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เทคนิคการจำ ศัพท์ภาษาฝรั่งเศส

ค�าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสมีหลักในการแบ่งชนิดของค�าคล้ายๆ กับ
ภาษาอังกฤษ (แต่อาจจะมีกฎไวยากรณ์ที่มีรายละเอียดมากกว่า) 
หากเราต้องการจะท่องค�าศัพท์ให้ได้ 3,000 ค�า ภายใน 30 วัน ก็จ�าเป็น 
ต้องเข้าใจเทคนิคในการท่องค�าศัพท์ในแต่ละหมวดด้วยครับ 

ค�านาม (Le nom)

ค�ากริยา (Le verbe)

เทคนิคการจ�าศัพท์ คือ 
-  จ�าเป็นหมวด 
-  อย่าลืมว่าค�านามในภาษาฝรั่งเศสมีเพศเสมอ (เพศหญิง  
 และเพศชาย)
-  จ�าจากรากศพัท์ หน่วยค�าท่ีเตมิไปข้างหน้าหรอืหลงัค�านาม

เทคนิคการจ�าศัพท์ คือ
- จ�าจากรากศพัท์ หน่วยค�าทีเ่ติมไปข้างหน้าหรือหลังค�ากริยา
- ให้จ�าเป็นภาพ อาจไม่ได้จ�าเป็นตัวอักษรว่า V. courir = วิ่ง 

 ลองวาดมายด์แมพดูก็ได้ เพราะเป็นการจัดเรียงความคิดอีก 
ขั้นตอนหนึ่ง
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Les saucisses
(ไส้กรอก)

Les pommes de terre 
(มันฝรั่ง)

Les carottes
(แครอต)

Les tomates
(มะเขือเทศ)

Le jambon
(แฮม)

Le lard
(เบคอน)

Le porc
(เนื้อหมู)

Le magasin de légumes 
(ร้านขายผัก)

La charcuterie
(ร้านขายหมู)

les magasins
(ห้างร้าน)
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Les biscuits
(บิสกิต)

Les pommes
(แอปเปิล)

Les bananes
(กล้วย)

Le magasin de fruits
(ร้านขายผลไม้)

La boulangerie
(ร้านขายขนมปัง)

Les croissants
(ครัวซองต์)

Le pain
(ขนมปัง)

L'épicerie
(ร้านขายของช�า)

Les produits frais
(อาหารสด)

Les conserves
(อาหารกระป๋อง)
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ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ค�ากรยิาวิเศษณ์ (L'adverbe) ท�าหน้าท่ีขยายค�ากรยิา 
รวมถึงค�าคุณศัพท์ เช่น Je parle vite. (อ่านว่า เฌอ 
ปาร์ล วิต) แปลว่า ฉันพูดเร็ว ค�าว่า “vite” หรือ เร็ว ในท่ีน้ี 
ท�าหน้าทีข่ยายค�ากรยิา parle (พูด) จงึถือว่า vite เป็นค�ากรยิา
วิเศษณ์
 2. ค�าคุณศัพท์ (L'adjectif) ท�าหน้าที่ขยายค�านามและ 
จะผันเพศ (เพศชายและหญิง) และพจน์ (เอกพจน์และ 
พหูพจน์) ตามค�านามที่ขยายเสมอ เช่น 
 une voiture verte (อ่านว่า อวีน วัวตูร์ แวร์เตอะ)  
แปลว่า รถสีเขียว ค�าว่า vert (สีเขียว) ต้องเติม –e ด้วย  
เพราะเป็นค�าคณุศพัท์ท�าหน้าท่ีขยายค�านามเพศหญิงเอกพจน์   
อย่าง une voiture (รถ)
 des stylos noirs (อ่านว่า เด สตีโล นัวร์) แปลว่า ปากกา
สดี�าหลายด้าม ค�าว่า noir (สดี�า) ต้องเตมิ –s ด้วย เพราะเป็น
ค�าคุณศัพท์ท�าหน้าท่ีขยายค�านามเพศชายพหูพจน์อย่าง 
des stylos (ปากกา)

ค�าขยาย (Le modificateur)

