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หลักเกณฑการทับศัพทภาษาฝรั่งเศส 

 ๑. การทับศัพทภาษาฝรั่งเศสตามหลักเกณฑนี้ยึดการออกเสียงเปนหลักโดยถายเสียงสระและพยัญชนะ 
  ตามที่ออกเสียงในภาษาฝรัง่เศส และมีตารางเทียบเสยีงพยัญชนะ เสียงกึ่งสระ และเสียงสระไวใหเปน 
  แนวเทียบ 
 ๒. สัญลักษณแทนเสียงที่แสดงไวในตารางใชตาม Le Petit Robert.  Dictionnaire de la langue franCaise,  
  2006 อยางไรก็ดี ผูทับศัพทอาจใชพจนานุกรมการออกเสียงหรือพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสเลมอ่ืนก็ได  
  เพราะการออกเสียงไมตางกันมากนัก แตผูใชตองทําความเขาใจเรือ่งสัญลักษณ สัทอักษร หรือวิธีการ 
  ออกเสียงของพจนานุกรมเลมน้ัน ๆ ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละเลม สัทอักษรสากลนั้นนอกจากจะใช 
  อักษรโรมันแทนเสียงแลว ยังไดใชสัญลกัษณอ่ืน ๆ อีก ตัวอยางตอไปน้ีนํามาจาก Le Petit  Robert.  
  Dictionnaire de la langue franCaise, 2006 สัญลักษณที่ปรากฏในเครื่องหมาย [ ] หมายถึง  
  สัญลักษณที่ใชแทนเสียงอาน เชน 
   เสียง S ในคํา cher [SE{] 
   เสียง Z ในคํา rouge [{ uZ] 
   เสียง ¯ ในคํา signe [si¯] 
   เสียง y ในคํา perdu [pE{dy] 
   เสียง O ในคํา feu [fO] 
   เสียง ø ในคํา heure [ø{] 
   เสียง ç) ในคํา mon [mç)] 
 ๓. คําภาษาฝรั่งเศสที่รับมาใชในภาษาไทยเปนเวลานานแลว และมีคําไทยเขียนไวใชแทนจนเปนทีย่อมรับ 
  กันทั่วไป อาจใชตามรูปคําที่เขียนกัน เชน 
   Napole ¤on [napçleç)] = นโปเลียน 
   champagne [SA)pa¯] = แชมเปญ 
 ๔. คําทับศัพททีมี่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เชน คําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชือ่ 
  ประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมอืงหลวง ชื่อแรและชื่อธาตุ ฯลฯ ใหใชตามประกาศครั้งลาสุด 
 ๕. เสียงสระที่ปรากฏในสัทอักษรที่อยูตนคํา เม่ือทับศัพทเปนภาษาไทยใหใส อ เพ่ือเปนทุนใหสระเกาะ 
  ดวย เชน  
   aide [Ed] = แอด 
   il [i l] = อีล 
   haute [ot] = โอต 



 ๒ 

 ๖. ในภาษาฝรั่งเศส เสียงสั้นยาวของสระไมทําใหความหมายเปลี่ยนแปลง แตในการออกเสียงพบวาเสียง 
  สระสวนใหญในพยางคปดที่ตามดวยพยญัชนะอโฆษะ (sourd) ซึ่งไดแกเสียง p, t, k, s, f และ S สั้น 
  กวาเสียงสระในพยางคเปดและพยางคปดที่ตามดวยพยัญชนะโฆษะ (sonore) ซึ่งไดแก เสียง b, d, g,  
  z, v, Z, l, {, m, n และ ¯  จึงไดกําหนดใหถายเสียงสระในพยางคปดที่ตามดวยพยัญชนะอโฆษะเปน  
  สระเสียงสั้น และเสียงสระในพยางคปดที่ตามดวยพยญัชนะโฆษะรวมทั้งเสียงสระในพยางคเปดเปน 
  สระเสียงยาว  
   เสียงสระในพยางคปดทีต่ามดวยพยญัชนะอโฆษะ ทับศัพทเปนสระเสียงสัน้ เชน 
    patte [pat] = ปต 
    slip [s l i p] = สลิป 
    et̂re [Et{] = แอ็ทร 
    botte [bçt] = บ็อต 
    route [{ut] = รุต 
   เสียงสระในพยางคปดทีต่ามดวยพยญัชนะโฆษะรวมทั้งเสียงสระในพยางคเปด ทับศัพท 
   เปนสระเสียงยาว เชน 
    chat [Sa] = ชา 
    il [i l] = อีล 
    aide [Ed] = แอด 
    forum [fç{çm] = ฟอรอม 
    rouge [{uZ] = รูฌ 
   ยกเวนเสียงสระ o ใหทับศัพทเปน โ– ทั้งในพยางคปดและพยางคเปด เชน 
    beau [bo] = โบ 
    Beauce [bos] = โบส 
    rose [{ oz] = โรซ 
 ๗. ในภาษาฝรั่งเศสมีการแบงพยางคอยางชัดเจน เชน animer [anime] จะแบงพยางคที่เสียง a แยก 
  เสียง n เปนพยัญชนะตนของพยางคถัดไป จึงทับศัพทเปน “อานีเม”   คํา litige [litiZ] จะแบงพยางค 
  ที่เสียง i  แยกเสียง t เปนพยัญชนะตนของพยางคถัดไป จึงทับศพัทเปน “ลีตฌี”   แมคําที่มีพยัญชนะ 
  ซอน ๒ ตัวในรูปเขียน จะออกเสียงเพียงเสียงเดียว เชน chopper [Sçpe] ก็จะแบงพยางคที่เสียง ç  
  แยกเสียง p เปนพยัญชนะตนของพยางคถัดไป เม่ือทับศัพทไมตองซอนพยัญชนะอีกหนึ่งตัว เชน  
   chopper [Sçpe] = ชอเป 
   accueil [akøj] = อาเกย 



