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ข่าวประชาสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-
๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 

 

เปิดใจ 'เต้ย' ในวันท่ีหัวใจ สีชมพู 
 
 สยามพารากอน : เอื้อเฟื้อสถานท่ีคนกลาง : เร่ือง / จามิกร ศรีคํา : ถ่ายภาพ 
ถ้าถามว่าสาวคนไหนใครที่รักษาความน่ารักสดใสทุกคร้ังท่ีมองได้เสมอ หนุ่ม ๆ คงต้องเทใจให้กับ 
นักแสดงสาว เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ แน่นอน แม้วันนี้เต้ยจะโลดแล่นอยู่ในวงการกว่า 6 ปีแล้ว 
หลายคนอยากรู้ว่าการทํางาน มุมมองของชีวิตในวัย 23 ปี ของเธอเปล่ียนแปลงและเติบโต ไปขนาด
ไหน โดยเฉพาะเร่ืองของหัวใจกับนักแสดงหนุ่ม อเล็กซ์ เรนเดล ท่ีเพิ่งเร่ิมต้นน่ารักแค่ไหนวันนี้ "ดาว
ต่างมุม" ไม่รอช้าหาคิวว่างให้สาวเต้ยมาเปิดใจเร่ืองราวต่าง ๆ ให้ฟังทันที 
เรียนจบแล้วทํางานเต็มตัวเป็นยังไงบ้าง? 
 "ตอนนั้นเรียนด้วยทํางานด้วยก็หนักมากค่ะ หนักไปหมดทุกทางเป็นคนด้ือร้ันยังไงก็ต้อง
เรียนจนจบให้ได้ ลงวิชาเยอะไปหมดค่ะ ถ้าโดนดร็อปเมื่อไหร่ค่อยไปดร็อปเลยตอนนั้นคิดแบบนั้น 
แต่พอในท่ีสุดเราผ่านมาได้ก็ดีใจมากท่ีเราผ่านมาได้ เราทําได้จริง ๆ นะ ดีใจท่ีเรียนจบจากท่ีนี้ด้วย
ค่ะ เร็ว ๆ นี้มีแผนเรียนโท แต่คงไม่ใช่คณะเดิมแล้ว ฉีกไปเลย เพราะเต้ยอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์ 
จริง ๆ อยู่ดี ๆ ความรู้สึกนี้ก็ผุดขึ้นมาเอง ไม่ใช่คนตามข่าวสารมากมาย แต่แค่รู้สึกว่าอันนี้มันควรจะ
เรียน อย่างเราอยากทําเบื้องหลังก็ไปลงคอร์สเรียนได้ แต่รัฐศาสตร์เป็นอะไรท่ีต้องเรียนระบบ
โครงการ การปกครองสังคมนั้น ๆ เป็นยังไงต้องเรียนค่ะ ซึ่งสามารถปรับใช้ในชีวิตเราได้" 
คนมองว่าเด๋ียวนี้ว่าเป็นคนเปร้ียว? 
 "สืบเนื่องจากงานแต่งงาน พี่ชาคริต-พี่วุ้นเส้น เราหาชุดไปไม่ทันเลยเจอเสื้อผ้าแบรนด์นั้นก็
เลือกใส่ไม่ได้ต้ังใจเปร้ียว ถ้าผมยาวก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าคนไหนผมสั้นหน้าตาเก๋หน่อยก็จะออกแนว
เปร้ียวไปอีกสไตล์แล้ว ซึ่งพอเราผมสั้นมันก็ต้องมีแนวการแต่งตัวท่ีไม่เหมือนเดิมเป็นเร่ืองปกติค่ะ" 
แล้วกระแสหลังตัดผมคนก็บอกว่าเอาเต้ยผมยาวน่ารักใส ๆ คนเดิมกลับมา? 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับประจําวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 "เร่ืองผมนี่โดนเยอะมาก เดินผ่านป้อมยามเขายังบอกผมยาวสวยกว่าเยอะ (หัวเราะ) เราก็
โอเคค่ะ ๆ ผมกําลังจะยาวแล้วค่ะ ถ้าเต้ยเป็นคนอื่นท่ีเห็นคนคนนึงผมยาวมานานแล้วอยู่ดี ๆ มาผม
สั้นก็คงตกใจอยู่นั่นแหละ" 
 งานเราตอนนี้มีอะไรให้อัพเดทบ้างเป็นยังไงบ้างละครมีอีกหรือยัง? 