เทคนิคการจ�าค�าขยาย คือ

 - จ�าจากรากศพัท์ของหน่วยค�าทีเ่ติมไปข้างหน้าหรอืหลงัค�าขยาย 
 - จ�าค�าที่มีความหมายเหมือนกันและค�าตรงกันข้าม
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 เทคนิคการจ�าศัพท์ คือ
 - จ�าความหมายและจัดหมวดหมู่ของค�า
 -  หาตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม Larousse หรอื Le Petit Robert

เทคนิคการจ�าศัพท์ คือ 

ค�าสันธาน (La conjonction)

ค�าบุพบท (La preposition)

 - ให้จ�าควบคู่ไปกับค�ากริยา เพราะภาษาฝรั่งเศสมีค�ากริยาท่ีต้อง
ใช้คู่กับบุพบทตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ

 เทคนิคการจ�าส�านวน คือ สร้างภาพในหัวและโยงเรื่องให้ได้ เช่น 
ส�านวน couper la poire en deux (แบ่งลูกแพร์เป็นสองซีก) ให้น้องๆ 
นึกภาพในหัวก่อนว่า มีลูกแพร์หน่ึงลูกแบ่งเป็นสองซีก มีคนสองคน  
แล้วมานัง่คดิว่า “เอ๊ะ ท�าไมต้องเป็นลกูแพร์นะ...แล้วท�าไมต้องแบ่งเป็น 
สองซีกด้วย” เพราะว่าลูกแพร์เป็นผลไม้ที่ดับกระหายได้ ฉะนั้น 
การแบ่งลูกแพร์เป็นสองซีก หมายถึง การประนีประนอมกันหรือ 
รอมชอมกัน ตรงนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการหน่อย

คือ ค�าที่เชื่อมประโยคกับประโยค

คือ ค�าที่เชื่อมประโยคกับค�านาม

ส�านวนภาษาฝรั่งเศส (L'expression française)
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 หมายเหต ุ: ค�าอ่านในหนังสอืเล่มนีเ้ป็นเพียงการถอดเสยีง 
เสมือนจริงเท่านั้น เพราะภาษาไทยไม่มีเสียงที่สามารถใช้แทน
ภาษาฝรัง่เศสได้โดยตรง ถ้าน้อง ๆ  ต้องการจะอ่านให้ถูก ให้น้องๆ 
อ่านตามหลักสัทศาสตร์สากล หรือ L'alphabet phonétique 
international (API) ซึ่งตามหลักสัทศาสตร์สากลแล้ว อักษร
แต่ละตัวจะมีท้ังเสียงก้อง-ไม่ก้อง หรือการอ่านออกเสียงตัว r 
ที่แตกต่างกันตามภูมิภาคของฝรั่งเศสเอง
 ในหนังสือเล่มนี้จะมีการเชื่อมเสียง (la liaison) ระหว่าง
สระกับพยัญชนะเสมอ เช่น un aspirateur จะอ่านว่า  
เอิง นาซปิราเตอร์ ถึงแม้ว่าปกติแล้ว aspirateur จะอ่านว่า  
“อาซปิราเตอร์” ก็ตาม แต่ในท่ีนีใ้ส่ un ไปข้างหน้า ท�าให้เกิดการ
เชื่อมเสียงระหว่างตัว n และสระ a เป็น “นาซปิราเตอร์” แทนที่
จะเป็น “อาซปิราเตอร์” เฉยๆ หากน้องพบค�าน้ีเป็น l’aspirateur 
ก็ให้อ่านเป็น “ลาซปิราเตอร์” หรือให้น้องๆ เชื่อมเสียงสระกับ
พยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าเสมอ
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วันที่
1

ร่างกาย
(Le corps)
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le corps humain

les organes

le trait du visage

เลอะ กอร์ ซิวแมง

เล ซอร์กาน

เลอะ เทร ดู วิซาฌ

ร่างกายมนุษย์

อวัยวะ

ลักษณะใบหน้า

ให้น้องๆ  พยายามจ�าค�าศัพท์ตามภาพ เห็นค�าศัพท์แล้วนึกภาพ 
ให้ออกครบั เมือ่จ�าค�าศพัท์ได้แล้วให้โยงกับค�ากรยิาทีส่มัพันธ์กบัอวัยวะ
เหล่านั้น

