
เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ 

ยูนิโคล่ใช้กระบวนการผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าในแต่ละวันเพื่อบรรลุพันธสัญญา

ของบริษัท นัน่คือการ “เปล่ียนเสือ้ผ้า เปล่ียนความคดิแบบเดมิๆ เปลี่ยนโลก” แตเ่พื่อ

สร้างความเปลี่ยนแปลง เราต้องมีสังคมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมุ่งมั่นที่จะ

สรา้งฝันที่มาจากใจของพวกเขา ไมว่า่จะเลก็หรอืใหญ่ ใหเ้ป็นจรงิ แตค่นเราจะฝัน

ได้ก็ต่อเมื่อสามารถแสดงความคิดและความรู้สึกออกมาได้อย่างอิสระ เรา

เช่ือมั่นว่าสังคมควรให้เสรีภาพและพื้นที่แก่ผู้คน พวกเขาจะได้สามารถเดินตาม

ฝันได้ด้วยความกระตือรือร้น และมีส่วนช่วยสังคมด้วยการสร้างวัฏจักรเชิงบวก 

ซ่ึงจะช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

ทวา่ชีวิตจริงไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนัน้เสมอไป มเีดก็และเยาวชนอกีนบัไมถ่ว้นที่ดอ้ยโอกาส

ทางสังคมและทางเศรษฐกิจจนไม่ มี โอกาสสร้างฝันให้ เ ป็นจริงหรือ

แทบไมก่ล้าแมแ้ต่จะฝัน ในยุคโลกาภวิฒันท่ี์ทกุอย่างเช่ือมต่อกนัหมด ไมม่อีะไรที่

เกดิข้ึนโดยเป็นอสิระจากกนั เราทกุคนตา่งก็ไดร้บัผลกระทบจากความไมเ่ทา่เทียม

กันอันชัดแจ้งนี้ 

  

โครงการสนับสนุนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี การให้ความสนับสนุน

เพื่อฟ้ืนฟูภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น การจัด

โครงการ Clothes for Smiles ขึน้แปดโครงการเพื่อช่วยฟูมฟักความหวงัและความ

ฝันของเด็กผู้ด้อยโอกาสท่ัวโลก โครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการ

ที่ เกิดจากความเช่ือมั่นอันแรงกล้าของยูนิโคล่ท่ีว่าการสนับสนุนคนรุ่นต่อไปนั้น

เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้นได้
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เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น
โอกาสในอนาคตที่เปิดกว้างและสดใสยิ่งขึ้น

พลังของเสื้อผ้า



มหาวทิยาลยัเอเชียเพื่อสตร ี
(AUW) จุดประกายการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก

12

โอกาสในอนาคตที่เปิดกว้างและ
สดใสยิ่งขึ้น
ไมมีใครบอกไดวาจะเกิดอะไรในภายภาคหนา แตเราชวยกัน

เพื่อสรางอนาคตที่ดีกวาได ปญหาบางอยางอาจแกไขได

ทันที แตบางอยางก็ตองใชความมุมานะกันยาวนานถึงหา

หรือสิบป เชนเดียวกับการสอนลูกหลานของเราใหไถหวาน 

รดน้ำพรวนดิน และเก็บเกี่ยวพืชผล ประเด็นในฉบับน�้

วาดวย 3 โครงการของยูนิโคลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน

เยาวชนซึ�งเปนบุคลากรที่มีคาของยุคสมัยน� ้..

03

09

12

มหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี (AUW) จุดประกายการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

เสื้อผ้าช่วยสนับสนุนการฟ้ืนฟูภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง 

เสื้อผ้าเพื่อรอยยิ้ม
ส่งความฝันและความหวังให้แก่เด็ก ๆ ทั่วโลก 

ในประเทศที่ประชาชนกวา่ครึ่งมชีีวติลาํบากยากจน
อยา่งบงักลาเทศ มหาวทิยาลยัเอเชียเพื่อสตรี 
(The Asian University for Women หรอื AUW) 
ซ่ึงเพิ่งกอ่ตัง้ไดไ้มน่านจงึดงึดดูความสนใจไดไ้มน่อ้ย 
บรรดานกัศกึษาจากประเทศตา่ง ๆ 16 ประเทศใน
มหาวทิยาลยันีค้ดิเหน็อยา่งไรบา้งกบัการอาศยั
      มกนัในหอพกัและการเรยีนรูท้า่มกลางบรรยากาศ
การศกึษาท่ีมผูีค้นจากหลายศาสนาหลากวฒันธรรมมารวมกนั