 "ละครยาวหลังข่าวแบบ "สามหนุ่มเนื้อทอง" ยังไม่มีเลยค่ะช่วงนี้ เพราะงานละครของเต้ย
จะมาเป็นช่วง ๆ จะไปด้านหนังมากกว่า ร่วมงานกับจีทีเอช เร่ือง "เคานท์ดาวน์" เป็นเร่ืองท่ีเต้ยต้อง
ตัดผมสั้นนี่แหละค่ะ เร่ืองนี้เป็นความลับรายละเอียดมาก เอาคร่าว ๆ คือวัยรุ่น 3 คนใช้ชีวิตท่ี
นิวยอร์กแล้วในคือวันเคานท์ดาวน์ก็จัดปาร์ต้ีแล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาทําให้เร่ืองราวทุกอย่าง

เกิดขึ้น คนท่ีฟังอาจคิดว่าเป็นแนวรักวัยรุ่น แต่มันเป็นเร่ืองของวัยรุ่นและสังคม เต้ยใช้
ประสบการณ์ทั้งหมดจากการทํางานในวงการและเรียนที่ มศวคณะศิลปกรรมการแสดง
และกํากับการแสดง เอาวิชามาใช้ในหนังเลย คาแรกเตอร์โหดและต่างจากเดิมที่เคย
เล่นมาเลย เพราะส่วนใหญ่คนจะเห็นเราในบทแนวน่ารักสดใส แต่เรื่องนี้หน้ามือเป็น
หลังมือ" 
 อยู่วงการมาปีนี้ปีท่ี 6 แล้วมีอะไรเปล่ียนแปลงไปบ้าง? 
 "เต้ยว่าเปล่ียนแปลงไปตามประสบการณ์เร่ือย ๆ แต่เต้ยก็ยังต้องหาประสบการณ์เกี่ยวกับ
เร่ืองนี้อีกเยอะ แต่ส่วนใหญ่เราได้เร่ืองความสบายใจกับอะไรบางอย่างมากกว่า หลายอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในหลาย ๆ อย่าง เต้ยรู้สึกเต้ยโชคดีท่ีได้ทํางานในวงการบันเทิง เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะ
มาไกลขนาดนี้ เอาจริงแค่มาแคสงานแล้วอยากได้เงิน อันนั้นคือจุดประสงค์หลักตอนเด็ก ๆ ชั้นแค่
อยากมีเงินมาซื้อของให้ตัวเองไม่ต้องขอพ่อแม่ แล้วพอทําไปเร่ือย ๆ ก็ได้ประสบการณ์มาเร่ือย ๆ 
จากวงการนี้ มันมีสองแง่คืออาจจะต้องเสียพื้นท่ีส่วนตัวไป แลกกันแต่ทําไมเราต้องไปเซ็งกับเร่ือง
ตรงนี้ ลองคิดอีกแง่เราโชคดีเราได้ไปเท่ียว ได้ทําในสิ่งท่ีถ้าไม่ทํางานตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้ว เต้ยใน
วันนี้การจัดการความคิดดีขึ้นค่ะ เม่ือก่อนจะเป็นคนคิดมาก คิดเล็กคิดน้อย ขี้เกรงใจคนอื่น กลัวไป
หมด แต่พอโตขึ้นมาแล้วระบบจัดการท่ีอาจเกี่ยวกับเร่ืองประสบการณ์ท่ีเราเรียนรู้เลยทําให้เราตัด
อะไรที่ไม่จําเป็นจะคิดออกไปได้ ไม่ใช่ไม่สนใจใครเลยนะคะ แต่เราแค่เอาเก็บมาคิดน้อยถ้าอันไหน
แก้ไม่ได้ จริง ๆ เราเองก็ไม่ชอบอยากรู้เร่ืองคนอื่นอยู่แล้วยิ่งสบาย ๆ ค่ะ แล้วเต้ยยังโชคดีท่ีมีพี่ ๆ 
จากรายการซิสเตอร์เดย์ พี่โอปอล์, พี่คริส หอวัง, พี่เจน-เจนสุดา ทุกคนน่ารักมากเขาจะพูดในมุมท่ี
เขาคิดแล้วคอยสอนเรา ส่วนเพื่อน ๆ ก็จะเป็น ยิปโซ-รมิตา และ พี่แพร สตรอเบอร์ร่ีชีสเค้ก ก็รู้สึกดี
ใจท่ีได้เจอกันเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีเสมอค่ะ" 
 ถือว่าประสบความสําเร็จตามวัยของเราม้ัย? 
