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                             Naar Nederland 

 

ตวัอย่าง1  คุณเห็นรูปธงชาติของประเทศเนเธอร์แลนด ์ ธงชาติ (vlag) มีสีอะไรบา้ง 

                         ตอบ แดง ขาว น าเงิน 

ตวัอย่าง2  จากรูปเป็นรูป วลิเล่ียม ฟัน ออร์รานเยอ หรือ เจา้หญิงมกัซิมา 
                         ตอบ วลิเลียม ฟัน ออร์รานเยอ 

ค าถาม 
1 .ประเทศเนเธอร์แลนดต์ั้งอยูส่่วนไหนของโลก  ตอบ  ทวปียโุรป (Europa) 

2.ประเทศใดตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเนเธอร์แแลนด ์ ตอบ ประเทศเบลเยีย่ม (België) 

3. ประเทศใดตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศเนเธอร์แลนด ์ ตอบ  ประเทศเยอรมนี (Duitsland) 

4. ประเทศใดใหญ่กวา่กนั เนเธอร์แลนด ์หรือ มอร็อคโค  ตอบ  มอร็อคโค (Marokko) 

5. ประเทศใดเลก็กวา่ เนเธอร์แลนด ์หรือ ตุรกี  ตอบ  เนเธอร์แลนด ์
6. เนเธอร์แลนดแ์ปลวา่อะไร  ตอบ  เมืองต ่า  (laag land) 

7. จากภาพ  นัน่คืออะไร  ตอบ  เข่ือน (dijk) 

8. จะเกิดอะไรข้ึนถา้ไม่มีเข่ือน  ตอบ  เนเธอร์แลนดจ์ะจมน ้ า 
9. เอ่ยช่ือเมืองใหญ่ท่ีอยูใ่นเขต  Randstad  ตอบ   Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam 

10. ในประเทศเนเธอร์แลนดมี์ผูค้นอาศยั (wonen) อยูม่าก หรือนอ้ย  ตอบ  มาก (veel) 

11. เมืองหลวง (hoofdstad) ของเนเธอร์แลนดคื์อ  Amsterdam 

12. รัฐบาล (de regering) อยูท่ี่เมืองไหน  ตอบ  Den Haag (กรุงเฮก) 
13. พระราชินี (de koningin) อยูท่ี่ไหน  ตอบ  Den Haag  (กรุงเฮก) 
14.  ท่าเรือ (zeehaven) ท่ีใหญท่ีสุดของเนเธอร์แลนดต์ั้งอยูท่ี่ไหน  ตอบ  Rotterdam 

15.สนามบินนานาชาติ (luchthaven)  มีช่ือวา่อะไร  ตอบ  Schiphol 

16. Schiphol ตั้งอยูท่ี่ไหน  ตอบ  Amsterdam 

17. ใครจะช่วยเหลือคุณ ถา้คุณมาถึงเนเธอร์แลนด ์ ตอบ  Mijn partner 

18. บ่อยคร้ังเนเธอร์แลนดเ์ปียก (nat) หรือ  แหง้ (droog)  ตอบ  เปียก   
19. ถา้คุณมาอยูเ่นเธอร์แลนด ์คุณตอ้งสอบเพ่ือใหไ้ดใ้บขบัข่ีใหม่ (rijbewijs)ใช่หรือไม่  ตอบ  ใช่ 
20.ถนนหนทางท่ีเนเธอร์แลนดเ์งียบสงบ (rustig) หรือ ยุง่วุน่วาย  (druk) ตอบ druk 

21.มีรถจกัรยาน (fietsen) มากหรือนอ้ยท่ีเนเธอร์แลนด ์ ตอบ  มาก (veel) 

22. อะไรท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเนเธอร์แลนดใ์นการจราจร (het veerkeer)  ตอบ รถจกัรยาน (fiets) 

23.ชีวติของคนเนเธอร์แลนดส่์วนมากอยูข่า้งในบา้น (binnen) หรือ ขา้งนอกบา้น (buiten) ตอบ  ขา้งในบา้น 

24. จากภาพ บุคคลในภาพคือใคร  ตอบ Willem van Oranje 
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25. กษตัริยข์องสเปนเป็นโปแตสเทน หรือ คาทอลิค  ตอบ  คาทอลิค 

26. สงคราม (de oorlog) กบัสเปน เป็นเวลานานก่ีปี   ตอบ  80 ปี (tachtig jaar oorlog) 

27. เนเธอร์แลนดต์ั้งเป็นประเทศมานาน 50 ปี หรือ 400 ปี   ตอบ  400 ปี 

28.  de VOC(Verenigde Oostindische Compagnie) ส าหรับจบัปลา หรือเพื่อการคา้  ตอบ  เพื่อการคา้ (handel) 

