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"นาตาลี"ตรง-แรง ไมใชสาวแอบหวาน
ตนเดือนหนาก็มีอายุครบ 21 ปบริบูรณแลว สําหรับสาวหนาหวาน "นาตาลี เดวิส" ที่
หายจากวงการบันเทิงไปนานถึง 5 ป กลับมาอีกทีก็ทําเอาแฟนๆ ฮือฮากับการถาย
แบบชุดวายน้ําในวัยแตกสาว
และย้ําความดังกับขาว 2 หนุม "โจอี้ บอย" และ "ไมค" ที่รุมสานสัมพันธ แตหนุมกลับ
ปดขาว ทําเอานองหนูปรี๊ดแตก ออกมาฉะซะ จนถูกมองวา "แรง"
นาตาลีเขาวงการบัน เทิงมาไดอยางไร?
นาตาลี - "ไปแคส ติ้งเลนเอ็มวีแรพเตอรคะ และผูใหญอารเอสฯใหลองเทสตเสียงดู
เพราะตอนนั้นเขามีโปรเจ็กตอัลบั้มดูโอคูผูหญิง พอเทสตผานก็ไดเซ็นสัญญา ออกอัลบั้มแรก "นาตาลี-แจสกี้" หลังออก
อัลบั้มก็เลนละคร "วัยรายไฮสคูล" แลวก็ออกอัลบั้มชุด 2 ตอดวยละคร "วัยรายเฟรชชี่" และ "หนากากขนนก" ตอนนั้นเซ็น
สัญญากับอารเอส 10 ป ตั้งแตอายุ 10 ขวบถึง 20 ป เพิ่งไปขอสัญญาคืนเมื่อตนปที่ผานมา เหลือสัญญา 2 ปกวาๆ ซึ่งเขาก็
คืนสัญญาให เพราะศิลปนเขาเยอะมากและตอนนั้นเราเอ็นทรานซ ไดที่มศว ซึ่งตองไปเรียนที่องครักษและอยูหอ ทําให
หายไปจากวงการ"
แลวไปไงมาไงถึงกลับมาทํางานในวงการ?
นาตาลี - "มันเปนจังหวะ พอดีเมื่อตนปพี่ที่เปนผูจัดการสวนตัวมาเจอและถามวาสนใจถายแบบชุดวายน้ํามั้ย ซึ่งเรามองวา
มันเปนหนังสือหัวนอกหัวดีและไมรูสึกวาโป มั่นใจวาถายได ถามคุณแม พอคุณแมโอเคก็ถาย ซึ่งผลตอบรับออกมาดีมีงาน
เรื่อยๆ"
การกลับมาหลายคนมองวาเปลี่ยนไป ดวยขาวตางๆ อยางขาวโจอี้ บอย กับไมค?
นาตาลี - "สําหรับขาวของพี่โจกับขาวไมค คือเรารูอยูวาเขามาคุยกับเราแนวไหนประมาณไหน ซึ่งเราไมเคยพูดวาเขาจีบ
ถามวารูจักมั้ยและเขาโทร.มาคุยดวยจริงหรือเปลา ก็จริง ชวนไปโนนไปนี่ แตก็ไมเคยไป อยางพี่โจ เปนพี่ที่ดี ทํางานเกง
เราชอบเพลงแนวฮิพฮอพอยูแลว อยางไมคก็รูจักจริงๆ เขามาขอเมลและเบอรเราในเอ็มเอสเอ็นและไฮไฟวจริง คุยกับเรา
ไมคชวนไปไหนก็ไมเคยไป พอมีนักขาวถามวารูจักไมคจริงหรือเปลา เราก็ตอบตามความจริงวารูจัก แตไมเคยไปไหนมา
ไหนดวย"
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"ถามวาโกรธมั้ย ไมถึงกับโกรธ แตรูสึกแยวาทําไมเขาถึงพูดวาไมเคยชวนไปโนนไปนี่ เหมือนเราโกหก เราเปนผูหญิงก็
เสียหายอยูแลว มันไมเห็นผิดเลยที่จะมีเพื่อนรวมวงการเปนเพื่อนตางเพศ เพราะโลกก็มีทั้งผูหญิงและผูชาย คนในวงการ
บันเทิงดาราก็ไมใชเทพ เปนคนปกติที่สามารถปรึกษาปญหากันได สามารถมีเพื่อนไดทั้งนั้น เหมือนวาเขาทําอะไรก็ควร
แมนๆ หนอย รูจักก็บอกวารูจักสิ"
คนมองวาพอกลับมาภาพนาตาลีดูแรงขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะขาวดวยหรือเปลา?
