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1.สั มภาษณ์ ดาราและผู้กากับ ซิทคอม Roommate

ช่ อง MONO 29 ประเดิมซิทคอม Roommate ลงจอ 30 สิ งหาคม นี้
หลังจากที่ ป ล่ อยซี รียต์ ่ างประเทศออกฉายในช่ อง "MONO 29" (โมโนทเวนตี้ ไ นน์ ) ไป
หลายเดือนแล้ว คราวนี้ เป็ นคิวของละครไทยบ้าง เมื่อทางช่องพร้อมออกอากาศละครเรื่ องแรกของ
สถานี กับ ซิ ทคอมเรื่ อง "Roommate"(รู มแมท) ที่พร้อมเสิ ร์ฟให้แฟนๆได้รับชมแล้ว
ซิ ทคอม Roommate ได้กลุ่มนักแสดงวัยรุ่ นสุ ดจี๊ด อย่าง "แอนดรู -ศรันยู ศรุ ติสุด" (แอนดรู
อีโวไนน์) รับบทเป็ น "เคิร์ท" หนุ่มลูกครึ่ งที่ใฝ่ ฝั นอยากมีวงดนตรี เป็ นของตนเอง "แม็ก-จิรายุ คันธ
ยศ" (แม็ก เดอะสตาร์ ) รับบทเป็ น "เจต" เซลล์แมนหนุ่ มที่ชอบการร้องเพลงเป็ นชี วิตจิตใจ "บ็อบอนุ วฒั น์ จันทร์ ตรี " (บ๊อบ อาร์ ทไอดอล) รับบทเป็ น "พี่บ๊อบ" นักจิตวิทยาหนุ่ มประสบการณ์ เน่ น
รักดนตรี เสี ยงเพลงและเป็ นมือกลองของวง มาทางฝั่ งนักแสดงหญิ งได้ "น้ า-ชลนที อักษรสิ งห์ชยั
(น้ า-เกิร์ลซ่า)" รับบทเป็ น "น้ า" หญิงสาวโลกสวยชอบทากาแฟ พ่วงตาแหน่งผูจ้ ดั การวงดนตรี และ
มิ้ว-ณัฐนรี อนันต์ลกั ษณ์ การ" (มิ้ว แคนดี้ มาเฟี ย) รับบทเป็ น "ฝน" น้องสาวน้องน้ า ที่ สุดไฮเปอร์
และบ้ากิ จกรรม มีพลังเยอะ มักคอยปกป้ องน้ าจากทุกคนที่มารังแก ร่ วมด้วยนักแสดงสมทบอย่าง
"ติ๊ก-มนัสวิน นันทเสน" (ติ๊ก ชี โร่ ) รับบทเป็ น "ผีธนั เดอร์ " "ปุ้ ย-พิมลวรรณ หุ่ นทองคา" รับบทเป็ น
"ป้ าปุ้ ย" และ "ฟลิ้ น -ศุ ภชัย เกิ ดสุ วรรณ" รั บ บทเป็ น "ลุ งฮาร์ ท " ซึ่ ง 2 สาว (น้ า-มิ้ ว) ตัวแทนของ

นักแสดง ซิทคอมเรื่ อง "Roommate" ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
ก็พวกเรานักแสดงเรื่ อง Roommate นะค่ะ ก็อยากจะฝากซิ ทคอมเรื่ องนี้ เอาไว้ดว้ ยเพราะว่า
ทากันอย่างเต็มที่มากๆ และก็คือมันไม่ใช่ซิทคอมทัว่ ไปที่แบบเมืองไทยมี เรื่ องนี้ มีความแปลกใหม่
ที่ผสมความเป็ นมิวสิ คเคิลไปด้วย ก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าเป็ นยังไงความชุ ลมุนว่าจะเป็ นยังไง
โดยกิ ม มิ ค ในแต่ ล่ ะ ตอนมัน จะมี กิ ม มิ ค ของตัว เอง โดยจะไม่ ซ้ ากัน และมี ด ารารั บ เชิ ญ ป้ าจิ๊ ก
เนาวรัตน์ พี่บิ๊ก ทองภูมิ แม่บา้ นมีหนวด อันเป็ นแค่ตวั อย่างย่อยๆโดย 20 ตอนแทบจะ 20 คนเลยค่ะ
(มิ้ว) ก็อยากให้ลองติดตามกันดู ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00น. เริ่ ม 30 สิ งหาคม ค่ะ
สาหรับซิ ทคอม"Roommate"(รู มแมท) ยังได้ผกู ้ ากับหนุ่มรุ่ นใหม่ไฟแรงอย่าง "ฌอง สตอน
จอน" มารั บ หน้า ที่ ก ากับ การแสดงอี ก ด้วย และมี ที ม "ชิ กิ /บ็ อบ/ปี เตอร์ " มารั บ หน้า ที่ เขี ย นบท
โทรทัศน์ ซิ ทคอม"Roommate"ท่านผูช้ มสามารถติดตามได้ทางทีวีดิจิตอลช่ อง "MONO 29" (ช่ อง
โมโนทเวนตี้ไนน์) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-18.00 น. เริ่ มตอนแรกวันเสาร์ ที่ 30 สิ งหาคม
นี้

