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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
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แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่โดยแต่ละหมวด
แยกเป็นแถบสีอยู่บริเวณขอบด้านขวา

ไม่ว่าอยากกินอะไร อยากช็อปที่ไหน 
ชี้ได้ดังใจ ไม่ต้องส่งภาษาใบ้ให้มึนงง
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สารพัดเทคนิคเที่ยวสนุก 
กินอร่อย ในราคาย่อมเยา

สร้างมิตรภาพกับชาวฝรั่งเศส 
ฝึกแนะนำตัว ทักทาย สนทนาง่าย ๆ 

ในเวลาสั้น ๆ 

สวัสด ี ฉันชื่อ... แล้วคุณล่ะ
Bonjour, je m’appelle... . Et vous ? 

บงฌูร ์ เฌอ มาแปล... เอวู้

พิเศษ! Book in Book 
ฉีกใช้งานทันท ี ให้ตามไปเช็กอิน 

11 สิ่งที่ต้องทำ 
ใน 6 เมืองท่องเที่ยวดัง

อาหารฝรั่งเศสราคาถูก
ตามโรงอาหารมหาวิทยาลัย

ซือ้ตัว๋ใบเดยีว กเ็ทีย่วไดท้ัว่
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une/la un/le

	 คำนามในภาษาฝร่ังเศสมีท้ังเพศและพจน์ มีหลักการใช้แตกต่างกัน 
แต่คำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ไม่ระบุเพศและพจน์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและ 
ใชง้านไดง้า่ยขึน้ เพราะการเลอืกใชค้ำนำหนา้เพศและพจนจ์ะมคีวามลกึซึง้ 
ทางไวยากรณ์และขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ โดยเพศและพจน์ในภาษาฝรั่งเศส 
แบ่งออกได้พอสังเขป ดังนี้

คำนำหน้านาม
ไม่ชี้เฉพาะ

คำนำหน้านาม
ชี้เฉพาะ

เพศและพจน์ในภาษาฝรั่งเศส

 le un

+

คำนามเพศชายเอกพจน์

la une คำนามเพศหญิงเอกพจน์

les des คำนามเพศชายหรอืหญงิพหพูจน์

	 เนือ่งจากมคีำนำหนา้นาม ทำใหค้ำคณุศพัทต์อ้งเปลีย่นไปตามเพศ 
และพจนด์ว้ย หนงัสอืเลม่นีจ้ะวงเลบ็คำคณุศพัทท์ีเ่ขยีนตา่งออกไปจากเดมิ 
ไว้ด้านท้าย เมื่อใช้กับคำนามเพศหญิง หรือเมื่อผู้พูดเป็นผู้หญิง เช่น	 	
 Violet (ette) วีโอเล (วีโอแล็ต)	 สีม่วง

des/les
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การออกเสียงในหนังสือเล่มนี ้

	 ธรรมชาติของภาษาฝรั่ ง เศสไม่มี  
วรรณยกุตเ์ชน่เดยีวกบัภาษาองักฤษ ผูเ้ขยีน 
จึงถอดเสียงโดยไม่ใส่วรรณยุกต์ ยกเว้น 
คำว่า Où อู๊ (ที่ไหน) เพราะเป็นคำที่ใช้ 
แสดงคำถาม
 
	 การทบัศพัทช์ือ่เฉพาะตา่ง ๆ ถอดเสยีง 
ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตย- 
สถาน (รบ.) พ.ศ. 2553 เป็นสำคัญ
 
	 ภาษาฝรั่งเศสมีเสียงพิเศษที่ไม่มีในภาษาไทยคือ เสียงตัว R  
ผู้แปลเลือกใช้ตัว /ร/ ตามข้อกำหนดของ  รบ. เพราะตำแหน่งการ 
ออกเสียงใกล้เคียงกับเสียง /r/ มากที่สุด 
	 การออกเสียง /ร/ ในที่นี้ไม่ได้ออกเสียงด้วยวิธีการกระดกลิ้น 
แตเ่ปน็ เสยีงรวัลิน้ไก ่ ออกเสยีงโดยกดลิน้ใหต้ดิกบัฟนัลา่ง วางลิน้เรยีบ 
เปน็แนวเดยีวกนั แลว้พยายามพน่ลมออกมาเหมอืนตอนกลัว้คอดว้ยนำ้ 
โดยที่ลิ้นยังกดอยู่ที่ฟันล่างเหมือนเดิม
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 /j/  ใ ช้ ตัว อักษร  /ฌ/  
ออกเสียงคล้าย ช ช้าง แต่เป็น 
เสียงสั่น  

