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การทําอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริง 

เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานทุพพลภาพ
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ความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่า
การทําความฝนใหเปนจริงนั้นไมใชเรื่องงาย 

บางครั้งก็ตองลําบากฝาฝนอุปสรรคอยางมาก 

โดยท่ีแทบไมเห็นผลอะไร แตเม่ือทุกอยางลงตัว 

ความฝนไดกลายเปนจริงอยางรวดเร็ว แตถึง 

จะเปนเชนนั้น ความทาทายท่ีย่ิงใหญกวาอาจรอ 

เราอยู ในฉบับน้ีเราขอแนะนําบุคคลสามคนท่ีไป 

ไดไกลกวาความฝนท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของพวกเขา 

เสยีอีก
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วลีแชรเ์ทนนสิจะสรา้ง

กระแสฟีเวอรไ์ปทัว่โลก 
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เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น

คณุชินโกะ คนุเิอะดะ ตวัแทนระดบัโลกของแบรนดยู์นโิคล่ 
แชมป์วลีแชรเ์ทนนสิระดบัโลกคนปัจจุบนั ผูค้วา้แชมป์จาก
การแขง่ขนั Grand Slam ในปี 2557 ท่ีประเทศออสเตรเลยี 
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศองักฤษ และประเทศสหรฐัอเมรกิา
มาได ้อะไรอยูเ่บือ้งหลงัความสาํเรจ็ที่นา่ทึ่งและสมํ่าเสมอ

ของเขา และอะไรท่ีกาํลงัรอเขาอยูน่บัจากนี้
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ปี 2020 วีลแชร์เทนนิส
สร้างกระแสฟีเวอรไ์ปทั่วโลก

ฤดูกาลที่แลว ผมทําไดไมเต็มที่ ทั้งในดานเทคนิคและความ 
พรอมของรางกาย อีกท้ังผมยังสูผูเลนท่ีอายุนอยกวาไมได 
ถึงแมความเปลี่ยนแปลงมักจะตามมาซึ่งความเสี่ยง แตผม 
คิดวาผมตองทําอะไรสักอยาง
การจะข้ึนเปนอันดับหนึ่ง คุณตองทําใหคูแขงเปนฝายรับ 
ใหได กีฬาเทนนิสนั้นลวนแตเกี่ยวกับการรุกและการรับ 
ถาผมฟอรมตก ผมก็จะตกเปนฝายรับเสียสวนใหญ ผมตอง 
ปรับสมดุลและทําใหตัวเองกลายเปนฝายรุกใหได แตจะทํา 
อยางไรละ
คุณตองฝกควบคุมวีลแชรและฟตรางกายถาคุณยังตองการ 
คุมเกม ซึ่งหมายความวาคุณจะตองถลาเขาใสตาขายซํ้าแลว 
ซ้ําเลาตอนฝกซอม อีกท้ังยังตองพัฒนากําลังและความ 
แมนยําในการตีลูกดวย ถาคุณยังตองการพุงเขาไปท่ีตาขาย 
และตีลูกแหงชัยชนะที่สมบูรณแบบ 
เคล็ดลับก็คือตองรักษารางกายทอนบนใหคงท่ีและเคลื่อน 
ไหวเฉพาะชวงเอวเวลาตีลูก ผมฝกตีโตโดยมุงเปาไปท่ีมุม 
ท้ังสองของสนามครั้งแลวคร้ังเลา มันเปนเรื่องยากท่ีจะฝก 
ซอมทาพื้นฐานอันแสนนาเบื่อซํ้าแลวซํ้าเลา แตพอผมไดฝก 
ซอมไปนับหมื่นครั้ง มันก็กลายเปนสัญชาตญาณติดตัวครับ
บางวันผมใชเวลาถึง 7 ชั่วโมงบนเสื่อเพื่อเสริมสรางกลาม 
ทอง หรือไมก็เข็นวีลแชร 15 กม. ซึ่งมันทําใหไหลและแขน 
ทอนบนของผมไดออกกําลังเยอะมาก แตผมก็ออกกําลังกาย 
อยางอื่นเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความยืดหยุนและขยาย 
ทิศทางการเคลื่อนไหวดวยครับ
ดวยอานิสงสของการฝกซอมและความมุ งมั่นท้ังหมด 
ท่ีผมมี ผมจึงสามารถควาแชมปแกรนดสแลมท่ีประเทศ 
ออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ และประเทศ 
สหรัฐอเมริกาไดในปนี้  ดวยวัย 30 ป ผมรูสึกวาผมไดพัฒนา 