นาตาลี - "คะ และบางครั้งการตอบคําถามของเราจะแรง เพราะเปนคนพูดจาตรงๆ ทําใหดูเหมือนแรง เราไมใชคนแอบห
วาน ตรงไหนผิดก็ยอมรับ ถามวาตรงเกินไปมั้ย อาจดวยความที่เคยเปนลูกคนเดียวมานาน กวาคุณแมจะมีนองอีกคนเราก็
11 ขวบแลว ทําอะไรเองมาตั้งแตเด็ก เปนคนไมเฟก ใครดีมาดีตอบ ใครไมดีมาก็ไมคุยดวย เปนคนที่ไมทําใครกอน แมจะ
สอนตลอดวาอยาหาเรื่องใครกอน แตถาใครมาหาเรื่องเรากอนก็ใหสูกลับไปเลย"
วันนี้คนมองวานาตาลีเซ็กซี่ขึ้น?
นาตาลี - "จริงๆ เราไมใชคนเซ็กซี่หรือแตงตัวโป เราจะใสกระโปรงบาง เสื้อยืด
กางเกงยีนสบาง แตงตัวงายๆ แตที่คนมองวาเซ็กซี่อาจดวยความที่เราเปน
ลูกครึ่ง ดวยหุนและโครงสรางของเราใสอะไรก็จะดูโปกวาชาวบานคะ"
กลับมาครั้งนี้ดูทุมใหงานแสดง?
นาตาลี - "ใชคะ ซึ่งตอนนี้ก็มีละคร "ใจราว" ทางชอง 3 ที่ถายทําอยู แรกๆ จะเปน
เด็กใสๆ เลนเปนเด็กกําพราแลวพี่เคน-ธีรเดชที่ในเรื่องเปนดาราเขาเก็บเรามา
เลี้ยง พอโตขึ้นก็เหมือนหลงรักพี่ตัวเอง ทําทุกวิถีทางใหดังเทาพี่ เพื่อใหเขาสนใจ
แตตอนหลังก็โดนคนหลอกไปถายภาพโป ซึ่งบทคอนขางเปลี่ยนจากเดิมมาเลน
ราย ไมไดยึดวาตองเปนนางเอก เราทํางานแลวรูสึกวาตองทําใหดีคะ"
แลวงานเพลงละ?
นาตาลี - "ถาออกเดี่ยวก็ไมอยากออก หรือถาเปลี่ยนคูก็ไมอยากเปลี่ยน เพราะทํา
เทปกับแจสกี้มาตั้งแตแรก รูสึกวาดีอยูแลว ตอนนี้ก็ยังคุยกับแจสกี้บาง ซึ่งเขาจะ
กลับมาเยี่ยมเมืองไทยสิ้นป ก็อยากรวมงานกันอีกครั้ง อยางนอยถายแบบดวยกัน
ก็คงดี เพราะไมไดเจอกันตั้งแต ม.4 คะ"
5 ปที่หายจากวงการไปแลวกลับมาอีกครั้ง วงการบันเทิงแตกตางอยางไรบาง?
นาตาลี - "แตกตางเยอะมาก นากลัวมาก พวกปาปาราซซี่ หนังสือบันเทิงพาดหัว
นากลัวมาก หรือมุมกลองเวลาถายเรา เขาจะเสย เจาะ เงย หนักหนวงมาก ตอง
ระวังตัวทุกฝกาว"
ตอนนี้วางอนาคตในวงการบันเทิงอยางไร?
นาตาลี - "ทํางานไปเรื่อยๆ จนกวาเขาจะไมใหทําคะ"
และนี่คือตัวตนของสาวตรงที่ชื่อ "นาตาลี เดวิส"

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\หัวขาว.doc 28/7/08 14:01

"บานแตก"ไรปญหา
ถึงจะเปนลูกสาวคนเดียวของคุณครู "ปเตอร เดวิส" ชาวอังกฤษ กับคุณแม "พงศจันทร" แตสาววัยใส "นาตาลี เดวิส" ก็
ไมไดถูกเลี้ยงมาแบบเอาใจ โดยเธอเลาวา "คุณพอคุณแมจะเลี้ยงแบบฝรั่ง คือใหนั่งเกาอี้เด็กกินขาว ไมมีมาไลปอนขาว
หรือตอนเด็กๆ เวลาพอไปทํางานก็จะปลอยเราไวที่สปอรตคลับแถวอังรีดนู ังตบาง โปโลแถวบอนไกบาง ใหเราเลนเทนนิส
ขี่มา วายน้ํา ทั้งวัน"ดวยความเปนลูกโทน นาตาลียอมรับวาตอนเด็กๆ มีเหงาบาง แตพออายุประมาณ 5 ขวบก็เริ่มมีถาย