 /g/ หากตามด้วยสระ a,  
o, u ออกเสียง /ก/

 /g/ หากตามด้วยสระ e, i, y  
ใช้ตัวอักษร /ฌ/	ออกเสียงคล้าย ช ช้าง 
แต่เป็นเสียงสั่น

 /gn/  ใช้ตัวอักษร  /ญ/ เสียงคล้าย  /น/  กับ  /ย/  ผสมกัน 
แต่เป็นเสียงขึ้นจมูก
 
 /u/ ออกเสียง /อู+อี/ โดยวางลิ้นแบบการออกเสียงสระอี แต่ 
หอ่ปากแบบสระอ ู โดยมหีลกัการถอดเสยีงดงันี ้ คอื พยางคเ์ปดิออกเสยีง 
/-ูว์/ [du ดูว์] พยางค์ปิดออกเสียง /-ู/ [budget บูดแฌ] และ 
ในกรณีที่ตามด้วยเสียง /p/ /t/ /k/ /s/ /f/ และ /ch/ ออกเสียง  
/-ุ/ [chute ชุต]
 
	 คำที่มีเสียง /เออ/ ในวงเล็บท้ายคำ [fenêtre เฟอแนต็(เทรอะ)] 
และพยัญชนะท่ีมีเคร่ืองหมายทัณฑฆาต /-์/ กำกับ [voiture วัวตูร์] คือ 
ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 
	 เสียง /แอ็ง/ /เอิง/ /อง/ และ /อ็อง/ ให้ออกเสียงขึ้นจมูก
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2



รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว

 เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
 ธงชาติ
 ภูมิอากาศ
 เวลา
 ค่าเงิน
 ระบบไฟฟ้า
 การขอวีซ่า
 เรื่องของห้องน้ำ
 การเดินทาง
 อาหารการกิน
 เทศกาลสำคัญ
 ไวไฟฟรี
 10 คำแนะนำก่อนไปฝรั่งเศส

ฉันจะไปฝรั่งเศส 
J’ irai en France.
ฌีเร อ็อง ฟร็องซ์
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เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส

	 ฝร่ังเศสหรือสาธารณรัฐฝร่ังเศส อยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก รูปร่างเป็น 
รูปหกเหลี่ยม บางครั้งคนฝรั่งเศสจึงเรียกประเทศของตนว่า Hexagone 
(เอ็กซากอน) ซ่ึงแปลว่ารูปหกเหลี่ยม มีพรมแดนติดกับประเทศต่าง  ๆ  
หลายประเทศ ไดแ้ก ่ อติาล ี สเปน สวติเซอรแ์ลนด์ ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี 
เบลเยียม โมนาโก และอันดอร์รา พรมแดนทางด้านตะวันตกติดกับ 
มหาสมุทรแอตแลนติก และทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์- 
เรเนียน พ้ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยคือ 632,834 ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 6 ประเทศผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป

	 เดิมประเทศฝรั่งเศสแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 27 แคว้น ได้แก่ 
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (France métropolitaine) 22 แคว้น  
รวมเกาะคอรซ์กิา และดนิแดนโพน้ทะเล (DOM-TOM: départements 
 et territoires d’outre-mer) อีก  5 แคว้น แต่นับตั้งแต่เดือน 
มกราคม ค.ศ.  2016 เป็นต้นไป เฉพาะประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ 
จะแบ่งเขตการปกครองใหม่เป็น 13 แคว้น
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	 ธงชาตปิระเทศฝรัง่เศสประกอบ 
ไปดว้ยแถบแนวตัง้สามส ี (Tricolore) 
คือ สีแดง สีน้ำเงิน  (สีประจำกอง 
ทหารรักษาพระนคร ในปารีส) และ 
สขีาว (สญัลกัษณแ์หง่ความภกัด ี และ 
เป็นสีของสถาบันกษัตริย์ในราชวงศ์ 
บูร์บง)

