
ตอนที ่1 น ำเสนอเร่ืองเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรมำเรียนทีป่ระเทศออสเตรเลยีอย่ำงไร? 

 

กำรเดินทำงในออสเตรเลยี 

ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในประเทศออสเตรเลีย มีความหลากหลายและสะดวกสบายมากทีเดียว ใชเ้วลาเพียงไม่นานก็น่าจะสามารถ
คุน้เคย ทุกเมืองของประเทศออสเตรเลีย ลว้นมีบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งส้ิน แต่จะเดินทางดว้ยวิธีการใดให้ถึงจุดหมายรวดเร็ว
ท่ีสุดนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของแต่ละพ้ืนท่ี การเดินทางท่ีเราแนะน าเป็นพิเศษคือรถบสัท่ีมีอยูห่ลาย ว่ิงสายครอบคลุมแทบทุกพ้ืนท่ีและ
สถานท่ีส าคญัต่างๆ ภายในเมือง แถมยงัมีราคาประหยดักวา่แทก็ซ่ีมากทีเดียว 

ทุกเมืองจะมีสถานีรถบสัเป็นของตวัเอง ซ่ึงสามารถเขา้ไปขอ้มูลเส้นทางการเดินรถและราคาตัว๋ไดจ้ากจุดประชาสมัพนัธ์ นอกจากน้ียงัมีขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีควรรู้อีกดว้ย อยา่งเช่น ตัว๋ราคาพิเศษส าหรับนกัศึกษา ตัว๋รายสปัดาห์ หรือตัว๋รายเดือน ท่ีจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไปไดพ้อสมควร หลาย
เมืองในประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้ประชาชนใชจ้กัรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อความสะดวก ประหยดั ช่วยลดมลพิษ และยงั
เป็นการออกก าลงักายอีกดว้ย 

รถไฟ : รถไฟของออสเตรเลียเป็นระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงเหมาะส าหรับการเดินทางขา้มเมืองเป็นอยา่งยิ่ง ไม่วา่ จะตอ้งการ
เดินทางไป Sydney, New South Wales หรือ Newcastle ก็ลว้นแลว้แต่มีรถไฟให้บริการทั้งส้ิน และหากซ้ือตัว๋รายเดือน หรือ 
ตัว๋ส าหรับท่องเท่ียว ก็จะมีส่วนลดให้ดว้ย เง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการ จะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัจุดหมายปลายทาง  นอกจากน้ีบางเมือง
อาจจะมีส่วนลดค่าตัว๋ให้กบันกัศึกษาดว้ย ควรลองสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีดู 

การเดินทางขา้มเมือง : อีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะแก่การเดินทางขา้มเมืองก็คือรถโคช้ ซ่ึงมีจุดหมายปลายทางให้เลือกหลากหลายมาก และโดย
ส่วนมากจะมีราคาตัว๋ถูกกวา่รถไฟ แต่ก็จะใชร้ะยะเวลาในการเดินทางนานกวา่ ผูท่ี้จะเดินทางโดยรถโคช้จึงอาจจะตอ้งเป็นคนท่ีมีเวลาว่าง
หรือไม่รีบร้อนมากนกั ถึงแมก้ารเดินทางขา้มเมืองดว้ยรถไฟจะมีราคาแพงกว่ารถโคช้ แต่ก็มีหลายวิธีมากท่ีจะช่วยให้ค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้
ถูกลงได ้อยา่งเช่นการวางแผนซ้ือตัว๋ล่วงหนา้ ส่วนใหญ่ก็จะไดร้าคาตัว๋ท่ีถูกกวา่ซ้ือในวนัเดินทาง หรือบางทีก็อาจจะมีโปรโมชัน่ลดราคา
ส าหรับคนท่ีซ้ือตัว๋พร้อมกนัหลายใบดว้ย 

บางคร้ังการเดินทางของก็อาจจะตอ้งใชร้ะบบขนส่งมวลชนมากกวา่ 1 ประเภท ในกรณีน้ีก็ตอ้งหาขอ้มูลให้ดีวา่ จะมีตัว๋แบบท่ีซ้ือคร้ังเดียวแลว้
เดินทางดว้ยรถไดห้ลายชนิดหรือไม ่จะไดมี้ความสะดวกมากยิ่งข้ึน หรือในบางกรณีถา้ลองเช็คดีๆ อาจจะพบว่า การซ้ือตัว๋แบบไปกลบัแยกกนั 
อาจจะถูกกวา่ซ้ือตัว๋ไปกลบัในใบเดียว ก่อนออกเดินทางก็ควรหาขอ้มูลดว้ยว่ารถโดยสารท่ีเรานัง่ผ่านเส้นทางไหนบา้ง บางทีอาจพบวา่ระหว่าง
เส้นทางนั้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจให้แวะชมเพ่ิมข้ึน 

 



กำรน ำเงินสดเข้ำออสเตรเลยี 

ควรน าเงินสดสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียไปให้พอส าหรับใชใ้นช่วงแรกท่ีอยู ่ในออสเตรเลีย แต่ไม่ควรน าเงินสดติดตวัไปจ านวนมากเกินไป ควร
ซ้ือ เช็คเดินทางประมาณ 1,500 – 3,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ในช่ือของคู่มือเรียนต่อและใชชี้วิตในประเทศออสเตรเลีย > 7 นกัเรียน) 
ติดตวัไปเพ่ือให้สามารถจดัการเร่ืองค่าใชจ่้ายต่างๆในช่วงแรก ได ้หากน าเงินจ านวนกว่า 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า จะตอ้ง
แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีศุลกากรทราบเม่ือเดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลีย 