 ๓ 

 ๘. โดยปรกติระบบเสียงพยัญชนะ p, t, k ในภาษาฝรั่งเศสจะไมมีเสียงพนลม แตในการออกเสียง 
  จริง พบวามีการออกเสียงพนลมดวยเม่ือตามดวยเสียง { จึงไดกําหนดใหเสียง p, t, k ในภาษา 
  ฝรั่งเศสใชตวัพยัญชนะไทยที่เปนเสียงพนลม ดังนี้ 
  ๘.๑ กําหนดใหเสียง p ใช พ เม่ือตามดวยเสียง { เชน 
   pre ¤nom [p{enç)] = เพรนง 
   prune [p{yn] = พรูน 
  ๘.๒ กําหนดใหเสียง t ใช ท เม่ือตามดวยเสียง { เชน 
   train [t{E)] = แทร็ง 
   entre ¤e [A)t{e] = อ็องเทร 
  ๘.๓ กําหนดใหเสียง k ใช ค เม่ือตามดวยเสียง { เชน 
   cri [k{ i] = ครี 
   cre ¤er [k{ee] = เครเอ 
 ๙. เครื่องหมายทัณฑฆาตในภาษาไทยใชฆาอักษรที่ไมตองการออกเสียง เชน “รัตน” ในคําทับศัพท 
  ภาษาฝรั่งเศสใหใชกํากับตวัอักษรที่อานตามอักขรวิธีไทยไมได โดยใชหลักเกณฑดังนี้ 
  ๙.๑ เสียงพยัญชนะที่อยูทายพยางคในภาษาฝรั่งเศส พจนานุกรมบางเลมกําหนดใหมีเสียง ´ บาง 
   เลมไมกําหนดใหมีเสียง ´ แตเม่ือออกเสียงจะมีการออกเสียงเล็กนอย ในการทับศพัทไดกําหนด 
   ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตที่พยัญชนะตัวสุดทายของพยางค เชน 
   fouine [fwin´, fwin] = ฟูยน 
   ombre [ç)b{´, ç)b{] = องบร 
  ๙.๒ ในการทับศัพทเสียงกึ่งสระ j ซึ่งกําหนดใหใช ย เม่ือตามหลังสระบางเสียง เชน i ไมสามารถ 
   ออกเสียงตามระบบเสียงภาษาไทยได จึงใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับบนตวั ย เชน  
   bille [bij] = บีย 
   fille [fij] = ฟย 
  ๙.๓ คําที่มีเสียงพยัญชนะทาย ๒ เสียง หรือมากกวา ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัว 
   สุดทายแตเพียงแหงเดียว เชน 
   feutre [fOt{] = เฟทร 
   bouddhiste [budist] = บูดิสต 
   cycle [sikl] = ซิกล 
   registre [{´Zist{] = เรอฌิสทร 
   vivre [viv{] = วีฟวร 
   reprendre [{(´)p{A)d{] = เรอพร็องดร 



 ๔ 

  ๙.๔ คําที่มีเสียงพยัญชนะ { หลังสระ ซึ่งกําหนดใหใช ร ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว  
   บนตวั ร เชน 
   cher [SE{] = แชร 
   voiture [vwaty{] = วัวตูร 
   parlement [pa{l´mA)] = ปารเลอม็อง 
  ๙.๕ คําที่มีเสียงพยัญชนะทายมากกวา ๒ เสยีง และมีรูปพยัญชนะ r อยูหลังสระ ไมตองใส ร และให 
   ใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน 
   cercle [sE{kl] = แซ็กล 
   Sartre [sa{t {] = ซาทร 
   tertre [t E { t {] = แต็ทร 
 ๑๐. คําทับศัพทใหใชไมไตคูในกรณีดังตอไปน้ี 
  ๑๐.๑ ในคําที่มีเสียงสระ E (แอะ) และเสียง ç (เอาะ) เม่ือมีตัวสะกด เชน 
   mettre [m Et{] = แม็ทร 
   messe [mEs] = แม็ส 
   botte [bçt] = บ็อต 
   socque [sçk] = ซ็อก 
  ๑๐.๒ ในคําที่มีเสียงสระนาสิก (voyelles nasales) E) และ A) เชน 
   vin [vE)] = แว็ง 
   vent [vA)] = ว็อง 
   ยกเวนเสยีง ø) และ ç‚ เน่ืองจากขอจํากัดในการพิมพ เชน 
   brun [b{ø)] = เบริง 
   mon [mç)] = มง 
 ๑๑. การเขียนคําทบัศัพทชื่อเฉพาะมีหลักเกณฑดังนี้ 
  ๑๑.๑ คําทับศัพทที่เปนชื่อและนามสกุล ใหเขียนตามการเขียนในภาษาฝรัง่เศส เชน 
    Jacques  Chirac [Zak Si{ak]  = ฌัก  ชีรัก 
    Nicolas  Sarkozy [nikçla sa{kçzi]  = นีกอลา  ซารกอซี 
    Antoine de Lavoisier [A)twan d´ lavwasje] = อ็องตวน เดอ ลาววัซีเย 
    Guy de Maupassant [ki d´ mopasA)]  = กี เดอ โมปาซ็อง 
    Jean de la Fontaine [ZA) d´ l a fç)tEn]  = ฌ็อง เดอ ลา ฟงแตน 
    Jean-Paul Sartre [ZA) pçl sa{t{]  = ฌ็อง-ปอล ซาทร 
    Jean-Pierre Raffarin [ZA) pjE{ {afa{E)] = ฌ็อง-ปแยร ราฟาแร็ง 
  ๑๑.๒ คําทับศัพทที่เปนคํานําหนานามหรือตําแหนงที่ตามดวยชื่อ ใหเขียนทับศัพทติดกนั แตถาตาม 
    ดวยนามสกุล ใหเขียนทบัศพัทแยกกัน เชน 
    Comte de Paris [kç) d´ p a{ i]  = กง เดอ ปารี 
    Baron de Coubertin [ba{ç) d´ kubE{t E)] = บารง เดอ กูแบรแต็ง 
 



