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ข้ อมูลทั่วไปประเทศ United Kingdom
ประวัติศาสตร์ คาว่าสหราชอาณาจักร หรื อ United Kingdom มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หรื อชื่อย่อว่า UK หมายถึงเกาะใหญ่ (Great Britain) และแคว้ นไอร์ แลนด์เหนือ (Northern Ireland) โดย Great Britain หมายถึงเกาะใหญ่ซงึ่ รวม
อาณาเขตของประเทศอังกฤษ และประเทศเวลส์และประเทศสก็อตแลนด์ ดังนันค
้ าว่าสหราชอาณาจักร จึงหมายถึงประเทศที่รวมอาณาเขตของ
3 ประเทศและ 1 มณฑลเข้ าไว้ ด้วยกัน คือ ประเทศอังกฤษ (England) ประเทศสก็อตแลนด์
(Scotland) ประเทศเวลส์ (Wales) และแคว้ นไอร์ แลนด์เหนือ
กล่าวได้ วา่ สหราชอาณาจักร เป็ นศูนย์รวมของกลุม่ ชน ที่มีความหลากหลายทังใน
้
เรื่ องเชื ้อชาติภาษา วัฒนธรรม และเป็ นประเทศที่ให้ การต้ อนรับนักศึกษา จากนานาชาติด้วย
ความอบอุน่ และด้ วยความจริ งใจที่วา่ สหราชอาณาจักรนันให้
้ การต้ อนรับชาวต่างชาติ และผู้
อพยพลี ้ภัยจากประเทศต่างๆทัว่ โลก จึงทาให้ มีกลุม่ ชนเชื ้อชาติตา่ งๆ ผสมปะปนกันอยูม่ ากมาย
และกระจายกันอยูต่ ามเมืองใหญ่ๆ นอกจากนี ้ยังมีผ้ ทู ี่นบั ถือศาสนาต่างๆปะปนกัน พร้ อม
สถานที่สาคัญทางศาสนาตังอยู
้ ท่ วั่ ไป เช่น มัสยิด โบสถ์ซิกข์ โบสถ์ยิว วัดพุทธ วัดฮินดู และ
โบสถ์คริ สต์ ทังนิ
้ กายแองกลิกนั โรมันแคธอลิก นอนคอนฟอร์ มิสต์ และออโธดอกซ์ รวมถึงมีการ
ใช้ ภาษาต่างๆมากมายหลายภาษา

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปของสหราชอาณาจักร จัดอยูใ่ นประเทศค่อนข้ างหนาวและ
มีความชื ้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็ นเกาะ มีกระแสน ้าอุน่ และน ้าเย็นไหลผ่าน โดยทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่าทางตอนใต้ และจะ
มีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าตะวันออก อุณหภูมืเฉลีย่ ตา่ สุดในช่วงฤดูหนาวคือ 2-4 องศาเซลเซียส และสูงสุดในช่วงฤดูร้อนคือ 18-22
องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี กล่าวโดยรวมได้ วา่ สหราชอาณาจักรเป็ นประเทศที่มีความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อนข้ างสูง โดยในบางวัน
อาจมีสภาพอากาศให้ ได้ พบเห็นเกือบทุกรูปแบบก็วา่ ได้
กล่าวโดยรวมได้ วา่ ประเทศสหราชอาณาจักรมีทงหมด
ั้
4 ฤดูกาล ได้ แก่
มี.ค.-พ.ค.
:
ฤดูใบไม้ ผลิ
มิ.ย.-ส.ค.
:
ฤดูร้อน
ก.ย.-พ.ย.
:
ฤดูใบไม้ ร่วง
ธ.ค.-ก.พ.