29. ใครเป็นผูว้าดภาพน้ี  ตอบ  Rembrant van Rijn 

30. ประเทศเนเธอแลนดมี์การแยกออกจากกนัระหวา่งศาสนาและรัฐบาล ใช่หรือไม่  ตอบ  ใช่ 

31. ประเทศเนเธอร์แลนดใ์นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถูกยดึครองโดยประเทศใด  ตอบ  เยอรมนี (Duistland) 

32. เมืองใหญ่เมืองใดในปี คศ. 1940 ถูกปาระเบิด ( is gebombardeerd)  ตอบ  Rotterdam 

33. ท าไม  Anne Frank จึงมีช่ือเสียง  ตอบ  เธอไดเ้ขียนบนัทึกประจ าวนั  (dagboek) เป็น เหตุการณ์ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

34. ประเทศเมืองข้ึน ( kolonie) ใดของเนเธอร์แลนด ์ท่ีไดรั้บอิสระภาพหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ตอบ  อินโดนีเซีย 

35. คนชาติใดท่ีเขา้มาท างานท่ีเนเธอร์แลนดเ์ป็นจ านวนมาก จากตุรกี หรือจากองักฤษ  ตอบ  จากตุรกี 
36. ประเทศเมืองข้ึนใดของเนเธอร์แลนดไ์ดรั้บอิสระภาพในปี คศ. 1975  ตอบ  สุรีนาม 

37. น่ีคือใครจากภาพ  ตอบ  เจา้หญิงมกัซิมาร์และเจา้ชายวลิเล่ียม อเลก็ซานเดอร์ 
38. เจา้หญิงมกัซิมาร์ มาจากประเทศใด  ตอบ  Argentinië (อาร์เคนติเนีย) 

39. องครั์ชทายาท (de kroonprins) มีพระนามวา่อะไร  ตอบ   Willem- Alexander 

40. ประเทศเนเธอร์แลนดเ์ป็นประเทศประชาธิปไตยใช่หรือไม่  ตอบ  ใช่ ( Ja) 

41. รัฐสภา ( het parlement) ตั้งอยูท่ี่เมืองใด  ตอบ  กรุงเฮก ( Den Haag) 

42.กฏหมาย (de wet) ท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศเนเธอร์แลนดคื์อกฏหมายใด  ตอบ  รัฐธรรมนูญ (de grondwet) 

43. ใครเป็นประธาน (de voorzitter) ของคณะรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือ พระราชินี   ตอบ  นายกรัฐมนตรี (minister    

       president) 

44. ใครจะประชุม(vergaderen) กนัในหอ้งโถง(de zaal)น้ี  ตอบ  สภาผูแ้ทนราษฎร (de Tweede Kamer) 

45. มีการเลือกตั้ง(de verkiezingen) บ่อยแ ค่ไหน ทุก4ปี หรือ ทุก6ปี  ตอบ  ทุก 4 ปี (elke vier jaar) 

46. ตอ้งมีอายเุท่าใด คุณจึงลงคะแนนเสียง ( stemmen)ได ้ ตอบ  18 ปี (achttien jaar) 

47. เนเธอร์แลนดมี์พรรคการเมืองเดียว(één politieke partij)  หรือ หลายพรรคการเมือง ( meer politieke partijen)  ตอบ   
     หลายพรรคการเมือง 
48. ผูช้ายคนน้ีมีต าแหน่งเป็นอะไร  ตอบ  นายกเทศมนตรี  (de burgemeester) สงัเกตจากสร้อยประจ าต าแหน่ง 

49. การแบ่งแยกปฏิบติัต่อบุคคล (discriminatie) มีโทษ หรือ อนุญาตใหท้ าได ้ ตอบ  มีโทษอาญา (strafbaar) 

50. ผูห้ญิงมีสิทธิต่างๆ (rechten) มากกวา่ผูช้าย หรือ สิทธิเหมือนกนั  ตอบ  เหมือนกนั ( dezelfde rechten) 

 

51. ผูห้ญิงชาวเนเธอร์แลนดส์ามารถเลือกคู่ครองไดด้ว้ยตวัเองหรือไม่ วา่เขาจะแต่งงานกบัใคร  ตอบ  ได ้

52. การแบ่งแยกปฏิบติัต่อ พวกรักเพศเดียวกนั (homoseksuelen) มีโทษ หรือ อนุญาตใหท้ าได ้ ตอบ  มีโทษ 

53. ประเทศเนเธอร์แลนดมี์เพียงศาสนาเดียว ท่ีถูกก าหนดโดยรัฐบาล หรือมีหลายศาสนา  ตอบ  มีหลายศาสนา (veel  

     godsdiensten) 

54. หนงัสือพิมพ ์( de kranten) วทิย ุและโทรทศัน์ มี อิสระ (vrij) ในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่  ตอบ  มีอิสระ 