แบบ ถายโฆษณา ไดออกนอกบาน ทํางานเจอคนนั้นคนนี้ จึงรูสึกสนุก โดยงานชิ้นแรกที่ทําคือ ถายแบบนิตยสารรักลูก
"ที่ไดถายเพราะตอนนั้นเรียนอนุบาล ไปรําไทยที่เซ็นทรัลลาด พราว แลวมีโมเดลลิ่งมาขอเบอรคุณแม ซึ่งก็ทําแบบสนุกๆ
และตัวเราเปนคนที่รักสวยรักงามชอบแตงหนาตั้งแตเด็กๆ เวลาถายแบบเสร็จกอนกลับ บานก็จะขอทีมงานเติมปาก" นาตา
ลีหัวเราะ
"ด.ญ.นาตาลี" เปนเด็กสาวคอนขางหยิ่ง ไมชอบคุยภาษาอังกฤษกับคนไทย แตถาเปนฝรั่งมาพูดดวยแลวละกอ จอไมหยุด
ทีเดียว อีกทั้งยังเปนเด็กที่เปนตัวของตัวเองอยางมาก
"ตอนเด็กๆ จะไมติดแม ชวง 6-7 ขวบเพื่อนคุณแมไปออสเตรเลียเกือบ 2 เดือน เราก็ไปกับเขา ไปอยูที่โนน ไมรูสึกคิดถึง
บาน แคมีเพื่อนเลนหรือมีสัตวเลี้ยงใหเราเลน ไดไปสวนสัตวก็สามารถอยูไดคะ" จากลูกโทนของแม นาตาลีก็กลายเปนลูก
สาวคนโต เมื่อแมคลอด "ใบหมอน" นองสาวที่เกิดจากสามีใหมของแม
เธอเลาวา พอกับแมแยกทางกันตั้งแตเธออายุ 6-7 ขวบ โดยแมแตงงานใหมกับ "พอประสิทธิ์" ซึ่งเปนเพื่อนแมตั้งแตสมัย
เรียนถึงจะเปนเด็กบานแตก แตนาตาลีไมรูสึกเชนนั้น "พอกับแมแยกทางกัน แตเราก็ไมมีปญหา เราเปนเด็กที่อยูที่ไหนก็
ได อยูกับคุณแมก็โอเค บางครั้งก็ไปหาพอที่อังกฤษบาง หรือบางครั้งคุณพอก็มาเมืองไทย พอกับแมจากกันดวยดี ยังเปน
เพื่อนกัน สวนคุณพอใหมเราเจอตั้งแตเด็กๆ แลว ไมไดรูสึกแปลกหนา เขาเปนคนตลก อารมณดี เราเขากันไดดีคะ"
เชนเดียวกับนองสาวตางพอ ที่นาตาลีกลาวถึงความสัมพันธวา "เราเปนคนแรกที่อุมนอง เพราะตอนนั้นคุณแมคลอดโดยวิธี
ผาทอง กระดุกกระดิกไมได เราก็อุมแทนแม""เรารักนองสาวคนนี้มาก ไมมีทะเลาะกันเลยคะ" นาตาลีกลาวทิ้งทาย
ปลอย"รัก"ตามสบาย
"อาจเปนเพราะอายุเรา 20-21 ปแลว ซึ่งเปนรุนที่ผูชายกําลังเขาหามากกวา ซึ่งมันก็ไมผิดใชปาวที่จะมีคนเขาหาเรา แตมัน
ขึ้นกับเราวาจะวางตําแหนงใหแตละคนแคไหน" สาวโจ "นาตาลี เดวิส" แยม เมื่อถูกแซวเรื่องที่เปนสาวเนื้อหอม มีหนุมๆ
ติดพันเยอะ แตถึงมีหนุมตอมเยอะอยางไร ทุกคนก็ดูจะแพทางหนุมตัวจริง "บอล"วรพงษ เปรมธรรมกร นาตาลีหัวเราะ
กอนรับคํา "ใชคะ"
"บอลอายุแกกวานาตาลี 1 ป เขาเปนเพื่อนของเพื่อน ตอนที่นาตาลีออกเทป เขาบอกเราเปนศิล ปนคนแรกที่เขาเก็บเงิน
ทุบกระปุกซื้อเทปฟง เหมือนเขาเปนแฟนคลับเราและคิดวาถาไดรูจักเราก็คงจะดี แลวมาวันหนึ่งก็ไดรูจักเราจริงๆ แตกวา
จะเปนแฟนกันก็เปนเพื่อนกันมากอน 1 ปคะ"ถามวาประทับใจอะไรในฝายชาย สาวใสอมยิ้มกอนจาระไน "เขาเปนคนใจ
กวาง อยางชวงที่มีภาพเรากับแฟนเกาที่ถายในสระวายน้ําหลุดออกมา แลวในเน็ตเขียนวาเปนสระวายน้ําในโรงแรม
ตางจังหวัด แตจริงๆ เปนสระวายน้ําในหมูบานแฟนเกา เขาเห็นวาเราโดนโจมตีเยอะแลว ก็จะใหกําลังใจ บอกชางมันเถอะ
