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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
“ดีไซเนอร์” กับ “เมืองปารีส”
 นี่คือฝันของคนส่วนใหญ่

 อาชีพดีไซเนอร์ เท่ ดูสมาร์ท อินเทรนด์ และแน่นอนท�าตังค์
 ส่วนเมืองปารีสนี่ ต้องขอซักครั้งที่ได้ไปเหยียบ

 แล้วถ้าทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกันล่ะ ?
 นี่มันฝันชัด ๆ เลยนะนั่น

“เซ่” คือ เด็กสาว สวย หน้าใส ใส่แว่น ดูเนิร์ด ๆ 
 สะดุดตา และดูลงตัว
 เธอเคยเป็นทั้งเชียร์ลีดเดอร์
 เอ็นฯ ติดจุฬา
 ถูกเรียกไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส
 ท�างานด้านศิลปะ
 ท้ายสุดเรียนจบเกียรตินิยมจากกรุงปารีส
 ปัจจุบันมีสตูดิโอออกแบบเป็นของตนเอง
 และออกสื่อสม�่าเสมอ

 นี่คือฝันของคนรุ่นใหม่ชัดๆ !!

 เซ่ เด็กนอก
 …
 คอก มีไว้ขัง
 แต่ส�าหรับ “เซ่” คอกมีไว้แหวก
 ในวนัทีต้่องตดัสนิใจว่าจะอยูใ่นคอก หรอืมดุออกมาข้างนอก 

 มันต้องมีบางอย่างสั่งการ … บางคนว่าสมองสั่ง บางคนว่า
ใจสั่ง (แต่บางคนขี้เกียจคิด ให้อยู่ไหนก็อยู่)

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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“เซ่” นิยามตัวเองว่าเป็น “เด็กนอกคอก”
 คือเคยอยู่ในคอก แต่ตอนนี้หลุดออกมาแล้ว
 เรือ่งราวทีไ่ปทีม่าไม่ได้สวยสดงดงาม ปดู้วยกลบีกหุลาบ อย่าง

ที่หลาย ๆ คนอาจจะคิด

 จุดเริ่มต้นของเซ่ เธอเป็นเพียงลูกแม่ค้าในตลาดนัดจตุจักร 
และไม่น่าจะไปได้ไกลนัก

 แต่ “ใจ” ได้น�าตัวข้ามทะเล ข้ามโลก
 ฝันใหญ่ และกล้าท�าตามฝัน ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้อนาคตข้างหน้าด้วย

ซ�้าว่าจะต้องเจอะเจออะไร
 นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้  
 จาก “จตุจักร” ท�าอย่างไรไปไกลได้ถึง “ชองป์เอลิเซ่” ?

 ชือ่ “เซ่” พ้องกบั ชือ่ไอคอนของปารสีอย่าง “ถนนชองป์เอลเิซ่”
 บังเอิญหรือไม่ ?
 หลายคนเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญในโลก ผมก็เชื่อนั้นเช่นกัน
 ทุกสิ่งล้วนถูกก�าหนดไว้แล้ว เพียงแต่ส่ิงที่ก�าหนดไว้นั้นไม่ใช่

เบื้องบนที่เรามองไม่เห็น  
 แต่เป็นใจและความมุ่งมั่นต่างหากที่พาให้เกิดทุกสิ่ง
 ความบังเอิญนั้นไม่ได้บังเอิญ

 ติดตามเด็กนอก/คอก คนนี้  
 แล้วคุณจะได้เชื้อมาเติมไฟฝันกันเพลิน
 เพราะชีวิตเธอคนนี้เหมือนฝันจริง ๆ 
 
 ถ้าอยากให้ฝันเป็นจริง อยากเห็นอิสรภาพ 
 เปิดอ่านเลยครับ อย่าช้า
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 ผมได้รู้จักน้องเซ่ครั้งแรกจากการทักทายของน้องเข้ามาผ่าน
ทางเว็บไซต์ของผม
 บอกว่า เป็นแฟนหนังสือ “ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้”
 ประทบัใจจากค�าเขียน นกึในใจว่า เด็กสาวไทยคนนี ้“ไม่ธรรมดา”
 จึงได้ไปเช็คงานของเธอในหน้าเว็บไซต์ของเธอ
 ก็รู้สึกทึ่ง
 