ระบบไฟฟ้ำ 

 

ระบบไฟฟ้าท่ีใชใ้นประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใชป้ลัก๊ไฟ 3 ขา ซ่ึงต่างจากบา้นเรา หาก
ตอ้งการน าอุปกรณ์ไฟฟ้าไปดว้ย ควรจะเตรียมปลัก๊ไฟฟ้า 3 ขา ดงัในรูปภาพไปดว้ย โดยแนะน าให้น าปลัก๊สามตาไปดว้ยเพ่ือต่อพ่วงเพ่ือท่ีจะ
สามารถใชช้ารจไ์ฟฟ้าไดห้ลายอยา่งในคร้ังเดียวกนั หากไม่ไดน้ าติดตวัไป สามารถซ้ือไดท่ี้ร้านจีนท่ีออสเตรเลีย ราคาอนัละประมาณ 5 เหรียญ 

น ำ้ประปำ 

การประปาของประเทศออสเตรเลียมีระบบการท าน ้าประปาท่ีสะอาดมาก ซ่ึงเราสามารถด่ืมน ้าจากก๊อกน ้าตามบา้นหรือสาธารณะโดยไม่ตอ้ง
ผา่นการกรองได ้โดยสามารถด่ืมไดเ้ฉพาะน ้าเยน็เท่านั้น ส่วนน ้าร้อนนั้นไม่ควรด่ืม เพราะมีการเติมสารเคมี 

อำหำร 

ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสมัผสัวฒันธรรม การกินของชาวออสเตรเลียนอยา่งแทจ้ริง แนะน าให้ไปลองชิม อาหารพ้ืนเมืองออสเตรเลีย
ขนานแท ้ไดแ้ก่ Shepherd Pie หรือจะเป็นอาหารจานโปรดของชาวออสซ่ี เช่น Vegemite ถา้เอ่ยถึงของหวานก็จะเป็น 
Lamington หรือ Lemmington ขนมหวานออสเตรเลียนท่ีใครไดล้องเป็นตอ้งติดใจไปทุกราย ซ่ึงนิยมทานกบัน ้าชาหรือกาแฟยาม
บ่าย ทั้งหมดน้ี ท่านสามารถล้ิมลองไดจ้ากร้านอาหารของโรงแรมในออสเตรเลีย ท่ีท่านไปพกั นอกจากน้ี ในออสเตรเลียยงัมีภตัตาคาร และ
ร้านอาหารไทยอยูม่ากมายตามเมืองต่างๆ เพราะมีชาวไทยไปเรียน และไปท างานกนัมาก 

การซ้ืออาหารและของใช ้: เมืองต่างๆในออสเตรเลียมีห้างสรรพสินคา้ และร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น Kmart และ Target 

และห้างสรรพสินคา้ เช่น ห้าง Myer และ David Jones แถบชานเมืองของเมืองใหญ่จะมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และ ช็อปป้ิงมอลล ์
มีร้านขายของหลากหลาย ทั้งร้านเส้ือผา้, ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, และของใชใ้นบา้น และร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น Coles, 

Woolworths, IGA และ Aldi ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมหลากหลายและมีชาวต่างชาติ หลากหลายเช้ือชาติเขา้มาพ านกั
ซ่ึงจะพบความหลากหลายของอาหาร นานาชาติในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย นอกจากน้ียงัมี ร้านอาหารขนาดเล็กท่ีขายอาหาร
ชาติต่างๆ ในขณะท่ีร้านอาหารแบบซ้ือ กลบับา้น และร้านอาหารต่างๆท่ีมีอยูม่ากมาย ก็มีอาหารรสชาติท่ี นกัเรียนคุน้เคยให้ไดล้ิ้มลอง เวลาเปิด-
ปิดร้านคา้ในประเทศออสเตรเลียมีการควบคุมโดยแต่ละรัฐและ เขตการปกครอง โดยทัว่ไป วนัและเวลาท าการส าหรับร้านคา้ในประเทศ 
ออสเตรเลีย ส าหรับวนัจนัทร์ถึงศุกร์ คือ เวลา 8.00 น. – 17.30 น. โดย ในวนัพฤหสับดีหรือวนัศุกร์ ร้านคา้ส่วนใหญ่จะเปิดถึงเวลา 
21.00 น. ส่วนวนัหยดุสุดสปัดาห์ร้านคา้ส่วนใหญ่ เปิดเวลา 10.00 น. ” 16.00 น. ยกเวน้ยา่นการคา้ ร้านคา้จะปิดชา้กวา่ 



เคร่ืองด่ืม : ประเทศออสเตรเลียมีการผลิตไวน์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ชาวออสซ่ีส่งออกไวน์มากเป็นอนัดบั 4 