ศักยภาพที่แทจริงของผมแลวในที่สุด

ต้องเป็นอันดับ 1 ของโลกให้ได้ มิฉะนัน้ก็ไร้ความหมาย

ผมใฝฝนอยากชนะและมุงม่ันท่ีจะเปนท่ีหนึ่งในโลกมาโดย 
ตลอด
ครั้งเดียวท่ีความมุงม่ันของผมสั่นคลอนก็เม่ือตอนท่ีผมได 
เปนมือวางอันดับ 1 ของโลกเปนครั้งแรกเมื่อป 2549 เพราะ 
จู ๆ ผมก็ไมเหลือใครใหไลตามอีกตอไป ผมจึงเริ่มตั้งคําถาม 
วาทําไมผมยังตองเลนเทนนิสอยูอีก
แตไมนานหลังจากนั้น ผมก็คิดไดวา แมผมจะเปนที่ 1 ของ 
โลก แตผมก็ยังควบคุมอารมณไดไมดีนักและยังมีสิ่งตอง 
ปรับปรุงอีกมาก ผมจึงเลิกพยายามไลตามคนอ่ืนและหัน 
กลับมาแขงกับตัวเอง
ผมเริ่มใชวีลแชรหลังจากท่ีเขารับการรักษาโรคเนื้องอกใน 
กระดูกสันหลังเมื่อตอนอายุ 9 ขวบ หลังออกจากโรงพยาบาล 
ผมก็พยายามไลตามเพื่อนใหทัน  แมแตตอนท่ีตองเลน 
บาสเก็ตบอลบนวีลแชรก็ตาม  ตั้งแตนั้นมา ผมก็มุงมั่นที่จะ 
เอาชนะครับ
แมของผมไมยอมบอกผมถงึสาเหตท่ีุทําใหผมปวยจนผมอายุุ 
ได 14 ป ซ่ึงเปนตอนท่ีผมอยูรอดเกินกําหนดท่ีหมอคาด 
ไวแลว ตอนนัน้ผมถึงตระหนักวาทีผ่านมาผมตกอยูในสภาพ 
เปนตายเทากัน และผมสามารถเอาชนะสิ่งท่ีผมเพิ่งรูวาคือ 
มะเร็งไดแลว ทันใดนั้น การตองนั่งอยูในวีลแชรก็ไมใชเรื่อง 
ท่ีหนกัหนาสาหัสอกีตอไป ในทางตรงกนัขาม ผมรูสกึซาบซ้ึง 
ท่ีวีลแชรทําใหผมไดเลนเทนนิสและไดพบกับคนไมซ้ําแบบ 
ดวยซ้ํา
หนึ่งในกิจกรรมของโครงการชวยเหลือฟ นฟูของยูนิโคล 

ผมนอนไม่หลับในคืนที่โตเกียว
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
โอลิมปิก ในปี 2563 

เสื้อเทนนิสในวันคว้าเหรียญทอง
พาราลิมปิกเกมส์ ณ กรุงลอนดอน ปี 2555

ยูนิโคลออกแบบแพทเทิรนที่ละเอียดพอดีกับสัดสวนทําใหไมเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหว 

ตะเข็บแบนราบของเสื้อตัวนี้ปองกันการเสียดสี ถึงแมในระหวางการเลนที่หักโหม ยูนิโคลและ Toray ไดพัฒนาผา DRY-EX 

คุณภาพสูง เบาบาง แหงสบาย สามารถดูดซับเหงื่อไดเร็ว เพื่อใหเกิดความรูสึกแหงสบายแมในสภาพอากาศที่รอนอบอาว 