ธงชาติ

เขตการปกครองเดิม
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ภูมิอากาศ

ฤดูใบไม้ผลิ
อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูร้อน
อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง
อยู่ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน

ฤดูหนาว
อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

	 เวลาในประเทศฝรัง่เศสชา้กวา่ 
ประเทศไทย  5 ชั่วโมงนับตั้งแต่ 
เข้าฤดูใบไม้ผลิ และ  6 ชั่วโมงใน 
ฤดูหนาว

	 ใช้เงินยูโรเป็นหลัก อัตรา 
แลกเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ ค.ศ.  
2016) คือ ประมาณ 40 บาท 
ต่อหนึ่งยูโร 

เวลา ค่าเงิน
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	 การขอวีซ่าของประเทศ 
ฝรั่งเศสดำเนินการโดย  TLS- 
contact ต้ังอยู่ท่ี 175 อาคาร 
สาทรซิต้ี ช้ัน  12 ถนนสาทรใต้  
แขวง ทุ่งมหาเมฆ  เ ข ต ส าท ร  
กรุงเทพฯ 10120 
	 ถ้ าต้ องการ เดินทางไป 
ฝรั่ ง เศสและประเทศอื่น  ๆ  ใน 
ประเทศเขตเชงเก้น  ควรยื่น 
ขอคำร้องที่สถานทูตของประเทศ 
ที่จะพำนักอยู่นานที่สุด  หาก 
ประ เทศใดประ เทศหนึ่ ง ใน 
ประเทศเขตเชงเก้นปฏิเสธการ 
ร้องขอวีซ่า หมายถึงทุกประเทศ 
เขตเชงเก้นก็ปฏิเสธการร้องขอด้วย
	 ประเทศนา่เทีย่วในกลุม่เชงเกน้ (เขา้ไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่อกี) ซึง่อยู ่
ติดกับประเทศฝร่ังเศส คือ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์  
อิตาล ี สเปน และโมนาโก

การขอวีซ่า

  วซีา่ประเภทเยีย่มครอบครวั เยีย่มสว่นตวั หรอืทอ่งเทีย่ว ใชเ้วลา 
ประมาณ 7 วันทำการ
  วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่าง  ๆ  หรือการเดินทางทางธุรกิจ  
ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ

ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า
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	 ระบบกระแสไฟฟ้าใช้เท่ากับประเทศไทย  
คือ 220 โวลต์ แต่ต่างกันที่หัวปลั๊กเสียบ  
โดยจะเป็นหัวกลม 
	 นักท่องเที่ยวควรพกหัวปลั๊กเสียบ 
ไปด้วย แนะนำให้ซื้อจากเมืองไทย เพราะ 
ราคาที่ฝรั่งเศสค่อนข้างแพง

ระบบไฟฟา้

	 หากเข้าห้องน้ำในฝรั่งเศส ควรพกกระดาษชำระ 
เปียกด้วย เพราะห้องน้ำท่ีน่ีไม่มีสายฉีดน้ำ ถ้าต้องการ 
เข้าห้องน้ำเร่งด่วน มีห้องน้ำสาธารณะบริการท่ีทันสมัย 
ห้องน้ำจะทำความสะอาดตัวเอง โดยเราไม่ต้องกดน้ำ 
ห้องน้ำสาธารณะในฝรั่งเศสถือว่าหาไม่ยาก บางแห่ง 
อาจต้องจ่ายค่าบริการและมีเวลาจำกัด

เรื่องของห้องน้ำ
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การเดินทาง

รถแท็กซี่

	 รถแท็กซี่ในฝรั่งเศสนั่งได้   
3 คน เฉพาะทีต่รงดา้นหลงัคนขบั  
เท่านั้น ที่นั่งคู่คนขับมีไว้สำหรับ 
สัตว์เลี้ยง

