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ข้อมูลท่ัวไปประเทศ United Kingdom 
 ประวตัิศาสตร์ ค าวา่สหราชอาณาจกัร หรือ United Kingdom มีช่ือเต็มวา่ United Kingdom of Great  Britain and Northern Ireland 
หรือช่ือยอ่วา่ UK หมายถึงเกาะใหญ่ (Great Britain) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) โดย Great  Britain หมายถึงเกาะใหญ่ซึง่รวม
อาณาเขตของประเทศองักฤษ และประเทศเวลส์และประเทศสก็อตแลนด์ ดงันัน้ค าวา่สหราชอาณาจกัร  จงึหมายถงึประเทศที่รวมอาณาเขตของ 
3 ประเทศและ 1 มณฑลเข้าไว้ด้วยกนั คือ ประเทศองักฤษ (England) ประเทศสก็อตแลนด์ 
(Scotland) ประเทศเวลส์ (Wales) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ  
 กลา่วได้วา่ สหราชอาณาจกัร เป็นศนูย์รวมของกลุม่ชน ท่ีมีความหลากหลายทัง้ใน
เร่ืองเชือ้ชาติภาษา วฒันธรรม และเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับนกัศกึษา จากนานาชาตด้ิวย
ความอบอุน่ และด้วยความจริงใจที่วา่  สหราชอาณาจกัรนัน้ให้การต้อนรับชาวต่างชาติ และผู้
อพยพลีภ้ยัจากประเทศตา่งๆทัว่โลก จึงท าให้มีกลุม่ชนเชือ้ชาติตา่งๆ ผสมปะปนกนัอยูม่ากมาย
และกระจายกนัอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ  นอกจากนีย้งัมีผู้ที่นบัถือศาสนาตา่งๆปะปนกนั  พร้อม
สถานท่ีส าคญัทางศาสนาตัง้อยูท่ัว่ไป เช่น มสัยิด โบสถ์ซิกข์ โบสถ์ยิว วดัพทุธ  วัดฮินด ูและ
โบสถ์คริสต์ ทัง้นิกายแองกลกินัโรมนัแคธอลกิ นอนคอนฟอร์มิสต์ และออโธดอกซ์  รวมถงึมีการ
ใช้ภาษาตา่งๆมากมายหลายภาษา 

สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภมูิอากาศโดยทัว่ไปของสหราชอาณาจกัร  จดัอยูใ่นประเทศคอ่นข้างหนาวและ
มีความชืน้สงู  เนื่องจากมีสภาพภมูิประเทศเป็นเกาะ  มีกระแสน า้อุน่และน า้เย็นไหลผา่น  โดยทางตอนเหนือจะหนาวมากกวา่ทางตอนใต้  และจะ
มีฝนตกทางภาคตะวนัตกมากกวา่ตะวนัออก  อณุหภมูืเฉลีย่ต า่สดุในช่วงฤดหูนาวคือ 2-4 องศาเซลเซียส  และสงูสดุในช่วงฤดรู้อนคอื 18-22 
องศาเซลเซียส  อยา่งไรก็ดี กลา่วโดยรวมได้วา่สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศที่มีความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศคอ่นข้างสงู  โดยในบางวนั
อาจมีสภาพอากาศให้ได้พบเห็นเกือบทกุรูปแบบก็วา่ได้ 
กลา่วโดยรวมได้วา่ประเทศสหราชอาณาจกัรมีทัง้หมด 4 ฤดกูาล ได้แก่ 
มี.ค.-พ.ค.           :           ฤดใูบไม้ผล ิ
มิ.ย.-ส.ค.           :           ฤดรู้อน 
ก.ย.-พ.ย.           :           ฤดใูบไม้ร่วง 
ธ.ค.-ก.พ.           :           ฤดหูนาว 
เมืองหลวง  
ประเทศองักฤษ              :           London 
ประเทศสก็อตแลนด์       :           Edinburgh 
ประเทศเวลส์                  :           Cardiff 
แคว้นไอร์แลนด์เหนือ      :           Belfast 
รูปแบบการปกครอง  
แบบระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  ระบบสภาเป็นระบบ 2 สภา คือ The House of Commons และ The 