 เมื่อได้เจอตัวจริง ยิ่งประทับใจในความมีเสน่ห์ สุภาพ และ 
ที่ส�าคัญ...   มีจุดหมายในชีวิต และอุทิศตัวให้กับงาน

 หลังจากที่พบกันครั้งแรก 4 ปีที่แล้ว ผมมองเห็นในหัวทันทีว่า 
“ผู้หญิงคนนี้ มีหนังสืออยู่ในตัว”
 ผมจงึแนะน�าทนัทว่ีา ให้เขยีนหนงัสอื เพราะมนัจะช่วยเธอสร้าง
ฐานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับผมแล้ว
 
 (เราหัวอกเดียวกัน คือ เรียนอะไรแปลกๆ ไม่เหมือนใครใน
ต่างประเทศ จนไม่ค่อยรู้จักใครในประเทศตนเอง ผมเอง ตอนกลับมา
ประเทศไทย ก็ “เอ๋อ” ไปพักนึง เพราะมืดแปดด้าน ไม่มีใครสนใจ)
 
 หนังสือ “เด็กนอก / คอก ออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง” เล่มนี้  
จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ส�าหรบัคนรุน่ใหม่ ทีก่�าลงัอยากได้ไอเดยี ค�าแนะน�า  
ในการค้นพบหนทางของตนเอง
 
 หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนแผนที่ ช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง
ชีวิต ไม่ให้ผู้อ่านต้องไปคล�าหาทางเอง

 ผมขอแนะน�าด้วยใจจริง

ค�ำนิยม

      บัณฑิต อึ้งรังษี
   คอนดักเตอร์ และนักเขียนหนังสือขายดี “30 วิธีเอาชนะโชคชะตา”
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 เซ่มีแสงสว่างในตัวเอง ผมรับรู้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกับเธอ
 ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู ่แถวหน้าสุดในชั้นเรียน “เขียนไม่กี่ค�า  
ท�าเงนิกว่า” รุน่แรกทีผ่มสอน แววตาของเธอมุง่มัน่ เตรยีมตวัมาหาความรู้ 
อย่างเต็มที่
 ใครที่ได้รู ้ประวัติและเรื่องราวของเธอ ล้วนเป็นต้องทึ่ง  
(ดงัทีค่ณุจะได้อ่านในหนงัสอืเล่มนี)้ จากจฬุาฯ ไปปารสี แล้ววกกลบัมา
กรงุเทพอกีครัง้อย่างยิง่ใหญ่ เรือ่งราวชวีติของเธอน่าศกึษา ทัง้ในแง่ของ
ความเข้าใจในคนรุ่นใหม่ และทั้งในแง่ของคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ไอดอล
สักคนมาเป็นแรงบันดาลใจในแนวคิด...เธอคนนี้ใช่เลย

 หนังสอืเล่มนีบ้อกถงึความเป็น “เซ่ เดก็นอก / คอก” ได้ทัง้หมด 
เพราะเธอทั้งลงมือเขียนเอง ออกแบบปกเอง วาดภาพประกอบเอง 
ก�าหนดอาร์ตไดเร็คชั่นเอง สมแล้วที่เธอเป็นนักออกแบบ

 มันคือคู่มือประกอบความฝันให้กลายเป็นความจริง จาก 
นักลงมือท�าตัวจริงเสียงจริงที่่ผ่านสนามมาอย่างโชกโชน ไม่ใช่แค่เขียน
หลักคิดสวย ๆ อ่านเท่ ๆ 
 แต่ยิ่งตอกย�้าให้เห็นว่า คนส�าเร็จล้วนเดินสวนทางกับคน 
ส่วนใหญ่เสมอ
 ถือเป็นหนงัสอืทีส่วยทัง้รปูภาพ งามทัง้เนือ้หา และสร้างพลงัใจ 
ได้อย่างดี
 ผมได้ยินเซ่ “แอบบอก” ว่าชีิวิต “ออกแบบ” ได้ 
 ถ้าเรากล้า นอก/คอก ครับ

