเรื่องราวสวนตัว
บางเรื่อง เพราะเปนการขอรองจากแหลงขาว และสื่อมวลชนพึงใหสิทธิกับบุคคลนั้นเนื่องจากเขาไม
ยินดีใหนําเสนอ
อีกทั้ง สื่อมวลชนของหนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับ ยังกลาวอีกดวยวาองคกรสื่อไมมีการ
กําหนดนโยบายเปนเชิงพาณิชยเพื่อนําเสนอเรื่องสวนตัวของดารา แตจะเนนถึงเนื้อหาที่หลากหลาย
และอยู ใ นความสนใจของประชาชนเป น หลั ก โดยสื่ อ มวลชนของหนั ง สื อ พิ ม พ เ ดลิ นิ ว ส และ
หนังสือพิมพขาวสด กลาววา องคกรไมมีนโยบายการใชภาษาพาดหัว หรือคําพูดที่รุนแรงเพื่อเพิ่มดีกรี
ของขาวจนทําใหเนื้อหาถูกบิดเบือน ซึ่งจากการรวบรวมขาวบันเทิงที่ถูกนําเสนอ พบวา หนังสือพิมพ
เดลินิวสกลับมีการนําเสนอขาวที่มีพาดหัวเกินจริง จํานวน 2 ขาว จากจํานวนขาวที่นําเสนอทั้งหมด
366 ชิ้นขาว ซึ่งยังถือวาอยูในระดับที่นอยมากเพียงรอยละ 0.5 ขณะที่หนังสือพิมพขาวสดไมมีการ
นําเสนอขาวที่มีพาดหัวเกินจริงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณ
ในกรณีที่สื่อมวลชนเห็นวาเรื่องสวนตัวของดารานั้นหมิ่นเหมตอกฎหมาย เชน ละเมิด
หรือหมิ่นประมาท สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับกลาววาถาพิจารณาแลวเห็น
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วามีความจําเปนควรนําเสนอก็จะตัดสินใจ “นําเสนอ” ออกมาเปนขาว โดยสื่อมวลชนสายบันเทิงของ
หนังสือพิมพเดลินิวสจะพิจารณาวาเหตุการณนั้นตองเปนความจริง 100 เปอรเซ็นต และจะใชวิธีการ
นํ า เสนอแบบ “อั ก ษรย อ ” ในการป อ งกั น การถู ก ฟ อ งร อ ง ขณะที่ สื่ อ มวลชนสายบั น เทิ ง ของ
หนังสือพิมพขาวสดจะพิจารณาจากความยินยอม และลักษณะนิสัยการเปดตัวเองของแหลงขาว วาจะ
สามารถนําเสนอรายละเอียดลงลึกไดถึงเพียงใด และสื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพคมชัดลึก
จะพิจารณาจากวา เรื่องนั้น ๆ ตองไมเปนการละเมิด หรือหมิ่นเหมตอกฎหมายอยางรุนแรง จนทําให
แหลงขาวไดรับความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือปริมาณงานในวงการลดนอยลง แตจากผลการวิเคราะห
ขาวที่ถูกนําเสนอจริงในหนาขาวบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ไมพบการนําเสนอเนื้อหาที่หมิ่น
เหมตอกฎหมายทั้งลักษณะของการละเมิด และหมิ่นประมาท
กรณีการพิจารณาเรื่องสวนตัวของดาราที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ สื่อมวลชนสาย
บันเทิงของหนังสือพิม พทั้ง 3 ฉบับ กลาววาตองพิจารณากลั่นกรองอยางถี่ถวน เพราะสื่อมวลชน
สามารถเลือกไดวาจะรายงานหรือไมรายงานเรื่องใด เพื่อพยายามไมใหผิดตอจริยธรรมวิชาชีพมาก
ที่สุด
อีกทั้งในแงของแนวปฏิบัติของหนังสือพิมพ และผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพตามขอ
24 ที่วา การเสนอขาวของหนังสือพิมพพึงตระหนักถึงความสําคัญของขาวตอสาธารณชน และไมเสนอ
ขาวในทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ และขอ 27 หนังสือพิมพพึงละเวนการ
ลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ สื่อมวลชนสายบันเทิงของหนังสือพิมพ
ทั้ง 3 ฉบับ มีความเห็นตอบทบาทของขาวบันเทิงที่มีตอสังคมไปในทิศทางเดียวกันวา ขาวบันเทิงที่ถูก
นําเสนอออกมามีลักษณะที่หลากหลาย นอกเหนือจากประเด็นเรื่องสวนตัว อาทิ บทความ บทวิจารณ