สีแดงของเสื้อสื่อความหมายถึงประเทศญี่ปุน พรอมกับมีขลิบบริเวณขอบผาแนวตั้งสีแดงเขมบนหนาอก

คุณชินโกะ คุนิเอะดะ เคยหลงใหลในกีฬาเบสบอล จนกระทั่งโรคร้ายที่เกือบ 

จะพรากชีวิตเขาไป ส่งผลให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในวีลแชร์ตัง้แต่อายุเก้าขวบ 

สิบปีหลังจากที่เขาเริ่มเล่นวีลแชร์เทนนิส คุณคุนิเอะดะก็สามารถคว้า 

เหรียญทองจากการแข่งขันพาราลิมปิก ทําให้เขาเป็นมือวางอันดับหนึ่ง 

ของโลกในปี 2549 แต่หลังจากนัน้เขาก็ประสบกับทางตัน

พลังของเสื้อผ้าพลังของเสื้อผ้า
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(UNIQLO Recovery Assistance Project) คือการที่ผมได 
ไปพูดที่โรงเรียนแหงหนึ่งในเมืองอิชิโนะมะคิ ซึ่งนักเรียน 
และครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนแหงนั้นไดเสียชีวิตไป 
เปนจํานวนมากจากเหตุแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิเมื่อ 
ป 2554 ผมรูสึกกังวลมาก แตพอไดรับการตอนรับอยาง 
กระตือรือรนและสัมผัสไดถึงพลังความเขมแข็งของพวกเขา 
แลวผมก็อุนใจครับ ผมรู สึกวาผมไดเห็นความเขมแข็ง 
อันเปนพื้นฐานของมนุษย ซ่ึงก็คือความสามารถในการ 
เปลี่ยนประสบการณที่เลวรายใหกลายเปนความสามารถใน 
การปรับตัวที่เขมแข็งกวาเดิม และการสํานึกถึงคุณคาของ 
ชีวิตครับ

โอกาสครัง้เดียวในชีวิต

ในวันกอนการแขงขัน US Open รอบชิงชนะเลิศ ผมทราบ 
ขาววาโตเกียวจะไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา 

โอลิมปกในป 2563 ผมก็รูสึกตื่นเตนจนนอนไมหลับเลยครับ
เปนเรื่องธรรมดาที่ผมยอมอยากไดเหรียญทอง แตผมก็อด 
ตื่นเตนท่ีจะไดเขารวมแขงขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปกท่ี 
บานเกิดตัวเองเปนเจาภาพดวยไมได เพราะเปนโอกาสที่ 
หาไดยากมาก ผมอยากแสดงใหทุกคนเห็นกับตาวากีฬา 
วีลแชรเทนนิสนั้นสนุกตื่นเตนขนาดไหนดวยครับ
หลายคนบอกวาผมกลาหาญมากที่เลือกเลนวีลแชรเทนนิส 
เพราะพวกเขาก็ไมไดสนใจในกีฬานี้เทาใดนัก การแขงขัน 
ของเราควรมีการรายงานขาวในฐานะการแขงขันท่ีดุเดือดใน  
หนาขาวกีฬา ไมใชในฐานะเรื่องราวเพื่อยกระดับจิตใจใน 
หนาไลฟสไตลหรือหนาสังคม ผมอยากไดรับการยกยองจาก 
การเลนของผม ไมใชจากประวัติของผมครับ
ผูชมจะไดเห็นการแขงขันท่ีตื่นเตนเราใจในการแขงขันวีลแชร
เทนนิสในพาราลิมปก ป 2563 อยางแนนอน ความฝน 
ใหมของผมก็คือการเห็นอัฒจันทรเนืองแนนไปดวยผูชม 
ในทุกการแขงขันครับ