ค�ำนิยม

         วิสูตร  แสงอรุณเลิศ
          ผู้เขียนหนังสือ “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า”
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 เด็กทุกคนมีฝันอันยิ่งใหญ่ 
 แต่น่าเสียดายที่เมื่อโตขึ้นความฝันของคนส่วนใหญ่หายไป 
 
 บางคนนอกจากหายไปแล้ว 
 ยังสร้าง “ฝันใหม่” ขึ้นมาไม่ได้อีกด้วย 
 ชีวิตจึงอยู่โดยไร้จุดหมาย 
 ไร้ฝัน คือไร้ชีวิต

 น้องเซ่คือหนึ่งในคนที่ยังคงเก็บรักษาความฝันของตัวเอง
ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น รักษาไว้ยังไม่พอ วันน้ีเธอพร้อมถ่ายทอด
มันให้ทุกคนผ่านหนังสือเล่มนี้อีกด้วย เซ่เป็นคนท่ีมีชีวิตไม่ธรรมดา  
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของความกล้า ความอดทน และพลังงานแห่ง
การขับเคลื่อนชีวิต
 เธอก�าลังจะบอกเราว่า ความกลัว ความกังวล ความเศร้า 
หรือแม้แต่การคิดลบกับตัวเอง ล้วนเป็นภาพลวงตา 
 เธอก�าลังจะบอกเราว่า ถ้าคุณกล้าเอาตัวเองออกมาจาก
กรอบ ลองท�าตัวเป็น “เด็กนอกคอก” คุณจะพบฝันที่หายไป… 

 ฝันที่ทรงพลัง มันจะกลับมา

 อยากฟื้นพลังแห่งความฝัน หยิบหนังสือเล่มนี้โดยพลัน

     รวิศ หาญอุตสาหะ
      ผู้เขียนหนังสือ “Marketing Everything”

ค�ำนิยม
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 “เดก็นอกคอก” ดเูหมอืนเป็นค�าในแง่ลบ เอาไว้เรยีกเดก็ทีท่�าอะไร
ไม่เหมอืนคนอืน่ให้เกดิความรูส้กึผดิทีเ่ป็นคนแตกต่าง เพราะตัง้แต่เดก็จนโต 
สังคมมีค่านิยมว่าต้องท�าอะไรถึงจะเป็น “เด็กดี”
 Step 1 : สอบให้ติด
 Step 2 : เรียนให้จบ
 Step 3 : หางานให้ได้
 ถ้าท�าได้ตามนี้ทุกคนก็จะแฮปปี้ 
 เอ้า...ฉลอง !!!

 แต่เดี๋ยวนี้โลกของเราหมุนไปไวเหลือเกิน รู้สึกตัวอีกทีก็... 
 ...เข้ามาคณะที่ไม่ได้อยากเรียน
 ...เรียนจบแล้วยังไงต่อ ?
 ...ท�างานที่ไม่ชอบ ฯลฯ
 ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะเรายอมเป็น “เด็กในคอก”

 เซ่เป็นเด็กนอกคอกมาตลอดชวีติ โดยเฉพาะการตดัสนิใจลาออก
จากจุฬาฯ ไปปารีส ทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้จะท�าอะไรต่อไป พูดไม่เป็น เงินก็ไม่มี 
มันช่างไร้ทิศทาง เคว้งคว้าง และไม่แน่นอน 
 แต่ด้วยการ “แหกคอก” ที่แยบยลนั้น ท�าให้ทุกวันนี้เซ่กลายเป็น
นักออกแบบมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากปากต่อปาก มี
งานให้ท�าล้นมือข้ามปี แถมมหาวิทยาลัยยังเชิญให้ไปสอนน้อง ๆ ให้เป็น
คนกล้าคิดกล้าท�าอีกต่างหาก
 ลองมาเป็น “เด็กนอกคอก” กันดูค่ะ แล้วคุณจะพบว่าการท�า
อะไรแบบที่คนอื่นไม่ท�านั้น 
 ชีวิตมัน “มันส์” และ “มีค่า” กว่ากันเยอะเลย!
   