ของโลก ลองจากอิตาลี สเปน และฝร่ังเศส อุตสาหกรรมไวน์ท  าเงินให้กบัประเทศออสเตรเลียถึงปีละ 5.5 ลา้นดอลล่าร์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยา่งเช่นเบียร์ ก็ไดรั้บความนิยมมากเช่นกนั โดยไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่สมยัอาณานิคม ท่ีเจา้อาณานิคมเอาเหลา้รัมเขา้มาเผยแพร่ในช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 19 หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีชอบการสงัสรรคแ์ละด่ืมแอลกอฮอลบ์า้งเล็กนอ้ย ออสเตรเลียก็น่าจะเป็นประเทศท่ีเหมาะกบัคุณไม่นอ้ย 

นอกจากมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองไวน์และเบียร์แลว้ ออสเตรเลียยงัมีช่ือเสียงในดา้นอุตสาหกรรมกาแฟอีกดว้ย กาแฟยีห่้อ Victoria ของ
ออสเตรเลียเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการยอมรับจากคอกาแฟวา่มีรสชาติดีทีเดียว หากคุณมีโอกาสไดม้าออสเตรเลีย เราขอแนะน าให้ลองชิม ‘flat 

white’ กาแฟลาเตแ้บบไร้ฟองนม ท่ีชาวออสเตรเลียคิดคน้ข้ึน 

กำรติดต่อส่ือสำร 

ไปรษณย์ี : ท่ีท  าการไปรษณียอ์อสเตรเลีย เปิดท าการเวลา 09.00-17.00 น. วนัจนัทร์-ศุกร์ บางแห่งอาจเปิดท าการในวนัเสาร์ 

09.00-12.00 น. ดว้ย ไปรษณียอ์อสเตรเลียให้บริการหลายอยา่ง เช่น ขายแสตมป์ ซองจดหมาย โปสการ์ด บตัรโทรศพัท ์และขาย
โทรศพัทมื์อถือ กบัให้บริการโอนเงินระหวา่งประเทศ (เช่น บริษทั Western Union) ดว้ย ค่าส่งโปสการ์ดจากออสเตรเลียมาเมืองไทย 
1.45 เหรียญ ค่าส่งจดหมายเร่ิมท่ี 1.50 เหรียญ ซองจดหมายท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มาตรฐาน จะเสียค่าส่งแพงกว่าปกติ ท่ีท  าการไปรษณียแ์ละ 
Post Shop จะมีโปสการ์ดแบบท่ีรวมค่าส่งไวแ้ลว้จ าหน่าย ไปรษณียอ์อสเตรเลีย หรือ ออสเตรเลียนโพสต ์มีความน่าเช่ือถือและมี 

ประสิทธิภาพดว้ยการจดัส่งวนัถดัไปภายในเมืองเดียวกนั ไปรษณีย ์ออสเตรเลียส่งจดหมายวนัละคร้ัง ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ สามารถดู 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.austpost.com.au 

โทรศัพท์ : รหสัทางไกลของประเทศออสเตรเลียคือ 61 ออสเตรเลียมีระบบการส่ือสารท่ีทนัสมยั การโทรศพัทแ์บบใชส้ายภายใน เขตจะ

ไม่จ  ากดัเวลา และมีค่าบริการประมาณ 40 เซ็นต ์การโทร ระหวา่งรัฐและระหวา่งประเทศข้ึนอยูก่บัผูใ้ห้บริการ ออสเตรเลียมีผูใ้ห้บริการ
โทรศพัทมื์อถือหลายราย สามารถซ้ือโทรศพัท ์แบบช าระเงินล่วงหนา้หรือเรียกเก็บเงินภายหลงั โทรศพัทแ์บบเติมเงิน เป็นตวัเลือกท่ีดีส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีเงินจ ากดั โดยจ่ายเงินซ้ือ เคร่ืองโทรศพัท ์(โทรศพัทแ์บบการใชง้านธรรมดาสามารถซ้ือไดใ้นราคา ต  ่ากวา่ 100 ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย) แลว้เติมเงินเก็บไว ้สามารถใชไ้ดห้ลาย เดือน โทรศพัทมื์อถือแบบเรียกเก็บเงินส่วนใหญ่จะเป็นการใหฟ้รี โดยตอ้งใช ้บริการกบัผู ้
ให้บริการมือถือนั้นๆเป็นเวลาสองปี ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์าย ใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ไดแ้ก่ Telstra, Optus, Virgin Mobile 

และ Vodafone 

กำรโทรออกต่ำงประเทศ: ส าหรับการโทรออกไปต่างประเทศจาก ออสเตรเลีย กดรหสั (0011) + รหสัประเทศ + รหสัพ้ืนท่ี (ถา้มี) 

+ หมายเลขโทรศพัท ์

การโทรภายในประเทศ: ส าหรับโทรออกภายในประเทศออสเตรเลีย กดรหสัพ้ืนท่ี (หากจะโทรไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน หรือ โทรต่างรัฐ) + หมายเลข 
โทรศพัท ์รหสัพ้ืนท่ีส าหรับรัฐต่างๆ มีดงัน้ี 

(02) รัฐนิวเซาธ์เวลส์, ออสเตรเลียน แคปิตอล แทริทอร่ี 

(03) รัฐวิกตอเรีย, รัฐแทสมาเนีย 

(07) รัฐควีนส์แลนด ์

(08) รัฐเซาทอ์อสเตรเลีย, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและ นอร์ทเทิร์นแทริทอรี 