เมื่อเดือนมิถุนายน ป 2557 ยูนิโคลไดเปนสปอนเซอรหลักของการแขงขันวีลแชร 
เทนนิส ทัวร ของสหพันธเทนนิสนานาชาติ โดย ITF Tour จัดการแขงขันกวา 
160 ทัวรนาเมนตในกวา 40 ประเทศเปนประจําทุกป ซึ่งรวมถึง Grand Slam 
Championship ที่ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ 
และประเทศสหรัฐอเมริกาดวย คุณชินโกะ คุนิเอะดะ, คุณโนวัค ยอโควิช 
และ คุณเค นิชิโคะริ ตัวแทนระดับโลกของแบรนดยูนิโคล ตางก็เขารวมการ 
แถลงขาวซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากที่ยูนิโคลประกาศตัว 
วาเปนสปอนเซอร
หลังจากท่ีคุณคุนิเอะดะควาชัยชนะใน British Open Wheelchair Tennis 
Championship และกลับมาถึงญี่ปุน เขากลาววา “ผมภูมิใจมากที่มีสวนรวมกับ 
ยูนิโคลครับ ผมรูสึกกดดันทุกครั้งท่ีเห็นปายยูนิโคลอยูขางทุกสนามท่ีผมเลน 
แตมันก็ชวยใหผมรวบรวมสมาธิไดมากขึ้น ผมเริ่มเซ็นสัญญาฉบับแรกกับยูนิโคล 
เมื่อป 2552 และเริ่มใสชุดเทนนิสที่มีโลโกของยูนิโคลนับแตนั้นมา ตอนนั้นมีแต 
คนถามผมวายูนิโคลคืออะไรและมาจากไหน ตอนนี้ทุกคนพูดวา “ยูนิโคลเหรอ 
เจงจังเลย” ซึ่งทําใหผมมีความสุขมากครับ” 
ยูนิโคลจะรวมงานกับสหพันธเทนนิสนานาชาติในชวง 3 ปนับจากนี้ เพื่อสงเสริม 
กีฬาวีลแชรเทนนิสตอไป

การแข่งขัน วีลแชร์ เทนนิส ทัวร์
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2020 GLOBAL 
WHEELCHAIR TENNIS FEVER

ฤดูกาลที่แลว ผมทําไดไมเต็มที่ ทั้งในดานเทคนิคและความ 
พรอมของรางกาย อีกท้ังผมยังสูผูเลนท่ีอายุนอยกวาไมได 
ถึงแมความเปลี่ยนแปลงมักจะตามมาซึ่งความเสี่ยง แตผม 
คิดวาผมตองทําอะไรสักอยาง
การจะข้ึนเปนอันดับหนึ่ง คุณตองทําใหคูแขงเปนฝายรับ 
ใหได กีฬาเทนนิสนั้นลวนแตเกี่ยวกับการรุกและการรับ 
ถาผมฟอรมตก ผมก็จะตกเปนฝายรับเสียสวนใหญ ผมตอง 
ปรับสมดุลและทําใหตัวเองกลายเปนฝายรุกใหได แตจะทํา 
อยางไรละ
คุณตองฝกควบคุมวีลแชรและฟตรางกายถาคุณยังตองการ 
คุมเกม ซึ่งหมายความวาคุณจะตองถลาเขาใสตาขายซํ้าแลว 
ซ้ําเลาตอนฝกซอม อีกท้ังยังตองพัฒนากําลังและความ 
แมนยําในการตีลูกดวย ถาคุณยังตองการพุงเขาไปท่ีตาขาย 
และตีลูกแหงชัยชนะที่สมบูรณแบบ 
เคล็ดลับก็คือตองรักษารางกายทอนบนใหคงท่ีและเคลื่อน 
ไหวเฉพาะชวงเอวเวลาตีลูก ผมฝกตีโตโดยมุงเปาไปท่ีมุม 
ท้ังสองของสนามครั้งแลวคร้ังเลา มันเปนเรื่องยากท่ีจะฝก 
ซอมทาพื้นฐานอันแสนนาเบื่อซํ้าแลวซํ้าเลา แตพอผมไดฝก 
ซอมไปนับหมื่นครั้ง มันก็กลายเปนสัญชาตญาณติดตัวครับ
บางวันผมใชเวลาถึง 7 ชั่วโมงบนเสื่อเพื่อเสริมสรางกลาม 
ทอง หรือไมก็เข็นวีลแชร 15 กม. ซึ่งมันทําใหไหลและแขน 
ทอนบนของผมไดออกกําลังเยอะมาก แตผมก็ออกกําลังกาย 
อยางอื่นเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความยืดหยุนและขยาย 
ทิศทางการเคลื่อนไหวดวยครับ
ดวยอานิสงสของการฝกซอมและความมุ งมั่นท้ังหมด 
ท่ีผมมี ผมจึงสามารถควาแชมปแกรนดสแลมท่ีประเทศ 
ออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ และประเทศ 
สหรัฐอเมริกาไดในปนี้  ดวยวัย 30 ป ผมรูสึกวาผมไดพัฒนา 

