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เฟม ชวินโรจน กับวงการบันเทิง 12 ป "บานฉันตลกไวกอนฯ" พาจุดพลุใหโดงดัง 
  

 โลดแลนในวงการมา 12 ป แจงเกิดตั้งแตเปนพระเอกตั้งแตเด็กจากหนังเรื่อง "บานฉันตลกไวกอน (พอสอนไว)" จน

ตอนนี้เติบโตเปนหนุมหลอ สำหรับ เฟม ชวินโรจน ลิขิตเจริญสกุล และยังเดินหนาในเสนทางบันเทิงตามความชอบที่มีมาตั้งแต

เด็ก จนมาตอนนี้มีประสบการณไมซํ้า 

 มาตอนนี้ เฟม ไดเรียนจบปริญญาตรีแลว พรอมกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง หลังจากที่หายหนาไปสักระยะ

เพื่อมุงมั่นเรยีนใหจบตามความหวังของพอแม และกลับมารับงานแสดงในซีรีสวายเปนคร้ังแรก โดยเปนพระเอกนายเอกคูหลักของ

เรื่อง ใน รักนาย My Ride The Series กับบทของคุณหมอตะวัน แพทยประจำบาน สาขาอายุรกรรม 

 โดย เฟม ไดเลาถึงชีวิตในตอนนี้ใหกับ บันเทิงไทยรัฐออนไลน ไดฟงวา รักนาย My Ride The Series เปนผลงานซีรีส

วายเรื่องแรก ท่ีมาเปนคูหลักเต็มตัว ซึ่งเขาบอกวา ที่ตดัสินใจรับเลนเรื่องนี้ เพราะอยากลองเลนในบทที่หลากหลาย และอยากลอง

ในบทบาทของการเปนคุณหมอ ซึ่งรูสึกวามันทาทายตัวเองดี  

  

 
 

 "ซีรีสเรื่อง รักนาย My Ride The Series เปนเร่ืองของคณุหมอตะวัน ก็คือ เฟมนั่นแหละ รับบทเปนแพทยประจำบาน 

สาขาอายุรกรรม กับวินมอเตอรไซคในเรื่องชื่อ หมอก ครบั กับคนที่เลนดวยก็คอื ฟลุค ครับ ในเรื่องเก่ียวกับคุณหมอตะวันที่มี

แฟนอยูแลวก็คือหมอปอ (รับบทโดย ภัทร ฉัตรบริรกัษ) แลวเรามีปญหากัน จับไดเขามีคนอ่ืนแลว หมอก วินมอเตอรไซค (รับบท

โดย ฟลุค พงศกร วงศเพียร) เขาก็โดนแฟนบอกเลิกมาเชนกัน แลวเราสองคนเลยมีโอกาสไดมาเจอกัน เพราะเราไปขึ้นวินเขา

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรฐัออนไลน์  ฉบับประจําวันท ี 10   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  หน้า 13  มูลค่าข่าว  180,000.- 
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บอยๆ เพราะเขามีวินใกลโรงพยาบาลเรา พอเราไดมีโอกาสมารูจักกัน จากคนสองคนท่ีมีปญหาเรื่องความรัก พอมาเจอกันก็กอ

ตัวขึ้นเปนความรักครับ แตก็ตองใหคนดูลุนเอาวา ระหวางวินมอเตอรไซคกับหมอจะเกิดเปนความรักไดยังไงครับ 

 ซรีีสเรื่องนี้ตอนที่เปนนิยาย แปลมากวา 10 ภาษาทั่วโลกเลยครับ ถามวาผมไดอานบางม้ัย ก็ตั้งแตตอนแรกเลยที่ทางผู

จัดไดติดตามมา ตามจริงโปรเจกตนี้มีมานานมากแลว ประมาณ 2 ปกวาๆ ไดครับผม ก็มีการเปลี่ยนแปลงดานนักแสดง ดานผู

กำกับ ก็เลื่อนถายยาวมา และตั้งแตที่ทางผูจัดไดติดตอมาใหผมรับเลนเปนคุณหมอตะวัน  

 เฟม ก็ไดมีโอกาสเจอกับพี่หมอแพท หรือหมอตุด ที่ใชนามปากกาวา รังสิมันต ที่เปนคนเขียนหนังสอื เขาก็ไดใหหนังสือ

นิยายมาไวตั้งแตแรกแลว เราก็ไดอานดูและรูสึกวาสนุกครบั" 