2.งานบวงสรวงละคร “ห้ องหุ่น”

กันตนาประเดิมละครช่ อง 3 บวงสรวงละครเรื่อง “ห้ องหุ่น”
พิธีบวงสรวงของค่ายกันตนาเอเวอลูชนั่ ค่ายละครน้องใหม่ของทางช่ อง 3 ที่นาเอาละคร
สยองขวัญอย่าง “ห้องหุ่น” มารี เมคใหม่ ซึ่ งได้สร้างความตื่นเต้นสยองขวัญและน่ากลัวให้กบั คนชม
มาแล้วในภาคก่อนๆ แถมยังได้ประเดิ มพระนางคู่ใหม่อย่างท็อป จรณ และเต้ย จริ นทร์ พร ที่มารับ
บทพระเอกนางเอกเป็ นเรื่ องแรกอีกด้วย
ในเช้าของวันที่ 28 สิ งหาคม 2557 ที่ โรงถ่ายช่ อง 3 หนองแขม ค่ายกันตนาเอเวอลูชนั่ เปิ ด
กล้องบวงสรวงละครเรื่ อง “ห้องหุ่ น” โดยมีนักแสดงมาร่ วมพิธีบวงสรวงกันมากมาย อาทิ มิ้นท์นวินดา เบอร์ ต๊อดตี้ มายด์-ณภศศิ สุ วรรณ แวร์ -แวร์ โซว แอน-วาสนา พูลผล โอ๋ -ฐาปกรณ์ ดิ ษ ย
นันทน์ โอ๋ -รุ่ งระวี บริ จินดากุล ฯลฯ และได้ เต็นท์-กัลป์ กัลย์จาฤก ทายาทรุ่ นล่ าสุ ด มาท าหน้าที่
ควบคุมการผลิตครั้งนี้อีกด้วย ซี่ งกากับการแสดงโดย บรรจง สิ นธนมงคล
ละคร “ห้องหุ่ น”เคยสร้างมาแล้วทั้ง 3 ครั้ง ปี 2519 ปี 2532 ปี 2546 และล่าสุ ดในปี นี้ ได้ถูก
นาไปสร้างเป็ นภาพยนตร์ สาหรับห้องหุ่ นในเวอร์ ชนั่ ล่าสุ ด จะน่ากลัวและน่าตื่นเต้นอย่างสามารถ
ติดตามชมได้เร็ วๆนี้

3.งานแถลงข่ าวละคร “มายานางฟ้ า”