ศักยภาพที่แทจริงของผมแลวในที่สุด

ต้องเป็นอันดับ 1 ของโลกให้ได้ มิฉะนัน้ก็ไร้ความหมาย

ผมใฝฝนอยากชนะและมุงม่ันท่ีจะเปนท่ีหนึ่งในโลกมาโดย 
ตลอด
ครั้งเดียวท่ีความมุงม่ันของผมสั่นคลอนก็เม่ือตอนท่ีผมได 
เปนมือวางอันดับ 1 ของโลกเปนครั้งแรกเมื่อป 2549 เพราะ 
จู ๆ ผมก็ไมเหลือใครใหไลตามอีกตอไป ผมจึงเริ่มตั้งคําถาม 
วาทําไมผมยังตองเลนเทนนิสอยูอีก
แตไมนานหลังจากนั้น ผมก็คิดไดวา แมผมจะเปนที่ 1 ของ 
โลก แตผมก็ยังควบคุมอารมณไดไมดีนักและยังมีสิ่งตอง 
ปรับปรุงอีกมาก ผมจึงเลิกพยายามไลตามคนอ่ืนและหัน 
กลับมาแขงกับตัวเอง
ผมเริ่มใชวีลแชรหลังจากท่ีเขารับการรักษาโรคเนื้องอกใน 
กระดูกสันหลังเมื่อตอนอายุ 9 ขวบ หลังออกจากโรงพยาบาล 
ผมก็พยายามไลตามเพื่อนใหทัน  แมแตตอนท่ีตองเลน 
บาสเก็ตบอลบนวีลแชรก็ตาม  ตั้งแตนั้นมา ผมก็มุงมั่นที่จะ 
เอาชนะครับ
แมของผมไมยอมบอกผมถงึสาเหตท่ีุทําใหผมปวยจนผมอายุุ 
ได 14 ป ซ่ึงเปนตอนท่ีผมอยูรอดเกินกําหนดท่ีหมอคาด 
ไวแลว ตอนนัน้ผมถึงตระหนักวาทีผ่านมาผมตกอยูในสภาพ 
เปนตายเทากัน และผมสามารถเอาชนะสิ่งท่ีผมเพิ่งรูวาคือ 
มะเร็งไดแลว ทันใดนั้น การตองนั่งอยูในวีลแชรก็ไมใชเรื่อง 
ท่ีหนกัหนาสาหัสอกีตอไป ในทางตรงกนัขาม ผมรูสกึซาบซ้ึง 
ท่ีวีลแชรทําใหผมไดเลนเทนนิสและไดพบกับคนไมซ้ําแบบ 
ดวยซ้ํา
หนึ่งในกิจกรรมของโครงการชวยเหลือฟ นฟูของยูนิโคล 

ยูนิโคล่ได้เป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันวีลแชร์
เทนนิส ทัวร์ ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ

ผมไดมาเยี่ยมเมืองอิชิโนะมะคิ จังหวัดมิยะงิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุน เมื่อฤดูใบไมรวงป 2555 

อันเปนสวนหนึ่งของโครงการชวยเหลือฟนฟูเหตุแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554 

ของยูนิโคล ผมไดตีเทนนิสกับเด็ก ๆ ที่สโมสรอิชิโนะมะคิ ลอวน เทนนิส 

และไดตอบคําถามของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนประถมคะโมะดวย 