พลังของเสื้อผ้า
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น
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เพื่อสตรี (AUW) ให หลังจากนั้นไมนาน ตัวแทนจากทาง
มหาวิทยาลัยก็มาเยี่ยมโรงเรียนเรา ฉันจึงไปหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตจนทราบวา AUW มีวิชาเรียนและกิจกรรม
ตาง ๆ ตรงตามที่ฉันตองการพอดี ฉันก็เลยสมัครไปโดย
ไมรอชา
น ักศ ึกษาที ่ AUW สวนมากอาศัยอยู  ในมหาว ิทยาลัย 
นักศึกษาที่มีวัฒนธรรม ศาสนา และภาษาที่หลากหลายตาง
อาศัยอยูรวมกันในหอพัก ฉันเองพักรวมหองกับนักศึกษา
ชั้นป 1 อีก 4 คน มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนา
ตนเอง โดยเนนใหความสำคัญกับทั้งการเปดกวางและความ
หลากหลาย ทั้งในดานการเรียนและความสัมพันธสวนตัว 
ทำใหเราไดสัมผัสประสบการณและเรียนรูสิ�งใหม ๆ จากคน
รอบขางอยูตลอดเวลา
ไมนานมาน�้ฉันเริ�มสนใจดานเศรษฐกิจและการเมือง แตก็ยัง
ไมไดตัดสินใจวาจะเลือกวิชาไหนเปนวิชาเอก หรือวาจะทำ
อาชีพอะไรในอนาคต เพราะฉันมีตัวเลือกและมีสิ�งที่อยาก
เรียนเยอะแยะไปหมด! แตสิ�งหนึ�งที่ฉันมั�นใจก็คือ ทายที่สุด
แลวฉันอยากจะกลับไปบานเกิดเพื่อทำงานและชวยใหผูหญิง

ชาวเนปาลไดมีบทบาทในสังคมมากขึ้น โอกาสของผูหญิง
ในการทำงานดานการเมือง งานขาว และงานอื ่น ๆ นั ้น
แทบไมมีเลย ความฝนของฉันคืออยากเปลี ่ยนแปลงสิ �ง
เหลานั้น
ลวดลายบนฝามือของฉันคือการวาดลายบนผิวหนังที่เรียก
กันวาเฮนนาหรือเมหนดี (mehndi) ผูหญิงฮินดูจะวาดลาย
แบบน�้บนแขนขาเพื่อฉลองในโอกาสตาง ๆ เชนงานแตงงาน 
เพื่อนรวมหองชาวบังกลาเทศคนหนึ�งของฉันเปนคนวาด
เฮนนาในงานแตงงานของญาติเธอ พวกเราเลยคิดวาใหเธอ
วาดใหเราบางน�าจะสนุกดี
การอาศัยอยูรวมกับคนที่มีพื้นเพแตกตางทำใหฉันมีมุมมอง
กวางขึ้นมาก และยังชวยใหฉันสามารถสำรวจความเชื่อและ
ตัวตนของฉันเองไดดวย ตอใหฉันกลับไปเนปาลและเริ �ม
ทำงานแลว ฉันก็ยังอยากจะแสวงหาโอกาสในการเรียนรู 
วัฒนธรรมตาง ๆ รวมทั้งสานสัมพันธกับผูคนทุกประเภท
ตอไป

ที ่เนปาล เด็กเมืองและเด็กชนบทมีชีว ิตความเปนอยู ที ่
แตกตางกันมาก ระบบขนสงสาธารณะในชนบทมักย่ำแย
จนเด็ก ๆ อาจตองเดินเทาเปนชั�วโมง ๆ เพื่อไปโรงเรียน 
มาตรฐานดานสุขอนามัยที่ต่ำทำใหเด็กนักเรียนยิ�งเสี่ยงตอ
ความเจ็บปวยมากขึ้น จนพอแมอาจรูสึกไมอยากสงลูกไป
โรงเรียนดวยซ้ำ
ยิ �งไปกวานั ้น เนปาลยังมีธรรมเน�ยมดั ้งเดิมที ่เรงใหเด็ก
ผู หญิงรีบแตงงาน เลี ้ยงลูก และดูแลบาน ทำใหพอแม
บางคนตั ้งคำถามวา ผู หญิงจำเปนตองไดร ับการศึกษา
ดวยหรือ ทัศนคติแบบน�้ซึ�งเปนเรื่องปกติในเนปาล สงผลให
อัตราการรูหนังสือของผูหญิงชนบทในเนปาลอยูในระดับต่ำ
มาโดยตลอด
ตัวฉันเกิดในกรุงกาฐมัณฑุ เมืองหลวงของเนปาล ฉันรัก
การเรียนมาตั ้งแตยังเด็ก ฉันเชื ่อวาความปรารถนาที ่จะ
เรียนรู นั ้นเปน ทางเลือกสวนบุคคลที่มาจากภายใน และ

ไมวาจะอยู ในสิ �งแวดลอมแบบไหน เราก็สามารถเรียนรู 
ส ิ �งใหม ๆ ไดทั ้งนั ้นขอเพียงเราใสใจ สมัยเปนนักเรียน
ฉันสอบไดคะแนนดี และตอนน�้ก็ไดรับทุนการศึกษาเต็ม
จำนวน พอแมฉันจึงไมตองเสียคาใชจายอะไร
แมทำหนาที่ดูแลบานพรอมกับทำงานในโรงงานเย็บผาดวย 
ฉันเลยรูดีวาลึก ๆ แลว แมก็อยากใหฉันประสบความสำเร็จ
ในดานการเรียน
ที่กาฏมัณฑุ นักศึกษามหาวิทยาลัยมักจะเลือกวิชาเอกที่เปน
สายอาชีพหรือวิชาเฉพาะทางอยางการพาณิชยหรือสาย
การแพทย แตฉันกลับสนใจดานศิลปศาสตรอยางวิชา
สังคมศาสตรหรือปรัชญา ถึงแมพวกนักศึกษามักจะพยายาม
หลีกเลี ่ยงวิชาพวกน� ้เพราะไมเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
การหางานใหไดทันทีหลังเรียนจบ
พอคุณปาของฉันที่เปนนักหนังสือพิมพทราบวาฉันสนใจ
เรียนดานศิลปศาสตร ทานก็แนะนำมหาวิทยาลัยเอเชีย

สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้การศึกษาเป็นพลังแก่ตนเอง

อคริติ มนันดาร์ 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี (AUW) จากเนปาล
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เปิดรับความคิดใหม่ ๆ
นักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี 
(AUW) พักอยู่ในมหาวิทยาลัย เราได้พูดคุยกับ
บรรดานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซ่ึงส่วนมากมาจากประเทศที่

ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขัน้สูงได้โดยง่าย 
ความใฝ่ฝันของบรรดานักศึกษาเหล่านี้คืออะไร
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เพราะเหตุใด AUW จึงเป็นมหาวิทยาลัยสตรีล้วน
ฟาฮิมา อาซิส รองอธิการบดี

ดิฉันเชื่อวาการศึกษาเปนสิ�งที่ขาดไมไดในการใชชีวิตใหมี
ความหมายและเกิดประโยชน ในหลายประเทศในเอเชีย 
ผูหญิงถูกคาดหวังใหตองแตงงานตั้งแตอายุยังนอย ทำให
พวกเธอไมไดรับการศึกษาตามระบบ พวกเธอไมเคยมีโอกาส
ไดสำรวจตัวตนที่แทจริง หรือคนหาพรสวรรคและศักยภาพ
ที่ซอนอยู และยังมีหลายกรณ�ที ่ผู หญิงไมสามารถใชสิทธิ
ในฐานะพลเมืองไดอยางเต็มที่
เพ ื ่อให ผ ู หญ ิงสามารถแสดงต ัวตนของตนเองและใช 
ศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ พวกเธอจำเปนตองอยูใน
สภาพแวดลอมที่ทำใหรู สึกปลอดภัย สามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ รวมทั้งไดรับความเคารพและความ
ไววางใจ สิ �งเหลาน� ้คือหนึ �งในเหตุผลหลักที ่ทำให AUW 
เปนมหาวิทยาลัยหญิงลวนแทนที่จะเปนสหศึกษา และเปน
ประสบการณจริงที่ฉันไดสัมผัสมาดวยตนเองในมหาวิทยาลัย
หญิงลวน
ฉันหวังวาบัณฑิต AUW จะจบออกไปเปนพลเมืองที ่ม ี
ความเห็นอกเห็นใจ และเปนผูนำที่มีคุณธรรม ฉันอยากเห็น
ทุกคนกลับไปยังบานเกิดเพื่อใชวิชาที่ไดร่ำเรียนมาพัฒนา
ชุมชนของตัวเอง และหวังดวยวาทุกคนจะชวยเปดโอกาสให
ผูหญิงไดรับการศึกษามากขึ้นดวย
การไดยินนักศึกษาพูดคุยกันเรื่องหนทางการมีสวนรวมใน
กิจกรรมพลเรือนและการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
แงบวกหลังสำเร็จการศึกษานั้น ชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ฉันไดอยางดี ยกตัวอยางเชน นักศึกษาบางคนชวยสอน
หนังสือแกเด็กเล็กหลังเลิกเรียน ในขณะที่บางคนก็เขารวม

โครงการหลากหลายเชื้อชาติระหวางปดภาคเรียนฤดูรอน 
เด็กสาวแตละคนกำลังพยายามอยางเต็มที่เพื่อแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่สังคมทุกวันน�้ตองเผชิญ ฉันจึงภูมิใจในตัวทุกคน
มาก 

นักศึกษา 471 คนจากทั้งหมด 501 คนอาศัยอยูในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย เราพยายามจัดใหนักศึกษาจากประเทศ
ตางกันพักรวมในหองเดียวกันใหไดมากที่สุด เพื่อชวยให
น ักศ ึกษาได ฝ กใช ภาษาอ ังกฤษอย างเป นอ ิสระและ
คลองแคลวยิ�งขึ้น อีกทั้งการอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยยัง
สงเสริมใหนักศึกษาสรางมิตรภาพและเรียนรู เก ี ่ยวกับ
วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตที่แตกตางกันดวย
นอกจากน�้ งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่บรรดานักศึกษา
วางแผนจัดกันตลอดปก็เปนโอกาสอันดีที่ทุกคนจะไดเรียนรู
ซ ึ �งก ันและกัน การกำหนดตารางเวลาสำหรับซอมและ
การแสดงบนเวทีในชุดประจำชาติที่จัดเปนประจำนั้นชวยให
ทุกคนเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ฉันคิดวาการที ่ AUW เปนมหาวิทยาลัยหญิงลวนชวยให
บรรดาน ักศ ึกษาม ีโอกาสเข าหาก ันและยอมร ับความ
หลากหลายระหวางเพื่อนนักศึกษาไดงายขึ้นมาก ฉันเชื่อวา
น��คือขอดีที่เห็นไดชัดของการเปนมหาวิทยาลัยหญิงลวน

