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         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา HTMi 
ไดเชิญตัวแทนจาก Vakom ไปรวมงาน Foods Festival ซึ่งเปนงาน
อาหารนานาชาติดวยฝมือของนักเรียน งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความสามารถของ
นักเรียน และแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวกันของนักเรียน HTMi จาก
หลากหลายมุมของโลก 
การเดินทางเริ่มตนเมื่อคืนวันที่ 28 พ.ค. ดวย TG 970 เครื่องออกเวลา 
00.30 น. คุณกัปตันบอกเราวาใชเวลาบินจาก กทม. ถึง Zurich 
Airport เปนเวลาทั้งหมด 11 ชั่วโมงกับอีก 10นาทีคะ เวลาของสวิสฯชา
กวาไทย 5 ชั่วโมง ขณะที่เครื่องลดระดับเพื่อเตรียม landed สู Zurich 
Airport  ปุยไดเห็นพื้นที่ดานลางสวนใหญเปนสีเขียว นั่นแสดงใหเห็นวา
สวิสฯเปนประเทศที่มีภูมิประเทศที่ยังสามารถคงความอดุมสมบูรณของปาไม
ไดอยางดี ทั้งๆที่ไมเปนจํานวนมากถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภณัฑมากมายของ
ชาวสวิสฯ เชน บาน วัสดุตกแตงบาน และ นาฬิกาคุคคู ที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ 
รวมถึงเห็นสภาพบานเรือนที่สรางหางๆกัน ซึง่เปนเอกลักษณการสรางบานของ
ชาวสวิส 
      ในที่สุด คุณกัปตันก็พามาถึงสวิสฯทีเ่วลา 7 โมงเชา 20 นาท ี(หรือเวลา 
12.20 น.ในไทย) เบริ์ดและปุย เราเดินตามปาย Baggage Claim ซึ่ง
จะมีบันไดเลื่อนลงไป นาแปลกที่เรายังไมเจอจุด Immigration และจุดรับ
กระเปาที่ตึกนั้น แตเราตองไปกับรถ Metro เพื่อไปอีกอาคารหนึ่ง ซึ่งจะมา
จอดรับทุกๆ 3 นาที เราลงจาก Metro ขึ้นไปที่จุด Immigration  
 



 
และรับกระเปา โดยมีตัวแทนนักเรียนไทย (นองนิว)และนักเรียนชาวโรมาเนีย
(Mr.Athita)มาคอยตอนรับที่สนามบิน เพื่อพาไปยังโรงเรียน เราใชเวลา 
เดินทางจาก Zurich Airport ดวยรถยนต อากาศในชวงนั้นเปนแบบฝน
ตกปรอยๆ แตไมหนาว สลับกับมแีดดอุนๆ ตลอดเสนทาง เรารูสึกเพลินกับวิว
สองขางทางที่สวยงาม เชน ความเขียวขจีของตนไมและดอกไมสีสดใส, สไตล
บานของชาวสวิสแบบตางๆ และยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม จนไมนาเชื่อวาเรานั่ง
อยูบนรถเปนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จนถึงโรงเรียนในที่สุด 
 
 

 
       
  
 
 
 