ที่สะทอนสังคม หรือแมแตขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของดาราเอง ก็ยังมีแงมุมที่สะทอนสังคมไดเชนกัน
ดังนั้นสื่อมวลชนทั้ง 3 ทานจึงมีความคิดเห็นวาขาวบันเทิงที่นําเสนออกมานั้น มีทั้งเพื่อความบันเทิง
และสาระบันเทิงควบคูกันไป ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นขาวระหวา ง
“สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” ขางตนที่พบวามีสัดสวนการนําเสนอที่ตางกันมาก โดยดารา
บันเทิงมีสัดสวนการนําเสนอมากถึงรอยละ 70.3 ขณะที่สาระบันเทิงมีเพียงรอยละ 29.7 เทานั้น
นอกจากนี้ ยังพบวามีเหตุการณขาวอื้อฉาวของดาราเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่ชวยใหดารา
คนนั้นอยูในกระแสความสนใจของประชาชน ขณะที่สื่อเองก็มีขาวที่ผูอานสนใจออกมานําเสนอเกิดขึน้
จริงในกระบวนการทําขาว
ขณะเดีย วกัน ก็มีเ หตุก ารณ ที่องคก รสื่อถู ก ศิล ปน ดาราฟอ งรอ ง เนื่องจากนําเสนอ
เรื่องราวที่ไมมีมูลความจริงเขาขายละเมิดสิทธิสวนบุคคล และหมิ่นประมาท แตเหตุการณลักษณะนี้
สวนมากจะเกิดกับหนังสือพิมพ หรือนิตยสารหัวบันเทิงโดยเฉพาะ สําหรับสื่อรายวันแทบจะไมมีการ
พบเห็น
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อยางไรก็ตาม สื่อมวลชนของหนังสือพิมพทั้ง 2 ชื่อฉบับ ไดแก ขาวสด และคมชัดลึกมี
ความเห็นตรงกันวาศิลปน ดารา และสื่อมวลชนมี ความสัม พันธกันแบบพี่นอง การนําเสนอขาวที่
อาจจะรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลไปบางก็เ สมือนเปนน้ําพึ่ง เรือเสือพึ่ง ปานั่นเอง ขณะที่สื่อมวลชนของ
หนังสือพิมพเดลินิวส มีความเห็นวาดารามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นในการที่จะตกเปนขาว เพราะ
สื่อมีจํานวนที่ม ากขึ้น ศิล ปน ดาราจึง เลือกที่จะไวใจสื่อที่มีความนาเชื่อถือเทานั้น สงผลใหคําวา
“น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา” ใชไดนอยลง
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บทที่ 6
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย

ขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหา
จากการรวบรวมและวิ เ คราะหป ระเด็นขาวบั นเทิง ที่ ถูก นําเสนอในหนาบัน เทิง ของ
หนังสือพิมพทั้ง 4 ชื่อฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสดและคมชัดลึก รวมทั้งสิ้น 1,534 ชิ้นขาว
พบวามีการนําเสนอขาวเชิง “ดาราบันเทิง” มากกวา “สาระบันเทิง” ที่มีการนําเสนอเพียง 455 ชิ้น
ขาว คิดเปนรอยละ 29.7 ขณะที่ขาวเชิงดาราบันเทิงมีการนําเสนอมากถึง 1,079 ชิ้นขาว หรือคิดเปน
รอยละ 70.3 จากจํานวนขาวทั้งหมด
โดยประเด็นขาวเชิงดาราบันเทิงที่ถูกนําเสนอมากที่สุด คือ 1) เรื่องสวนตัวในประเด็น
บุคคลสาธารณะ 2) ประเด็นที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ ไดแก 2.1) การพาดหัวขาวและความนํา
ของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาวและตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลัก
ของขาว 2.2) หนังสือพิมพตองไมสอดสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว 2.3) การเสนอขาวหรือภาพ
ใด ๆ หนังสือพิมพตองคํานึงมิใหลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ตกเปนขาว โดยเฉพาะ