 ๕ 

  ๑๑.๓ คําทับศัพทที่เปนชื่อเฉพาะหรือสํานวน ใหเขียนติดกัน เชน 
    La vache qui rit [lavaSki{i] = ลาวัชกีร ี
    Le Havre [l´av{]  = เลออาฟวร 
  ๑๑.๔ คําที่มีเครื่องหมายยัติภังค (-) ใหใสเครื่องหมายยัติภังคตามการเขียนในภาษาฝรั่งเศส เชน 
    la Croix-Rouge [l a k{wa {uZ]  = ลา ครัว-รูฌ 
    Saint-Julien-Chapteuil [sE) ZyljE) S a p t ø j] = แซ็ง-ฌูวลีแย็ง-ชัปเตย 
    Pont-Saint-Martin [pç) sE) ma{tE)]  = ปง-แซ็ง-มารแต็ง 
    va-et-vient [va e vjE)]   = วา-เอ-วีแย็ง 
      ยกเวนคําทีมี่เครื่องหมายยัติภังคพรอมกับมีการเชื่อมเสียง ใหเขียนติดกัน เชน 
      L’Académie des Beaux-Arts [l a k a d e m i de boza{] = ลากาเดมี เด โบซาร 
      Champs-Elysées [SA)zel ize]  = ช็องเซลีเซ 
      Saint-Honore @ [sE)tçn ç{e]  = แซ็งตอนอเร 
 ๑๒.  คํายอใหเขียนชื่อตวัอักษรนั้น ๆ เปนภาษาไทย ดังนี้ 
  A   =  อา B   =  เบ  C   =  เซ 
  D   =  เด E   =  เออ  F    =  แอ็ฟ 
  G   =  เฌ H   =  อัช  I     =  อี 
  J    =  ฌี K   =  กา  L     =  แอล 
  M   =  แอม N   =  แอน  O    =  โอ 
  P    =  เป Q   =  กูว  R    =  แอร 
  S    =  แอ็ส T    =  เต  U    =  อูว  
  V    =  เว W   =  ดูเบลอเว X    =  อิกซ 
  Y    =  อีแกร็ก Z    =  แซด 
 ๑๓.  รูปพยัญชนะ h มี ๒ ประเภทคือ h muet  และ h aspire @  ซึ่งจะไมออกเสียงทั้งคู หากเปนคําที่นําหนา 
    ดวย h muet ใหเชื่อมเสียงพยัญชนะทายคําที่นําหนา h muet กับเสียงสระที่ตามมา เชน hôtel [çtEl] 
    = ออแตล หากเปนคําที่นาํหนาดวย h aspire@ ไมตองเช่ือมเสียง ซึ่งในพจนานุกรมการออกเสียงจะใช 
    เครื่องหมาย [»] นําหนา เชน le haricot [l ´ »a{iko] = เลอ อารีโก 
 ๑๔.  ในการทับศัพทกลุมคําภาษาฝรั่งเศส จะมีการเชื่อมเสียง กลาวคือ เชื่อมเสียงพยัญชนะทายคํากับ 
    สระซึ่งเปนเสียงตนของคาํที่ตามมา หรือ h muet เชน 
   une e @cole [ynekçl]  = อูวเนกอล 
   les hommes [lezçm]  = เลซอม 
    ๑๔.๑  ในการทับศัพทตองแสดงการเชื่อมเสียงนั้นโดยใชพยัญชนะทายคําของพยางคแรกประสม 
      กับสระตนคาํที่ตามมา การเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศสใหเชื่อมเสียงในกรณีตอไปน้ี 
      - ระหวางคํานําหนานามกับคําขยายที่อยูหนาคํานามกับคํานาม เชน 
        des e @le $ves [dezelEv] = เดเซแลฟว 
        mes amis [mezami] = เมซามี 
        les beaux-arts [l e b o z a {] = เลโบซาร 
     - ระหวางสรรพนามที่อยูหนาคํากริยากับคํากริยา เชน 



 ๖ 

        Je vous aime [Z ´ v u z E m] = เฌอวูแซม 
        Vous avez [vuzav e] = วูซาเว 
        Il habite [ilabit]  = อีลาบิต 
     - ในกลุมคําที่ตองเช่ือมเสยีง (les groupes fige @s) เชน 
        de temps en temps [d´tA)zA)tA)] = เดอต็องซ็องต็อง 
        mot a $ mot [motamo] = โมตาโม 
    ๑๔.๒  การเชื่อมเสียงจะทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงที่สําคัญ ดังนี้ 
       - รูปพยัญชนะ s และ x ซึ่งปรกติไมออกเสียง จะออกเสียง z เชน 
         les anne @es [lezan e] = เลซาเน 
       deux heures [døzø{] = เดอเซอร 
    ๑๔.๓  ไมเชื่อมเสียงในกรณีตอไปน้ี 
        - หลัง et เชน  
         mon fre $re et une amie [m ç )f{E{ e ynami] = มง แฟรร เอ อูวนามี 
        - หนาคําที่ขึ้นตนดวย h aspire @  เชน 
         les he @ros [l e »e{o]  = เล เอโร 
 



 ๗ 

ตารางเทยีบเสียงพยญัชนะภาษาฝรั่งเศส 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป∗ ตัวอยาง คําทับศัพท 

p ป p- par [pa{] ปาร 
  -p- spe @cial [spesjal] สเปซียาล 
   splendide [splA)did] สปล็องดีด 
  -pe pipe [pip] ปป 
  -b- absence [apsA)s] อัปซ็องส 
   subtilite@ [s y p t i l i t e] ซุปตีลเีต 

