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Once in a Lifetime และชีวติ ของผมก็เปลี่ยนไป….. (ตอนที่ 1)
สรวิชญ์ แสงสุวรรณ1

หลั ง จากผมเรี ย นจบปริ ญ ญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ผมมีโอกาสไปสอบโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
(Ship for Southeast Asian Youth Program) จึงนำประสบการณ์การสอบมาเล่าสู่
กันฟัง เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อคนทีส่ นใจโครงการนี้และเตรียมตัวสอบในปีต่อไป
ย้อนกลับไปสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ 10 กว่ าปีที่แล้ว ผมเคยได้ ยินชื่อ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จากรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยกัน เราไป
พบกันโดยบังเอิญที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก เมื่ อปี พ.ศ. 2544 ในการประชุ มผู้นา
1

อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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เยาวชนนานาชาติ (International Youth Leadership Conference) เนื่องจากรุ่นพี่คนนี้
สอบเข้าโครงการเรือเยาวชนเอเชยอาคเนย์ได้ในปี พ.ศ. 2544 เขาเล่าประสบการณ์การ
เดิ นทางไปยั งหลายประเทศในอาเซี ยน รวมถึ งประเทศญี่ ปุ่น ในฐานะตั วแทนของ
ประเทศไทย เขาจึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผมเป็นอย่างมาก
เมื่อกลับถึงเมืองไทย ผมจึงหาข ้อมูลเกี่ยวกับโครงการเรือเยาวชนเอเช ีย
อาคเนย์ และหวั ง ว่า จะต้อ งเปนต ัวแทนประเทศไทยให ้ ได้ สิ่ ง นี้ คงจะสร้า ง
ความภาคภูมิใจให้แก่ผมและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง หลังจากหาข้อมูลแล้ว ผมกได้
ทราบวา โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เปนโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลญี่ปุ่ นกับรัฐบาลของประเทศในเอเช ียตะวันออกเฉี ย งใต้ 5 ประเทศ คือ
อินโดนเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งจัดทาขึ้นเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2517 ในสมัยที่นายคาคุยอิ ทานะกะ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ญี่ป ุ่น และนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
โดยประเทศญีป่ นุ่ เปนเจ้าของโครงการและเปนผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลัก ส่วนประเทศ
อื่นที่เข้าร่วมโครงการจะเป นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหลือในการต้อนรับคณะเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์
เมื่อบรูไน และเวียดนาม เข้าเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2527 และ 2538 ตามลำดับ ทั้งสองประเทศได้รับเชิญให้ส่งเยาวชน
เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ต่อมากัมพูชา ลาว และพม่า ได้รับเชิญ
ให้ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2540
ในแต่ละปี เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะนำคณะเยาวชนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน ประเทศละ 28 คน พร้อมกับหัวหน้าคณะผู้แทนเยาวชนประเทศละ 1 คน
รวมท ั้งคณะเยาวชนจากประเทศญี่ ปุ่น อีก จานวน 40 คน รวมท ั้ง สิ้น ประมาณ
330 คน ร่วมเดินทางโดยม ีจุดเริ่มต้นของการเด ิน ทาง ณ ประเทศที่กาหนดใน
แต่ละปี และจะแวะเยือนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาการเดินทางอยู่