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 "เต้ยไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จ เราอยู่วงการนี้ไม่เคยต้ังเป้าอะไรไว้เลยในวงการ 
เลยไม่รู้ว่าอะไรคือประสบความสําเร็จแต่ก็ทําไปให้ดีท่ีสุดมากกว่า เด๋ียวนี้เด็ก ๆ รุ่นใหม่เข้ามาเยอะ
มาก ตอนนี้ทุกคนก็เรียกเต้ยว่าพี่เต้ยหมดแล้ว (หัวเราะ) เราก็ไม่รู้จะอยู่ในวงการได้ยาวแค่ไหน แต่
ในมุมของเต้ยอยากฝากน้อง ๆ ว่าเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่า เป็นคนยังไงก็แสดงออกให้คนข้างนอก
เห็นแบบนั้นเพื่อท่ีเราจะได้ไม่ต้องมาหลุดทีหลังท้ังท่ีเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริง ๆ อาจมีใครเป็นแรง
บันดาลใจก็เอาข้อดีของคนอื่นมาใช้กับเราได้" 
 การใช้ชีวิตต้องคอยถูกจับตามองตลอดวางตัวอย่างไร? 
 "มองโลกในแง่ดี เรายังเคยเจอสมัยเด็กเป็นประสบการณ์แรก ๆ ท่ีต้องขอบคุณมาก ๆ ท่ีเจอ 
ถ้าไม่เจอเราก็อาจไม่ได้มีมุมมองชีวิตแบบนี้ โดนวิจารณ์เร่ืองศัลยกรรมในอินเทอร์เน็ต เม่ือก่อน
ศัลยกรรมยังใหม่มาก อันนี้สาบานว่าไม่ได้ทําเลยจริง ๆ 
 เข้าไปน่ังอ่านในเน็ตเห็นคนเขียนว่าเต็มเลย ก็อะไรเนี่ย เราไม่ได้รู้จักกันทําไมมาว่าเราแบบ
นี้ เลยทําให้ช่วงนั้นเขว พอบอกไม่ได้ทําก็บอกโกหก แต่สุดท้ายก็มองท่ีคนรอบข้างดีกว่า จริง ๆ พอ
เราทํางานปุ๊บก็ได้ตอบแทนพ่อแม่เรามองแง่ท่ีดีดีกว่าและไม่โกรธเลยไม่ว่าใครจะว่าเต้ย มันก็แล้วแต่
เขาคิดยังไง และมันก็ผ่านไป เราก็ได้เรียนรู้ ขอบคุณจริง ๆ" 
 ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีทําให้เรามีภูมิคุ้มกันขณะท่ีอยู่ในวงการมั้ย? 