(เม่ือมีเสียง { ตามมา) พ pr- pre ¤nom [p{enç)] เพรนง 
   prune [p{yn] พรูน 
  -pr- esprit [Esp{i] แอ็สพรี 

t ต t- ton [tç)] ตง 
  -t- stable [stabl] สตาบล 
   stylo [s t i l o] สตีโล 
  -tt- attendre [atA)d{] อาต็องดร 
  -te vite [vit] วิต 
  -d- adsorber [atsç{be] อัตซอรเบ 

(เม่ือมีเสียง { ตามมา) ท tr- train [t{E)] แทร็ง 
  -tr- entre ¤e [A)t{e] อ็องเทร 
   structure [st{ykty{] สทรุกตูร 

k ก c- cafe ¤ [k a f e] กาเฟ 
  qu- quai [ke] เก 
  -k- ski [ski] สกี 
  -c sac [sak] ซัก 

(เม่ือมีเสียง { ตามมา) ค cr- cre ¤er [k{ee] เครเอ 
   cri [k{i] ครี 
  -cr- scrutin [sk{ytE)] สครูวแต็ง 
   scrupule [sk{ypyl] สครูวปลู 

ks 
(เม่ืออยูทายคํา) 

กซ -xe fixe [fiks] ฟกซ 

                                                           
∗ รูปพยัญชนะที่อยูหนาเครื่องหมาย – แสดงวาอยูในตําแหนงพยัญชนะตน 
  รูปพยัญชนะที่อยูหลังเครื่องหมาย – แสดงวาอยูในตําแหนงพยัญชนะสะกด 



 ๘ 

 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

s 
(ในตําแหนงพยัญชนะตน) 

 
(ในตําแหนงพยัญชนะ

สะกด) 

ซ 
 
 
ส 
 

c- 
s- 

-ss- 
-ss- 
-x 

cine ¤ma [sinema] 
sensation [sA)sasjç)] 
passage [pAsaZ] 
rosse [rçs] 
dix [dis] 

ซีเนมา 
ซ็องซาซียง 
ปาซาฌ 
ร็อส 
ดิส 

z ซ z- 
-x- 
-se 

ze ¤ro [zero] 
deux amis [dOzami] 
rose [roz] 

เซโร 
เดอซามี 
โรซ 

b บ b- 
-bb- 
-be 

bon [bç)] 
abbaye [a b e i] 
robe [{çb] 

บง 
อาเบอี 
รอบ 

d ด d- 
-dd- 
-de 

dans [dA)] 
addition [adisjç)] 
mode [mçd] 

ด็อง 
อาดีซียง 
มอด 

g 
 
 

gz 

ก 
 
 

กซ 

g- 
 

-gue 
-x- 

gare [ga{] 
gout̂ [gu] 
vague [vag] 
examen [EgzamE)] 

การ 
กู 
วาก 
แอกซาแม็ง 

f ฟ f- 
-ff- 
ph- 
-f 
 

fille [fij] 
effet [efE] 
photo [fçto] 
vif [vif] 
bøuf [bøf] 

ฟย 
เอแฟ 
ฟอโต 
วิฟ 
เบิฟ 

S ช ch- 
 
 

-che 
 

cher [SE{] 
chocolat [Sçk çla] 
chic [Sik] 
poche [pçS] 
miche [m i S] 

แชร 
ชอกอลา 
ชิก 
ปอช 
มิช 



 ๙ 

 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

v 
(ในตําแหนงพยัญชนะตน) 

 
(ในตําแหนงพยัญชนะ

สะกด) 

(ถาพยัญชนะทายเปน
พยัญชนะควบ ใหใส

เครื่องหมายทัณฑฆาตที่
ตัวสุดทาย) 

ว 
 
 

ฟว 
 

v- 
w- 
-v- 
-ve 

 
-vre 

 

voiture [vwaty{] 
wagon [vagç)] 
sauvetage [sovtaZ] 
bave [bav] 
vive [viv] 
vivre [viv{] 

วัวตูร 
วากง 
โซฟวตาฌ 
บาฟว 
วีฟว 
วีฟวร 

Z 
 

ฌ j- 
 

-ge 

joue [Z u] 
joufflu [Zufly] 
rouge [{uZ] 

ฌ ู
ฌูฟลวู 
รูฌ 

l ล l- 
-ll- 

lit [l i] 
belle [bEl] 

ล ี
แบล 

{ 
 

ร r- 
-rre 
rh- 

riz [{ i] 
terre [tE{] 
rhume [{ym] 

รี 
แตร 
รูม 

m ม m- 
-mm- 

mettre [mEt{] 
emmel̂er [A)mele] 

แม็ทร 
อ็องเมเล 

n น n- 
-nn- 
-mne 

notre [nçt{] 
anne ¤e [ane] 
automne [otçn, çtçn] 

น็อทร 
อาเน 
โอตอน,  
ออตอน 

¯ ญ -gn- 
-gne 

mignon [mi¯ç)] 
signe [si¯] 

มีญง 
ซีญ 

 