ระหว่ างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของแต่ ละปี ระหว่ างการเดินทางจะมีกิจกรรม
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ต่างๆ ทัง้ บนเรือและในประเทศที่แวะเยือน เช่น การอภิปรายในหัวข้อที่กาหนด กีฬา
และนันทนาการ กิจกรรมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ซึ่ ง ก ั น และกั น และการเรี ย นรู้ ว ั ฒ นธรรมผ่า นการใช้ชี ว ิ ต กั บ ครอบครั ว อุ ป ถ ั ม ภ์
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 52 วัน
การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ (1) เพือ่ ส่งเสริมมิตรภาพ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นกับเยาวชนอาเซียน (2) เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเหนด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาแนว
ทางการแก้ ปัญหาในระดั บเยาวชน (3) เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ (4) เพื่อฝึกฝนเยาวชนในการอยู่ รวมกลุ่มและ
สร้ างสรรค์ ประโยชน์ร่ วมกั น และ (5) เพื่ อเสริ มสร้ างประสบการณ์ ความรู้ สาหรั บ
นาไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต
เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภท
ของผู้สมัคร ซึง่ มี 2 ประเภท ดังนี้
1. เยาวชนทั่วไป คือ เยาวชนจากทั่วประเทศ เยาวชนจากหน่ วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง และเยาวชนจากครอบครัวเจ้าภาพเยาวชน ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้
ในประกาศรับสมัคร
2. เยาวชนผู้แทนจังหวัด คือ เยาวชนที่มีคุณสมบัติตามท ี่กาหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร เป นผ ู้ที่มีภูมิลาเนา /มีถิ่นที่อยู่ (กำล ังศึกษาอยู่ /กำลังทำงาน)
ในจังหวัดที่ตนสมัคร โดยอาจเปนเยาวชนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านเยาวชนในพื้นที่
เยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ หรือเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สงั คม
ผมเล ือกสมัครประเภทเยาวชนท ั่วไป ซึ่งต้ องสอบข ้อเขียนที่สนามสอบ
ส่วนกลาง เราต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราเคยทำ หรือทุนที่เคย
ได้ รับ ขอแนะนำเลยนะครับ ว่ าหากเคยได้ รับ รางวัล ไม่ ว ่า จะเปนระดับ จัง หวัด
ระดับ ชาติ ระดับ นานาชาติ หรือ รางวั ลเกีย รติ บัต รใดๆ ขอให้ เ ขีย นให้ ค รบถ ้ว น
เพราะสิ่งเหล่านีค้ ือใบเบิกทางสูก่ ารเป็นตัวแทนของประเทศไทย
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หลัง จากกรอกข้อ มูล และเตรี ย มเอกสารท ุก อย่า งพร้อ มแล้ว ก ส่ง ไปยัง
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เดก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)
และรอประกาศเร ีย กสอบข ้อ เขีย น โดยมีจานวนผู้ สมัค รประเภทที่ 1 ในแต่ ละปี
ประมาณ 500 ถึง 1,000 คน ซึ่งจะมีผู้ผ่านเข ้ารอบสัมภาษณ์ประมาณ 100 คน
เพื่อคัดเลือกให้เหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 13 ถึง 14 คน และคัดเลือกโดย
การสัมภาษณ์จ ากเยาวชนประเภทที่ 2 ให้ไ ด้ตัว แทนในจำนวนเท่าๆ กัน การ
สัม ภาษณ์เ ข้ม ข้นมาก แต่ผมอยากจะบอกท ุก คนว่า หากเรามีค วามมุ่ง มั ่น และ
ความฝัน ทุกอย่างกสาเรจไปกว่าครึง่ ทางแล้ว
การสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัครประเภทที่ 1 (เยาวชนทั่วไป) จะแบ่งเป็น 4