ทรู โฟร์ ยู แกะกล่ องละครใหม่ “มายานางฟ้า”
ทรู โฟร์ ยู สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ได้ถือฤกษ์เปิ ดตัวละครโรแมนติค ดราม่า ใหม่ล่าสุ ดเรื่ อง
“มายานางฟ้ า” เป็ นเรื่ องราวของความรักของคนในวงการนิตยสารแฟชัน่ โดยได้พระเอกหน้าหวาน
อย่าง ไมด์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล มารับบทเป็ น ช่างภาพอิสระจบจากนิวยอร์ ค รู ปร่ างหน้าตาดีมี
เสน่ห์สุดๆ และยังได้นกั ร้องมาดเซอร์ โย่ง อาร์ มแชร์ มาเล่นละครครั้งแรกในบท เป็ นคอลัมนิสต์
หนุ่มหน้าตาดี พร้อมการแจ้งเกิดนางเอกใหม่ ป๊ อปปี้ -บุญนิสา จันทราราชัย ดรี กรี รองอับดับ 1 มิส
ไทยแลนด์เวิลด์ 2012 งานแถลงข่าวจัดขึ้นที่ ห้องไลบรารี่ อาคารทรู ทาวเวอร์ โดยคุณ เนตรชนก
วิภาตะศิลปิ น กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทรู โฟร์ ยู สเตชัน่ จากัด กล่าวว่า พร้อมเตรี ยมละครและ
กิจกรรมเพื่อให้แฟนละครได้ทาบุญกับทีมนักแสดง
“ทรู โฟร์ ยู ได้จดั กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม พร้อมๆกับการเปิ ดตัวละครเรื่ องใหม่ “มายา
นางฟ้ า” เพื่อคืนสิ่ งดีๆให้กบั สังคม จึงทาให้เกิดกิจกรรม ส่ งมอบคววามสุ ขเพื่อก้าวที่สดใส โดย
นักแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งในการเชิ ญชวนแฟนๆละครร่ วมบริ จาคเงินเพื่อมอบให้ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
นาไปซื้ อรองเท้าให้นอ้ งที่ยากไร้ ”
ติดตามชม มายานางฟ้ า ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 20.15 – 21.15 น. เริ่ มออกอากาศวันแรก 6
ตุลาคมนี้ ทางช่องทรู โฟร์ ยู บนกล่องทรู วชิ นั่ ส์ ช่อง 2 และ 34 / จานดาวเทียม ช่อง 4 หรื อ 34 / กล่อง
ทีวดี ิจิทลั ช่อง 24 หรื อรับชมผ่านแอพพลิเคชัน่ True4U

4.สั มภาษณ์ AF11

ปิ ดฉากทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 11 เอม V12 คว้ าสุ ดยอดนักล่าฝัน คนที่ 11
ปิ ดฉากรู ดม่านไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับ ปฎิบตั ิการล่าฝัน ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชี ย ซี
ซัน่ ที่ 11 กับการใช้ชีวติ ในบ้าน AF ที่นกั ล่าฝันได้ฝึกฝนในด้านการร้องเพลง การเต้น หรื อการแสดง
ทั้งหมด จนได้สุดยอดนักล่าฝันคนที่ 11 และเป็ นผูห้ ญิงคนที่ 3 ของ AF ที่ได้แชมป์ คือ เอม V12 สา
ธิ ดา ปิ่ นสิ นชัย และอีก 4 รองนักล่าฝันตัวจริ ง ได้แก่ แม็ค V6 วัฒน์ สุ ดกล้า พูม V2 ภูมิสิทธิ์ วงศ์
สมบูรณ์ คิว V10 วิชชาธร กิมขาว และ น้ า V11 กัญญ์กุลณัช ปั ญญากิตตินนั ท์ ที่ข้ ึนโชว์ใน Week
สุ ดท้าย AF11 THE FINAL CONCERT ใน โจทย์เพลง The Final
สาหรับโชว์ของนักล่าฝัน 5 คนสุ ดท้าย ในคอนเสิ ร์ตAF11 THE FINAL CONCERTที่จดั
ขึ้นที่ อิมแพค อารี น่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 คุลาคม นั้น ได้สร้างความประทับใจให้กบั คนดู
มากๆ เพราะนักล่าฝันแต่ละคนต่างทาเต็มที่ในคอนเสิ ร์ตสุ ดท้ายของ AF 11 และได้โชว์ฝีมือที่ได้รับ
จากการฝึ กฝนในบ้าน โดยเริ่ มต้นด้วยเพลง ความเชื่ อ โดย เอม V12ต่อด้วยเพลง รักกันมั้ย จากน้ า
V11จากนั้นก็เพลง ของพูม V2 HOME และต่อด้วยเพลง ขาหมู จาก แม็ค V6โดยมีแดนเซอร์เพื่อน
ปอนด์ เมย์ ปูน จากบ้านAF11มาร่ วมแสดง ก่อนจะปิ ดท้ายด้วยเพลง ใจกลางความรู ้สึกดี ๆ จาก คิว
V10หลัวจากนั้นเป็ นโชว์ชุดพิเศษจากนักล่าฝันที่ออกจากบ้านไปแล้วทั้ง 7 คน ในเพลง วนาสวาท
พรหมลิขิต และ ริ มฝั่งน้ า ต่อด้วยการแสดงเพลงสุ ดท้ายของนักล่าฝันทั้ง 5 คน เริ่ มด้วยเพลง ไม่รักดี