 ๑๐ 

ตารางเทยีบรูปพยัญชนะภาษาฝรั่งเศส 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

b- b บ bon [bç)] บง 

-bb- b บ abbaye [a b e i] อาเบอี 

-b p ป absence [apsA))s] อัปซ็องส 

   subtilite@ [s y p t i l i t e] ซุปตีลเีต 

-be b บ robe [{çb] รอบ 

c- k ก cafe ¤ [k a f e] กาเฟ 

 s ซ cine ¤ma [sinema] ซีเนมา 

-c k ก sac [sak] ซัก 

ch- S ช cher [SE{] แชร 

   chocolat [Sçk çla] ชอกอลา 

   chic [Sik] ชิก 

-che S ช poche [pçS] ปอช 

   miche [m i S] มิช 

cr- k{ คร cre ¤er [k{ee] เครเอ 

   cri [k{i] ครี 

-cr- k{ คร scrutin [sk{ytE)] สครูวแต็ง 

   scrupule [sk{ypyl] สครูวปลู 

d- d ด dans [dA)] ด็อง 

-dd- d ด addition [adisjç)] อาดีซียง 

-d- t ต adsorber [atsç{be] อัตซอรเบ 

-de d ด mode [mçd] มอด 

f- f ฟ fille [fij] ฟย 

-ff- f ฟ effet [efE] เอแฟ 

-f f ฟ bøuf [bøf] เบิฟ 

   vif [vif] วิฟ 
 



 ๑๑ 
 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

g- g ก gare [ga{] การ 

   gout̂ [gu] กู 

-gn- ¯ ญ mignon [mi¯ç)] มีญง 

-ge Z ฌ rouge [{uZ] รูฌ 

-gne ¯ ญ signe [si¯] ซีญ 

-gue g ก vague [vag] วาก 

j- Z ฌ joue [Z u] ฌ ู

   joufflu [Zufly] ฌูฟลวู 

-k- k ก ski [ski] สกี 

kr- k{ คร Krivine [k { i vi n] ครีวีน 

   krypton [k{iptç‚] คริปตง 

l- l ล lit [l i] ล ี

-ll- l ล belle [bEl] แบล 

m- m ม mettre [mEt{] แม็ทร 

-mm- m ม emmel̂er [A)mele] อ็องเมเล 

-mne n น automne [otçn, çtçn] โอตอน,  
ออตอน 

n- n น notre [nçt{] น็อทร 

-nn- n น anne ¤e [ane] อาเน 

p- p ป par [pa{] ปาร 

-p- p ป spe @cial [spesjal] สเปซียาล 

   splendide [splA)did] สปล็องดีด 

-pe p ป pipe [pip] ปป 

ph- f ฟ photo [fçto] ฟอโต 

pr- p{ พร pre ¤nom [p{enç)] เพรนง 

   prune [p{yn] พรูน 

-pr- p{ พร esprit [Esp{i] แอ็สพรี 



 ๑๒ 
 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

qu- k ก quai [ke] เก 

r- { ร riz [{ i] รี 

rh- { ร rhume [{ym] รูม 

-rre { ร terre [tE{] แตร 

s- s ซ sensation [sA)sasjç)] ซ็องซาซียง 

-ss- s ซ passage [pAsaZ] ปาซาฌ 

-se z ซ rose [roz] โรซ 

-ss- s ส rosse [rçs] ร็อส 

t- t ต ton [tç)] ตง 

-t- t ต stable [stabl] สตาบล 

   stylo [s t i l o] สตีโล 

-te t ต vite [vit] วิต 

tr- t { ทร train [t{E)] แทร็ง 

-tr- t { ทร entre ¤e [A)t{e] อ็องเทร 

   structure [st{ykty{] สทรุกตูร 

-tt- t ต attendre [atA)d{] อาต็องดร 

v- v ว voiture [vwaty{] วัวตูร 

-v- v ว sauvetage [sovtaZ] โซฟวตาฌ 

-ve v ฟว bave [bav] บาฟว 

   vive [viv] วีฟว 

-vre v{ 
 

ฟวร 
(ถาพยัญชนะทายเปน 
พยัญชนะควบ ใหใส 
เครื่องหมายทัณฑฆาต 

ที่ตวัสุดทาย) 

vivre [viv{] วีฟวร 



 ๑๓ 
 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

w- v ว wagon [vagç)] วากง 

-xe ks กซ fixe [fiks] ฟกซ 

-x s ส dix [dis] ดิส 

-x- gz กซ examen [EgzamE)] แอกซาแม็ง 

-x- z ซ deux amis [dOzami] เดอซามี 

z- z ซ ze ¤ro [zero] เซโร 

 



 ๑๔ 

ตารางเทยีบเสียงกึ่งสระภาษาฝรั่งเศส 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

j ย -il travail [t{avaj] ทราวาย 
   accueil [akøj] อาเกย 
   orgueil [ç{gøj] ออรเกย 
   øil [øj] เอย 
  -lle bille [bij] บีย∗

   grille [g { i j] กรีย 
  -lle- briller [b { i j e] บรีเย 
   billet [b i j e] บีเย 
  -ier crier [k { i j e] ครีเย 
  -y- payer [peje] เปเย 

j E 
 
 

jE) 

– ีแย–, เ– ีย 
 

– ีแย็ง, เ– ียง 

-ie- 
-ie ›- 
-ie- 

ciel [sjEl] 
sie›cle [sjEkl] 
mien [mjE)] 

ซีแยล, เซียล 
ซีแย็กล, เซียกล
มีแย็ง, เมียง 

เสียงพยัญชนะ + j + 
เสียงสระ 

เสียงพยัญชนะ 
+ – ี + ย + เสียง

สระ 

-ie- 
-ien- 
-ia 
-ia- 

pied [pje] 
patient [pasjA)] 
Bastia [bastja] 
social [sçsjal] 

ปเย 
ปาซีย็อง 
บัสตียา 
ซอซียาล 

j (เม่ืออยูตนคํา) + 
เสียงสระ 

อี + ย + เสียง
สระ 

ion 
yo- 
yeu- 

ion [jç)] 
Yonne [jçn] 
yeux [j O] 

อียง 
อียอน 
อีเยอ 

                                                           
∗ ในการทับศัพทเสียงกึ่งสระ j ซึ่งกําหนดใหใช ย เมื่อตามดวยสระบางเสียง เชน เสียง i ไมสามารถออกเสียงตามระบบเสียง 
   ภาษาไทยได จึงใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับบนตัว ย 



 ๑๕ 

 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

w 
(ในตําแหนงตน

พยางค) 
 