อย างยิ่ง ตอ งใหค วามคุ ม ครองอยา งเคร ง ครัด ตอ สิท ธิม นุษ ยชนของเด็ ก สตรี และผู ดอ ยโอกาส
ตามลําดับ
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหไมพบการนําเสนอขาวที่มีลักษณะออนไหวตอกฎหมาย ไดแก การ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 และการหมิ่น
ประมาทตามหมวด 3 แหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่
ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ ไดแก ขอบัญ ญัติวาหนัง สือพิมพตองไมเ สนอภาพขาวที่อุจาด ลามก
อนาจาร หรือหวาดเสียว โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวน
ประเด็นขาวเชิงสาระบันเทิงที่ถูกนําเสนอมากที่สุด คือ 1) สาระบันเทิงดานงานและการ
แสดง 2) สาระบันเทิงดานธุรกิจ และ 3) สาระบันเทิงดานสังคม ตามลําดับ
ขอมูลจากการสัมภาษณ
จากการสัมภาษณเชิงลึกบรรณาธิการขาวบันเทิงของหนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับ ไดแก
เดลินิวส ขาวสด และคมชัดลึก พบวาเหตุผลที่ทําให เลือกนําเสนอขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของดารา
เพราะเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชนซึ่ง ไดแกเรื่องราวชีวิต ความรัก และการทํางาน
เนื่องจากศิลปน ดาราเปนบุคคลสาธารณะและถึงแมวาเรื่องราวสวนตัวบางเรื่องอาจจะหมิ่นเหมตอ
ประเด็นทางกฎหมาย ไดแก การละเมิดสิทธิสวนบุ คคล หรือการหมิ่นประมาท และบางประเด็น
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อาจจะออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน สื่อมวลชนทั้ง 3 ทานก็ตัดสินใจที่จะนําเสนอออกมา
เปนขาว โดยจะใชวิธีการนําเสนอจากคําใหสัมภาษณของแหลงขาวที่ยินดีตอบคําถามถึงเรื่องนั้น ๆ
เอง เพราะถึงอยางไรสื่อมวลชนกับดาราก็มีความสัมพันธกันแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา ทําใหบางครั้งที่มี
การนําเสนอขาวลวงลึก หรือเกินเลยไปบางดาราก็ไมไดติดใจฟองรองดําเนินคดี อีกทั้ง สื่อมวลชนเองก็
ไมไดนําเสนอแตเ รื่องราวสวนตัวของดาราเพียงอยางเดียว แตยังคงมีความหลากหลายของเนื้อหา
อาทิ บทความ บทวิจารณที่สะทอนสังคม หรือแมแตขาวที่เปนเรื่องสวนตัวของดาราเองก็ยังมีแงมุมที่
สะทอนสังคมไดเชนกัน
นอกจากนี้ ยังไดขอสรุปวามีเหตุก ารณขาวอื้อฉาวของดาราที่ถือเปนธุรกิจอยางหนึ่ง ที่
ชวยใหดาราคงอยูในความสนใจของประชาชน ขณะที่สื่อมวลชนเองก็มีขาวใหนําเสนอออกมาจริงใน
ขั้นตอนของกระบวนการทําขาว
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อภิปรายผล
จากขอ มูล ที่ ได จ ากการเก็ บ รวบรวมและวิเ คราะห ประกอบกับ ขอมู ล ที่ ไดจ ากการ
สัมภาษณสื่อมวลชนสายบันเทิงสามารถตอบคําถามวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ประเด็นขาวบันเทิงที่ถูกนําเสนอในปจจุบันกวารอยละ 70.3 เปนขาวบันเทิงเชิงดารา
บันเทิง โดยประเด็นที่ถูกนําเสนอมากที่สุดคือ เรื่องสวนตัวในประเด็นบุคคลสาธารณะเชน การศึกษา
การบวช การแตงงาน ความรัก ความขัดแยง และการรายงานความเคลื่อนไหวที่เปนเรื่องสวนตัวในแง
ลบที่แหลงขาวใหสัมภาษณถงึ เรื่องนั้น ๆ ดวยตัวเอง ถึงรอยละ 98.7 ซึ่งสื่อมวลชนของหนังสือพิมพทั้ง
3 ชื่อฉบับใหสัมภาษณวาเรื่องสวนตัวของศิลปน ดาราเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน จึง