ตอน คะแนนเตม 100 คะแนน ใช้เวลาทัง้ หมด 2 ชั่วโมง ข้อสอบประกอบด้วย
1. ไวยากรณ์ (Structure /Grammar)
2. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
3. การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ (English-Thai Translation, Thai- English Translation)
4. การเขียนเรียงความ (Essay)
ในการทำข้อสอบควรมีการวางแผนให้ดี เนือ่ งจากมีจานวนข้อสอบมาก แต่
ระยะเวลาน้อย เพราะผมคิดว่าเมื่อมีการวางแผนที่ดี กทาให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว
สาหรับคนอยากจะสอบ ผมมีแนวข้อสอบมาเล่าสู่กันฟังครับ
ข ้อสอบที่เป็นโครงสร้างไวยากรณ์เป็นการเต ิมคาลงในช่องว ่าง (Cloze
Test) ซึ่งต้องหาคำมาเติมลงไปเอง เพราะไม่มีตัวเลือกให้ แต่ข้อสอบไม่ยากอย่างที่
คิดหากตั้งสติให้ดี เช่น ประโยคด้านหน้าเป็น not only… เรากจะรู้ทันทีว่าต้องเติม
but also ถ้า รู้ไ วยากรณ์ สานวน และคำเชื่ อ มต่า งๆ ก สามารถทำข้อ สอบ
ส่วนนีไ้ ด้ผ่านฉลุย
ในส่วนของการอ่านจับใจความ หลักการคืออ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์ถาม
อะไร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหาใจความสำคัญ (Main Idea) หรือหาใจความที่ผู้เขียน
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บอกเปนนัย (Implication) ดังนั้นจึงต้องอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจทะลุปรุโปร่ง และรู้
ว่าผูเ้ ขียนต้องการสื่ออะไร ส่วนนี้ต้องใช้ทักษะการอ่านอย่างมาก แต่กทิ้งความรู้เรื่อง
ไวยากรณ์ไม่ได้นะครับ เพราะถ้าเข้าใจเรื่องไวยากรณ์เป็นอย่างดี กจะเข้าใจเนือ้ หาดี
ยิ่งขึน้ เหนไหมครับว่าทุกส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลย
อ่านมาถึงตรงนีแ้ ล้วเปนอย่างไรบ้างครับ สู้ไหวกันหรือเปล่า หรือต้องฝึกฝน
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อเตรียมตัวสอบเท่านั้น แต่เพื่อเตรียมพร้อมที่
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ด้วย
สาหรับข้อสอบในส่วนการแปลภาษาจะมีการแปลบทความทั้งจากภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบว่าเรามีทักษะ
การแปลดีเพียงใด พอทำข้อสอบมาถึงส่วนนี้ เวลาสองชั่วโมงกใกล้จะหมดลงทุกที
แล้วครับ
ส่วนสุดท้ายเปนการเขียนเรียงความ มีโจทย ์ประมาณ 4 ข้อ เราจะเลือก
เขียนเรียงความเป นภาษาอังกฤษเพียงหัวข ้อเดียวที่เราถนัดที่สุด ซึ่งแต ่ละหัวข ้อ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปจั จุบนั ทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของอาเซียน เราจึง
ต้องรู้หลักการเขียนเรียงความ ซึ่งต้องมีคานำ เนื้อเรื่อง และสรุปที่ชัดเจน แสดงถึง
ความรู้ทมี่ ี ใช้คาไม่กากวม เขียนได้น่าสนใจ น่าอ่าน และน่าติดตาม ส่วนนี้เป็นส่วน
ทีใ่ ช้เวลามากที่สุด ผมเกือบทาไม่ทันครับ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ให้มาผมก้มหน้าก้มตา
ทาอย่างเตมที่ แทบไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูใครเลยครับ
หลังจากนั้น ผมเฝ้าแต่รอคอยวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ประมาณ 3 ถึง
4 สัปดาห์ ในระหว่างนี้ ผมตระเวนทำบุญ ทาทาน และอธิษฐานจิตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยดลบันดาลให้ผมได้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยประจำปี 2545 เพราะผมอยากสร้าง
สัน ติภาพและมิต รภาพในเอเช ีย ตะว ัน ออกเฉี ย งใต้ และญี่ปุ่น ท ี่ส ำค ัญเพื่อ เป็น