	 การเดินทางในประเทศฝรั่งเศสที่ถือได้ว่าสะดวก รวดเร็ว และ 
ตรงเวลาที่สุดคือ ทางรถไฟ โดยแบ่งรถไฟได้เป็นสามประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่
 Métro หรือรถไฟใต้ดิน วิ่งเฉพาะในกรุงปารีส
 RER  (Réseau  Express  Régional) หรือรถไฟฟ้าวิ่งไป 
ชานเมืองปารีส
 TGV (Train à Grande Vitesse) หรือรถไฟความเร็วสูง  
วิ่งออกต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ
	 นักท่องเท่ียวสามารถเดินทาง 
โดยรถประจำทาง รถราง (Tram- 
way) หรือรถยนต์เช่าได้ ท้ังน้ี 
ข้ึนอยู่กับเมืองท่ีเดินทางไปเท่ียว  
บางเมืองการเดินทางหลักอาจจะ 
เป็นรถราง ถ้าจะพูดถึงการเดินทาง 
ทัศนาจรในกรุงปารีสที่สุดแสน 
โรแมนติกและสวยงามแล้วก็คือ 
ทางเรือ (Bateaux Mouches)

	 การดูเส้นทางเดินรถไฟในปารีส จำไว้ว่าต้องดูสถานีปลายทางเสมอ  
มิเช่นนั้นอาจหลงทางได้ง่าย
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	 ชนชาติน้ีพิถีพิถันในการรับประทานอาหารมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ 
มื้อกลางวันและมื้อเย็น ผู้คนจะใช้เวลา 2 - 3 ชั่วโมงบนโต๊ะอาหาร
	 มื้อเช้า มักจะดื่มเพียงกาแฟคู่กับครัวซองต์ ขนมปังปิ้งทาเนย  
หรือแยม และน้ำผลไม ้ ไม่นิยมกินของคาวเป็นอาหารเช้า
	 สำหรับอาหารมื้อใหญ่จะประกอบไปด้วย เหล้าเรียกน้ำย่อย  
(Appéritif) ตามด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย (Entrée) ส่วนใหญ่จะเป็น 
ซุปหรือสลัด ต่อมาเป็นอาหารจานหลัก ปริมาณจะมากกว่าบ้านเรา  
สำหรับชาวฝร่ังเศสจะรับประทานเนยแข็ง (Fromage) ก่อนขนมหวาน 
หรือผลไม้ สุดท้ายบางคนจะดื่มชา กาแฟ หรือไม่ก็เหล้าช่วยย่อย  
(Digestif)

	 น้ำประปาจากก๊อกถือว่าสะอาดและ 
ด่ืมได้ หากไม่สะอาดจะมีป้ายบอกเสมอ 
ว่า “Eau non potable” (ดื่มไม่ได้)  
บางครั้งคนฝรั่งเศสรวมทั้งนักท่องเท่ียว 
จึงดื่มจากน้ำพุ ซึ่งประหยัดค่าน้ำดื่ม 
ได้มาก

อาหารการกิน

น้ำดื่ม
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	 ประเทศฝร่ังเศสถือว่าเป็นประเทศท่ีมีวันหยุดค่อนข้างมาก ทุก  ๆ   
8 สัปดาห์จะมีวันหยุดหนึ่งครั้ง ซึ่งบางครั้งกินระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์จนถึง 
หนึ่งเดือนเลยทีเดียว และมีเทศกาลต่างกันไปในแต่ละแคว้น โดยมี 
วันสำคัญหลัก ๆ ในหนึ่งป ี ดังนี้
 Nouvel an วันปีใหม่: 1 มกราคม
 Pâques เทศกาลอสีเตอร:์ วนัจะเปลีย่นไปในแตล่ะป ี แตต่ามปกต ิ
จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 
 Fête du travail วันแรงงาน: 1 พฤษภาคม 
 Fête des Mères วันแม่: วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
 Fête des Pères วันพ่อ: วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน
 Fête nationale วันชาติ: 14 กรกฎาคม 
 Toussaint วันรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว: 1 พฤศจิกายน
 Noël เทศกาลคริสต์มาส: 25 ธันวาคม