นักศึกษาเพิ่มความเคารพซ่ึงกันและกัน
มากขึน้จากการใช้ชีวติในหอพกั

เรเบคคา ฮาร์ตมันน์ คณบดีด้านกิจการนิสิต

นักศ ึกษาส วนมากจะไมสามารถสำเร ็จการศ ึกษาระด ับ
มหาวิทยาลัยไดเลยหากไมมีมหาวิทยาลัยอยาง AUW ซึ�ง
เรื ่องน� ้ทุกคนเองทราบดี ครอบครัวของฉันมีฐานะยากจน 
ด ังน ั ้นฉ ันจ ึง เข าใจถ ึงประโยชน ของการศ ึกษาข ั ้นส ูง
เชนเดียวกับนักศึกษาทุกคน
ในมหาวิทยาลัยหลายแหงของสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษา
เพียงสวนหนึ �งเทานั ้นที ่จำเปนตองลงเรียนวิชาการเขียน 
แตนักศึกษาทุกคนของ AUW ตองเขาเรียนวิชาน�้ นักศึกษา
ทุกคนทราบดีถึงความจำเปนที่จะตองพัฒนาความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ ฉันเองประทับใจอยูเสมอกับความมุงมั�น
ของนักศึกษาที่พยายามใชทุกโอกาสอยางเต็มที่ การไดสอน
เด็ก ๆ ที่มีใจใฝเรียนขนาดน�้เปนเรื่องน�าตื่นเตนมาก
ผูหญิงทุกคนที่น� �ลวนอยูภายใตความกดดันที่จะตองประสบ
ความสำเร็จ ดังนั ้นทุกคนจึงพยายามกันอยางหนัก โดยมี
ความปรารถนามุงมั�นที่จะเปนเลิศเปนแรงผลักดันมากกวา
ระเบียบดานศีลธรรมหรือศาสนาใด ๆ และน� �เปนเรื ่องที ่มี
ความหมายมากสำหรับพวกเราในฐานะผูใหการศึกษา

เหนือกว่าแรงกดดันและความทุ่มเท
มาร์กาเร็ต ครูสซูสกา ผู้อํานวยการศูนย์การเขียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษา

มหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี (AUW) 
เป็นสถานที่พิเศษสําหรับคณาจารย์เช่นกัน
นักศึกษาส่วนใหญ่จาก 16 ประเทศอาศัยร่วมกันในหอพัก ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เหล่าคณาจารย์มีความตัง้ใจแรงกล้าในการนําบรรดานักศึกษาจากพื้นเพที่แตกต่างให้
มาใกล้ชิดกันมากขึ้น เราถามเหล่าอาจารย์ว่าอะไรที่ทําให้ AUW มีความพิเศษ
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ชุนสุเกะ ทะกะดะ นักเรียนมัธยมปลาย
ผู้ได้สัมผัสชีวิตการทํางานที่ร้านยูนิโคล่
สาขาอิวะกิ โอะนะฮะมะ 

มหาวิทยาลัยเอเชียเพื ่อสตรี (The Asian University for 
Women หรือ AUW) กอตั ้งข ึ ้นเม ื ่อป  2551 ในเมือง
จิตตะกอง ซึ �งเปนเมืองใหญอันดับสองของบังคลาเทศ 
ในฐานะที่เปนเมืองทาและมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ 
รวมทั ้งประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรมอันลุ มลึกยาวนาน 
จิตตะกองจึงเปนศูนยกลางการคา การพาณิชย อุตสาหกรรม 
และการศึกษามาชานาน 
ประสบการณดานความหลากหลายทางเชื้อชาติอันยาวนาน
ของเมืองจิตตะกอง รวมทั้งความทาทายตาง ๆ ที่ทางเมือง
ตองเผชิญ ทำใหเมืองน�้เสมือนเปนตัวแทนของหลายพื้นที่
ในเอเชียที ่ขณะน� ้ตกอยู ภายใตสถานการณที ่คลายกัน 
ประเทศตาง ๆ ควรจัดการกับความแตกตางดานศาสนา
และวัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษา และความไม
เทาเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจอยางไรเพื่อสรางโลก
ใหมที่ดีขึ้นกวาน�้ ปญหาหลายประการของเอเชียจำเปนตอง
ไดรับการแกไขโดยปจเจกบุคคลผานทางการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวก
การศึกษามักเปนหนทางที ่ด ีที ่ส ุดในการนำมาซึ �งความ
เปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีการศึกษาสามารถนำความรูของตน

มาแกไขปญหาตาง ๆ ที่ชุมชนในทองถิ�นกำลังเผชิญ รวมถึง
เรื ่องอื ่น ๆ นอกเหน�อจากนั ้นดวย การศึกษาสอนใหคน
อดทนยอมรับและเคารพวัฒนธรรมและคานิยมที่แตกตาง
ออกไป ทั้งยังสรางรากฐานซึ�งจะชวยใหผู คนหลากหลาย
สามารถสนับสนุนกันและกัน และพัฒนาสังคมโลกตอไปได
บัณฑิตซึ �งสำเร็จหลักสูตร 5 ปจาก AUW สวนใหญเปน
ผูหญิงคนแรกในครอบครัวที่ไดรับปริญญาระดับอุดมศึกษา 
นักศึกษารอยละ 94 อาศัยอยู ในหอพักของมหาวิทยาลัย 
และประมาณรอยละ 60 ไดร ับทุนการศึกษาเต็มจำนวน
เมื่อป 2556 ยูนิโคลไดกอตั้งโครงการบริจาคเพื่อมอบทุน
การศึกษาเปนเงิน 1,000,000 ดอลลารสหรัฐในชวงระยะ
เวลา 5 ป เด็กสาวอนาคตไกลจำนวน 20 คนไดรับคัดเลือก
ใหเปนผูรับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ยูนิโคลสนับสนุนสตรี
ผูมีความมุงมั�นแรงกลาเหลาน�้ใหไดรับการศึกษาระดับสูง 
โดยเชื ่อวาพวกเธอหลายคนจะกลายเปนผู นำรุ นถัดไปใน
เอเชีย
ยูนิโคลมุงมั�นที่จะสรางเสริมพลังใหแกสตรีในสังคม การชวย
บรรดาเด็กสาวมากความสามารถใหประสบความสำเร็จนั้น
คือการเปดประตูสูความเปนไปไดอันไมมีที่สิ้นสุดในอนาคต

ยูนิโคล่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี 

เสื้อผ้าช่วยสนับสนุนการฟ้ืนฟู
ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนทุนการศึกษาจาก UNIQLO แห่งมหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี (AUW)

มหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อสตรี (AUW) ก่อตัง้ขึ้นในบังกลาเทศเมื่อ 6 ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะ
ผู้นําสตรีสําหรับเยาวชนรุ่นถัดไป ยูนิโคล่สนับสนุน AUWโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บรรดาเด็กสาวที่มี
ความมุ่งมั่น

ยูนิโคล่เดินหน้าให้การสนับสนุนแก่คนหนุ่มสาวที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและ
คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ญี่ปุ่นอย่างแข็งขัน เพราะเราเช่ือว่าความหวังที่ฝังอยู่ในใจคนหนุ่มสาวนัน้
สําคัญอย่างยิ่งต่อการฟ้ืนตัวโดยรวมของภูมิภาค ยูนิโคล่จัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย 
ซ่ึงรวมถึงโครงการฝึกงานในร้านของยูนิโคล่ด้วย 
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INTERVIEW

นักเรียนชั้น ม.4 จากโรงเรียนมัธยมปลายฟุตะบะ จังหวัด
ฟุกุชิมะ ดูทาทางประหมาขณะที่พวกเขาเปลี่ยนหองเรียน
ไปเรียนรูประสบการณที่รานยูนิโคลสาขาอิวะกิ โอะนะฮะมะ 
โรงเรียนของพวกเขาซึ�งเคยตั ้งอยู หางจากโรงไฟฟาพลัง
นิวเคลียรฟุกุชิมะ ไดอิจิออกไปเพียง 3.5 กิโลเมตร ตองยาย
จากเมืองฟุตะบะไปยังเมืองอิวะกิหลังเกิดภัยพิบัติเมื่อเดือน
มีนาคม 2554 ถึงแมวาจำนวนนักเรียนไดลดลงจาก 400 คน
เหลือเพียง 65 คน (นักเรียนม. 4 มี 14 คน) และกิจกรรม
นอกหลักสูตรไดลดลงจาก 27 มาเหลือเพียง 8 กิจกรรม 
แตนักเรียนสวนใหญก็ปรับตัวไดดี คุณโชโกะ ฟุจิโมะโตะ 
ผู อำนวยการธุรกิจของ ADRA Japan ใหความเห็นวา 
“เด็ก ๆ สามารถยอมรับความเปนจริง และมุงหนาสูอนาคต
ไดเร็วกวาผูใหญ”
คุณฟุจิโมะโตะกลาวเสริมวา “ในขณะน�้ เราตองสรางความ
มั�นใจใหเยาวชนสามารถกาวไปขางหนาในทางบวกไดดวย
การสรางเครือขายขอมูลที่จำเปนใหแกพวกเขา ซึ�งไดแก
เครือขายที่เชื่อมโยงไปสูสังคมทองถิ�น ขอมูลที่ตรงจุด 
รานยูนิโคลจำหน�ายเสื้อผาสำหรับคนทุกเพศทุกวัยรวมทั้ง
นักเรียนมัธยมปลาย อีกทั้งยังทำหนาที่เปนจุดเชื่อมโยงกับ
สังคมทองถิ�นดวย เปนเรื่องยากที่ยูนิโคลจะสงเสริมการฟนฟู