 

http://www.austpost.com.au/


โทรฉุกเฉิน : ต ำรวจท้องถิ่น ในสถำนกำรณ์ทีไ่ม่ฉุกเฉิน 

● รายละเอียดการติดต่อ- โทร 131 444 (ทุกเมืองยกเวน้เมืองวิคตอเรีย). ในวิคตอเรียท่านจะตอ้งโทรไปท่ีสถานีต ารวจทอ้งถ่ิน (สอบถาม
เบอร์โทรไดท่ี้โทรศพัทท์อ้งถ่ินโดยตรง) 

● รายละเอียดการให้บริการ– มีการตรวจตราดูแลโดยต ารวจในกรณีท่ีไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน 

ธนำคำร 

 

ธนาคารในออสเตรเลียเปิดให้บริการวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 09.30-16.00 น. วนัศุกร์ขยายเวลาถึง 17.00 น. บางธนาคารเปิดท าการ
วนัเสาร์ในช่วงคร่ึงวนัเชา้ดว้ย ธนาคารหลกัๆ เช่น ANZ, Commonwealth, National, Westpac และธนาคารในเครืออยูทุ่ก
แห่งมีสาขาอยูท่ ัว่ออสเตรเลีย และมีหลายแห่งท่ีให้บริการตูเ้อทีเอม็ตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงทุกตูรั้บบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารอ่ืน และสามารถ
เช่ือมต่อกบัเครือข่ายนานาชาติไดท้ั้งส้ิน นอกจากน้ี Eftpos (การโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ ณ จุดซ้ือขาย) ก็เป็นบริการแสนสะดวกท่ีธุรกิจ
ของออสเตรเลียหลายแห่งไดน้ าเขา้มาใชแ้ลว้ นัน่หมายความวา่ ท่านสามารถใชบ้ตัรธนาคารของท่าน (บตัรเครดิตหรือเดบิต) ในการจ่ายค่า
สินคา้หรือบริการต่างๆ ไดโ้ดยตรง อีกทั้งยงัสามารถเบิกเงินสดไดอี้กดว้ยบตัรเครดิตอยา่งเช่นบตัรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดสามารถใชบ้ริการได้
ทุกประเภท เช่น ถอนเงินสดล่วงหนา้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารและจากตูเ้อทีเอ็มหลายๆแห่ง ส่วนบตัรชาร์จการ์ดอยา่งเช่นไดเนอส์คลบัและ
อเมริกนัเอก็ซ์เพรส (Amex) นั้นยงัไม่เป็นท่ียอมรับแพร่หลายเม่ือเทียบกบัสองแบบแรกการเปิดบญัชีธนาคารในออสเตรเลียเป็นเร่ืองง่าย
ส าหรับผูม้าเยือนจากต่าง ประเทศ แต่ตอ้งท าภายใน 6 สปัดาห์หลงัจากมาถึงเพียงแค่แสดงหนงัสือเดินทางและแจง้ท่ีอยูใ่ห้ธนาคารทราบ ทาง
ธนาคารก็จะเปิดบญัชีและส่งบตัรเอทีเอม็ให้ท่าน แต่หากท่านเปิดบญัชีหลงัจากท่ีเขา้เมืองมาแลว้เกิน 6 สปัดาห์ข้ึนไป ท่านตอ้งแสดงหลกัฐาน
ประจ าตวัเพ่ิมอีก ตวัอยา่งเช่น หนงัสือเดินทาง สูติบตัร และใบขบัข่ีสากลพร้อมรูปถ่าย 

Office Hours 

ส านกังานทัว่ไปเปิดท าการ 09.00-17.00 น. ในวนัจนัทร์-ศุกร์ บางส านกังานอาจเปิดวนัเสาร์ดว้ยในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
วนัอาทิตยส์ านกังานและร้านคา้ยอ่ยๆ มกัจะปิด ยกเวน้ร้านคา้ในแหล่งท่องเท่ียวและห้างสรรพสินคา้จะเปิดเวลา 10.00-16.00 น.และจะมี
วนัหน่ึงในสปัดาห์ท่ีร้านคา้เปิดถึง 21.00 น. เรียกวา่ เลทไนตช์อ้ปป้ิง (Late Night Shopping) โดยมากจะเป็นคืนวนัพฤหสับดีหรือ
ศุกร์ ข้ึนอยูก่บัทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่ละรัฐจะมีเวลาเปิดร้านแตกต่างกนัไป 

 

 

 



วฒันธรรมของออสเตรเลยี 

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก เพราะมีประชากรจากทัว่ทุกมุมโลกมาอาศยัอยูท่ี่น่ี ออสเตรเลียใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ทุกคนในประเทศจึงสามารถส่ือสารและเขา้ใจภาษาองักฤษได ้ซ่ึงถือเป็นจุดร่วมส าคญัของคนในประเทศน้ี ถึงแม้
จะเป็นประเทศท่ีรวมคนหลายเช้ือชาติไวด้ว้ยกนั แต่ออสเตรเลียก็ถือเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภยัมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก และมีอตัรา
การเกิดอาชญากรรมท่ีต ่ามาก แต่ถึงอยา่งไรคุณก็ควรรอบคอบ ระมดัระวงัตวัตลอดเวลา และเก็บของส าคญัติดตวัไวเ้สมอ การเดินทางมาอาศยั
อยูใ่นประเทศท่ีมีวฒันธรรมแปลกใหม ่บางคนอาจจะตกอยูใ่นสภาวะ Culture Shock ได ้เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวัลว้นเป็นส่ิงท่ีเรา
ไม่คุน้เคย การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมของ 