 
รวมงานกับ ฟลุค พงศกร ครั้งแรก ยกใหเปนพารทเนอรที่ดี 

"รวมงานกับ ฟลุค ครั้งแรกเลยครับ คือเราก็ชวยกันครับ เขาก็เกร็งๆ เราครั้งแรกที่เจอเลยครับ แตวาดวยการที่เรามีเวิรกช็อป  

มีทำกิจกรรมดวยกัน มีซอมตางๆ เยอะแยะ พอเราไดอยูดวยกันตอนที่ถายทำ มันคอนขางที่จะไมไดดูเกร็งหรือยากเกินไป เพราะ

เราก็อายุเทากัน มีความสนใจอะไรหลายๆ อยางคลายกัน ก็เปนเพื่อนกัน ฟลุค เขาก็ชวยผมไดเยอะครับในเรื่องของการทำงาน 

อยางตอนที่เราเหนื่อยหรือเรามีปญหา เราก็ปรึกษากันครับ ถือวาเปนพารทเนอรท่ีดีครับ"  

 

รับบทพระเอกในซีรีสวายแบบเต็มตัวเรื่องแรก  

"ถามวาเปนซีรีสวายเรื่องแรกของผมเลยมั้ย คือผมเคยเลนมาแลว แตไมไดเปนตัวหลัก คือผมเคยไปแจมดวยนิดหนอย แตเรื่องนี้

เปนเร่ืองแรกที่ผมไดรับบทนำเปนพระเอกนายเอกเลยครับ ถือวาเปนเรื่องแรกที่เปนซีรีสวายเต็มตัวครับ" 

"ถามวาทำไมผมถึงตัดสินใจเลน อยางแรกเลยคือ ผมเห็นความตั้งใจของทางผูจัดเปนอยางแรกเลยครับ เขาอยากใหเรามารับบทนี้

จริงๆ ติดตอมาแลวก็มีการนัดไปคุยตั้งแตตอนโนน พอเราไดลองอานบทและเขาก็เลาใหฟงคราวๆ วาพล็อตเรื่องมันเปนยังไง 
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ผมก็เกิดความรูสึกวามันนาสนใจนะ มันก็มีความทาทายตัวเองด ีและยังไมเคยไดเลนเปนบทหมอ ตัวละครในเรื่อง หมอตะวัน ก็

โตกวาเราดวยครับผม ผมก็อยากรูดวยวา ถาสมมติวาเราเปนตัวละครนี้ เราจะถายทอดออกมาไดยังไงในรูปแบบของซรีีส เราก็เลย

ตัดสินใจรับครับผม ก็เหมือนเปนการทาทายตวัเองดวย 

 
และก็อยากลองดูวา ถาเราลองมาเลนบทบาทนี้ดู เราจะทำออกมาไดเปนยังไงนะ แลวอีกอยางแฟนคลับหลายๆ คน ชวงกอน

หนาท่ีผมยังไมไดรับเน่ีย เขาก็บอกวาอยากเห็นผมเลนซีรีสวาย ก็มีเชียรกัน แตจริงๆ ก็มีติดตอมาหลายเรื่อง พอผมไดมาเจอพล็อต

เรื่องนี้ ก็รูสึกวาเรื่องนี้มันนาสนใจจริงๆ เลยลองรับดูครับ" 

 "ถามวา มีฉากกุกกิ๊กมั้ย มีครับ แตวาคอืเรื่องน้ีมันจะไมไดเนนฉากหวือหวา หรือวามีเลิฟซีนอะไรเยอะแยะมาก แตจะ

มีสัญญะในการทำกระทำบางอยาง อยางเชน จูบกัน กอดกัน ก็เชื่อวาคนดูจะไดลุน มีความฟนแนนอนครับแตละซีน เพราะวามันดู

มีความหมายครับ ในเรื่องอาจจะมีฉากกอด จูบกับ ฟลุค ก็เขินแหละครับ ถึงเราจะเวิรกชอ็ปกันแลวแตพอไปถึงหนากองจริงๆ พอ

ถาย เราก็ผูชายทั้งคูแหละเนอะ ก็แมนๆ เหมือนเราก็คุยกันพอเราเชาซีนก็จะเหมือนไมใชตัวเรานะ เราจะเปนตัวละคร แตมันก็อด

ไมไดอยูดี ก็มีหลุดยิ้มบาง พอคัตปุบก็เขิน แตวาทางผูกำกับก็มีชวยเยอะครับ มีแอ็กติ้งโคชมาชวยทำใหเราผอนคลายขึน้ครับ" 

 