ภัยพิบัติดวยเพียงแคมอบสิ�งของบรรเทาทุกขฉุกเฉินและ
ใหการสนับสนุนจากภายนอกเทานั้น แตดวยความชวยเหลือ
จาก ADRA Japan ยูน ิโคลสามารถมอบโอกาสใหเด ็ก
นักเรียนชั้นมัธยมปลายเอาชนะความกลัวและความวิตกในใจ
ของพวกเขาไดผานประสบการณที่ใชประโยชนไดจริง 
โครงการฟนฟูภัยพิบัติซึ�งกินระยะเวลานาน 5 เดือนน�้ จะจบ
โครงการดวยการฝกงานในรานยูนิโคล เปนเวลา 3 วัน 
ภารกิจของนักเรียนมัธยมปลายฟุตะบะนั้นก็คือการทำให
รานยูนิโคลสาขาอิวะกิ โอะนะฮะมะ เปนรานที่คนโปรดปราน
ที ่สุดในพื ้นที ่  เด็ก ๆ ออกความคิดแปลกใหมมากมาย
ในการสำรวจความตองการของทองถิ �นและพัฒนาแฟชั�น
ที ่ใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมการเกษตรและประมงซึ �ง
เปนอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค นอกจากน�้พวกเขายังนำ
แนวความคิดไปเสนอถึงที่ยูนิโคลสำนักงานใหญดวย
วันน�้เปนวันแรกของการฝกงาน 3 วัน นักเรียนตางเกร็งดวย
ความประหมา ถึงแมวาเมื่อตอนเขาประชุมชวงเชาจะซอม
มาแลวก็ตาม แตพอไดมาทำงานในรานจริง ๆ พวกเขาก็
กลาวคำทักทายกันไมออก ในที่สุดพวกเด็ก ๆ ก็คอย ๆ เริ�ม
เดินไปมา หลังจากที่ไดรับกำลังใจจากลูกคาที่ชื่นชอบสีหนา
และรอยยิ้มที่ดูจริงจังของเด็ก ๆ และไดเห็นตัวอยางจาก

พนักงานของยูนิโคลที่ราเริงและขยันขันแข็ง
พอไดกลับสู หองเรียนและเครื ่องแบบนักเรียนที ่พวกเขา
เคยชิน นักเรียนเหลาน�้ก็ดูโลงอกแตมีความสุข ความคิดเห็น
ตาง ๆ เชน “หนูไมรูมากอนเลยวางานจะหนักอยางน�้” หรือ 
“งานหนักแตตอนน� ้ผมชักอยากลองทำงานอื ่น ๆ ดูบาง
แลวครับ” แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถเอาชนะความ
หวาดกลัวของตนเองและสามารถจินตนาการถึงสิ�งดี ๆ ที่
รอพวกเขาอยู ขางหนาไดแลว ถึงแมวาทุกอยางจะไมได
ออกมาเหมือนที่พวกเขาคาดหวังไวเสียทีเดียว แตกาวที่
หาวหาญในวันน�้จะสามารถพัฒนาไปเปนกาวที่ยิ �งใหญได
ในวันหนา ตราบใดที่บรรดานักเรียนยังสรางความมั�นใจที่จะ
กาวไปสูอนาคตอยางแข็งขันกวาเดิมได  
คุณยุกะริ ฮะงิวะระ ครูประจำชั้น กลาวถึงกิจกรรมในวันน�้วา 
“พอไดเห็นรอยยิ้มบนใบหนาของเด็ก ๆ และไดเห็นเด็ก ๆ 
เต็มใจที่จะกาวออกจากความสบายที่พวกเขาเคยชิน ดิฉัน
ก็เชื่อแลววาเด็กทุกคนมีศักยภาพเต็มเปยม ดิฉันอยากเห็น
พวกเขานำความสนับสนุนที่พวกเขาไดรับไปใชประโยชน
ตอคะ” 

ผมชอบเสื ้อผา ผมเลยชวยจัดชุดให
เพื่อน ๆ ใสเวลาฝกงานครับ

ชุนสุเกะ ทะกะดะ
ปูยาตายายของผมทำงานดานประมง 
ผมเลยจัดเสื ้อผาที่เหมาะกับงานดาน
ประมงใสลงบนดิสเพลยครับ 

ฮะรุกิ ยะมะงุจิ
ผมยังไม ได ต ัดส ินใจว าจะประกอบ
อาชีพอะไร แตผมก็ชอบพบปะพูดคุย
กับลูกคาโดยตรงครับ

เรียวมะ ซุงะโนะ

นักเรียนมัธยมปลาย
พยายามตอบโจทย์
ความต้องการของท้องถิ่น 

หนูตื ่นเตนมากเพราะเปนคนขี ้อาย 
แต หน ูก ็สน ุกก ับการฝ กงานคร ั ้งน � ้
มาก ๆ เลยคะ 

สะยะกะ ชิงะ

นกัเรยีนช้ัน ม.4 จากโรงเรยีนมัธยมปลาย
ฟุตะบะเขา้รว่มฝึกงานกบัยูนโิคล ่ซ่ึง
เป็นสว่นหนึ่งของโครงการช่วย
ฟ้ืนฟูชุมชนทอ้งถิ่น 
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โรงเรียนมัธยมปลายฟุตะบะ
(ก่อนเดือนมีนาคม 2554)

โรงเรยีนมธัยมปลายฟุตะบะ 
(หลงัเดอืนมนีาคม 2554)