ผมยังจําเสียงเชียรและเสียงปรบมือในครั้งนั้นไดเลยครับ 

พลังของเสื้อผ้า
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UNISCHOLAR เปนโครงการที่ใหความสําคัญกับหนึ่งใน 
เจ็ดเสาหลักของกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในระดับ 
สากลของยูนิโคล ซึ่งก็คือกิจกรรม “เพื่อเยาวชน” ซึ่ง 
สนับสนุนการเพิ่มพลัง ความฝน และการศึกษาแกเยาวชน 
นั่นเอง โดยโครงการ UNISCHOLAR ประเทศไทยไดเปน 
ผูริเริ่ม เมื่อป 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ 
ในดานการเงินและโอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับนิสิต 
นักศึกษาปท่ีสามและปท่ีสี่ท่ีดอยโอกาสแตมีผลการเรียนดีใน 
มหาวิทยาลัยชั้นนําที่ไดรับการคัดเลือก ภายใตโครงการนี้ 
นอกจากนิสิตนักศึกษาจะไดรับความชวยเหลือดานการเงิน 
แลว พวกเขาจะไดรับโอกาสในการทํางานพารทไทมที่ราน 
ยูนิโคล ในบรรยากาศการทํางานจริงและไดรับคาแรงเทากับ 
พนักงานพารทไทมทั่วไปดวย
ภายใตโครงการ UNISCHOLAR นี ้เรามุงหวงัท่ีจะเปนสถานท่ี
ท่ีนาทํางาน ที่มอบโอกาสการทํางานและใหการสนับสนุนดาน 
การเงินแกนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิต นักศึกษาที่ 
สนใจทํางานในแวดวงแฟชั่นเปนพิเศษ เราหวังที่จะเห็นความ 
สําเร็จของนิสิตนักศึกษาในโครงการ UNISCHOLAR โดยที่ 
พวกเขาสามารถยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ มี 
อาชีพการงานที่ดี สามารถเลี้ยงครอบครัวได บรรลุเปาหมาย 
ในฝนของตนเอง พรอมกับการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ตลอดจนพึ่งตนเองได 
รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร กลาววา “ยูนิโคล ประเทศไทยเปนผูนําใน 

อุตสาหกรรมแฟช่ันท่ีมอบโอกาสท่ีย่ิงใหญใหแกนักเรียนไทย 
ดวยการใหทุนการศึกษาและโอกาสฝกงาน ผมเช่ือวา 
โครงการนี้จะเปนประโยชนตอนิสิตนักศึกษาของเราในวง 
กวาง และผมหวงัวายูนโิคลจะขยายโครงการ UNISCHOLAR 
ตอไปยังประเทศอื่น ๆ ดวย”
Nutsara Nongharnpitak ผูจัดการรานจากโครงการ 
UNISCHOLAR กลาววา “โครงการ UNISCHOLAR สอนให 
ดิฉันพัฒนาตนเองใหมีความรับผิดชอบและทํางานอยางมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการคุณภาพสูงแกลูกคา ขณะ 
เดียวกันก็ชวยแบงเบาภาระทางการเงินของดิฉันเมื่อยังเปน 
นักศึกษามหาวิทยาลัย โครงการนี้ยังไดใหโอกาสดิฉันได 
สานฝนของตัวเอง คือการทํางานกับยูนิโคล ซึ่งเปนแบรนด 
เสื้อผาแฟชั่นชั้นนํา หลังจากจบการศึกษา  ดวยเสนทาง 
อาชีพที่ดีเยี่ยมตอนนี้ดิฉันไดเปนผูจัดการรานแลวคะ และ 
สามารถชวยเหลือครอบครัวไดดวย ขอบคุณยูนิโคลที่เปลี่ยน 
ชีวิตของดิฉันคะ”  
จนถึงขณะนี้ ยูนิโคลมีนักเรียนทุน UNISCHOLAR อยูทั้งสิ้น 
72 คน โดย 2 คนในจํานวนนี้ไดเปนผูจัดการรานที่ประสบ 
ความสําเร็จแลว และ 3 คนไดเปน UNIQLO Manager 
Candidate หรือผูจัดการรานฝกหัดเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ี 
ผานมา โดยในปหนายูนิโคลจะมีนักเรียนทุน UNISCHOLAR 
อีก 23 คนซึ่งจะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2558 
นอกจากนี้ทางบริษัทวางแผนท่ีจะเพิ่มจํานวนผูรับทุนและ 
รายชื่อมหาวิทยาลัยในปตอ ๆ ไปดวย

ความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพ
ที่กําลังจะเป็นจริง 02
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การทําอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่
ให้เป็นจริง

พลังของเสื้อผ้า

รองศาสตราจารยชาลี เจริญลาภนพรัตน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ยูนิโคล ประเทศไทย 

ผูบุกเบิกอุตสาหกรรมแฟชั่น มอบโอกาสใหกับนักศึกษาไทยโดยการเปดรับนักศึกษาฝกงาน ทั้งยังเชื่อวา 

โครงการดังกลาวเปนประโยชนและสามารถขยายโอกาสใหกับนักศึกษาไทยไดเปนอยางดี และหวังวา 

ทางยูนิโคลจะสานตอโครงการ UNISCHOLAR ไปยังประเทศอื่นๆดวย
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เพิ่มศักยภาพให้กับ
พนักงานทุพพลภาพ 

คนสวนใหญไมรูวาจะปฏิบัติตอพนักงานทุพพลภาพอยางไรดีครับ ซึ่งอาจทําใหดูหางเหินหรือลังเลที่จะสานสัมพันธกันได แตพอ 

พวกเขาเริ่มทํางานดวยกันแลวก็จะรูวาพวกเขามีหลายอยางที่เหมือนกัน ผมเชื่อมั่นวาพนักงานทุกคนไดรับประโยชนจากการเรียนรู 

ที่จะประนีประนอมและเขาใจกันและกันมากขึ้น ซึ่งอาจตองใชเวลาทําความรูจักกันอยูบาง แตในกรณีของเอมิลีน เราเขากันไดโดย 

ทันทีเพราะเธอปรึกษาปญหาทุกปญหาอยางตรงไปตรงมาและเปดอก ทุกวันนี้เราแทบไมตองอนุโลมอะไรพิเศษใหกับความ 

ทุพพลภาพของเธอเลย จริง ๆ แลวผมคิดวาเธอทํางานหนักกวาพวกเราทุกคนดวยซํ้า !