ว ou- 
 
 

w∗- 

oui [wi] 
ouate [wat] 
ouest [wEst] 
whisky [wiski] 

ว ี
วัต 
แว็สต 
วิสก ี

wa 
(เม่ือไมมีพยัญชนะ
ตนนําและไมมี
ตัวสะกด) 

อัว oi- oiseau [w a z o] อัวโซ 

wa 
(เม่ือมีพยัญชนะตน

นํา) 
พยัญชนะตน + wa 

+ ตัวสะกด 

–ว 
 
 

–ว– 

-oi 
 
 

-oine 

moi [mwa] 
 
 
moine [mwan] 

มัว 
 
 
มวน 

wE) –วง -oin loin [lwE)] ลวง 
wi 
 

–ย  
 

-oui 
-oui- 

enfoui [A)fwi] 
fouine [fwin] 

อ็องฟูย 
ฟูยน 

wE – ู + แอ -oue- mouette [mwEt] มูแอ็ต 
we – ู + เอ -oue- louer [lwe] ลูเอ 

Á + เสียงสระ – ุ -u- conduire [kç)dÁi{] 
nuage [nÁaZ] 
muet [mÁE] 
muette [m Á E t] 
suisse [sÁis] 
suite [sÁit] 

กงดุอีร 
นุอาฌ 
มุแอ 
มุแอ็ต 
ซุอีส 
ซุอิต 

Ái 
(เม่ือเปนพยางคเปด) 

– ุย -ui 
-ui- 

lui [lÁi] 
huissier [Áisje] 

ลุย 
อุยซีเย 

 
 
                                                           
∗ w ในตําแหนงพยัญชนะตนที่ออกเสียง w สวนใหญเปนคํายืมมาจากภาษาอังกฤษ 



 ๑๖ 

ตารางเทยีบรูปของเสียงกึ่งสระภาษาฝรั่งเศส 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-i + สระ เสียงพยัญชนะ + j + 
เสียงสระ 

เสียงพยัญชนะ + – ี 
+ ย + เสียงสระ 

Bastia [bastja] บัสตียา 

   social [sçsjal] ซอซียาล 

   pied [pje] ปเย 

   patient [pasjA)] ปาซีย็อง 

   crier [k { i j e] ครีเย 

   fier [fje] ฟเย 

ion j (เม่ืออยูตนคํา) + เสียง
สระ 

อี + ย + เสียงสระ ion [jç)] อียง 

-ie- j E – ีแย, เ– ีย ciel [sjEl] ซีแยล, เซียล 

-ie- jE) – ีแย็ง, เ– ียง mien [mjE)] มีแย็ง, เมียง 

-ie ›- j E – ีแย, เ– ีย sie ›cle [sjEkl] ซีแย็กล, เซียกล 

-สระ + il เสียงสระ + j สระ + ย travail [t{avaj] ทราวาย 

   accueil [akøj] อาเกย 

   orgueil [ç{gøj] ออรเกย 

   øil [øj] เอย 

-lle j ย bille [bij] บีย 

   grille [g { i j] กรีย 

-lle + พยัญชนะ
ทาย 

j e ย + เ– briller [b { i j e] บรีเย 

   billet [b i j e] บีเย 

oi- wa อัว oiseau [w a z o] อัวโซ 

-oi wa –ว moi [mwa] มัว 

-oin wE) –วง loin [lwE)] ลวง 

-oine พยัญชนะตน + wa + 
ตัวสะกด 

–ว– moine [mwan] มวน 

ou- w ว oui [wi] ว ี



 ๑๗ 

 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

ou- w ว ouate [wat] วัต 

   ouest [wEst] แว็สต 

-oue- wE – ู + แอ mouette [mwEt] มูแอ็ต 

-oue- we – ู + เอ louer [lwe] ลูเอ 

-oui- wi –ย fouine [fwin] ฟูยน 

-oui wi –ย enfoui [A)fwi] อ็องฟูย 

-u- Á + เสียงสระ – ุ nuage [nÁaZ] นุอาฌ 

   muet [mÁE] มุแอ 

   muette [m Á E t] มุแอ็ต 

   suisse [sÁis] ซุอิส 

   suite [sÁit] ซุอิต 

   conduire [kç)dÁi{] กงดุอีร 

-ui Ái 
(เม่ือเปนพยางคเปด) 

– ุย lui [lÁi] ลุย 

-ui- Ái 
(เม่ือเปนพยางคเปด) 

– ุย huissier [Áisje] อุยซีเย 

w∗- w ว whisky [wiski] วิสก ี

-y- j ย payer [peje] เปเย 

y- j + เสียงสระ – ี + ย + เสียงสระ les yeux [l e z j O] เลซเียอ 

yeu- j + เสียงสระ อี + ย + เสียงสระ yeux [j O] อีเยอ 

yo- j + เสียงสระ อี + ย + เสียงสระ Yonne [jçn] อียอน 

 
                                                           
∗ w ในตําแหนงพยัญชนะตนที่ออกเสียง w สวนใหญเปนคํายืมมาจากภาษาอังกฤษ 



 ๑๘ 

ตารางเทยีบเสียงสระภาษาฝรั่งเศส 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

i – ิ -y- cycle [sikl] ซิกล 
(เม่ือตามดวย  -i- slip [s l i p] สลิป 

พยัญชนะอโฆษะ)   mite [m i t] มิต 
   pic [pik] ปก 
   vif [vif] วิฟ 
   vice [vis] วิส 
   riche [{ i S] ริช 
   bouddhiste [budist] บูดิสต 
   registre [{´Zist{] เรอฌิสทร 
  -ï- naïf [naif] นาอิฟ 

i – ี i- il [i l] อีล 
(เม่ือเปนพยางคเปด  i fl- i flle [i l] อีล 

หรือตามดวย  -i- finir [fini] ฟนี 
พยัญชนะโฆษะ)   lit [l i] ล ี

   vie [vi] ว ี
   re @gime [{eZim] เรฌีม 
   Chine [Sin] ชีน 
   vigne [vi¯] วีญ 
   rire [{ i {] รีร 
   toubib [tubib] ตูบีบ 
   Candide [kA)did] ก็องดีด 
   digue [dig] ดีก 
   vive [viv] วีฟว 
   cerise [s´{iz] เซอรีซ 
   litige [l i t i Z] ลีตฌี 

e เ– -e ¤  
-e- 
 

beaute ¤  [bote] 
chanter [SA)te] 
chez [Se] 
clef [kle] 
pied [pje] 