จากน้ า V11ต่อด้วยเพลง starship จากเอม V12และเพลง ที่สูง โดยแม็ค V6ต่อด้วยเพลงรักคุณยิง่ กว่า
ใคร จากคิว V10และปิ ดท้ายคอนเสิ ร์ตด้วยเพลง Too Much So Much Very Much จากพี่ใหญ่ของ
บ้านพูม V2
หลังจากที่จบการแสดงลง อาต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา ก็ประกาศให้นกั ล่าฝันทั้ง 5 คน
ออกมายืน่ เพื่อที่จะประกาศรางวัล ก่อนที่จะเป็ น เอม V12 สาธิ ดา ปิ่ นสิ นชัย คว้าสุ ดยอดนักล่าฝัน
คนที่ 11 ของเมืองไทยไป โดยรางวัลอื่นๆมีดงั นี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แม็ค V6 วัฒน์ สุ ดกล้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พูม V2 ภูมิสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 น้ า V11 กัญญ์
กุลณัช ปั ญญากิตติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 คิว V10 วิชชาธร กิมขาว ซึ่ ง เอม V12 สุ ดยอดนักล่า
ฝันคนล่าสุ ด ได้เผยว่า ก็รู้สึกภูมิใจดีใจ แต่เอมก็บอกเสมอว่า 12 คนนี้ใครก็ได้ แต่ที่เราอยูต่ รงนี้ทา
ยังไงก็ได้ให้เหมาะสมกับการเป็ นแชมป์
“เอมก็รู้สึกว่า Week สุ ดท้ายเอมทาเต็มที่ และก็คงเต็มที่ได้เท่านี้ ก็ภูมิใจที่ได้รับตาแหน่ง
และคิดว่าเสน่หของเอม เป็ นคนตั้งใจและพยายาม คือกว่าเอมจะมาถึงวันนี้ เอมล้มมาหลายครั้งมาก
ก็เลยถ่ายทอดความเชื่อ ออกมาในเพลงความเชื่อ ในตอนที่จบั มือกับแม็คตอนเหลือ 2 คนสุ ดท้ายนั้น
ก็ตื่นเต้นและในใจถ้าแม็คได้เอมก็ดีใจนะ เอมว่าถึงจุดๆนั้นก็มาไกลกว่าที่คิดค่ะ ก็อยากจะฝากถึง
แฟนคลับน่ะค่ะขอบคุณมากๆที่เป็ นกาลังใจให้เอมมาเชียร์ ถึงเวที บางอาทิตย์ฝนตก ก็ยงั ตามมาให้
กาลังใจเราค่ะ ขอบคุณมากๆ ที่มาถ้าไม่มีทุกๆคนคอนเสิ ร์ตครั้งสุ ดท้ายก็ไม่เป็ นที่ประทับใจขนาดนี้
และสุ ดท้ายก็ฝากถึงเพื่อนๆในบ้านทั้งหมดนะค่ะว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้าน 3 เดือน ถึงอาจจะไม่
มากนะค่ะแต่วา่ ก็ สาหรับพวกเรามันเป็ นเวลาที่มีความหมายมาก เราได้ทาอะไรด้วยกัน ซ้อมเต้น
ร้องเพลง
ร้องเพลงธี มด้วยกัน ทาทุกอย่างด้วยกันที่คนนอกบ้านกลุ่มนึงจะไม่มีโอกาสได้ทา
ถึงแม้วา่ เรามีเพื่อนข้างนอกจริ งแต่เขาไม่ได้ชอบร้องชอบเต้นเหมือนกันแต่พอเราได้มาเจอเพื่อนๆที่
ชอบแบบด้วยกันทาให้เกิดเรื่ องราวประทับใจ สาหรับเองก็เป็ น 3 เดือนที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่ที่เอม
ได้เจอมา”