ค�ำน�ำผู้เขียน

    เซ่ เด็กนอก / คอก
www.facebook.com / outstandingkid
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10 เด็กนอก/คอก

 “คุณแม่” ที่เลี้ยงให้เติบโตมาอย่างเข้มแข็ง ให้โอกาสหนูได้ตามหาฝันและ 
เชื่อมั่นในตัวของเด็กดื้อคนนี้นะคะ ขอบคุณ “คุณพ่อ” ที่ท�าให้หนูเกิดมาเป็นคนสู้ชีวิต

 ขอบคุณ “พี่นั้น” ที่เป็นพี่สาวที่ดีเสมอมา หวังว่า “พี่ชอง” และ “พี่หมี่” พี่สาว
ทั้งสองจะได้เห็นความส�าเร็จครั้งนี้อยู่บนฟากฟ้า

 ขอบคุณ “พี่ป้อม” และทีมงานส�านักพิมพ์ Stock2morrow ที่ให้โอกาส 
ได้เขียนและตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะคะ

 ขอบคุณ “พี่บอย” ส�าหรับคอร์ส “เขียนไม่กี่ค�า ท�าเงินกว่า” ที่ท�าให้เซ่ได้ดึง
ศักยภาพด้านการเขียนออกมาจากภายใน และได้พบปะกับกลุ่มเพื่อนที่ชอบการพัฒนา
ตัวเอง ขอบคุณ “เพื่อน พี่ น้อง จากกลุ่ม เขียนไม่กี่ค�า รุ่นที ่1” ที่ให้แรงสนับสนุน เป็น
อย่างดีเสมอมาค่ะ ประเมินค่าไม่ได้จริง ๆ

 ขอขอบคณุ “พ่ีบณัฑติ” ทีเ่ขยีนหนงัสอืด ีๆ  สร้างแรงบนัดาลใจให้เซ่ค้นหาตวัเอง

 “พี่สุท” BBDO พี่เลี้ยงคนแรกที่สอนให้เซ่เป็นครีเอทีฟที่ดี ตั้งเป้าที่จะท�าแต่
งานที่เยี่ยมยอดเท่านั้น

 “พี่อ�่า” และพี่ ๆ ที่ SkyExits ที่น�าโอกาสให้เซ่ได้เข้ามาสู่โลกแห่งโฆษณา 
ขอบคุณพี่จากใจจริงค่ะ

 “พี่โป้” Jarken ส�าหรับวิธีการพรีเซนต์งานที่ดีตั้งแต่สมัยเซ่อยู่ปารีส

 ขอบคณุ “พีแ่ท๊ป” Srichand ผูใ้ห้โอกาส และเป็นท่ีตวัอย่างท่ีดขีองคนไฮเปอร์
ให้เซ่ได้วิ่งตาม

 ขอบคุณ “น้านาวี” NeoNet Bkk ที่ต่อยอดความฝันให้เด็กคนนี้โดยการเป็น
สปอนเซอร์หนังสือท�ามือคนแรก

 ขอบคณุ “พ่ีแพม” Lovebird ทีใ่ห้โอกาสเซ่ได้สร้างสรรค์งานดอีย่างไร้ขดีจ�ากดั

 ขอบคุณ “พี่ด้วง” ดวงฤทธิ์ บุญนาค ส�าหรับโอกาสที่พี่เคยมอบให้ค่ะ

 ขอบคุณ “พี่อิม” พี่สาวสวย เก่ง ใจดีที่ช่วยเหลือเซ่เสมอมา

 ขอบคุณ “พี่แม็กซ์” StockRadars ที่คอยช่วยเหลือให้น้องได้รู้จักโลกของ 
Startups

 ขอบคณุ “พ่ีบ”ี Sopreme ส�าหรบัรางวลั DeMark ทีพ่ีม่อบให้มาตัง้ท่ีสตดูโิอค่ะ

 ขอบคุณ “พี่นกและพี่สก๊อต” ที่ให้โอกาสได้ไปเห็นโลกที่ดูไบ

 ขอบคุณ “พี่เอิ๊ก” “พี่เอ็ม” Common9 ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดมา

เด็กนอก/คอก ขอขอบคุณ
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11 พลอย เซ่

 ขอบคณุ “พีย่ทุธ” MTB Outlet ส�าหรบัคอมตวัแรกทีพ่ีต่ดิตัง้ให้ทีบ้่าน  
และสอนให้น้องสาวคนนี้ได้รู้จักโลก IT

 ขอบคุณ “อ.จอห์น” ที่ให้โอกาสเซ่ได้ไปสอนที่จุฬาฯ เป็นที่แรก

 ขอบคุณ “อ. ธิติพร” ครูสอนศิลปะคนแรก และ “พี่แหม่ม” ส�าหรับ
สีน�้ากล่องแรกในชีวิต

 Une grande merci pour la famille “TRAN” : Papa, Maman, 
Lam, Poppy, Bertrand, Kim, Manu, Kha et Thumai. Tout les chances 
que j’ai eu, c’est grâce à vous!

 Merci “EPSAA” : M. Alain Coulier, M. Alain Bade, M. Jérome, 
M. Jean François, M. Populaire, Mme. Totem, M. Moulon, M. Simon et 
tous les profs pour tout ce que vous m’avez appris. 

 Merci la famille “FERCOQ” pour votre gentillesse.

 Merci Mez, Floflo et Tim d’être mes super copains.

 ขอขอบคุณครอบครัว “ปัญญามิตร” ที่คอยสนับสนุนหนูตั้งแต่เด็ก
จนโต ขอบคุณค่ะ

 ขอบคุณ “โอ๊คและครอบครัว” ท่ีเป็นแรงใจส�าคัญให้ต่อสู้ผ่าน
อุปสรรคต่าง ๆ นานามาได้

 ขอบคุณ “คุณพ่อเหน่งและคุณแม่กุ้ง” “หลวงพี่เป้ และ คุณแม่
ป๊อบ” ที่ให้ความกรุณาตลอดมาค่ะ

 ขอบคุณ “ลูกค้าร้าน Roi” ที่ให้การสนับสนุนร้านเราเสมอมา  
โดยเฉพาะ “พี่คณิต” “อาจารย์บ๊อบ” และ “พี่โอ”

 ขอบคุณ “อุ้ย” ที่ช่วยย้ายบ้านตอนล�าบากที่ปารีส “เจน จุ๊บ อิ่ม 
เอี๊ยด” “ใจ๋” “เหมี่ยว” ที่เป็นเพื่อนที่ดีตลอดมา

 ขอบคุณ “J.O.” เพื่อนรักที่คอยส่งไฟให้พวกเราสู้ไม่ถอย วันน้ี 
ฉันท�าได้แล้ว dude - ตานายเขียนหนังสือ!

 ขอบคุณทีมงาน C’est Design “กุ๊ก” “กวาง” “โอ๊ต” “ส้ม โบ แพร” 
ที่เป็นส่วนหนึ่งให้ทีมของเราสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตลอดมา 

 ขอบคณุ “พีเ่พลนิ พีเ่อ๋” ผูซ้ึง่คอยอยูด่แูลบ้านให้บ้านของเราน่าอยู่

 สดุท้ายนีข้อบคณุผูอ่้านและผูต้ดิตาม fanpage : เซ่ เดก็นอก/คอก 
ส�าหรับก�าลังใจและ comment ที่มีคุณค่า

ขอบคุณจากใจจริงค่ะ
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14 เด็กนอก/คอก

ไม่เหมือนคนอื่นได้มั้ย ?
ไม่เข้าเรียนทุกวันได้มั้ย? 
ในห้องเรียนไม่เห็นมีสิ่งที่อยากรู้เลย

“เซ่” คือ คนที่นิยามว่าตัวเองเป็นเด็กนอก/คอก 
ด้วยความที่เป็น “เด็กนอก” และ “นอกคอก” 
ใช้ชีวิตสวนกระแสคนทั่วไปอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

สมัยเรียนไม่ชอบเรียน เลยโดดไปท�ากิจกรรมเป็นประจ�า 
พอขึ้นมหาวิทยาลัยก็ลาออกไปตามหาตัวเองที่ปารีส 
และเมือ่เข้าสูว่ยัท�างานกต็ามหารอยยิม้... มากกว่าความม่ันคง 

ถอืว่าเป็นคนบ้าคนหนึง่ทีไ่ม่เคยท�าอะไรด้วยเหตผุล ใช้ใจล้วน ๆ 
ปัจจุบันมีงานให้ท�าล้นมือ และมีความสุขมาก 
จนที่บ้านและหลาย ๆ คนงงว่า
“ท�าได้ยังไง?”