อยากใหทุกคนลองเปดใจไดชมกัน 

 "ในสวนของตัวผมกับนักแสดงทุกคน ในสวนของทีมงาน เราทำกันอยางเต็มที่แลว คือผมกไ็มไดรูสึกวาเราเสียดาย

หรืออะไรแลว เพราะวาเราไดทุมใหกับมันอยางเต็มรอยแลว ทีนี้ก็อยากใหคนดูลองเปดใจดีกวา สำหรับคนที่อาจจะเปนแฟน

ซีรีสวายเรื่องอื่นๆ และอาจจะไมใชแฟนซีรีสวายเลยก็ไดครับ ก็อยากใหลองเปดใจดู เพราะซีรีสเรื่องน้ีมันเหมือนเปนหนัง ที่

เลาถึงมุมมองความรัก นอกจากคูของผมแลว ยังมีเรื่องของคูบาริสตา และเร่ืองของหมอๆ กับวินมอเตอรไซค คือมันมีความ

รักหลากหลายรูปแบบ แลวเราอยากจะถายทอดออกไปใหคนเห็น แลวอยากใหคนมีมายดเซตที่ดีขึ้น วาความรักมันไมไดเปน

แคเรื่องของฐานะ หรือวาอาชีพอะไร เพศไหนก็ได สามารถที่จะรักกันได ผมอยากใหคนเห็นตรงนี้ และอยากใหคนดูอินไปกับ

ตัวละครและประทบัใจในบทบาทที่ผมเลนดวยครับ อยากใหแฟนๆ ไดลองเปดใจดูกันครับ" 
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แจงเกิดจากหนังดัง "บานฉันตลกไวกอนฯ" 

 "ตอนนั้นผมไปเรียนเตนที่หนึ่ง ซึ่งอยูแถวๆ แกรมมี่นี่แหละ แลวพี่ชมพูเขาอยูโรงเรยีนสอนเตน เขาก็แนะนำใหแมพาผม

ไปลองแคสตดู เพราะรูสึกวานองนาจะตรงกับคาแรกเตอรนี้ท่ี GTH เขาประกาศรับสมัครนักแสดงเด็กอยู ตอนนั้นผมก็ไมอยากไป

หรอก คิดวาไมนาได เพราะตอนนั้น GTH มีแตหนังดังๆ ทั้งน้ันเลย เปนชวงยุคกำลังบูมของเขาเลย 

 ผมก็ลองไปแคสตดูก็ได แลวจำไดเลยวาพอไปถึงมีคนมาเยอะมาก ตอนนั้นไปบริษัท ทวิน แคสติ้ง สตูดิโอ แตตอนนี้ปด

ไปแลวนะ ไปเจอเด็กรุนๆ ผมนี่แหละนั่งกันอยู คือวันที่ไปแคสตผมคิดวาเขาใหไปทำบทโนนนี่น่ัน ปรากฏวาพอไปถึงเขาหองแคสต 

ทีมงานบอกวา ใหลองเลนมุกท่ีคิดวาฮาที่สุดในโลกใหพี่ดูหนอย 

 ผมก็ยังไงๆ อะไร แตก็เลนมุกแบบแพรวพราวเลย พอเสร็จก็ไดยินแตเสียงแอร คือทุกคนเงียบกริ๊บ วันนั้นก็คิดวาผมคง

ไมไดแลว มั่นใจมาก ขำอยูคนเดียว พอออกมาก็บอกแมวาไมนาได กลับเหอะ แลวสุดทายเขาก็ติดตอมาบอกวา ผูกำกับอยากเจอ

นะ เดี๋ยวมาเลนอีกรอบหนึ่ง ผูกำกับเขาอยากดูดวย ก็เปนพี่บอล วิทยา กับพี่เมษ ธราธร พี่เขาเปนคนใหโอกาสผมคนแรกเลย ที่

ไดมาทำงานในวงการบันเทิง จนไดมาเปน ลอตอก ในบานฉันฯ"  

 "แตก็จะมีชวงที่หายไปบางนะครับ หายไปประมาณปสองป ชวงมหาวิทยาลัยก็จะไมไดมีงานอะไรที่หวือหวามาก 

ผมไปเรียนดวย เพราะชวงนั้นเรียนยากมากครับ ที่ มศว แลวพอเรียนจบผมกเ็ริ่มรับงานมากขึ้นครับ ปนี้จะมีใหชมแนนอน 3 

เรื่องครับ" 
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ชีวิตในวงการบันเทิง 12 ป แตไดประสบการณทีไ่มซ้ําใคร 