ร้านยูนิโคล่สาขาอิวะกิ 
โอะนะฮะมะ 

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
ฟุกุชิมะ ไดอิจิ

ฟุตะบะ

เมืองอิวะกิ



พลังของเสื้อผ้าThe Power of Clothing 1312

เสื้อผ้าเพื่อรอยยิ้ม
ส่งความฝันและความหวังให้แก่
เด็ก ๆ ทัว่โลก 

เด็กหญิงบางคนไดรับการศึกษาและการรักษาทางการแพทย
ที่ดอยกวาเพียงเพราะพวกเธอเกิดมาเปนเพศหญิง โครงการ
ฟุตบอลสำหรับเด็กผูหญิงชวยใหเด็กหญิงที่ดอยโอกาสไดมี
เพื ่อนและทำงานรวมกัน ตลอดจนมีสวนรวมอยางเต็มที่
ในชุมชนของพวกเธอ ยูนิโคลกอตั้งโครงการฟุตบอลสำหรับ
เด็กหญิงน� ้ขึ ้นรวมกับ Plan Japan องคกรภาคเอกชนที่
สงเสริมเด็กในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากน�้ ยูนิโคลยังได
สงมอบเครื่องแบบกีฬาฟุตบอลใหโครงการน�้อีกดวย 
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศทางภาคใตของกานา แอฟริกา
ตะวันตก จัดขึ้นเมื ่อเดือนธันวาคม 2556 เด็กผูหญิงกวา
รอยละ 60 ในกานาลาออกจากโรงเรียนประถม เด็กบางคน
ที่ไมสามารถเขาเรียนโรงเรียนประถมไดสม่ำเสมอเพราะมี
ปญหาดานการเงิน ก็มักจะลงเอยดวยการแตงงานและการมี
ลูกกอนวัย การแขงขันฟุตบอลจึงเปนงานที่น�าตื่นเตนเพราะ
มีชาวบานที่เปนแฟนบอลมากมายพรอมใหการสนับสนุน

อยางแข็งขัน ในสนามบอล เด็กหญิงเหลาน�้จะไดรูวาการเปน
จุดรวมความสนใจของทุก ๆ คนนั้นรูสึกอยางไร สิ�งน�้ชวย
สรางความมั�นใจที ่จำเปนในการเขาสังคมไดอยางเต็มที ่ 
เด็กหญิงกิฟตีที่อยูตรงกลางในภาพเลาใหเราฟงวาโครงการน�้
มีอิทธิพลตอครอบครัวของเธออยางไรบาง  
“การไดเห็นหนูมีชีวิตชีวาเพราะกีฬาฟุตบอลเปลี่ยนทัศนคติ
ที่แมและพี่นองมีตอหนูคะ ตอนน�้พวกเขาสนับสนุนความฝน
ของหนูที่อยากเปนนักขาว หนูเคยเปนเด็กขี้อายมาก แต
ตอนน�้หนูกลาคุยกับชาวบานในชวงพักครึ �งเวลาเกี ่ยวกับ
ปญหาสังคม เชน อัตราการออกจากโรงเรียน และการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงคแลวคะ”
กิฟตีไมใชเด็กหญิงขี้อายที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นของ
ตัวเองอีกตอไป เธอไดรับความมุงมั �นและพลังที ่จะสราง
อนาคตที่ดีกวาใหกับเด็กหญิงในทองถิ�นที่อายุนอยกวาเธอ 
ตลอดจนชุมชนที่เธออาศัยอยูโดยรวม 

ขณะที่ฟุตบอลช่วยพัฒนาบทบาทของเด็กหญิงในกานา ซิมบับเว และบังกลาเทศ 
ทัศนคติภายในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย 