House of Lords 
ประชากร 
 สหราชอาณาจกัร  มีประชากรรวมทัง้สิน้ประมาณ 60.7 ส้านคน(กรกฎาคม 2007) การกระจายขเชือ้ชาติของประชากรเป็นคน English 
มากที่สดุ รองลงมาคือ Scottish Irish Welsh และอื่นๆตามล าดบั 
ด้านการท่องเที่ยว 
 นอกจากโอกาสที่จะได้รับการศกึษาที่ยอดเยี่ยมระดบัโลกแล้ว  นกัศกึษายงัมีโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์จากวฒันธรรมทีเ่ต็ม
ไปด้วยชีวิตชีวา  เมืองขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจกัรล้วนแล้วแตม่ีประวตัิและวฒันธรรมที่หลากหลายเป็นมรดกของชาติ  และเกือบทกุเมืองจะมี
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สถานท่ีส าคญัๆทางประวตัิศาสตร์ที่นา่สนใจอยา่งน้อยที่สดุ 1 แหง่เสมอ  และด้วยระบบคมนาคมที่ดีเยี่ยมนกัศกึษาจงึสามารถเดินทางไปสถานที่
ตา่งๆได้อยา่งสะดวกและไมแ่พง  สหราชอาณาจกัรมีพิพธิภณัฑ์และห้องแสดงงานมากกวา่ 2000 แหง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ(สว่นใหญ่จะให้เข้า
ชมฟรี)  นอกจากนีย้งัมี Edinburge Festival ซึง่จดัเป็นประจ าทกุปี  นบัวา่เป็นเทศกาลงานศิลป์ทีย่ิ่งใหญ่ที่สดุ เพราะประกอบไปด้วยกิจกรรม
หลากหลายในงานเดยีว เช่น ละคร เต้นร า ภาพยนตร์ นิทรรศการหนงัสอื และศิลปะแนวตา่งๆ 
 นอกจากนีน้กัศกึษาในมหาวิทยาลยัทกุแหง่จะมีสทิธิในคลบัหรือชมรมตา่งๆ ได้ท ากิจกรรมและเลน่กีฬาตามความสนใจ ในชว่งเปิดเทอม
ฤดใูบไม้ร่วงอีกด้วย 
สกุลเงนิตรา  
 หนว่ยเงินตราของสหราชอาณาจกัรคือ ปอนด์สเตอร์ร่ิง โดย £1 = 100 p สหราชอาณาจกัรไมม่ีข้อก าหนดในการน าเงินเข้าประเทศ   
นกัศกึษาสามารถน าเงินเข้าประเทศได้ตามต้องการ  อยา่งไรก็ดีไมค่วรพกเงินสดติดตวัจ านวนมาก  นกัศกึษาสามารถใช้ Traveller Cheque หรือ
ซือ้ Bank Draft ติดตวัเมื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจกัรได้  
ค่าครองชพีในสหราชอาณาจกัร  
ตอ่ไปนีค้ือรายการคา่ใช้จา่ยพอสงัเขป ส าหรับการครองชีพในสหราชอาณาจกัร:  
• คา่รถประจ าทางเที่ยวเดียว (ในท้องถ่ิน) £ 2.00  
• คา่สง่จดหมายภายในประเทศแคนาดา ขึน้กบัประเภทการจดัสง่และน า้หนกั 
• คา่สง่จดหมายระหวา่งประเทศ (ในกลุม่ยโุรป) 50p/48p 
• คา่สง่จดหมายระหวา่งประเทศ (นอกกลุม่ยโุรป) 56p/48p 
ภาษี  
นกัศกึษาตา่งชาติและผู้ติดตามในสหราชอาณาจกัรจะต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดทางด้านภาษีอากร  และภาษีรายได้ของสหราชอาณาจกัรโดย
อตัโนมตัิ  รวมถงึภาษีรายได้ประจ าปี  หรือการถกูหกัภาษีจากดอกเบีย้ธนาคาร  ส าหรับ VAT บริการและสนิค้าในสหราชอาณาจกัรสว่นใหญ่จะ
เป็นมลูคา่ที่รวม VAT 17.5% ไว้แล้ว แตส่ าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่ใช้จ่ายเกิน £100 สามารถท าเร่ืองขอ VAT คืนได้ที่สนามบิน 
ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  