เปนเหตุผลใหสื่อมวลชนตองนําเสนอเรื่องเหลานี้ออกมาเปนขาว เพื่อตอบสนองตอความอยากรูของ
ประชาชน เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนคนของสาธารณะ แมบางเรื่องจะหมิ่นเหมตอกฎหมายหรือ
ออนไหวตอหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนก็ตามที
สอดคลองกับอังธิดา ลิมปปทมปาณี (2540, อางในรัชดาภรณ ศรีทองกุล 2550: 21) ที่
กลาววาหนังสือพิมพมักเปดเผยเรื่องราวชีวิตสวนตัวของ ศิลปน ดาราและบุคคลในแวดวงบันเทิง โดย
อางวาเปนไปเพื่อสนองสิทธิในการรับรูขาวสาร (right to know) ของประชาชน เพราะบุคคลกลุมนี้
เปนที่รูจักในฐานะบุคคลสาธารณะ และตางตองมีความยินยอมที่จะสละสิทธิชีวิตสวนตัวในการเปน
ขาว ทําใหบอยครั้งที่หนังสือพิมพไมไดคํานึงวาอะไรเปนประโยชนตอสาธารณะ อะไรเปนเรื่องเฉพาะ
บุคคล คํานึงแตเพียงเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นเล็ก ๆ นอย ๆ มากกวา “เพื่อสิทธิการ
รับรู” อยางแทจริง
รองลงมาเปนประเด็นที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพ ไดแก 1) การพาดหัวขาวและความ
นําของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาว และตองสะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหา
หลักของขาว และ 2) หนังสือพิมพตองไมสอดสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว 3) การเสนอขาวหรือ
ภาพใด ๆ หนัง สือพิม พตองคํานึง มิใหลวงละเมิดศัก ดิ์ศรีความเปนมนุษย ของบุคคลที่ตกเปนขาว
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ต อ งให ค วามคุ ม ครองอย า งเคร ง ครั ด ต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเด็ ก สตรี และ
ผูดอยโอกาสในสัดสวนที่นอยมากไลเลี่ยกันเพียงรอยละ 1 รอยละ 0.2 และรอยละ 0.1 เทานั้น
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อยางไรก็ตาม ไมพบการนําเสนอขาวที่มีลักษณะออนไหวตอกฎหมาย ไดแก การละเมิด
สิทธิสวนบุคคลตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 และการหมิ่นประมาท
ตามหมวด 3 แหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 เนื่องจากสื่อมวลชนใชวิธีการเสนอขาวตามคํา
ใหสัมภาษณของแหลงขาวที่ยินดีใหเปดเผยถึง เรื่องนั้น ๆ ดวยตนเอง ตลอดจนไมพบการนําเสนอ
ประเด็นที่ออนไหวตอจริยธรรมวิชาชีพในลักษณะของการนําเสนอภาพขาวที่อุจาด ลามกอนาจาร
หรือหวาดเสียว โดยไมคํานึง ถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวน ตามการพิจ ารณาโดยอาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๘/๒๔๙๒ ฎ.๖๗๕ ที่ไดวางบรรทัดฐานไววาสิ่ง ใดอาจถือไดวามีลักษณะอัน
ลามก
ดานขาวเชิงสาระบันเทิงนั้นพบวามีการนําเสนอเพียงรอยละ 29.7 ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่
นอยกวาเกินครึ่งหนึ่ง โดยประเด็นที่ถูกนําเสนอมากที่สุด คือ สาระบันเทิงดานงานและการแสดง คือ
การรายงานความเคลื่อนไหวในเชิงการทํางานหรือการแสดงของตัวบุคคลในวงการบันเทิง ซึ่งจากการ
วิเคราะหพบวาสาระหลักของขาวมักเปนการนําเสนอเรื่องของดารากับการถายทําละคร นักรองกับ
การพูดถึง ขั้นตอนการทํางานเพลงชุดใหมเพื่อเปนการประชาสัมพันธวันและเวลาออกอากาศทาง
โทรทัศนหรือวางแผงตามทองตลาด
ขณะที่ประเด็นที่ถูกนําเสนอนอยรองลงมา คือ สาระบันเทิงดานธุรกิจ คือการรายงาน
ความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจ ขององคกรในแวดวงบันเทิง อาทิ คายเพลง คายละคร คายหนัง และ
สถานีโทรทัศน โดยจากการวิเคราะหพบวาสาระหลักของขาวเปนการประชาสัมพันธเชิงธุรกิจของ
องคก รในแวดวงบัน เทิง โดยตรง เพื่อ ตองการประชาสัม พัน ธขาวความเคลื่ อนไหวของบริษัท ให
ประชาชนไดทราบ เชน ขาวการบวงสรวงละครของคายละครเพื่อใหประชาชนคอยติดตามละครเรื่อง
นั้น ๆ
ประเด็นที่ถูกนําเสนอในลําดับตอมา คือ สาระบันเทิงดานสังคม คือการรายงานความ
เคลื่อนไหวของทั้งตัวบุคคลและองคกรตาง ๆ ในแวดวงบันเทิงที่ไดมีสวนรวมกับกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง
จากการวิเคราะหพบวาสาระหลักของขาวเปนการนําเสนอเหตุการณที่ศิลปน ดาราถูกเชิญใหเปนสวน
หนึ่ง กับ กิจ กรรมการกุศล ในฐานะที่เ ปนคนมีชื่อเสียง โดยมีนัยเปนการประชาสัม พันธกิจ กรรม
โครงการ หรือบริษัทนั้น ๆ เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคกรจะไดถูกเผยแพรสูสายตาประชาชน โดยคํา
ใหสัมภาษณของไปรมา เจียมจันทรเศขรหัวหนาขาวบันเทิงหนังสือพิมพเดลินิวส กลาววาปจจุบันนี้
งานอีเวนตจําเปนตองมีดารา โดยเฉพาะอยางยิ่งดาราที่กําลังอยูในกระแส ดังนั้นจึงเปนผลพลอยได
ของสื่อมวลชนที่เมื่อมีบุคคลที่ประชาชนใหความสนใจมารวมงานหรือกิจกรรม สื่อมวลชนเองก็จะตอง
ไปทําขาวกิจกรรมนั้น ๆ
จากการวิเคราะหสาระหลักของขาวบันเทิงเชิงสาระบันเทิงทั้ง 3 ดานจึงไดขอสรุปวาขาว
เชิง “สาระบันเทิง” สวนใหญนั้นเปนการนําเสนอขาวโดยมีนัยเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของบริษัท
และองคกรตาง ๆ โดยนําเสนอผานตัวของศิลปน ดาราที่ถือเปนกลยุทธสําคัญในการประชาสัมพันธ
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กิจกรรมนั้น ๆ ใหออกมาสูสายตาของประชาชน เพราะศิลปน ดาราคือบุคคลที่ประชาชนใหความ
สนใจ ดังนั้น งานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีบุคคลเหลานี้รวมดวยสื่อมวลชนก็จะตองมาทําขาว ขณะที่
สื่อมวลชนเองก็มีผลพลอยไดที่จะมีขาวที่จะนําเสนอออกมาในลักษณะของการเอื้อประโยชนระหวาง
ผูจางงาน ดาราและสื่อมวลชน
ด า นนโยบายการสื่ อ ข า วและหลั ก คิ ด ในการเลื อ กนํ า เสนอข า วจากการสั ม ภาษณ
สื่อมวลชนทั้ง 3 ทานพบวาองคกรสื่อไมมีนโยบายเชิงพาณิชยในการนําเสนอเรื่องสวนตัวของเหลา
ศิลปน ดาราแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อหวังสรางยอดขาย แตจะเนนการนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและ
กําลังอยูในความสนใจของประชาชน ซึ่งก็คือเรื่องสวนตัวของดารา และแมบางเรื่องที่เขาใจวาเปนการ
รุกล้ําสิทธิสวนบุคคล หรือเขาขายหมิ่นประมาทนั้น ในความเปนจริงแลวกลับเปนความยินยอมพรอม
ใจของศิลปน ดาราเองที่จะตกเปนขาว แมจะมีบางกรณีที่ศิลปน ดาราฟองรองสื่อมวลชน แตก็เพียง
เพื่อที่จะใหบทเรียนเล็ก ๆ นอย ๆ กับสื่อมวลชนบางก็เพียงเทานั้น เพราะถึงอยางไรสื่อมวลชนและ
ศิลปน ดารามีความสัมพันธฉันทพี่นองที่ตองอาศัยกันและกันแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา
ดานแนวปฏิบัติของหนังสือพิมพและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพตามขอ 24 ที่วา การ
เสนอขาวของหนัง สือพิม พพึงตระหนักถึงความสําคัญ ของขาวตอสาธารณชน และไมเสนอขาวใน
ทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ และขอ 27 หนังสือพิมพพึงละเวนการลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะสื่อมวลชนทั้ง 3 ทานไดกลาววาขาวบันเทิง
ที่นําเสนออกมานั้นมีความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อใหผูอานไดผอนคลาย เพราะขาวบันเทิงมีหนาที่
ใหความบันเทิงและสาระบันเทิงควบคูกันไปอาทิ ขาว บทความ บทวิจารณที่ส ะทอนสัง คม ตามที่
ปรมะ สตะเวทิน (2539, อางในอนุตาร นุมนวล 2550: 1-2) ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของขาวบันเทิง
เปนเสมือนขาวที่ตอบสนองความตองการดานความบันเทิงของผูอานใหรูสึกผอนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณ ความรูสึก เกิดจินตนาการสุนทรียทําใหมีชีวิตชีวาและเบาสมองในเวลาเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ขอสรุปจากการสัมภาษณสื่อมวลชนทั้ง 3 ทานในเรื่องนี้ไมสอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นขาวระหวาง “สาระบันเทิง ” กับ “ดาราบันเทิง” ที่พบวา มี
สัดสวนการนําเสนอที่ตางกันมาก โดยดาราบันเทิงมีสัดสวนการนําเสนอมากถึง รอยละ 70.3 ขณะที่
สาระบันเทิงมีเพียงรอยละ 29.7 เทานั้น
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพรายวันเชิงประชานิยมเปรียบระหวาง
“สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” พบวาขาวบันเทิงที่ถูกนําเสนอในปจจุบันเกือบทั้งหมดเปนเรื่อง
สวนตัวของศิลปน ดาราและขาวเชิง ประชาสัมพันธดังนั้น สื่อมวลชนสายบันเทิง ควรที่จะคํานึงถึง
บทบาทหนาที่ของความเปนสื่อใหมากขึ้นวาแทจริงแลวสื่อควรนําเสนอเรื่องราวที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ โดยยึดถือแนวปฏิบัติของหนังสือพิมพและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพใหมาก แมขาว
บันเทิงจะมีหนาที่มอบความสนุกสนาน ความบันเทิงเริงใจแกผูอาน แตอยางนอยก็ควรนําเสนอขาว
เชิงสาระบันเทิงที่ไมไดมีนัยของการประชาสัมพันธใหสมดุลกับขาวทั้งหมด อาทิ ขาวศิลปวัฒนธรรม
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เสนทางความสําเร็จของศิลปน ดารา คนในวงการบันเทิงที่ทําประโยชนเพื่อสังคมอยางแทจริง เพื่อ
เปนขาวบันเทิงที่สรางสรรคแรงบันดาลใจแกผูอาน
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อนําไปตอยอดในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
1. การศึกษาเรื่องการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพรายวันเชิงประชานิยมเปรียบระหวาง
“สาระบันเทิง” กับ “ดาราบันเทิง” เปนการศึกษาในดานของตัวสื่อมวลชน หรือผูสงสารเทานั้น ผู
ศึกษาจึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลในแวดวงบันเทิง เชน ศิลปน ดารา ผูจัดการ
สวนตัวดารา ผูจัดละคร ฯ ถึงความรูสึก ผลกระทบและผลประโยชนจากขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ
2. ควรทํา การศึ ก ษาเกี่ย วกั บ ความตระหนัก รูด านจริ ยธรรมวิ ชาชีพ สื่อ มวลชนของ
สื่อมวลชนสายบันเทิงวามีความรู ความเขาใจในจริยธรรมและบทบาทหนาที่ของตนเองอยางไร เพื่อ
สะทอนมุมมองของสื่อกับขาวบันเทิงที่ถูกนําเสนอจริงในหนาหนังสือพิมพ
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