
การเริ่มต้นใหม่

ทอมัส เอดิสัน 
ผู้คิดค้นหลอดไฟ

ความมืดจึง
ไม่เป็นอุปสรรค

อีกต่อไป

ทุกวันนี้
เราท�าอะไร

ในชีวิตประจ�าวัน
ได้อย่างง่ายดาย

เพราะ
สิ่งประดิษฐ์
ของเหล่า

นักวิทยาศาสตร์

ทั้งสองพี่น้อง
ตระกูลไรต์

ผู้คิดค้นเครื่องบิน 
เราจึงเดินทาง

ได้ไกลสุดขอบฟ้า

อะเล็กซานเดอร์ 
เกรแฮม เบลล์

ผู้คิดค้นโทรศัพท์ 
เราจึงสื่อสารกันได้ 
แม้อยู่ห่างไกล
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นักประดิษฐ์เหล่านั้น
กรุยทางเริ่มต้นให้แล้ว 
ถึงมีอุปสรรคมากมาย

ให้ต้องฝ่าฟัน...

แม้เป็นเพียง
สิ่งประดิษฐ์เล็ก ๆ 

ในเวลานั้น ใช่ว่าพวกเราจะหยุด
อยู่เพียงเท่านี้

เราจะไม่ให้
ความพยายามของ
พวกเขาสูญเปล่า...

มาต่อยอดความรู้
เพื่อสร้างอนาคตที่สดใส

กว่าเดิมกันเถอะ!

ปราศรัยได้เยี่ยมมาก
เจ้าชายจีออน!

เชิญนั่ง

พ่ะย่ะค
่ะ

เจ้าชายจีออนไม่ใช่
แค่หล่อ วิสัยทัศน์

ยังเจ๋งด้วย!

ถ้าเขาเป็นผู้น�า
 โลกต้องดีกว่านี้แน่ ๆ

ใช่เลย!
เจ้าชายจีออน

เพอร์เฟกต์จริง ๆ

เฮ เฮ

แต่มันเป็นผลงาน
ที่สร้างประโยชน์แก่

สังคมมากมาย
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กล้าหาญ แต่
อ่อนไหวในบางเวลา
โรแมนติกและสง่างาม

  ต่อไปเป็น
วิชาวิทยาศาสตร์ 
กระหม่อมเตรียม
หนังสือให้แล้ว

ถ้าได้เรียน
ห้องเดียวกับ

เจ้าชายจีออนก็ดีสิ!

เตียง!* 
อย่าถูกหลอกนะ!

ที่จริงหมอนั่น
เห็นแก่ตัว โหดเหี้ยม 

เลือดเย็น

จะ...จริง
เหรอครับ?

จริงสิ!

 แต่เขาเป็นเจ้าชาย 
ไม่ว่ายังไงผมก็จะ
ชื่นชมและนับถือ!

นายมันซื่อ
เหลือเกิน!

เจ้าชายที่น่าชื่นชม
ควรอ่อนโยน เป็นมิตร

เห็นใจผู้อื่น...

อย่างฉัน
ที่อยู่ตรงหน้านาย

นี่ไง!
นายจะชื่นชม
เจ้าชายคนไหน

ก็ได้...

แถมท�าทุกอย่าง
ให้ได้ตามที่
ต้องการ!

* เตียง! ค�าอุทานในภาษาฝรั่งเศส มีความหมายเหมือน Hey!
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...ยกเว้น
หมอนั่น!!!

แต่ฉันก็เข้าใจ
นายนะ

เจ้าชายอย่างพวกเรา
โดดเด่นจนต้านทาน

ไม่ไหวนี่นา

มามะ!

ฉันยินดีรับนาย
เป็นแฟนคลับ!

แต่เจ้าชายจีออน
หล่อกว่านะ

นายหาว่าฉัน
ไม่หล่อเรอะ!?

ไปตัดแว่นใหม่มั้ย!?

ฉันติดอันดับคนที่หล่อที่สุด
ในฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้ว! 

สาวฝรั่งเศสยังโหวตให้ฉันให้
เป็นหนุ่มที่น่ากอดที่สุดด้วย!

ขะ...
ขอโทษ!

เจ็บใจนัก!

อย่าโมโหน่า
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โกรธไปก็ไม่มีผล
กับคะแนนนิยม
ของจีออนหรอก

เท่จริง ๆ!

เจ้าชายชาร์ลส์
กับเจ้าชายคนอื่น ๆ
เป็นมิตรเข้าถึงง่าย 

สวัสดีฮะทุกคน! 
ผมชื่ออเล็กซิส 

ทุกคนเรียกผมว่า
อเล็กซ์

เป็นเกียรติที่ผม
ได้อยูห่อพกัเดยีวกบั
เจ้าชายจากประเทศ
ต่าง ๆ และได้เป็น
เพื่อนกับพวกเขา

หน็อย!

น่าโมโห
ชะมัด!

แต่ท่าทางไม่สนใคร
ของเจ้าชายจีออน
มีเสน่ห์มากกว่า

ผมได้ทุน
มาเรียนที่

โรงเรียนชายล้วน
โมมอสแห่งนี้



ไม่! ฉันต้องบอก
ความจริงให้ทุกคนรู้!