:
ฤดูหนาว
เมืองหลวง
ประเทศอังกฤษ
:
London
ประเทศสก็อตแลนด์ :
Edinburgh
ประเทศเวลส์
:
Cardiff
แคว้ นไอร์ แลนด์เหนือ :
Belfast
รูปแบบการปกครอง
แบบระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ระบบสภาเป็ นระบบ 2 สภา คือ The House of Commons และ The
House of Lords
ประชากร
สหราชอาณาจักร มีประชากรรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 60.7 ส้ านคน(กรกฎาคม 2007) การกระจายขเชื ้อชาติของประชากรเป็ นคน English
มากที่สดุ รองลงมาคือ Scottish Irish Welsh และอื่นๆตามลาดับ
ด้ านการท่ องเที่ยว
นอกจากโอกาสที่จะได้ รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมระดับโลกแล้ ว นักศึกษายังมีโอกาสในการสร้ างเสริ มประสบการณ์จากวัฒนธรรมทีเ่ ต็ม
ไปด้ วยชีวิตชีวา เมืองขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรล้ วนแล้ วแต่มีประวัติและวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็ นมรดกของชาติ และเกือบทุกเมืองจะมี
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สถานที่สาคัญๆทางประวัติศาสตร์ ที่นา่ สนใจอย่างน้ อยที่สดุ 1 แห่งเสมอ และด้ วยระบบคมนาคมที่ดีเยี่ยมนักศึกษาจึงสามารถเดินทางไปสถานที่
ต่างๆได้ อย่างสะดวกและไม่แพง สหราชอาณาจักรมีพิพธิ ภัณฑ์และห้ องแสดงงานมากกว่า 2000 แห่งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ(ส่วนใหญ่จะให้ เข้ า
ชมฟรี ) นอกจากนี ้ยังมี Edinburge Festival ซึง่ จัดเป็ นประจาทุกปี นับว่าเป็ นเทศกาลงานศิลป์ทีย่ ิ่งใหญ่ที่สดุ เพราะประกอบไปด้ วยกิจกรรม
หลากหลายในงานเดียว เช่น ละคร เต้ นรา ภาพยนตร์ นิทรรศการหนังสือ และศิลปะแนวต่างๆ
นอกจากนี ้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีสทิ ธิในคลับหรื อชมรมต่างๆ ได้ ทากิจกรรมและเล่นกีฬาตามความสนใจ ในช่วงเปิ ดเทอม
ฤดูใบไม้ ร่วงอีกด้ วย
สกุลเงินตรา
หน่วยเงินตราของสหราชอาณาจักรคือ ปอนด์สเตอร์ ริ่ง โดย £1 = 100 p สหราชอาณาจักรไม่มีข้อกาหนดในการนาเงินเข้ าประเทศ
นักศึกษาสามารถนาเงินเข้ าประเทศได้ ตามต้ องการ อย่างไรก็ดีไม่ควรพกเงินสดติดตัวจานวนมาก นักศึกษาสามารถใช้ Traveller Cheque หรื อ
ซื ้อ Bank Draft ติดตัวเมื่อเดินทางเข้ าสหราชอาณาจักรได้
ค่ าครองชีพในสหราชอาณาจักร
ต่อไปนี ้คือรายการค่าใช้ จา่ ยพอสังเขป สาหรับการครองชีพในสหราชอาณาจักร:
• ค่ารถประจาทางเที่ยวเดียว (ในท้ องถิ่น) £ 2.00
• ค่าส่งจดหมายภายในประเทศแคนาดา ขึ ้นกับประเภทการจัดส่งและน ้าหนัก
• ค่าส่งจดหมายระหว่างประเทศ (ในกลุม่ ยุโรป) 50p/48p
• ค่าส่งจดหมายระหว่างประเทศ (นอกกลุม่ ยุโรป) 56p/48p
ภาษี
นักศึกษาต่างชาติและผู้ติดตามในสหราชอาณาจักรจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดทางด้ านภาษี อากร และภาษี รายได้ ของสหราชอาณาจักรโดย
อัตโนมัติ รวมถึงภาษี รายได้ ประจาปี หรื อการถูกหักภาษี จากดอกเบี ้ยธนาคาร สาหรับ VAT บริ การและสินค้ าในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะ
เป็ นมูลค่าที่รวม VAT 17.5% ไว้ แล้ ว แต่สาหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ จ่ายเกิน £100 สามารถทาเรื่ องขอ VAT คืนได้ ที่สนามบิน
ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ในการขอเปิ ดบัญชีธนาคาร นักศึกษาต้ องกรอกแบบฟอร์ มและยืน่ เอกสารอื่นๆประกอบ อาทิเช่นหนังสือเดินทาง จดหมายรับรองเข้ า
ศึกษาจากสถาบัน เอกสารแสดงที่อยูใ่ นสหราชอาณาจักร ฯลฯ อย่างไรก็ดีธนาคารบางแห่งอาจขอเอกสารทางด้ านการเงินในประเทศไทยของ
ผู้สนับสนุนด้ านการเงินของนักศึกษาด้ วย ส่วนใหญ่แล้ ว ธนาคารจะเปิ ดทาการเวลา 9.30น.-16.30น. ในวันจันทร์ -ศุกร์ และบางสาขาอาจเปิ ดทา
การในช่วงเช้ าของวันเสาร์ ด้วยธนาคารและเครื่ องบริการเงินฝากถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)ในฐานะของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรแบบ
เต็มเวลาเป็ นระยะเวลาหนึง่ สามารถขอเปิ ดบัญชีนกั ศึกษาได้ (Student Bank Account) ซึง่ ส่วนใหญ่จะไม่คดิ ดอกเบี ้ยกรณีเบิกเงินเกินบัญชี
และอาจมีข้อเสนออื่นๆที่นา่ สนใจ นอกจากนี ้ยังมีบริ การด้ านธนาคารอื่นๆอีกอีกมากมาย อาทิ การใช้ สมุดเช็ค บัตรเงินสด บัตรเดบิตการ์ ด
ที่พกั อาศัย
รูปแบบของที่พกั สาหรับนักศึกษาต่างชาติ จะมีความหลากหลายขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของแต่ละบุคคล แต่สาหรับที่พกั ชัว่ คราวใน
ช่วงแรก ควรให้ สถาบันการศึกษาเป็ นผู้จดั หาที่พกั ให้ เนื่องจากที่พกั ส่วนใหญ่จะอยูใ่ กล้ สถานศึกษา ทาให้ ได้ มีโอกาสรู้จกั เพื่อนทีเ่ รี ยนในสถาบัน
เดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้ เวลาในการเดินทางน้ อย จึงมีเวลาทาความคุ้นเคยกับท้ องถิ่นใหม่ๆ และจะได้ พกั อาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย
โดยทัว่ ไปแล้ วที่พกั ที่ทางสถาบันจัดหาให้ จะมีราคาไม่แพง โดยปกติคา่ เช่าที่พกั หรื ออพาร์ ตเมนท์ของมหาวิทยาลัยแบบไม่รวมอาหารจะอยู่
ในช่วงประมาณเดือนละ £180-£360 แต่ถ้ารวมอาหารด้ วย จะอยูใ่ นช่วงประมาณเดือนละ £360-£600 ส่วนห้ องแบ่งเช่าในบ้ านจะอยูใ่ นช่วง
เดือนละ £200-£380 ในขณะทีน่ กั ศึกษาซึง่ พักอาศัยกับครอบครัว(รวมอาหารแล้ ว) จะเสียค่าใช้ จา่ ยในช่วงเดือนละ £450-£550 ราคาแฟลต 1
ห้ องนอนใจกลางเมืองลอนดอนมีตงแต่
ั ้ £800-£1000 ต่อเดือน อย่างไรก็ดีนกั ศึกษาสามารถหาทีพ่ กั ถาวรได้ ในภายหลัง โดยสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษา หรื อหาด้ วยตัวเอง รูปแบบของทีพ่ กั ก็มีทงของเอกชน
ั้
และหอพักของสถาบันการศึกษา ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ ว
สถาบันการศึกษาหลายแห่งจะรับประกันที่พกั สาหรับนักศึกษาในปี แรก
สาหรับหอพักนักศึกษา จะมีทงแบบห้
ั้
องนอนส่วนตัวและแบบที่ต้องอยูร่ ่วมกับนักศึกษาอีกคน ส่วนห้ องน ้ามักเป็ นห้ องน ้ารวม แต่สถาบันหลาย
แห่งก็มีห้องนอนที่มีห้องน ้าในตัว สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท หรือนักศึกษาผู้ใหญ่ หอพักบางแห่งอาจมีอาหารเช้ าและเย็นจัดไว้ ให้ ด้วย แต่บาง
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แห่งนักศึกษาจะสามารถทาอาหารเองได้ โดยใช้ ครัวร่วมกับนักศึกษาคนอื่น นอกจากนี ้ยังมีสถาบันการศึกษาบางแห่ง ที่มีบ้านสาหรับนักศึกษา
กลุม่ เล็กๆ หรื อแฟลตสาหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวแล้ ว