เทคนิคการจ�าศัพท์

รา่งกาย (Le corps)
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วัน
ที่ 

1

15

อวัยวะตา่งๆ (Les organes)

l’œil
(ตา)

le sourcil
(คิ้ว)

la poitrine
(หน้าอก)

le ventre
(ท้อง)

l’orteil
(นิ้วเท้า)

la cuisse
(ต้นขา)

les cheveux
(ผม)

le nez
(จมูก)

la bouche
(ปาก)

le bras
(แขน)

la main
(มือ)

le genou
(หัวเข่า)

le pied
(เท้า)

le coude
(ข้อศอก)

l’oreille
(หู)
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 la tête ลา แตต ศีรษะ

 le crâne เลอะ คราน กะโหลก 

 le pouls เลอะ ป ู ชีพจร

 la sueur ลา ซุเออร ์ เหงื่อ

 le nerf เลอะ แนร ์ เส้นประสาท

 les cheveux เล เชอเวอ ผม

 le visage เลอะ วิซาฌ 
ใบหน้า

 la figure ลา ฟิกุร ์

 le front เลอะ ฟรง หน้าผาก

 l’œil  เลย ตา (เอกพจน์)

 les yeux เล ซิเยอ ตา (พหูพจน์)

 l’oreille โลแรย หู

 le nez เลอะ เน จมูก
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วัน
ที่ 

1

17

 le sourcil เลอะ ซูร์ซ ิ คิ้ว

 la paupière ลา โปปิแยร ์ หนังตา 

 la prunelle ลา ปรุแนล ลูกนัยน์ตา

 la joue ลา ฌ ู แก้ม

 la mâchoire ลา มาชัวร ์ กราม

 la bouche ลา บูช ปาก

 la lèvre ลา แลฟวร ์ ริมฝีปาก

 la langue ลา ลองก ์ ลิ้น

 la dent ลา ดอง ฟัน

 la barbe ลา บารบ ์ เครา

 la moustache ลา มูสตาช หนวด

 la ride ลา ริด รอยย่น

 le menton เลอะ มองตง คาง
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 le cou เลอะ ก ู คอ

 la nuque ลา นุค ต้นคอ

 la pomme d’Adam ลา ปอม ดาดอง ลูกกระเดือก

 la gorge ลา กอรฌ ์ คอหอย

 le bras เลอะ บรา แขน

 le coude  เลอะ กูด ข้อศอก

 l’épaule เลโปล หัวไหล่

 le poing เลอะ ปวง ก�าปั้น

 le poignet เลอะ ปัวเย ข้อมือ

 la paume ลา โปม ฝ่ามือ

 la main ลา แมง มือ

 le doigt เลอะ ดัว นิ้วมือ

 l’ongle ลงเกลอะ เล็บ
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วัน
ที่ 

1

19

 la poitrine ลา ปัวทรีน หน้าอก

 le sein เลอะ แซง เต้านม

 le ventre เลอะ วองทร ์ ท้อง

 le nombril เลอะ นงบริล สะดือ

 le dos เลอะ โด หลัง

 les fesses เล แฟส ก้น

 la hanche ลา อองช ์ สะโพก

 la cuisse ลา กุยซ ์ ต้นขา

 le mollet เลอะ มอแล น่อง

 le genou เลอะ เฌอน ู หัวเข่า

 la cheville ลา เชอวีย ์ ข้อเท้า

 le talon เลอะ ตาลง ส้นเท้า

 l’orteil ลอร์แตย นิ้วเท้า
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 le pied เลอะ ปิเย เท้า

 l’os* ลอซ กระดูก

 la chair ลา แชร ์ เนื้อ

 le sang เลอะ ซอง เลือด

 la peau ลา โป ผิว

หมายเหตุ : *ค�านี้หากเป็นเอกพจน์ให้อ่านว่า ออซ หากเป็นพหูพจน ์
 ให้อ่านเป็น โอ
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วัน
ที่ 

1

21

l’estomac เลซตอมา กระเพาะ

l’intestin แลงแตสแตง ล�าไส้

le cœur เลอะ เกอร์ หัวใจ

le poumon เลอะ ปูมง ปอด

le foie เลอะ ฟัว ตับ

le rein เลอะ แรง ไต

le cerveau เลอะ แซร์โว
สมอง

la cervelle ลา แซร์แวล

ภายในร่างกาย (Dans le corps)
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le pouce
(นิ้วโป้ง)

l’index
(นิ้วชี้)

le majeur
(นิ้วกลาง)

l’annulaire
(นิ้วนาง)

l’auriculaire
(นิ้วก้อย)

 le pouce เลอะ ปูซ นิ้วโป้ง

 l’index แลงแดกซ ์ นิ้วชี้

 le majeur เลอะ มาเฌอร ์ นิ้วกลาง

 l’annulaire ลานูแลร ์ นิ้วนาง

 l’auriculaire โลริกุแลร ์ นิ้วก้อย

มือ (La main)
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วัน
ที่ 

1

23

ค�ากริยาที่เกี่ยวข้อง

 V. s’agenouiller  
ซาเฌอนูอิเย คุกเข่า

 
 (เพราะมีค�าว่า
 genou = เข่า)