จะไมมานั่งทับถม"
"แลวก็ชอบที่เขาเปนคนอารมณดี เขากับเพื่อนเราได ไมกา วกายงานเรา ไมเคยหามถายแฟชั่นเซ็กซี่ หรือหามทํางานกับ
คนนั้นคนนี้ เขาจะเปนคนหัวสมัยใหมคะ" เรื่องการคบกัน ทางบานทั้ง 2 ฝายรับรู โดยเฉพาะทางบานฝายชายนั้น นาตาลี
เขากับปะปาและหมามาของบอลไดเปนอยางดี
"บางครั้งเราก็จะไปนั่งเลนที่บานของบอลซึ่งอยูแถวโบเบ บานเขาทําธุรกิจผาใบสงออก ก็ไปทํากับขาวทานที่บานเขา ปา
กับมาดีกับเรามาก ประมาณวาลูกรักใคร พอแมก็รักดวย" วาแตบอลขี้หึงมั้ย นาตาลีสายหนา "ไมขี้หึงเลย เขาจะใหเกียรติ
เรา บอกใหดูแลตัวเอง และไมวาเลยถามีคนเขามาจีบ แตเขาจะขอรองวาเราอยาเปนคนเขาหาคนอื่นเอง"
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นาตาลีพยายามทําความรักทุกวันใหดี พรอมยึดหลักอยาโกหกกัน มีอะไรใหพูดตรงๆ อยาใหรูทีหลัง"อยางชวงที่เปนขาว
กับพี่ "โจอี้ บอย" และ "ไมค" บอลก็ไมวาอะไร ซึ่งเราจะบอกเขาตลอด อยางพี่โจเมสเสจมาเขาก็รู"เพราะอายุยังนอย "นาตา
ลี" จึงปลอยใหความรักเปนไปแบบธรรมชาติ สบายๆ ยังไมมองไกลไปถึงอนาคต"คือถาเราคบกันแลวมันดีก็ดีไป แตวัน
หนึ่งถาตองเลิกก็คือตองเลิก ไมใชตองซีเรียสอะไรมาก ปลอยตามสบายอยูในพื้นฐานงายๆ คือ จริงใจ ไมโกหก ดูแลเอาใจ
ใส ไมทิ้งๆ ขวางๆ อยาละเลย ใหรูสึกวาเขาเปนคนสําคัญอยูตลอดเวลาคะ" แคยึดคุณสมบัติพื้นฐานเหลานี้ รับรองคบกัน
ไดอีกยาว
ชุดวายน้ําทําฟนชีพ
ถาเอยถึง "นาตาลี เดวิส" บางคนยังคงนั่งนึกอยูวาใครหวา แตถาบอก "นาตาลี-แจสกี้" นักรองดูโอวัยซนเมื่อหลายปกอน
ทุกคนตองรองออ "งานเพลงอัลบั้มชุดแรก "นาตาลี-แจสกี้" ถือเปนงานชิ้นแรกที่ทําใหคนรูจัก ไดเพื่อนดีในการทํางานอยาง
"แจสกี้" และมีเพลงเปนของตัวเอง" นาตาลีกลาว
นอกจากนี้ยังเผยถึงผลงานที่ชอบวา "ละคร "วัยรายไฮสคูล" คะ เปนละครเรื่องแรกที่เลน ประทับใจมากกับละครเรื่องนี้ ได
ไปถายที่ทะเล ภูเขา เหมือนไปเที่ยวเลย และแฟชั่นชุดวายน้ําในนิตยสาร HER WORLD ชอบเพราะทําใหคนกลับมาสนใจ
เราอีกครั้ง และภาพก็ออกมาสวยคะ"
ชื่อเลน : นาตาลี
ชื่อนามสกุล : นาตาลี เดวิส
วัน/เดือน/ปเกิด : 6 ส.ค. 2530
บิดา/มารดา : ปเตอร เดวิส/ พงศจันทร ธิดารัตนสกุล
พี่นอง : มีนองสาวตางพอ 1 คนชื่อ "ใบหมอน"พิมพิศา ธิดารัตนสกุล
การศึกษา : ระดับอนุบาล ร.ร.ทองฤทัย, ประถม 1-ป.4 ที่ร.ร. พระมหาไถศึกษา, ป.5-ม.1 ที่ร.ร. อัสสัมชัญคอนแวนต, ม.2ม.6 ที่ ร.ร.เบญจมราชาลัย, ปจจุบันเรียนอยูป 4 คณะมนุษยศาสตร เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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