การเปิดโลกทัศน์ตัวเองให้กว้างขึ้น โดยการเดินทางไปยังหลายประเทศ
ในที่สดุ วันประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กมาถึง เมื่อผมพบชื่อตัวเอง
ผมดีใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ ผมบอกกับตัวเองว่า ไม่เป นไร ทาให้ดีที่สุด
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โอกาสมาถึงแล้ว การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาคนละประมาณ 20 นาที โดยใช้เวลา
3 วันในการสัมภาษณ์
ในวันสัมภาษณ์ ผมตื่นแต่ เช ้าตรู่ เดินทางไปพร อมกับ ความหวัง และ
ความปรารถนาอันแรงกล้า หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เมื่อมาถึงหน้าห้องสัมภาษณ์เหน
ผู้มาสัมภาษณ์จานวนมาก บางกแต่งชุดไทย บางกเตรียมเครื่องแกะสลักมา บางก
เตรียมเครือ่ งดนตรีไทย และดนตรีสากลมา จนผมเริ่มหวั่นใจ สาหรบผมนั้นเตรียมใจ
และประวัติ มาเพียง 1 แฟ้มเท่านั้น
เมื่อผมถูกเรียกเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ มีคณะกรรมการทั้งไทยและ
ต่างชาตินงั่ กันเตมไปหมดเลยครับ หนึง่ ในนั้นบอกให้ผมนัง่ ลงพร้อมกับแนะนำตัวเอง
เป็นภาษาอังกฤษ ผมกตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างสุภาพ และผมกถูกถามอีกหลาย
คาถาม ซึ่งผมจาได้ว่า มีคนถามผมว่า “คุณจบคณะเศรษฐศาสตร์ คุณคิดว่าคุณมี
จุดเด่นอะไร และทำไมคุณถึงเหมาะสมในการเป็นผูแ้ ทนโครงการเรือฯ” “เมืองไทยจะ
มีการจัดประชุมระดับโลก คุณร ู้หรือไม่ว ่าคือการประช ุมอะไร และมีความสำคัญ
อย ่างไร” “ปั ญหาเขาพระวิหารที่ก่ อให้ เกิดความขัดแย้งระหว่า งไทยกับ กัม พูช า
ถ้าหากคุณมีอานาจ คุณจะแก้ปญ
ั หานี้อย่างไร” และ “ถ้าคุณไม่ได้รับการคัดเลือกใน
ปีนี้ คุณจะสมัครในปีหน้าหรือไม่”
ผมต้องตอบคำถามเหล่านั้นเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยครับ สาหรับผม
ผมมีความตั้งใจจริงอยู่แล้ว ผมจึงตั้งสติ และตอบคำถามเหล่านั้นออกมาจากใจและ
สมองของผม คาตอบพรั่งพรูออกมา ผมไม่อยากจะเชื่อว่า ผมตอบคำถามเหล่านั้น
ไปได้อย่างไร ผมตอบพร้อมรอยยิ้ม และผมกเหนคณะกรรมการยิ้มให้ผมด้วย
แล้วกมาถึง การแสดงความสามารถพิเศษ ผมเลือกการร่ายรากระบี่กระบอง
ทีเ่ คยใช้ ตอนแข่งขันการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เมื่อผมแสดงจบ คณะกรรมการ
กปรบมือให้ และผมก เดินตั วลอยออกมาจากห้ องสอบสัมภาษณ์ เลย ครั บ ผมบอก
ตัวเองว่า เราทาเตมที่แล้ว ผลจะออกมาอย่างไร เราจะยอมรับและยินดี กับคนที่ได้รับ
การคัดเลือก
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หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น กถึงวันประกาศผลครับ ผมเหนชื่อของตัวเองได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวจริง โดยผู้ ได้ รับคั ดเลื อกประกอบด้ วยเพศชายกั บเพศหญิ งจานวน
เท่ากัน เพื่อให้เกิดความสมดุ ลกันในเรื่องเพศ ผมดีใจที่สุดที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ต่างๆ ได้ เหลือเวลาอี กไม่กี่เดื อน กจะถึงวั นเดิ นทาง ระหว่ างนี้ผมต้องเข้ าร่วมการ
ฝึกอบรม (Pre-Training Program) เตรียมความพร้ อมด้านการแสดง การอภิปราย
กิจกรรมชมรม (Club Activity) และการเรียนรู้แบบข้ามวัฒนธรรม (Cross–Cultural
Understanding) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญีป่ นุ่
และนีค้ ือจุดเริม่ ต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่าง
สิ้นเชิง (ติดตามตอนที่ 2 50 วันกับประสบการณ์ ในต่างแดนทั้ ง 6 ประเทศ)