5.สั มภาษณ์ Cup C

6.สั มภาษณ์ วิว - วรรณรท สนธิไชย

วิว-วรรณรทไม่ ปิดใจ เก็บใจไว้ รอคนทีใ่ ช่
ช่ ว งนี้ การโพสต์ ข ้อ ความในอิ น สตาแกรมของสาว “วิว -วรรณรท สนธิ ไ ชย” มัก จะมี
ข้อความหวานๆ จนน่ าสงสัยว่า วิวกาลังมีความรักกับหนุ่ มๆอยูห่ รื อเปล่า วิว ได้ไปงานบวงสรวง
ละคร เสน่ห์แค้นแสนรัก ที่ โรงเรี ยนเรวดี เมื่อเช้าวันก่อนที่ผา่ นมา วิวเผยว่า ตอนนี้ไม่ได้มีคนคุยนะ
ข้อความก็ไม่ได้เกี่ยวความรักค่ะ มีแต่เพื่อนๆไปเที่ยวแฮปปี้ ดี
“ไม่ มี การคุ ยแบบแฟนนะค่ ะ แค่ท างานเราก็ เหนื่ อยแล้ว ดู กันยังไงว่ าวิวมี ความรั ก ชี วิต
ตอนนี้แฮปปี้ มีความสุ ข ได้ ทางาน มาเจอเพื่อน หลายคนก็แซวเหมือนกันว่ าเราดูแฮปปี้ ขึ้นคงจะมี
ความรัก ไม่ ใช่ หรอกค่ ะ อาจจะถ่ายละครเรื่ องนี้ แล้วได้เจอเพื่อนเยอะ มันได้ตลก เรามีความสุ ขด้วย
ตัวเราเองมากขึ้ น ก็ ล องเปลี่ ยนตัวเองใช้ชี วิตให้ มี ค วามสุ ข ด้วยตัวเอง ไม่ จาเป็ นต้องมี ค นคุ ยก็ มี
ความสุ ขได้ ที่เห็นคือมันเป็ นกระแส ก็เล่นตามกลุ่มเพื่อน ไม่มีใครจริ งๆ ถามว่าเหงาไหมไม่เหงานะ
เพราะตอนนี้ อยากอยู่คนเดียวบ้าง ตอนนี้ ทาแต่งานอย่างมาก ก็แค่ไปเที่ยวกิ นข้าวกับเพื่อนๆ ความ
รักก็อยากจะให้มนั่ ใจก่อนไม่อยากตามล้างตามเช็ด ไม่ได้ปิดใจอะไรนะค่ะ แต่ตอ้ งดูให้มากๆขึ้น ก็
มีแม่มีเพื่อนๆคอยสแกนให้ ขอคนดีตจริ งๆไม่ได้ดีแตก อยากรอให้ชดั เจนก่อนดีกว่า ไม่ตอ้ งซี เรี ยส
อะไร”