เจ้าชายชิเอล
แห่งฝรั่งเศส 

มีหน้าตาสวยกว่า
ผู้หญิงส่วนใหญ่ 
แต่เป็นหนุ่ม
เลือดร้อน

เก็บแรง
ไว้เถอะ

เจ้าชายเลออน
แห่งเยอรมนี 

สีหน้าดูนิ่ง ๆ...

เจ้าชายเฟลิกซ์
แห่งสเปน

เป็นคนร่าเริงสดใส
และจริงใจ แต่

บางครั้งก็อารมณ์ร้อน
ไปหน่อย...

ถ้าสาว ๆ ฝรั่งเศส
เห็นแบบนี้ 

พวกนาย
พูดจบ
รึยัง?

คงไม่โหวตให้นาย
เป็นเจ้าชายผู้มีเสน่ห์

อีกแหง ๆ

แต่ที่จริงฉลาด
และจริงจังสุด ๆ 
แถมยังเคร่งครัด
เรื่องเวลาด้วย



พวกเราเป็น
ถึงเจ้าชาย

อย่าลืมว่า
ต้องรักษา

ภาพลักษณ์ให้ดี

ไม่ควร
แสดงอารมณ์

มากไป

เจ้าชายอัลเบิร์ต 
แห่งอังกฤษ
 ผู้มีเชื้อสาย
ที่โดดเด่น...

อยากมีเรื่อง
เรอะ!?

แน่จริง
ก็เข้ามาสิ! แต่ก็ลืมเรื่อง

มารยาทไปบ้าง
ในบางครั้ง

เฮ้! ใจเย็น
ฟังฉันก่อน

เราคุยกันแล้ว
ไม่ใช่เหรอ?

ก่อนจุนตะ อัตมัน 
เจวีน และวลาดิเมียร์

กลับมา 

เจ้าชายชาร์ลส์
แห่งอเมริกา

จริงใจและช่วยเหลือ
ผู้อื่นเสมอ 

และพิถีพิถัน
เรื่องมารยาท

เราต้องร่วมมือกัน
ท�าให้โรงเรียนนี้

ดีขึ้น!

ใฝ่ฝันถึง
สันติภาพโลก
เชื่อว่าทุกคนมี

สิทธิเท่าเทียมกัน  15 



 ไปกันเถอะ!

ไม่ควร
ทะเลาะกันเอง

แบบนี้

ขอโทษ...

ฉันไม่ใช่
คนเริ่มก่อน!

ฉันแค่อยาก
แหย่เล่นเฉย ๆ น่ะ

เจ้าชายจุนตะ 
เจ้าชายอัตมัน 

เจ้าชายเจวีน และ
เจ้าชายวลาดิเมียร์
เพื่อนของพวกเรา
ขอหยุดเรียน

ชั่วคราว

พวกเจ้าชายเหมือน
จะท�าตัวปกติ

แต่ว่า...

ได้เวลา
เรียนแล้วฮะ

ไปห้องทดลอง
กันเถอะฮะ

ใช่! แ
อ๊ด

อยากรู้จังเลย
ว่าวันนี้จะ

ทดลองอะไร!

เจ้าชายจีออน
ซาบซึ้งในความชื่นชม

ของพวกคุณ...

แต่ถ้ายังมุงกัน
อยู่แบบนี้จะรบกวน
นักเรียนคนอื่น ๆ 

นะครับ



ผมมาขอร้อง
ให้ทุกคนกลับเข้า
ชั้นเรียนน่ะครับ

ว้าว...

แม้แต่ผู้ช่วย
ยังเท่เลยแฮะ!

เจ้าชายจีออนสุดยอด
จริง ๆ!

กลับเข้าชั้นเรียน
กันเถอะ เราไม่ควรสร้าง
ปัญหาให้เจ้าชายจีออน

อรุณสวัสดิ์ครับ
คุณอเล็กซ์

อรุณสวัสดิ์พ่ะย่ะค่ะ
ฝ่าบาท



ลีวีโอ
ผู้ช่วยส่วนตัว

ของเจ้าชายจีออน

ลีวีโอไม่เย่อหยิ่ง
เหมือนเจ้านาย
เขาเป็นมิตรและ

ยิ้มเสมอ

อรุณสวัสดิ์ฮะ
ลีวีโอ...

นี่ใครเรอะ?
เราเคยเจอกันรึไง?

จ�าไม่ได้ว่า
เคยญาติดีกัน

เมื่อไหร่ จริงมั้ย?

เอ่อ...

กระหม่อมขออภัย
กับเรื่องที่ผ่านมา

พ่ะย่ะค่ะ

เรื่องที่ผ่านมาคือ
อะไรเรอะ?
จ�าไม่เห็นได้

นายช่วยให้
ความกระจ่างหน่อย

ได้มั้ย?

ใจเย็นน่า
ที่แล้วก็ให้มันแล้ว
กันไป เดินหน้าต่อ

ดีกว่า กรุณาหยุด
หาเรื่องผู้ช่วยฉัน

จะได้มั้ย?