ประเทศนั้นๆ และเตรียมตวัเตรียมใจไปก่อนล่วงหนา้ จะท าให้สามารถปรับตวัในระยะแรกไดง่้ายและเร็วข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก
ส าหรับการเร่ิมตน้ชีวิตในต่างแดน คนออสเตรเลียส่วนใหญ่ ค่อนขา้งเป็นคนสบายๆ ไม่ซีเรียส แต่ก็ไม่ไดมี้นิสยัเหมือนคนไทยเสียทีเดียว 
ช่วงแรกอาจจะรู้สึกไม่คุน้เคยบา้ง แต่เม่ืออยูไ่ปสกัพกัและเร่ิมเขา้ใจขนบธรรมเนียมต่างๆ จะสามารถปรับตวัเขา้กบัพวกเขาไดอ้ยา่งแน่นอน 

บรรยากาศในมหาวทิยาลยั: สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ มหาวิทยาลยั

ในประเทศออสเตรเลีย มกัมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร และยนิดีตอ้นรับนกัศึกษาต่างชาติหลากหลายเช้ือชาติ ส่วนเร่ืองการแต่งกายก็ไม่ไดมี้
กฎเกณฑท่ี์เขม้งวด นกัศึกษาสามารถเลือกใส่ไดต้ามความชอบ และความเหมาะสมกบัสภาพอากาศ เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ยงัยนิดีให้
ปรึกษาในเร่ืองต่างๆ  โดยไม่ไดจ้  ากดัว่าจะตอ้งปรึกษาแค่เร่ืองการเรียนเท่านั้น เม่ือมีปัญหาใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใชชี้วิต 
สามารถปรึกษาเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งเกรงใจหรือรู้สึกไม่กลา้ พวกเขาพร้อมจะช่วยเหลืออยูเ่สมอ และไม่ไดคิ้ดวา่มนัเป็น
การรบกวนจนเกินเหตุแต่อยา่งใด 

การทกัทาย : แต่ละเมืองของออสเตรเลียไม่ไดมี้จ  านวนประชากรมากนกั ผูค้นในเมืองส่วนใหญ่จึงคุน้หนา้คุน้ตากนัเป็นอยา่งดี และมกัเอ่ย
ค  าทกัทายเม่ือเดินสวนกนัตามทอ้งถนน โดยไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งเป็นคนท่ีเคยพดูคุยกนัมาก่อน เม่ือพบใครสกัคนเป็นคร้ังแรก การเช็คแฮนดด์ว้ย
มือขวา คือการทกัทายแบบปกติท่ีชาวออสเตรเลียนิยมท ากนั โดยทัว่ไปแลว้ชาวออสเตรเลียจะไม่ไดท้กัทายกนัแบบเป็นทางการมากนกั จะเนน้
ความสบายๆ ให้ทั้งสองฝ่ายท่ีพบกนัรู้สึกผอ่นคลายมากกวา่ คนออสซ่ีมกัทกัทายกนัดว้ยค าวา่ “G’day, mate” เป็นศพัทแ์สลงยอ่มาจาก 
Good day mate มีความหมายประมาณว่า “เป็นไงเพื่อน” หรือหากยงัไม่คุน้เคยกบัประโยคน้ี จะทกัทายดว้ยค าภาษาองักฤษทัว่ไปอยา่ง 
‘Hello’ และ ‘How are you?’ ก็ได ้

มารยาทท่ีควรรู้ : หากคุณไดรั้บเชิญจากเพ่ือนในชั้นเรียน ให้ไปร่วมงานปาร์ต้ีหรืองานป้ิงยา่งบาร์บีคิว โดยทัว่ไปแลว้แขกจะตอ้งน า

เคร่ืองด่ืม อยา่งเช่นไวน์หรือเบียร์ ติดไมติ้ดมือไปร่วมงานดว้ย และคุณควรสอบถามเจา้ของงานสกันิดวา่ ตอ้งการให้น าอะไรไปร่วมแจมใน
ปาร์ต้ีเพ่ิมอีกไหม หรือหากไดรั้บเชิญไปดินเนอร์ม้ือค ่าท่ีบา้น ซ่ึงส่วนใหญ่เจา้ของบา้นจะจดัเตรียมทุกอยา่งไวเ้รียบร้อยแลว้ คุณควรหาของขวญั
เล็กๆ นอ้ยๆ อยา่งเช่น ดอกไมห้รือช็อกโกแลต ไปให้ตามธรรมเนียมของชาวออสซ่ีดว้ย 