 V. s’énerver 

เซแนร์เว ประสาทเสีย
 (เพราะมีค�าว่า
 nerf = เส้นประสาท
 และรากศัพท์
 é = ex = ออก)

 V. saigner 
เซเย เลือดไหล (เพราะมีค�าว่า

 sang = เลือด แฝงอยู่)

 V. s’asseoir ซาซัวร ์ นั่งลง

 V. se lever เซอ เลอเว ลุกขึ้น ตื่นนอน

 V. tenir เตอนีร์ ถือ

 V. jeter เฌอเต ขว้าง

 V. lancer ลองเซ ปล่อย
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V. marcher มาร์เช เดิน

V. courir กูรีร์ วิ่ง

V. tomber ตงเบ หกล้ม ตก

V. attraper อาทราเป ตะครุบ จับ

V. porter ปอร์เต
สวมใส่

V. mettre แมทร์

V. poser โปเซ วาง

V. écouter เอกูเต ฟัง

V. entendre อองตองเดรอะ ได้ยิน

V. voir วัวร์ เห็น

V. regarder เรอการ์เด มอง

V. sentir ซองตีร์ ดมกลิ่น

V. manger มองเฌ กิน

page1_7569U.indd   24 6/8/2563 BE   09:25



25

วัน
ที่ 

1

25

วันที่
2

ครอบครัวและ
ความสัมพันธ์

(La famille et la 
relation)
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 les membres เล มองบร์ สมาชิก

 paternel ปาแตร์แนล ฝ่ายพ่อ

 maternel มาแตร์แนล ฝ่ายแม่

 le couple เลอะ กูปล์ คู่สามีภรรยา

 l’arbre ลาร์เบรอะ แผนภูมิแสดง
 généalogique เฌเนอาลอฌิค ล�าดับเครือญาติ

ครอบครวัและความสัมพันธ์
(La famille et la relation)
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วัน
ที่ 

2ให้น้องๆ ลองไล่ล�าดบัของสมาชิกในครอบครวัให้ได้ว่า ปูย่่า ตายาย 
พ่อแม่ ลกูหลาน หลานเขย ลกูสะใภ้ ภาษาฝรัง่เศสใช้ค�าว่าอะไร รวมถึง
สถานภาพ ค�ากริยา และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆ 

เทคนิคการจ�าศัพท์

le grand-père

(ตา)

la grand-mère

(ยาย)

le fils

(ลูกชาย)

la fille

(ลูกสาว)

la mère

(แม่)

le père

(พ่อ)

la grand-mère

(ย่า)

le grand-père

(ปู่)
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le père เลอะ แปร์ พ่อ

la mère ลา แมร์ แม่

les parents เล ปารอง พ่อแม่

le fils เลอะ ฟิซ ลูกชาย

la fille ลาฟีย์ ลูกสาว

le frère เลอะ แฟร์ พี่ชาย น้องชาย

la sœur ลา เซอร์ พี่สาว น้องสาว

les jumeaux เล ฌุโม แฝดชาย

les jumelles เล ฌุแมล แฝดหญิง

le grand-père เลอะ กรอง-แปร์ ปู่ ตา

la grand-mère ลา กรอง-แมร์ ย่า ยาย

le petit-fils เลอะ เปอติ-ฟิซ
หลานชาย 

(ปู่ ย่า ตา ยาย)

le neveu เลอะ เนอเวอ
หลานชาย

(ลุง ป้า น้า อา)

สมาชกิในครอบครวั (Les membres de la famille)
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วัน
ที่ 