55. ประเทศเนเธอร์แลนดมี์โทรทศัน์หลายช่อง หรือ มีเพียงช่องเดียวของรัฐบาล  ตอบ มีหลายช่อง 
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56. พวกรักเพศเดียวกนั (homoseksualiteit) อนุญาตใหเ้ปิดเผย หรือ เป็นความผิด  ตอบ  อนุญาต (toegestaan) 

57. มีอาวธุไวใ้นครอบครอง (wapenbezit) ปราศจากใบอนุญาต (vergunning) อนุญาต หรือ มี ความผิด  ตอบ มี 

        ความผิด 

58. การตดัอวยัวะเพศของผูห้ญิง อนุญาตใหท้ าได ้หรือ มีความผิด  ตอบ มีความผิด 
59. การทุบตี (slaan) ผูห้ญิง อนุญาตใหท้ าได ้หรือ มีความผดิ  ตอบ  มีความผิด 

60. ผูค้นในประเทศเนเธอร์แลนดมี์ความเช่ือ (het geloof) อยา่งเดียวกนัหรือไม่  ตอบ ไม่ 

61. ผูค้นในประเทศเนเธอร์แลนดพ์ดูภาษาใด  ตอบ  ภาษาเนเดอร์แลนด/์(Nederlands) / ภาษาดตัช ์

62. ส าคญัหรือไม่ท่ีตอ้งเร่ิมเรียนภาษาเนเดอแลนด ์อยา่งรวดเร็ว  ตอบ   Ja( ส าคญัมาก) 

63. คุณเรียนอะไร ใน บทเรียน  ตอบ  ภาษาเนเดอร์แลนด ์

64. คุณตอ้งจ่ายเงินค่าเรียนภาษา (betalen ) หรือ เรียนฟรี (het gratis)  ตอบ  ตอ้งจ่าย  (betalen) 

65. ใครเป็นผูจ่้ายค่าเรียน โรงเรียน หรือ ตวัคุณเอง  ตอบ ฉนัจ่ายเอง  (Ikzelf) 

66. ในประเทศเนเธอร์แลนด ์เฉพาะเด็กๆ (kinderen) ไปโรงเรียน หรือ ผูใ้หญ่ ( volwassenen) ก็ไปโรงเรียน  ตอบ   
           ผูใ้หญ่ ก็ไปโรงเรียน 

67. ในประเทศเนเธอร์แลนดมี์การฉลองวนัเกิด (verjaardagen) กนัหรือไม่  ตอบ  ja ใช่มีการฉลอง 

68.ถา้คุณจะไปเยีย่มใคร ( op bezoek) โดยทัว่ไปตอ้งมีการนดัหมาย (een afspraak) หรือคุณเดินเขา้ไปไดเ้ลย  ตอบ   
       ตอ้งนดัหมาย 

69. คุณปู่ ยา่ ตา ยาย อาศยัอยูก่บัลูกๆ หรือ แยกอยูต่่างหาก  ตอบ  แยกอยูต่่างหาก  (apart) 

70. ท าไมถึงเป็นผลดี ท่ีคุณดูโทรทศัน์กบัลูกๆ  ตอบ  เพ่ือจะไดเ้รียนรู้ภาษาเนเดอร์แลนด ์

71. ใครท่ีตอ้งรับผดิชอบในส่ิงท่ีลูกๆ ท า ทางโรงเรียน หรือ พอ่แม่  ตอบ  พอ่แม่ (de ouders) 

72. เด็กๆส่วนใหญ่ท่ีไปโรงเรียนมีอายก่ีุขวบ  ตอบ  4 ขวบ ( vier jaar) 

73. การศึกษาภาคบงัคบั (verplicht) เร่ิมตั้งแต่อายเุท่าใด  ตอบ  ตั้งแต่ 5 ขวบ 

74. การศึกษาภาคบงัคบั มีจนถึงอายเุท่าใด  ตอบ  จนกระทัง่อาย ุ18 ปี 

75. เด็กๆมีการเรียนรู้ (leren)ในขณะท่ีพวกเขาเล่น (spelen) หรือไม่  ตอบ  ja 

76. ใครเป็นผูเ้ลือก (kiezen)โรงเรียนของลูก พอ่แม่ หรือ ทางเทศบาล (de gemeente)  ตอบ  พอ่แม่ 

77. มีการแยกหอ้งเรียน ส าหรับเด็กผูช้าย (jongen) และ เด็กผูห้ญิง (meisje) หรือนัง่รวมกนัในหอ้งเรียน  ตอบ นัง่ 
          รวมกนั 

78.  เด็กๆไปโรงเรียนโดยสวมชุดนกัเรียน (uniform) หรือไม่  ตอบ  ไม่ 

79. เด็กผูช้ายท าอะไรหลงัจอคอมพิวเตอร์ เรียน ( leren)หรือ เล่น ( spelen)  ตอบ  เรียน 