นอกจากน้ียงัมีมารยาทบนโตะ๊อาหารท่ีควรรู้อีกเล็กนอ้ยคือ คุณควรถือส้อมดว้ยมือซ้าย ถือมีดดว้ยมือขวา และไม่ควรวางขอ้ศอกไวบ้นโตะ๊ ควร
จะมีแต่มือเท่านั้นท่ีอยูเ่หนือโตะ๊ในขณะท่ีคุณก าลงัเพลิดเพลินกบัม้ืออาหาร วฒันธรรมของชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จะคลา้ยๆ กบัวฒันธรรม
ของชาวตะวนัตก แต่ก็อาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัพอสมควร เม่ือมีโอกาสไดม้าใชชี้วิตอยูท่ี่น่ีแลว้ คุณควรเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของชาวออสเตรเลียให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยเฉพาะเร่ืองราวของชาวอะบอริจิน ชนพ้ืนเมืองเก่าแก่ของประเทศออสเตรเลีย
ท่ีตั้งรกรากอยูใ่นดินแดนแห่งน้ี มาตั้งแต่เม่ือ 60,000 ปีก่อน 

 

 



หน่วยงำนศุลกำกรและป้องกันพรมแดนและกฎหมำยกกัและตรวจโรคติดต่อ 

 (Customs and Border Protection and Quarantine laws) 

คุณควรศึกษาว่าส่ิงใดท่ีน าเขา้ประเทศออสเตรเลียไม่ได(้opens in a new window) จะไดไ้ม่จดัใส่กระเป๋าติดตวัไปดว้ย การน า
ยาเสพยติ์ดท่ีรวมถึง กญัชา ใบกระท่อม เฮโรอีน และแอมเฟตามีน เขา้และออกจากประเทศออสเตรเลียเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยงัมี
ส่ิงของบางประเภทท่ีตอ้งส าแดงเม่ือเดินทางถึงออสเตรเลีย ไดแ้ก่ 

• อาวธุปืน อาวธุ และกระสุน 

• เงิน 10, 000 เหรียญออสเตรเลีย (หรือสกุลเงินต่างประเทศมูลค่าเทียบเท่า) 
• ยาบางประเภท 

• อาหาร พืช สตัว ์และสินคา้ชีวภาพ 

ส่วนหน่ึงของงานประจ าของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรและป้องกนัพรมแดนคือการสุ่มถามผูเ้ดินทาง และยงัมีสุนขัท่ีไดรั้บการฝึกฝนให้ตรวจจบัยาผิด
กฎหมายหรือส่ิงของท่ีห้ามมิให้น าเขา้ประเทศ ถา้มีขอ้สงสยัหรือไม่แน่ใจ แนะน าให้ส าแดงของส่ิงนั้นหรือขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี การ
ส าแดงของไม่ไดห้มายความวา่คุณจะถูกตรวจสมัภาระเสมอไป ผูท่ี้จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบัของหน่วยงานศุลกากรและป้องกนัพรมแดนอาจถูกปรับ 
(opens in a new window) หรือถูกน าข้ึนชั้นศาลได ้

กำรท ำงำน ขณะทีก่ ำลังศึกษำในประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงของการเป็นนกัศึกษาต่างชาติของ ออสเตรเลียคือ คุณไดรั้บอนุญาตให้ท  างานพิเศษได ้(วีซ่านกัเรียนของประเทศออสเตรเลีย 
สามารถท างานได ้20 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) ระหวา่งท่ีคุณเรียนอยู ่อยา่งไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิเร่ิมท างานจนกวา่คุณจะไดเ้ร่ิมเรียนในหลกัสูตรท่ี
ลงทะเบียนไว ้และหากคุณมีครอบครัวของคุณเป็นวีซ่าผูติ้ดตามมาดว้ย ผูอ้ยูใ่นอุปการะของคุณจะมีสิทธิท างานไดไ้ม่เกิน 20 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์เช่นกนั 

เม่ือคุณไดเ้ร่ิมเรียนหลกัสูตรของคุณในออสเตรเลีย ทั้งระดบัภาษา อนุปริญญา ปริญญาโทหรือเอกไป แลว้ ผูอ้ยูใ่นอุปการะของคุณก็จะมีสิทธิ
ท างานไดโ้ดยไม่จ  ากดัชัว่โมง แต่ถา้คุณหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของคุณท างานเกินกวา่ขอ้ก าหนดขา้งตน้ วีซ่า ของคุณอาจจะถูกเพิกถอนได ้คุณไม่
จ  าเป็นตอ้งมีตราประทบัวีซ่า (Visa label) ในหนงัสือเดินทางของคุณเพื่อแสดงให้นายจา้งของคุณทราบวา่คุณไดรั้บอนุญาตให้ ท างาน 
เพราะขอ้มูลวีซ่าของคุณจะถูกเก็บไวบ้นศูนยข์อ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดย DIBP (Department of Immigration and Border 

Protection) และสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาโดยใชร้ะบบให้บริการตรวจสอบสิทธิวีซ่าออนไลน์ (VEVO) ดงันั้น นายจา้ง ธนาคาร 
และหน่วยงานบริการของรัฐก็จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิวีซ่าของ คุณไดท้าง VEVO เม่ือคุณยนิยอมให้ตรวจสอบได ้ดู
รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการใชบ้ริการระบบ VEVO ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง 
DIBP(http://www.immi.gov.au/Services/Pages/vevo.aspx) 

 

 

 

 