2

	
 la nièce ลา นีแอซ

 หลานสาว
   (ลุง ป้า น้า อา)

 la petite-fille ลา เปอติต-ฟีย์
 หลานสาว

   (ปู่ ย่า ตา ยาย)

 le cousin เลอะ กูแซง ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)

 la cousine ลา กูซีน ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)

 la tante ลา ตองต ์ ป้า น้า อา (หญิง)

 l’oncle ลงคล์ ลุง น้า อา (ชาย)

 l’arrière-grand-père ลาริแยร์-กรอง-แปร ์ ปู่ทวด ตาทวด

 l’arrière-grand-mère ลาริแยร์-กรอง-แมร ์ ย่าทวด ยายทวด

 l’arrière-petit-fils  ลาริแยร์-เปอติ-ฟิซ เหลน (ชาย)

 l’arrière-petite-fille ลาริแยร์-เปอติต-ฟีย ์ เหลน (หญิง)

 le beau-père เลอะ โบ-แปร์
 พ่อตา พ่อสามี

   พ่อบุญธรรม

  
la belle-mère ลา แบล-แมร์

 แม่ยาย แม่สามี
   แม่บุญธรรม

 le beau-fils เลอะ โบ-ฟิซ
 ลูกเขย

   ลูกชายบุญธรรม
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le gendre เลอะ ฌองดร์ ลูกเขย

la belle-fille ลา แบล-ฟีย
ลูกสะใภ้

ลูกสาวบุญธรรม

la bru ลา บรุ ลูกสะใภ้

les parents  
adoptifs

เล ปารอง 
ซาดอปติฟ พ่อแม่บุญธรรม

la bonne 
d’enfants

ลา บอน 
ดองฟอง พี่เลี้ยงเด็ก

la nourrice ลา นูริซ แม่นม

les ancêtres เล ซองแซทร์ บรรพบุรุษ

les aïeuls เล ซาอิเยอล
ปู่ย่า ตายาย
บรรพบุรุษles aïeux เล ซาอิเยอ

la progéniture ลา พรอเฌนิตุร์ ลูกหลาน

le parrain เลอะ ปาแรง พ่อทูนหัว

la marraine ลา มาแรน แม่ทูนหัว
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วัน
ที่ 

2 le mariage เลอะ มาริยาฌ การแต่งงาน

 les fiançailles เล ฟิยองแซย การหมั้น

 la bague ลา บาก 
แหวนหมั้น de fiançailles เดอ ฟิยองแซย 

 le mariage civil เลอะ มาริยาฌ ซิวิล การจดทะเบียนสมรส

 le mari เลอะ มาร ิ
สามี

 l’époux เลปู 

 la femme ลา ฟาม 
ภรรยา

 l’épouse เลปูซ 

 

le faire-part เลอะ แฟร์-ปาร์

 บัตรแจ้งข่าว (ที่เรียกว่า
     บัตรแจ้งข่าว เนื่องจาก
     เป็นการส่งให้คนที่เราอยาก 
     ให้รู้ข่าว  โดยมักจะแนบ
     un carton d'invitation  
      หรือบัตรเชิญเล็กๆ ไปด้วย)  

 la naissance ลา แนซองซ ์ การเกิด

 l'acte de ลักต์ เดอ  
ใบสูติบัตร naissance แนซองซ์

การแต่งงาน (Le mariage)
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 le prénom เลอะ เพรนง ชื่อ

 le nom เลอะ นง 
นามสกุล

 le nom de famille เลอะ นง เดอ ฟามีย ์

 le surnom เลอะ ซุร์นง ชื่อเล่น 

 l’anniversaire               ลานนิแวร์แซร์        วันครบรอบ / วันเกิด

 le divorce เลอะ ดิวอรซ ์ การหย่าร้าง

 la mort ลา มอร ์
การตาย

 le décès เลอะ เดแซ 

 l’acte de décès ลักต์ เดอ เดแซ ใบมรณบัตร

 le cadavre เลอะ กาดาฟร ์ ศพ

 le mort เลอะ มอร ์
คนตาย

 le défunt เลอะ เดเฟิง

ความตาย (La mort)
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วัน
ที่ 

2

 la tombe ลา ตงบ์ หลุมฝังศพ

 l’incinération แลงซิเนราซิยง การเผาศพ

 l’enterrement ลองแตร์มอง การฝังศพ

 les funérailles เล ฟุเนราย งานศพ

 les cendres เล ซองดร ์ อัฐิ

 l’urne cinéraire ลุรน์ ซิเนแรร ์ โกศ

 les condoléances เล กงดอเลอองซ ์ ความเสียใจ

 la succession ลา ซุคเซสซิยง การสืบทอด 

 l’orphelin ลอร์เฟอแลง เด็กก�าพร้า (ชาย)

 l’orpheline ลอร์เฟอลีน เด็กก�าพร้า (หญิง)

 l’héritage เลริตาฌ มรดก
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ค�าคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