80. การศึกษาต่อเน่ือง (voortgezet onderwijs) เป็นการศึกษาส าหรับเด็กอายตุั้งแต่ 4 ขวบ หรืออายตุั้งแต่ 12 ขวบ   
     ตอบ  อายตุั้งแต่ 12 ขวบ 

81. เด็กๆ อายตุั้งแต่ 12 ขวบ มีการเรียนแบบเดียวกนัหมด หรือมี 2 ทิศทาง  ตอบ  มี 2 ทิศทาง 

82. เด็กๆ ตอ้งไปโรงเรียนจนถึงอายเุท่าไร  ตอบ  18 ปี 
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83. ตั้งแต่อายเุท่าใดท่ีเด็กผูช้ายสามารถเลือกในส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้ ตอบ  ตั้งแต่ 18 ปี 

84. ตวัคุณตอ้งท าประกนัการเจ็บป่วย เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งท า หรือไม่บงัคบั  ตอบ  ตอ้งท า 
85. ใครเป็นผูจ่้ายค่าประกนัการเจ็บป่วย ทางเทศบาล หรือ คู่ของคุณ  ตอบ  mijn partner 

86. ถา้คุณป่วย คุณตอ้งไปท่ีไหน ไปหาหมอบา้น (huisarts) หรือ โรงพยาบาล (het ziekenhuis)  ตอบ  หมอบา้น 

87. ผูค้นไปรับยาท่ีมีใบสัง่(het recept) ท่ีร้านขายยาทัว่ไป(drogist) หรือท่ี apotheek  ตอบ  bij de apotheek 

88. ในกรณีฉุกเฉิน (noodgevallen) คุณจะตอ้งไปท่ีไหน ไปโรงพยาบาล หรือไปร้านขายยา  ตอบ ไปโรงพยาบาล -  
     (het ziekenhuis) 

89. ส่วนมากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท างานท่ีไหน  ตอบ  ท่ีโรงพยาบาล 
90. ส านกังานใหค้ าปรึกษา (het consultatiebureau) มีไวใ้หค้  าปรึกษาส าหรับเด็กโต หรือเด็กเลก็ๆ  ตอบ  เด็กเลก็ๆ 

91. ใครท างานในประเทศเนเธอร์แลนด ์เฉพาะผูช้าย หรือ ทั้งผูห้ญิงและผูช้าย  ตอบ  ทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 
92. เม่ือไหร่ท่ีคุณตอ้งหางานท า อยา่งเร็วท่ีสุด หรือ ภายหลงั  ตอบ อยา่งเร็วท่ีสุด 
93. ท่ีไหนท่ีมีงานนอ้ยลงเร่ือยๆ ในภาคอุตสาหกรรม (de industrie) หรือ งานในดา้นการดูแล(de zorg) ตอบ   
        ภาคอุตสาหกรรม 

94. งานดา้นใดท่ีมีงานเยอะมาก ในดา้นการเกษตรกรรม (de landbouw) หรืองานดา้นดูแล  ตอบ งานดา้นดูแล เช่น  
       พยาบาล  งานดูแลคนแก่ 
95. งานอะไรท่ีหาไดง่้ายกวา่ งานเก่ียวกบัความปลอดภยั (de beveiliging)หรืองานในดา้นการเกษตรกรรม  ตอบ  งาน 

       รักษาความปลอดภยั 

96. หางานแบบใดง่ายกวา่ ผา่นทางครอบครัว (de familie) หรือ ผา่นทางหนงัสือพิมพ ์ (de krant)  ตอบ  ทาง  
     ครอบครัว 
97. ถา้คุณหางานท า ท่ีไหนท่ีคุณจะสมคัรงานได ้ท่ีโรงเรียน (een school) หรือ ท่ีส านกังานจดัหางาน (een  

          uitzendbureau)  ตอบ  ส านกังานจดัหางาน 

98. คนท่ีมีนดัพดูคุยกนั เม่ือเจอกนั ตอ้งจบัมือกนัก่อน หรือ นัง่ลงทนัที  ตอบ  ตอ้งจบัมือกนัก่อน 

99. คุณไดเ้งินช่วยเหลือ (een uitkering) หรือ คู่ของคุณตอ้งดูแลคุณ  ตอบ  mijn partner   

100. ชีวติในประเทศเนเธอร์แลนด ์แพง(duur) หรือ ถูก (goedkoop)  ตอบ  แพง 
 

     
ค าถามเพ่ิมเติม   นายกรัฐมนตรี (Minister President/ Premier ) คนปัจจุบนั 2554/2011 ช่ือวา่อะไร  
                           ตอบ   Mark Rutte 

 

 

          แปลโดย 
          ปูชิตา รักวทิย ์
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