 

http://www.daff.gov.au/biosecurity/travel/cant-take
http://www.daff.gov.au/biosecurity/about/compliance/laws-role
http://www.daff.gov.au/biosecurity/about/compliance/laws-role
http://www.immi.gov.au/Services/Pages/vevo.aspx


ประเภทงำนทีน่ักศึกษำต่ำงชำตทิ ำได้ 

นกัศึกษาต่างชาติมกัจะไดง้านท าในธุรกิจคา้ปลีก การบริการ และงานธุรการ คุณจะไดค้่าแรงประมาณชัว่โมงละ A$6-15 เหรียญออสเตรเลีย 
ข้ึนอยูก่บัประเภทของงานท่ีท าและอายขุองคุณ คุณอาจไดค้่าแรงมากกวา่น้ีหากท างานในวนัอาทิตยห์รือวนัหยดุราชการ การสอนพิเศษเด็ก
นกัเรียนในสาขาท่ีคุณก าลงัศึกษา อยูห่รือการสอนภาษาของคุณก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีดีในการหารายไดเ้ช่นกนั การสอนพิเศษจะมีรายไดป้ระมาณ 
A$40 เหรียญออสเตรเลียต่อชัว่โมง 

หมำยเลขประจ ำตวัผู้เสียภำษ ี

คุณตอ้งขอหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (Tax File Number – TFN) จากทางกรมสรรพากรออสเตรเลีย หากคุณตอ้งการจะท างาน
ในออสเตรเลีย นอกจากขอ้มูลช่ือท่ีอยูปั่จจุบนัและวนัเกิดแลว้คุณอาจจ าเป็นตอ้งแจง้วนัท่ีเดินทางมาถึงออสเตรเลีย 
รวมทั้งแสดงหนงัสือเดินทางและหลกัฐานการลงทะเบียนเรียนของคุณดว้ย หมายเลข TFN ของคุณมีค่ามากห้ามบอกให้เพ่ือนทราบ และห้าม
ให้หมายเลข TFN ของคุณทางอินเตอร์เน็ตเวลาท่ีสมคัรงาน ควรเก็บรักษาให้ปลอดภยั 

เตรียมอะไรไปบ้ำง 
ตรวจสอบให้ครบ ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นกระเป๋าเดินทางท่ีแนะน าให้นอ้งๆ เตรียม ไดแ้ก่ 

ชุดเเเต่งกำย 
1. ชุดนอน 

2. ชุดล าลอง 
3. ชุดทางการ 
4. กางเกงยนีส์หรือกางเกงท่ีใส่สบายคล่องตวั 
5. เส้ือกนัหนาวหรือแจค็เก็ต 

เคร่ืองเเต่งกำย 
1. ถุงเทา้/ ถุงมือ 
2. ผา้พนัคอ 

รองเท้ำ 
1. รองเทา้แตะ 
2. รองเทา้ผา้ใบ 

3. รองเทา้บูท (ถา้ไปช่วงหนา้หนาว) 

อ่ืนๆ 
1. คอนแทคเลนส์ และน ้ายาลา้งเลนส์ 

2. แวน่ตา 
3. แวน่กนัแดด 
4. ชุดอุปกรณ์อาบน ้ า 
5. ครีมกนัแดด 
6. เคร่ืองส าอางค ์
7. โลชัน่ทาผิว 
8. ร่มพบั 

ท่ีชาร์ตแบตมือถือ อุปกรณ์แปลงไฟส าหรับท่านท่ีน าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใชใ้นประเทศองักฤษ อยา่ลืมน าปากกาและสมุดจดบนัทึก
ไปดว้ยเพราะไปซ้ือทีประเทศองักฤษจะมีราคาสูงกว่า ส่ิงสุดทา้ยอยา่ลืมน าอาหารและยาท่ีจ าเป็น (ตอ้งมีใบก ากบัยาจากแพทยใ์นกรณีท่ีเป็นยา
ประจ าตวั) 
 



ข้อควรจ ำในกำรแพค็กระเป๋ำ 

นา้หนกักระเป๋า : สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้นกัศึกษาท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศน าส่ิงของไปไดไ้ม่เกิน 30 กิโลกรัม ฉะนั้นท่าน

ควรน าส่ิงท่ีจ  าเป็นติดตวัไปในปริมาณท่ีพอเหมาะ ท่านสามารถแยกเป็น 2 กระเป๋าใหญ่หรือจะน าไปเพียงกระเป๋าเดียวก็ไดน้อกจากน้ีท่านควรมี
ประเป๋าเล็กท่ีติดตวัข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไวส้ าหรับเก็บเอกสารส าคญัทางการเรียน (ส าหรับ Jetstar น าข้ึนเคร่ืองบินได ้10 

กิโลกรัม) 

เอกสารส าคญัท่ีท่านตอ้งน าติดตวัข้ึนเคร่ือง : ไดแ้ก่ เอกสารส าคญัท่ีจะตอ้งโชวใ์ห้เจา้หนา้เม่ือเจา้หนา้ท่ีขอดูเอกสารท่ีด่านตรวจคนเขา้
เมือง เช่น พาสปอร์ตเล่มจริง, เอกสารยนืยนัการลงทะเบียนจากสถานศึกษา (COE), ใบผลตรวจสุขภาพ, เอกสารรับรองท่ีพกั (Host 

family/Residential Hall) 