7.สั มภาษณ์ บิ๊กเอ็ม – ลิขิต บุตรพรม

บิ๊กเอ็ม พลิกบทบาทจากดาวร้ าย เป็ นพระเอกต็มตัวในละครจับกัง
มารับบทพระเอกครั้งแรกสาหรับ “บิ๊กเอ็ม-ลิขิต บุตรพรม” ในละครเรื่ อง จับกัง ของค่าย
นพพรโปรโมชัน่ หลังจากที่โด่งดังจากบทดาวร้าย ในละครเรื่ อง คีตโลกา กับบท พี่คม บิ๊กเอ็มได้ไป
บวงสรวงละคร จับกัง ที่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 บิ๊กเอ็มเผยว่า ก็อยากจะให้ทุกคนเปิ ดใจ
รับบทบาทตัวละครใหม่ของผมบ้าง เพราะผลงานทุกชิ้นผมเต็มที่กบั มันมากๆเลย
“พลิกบทบาทมากๆเลยครับ อย่างเรื่ องคีตโลกาผมก็จะเล่นร้ายแบบร้ายสุ ดขั้วเลย แต่เรื่ องนี้
มัน พลิกมาเป็ นพระเอกแสนดีเลยครับ คาแรคเตอร์ ก็จะแตกต่างกันมากๆเลยครับ ซึ่ งเป็ นการเล่นบท
พระเอกเรื่ องแรกของผมเลยครับ กว่าจะจูนติดก็ยากเหมือนกัน แต่พอดีได้ผกู ้ ากับ คุณอาชัยวุฒิ มา
ช่วยแนะนา ช่วยสอนเรื่ องการแอคติง้ ว่าต้องเพิม่ แบบไหน ตอนนี้ จับกัง ก็ถ่ายทามา 40เปอร์ เซ็นล่ะ
ครับ ก็อินกับตัวละครแล้วเราจูนติดแล้ว ก็กลัวคนดูติดกับภาพดาวร้ายเหมือนกันครับแบบตอนนี้ก็
ยังมีแฟนๆเข้ามาพูดว่า พี่คมกันอยูเ่ ลย ก็คงต้องรอกันสักพัก คนดูก็จะปรับตัวได้เอง สุ ดท้ายก็
ขอขอบคุณแฟนๆนะครับ ก็ดีใจครับดีใจมากก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาชื่นชอบชื่ นชมในผลงานของผม
ขนาดนี้ และก็ขอบคุณผูใ้ หญ่นะครับที่ทาให้ผมได้มาเล่นละครเรื่ องนี้ครับ”

8.สั มภาษณ์ เจสสิ ก้า ภาสะพันธุ์

เจสสิ ก้า รับสนิทกับหนุ่มครินจริง
กุ๊กกิ๊กกันตลอดสาหรับสาว เจสสิ กา้ ภาสะพันธุ์ กับหนุ่ มคริ นวงอาร์ ตฟลอร์ ที่มีข่าวว่าไป
ไหนมาไหนกันเรื่ อยๆเป็ นประเด็นเม้าส์ วา่ ทั้งคู่เป็ นอะไรกันหรื อเปล่า จะมากกว่าเพื่อนหรื อไม่ เจส
สิ กา้ ได้ไปบวงสรวงละคร มือปราบสายเดี่ยว ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เจสสิ กา้ เผยว่า ก็สนิทกัน
ค่ะจริ งๆรู ้จกั กันมานานล่ะตั้งแต่ถ่ายหนังเรื่ องอันธพาล ก็สนิทกันค่ะ
“ก็ดูๆกันไปค่ะ แต่ยงั ไม่อยากระบุอะไรกันมากเพราะว่าเราไม่รู้วา่ วันข้างหน้าจะเป็ นยังไง
ก็คือแฮปปี้ แบบนี้ ก็เป็ นแบบนี้ ก็ดูๆกันไปค่ะยังไม่รีบร้อน คือจริ งๆมันไม่ได้ติดอะไรหรอกค่ะ แค่
เหมื อนกับไม่อยากไปจากัดความกับมันมาก ส่ วนเรื่ องไปเที่ ยว ถ้าว่างพร้ อมๆกันก็มีบา้ ง มี ท้ งั ไป
หลายคนไปสองคนไปแบบนี้ มีหมด ถามว่าประทับใจเขาตรงไหนเหรอก็คงจะเป็ นเรื่ องที่คุยๆกันรู ้
เรื่ องมากกว่า คุยกันเกื อบทุกเรื่ อง ได้เจอผูใ้ หญ่ท้ งั สองฝ่ ายแล้วก็ บอกดูๆกันไปก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็
คืออยูใ่ นสายตา ที่ผา่ นมาไม่เคยคบคนในวงการนี่ เป็ นคนแรกเลยทุกอย่างก็ปกติค่ะเหมือนคนทัว่ ไป
แต่วา่ อันนี้มนั น่าจะเข้าใจกันมากกว่า เข้าใจกว่าคนทัว่ ไป เหมือนรู ้กนั อยูแ่ ล้วว่าทางานในวงการเป็ น
ยังไง”