โบเต 
ช็องเต 
เช 
เกล 
ปเย 

   dessin [desE‚] เดแซ็ง 



 ๑๙ 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

e เ– -e- les [l e] 
Manet [m a n e] 

เล 
มาเน 

E แ–ะ -e- sceptique [sEptik] แซ็ปติก 
(เม่ือตามดวย   mettre [mEt{] แม็ทร 

พยัญชนะอโฆษะ)  e-̂ et̂re [Et{] แอ็ทร 
  -e- messe [mEs] แม็ส 
   chef [SEf] แช็ฟ 
  -e $- se $che [sES] แซ็ช 

E แ– ai- aide [Ed] แอด 
(เม่ือเปนพยางคเปด  -ai- craie [k{E] แคร 

หรือตามดวย   mais [m E] แม 
พยัญชนะโฆษะ)   fait [fE] แฟ 

   faible [fEbl] แฟบล 
   faire [fE{] แฟร 
  e- elle [El] แอล 
  -e $- pe $re [pE{] แปร 
  -e-̂ fev̂e [fEv] แฟฟว 
  -ë- noël [nçEl] นอแอล 
   Joël [ZoEl] โฌแอล 
  -ei- seigle [sEgl] แซกล 
   seize [sEz] แซซ 
   neige [nEZ] แนฌ 

a –ะ -a- nappe [nap] นัป 
(เม่ือตามดวย   patte [pat] ปต 

พยัญชนะอโฆษะ)   sac [sak] ซัก 
   Chirac [Si{ak] ชีรัก 
   Armagnac [a{ma¯ak] อารมาญัก 

a –า -a- chat [Sa] ชา 
(เม่ือเปนพยางคเปด  -e- prudemment [p{ydamA))] พรูวดาม็อง 

หรือตามดวย   solennel [sçlanEl] ซอลาแนล 
พยัญชนะโฆษะ)   femme [fam] ฟาม 



 ๒๐ 

 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

a –า -ea- 
-a- 
 
 
 

Jeanne [Zan] 
campagne [kA))pa¯] 
canal [kanal] 
de @part [depa{] 
baobab [baçbab] 

cascade [kaskad] 

vague [vag] 

ฌาน 
ก็องปาญ 
กานาล 
เดปาร 
บาออบาบ 
กัสกาด 
วาก 

A 
(เม่ือตามดวย

พยัญชนะอโฆษะ) 

–ะ -a-̂ pat̂e [pAt] ปต 

A 
(เม่ือเปนพยางคเปด

หรือตามดวย
พยัญชนะโฆษะ) 

–า 
 

-a- 
-a-̂ 

cas [kA] 
hal̂er [Ale] 

กา 
อาเล 

o โ– -eau 
-eau- 
-au- 

 
-au 
-o 

beau [bo] 
Beauce [bos] 
haut [o] 
haute [ot] 
mate ¤riau [mate{jo] 
do [do] 

โบ 
โบส 
โอ 
โอต 
มาเตรีโย 
โด 

  -o- 
 

-o-̂ 

dos [do] 
rose [{oz] 
cot̂e [kot] 

โด 
โรซ 
โกต 

ç 
(เม่ือตามดวย

พยัญชนะอโฆษะ) 

เ–าะ o- 
-o- 
 

opter [çpte] 
botte [bçt] 
socque [sçk] 

อ็อปเต 
บ็อต 
ซ็อก 

ç 
(เม่ือเปนพยางคเปด

หรือตามดวย
พยัญชนะโฆษะ) 

–อ -o- 
-u- 

donne [dçn] 
forum [fç{çm] 

ดอน 
ฟอรอม 



 ๒๑ 
 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

u 
(เม่ือตามดวย

พยัญชนะอโฆษะ) 
u 

(เม่ือเปนพยางคเปด
หรือตามดวย

พยัญชนะโฆษะ) 

– ุ 
 
 
– ู 

-ou- 
 
 

-ou $  
-ou-̂ 
-aou- 
-ou- 

route [{ut] 
 
 
ou $ [u] 
gout̂ [gu] 
saoul [su] 
rouge [{uZ] 

รุต 
 
 
อู 
กู 
ซู 
รูฌ 

y 
(เม่ือตามดวย

พยัญชนะอโฆษะ) 

(เม่ือตามดวย
พยัญชนะโฆษะ) 

(เม่ือเปนพยางค
เปด) 

 

– ุ  
 
 

– ู 
 

– ูว 
 
 

-u- 
 
 

-u- 
 

-u 
-u ̂
-u- 

papyrus [papi{ys] 
chute [Syt] 
 

budget [bydZE] 
sur [sy{] 
perdu [pE{dy] 
du ̂[dy] 
humide [ymid] 

ปาปรุส 
ชุต 
 

บูดแฌ 
ซูร 
แปรดูว 
ดูว 
อูวมีด 

O 
 

เ–อ -eu 
-eu- 

 
 

-eu-̂ 
-øu 

feu [fO] 
Meuse [mOz] 
feutre [fOt{] 
deuxie$me [d O zjEm] 
jeun̂e [ZOn] 
vøu [vO] 