 "ตอนเด็กๆ ผมเปนเด็กซนทั่วไปเลย ชอบวาดรปู วิ่งเลน เตะบอล เปนนักกีฬาวิ่ง มีกิจกรรมทำเยอะ หลากหลายมาก" 

 "จากหนังเรื่องแรก ถานับแลวก็ประมาณ 12 ปไดครับ ตั้งแตหนังเรื่อง บานฉันตลกไวกอนพอสอนไวครับ ตลอด 12 ปที่

ผานมา สอนอะไรผมหลายๆ อยางครับ เรื่องของความอดทน คืออยางผมมีโอกาสที่ดีในตอนนั้น จากเด็กคนหนึ่ง เรียนชั้น ป.6 

เปนเดก็ซนๆ มาเลนหนังเปนพระเอกที่อายุนอยมากๆ ในตอนนั้นถือวาเขามาเร็ว เราก็ไดอยูกับพี่ๆ ทีมงาน คนเบื้องหลัง และเราก็

รูวาการทำงานมันยาก มันมีอุปสรรค ความเหน็ดเหนื่อย ก็สอนใหเรารูจักคุณคาตางๆ ของเงินดวยครับวามันหายากนะ 

 ท่ีบานผมก็อยากใหเราลองใชชีวิต ลองหาประสบการณ ตอนเดก็ๆ คุณแมก็เหมือนแมทั่วๆ ไป อยากใหลูกเปนนักแสดง 

พาไปแคสต ไปเตน ไปรองเพลง ก็ไดเจอมิตรภาพดีๆ ไดฝกพัฒนาตวัเองอยูเรื่อยๆ ครบั เพราะผมรูสึกวา ผมไดมีโอกาสลอง

หลายๆ อยาง คุณแมสนับสนุนเรามาตลอดเหมือนเขาก็สงเสริมในสิ่งท่ีเราชอบ อยางนองผมก็เปนนักกีฬา และผมก็ชอบทางดานนี้ 

เขาก็สนับสนุน ก็โอเคกับมัน เขาไมไดปดก้ันอะไรเรา" 

"ตอนแรกมาเลนหนังปุบ ผานไป 2-3 ป ผมไดมีโอกาสเลนซิตคอมเรื่อง ลูกพี่ลูกนอง มา 2-3 ป เราก็ไดประสบการณการทำงาน

หลายๆ รูปแบบ ทั้งซีรสี ทั้งละคร ทั้งหนัง ซติคอม เพื่อที่วาอนาคตเราจะใชทำงาน เผื่อเราเปนผูจัด เราอยากทำหนัง เราก็สามารถ

ทำได เพราะเราพอรูแลววาเราตองจัดการยังไง 

และอีกอยางหนึ่งคือมันสอนใหผมเปนคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะตั้งแตเด็กๆ จนโต เราจะไมไดมีเวลาเทาเพือ่น เราตอง

ไปทำงาน คือเราก็เที่ยวตามประสาเด็กทั่วไปแตเราก็รูวาตวัเองมีหนาที่ท่ีเราตองทำ ตองแบงเวลา" 
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"ชีวิตในวัยเด็กหายไปมั้ย ผมรูสึกวาเราตองแลกครบั ถาเราอยากไดอะไรสักอยางหนึ่ง เราตองยอมเสียอะไรสักอยางไป ผมคิดวา

มันเปนอยางนั้นนะ แลวอีกอยางหนึ่งคือผมก็ไมรูสึกเสียดายเลยเพราะวาสิ่งที่เราไดรับกลับมา เรามีคนรูจักมากขึ้น เรามีกลุมนอยๆ 

แฟนคลับที่คอยติดตาม ผมรูสกึวามันเปนพลังบวกใหกับผมมาก  

อยางหลายๆ คนที่อยูดวยกันมา ติดตามกันมาตั้งแตยังเรยีนอยู จนบางคนเรียนจบแลว บางคนทักมาแสดงความยินดีกับเรา เราก็

ไปแสดงความยินดีกับเขา เหมือนเราเติบโตไปพรอมๆ กัน แลวเวลาเราไดไปใหกำลังใจเขาตามชองทางตางๆ แลวเขารูสึกดีขึ้น เขา

สงขอความกลับมา มันทำใหผมรูสึกวาเรามีคุณคา มีคนที่คอยซัพพอรตเราอยู มันเลยทำใหผมรูสึกวาเราไมไดเสียอะไรไป เพราะ

เราเลือกที่จะทำตรงนี้แลว" 

