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เทคนิคการจำ ศัพท์ภาษาฝรั่งเศส

ค�าศัพท์ภาษาฝร่ังเศส มีหลักในการแบ่งชนิดของค�าคล้ายๆ กับ
ภาษาอังกฤษ (แต่อาจจะมีกฎไวยากรณ์ที่มีรายละเอียดมากกว่า) 
หากเราต้องการจะท่องค�าศัพท์ให้ได้ 3,000 ค�าภายใน 30 วัน ก็จ�าเป็น 
ที่จะต้องเข้าใจเทคนิคในการท่องค�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�านาม
- ให้จ�าเป็นภาพ อย่าไปจ�าว่า V. courir = วิ่ง 

 ลองวาดมายด์แมพดูก็ได้ เพราะเป็นการจัดเรียงความคิดอีก 
ขั้นตอนหนึ่ง
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Les saucisses
(ไส้กรอก)

Les pommes de
terre (มันฝรั่ง)

Les carottes
(แครอท)

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
(แอปเปิ้ล)

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�าหน้าทีข่ยายค�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�าวิเศษณ์ (L'adjectif) ท�าหน้าท่ีขยายค�านามและจะ
ผันเพศ (เพศชายและหญิง) และพจน์ (เอกพจน์และพหูพจน์) 
ตามค�านามที่ขยายเสมอ เช่น 
 une voiture verte (อ่านว่า อวีน วัวตูร์ แวร์เตอะ) แปล
ว่า รถสีเขียว ค�าว่า vert (สีเขียว) ต้องเติม –e ด้วย เพราะเป็น
ค�าคุณศัพท์ท�าหน้าที่ขยายค�านามเพศหญิงเอกพจน์  อย่าง 
une voiture (รถ)
 des stylos noirs (อ่านว่า เด สตีโล นัวร์) แปลว่า ปากกา
สีด�าหลายด้าม ค�าว่า noir (สีด�า) ต้องเติม –s ด้วย เพราะเป็น
ค�าคุณศัพท์ท�าหน้าท่ีขยายค�านามเพศชายพหูพจน์  อย่าง 
des stylos (ปากกา)

ค�าขยาย (Le modificateur)

เทคนิคการจ�าค�าขยาย คือ

 - จ�าจากรากศพัท์ของหน่วยค�าทีเ่ตมิไปข้างหน้าหรอืหลงัค�านาม
 - จ�าค�าที่มีความหมายเหมือนกันและค�าตรงกันข้าม
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 เทคนิคการจ�าศัพท์ คือ
 - จ�าความหมายและจัดหมวดหมู่ของค�า
 - ยกตัวอย่างประโยคอย่างง่ายๆ

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 
นกึภาพในหัวก่อนว่า มลีกูแพร์หนึง่ลกูแบ่งเป็นสองซกี มคีนสองคน แล้ว
มานัง่คดิว่า “เอ๊ะ ท�าไมต้องเป็นลกูแพร์นะ...แล้วท�าไมต้องแบ่งเป็นสอง
ซีกด้วย” เพราะว่าลูกแพร์เป็นผลไม้ที่ดับกระหายได้ ฉะน้ันการแบ่งลูก
แพร์เป็นสองซีกหมายถึง การประนีประนอมกันหรือรอมชอมกัน เพราะ
ว่าจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งได้ลูกแพร์ จึงต้องแบ่งกันน่ันเอง...ตรงน้ี 
อาจจะต้องใช้จินตนาการหน่อย

คือ ค�าที่เชื่อมประโยคกับประโยค

คือ ค�าที่เชื่อมประโยคกับค�านาม

ส�านวนภาษาฝรั่งเศส (L'expression française)

page1_7569U.indd   11 8/3/60   11:11



12

 หมายเหต ุ: ค�าอ่านในหนังสอืเล่มนีเ้ป็นเพียงการถอดเสยีง 
เสมือนจริงเท่านั้น เพราะภาษาไทยไม่มีเสียงที่สามารถใช้แทน
ภาษาฝรัง่เศสได้โดยตรง ถ้าน้อง ๆ  ต้องการจะอ่านให้ถูก ให้น้องๆ 
อ่านตามหลักสัทศาสตร์สากล หรือ L'alphabet phonétique 
international (API) ซึ่งตามหลักสัทศาสตร์สากลแล้ว อักษร
แต่ละตัวจะมีท้ังเสียงก้อง-ไม่ก้อง หรือการอ่านออกเสียงตัว r 
ที่แตกต่างกันตามภูมิภาคของฝรั่งเศสเอง
 ในหนังสือเล่มนี้ จะมีการเชื่อมเสียง (la liaison) ระหว่าง
สระกับพยัญชนะเสมอ เช่น un aspirateur จะอ่านว่า  
เอิงนาสปีราเตอร์ ถึงแม้ว่าปกติแล้ว aspirateur จะอ่านว่า  
“อาสปีราเตอร์” ก็ตาม แต่ในท่ีนีใ้ส่ un ไปข้างหน้า ท�าให้เกิดการ
เชื่อมเสียงระหว่างตัว n และสระ a เป็น “นาสปีราเตอร์” แทนที่
จะเป็น “อาสปีราเตอร์” เฉยๆ หากน้องพบค�าน้ีเป็น l’aspirateur 
ก็ให้อ่านเป็น “ลาสปีราเตอร์” หรือให้น้องๆ เชื่อมเสียงสระกับ
พยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าเสมอ
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