เทศกาลสำคัญ
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ไวไฟฟรี

จุดบริการไวไฟฟร ี

สนามบิน

สัญลักษณ์จุดบริการไวไฟฟรี

Connectez  โกแน็กเต	 เชื่อมต่อ

Gratuitement  กราทุยต์ม็อง	 ฟรี

Illimité  อิลลีมีเต	 ไม่จำกัด

Réseau  เรโซ	 เครือข่าย

สถานีรถไฟประจำเมือง

สำนักงานการท่องเที่ยว
ประจำเมือง

ร้านแมคโดนัลด ์
ระบุรหัสไวไฟไว้ในใบเสร็จ  
(ป้ายร้านแมคโดนัลด์ที่ 
ฝรั่งเศสทุกร้านเป็นสีเขียว 
ตามนโยบายเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล)

ไ ม่ ค ว รท ำ ธุ ร ก ร รม 
ทางการเงินผ่านทาง 
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ

มีไวไฟฟรีที่นี่ไหม	
Est-ce qu’ il y a du wifi gratuit ici ?
แอซ ก ี ล ี ยา ดูว ์ วีฟ ี กราทุย อีซี
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 1. สแกนเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต ประกันการเดินทาง  
แล้วส่งเข้าอีเมลตัวเอง และควรล็อกเอาท์แอคเคานท์ทุกครั้ง

 2.  ควรใช้กระเป๋าเดินทาง  4 ล้อแบบผ้าเพื่อ 
ความคล่องตัวเวลาขึ้นรถไฟและไม่แตกหักง่าย หาก 
ต้องการล็อกกระเป๋า ควรใช้กุญแจ TSA approved  
เพื่อป้องกันการถูกตัดกุญแจเมื่อเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ 
กระเป๋า
 3.  ควรกล่าว  สวัสดี  [Bonjour บงฌูร์] และ  
ขอบคุณ  [Merci แมร์ซี]  แก่ผู้ให้บริการหรือเมื่อ 

ต้องการขอความช่วยเหลือทุกครั้ง และกล่าว  ขอโทษ [Pardon  
ปาร์ดง] เมื่อทำผิดพลาด เพราะเป็นมารยาทพื้นฐานของคนฝรั่งเศส
 4. ควรถามทางกับเจ้าหน้าที่รถไฟ ตำรวจหรือสถานีขายตั๋ว 
เท่านั้น มิเช่นนั้นอาจโดนมิจฉาชีพล่อลวง
 5. หากมีคนมาขอให้เซ็นเอกสารเพื่อบริจาคเงิน หรือเร่ขายของ  
ให้พูดปฏิเสธด้วย 
ค ว า ม มั่ น ใ จ ว่ า  
ไม่ ล ะ  ขอบคุณ  
[Non,  merc i .  
นง แมร์ซี] 
 

10 คำแนะนำกอ่นไปฝรัง่เศส
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 6. หากต้องการให้คนอื่นถ่ายรูปให้ ควรเลือกคนที่ใช้กล้องดูดี 
มีราคาแพง นอกจากไม่เสี่ยงโดนขโมยกล้องแล้ว ยังได้ภาพสวย  ๆ  
ด้วย
 7. เมือ่กดเงนิทีตู่ ้ ATM ควรใหเ้พือ่นยนืขนาบขา้งหลงั หากมา 
คนเดียว ควรกดเงินในห้างหรือที่โล่ง 
 8. ไม่ควรยืนเล่นโทรศัพท์ระหว่างขึ้นรถไฟ เพราะอาจจะโดน 
ล้วงกระเป๋าได้ง่าย
 9. ไม่ควรถือกระเป๋าหิ้วแบรนด์เนมใบใหญ่ให้เป็นที่ล่อตาล่อใจ 
มิจฉาชีพ ควรใช้กระเป๋าเล็กแบบคล้องคอหรือสะพายข้าง และสวม 
เสื้อคลุมทับ และยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อถือกระเป๋าแบรนด์เนม 
หากซื้อสินค้าแบรนด์เนม ควรเอาของกลับไปเก็บในที่พักก่อน
 10. หากต้องการแต่งตัวให้กลมกลืนกับคนฝรั่งเศส ควรใส่ 
เสื้อผ้าโทนสีดำ น้ำเงินเข้ม หรือน้ำตาลเข้มในฤดูหนาว และแต่งตัว 
สีสันสดใสในฤดูร้อน
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