มีเปาหมายในใจ อยากทำงานที่หลากหลาย 

 "คือตอนนี้ผมอยากโฟกัสเรื่องงานที่กำลังจะฉาย เหมือนกับวาเปนงานชิ้นแรกที่ผมไดรองเพลงประกอบซีรีสดวย ผม

ทุมเทกับมันเยอะมาก แลวในปน้ีอยากจะลองทาทายบทมาก เพราะซีรสี 3 เรื่องที่ผมรับมาแลวกำลังจะฉาย คาแรกเตอรมันไมซํ้

กันเลย  
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 คือ ตนปผมไดเลนเปนหมอ สวนเรื่องท่ีสองเก่ียวกับนักศึกษาฝกงาน เปนหนุมเพลยบอย เจาชู เปนเรื่องท่ีผมสนุกกับ

มันมาก สวนอีกเรื่องเปนซีรีสเพลง และเราไดมีโอกาสรองเพลง ทำเพลงดวย มีเตนเปนแดรก็ควีน ใสลีลาเขาไป ยากพอสมควร 3 

เรื่อง 3 รส ผมก็อยากทำใหดีที่สุดครับ" 

 "สวนจะปงมั้ย อันนี้ก็ตองรอดูกระแสเนอะวาจะยังไง แตผมตองขอบคุณทางผูจัดทุกๆ คนครับท่ีนึกถึงและเรียกเรามา 

ชวงกอนที่ผมจะเรียนจบ ป.ตรี ก็ไมไดรับงานอะไร แตพอหลังเรียนจบก็เขามาพรอมกันหมด ก็ขอขอบคุณ และขอโทษหลายๆ คน

ดวยที่เราไมไดรับงานเขา ปฏิเสธไปก็เยอะ อยางซีรีสวาย ผมก็ไมยากใหมันทับซอนเนอะ อยากใหมันเปนทีละเรื่องไปกอน แลวก็

งานอ่ืนๆ ดวยครับ" 

 "ผมตั้งเปาอยากรับงานที่หลากหลาย อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ครับ ถามีโอกาสอยากทำงานเบื้องหลัง อยากลอง

เปนผูจัดดู คิดวาอยากทำธุรกิจเปนของตัวเองดวยครับ" 

 
หัวใจยังโสด อยากโฟกัสงานเปนหลัก 

 "สวนเรื่องแฟน ตอนนี้ผมยังไมรบีครบั ก็คอยๆ มีเปนเพื่อนกัน เพราะวามันยุงจริงๆ ครบั ก็มีคนคุยเปนเพื่อนกัน 

เพราะวาผมเปนคนเฟรนดลี่อยูแลว ตอนนี้ขออยูกับงานกอน อยางชวงปลายปท่ีผานมาแทบจะไมวางเลย 3 เดือนที่ผานมามีงาน

เกือบทุกวันเลยครบั ผมก็อยากโฟกัสเรื่องงานกอนดวยครับ เพราะวาเพิ่งจะเรียนจบมาครับ" 
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ขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอรต ไมเคยปลอยมือ 

 "ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับ ที่ติดตาม เฟม มาตั ้งแตบานฉันฯ หรือไมวาจะเปนเรื่องอะไรที ่ไดดูแลวมีความ

ประทับใจในตัวเรา แลวก็ติดตามผลงาน เฟม ก็อยากขอบคุณมากๆ เพราะมีความหมายกับ เฟม มาก เหมือนกับเปนกำลังใจที่

สำคัญในการทำอะไรก็แลวแต คิดวาอยากทำผลงานออกมาใหดีที่สุดนะครับ เพื่อเปนการขอบคุณทุกคน เชื่อวาหลายๆ คนบน

คิดถึงเรา เราก็หายหนาหายตา แลวอีกอยางไมคอยเจอกันดวยเพราะวางานก็ไมไดออกอีเวนต 

 ยังไงก็ฝากเชียร เฟม ดวย ในซีรสีวาย รักนาย My Ride The Series เปนการประเดิมซีรีสวายครั้งแรกของ เฟม อยาก

ใหชวยเชียร แลวเดี๋ยวมีเพลงประกอบดวยครับ ก็ลองฟงดูนะครับ เชื่อวาแฟนคลับจะหลงรักคาแรกเตอรนี้แนนอนครับ เพราะ 

เฟม ก็รูสึกผูกพันและหลงรักคาแรกเตอร หมอตะวัน ดวยครบั ติดตาม เฟม ไดทางโซเชียลมีเดีย ทั้งอินสตาแกรมและทวิตเตอร   

 

    
  
   
  
  