โครงการฟุตบอลสําหรับ
เด็กผู้หญิงช่วยพัฒนาบทบาท
ของเยาวชนหญิงในกานา

เด็กหญิงชาวเซอร์เบีย
ตัง้อกตัง้ใจเลือกเสื้อผ้า 

โครงการ Clothes for Smiles ร่วมก่อตั้งโดยยูนิโคล่และคุณโนวัค ยอโควิช 
นักเทนนิสมืออาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่เด็ก ๆ ทั่วโลก เราได้คัดสรร 
8 โครงการจาก 739 ไอเดียที่ได้รับการเสนอจาก 46 ประเทศ หลังขั้นตอน
การคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราได้คัดเลือก 8 โครงการและได้ดำเนินการ
เพื่อให้แต่ละโครงการเป็นความจริงขึ้นมา เนื้อหาในฉบับนี้จะแนะนำโครงการ
ฟุตบอลสำหรับเด็กผู้หญิงที่กานา และโครงการมอบประสบการณ์การจับจ่าย
ที่เซอร์เบีย บ้านเกิดของคุณยอโควิช 
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การไดออกไปซื้อเสื้อผาใหม ไมวาจะเปนการเลือก การลอง 
และการซื้อ ลวนเปนประสบการณที่หาไดยากสำหรับเด็ก ๆ 
จากครอบครัวลี้ภัยและครอบครัวที่สูญเสียที่อยูอาศัย
ความขัดแยงทางชาติพันธุปะทุขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1990 ที่
ยูโกสลาเวีย อดีตประเทศยุโรปตะวันออกซึ�งเคยรวมเซอรเบีย
ในปจจุบันเอาไว  ขณะที่ความขัดแยงภายในประเทศยังคง
ยืดเยื ้อ ผูคนจำนวนมากตองละทิ้งบานและชุมชนของตน
ไปเปนผูลี ้ภัยในตางประเทศหรือผูพลัดถิ�นภายในประเทศ 
ขณะที่ยังไมมีการคลี่คลายความขัดแยงทางชาติพันธุอยาง
ชัดเจน เมื่อป 2556 ชาวเซอรเบียประมาณ 300,000 คน
ยังคงตองอาศัยใชชีวิตภายใตขอจำกัดที่ไมเปนธรรมชาติอยู 
ผูลี้ภัยรุนที่สองซึ�งรวมถึงลูกหลานของผูที่สูญเสียที่อยูอาศัย
จะมองเห็นอนาคตไดยากกวาผูใหญ เพราะพวกเขาไมเคย
เห็นวาการใชชีวิตอยางเสรีนั้นเปนอยางไร 
โครงการมอบประสบการณจับจายที่ริเริ �มโดยยูนิโคลและ
องคกร Actions for Children and Communities (ACC) 
มอบโอกาสใหเด็ก ๆ ไดเลือกและ “ซื้อ” เสื้อผาของตนเอง 
อันเปนวิธ ีช วยใหพวกเขาไดเปนคนที ่เขาอยากจะเปน 
ประสบการณการจับจายน�้ออกแบบมาเพื่อสรางความมั�นใจ
ใหกับเด็ก ๆ  ใหพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตไดดวย
ทัศนคติที่ดีและพลังที่เข็มแข็ง 
เด็ก ๆ เขามาที่รานยูนิโคลที ่จัดเฉพาะกิจที่กรุงเบลเกรด
อยางไมขาดสาย พวกเขาตางตื่นเตนดีใจดวยความคาดหวัง
ถึงสิ �งดี ๆ และมีคุณคาที ่รอพวกเขาอยู  รานเฉพาะกิจน� ้
เตรียมสินคาสีสันสดใส 3,200 ชิ้น ที่มีแบบแตกตางกันถึง 
25 แบบ เด็ก ๆ ตื่นเตนมากที่ไดเห็นเสื้อผาสวย ๆ เยอะแยะ
มากมายในที่เดียว ทามกลางเสียงทักทายอยางเริงราวา 
“Dodar dan” หรือ “สวัสดี” จากพนักงานยูนิโคล เด็กบางคน

รองไชโย ขณะที่บางคนก็ตื่นตระหนกบางในตอนแรก 
เจาหนาที ่เขามาชวยเด็ก ๆ เลือกสินคา 4 ชิ ้น (เสื ้อใน 
แจ็คเก็ต กางเกง และเสื้อเชิ้ต) เพื่อ “ซื้อ” โดยใชคูปองที่
เด็ก ๆ ไดรับที่ประตูทางเขา 
การซื ้อเสื ้อผาใหมรวดเดียว 4 ชิ ้นนั ้นเปนประสบการณ
ครั ้งแรกของเด็กหลายคน บางคนไมรู ว าจะเริ �มตรงไหน
กอนดี แตใบหนาของเด็ก ๆ ก็สดใสขึ ้นทันทีที ่พวกเขา
ไดลองเสื้อผาและเห็นตัวเองในกระจก คุณคงอดยิ้มไมได
ถาไดเห็นใบหนาเปยมสุขของพวกเขา 
จากนั้นเด็ก ๆ ก็จะไปที่แคชเชียรเพื่อ “ซื้อ” เสื้อผาดวยคูปอง 
เด็ก ๆ แกวงถุงสินคาสีขาวที่มีเสื้อผาใหมใสอยูจนตุงดวย
ความภาคภูมิใจ ถึงแมวาเด็ก ๆ จะไมไดใชเงินจริง แต
พวกเขาก็พอใจอยางมากที่ได “ซื้อ” อะไรดวยตนเอง 
เด็กกวา 400 คนผานเขาประตูรานตลอดโครงการระยะเวลา
สองว ัน พน ักงานจากร านย ูน ิ โคล  ในญ ี ่ป ุ น ฝร ั � ง เศส 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  ตลอดจนนักศึกษา
วิชาภาษาญี ่ป ุ นที ่มหาวิทยาลัยเบลเกรดและเจาหนาที ่
จากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) 
ตางก็มารวมกันชวยทำสองวันน�้ใหเปนวันที่พิเศษมาก ๆ 
สำหรับเด็ก ๆ ทุกคน
กิจกรรมในวันนั ้นจบลงดวยการแสดงที ่น�าประทับใจของ
เด็ก ๆ เด็กสวมชุดใหมและแสดงสีหนาที่สื ่อถึงอารมณที่
ผสมความรู ส ึกตื ่นเตน ความมั �นใจในตัวเอง และความ
ซาบซึ้งเอาไว เมื่อมองแลวก็ทำใหเราตระหนักไดวาเสื้อผา
นั้นสามารถชวยปลอบประโลมเด็ก ๆ ผูดอยโอกาสและนำ
ความมั�นใจมาสูพวกเขาเพื่อใหเขามุงสู อนาคตได เราจะ
พยายามใชพลังของเสื ้อผามาชวยสงเสริมความหวังและ
ความฝนของเด็ก ๆ ตอไป

โครงการมอบประสบการณ์จับจ่ายให้ความสนุก
แกเด็กผู้ลี้ภัยอย่างมีคุณค่า —เซอร์เบีย—

เด็ก ๆ ชาวเซอร์เบียเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นขณะเดินเข้าร้านยูนิโคล่ที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจ 
ดวงตาของเด็ก ๆ ต่างเป็นประกายด้วยความหวังถึงสิ่งดี ๆ ที่กําลังจะได้รับ
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