คุณโทฟิค เบนเซนาที

ผู้จัดการร้าน

ร้านยูนิโคล่สาขา Levallois So Ouest, ประเทศฝรั่งเศส

ฉันหลงใหลในวัฒนธรรมญี่ปุนตั้งแตยังเด็กแลว ไมวาจะเปน 
การเคารพกันและกันหรือความใจดีของคนญี่ปุน  ฉันยัง 
ชื่นชอบความสามารถของแฟช่ันดีไซเนอร ชาวญ่ีปุ นท่ี 
สามารถผสมผสานความเคารพในวัฒนธรรมดั้งเดิมเขากับ 
ความคิดสมัยใหม รากฐานความเปนญี่ปุนของยูนิโคลจึง 
ดึงดูดใจฉันมากคะ  ฉันตัดสินใจสมัครงานที่นี่ถึงแมวาบริษัท 
จะไมมีนโยบายในการจางผูทุพพลภาพโดยเฉพาะก็ตาม งาน 
เกาของฉันเกี่ยวของกับการออกแบบเสื้อผา แตฉันอยาก 
พบปะพูดคุยกับลูกคามากขึ้น  ยูนิโคลเปนแบรนดญี่ปุน ฉัน 
จึงคิดวาที่นี่เปนที่ที่เหมาะสําหรับฉันแลว  นอกจากนี้ฉันยัง 
ประทับใจท่ีบริษัทเล็งเห็นคุณคาของพนักงานแตละคนมาก 
ดวย
ฉันเกิดมาพรอมกับปญหาทางสายตาท่ีเกิดจากภาวะผิวเผือก 
แมในแสงปกติทุกสิ่งทุกอยางก็ดูสวางมากจนฉันแทบจะทน 
ไมไหว  ฉันสายตาสั้นมากแตถึงใหใสแวนตาก็ไมชวยอะไร 
ฉันจึงตองมีคนชวยอานปายเสื้อผาตลอด ดวยธรรมชาติของ 
ความทุพพลภาพที่คอนขางแปลกนี้ คนทั่วไปจะเดาไมคอย 
ออกในทันทีวาฉันตองการความชวยเหลือแบบไหนและ 
เมื่อไร ตอนที่ฉันเพิ่งเขาบริษัท ฉันจึงตองอธิบายเรื่องนี้ให 
ทุกคนฟงเวลาท่ีฉันพบเจออุปสรรคเพื่อท่ีพวกเขาจะไดชวย 
ฉันไดคะ
การทํางานกับเครื่องแคชเชียรเปนงานที่นากลัวที่สุด ฉันอาน 
หนาจอไมคอยออกและจะประหมาเสมอเวลาตองคิดเงินและ 
เห็นลูกคาตอแถวยาว แตฉันก็เอาชนะความกลัวนั้นไดเพราะ 

วาเพื่อนรวมงานใหกําลังใจแกฉันเปนอยางดี
พนักงานทุกคนที่นี่เขากันไดดีมากคะ  เราเปนเสมือน 
ครอบครวัเดยีวกนั เราคยุกนัอยางเปดอกในหลาย ๆ เรือ่งซ่ึง 
รวมถึงเรื่องความทุพพลภาพของฉันดวย  แตเพราะความ 
อดทน แรงสนับสนุน และความเขาใจของพวกเขาความ 
ทุพพลภาพของฉันจึงไมเปนอุปสรรคในการทํางานในราน 
อีกตอไป ฉันชอบทํางานในหองลองเสื้อ เพราะฉันจะไดเห็น 
รอยยิ้มของลูกคาและไดรูวาฉันชวยเขาไดสําเร็จ เวลาที่ 
ลูกคากลาวขอบคุณฉันจะรูสึกมีกําลังใจมากคะ
เปาหมายระยะสั้นของฉันก็คือการทํางานแตละอยางให 
ครบถวนสมบูรณ ฉันอยากจะตอบแทนความใจดีของเพื่อน 
รวมงาน ดวยการทํางานทุกอยางใหดีที่สุดเทาที่ฉันทําไดคะ
ในอนาคต ฉันอยากใชทักษะสวนตัวและทักษะที่ไดจากการ 
ทํางาน เพื่อที่จะกาวเปนผูใหคําปรึกษาอิสระดานภาพลักษณ 
โดยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเสื้อผา สไตล และมารยาท ฉัน 
อยากจะขยายการใหบรกิารนี้ไปสูผูทุพพลภาพคนอ่ืน ๆ และ 
ชวยเหลือใหพวกเขาคนพบสไตลของตนเอง รานนี้เปน 
สถานท่ีใหความรูท่ีดีเย่ียม เพราะวามีคนหลายแบบหลาย 
สไตลเขามาในรานทุก ๆ วันคะ
ความฝนอีกอยางของฉันก็คือการไปประเทศญี่ปุนใหไดใน 
ชวง 5 ปนี้ ฉันเก็บออมเดือนละนิดเพื่อที่จะไดเอาไปใชเที่ยว 
ในเมืองโตเกียวและเมืองเกียวโตสักสองสามสัปดาห  เผื่อจะ 
ไดประสบการณตรงจากประเทศญี่ปุนคะ

การทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศฝรัง่เศส 
การทํางานที่ร้านในชานกรุงปารีส 

เอมิลีนสานฝันด้วยพลังและความใฝ่รู้

เอมิลีน ดูฟูร์

ร้านยูนิโคล่สาขา Levallois So Ouest, ประเทศฝรั่งเศส

พลังของเสื้อผ้า
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