	
	
 célibataire เซลิบาแตร ์ โสด

 fiancé ฟิยองเซ หมั้น

 marié  มาริเย แต่งงาน

 veuf เวิฟ ม่าย

 respectable แรซแปคตาบล์ ที่เคารพ

 jeune เฌิน วัยรุ่น หนุ่มสาว

 adolescent อะดอเลสซอง วัยรุ่น

 âgé อาเฌ แก่

 sage ซาฌ เรียบร้อย ฉลาด

 gentil ฌองต ิ สุภาพ ใจดี

 ingrat แองกรา อกตัญญู

 reconnaissant เรอกอแนซอง กตัญญู
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วัน
ที่ 

2

 biologique บิยอลอฌิก ทางสายเลือด

 enfantin อองฟองแตง ที่เป็นเด็ก

 majeur มาเฌอร ์ บรรลุนิติภาวะ

 mineur มิเนอร์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 V. descendre de เดสซองดร์ เดอ สืบเชื้อสายมาจาก

 V. aimer เอเม รัก

 V. honorer ออนอเร ให้เกียรติ ยกย่อง

 V. élever เอเลอเว เลี้ยงดู

 V. vénérer  เวเนเร นับถือ

 V. appartenir à อาปาร์เตอนีร์ อา เป็นของ

 V. grandir กรองดีร ์ เติบโตขึ้น

ค�ากริยาที่เกี่ยวข้อง
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V. vieillir วิแยยยีร์ แก่ลง

V. rajeunir ราเฌอนีร์ ท�าให้เด็กลง

V. mourir มูรีร์ เสียชีวิต

V. perdre แปร์เดรอะ สูญเสีย

V. épouser เอปูเซ
แต่งงานกับ

V. se marier avec เซอ มาริเย อแวค

V. gâter กาเต ตามใจ

V. punir ปุนีร์ ลงโทษ
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วัน
ที่ 

1

37

วันที่
3

ภายในบ้าน
(Dans la maison)
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บา้น (La Maison)

la fenêtre (หน้าต่าง)

la chambre

(ห้องนอน)

le salon (ห้องนั่งเล่น) la cuisine (ห้องครัว)

la salle de bain 

(ห้องน�้า)

le toit  (หลังคา)
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วัน
ที่ 

3

 การจ�าศัพท์ในหมวดนี้ให้นึกเป็นภาพ และแยกให้ออกว่าแต่ละค�า
หมายถึงอะไรและอยู่ส่วนไหนของบ้าน

เทคนิคการจ�าศัพท์

ที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ (Les types de logement)

 le bâtiment เลอะ บาติมอง ตึก อาคาร

 la maison ลา เมซง บ้าน

 de campagne เดอ กองปาญ ...ต่างจังหวัด

 la résidence ลา เรซิดองซ์
 secondaire                   เซอกงแดร์            

บ้านพักต่างจังหวัด

 le chalet เลอะ ชาแล บ้านบนภูเขา

 le studio เลอะ สตุดิโย ห้องพัก

 l’appartement ลาปารต์มอง อพาร์ตเมนต์ /
   คอนโด

	

page1_7569U.indd   39 6/8/2563 BE   09:25



40

ค�ากริยาที่เกี่ยวข้อง

	
	
	
	

 V. déménager เดเมนาเฌ ย้ายออก

 V. emménager อองเมนาเฌ ย้ายเข้า

 V. louer ลูเอ เช่าหรือให้เช่า

 V. fonder ฟงเด ตั้งขึ้น ก่อตั้ง

 V. installer แองสตาเล ติดตั้ง

 V. s’installer แซงสตาเล ปักหลัก

 V. construire กงสทรุย 
ก่อสร้าง

 V. bâtir  บาตีร ์

 V. démolir เดมอลีร์ รื้อ

 V. modifier มอดิฟิเย ดัดแปลง

 V. habiter อาบิเต อาศัย

 V. arranger อารองเฌ จัดเรียง
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