 
      ปุยและเบริ์ดไดรับเกียรติอยางมากจาก Academic Team ของ 
HTMi ไดแก Mr. Ian Lamour, Mr. Anthony Lack และ 
Mr. David Coy ที่มาคอยใหการตอนรับเรา 2 คน ทําใหเรารูสึกวาเรา
เปนแขก VIP เลยทีเดียว  HTMi team ฉายสไลดใหเราดูเกี่ยวกับ
สถาบัน, ผูสอนและเจาหนาที่, คอรสตางๆ, วิถีชีวิตของนักเรียนขณะพักอยูกับ
สถาบัน และความสําเรจ็ที่ทางสถาบันไดรับจากองคกรดานการศึกษาตางๆ 
นอกจากนี้ พวกเราไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนั ทั้งในประเด็นที่นักเรียนฝาก
ถาม และ สิง่ที่ทาง Vakom อยากให HTMi ปรับปรุงแกไข  ซึ่ง 
HTMi team ไดแสดงความขอบคุณในการที่ Vakom แสดงความ
จริงใจตอการมีสวนรวมในความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปของสถาบัน  
       หลังจากการสนทนา ก็ไดเวลาทานอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเปน
มื้ออาหารมื้อแรกในสวิสฯของพวกเราดวย HTMi team เชิญเราไปยัง 
หองอาหารที่ชื่อ The Hilton Suite ซึ่งเปนหองอาหารที่ใชตอนรับแขก
ของโรงเรียน รวมทั้งเปนที่ฝกภาคปฏิบัติของนักเรียน  พวกเราจึงไดเห็นการ 
training ของนักเรียนที่เปน duty ของฝาย Kitchen ในวันนั้น เชน 
การรินไวน, การเสริ์ฟอาหาร และการเก็บโตะ  ซึ่งในระหวางรับประทาน
อาหาร Mr. Coy จะคอยชมนักเรียนที่ปฏิบัติถูกตองและแนะนํานักเรียนที่
ยังมีการปฏิบัติที่ไมไดมาตรฐานอยางใจดี เห็นไดอยางชัดเจนวานักเรียนทุกคน
ก็มีความตั้งใจจริงในการ training นั้นเชนกัน จากภาพการ training 
ของนักเรียนที่ปรากฏอยูตอหนาเรา  HTMi teamทําใหพวกเราเขาใจถึง
ความมุงหวงัของโรงเรียนที่วา  
      “ Come as a student, leave as a manager ” 
หลังจากนั้น พวกเราไดเก็บความประทับใจดวยการถายรูปหมูกับ Mr. 
Lack และนักเรียนไทย  
 



 
 
          วันรุงขึ้น  นองๆคนไทยที่ไมมีคาบเรยีน พาปุยและเบริ์ดเยี่ยมชมโรงเรียน
อยางละเอียด ไดไปเยี่ยมนองๆตามหองพัก รวมถึงใหนองๆพาชมสถานที่ตางๆ
ของโรงเรียนทั้งภายในและรอบๆ พวกเราจึงไดเห็นที่ทําการไปรณีย, ธนาคาร, 
รานอาหาร, ซุปเปอรมารเก็ต และปายรถเมลหนาโรงเรียน เราจึงมีความมั่นใจ
วานักเรียนจะไดรับความสะดวกสบายเพียงใด เมื่อมาเรียนที่สถาบันนี้ เนื่องจาก
ตอนกลางคืนจะมีงาน International Night นองๆจึงมีเวลาคยุกับพวก
เราไมมากนัก โดยงานเริ่มขึ้นในเวลา 6.40 pm มีแขกเหรื่อจากหลายหลาย
ที่ รวมถึงทานเลขาฯจากสถานฑูตไทยในกรุงเบริ์น นักเรียนแตละคนจะมี 
duty กันคนละอยาง เชน ตอนรับแขก เสริฟ์อาหาร เครื่องดื่ม ทําอาหาร หรือ
รวมจัดการแสดง ซึ่งนักเรียนทุกคนไดปฏิบัติหนาที่ของตัวเองไดดีเยี่ยม  จน
งานจบลงไดอยางสวยงามดวยฝมือของแตละคนและความสามัคคขีองพวกเขา 
           เชาวันเสาร ซึ่งเปนวันหยุดเรียน มีนองกันเปนไกดพาเราทัวรรอบเมือง 
Luzern เริ่มจากพวกเราไปรอรถเมลที่จะมาจอดหนาที่ทําการไปรณียทุกๆ 1 
ชั่วโมง ใชเวลาเดินทางไปถึงสถานีรถไฟ Schupfhelm Banhof  



 
ประมาณครึ่งชั่วโมง เสร็จแลวก็ไปตอรถไฟเพื่อเขาเมือง Luzern โดยใช
เวลาอีกครึ่งชั่วโมง และแลวเราก็ถงึแหลงชอปปงที่มีเสนหของเมือง Luzern 
นอกจากเพลิดเพลินกับการชอปปงแลว เรายังไมลืมที่จะเก็บภาพ Chapel 
Bridge สัญลักษณของเมือง Luzern ไวเปนภาพแหงความทรงจําที่ดีดวย 
 

 
        
           ชวงสายของวันรุงขึ้น พวกเราออกเดินทางจาก HTMi เพื่อไปยัง 
Zurich Airport และถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพในเชาวันถัดไปคะ 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 
 
 
 
           