9.สั มภาษณ์ ก้ อย - รัชวิน วงศ์ วริ ิยะ

ก้อย เชื่อ ไม่ ใช่ จุดจบของบอดีส้ แลม พร้ อมให้ กาลังใจตูนเพือ่ เริ่มต้ นใหม่
หลังจากที่เกิ ดเหตุการณ์ ดร่ าม่าเรื่ องตัว๋ คอนเสิ ร์ต ปรากฏการณ์ ดัม-มะ-ชา-ติ พร้อมการร่ า
ไห้ปิดฉากคอนเสิ ร์ตสุ ดท้าย ของตูน บอดี้สแลม โดยทางด้านก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ หวานใจของตูน
ก็ได้เปิ ดใจในงานบวงสรวงละคร “ขอเป็ นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ” ที่โรงถ่ายช่อง 3 หนองแขม เมื่อ
เช้า วานที่ ผ่านมา ก้อ ยเผยว่า ก้อ ยก็ เสี ย ใจนะที่ เห็ น ตู น เสี ย ใจ แต่ ก็ ย งั เชื่ อว่ามัน ไม่ ใ ช่ จุด จบของ
บอดี้สแลม
ตอนนี้ ก็โอเคแล้วค่ะ ก็ตอ้ งเดิ นหน้าต่อไป เพราะสิ่ งที่ ดีที่สุดที่ ทาได้ก็คือ การให้กาลังใจ
เพราไม่ใช่แค่กอ้ ยคนเดียวก้อยว่าทุกๆคนที่รักบอดี้สแลมแล้วก็เป็ นห่ วงตูน ก็ได้รับพลังกาลังใจ ซึ่ ง
ตรงนี้ แหละมันทาให้เขาดี ข้ ึน ทาให้เขาตั้งใจ และมุ่งมัน่ เดินหน้าต่อไปอะไรที่เกิ ดแล้วก็ให้มนั เกิ ด
ผ่านไปแล้ว ปั ญหาที่เกิดอาจจะไปแก้อะไรไม่ได้แต่ยงั ไงก็ตามก้อยเชื่อว่าเราก็ยงั ต้องเดินหน้าต่อไป
ก็ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไปซึ่ ง แฟนคลับทุกคนก็น่ารักมากๆ มันทาให้เห็ นว่าเวลาที่เราทุกข์
ใครที่อยูข่ า้ งเรา มันคือสิ่ งที่สาคัญที่สุด

10.สั มภาษณ์ แมท-ภีรนีย์ คงไทย

แมท ปัดข่ าว นางเอกเหวีย่ งแฟนคลับ
มีข่าวที่ วา่ มีนางเอกลูกครึ่ งเหวี่ยงแฟนคลับในร้านเค้ก ซึ่ งหลายคนได้มองไปที่ สาวแมทภี รนี ย ์ คงไทย ที่ ดูแล้วน่ าจะมี ข่ ายเป็ นไปได้ที่ สุ ด แมท ได้ไปร่ วมงานบวงสรวงละคร “ขอเป็ น
เจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ” ที่โรงถ่ายช่อง 3 หนองแขม เมื่อเช้าวานที่ผา่ นมา แมท เผยว่า ไม่น่าใช่ค่ะ
กับข่าวก็ชินแล้วค่ะ ไม่ได้ซีเรี ยสอะไร อีกอย่างตัวแมทเองก็ไม่ค่อยชอบทานเค้กด้วย
แมทว่า คนตัดสิ นไปแล้วด้วยน่าตา ซึ่ งก็เคยพูดไปหลายทีแล้ว ก็คงไม่พูดอีกดีกว่า กับแฟน
คลับแมทก็ไม่เคยเจอส่ วนตัว ถ้าแฟนคลับเข้ามาดีเราก็ดีดว้ ย ถ้าไม่ดีเราก็อาจจะไม่ดีดว้ ย แมทค่อน
ข้างจะซี เรี ยสเรื่ องของมารยาทด้วยค่ะ เช่น คุยโทรศัพท์หรื อทานข้าวอยู่ อะไรแบบนี้ อ่ะค่ะ แต่ไม่ได้
เหวีย่ งนะค่ะ แต่จะบอกกับเขาดีๆว่า ขอโทษนะคะ ขอทานข้าวเสร็ จก่อนค่อยถ่ายนะค่ะ อะไรแบบนี้
ก็ดว้ ยความที่เราไม่ค่อยได้ออกงาน หรื อ ออกมาพูดคนก็จะมองว่าเราเป็ นแบบนี้ค่ะ