ด้วยความช่วยเหลือ
ของเขา เหตุการณ์
ลักพาตัวจึงคลี่คลาย
แม้ไม่ได้กลับโรงเรียน

กันทุกคนก็ตาม
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ฉันพูดว่า 
“กรุณา”
ไม่ได้สั่ง

เจ้าชายจีออน
แห่งอิตาลี

เย่อหยิ่งและ
อ่านใจยาก

เก่งเรื่องกลยุทธ์
ทางการเมือง

สามารถโน้มน้าว
ผู้น�าระดับโลกให้

ท�าตามที่ต้องการได้

หึ

สรุปว่า
เป็นตัวโกง
นั่นแหละ!

เฮอะ!
กล้าสั่งฉันเรอะ? มีหูไว้

ประดับหัว
รึไง?

ใกล้เกินไป
แล้วนะ

จะ “กรุณา”
รึเปล่าฉันไม่สน

หรอก!

ให้ตาย...ฉันรับมือ
กับเด็กไม่เก่ง

ซะด้วย

หยุดท�าตัว
ขายหน้า
ได้แล้ว!

นายว่าอะไร
นะ?

สบายดีมั้ย
จีออน?

วางแผนโค่นล้ม
พวกเจ้าชาย เพราะ
ไม่ยอมรับมิตรภาพ
ระหว่างน้องสาว

ของเขากับเจ้าชายชิเอล



ถึงจะรู้สึกแย่อยู่บ้าง
เพราะความเข้าใจผิด

ครั้งก่อน

แต่เรามา
ร่วมมือกันสร้าง

อนาคตที่ดีกว่าเดิม
กันเถอะ

ไม่ใช่
ความเข้าใจผิด

ฉันวางแผนไว้
ทั้งหมด นายแค่
โชคดีที่รอดมาได้

แล้วเราไม่จ�าเป็น
ต้องร่วมมือกัน
ฉันสร้างอนาคต
ที่ดีกว่าเองได้

นายแค่ดูอยู่เฉย ๆ
อย่ามาขวาง
จะดีกว่า

ฟบึ่

ฟบึ่

ฮึ่ย! ไอ้คนอวดดี
ขออัดซักทีเถอะ!

 อัลเบิร์ต
อย่าลืมมารยาท!

นายก็อย่า
รีบขอโทษ
เกินไปนัก

มันเสียเกียรติ
เข้าใจมั้ย?

เจ้าชายพูดถูก
กระหม่อมจะระวัง
มากขึ้นพ่ะย่ะค่ะ

อะไรจะขี้เก๊ก
ขนาดนั้น!



จะขัดค�าสั่งเจ้านาย
ได้ยังไง

เจ้าชายจีออน
อาจจะร้าย ๆ

ฮึ่ม! นายโดน
หลอกแล้ว!

หมอนั่นเป็นหมาป่าในคราบแกะ
พอนายไม่ระวัง มันก็จะเขมือบนาย!

ถึงไม่รู้อะไร
เกี่ยวกับจีออน

จ๊าก!

แต่ฉันเห็นด้วย
กับอเล็กซ์ว่าลีวีโอ

เป็นคนดี
อย่าเพิ่ง

ด่วนสรุปสิ

ถึงเคยช่วยเราไว้
แต่ยังไงก็เป็น

ผู้ช่วยของจีออน 

ถูกแล้ว ถึงจะรู้สึกผิด
แต่ลีวีโอก็ยัง
ภักดีกับจีออน

ฉันว่าจีออน
ยังวางแผนอะไร

ซักอย่างอยู่แน่ ๆ...

 เราอาจคิดมากไป 
  เขาคงไม่เลวร้าย   
     ขนาดนั้น

นายคิด
ยังงั้นเหรอ?

ฮะ!
นายแน่ใจ
เหรอ?

 แต่ผมว่าลีวีโอ
เป็นคนดีนะฮะ

สิ่งดี ๆ 
อาจจะเกิดขึ้น

ในไม่ช้า!
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ฉันรู้จักเจ้าชาย
ดีเลยแหละ

แน่สิ!

วิตต์ นายนี่
สุดยอดชะมัด!

นายรู้เรื่องไฮโซ
เยอะเลย

เล่าให้เราฟังอีกสิ!

วางใจได้
ฉันรู้ดีไม่มีใครเทียบ

แต่ก็ยัง
แปลกอยู่ดี

เจ้าชายจากญี่ปุ่น
พักการเรียนเพราะ
เหตุผลส่วนตัว

ท�าไมถึง
กลับมาแล้วล่ะ?

อ๋อ!

เจ้าชายที่มา... พลั่ก
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เฮ้!
เจ็บนะ!

ดูทางบ้างสิ!

พวกเจ้าชาย
อาจได้ยินเราคุยกัน
เลยรีบไปหามั้ง

ไม่รู้หรอกเหรอว่า
กลับมาแล้ว?

ท�าไมไม่มีใครบอก
พวกเขาล่ะ?

อ๋อ...

ฉันจะบอกว่า
เจ้าชายญี่ปุ่นที่มา...

จุนตะ!!!

บางที...
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