 "ค่ะ เต้ยว่าคนเราเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเจอได้ ถ้าเราหยิบมาปรับใช้ก็โอเคกับชีวิตแล้ว ซึ่ง
เร่ืองท่ีทําให้เราเสียใจมากท่ีสุดก็น่าจะเป็นเร่ืองถูกว่าว่าศัลยกรรม เพราะเรายังเด็กด้วยเนอะว่าแรง
ด้วย ขุดเอารูปมาเปรียบเทียบด้วย เลยอยากฝากน้อง ๆ หรือพี่ ๆ ท่ีชอบเล่นโซเชียล เน็ตเวิร์กเลย
ว่าอยากให้ใช้วิจารณญาณให้มาก ลองคิดดูว่าหนึ่งคอมเมนต์ ของคุณท่ีไม่ใช่เร่ืองจริง แต่พิมพ์ลงไป
แล้วทําคนเชื่อไปแล้ว คนร้อยคนมาอ่านก็เข้าไปอยู่ในคนท่ีเปิดอ่านแล้ว โดยไม่รู้เขาคิดวิเคราะห์ได้
หรือเปล่าว่าจริงไม่จริง อย่าเพิ่งเชื่อไปตามนั้น คนท่ีชอบคอมเมนต์ไม่ดีอยากให้เขาปล่อยเร่ืองท่ี
ออกซิเจน ไม่ใช่สารพิษให้กับคนในสังคมมันไม่สร้างสรรค์เลย" 
 ความรักตอนนี้ก็โลกสีชมพู? 
 "กําลังดีค่ะ ดีเลย เร่ือย ๆ อเล็กซ์เป็นคนขี้เล่น ๆ ถามว่าใช่สเปกม้ัยคือเราไม่ได้คิดอะไรเลย
กับเขา แต่พอมีคิด ๆ ดูก็เป็นคนท่ีเราอยู่ด้วยคุยด้วยแล้วเราสองคนอยู่บนความพอดีค่ะ เต้ยเองยังงง
เลยค่ะมาได้ไง อยู่ดี ๆ คุย ๆ ไปก็โอเคไปแล้ว นี่ก็จะปีหนึ่งแล้ว นานเหมือนกัน เราทํางานด้วยกันมา
ก่อนนานมาแล้ว นานมาก แล้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลย เคยมีข่าวกับเขาช่วงหนึ่งหลายปีก็ไม่เคยได้คุย
อีก จนหลังจากนั้นมีงานช่วยน้ําท่วมของช่อง 3 ตอนนั้นเต้ยเล่นละคร "3 หนุ่มเนื้อทอง" พอดี ได้เจอ
เขาอีกคร้ัง บนเวทีช่วยน้ําท่วมเราก็ไม่สนิทกับใครจนมีอเล็กซ์ท่ีอายุพอ ๆ กันเพราะเกิดก่อนเต้ย 20 
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วันเอง (หัวเราะ) เลยได้คุยกัน แล้วก็มามีงานพากย์การ์ตูนด้วยกันด้วย คุยมาเร่ือยจนถึงจุดท่ีโอเค 
แต่ก็มีช่วงท่ีเราคุยแล้วยังไม่ลงตัวก็มีเหมือนกัน พอข่าวออกชิลชิลเลย เราไม่ได้ปิดอะไร เป็นตัวของ
ตัวเองไปจะได้สบายใจ ตอนแรกก็ไม่ได้อยากเปิดหรือพูดอะไรมาก ๆ แต่เจอพี่ ๆ โดนถามกันบ่อย
มากอย่างนั้นก็พูดไปเลยดีกว่า มันไม่ใช่เร่ืองเสียหายหรือทําอะไรท่ีไม่ดี เราคุยกันก็ในลักษณะท่ีเป็น
เพื่อนกัน เพราะอายุเท่า ๆ กันก็เลยยิ่งสนิทกันค่ะ" 
 ทําไมเขาถึงชนะใจเราได้? 
 "เขาเป็นคนดี น่ารัก แล้วก็รักครอบครัวค่ะ เต้ยรู้สึกว่าถ้าคนไหนเป็นคนรักครอบครัวมันก็
หมายรวมถึงเร่ือง อื่น ๆ ในชีวิตด้วย ไม่ใช่อเล็กซ์มาเล่าเร่ืองท่ีบ้าน แต่เราเห็นและรู้สึกได้ว่าคนคนนี้
น่ารักและรักครอบครัวมาก มีอีกเร่ืองท่ีคล้ายกันคืออเล็กซ์ชอบเร่ือง 
 การถ่ายหนัง เบื้องหลัง ก็จูนกันไปได้ ยิ่งเราคุยกันแบบเพื่อน เขาเองเกิดก่อนเต้ยแค่ 20 วัน 
เม่ือก่อนเราคิดว่าจะไม่คุยกับคนอายุเท่ากันเด็ดขาด ต้องรุ่นพี่เท่านั้น แต่อายุค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ 
จนเท่ากันค่ะ แต่มันก็โอเค ต่างคนต่างช่วยเหลือกันบางเร่ือง เขาเองก็ทํางานมาต้ังแต่เด็ก ๆ" 
ครอบครัวได้เจอกันเรียบร้อยแล้ว? 