การจดัเส้ือผา้ : เส้ือผา้ ควรตรวจสอบสภาพอากาศ ณ เดือนท่ีท่านจะเดินทางหากเดินทางหนา้หนาวตอ้งติดเส้ือหนาวไวก้บัตวั หรือในประ
เป๋าเล็กติดตวัข้ึนเคร่ือง รองเทา้ ควรเลือกท่ีใส่สบายและควรติดรองเทา้ผา้ใบไปดว้ยเพราะสถาบนัภาษา หรือ มหาวิทยาลยัในประเทศ
ออสเตรเลียมีบริเวณกวา้ง และผูค้นก็นิยมเดินในระยะใกล ้รองเทา้ท่ีเหมาะกบัการเดินจึงขาดไม่ได ้

แวน่ตา : ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาสายตา ควรน าแวน่สายตาติดไปอยา่งนอ้ย 2 อนัเพราะการตดัแวน่ใหม่ท่ีประเทศออสเตรเลีย ท่านตอ้งท าการนดั
กบัจกัษุแพทยซ่ึ์งระยะเวลาการนดั การตรวจวดั และรอแวน่ใหม่อาจเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน และราคาแพงกว่าเมืองไทยมาก ท่านท่ีใชค้อน
แทคเลนส์ ควรน าไปหลายชุดให้พอเพียง พร้อมน ้ ายาลา้งเลนส์ เพราะราคาน ้ ายาลา้งเลนส์ท่ีออสเตรเลียแพงกวา่เมืองไทยหลายเท่าตวัเช่นกนั 

เม่ือถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิ

1. เช็คจากจอ Monitor วา่ สายการบินของท่านตอ้ง Check-in ท่ี Counter ใด เม่ือเช็คอินแลว้ ท่านจะไดรั้บ Boarding 

Pass และ Luggage Tag ตามจ านวนกระเป๋าท่ีท่านโหลด (ส่วนใหญ่ทุกสายการบินจะมีให้นอ้งๆท า check-in 

Online ไวก่้อนล่วงหน้าไดค้่ะ จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการรอคิวนาน) 

2. ควรเดินเขา้เพื่อตรวจ Passport ขาออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง Passport Control ก่อนเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง
คร่ึง เพื่อเผื่อเวลาเดินเขา้ Gate ในกรณีท่ี Gate อยูไ่กล 

  



เม่ือเดินทำงมำถึงออสเตรเลียแล้วต้องติดต่อใครบ้ำง 

ส าหรับนกัเรียนทุนรัฐบาล เม่ือท่านเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลียแลว้ ส่ิงแรกท่ีควรท าไดคื้อ แจง้ใหส้ านกังานผูดู้แล
นกัเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ทราบเพื่อรายงานตวัการมาเรียน โดยสามารถติดต่อไดท่ี้  
Office of Educational Affairs. Royal Thai Embassy (สนร.ออสเตรเลยี) 
76 Hopetoun Circuit 

Yarralumla, Canberra 

ACT 2600 

Australia 

Tel: (02) 6281-1371 

Fax: (02) 6285-3071 

Website: http://www.ocsc.org.au 

Email: oea@ocsc.org.au 

และอยา่ลืมแจง้ให้ทางมหาวิทยาลยัและทางท่ีพกัทราบวา่คุณจะเดินทางไปถึงวนัไหน สายการบินอะไร เวลาก่ีโมง ลองถามดูวา่มหาวิทยาลยัมี
บริการมารับนกัศึกษาต่างชาติท่ีสนามบินหรือไม่ จดรายละเอียดท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องคนท่ีคุณตอ้งติดต่อติดตวัไวเ้สมอ ถา้ตอ้งเดินทางไป
ยงัท่ีพกัเอง ควรตรวจสอบวิธีการเดินทางและแลกเงินให้พอส าหรับค่ารถไปก่อนล่วงหนา้ 

เบอร์โทรอ่ืนๆ ทีค่วรทรำบ  : สถำนทูตและกงศุลไทยประจ ำประเทศออสเตรเลยี 

สถานเอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศออสเตรเลีย 
111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 

Tel: (02) 6272 3084 

สถานกงสุลไทยประจ ารัฐควีนส์แลนด์ 
87 Annerley Rd., South Brisbane, QLD 4102 

Tel: (07) 3846 7771 

สถานกงสุลไทยประจ ารัฐวิคตอเรีย 
Suite 301, 556 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 

Tel: (03) 9533 9100 

สถานกงสุลไทยประจ ารัฐเซาทอ์อสเตรเลีย 
Level 1, 72 Flinders Street, Adelaide, SA 5000 

Tel: (08) 8232 7474 

สถานกงสุลไทยประจ ารัฐนิวเซาทเ์วลส์ 

Level 8, 131 Macquaire St., Sydney, NSW 2000 

Tel: (02) 9247 8312 

สถานกงสุลไทยประจ ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 
135 Victoria Ave, Dalkeith, WA 6009 

Tel: (08) 9386 8092 

 

ข้อมลูโดย : สนร.ออสเตรเลยี BLOGGER (#KS_4FEB19) 

ขอบคณุข้อมลูจากสถานทตูออสเตรเลยีในประเทศไทย 

http://www.ocsc.org.au/
mailto:oea@ocsc.org.au