 ในการขอเปิดบญัชีธนาคาร  นกัศกึษาต้องกรอกแบบฟอร์มและยืน่เอกสารอื่นๆประกอบ   อาทิเช่นหนงัสอืเดินทาง จดหมายรับรองเข้า
ศกึษาจากสถาบนั  เอกสารแสดงที่อยูใ่นสหราชอาณาจกัร ฯลฯ อยา่งไรก็ดีธนาคารบางแหง่อาจขอเอกสารทางด้านการเงินในประเทศไทยของ
ผู้สนบัสนนุด้านการเงินของนกัศกึษาด้วย สว่นใหญ่แล้ว  ธนาคารจะเปิดท าการเวลา 9.30น.-16.30น. ในวนัจนัทร์-ศกุร์ และบางสาขาอาจเปิดท า
การในช่วงเช้าของวนัเสาร์ด้วยธนาคารและเคร่ืองบริการเงินฝากถอนเงินอตัโนมตัิ(ATM)ในฐานะของนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรียนในหลกัสตูรแบบ
เต็มเวลาเป็นระยะเวลาหนึง่  สามารถขอเปิดบญัชีนกัศกึษาได้ (Student Bank Account)  ซึง่สว่นใหญ่จะไมค่ดิดอกเบีย้กรณีเบิกเงินเกินบญัชี  
และอาจมีข้อเสนออ่ืนๆท่ีนา่สนใจ  นอกจากนีย้งัมีบริการด้านธนาคารอื่นๆอกีอีกมากมาย อาทิ การใช้สมดุเช็ค บตัรเงินสด บตัรเดบิตการ์ด 
ที่พกัอาศัย 
 รูปแบบของที่พกัส าหรับนกัศกึษาตา่งชาติ  จะมีความหลากหลายขึน้อยูก่บัความต้องการของแตล่ะบคุคล  แตส่ าหรับท่ีพกัชัว่คราวใน
ช่วงแรก  ควรให้สถาบนัการศกึษาเป็นผู้จดัหาที่พกัให้เนื่องจากที่พกัสว่นใหญ่จะอยูใ่กล้สถานศกึษา  ท าให้ได้มีโอกาสรู้จกัเพื่อนทีเ่ รียนในสถาบนั
เดียวกนั  สว่นใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางน้อย  จึงมีเวลาท าความคุ้นเคยกบัท้องถ่ินใหม่ๆ   และจะได้พกัอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั 
โดยทัว่ไปแล้วที่พกัที่ทางสถาบนัจดัหาให้จะมีราคาไมแ่พง  โดยปกติคา่เชา่ที่พกั  หรืออพาร์ตเมนท์ของมหาวิทยาลยัแบบไมร่วมอาหารจะอยู่
ในช่วงประมาณเดือนละ £180-£360  แตถ้่ารวมอาหารด้วย  จะอยูใ่นชว่งประมาณเดือนละ  £360-£600  สว่นห้องแบง่เช่าในบ้านจะอยูใ่นชว่ง
เดือนละ  £200-£380 ในขณะท่ีนกัศกึษาซึง่พกัอาศยักบัครอบครัว(รวมอาหารแล้ว) จะเสยีคา่ใช้จา่ยในช่วงเดือนละ £450-£550  ราคาแฟลต 1 
ห้องนอนใจกลางเมืองลอนดอนมตีัง้แต ่£800-£1000 ตอ่เดือน  อยา่งไรก็ดีนกัศกึษาสามารถหาทีพ่กัถาวรได้ในภายหลงั  โดยสามารถขอความ
ช่วยเหลอืจากสถาบนัการศกึษา หรือหาด้วยตวัเอง  รูปแบบของทีพ่กัก็มีทัง้ของเอกชน  และหอพกัของสถาบนัการศกึษา  ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว  
สถาบนัการศกึษาหลายแหง่จะรับประกนัท่ีพกัส าหรับนกัศกึษาในปีแรก  
ส าหรับหอพกันกัศกึษา  จะมีทัง้แบบห้องนอนสว่นตวัและแบบที่ต้องอยูร่่วมกบันกัศกึษาอีกคน  สว่นห้องน า้มกัเป็นห้องน า้รวม  แตส่ถาบนัหลาย
แหง่ก็มีห้องนอนที่มีห้องน า้ในตวั  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาโท หรือนกัศกึษาผู้ใหญ่  หอพกับางแหง่อาจมีอาหารเช้าและเย็นจดัไว้ให้ด้วย  แตบ่าง
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แหง่นกัศกึษาจะสามารถท าอาหารเองได้โดยใช้ครัวร่วมกบันกัศกึษาคนอื่น  นอกจากนีย้งัมีสถาบนัการศกึษาบางแหง่  ที่มีบ้านส าหรับนกัศกึษา
กลุม่เลก็ๆ  หรือแฟลตส าหรับนกัศกึษาที่มีครอบครัวแล้ว 