 "เจอค่ะ เพราะเต้ยรู้สึกว่าการที่เราคุยกับใคร พ่อแม่ควรรับรู้ รู้จักคนคนนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ไป
แอบคุยแล้วไม่เล่าให้เขาฟัง เต้ยเองบอกพ่อแม่ทุกเร่ือง แล้วเขาก็แล้วแต่เต้ย เต้ยเจอพ่อแม่รู้สึกเลย
ว่าเขาเหมือนเป็นพ่อแม่ของทุกคนเลยท่ีปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจในชีวิตเอง ล้มแล้วลุกขึ้นมาเอง โดย
ดูอยู่ห่าง ๆ แต่ไม่ทอดท้ิง เราไปไหนมาไหนกันปกติ ว่างก็เจอกัน แต่ไม่ถึงกับไปรับไปส่ง เราก็ขับรถ
เองได้" 
 เปิดใจว่าคบกันแล้วสบายใจขึ้นเยอะ? 
 "สบายใจค่ะ ตอนแรกต้ังใจคบกันเบา ๆ เพราะไม่ชอบให้มีคนยุ่งยากมานั่งตอบ อเล็กซ์ยิ่งไม่
ชอบหนักเลย จนมีข่าวขึ้นมาก็นั่งคุยกันว่าจะเอายังไง ก็พูดไปเลย แค่นั้นจะได้ไม่ต้องมีใครทัก สบาย
ใจด้วย" 
 แ ต่ก็ มี ประ เ ด็น ท่ี ว่ า อ เ ล็ กซ์ ยอม รับว่ า เป็ นแฟนแ ต่ เ ร ายั ง กั๊ ก ไ ม่ ใช้ คํ า ว่ า แฟน ? 
"(หัวเราะ) ใช้ก็ได้แค่ไม่พูดออกมาเฉย ๆ มันดูเยอะไป ฝ่ายชายเขาพูดก็ดีแล้ว เราก็ใช้คําตามนั้น แต่
ไม่ใช่ออกมาพูดว่าหนูมีแฟนแล้วนะคะทุกคน (หัวเราะ) ก็ไม่ใช่ โอเคท่ีเขาเป็นคนพูดออกมาก่อนค่ะ" 
เรียกว่าไม่อึดอัดสําหรับการจับตามองและปาปารัซซีคู่เรา? 
 "ไม่อึดอัดค่ะ แต่เวลาเจอทุกคร้ังจะโดนถามเร่ืองนี้ตลอด ก็ถ้ามีอะไรเปล่ียนจริง ๆ เราก็จะ
บอกเพราะบางทีเราไม่อยากโฟกัสเร่ืองนี้ อยากให้คุยเร่ืองงานของเราด้วย ซึ่งเราสองคนคิดแบบน้ี
เหมือนกันค่ะ" 
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 แหม...อ่านมาถึงบรรทัดนี้ก็รู้เลยว่าการท่ีคนอินเลิฟนี่มักทําให้โลกน้ีเป็นสีชมพูจริง ๆ เอา
เป็นว่าเต้ย น่ารักและมีความสุขในการใช้ชีวิต การทํางาน และเร่ืองความรักก็มีอเล็กซ์คอยเป็น
กําลังใจแบบนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบร่ืนมีความสุขจ้า. 
 "เร่ืองท่ีคล้ายกันคืออเล็กซ์ชอบเร่ืองการถ่ายหนัง เบื้องหลัง ก็จูนกันไปได้ ยิ่งเราคุยกันแบบ
เพื่อน เขาเองเกิดก่อนเต้ยแค่ 20 วัน เม่ือก่อนเราคิดว่าจะไม่คุยกับคนอายุเท่ากันเด็ดขาด ต้องรุ่นพี่
เท่านั้น" 