เพราะเส้นทางส�าเร็จไม่ได้มีแค่สายเดียว
จะนอกคอกยังไงให้ประสบความส�าเร็จ?
เซ่จะแชร์เคล็ดลับทุกเม็ดในหนังสือเล่มนี้ค่ะ :)

ตั้งแต่ยังเด็กครูบอกว่าเซ่มีความฉลาดเป็นพิเศษ 
(น่าจะเป็นเพราะหัวเหม่ง สมองโต 555)
เลยให้ขึ้นอนุบาลสามได้โดยไม่ต้องเรียนอนุบาลสอง 
เซ่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก เพราะอายุน้อยที่สุดในห้อง

INTRO
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16 เด็กนอก/คอก

แต่พอขึ้นมัธยม เซ่กลับเริ่มล้าหลัง
ช่วงเวลา ม.4 ท�ากิจกรรมเยอะเกินไป จนการเรียนตกต�า่ 
เลยตัดสินใจย้ายสายจากศิลป์-ภาษา มาวิทย์-คณิต 
และย้ายโรงเรียน “ซ�้าชั้น” ใหม่ 
นั่นแหละถึงได้เจอคนอายุพอ ๆ กัน

พอเข้าจุฬาฯ เรียนไปได้ปีเดียว เซ่ก็ดันลาออกมาอีก 
และปีแรกที่ลาออกไปอยู่ฝรั่งเศส
เซ่ก็ไปลงเรียนภาษาสั้น ๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งขายของ
อยู่ในร้านเสื้อผ้า

ทีนี้เริ่มล้าหลังไปกันใหญ่

ในใจตอนนั้นมีแต่ความเคว้งคว้าง
“นี่เราก�าลังท�าอะไรอยู่ เพื่อน ๆ จะเรียนจบกันหมดแล้ว?!!!”

หลังจากที่ค่อย ๆ ปลอบใจตัวเอง 
เซ่ก็ใช้ความพยายามสอบเข้ามหาลัยรัฐบาล โดยหยุดมอง
เรื่องของ “อายุ” 
วันนี้พอมองย้อนกลับไปยังเรื่องนี้แล้ว 
เซ่ไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาที่ใช้ไปในตอนนั้นเลย

เพราะมันคือการบ่มไวน์ให้ได้รสชาติที่ดี
ขบวนการนี้มันเร่งไม่ได้
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เซ่ชอบวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส ที่เมื่อนักเรียนจบชั้น ม.ปลาย 
ส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลา 1 ปี ท่องเทีย่วรอบโลกก่อนจะตดัสินใจ 
ว่าจะเข้าเรียนอะไร 
โดยที่พ่อแม่ก็เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องปกติที่ท�ากัน
นอกจากนั้นเมื่อเรียนจบ เขาจะใช้เวลาอีกหลายเดือนในการ
ตามหาสิ่งที่เขารัก 
พวกเขาจะใช้เงินเก่าเก็บที่สะสมมาจากท�างานเสริม 
ออกเดินทางแบกเป้ใบใหญ่ไปในประเทศที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

เวลาพวกเขากลับมา คุณจะรู้ได้เลยว่าเขาพร้อมแล้ว

ไม่มีค�าว่าเสียเวลาส�าหรับการตามหาตัวเอง

เราจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นท�าไม ในเมื่อเราตั้งใจจะ
ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว

ปลายทางของเด็กนอกคอก เราไม่ได้วัดกันที่อายุ

...ถ้าคุณได้เลือกทางเดินแล้ว... 

“ท�าให้สุด”
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