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ปู ไปรยา

เจ้าแม่พรีเซนเตอร์
สัญลักษณ์แห่งความสวย
เซ็กซี่ ของสาวใสวัยทำ�งาน
B’me Bra By Wacoal
เธอ ..ผูโ้ ลดแล่นอยูใ่ นสังคมบันเทิง เพียบพร้อมความสวย สง่า ฮอตในทุกอณู “ปู” ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิรก์
ผู้คว้ารางวัลสุดเซ็กซี่ 2 ปีซ้อน เจ้าของตำ�แหน่งผู้หญิงเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทย ปี 2013 จาก FHM
และนอกเหนือจากนัน้ ยังรวมถึงภาพความสวย น่ารักทีม่ ใี ห้ได้ชนื่ ชมในรูปแบบต่างๆ เช่น งานอีเว้นท์ ทีช่ ว่ งนีม้ เี ข้ามาไม่ได้ขาด
ผลงานทางด้านละคร คุณชายเลีย้ งหมู คุณหนูเลีย้ งแกะ ทีเ่ พิง่ ลาจอไปได้ไม่นาน และภาพความสวย น่าประทับใจ กับโฆษณา
ที่ส่ือถึงความสวยอย่างเป็นธรรมชาติของสาววัยใส B’me Bra By Wacoal ไฟติ้งแบรนด์ จากค่ายวาโก้
โดยทำ�หน้าทีพ่ รีเซนเตอร์ เป็นตัวแทนความสวย เซ็กซี่ มีไลฟ์สไตล์ทเี่ รียบง่าย สอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์และ
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการให้อกกระชับ และอยู่ในช่วงวัยทำ�งาน
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• เหตุผลที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ
B’me Bra By Wacoal

จริงๆ ก็อยากรับงานนี้อยู่แล้วค่ะ แต่ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่า
เราจะชอบแนวนี้รึเปล่า แล้วก็ไม่รู้ว่าจะชอบดีไซน์ของชุดชั้นในหรือ
เปล่า แล้วพอเห็นรูปแบบก็โอเคเลยค่ะ และช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเราพร้อม
แล้ว โฆษณาที่ออกมาก็เป็นแนวสวย หวาน เปรี้ยว เซ็กซี่ ธรรมชาติ
ใสๆ สบายๆ ก็คิดว่าเหมาะกับปูดีค่ะ เพราะว่า บีมี บรา บาย วาโก้
เป็นชุดชั้นในวัยรุ่น ที่ให้รูปทรงสวย ร่องอกกระชับ สวมใส่สบายค่ะ
โดยส่วนตัวแล้วเมื่อรับงานพรีเซนเตอร์ชิ้นนี้ ปูรู้สึกสบายๆ ไม่มีข้อ
ผูกมัดอะไรเลยค่ะ นอกจากไม่ถ่ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ชุดชั้นในเหมือนกันเท่านั้นเอง ซึ่งก็ถือว่าข้อจ�ำกัดในเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะ

• สิ่งที่ชอบตอนทำ�งานร่วมกับฝ่ายโปรดักส์ชั่น

ได้ร่วมงานกับผู้กำ� กับคนนี้มาประมาณ 7-8 ครั้งแล้ว พี่เค้า
ค่อนข้างเรียบง่าย และถ่ายผู้หญิงได้สวย ได้มุมภาพสวย ดูดี
ทุกอย่างท�ำได้สวย ดูดไี ปหมด รู้สึกชอบมากค่ะ แล้วโฆษณาชิ้นนี้ก็ • การตั้งเป้าหมายในชีวิต
ออกจะเป็นแนวสบายๆ เป็นธรรมชาติมาก ปูชอบมาก กระแสตอบ
ตอนนีย้ งั ตอบอะไรแน่นอนไม่ได้คะ่ ก็คดิ ว่าจะท�ำงานในวงการฯ
รับก็ดีมากด้วยค่ะ
ให้ ดี ที่สุ ด ก่ อ น ก็ อ ยู ่ ใ นวงการฯ นี้ม าร่ ว มสิ บ ปี แ ล้ ว อาจจะท� ำ ให้
เต็มที่อีกซัก 3-4 ปี แล้วต่อจากนั้นก็อาจจะมองหาอย่างอื่นท�ำ แต่
• เคล็ดลับความสวย หวาน เปรี้ยว เซ็กซี่
ก็ยังตอบไม่ได้ว่าถึงตอนนั้นแล้วจะท�ำอะไร เพราะเป็นเรื่องของ
ปูเป็นคนที่ชอบออกก�ำลังกาย เพราะถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญ อนาคตค่ะ
เมื่อเหงื่อออก ก็จะได้ผวิ ใส ดูสดชื่น นอกจากนั้นปูกด็ ูแลตัวเองด้วย
การทาครีมก่อนนอน และใช้เวลากับการล้างเครื่องส�ำอาง กลางวัน • ฝากกำ�ลังใจถึงคนทำ�งานและผู้ที่กำ�ลังมองหาอาชีพ
ดื่มน�้ำเยอะๆ ซิทอัพบ้าง วิ่ง หรือยกเวทบ้าง แม้แต่โยคะก็เล่นบ้างค่ะ
สภาพเศรษฐกิ จ ของบ้ า นเราตอนนี้ ปู คิ ด ว่ า การจะหางาน
ถ้ามีเวลาพอ แต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งหน่อย ก็อาจจะไม่ค่อยได้ หาเงิน ก็ค่อนข้างยากหน่อย ขอให้สู้ค่ะ อย่าท้อ ปูขอเป็นก�ำลังใจให้
ออกก�ำลังกายมากนัก
เพราะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องอดทน ปูเชื่อว่า เมื่อเราท�ำเต็มที่แล้วอะไรๆ
ก็จะดีขึ้นเองค่ะ

• ฝากผลงานการแสดง

ปีนมี้ งี านโฆษณาหลายชิน้ ค่ะ แล้วก็มลี ะครเรือ่ ง สะใภ้หวั แดง
ที่จะออนแอร์ประมาณใกล้ส้นิ ปี ก็ใกล้จะเริ่มถ่ายท�ำแล้วค่ะ สนุก น่า
ติดตาม อยากให้ดูกันเยอะๆ ค่ะ ส่วนงานหนังหรือละครอื่นก็ต้อง
รอก่ อ น เพราะว่ า ปกติ ช อบรั บ งานที ล ะเรื่ อ ง นอกจากนั้ น ก็ เ ป็ น
งานอีเว้นท์ต่างๆ ค่ะ ตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะ ก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึง
แต่ก็แฮปปี้ดีค่ะ ยังไงก็ช่วยเป็นก�ำลังใจให้ปูด้วยนะคะ และปูต้อง
ขอขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนที่ยังรักและดีกับปูมากๆ ด้วยค่ะ
ไม่ เ พี ย งรั บ บทบาทพรี เ ซนเตอร์ ใ ห้ กั บ B’me Bra
By Wacoal เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สาวฮอตของเรา ยังมี
งานโฆษณาชิ้นอื่นๆ อีกรวม 7 ชิ้น หลังจากกลับเมืองไทย
มาได้ เ พี ย งไม่ กี่ เ ดื อ นเท่ า นั้ น ก็ น ่ า จะเป็ น เครื่ อ งการั น ตี
ได้ถึงความเซ็กซี่ฮอตจริง ฮอตจัง และยังฮอตได้อีกของเธอ
กรกฎาคม 2556 19