เฟอ 
เมิซ 
เฟทร 
เดอซีแยม 
เฌิน 
เวอ 

ø เ–อ -eu- 
øu- 
-ue- 

heure [ø{] 
øuf [øf] 
accueil [akøj] 

เออร 
เอิฟ 
อาเกย 



 ๒๒ 

 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

´ เ–อ -e le [l ´] เลอ 
  -e- reprendre [{(´)∗p{A)d{] เรอพร็องดร 
   dessus [d(´)∗sy] เดอซูว 
   leve @e [l´ve] เลอเว 
   re @glementer [{egl´mA))te] เรเกลอม็องเต 
   parlement [pa{l´mA))] ปารเลอม็อง 
  -on- monsieur [m´sjO] เมอซีเยอ 

E) แ– ็ง -in vin [vE)] แวง็ 
  -im- timbre [tE)b{] แต็งบร 
  -yn- syndicat [sE)dika] แซ็งดีกา 
  -ym- sympathie [sE)pati] แซ็งปาต ี
  -ein plein [plE)] แปล็ง 
  -eim- Reims [{E)s] แร็งส 
  -ain main [mE)] แม็ง 
  -aim faim [fE)] แฟง 
  -en moyen [mwajE)] มัวแย็ง 
   europe@en [O { çpeE)] เออรอเปแอ็ง 

ø)∗∗ เ– ิง -un 
-um 

brun [b{ø)] 
parfum [pa{ fø)] 

เบริง 
ปารเฟง 

ç) –ง -on 
om- 
-om 

mon [mç)] 
ombre [ç)b{] 
nom [nç)] 

มง 
องบร 
นง 

                                                           
∗ เสียง ´ ในวงเล็บยังคงออกเสียงแตออกเสียงเพียงเล็กนอย ในกรณีที่อยูในพยางคแรกใหทับศัพทเปน เ–อ ในกรณีที่อยูใน
พยางคกลางคําหรือทายคําไมตองทับศัพท 
 
∗∗ ปจจุบันมีแนวโนมวาคนฝรั่งเศสสวนใหญออกเสียงเปน E) = แ– ็ง ยกเวน un [ø)] ออกเสียงไดอยางเดียวคือ เอิง 



 ๒๓ 

 

เสียง ตัวอักษรไทย รูป ตัวอยาง คําทับศัพท 

A) – ็อง -en- 
-em- 
-an- 
-am- 
-aen 
-aon 
-ient 

 

vent [vA)] 
membre [mA)b{] 
sans [sA)] 
chambre [SA)b{] 
Caen [kA)] 
Laon [lA)] 
client [k l i j A)] 
patient [pasjA)] 

ว็อง 
ม็องบร 
ซ็อง 
ช็องบร 
ก็อง 
ล็อง 
กลีย็อง 
ปาซีย็อง 

 
 



 ๒๔ 

ตารางเทยีบรูปสระภาษาฝรั่งเศส 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-a- A 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–า cas [kA] กา 

-a- a 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

–ะ nappe [nap] นัป 

   patte [pat] ปต 

   sac [sak] ซัก 

   Chirac [Si{ak] ชีรัก 

   Armagnac  
   [a{ma¯ak] 

อารมาญัก 

-a- a 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–า chat [Sa] ชา 

   campagne [kA)pa¯] ก็องปาญ 

   canal [kanal] กานาล 

   de @part [depa{] เดปาร 

   baobab [baçbab] บาออบาบ 

   cascade [kaskad] กัสกาด 

   vague [vag] วาก 

-a-̂ A 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

–ะ pat̂e [pAt] ปต 

-a-̂ A 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–า hal̂er [Ale] อาเล 

-aen A) – ็อง Caen [kA)] ก็อง 



 ๒๕ 

 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-ai- E 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

แ– aide [Ed] แอด 

-ai-   craie [k{E] แคร 

   mais [m E] แม 

   fait [fE] แฟ 

   faible [fEbl] แฟบล 

   faire [fE{] แฟร 

-aim E) แ– ็ง faim [fE)] แฟง 

-ain E) แ– ็ง main [mE)] แม็ง 

-am- A) – ็อง chambre [SA)b{] ช็องบร 

-an- A) – ็อง sans [sA)] ซ็อง 

-aon A) – ็อง Laon [lA)] ล็อง 

-aou u – ู saoul [su] ซู 

-au o โ– mate ¤riau [mate{jo] มาเตรีโย 

-au- o โ– haut [o] โอ 

   haute [ot] โอต 

-e ´ เ–อ le [l ´] เลอ 

e- E 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

แ– elle [El] แอล 

-e- e เ– chanter [SA)te] ช็องเต 

   chez [Se] เช 

   clef [kle] เกล 

   pied [pje] ปเย 

   dessin [desE‚] เดแซ็ง 

   les [l e] เล 

   Manet [m a n e] มาเน 
 



 ๒๖ 
 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-e- E 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

แ–ะ sceptique [sEptik] 
mettre [mEt{] 
messe [mEs] 

แซ็ปติก 
แม็ทร 
แม็ส 

   chef [SEf] แช็ฟ 

-e- a 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–า prudemment 
   [p{ydamA))] 
solennel [sçlanEl] 

พรูวดาม็อง 
 
ซอลาแนล 

   femme [fam] ฟาม 

-e- ´ เ–อ reprendre 
[{(´)∗p{A)d{] 

เรอพร็องดร 

   dessus [d(´)∗sy] เดอซูว 

   leve @e [l´ve] เลอเว 

   re @glementer 
[{egl´mA))te] 

เรเกลอม็องเต 

   parlement [pa{l´mA))] ปารเลอม็อง 

-e ¤ e เ– beaute ¤  [bote] โบเต 

-e $- E 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

แ– pe $re [pE{] แปร 

e-̂ E 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

แ–ะ et̂re [Et{] แอ็ทร 

-e $- E 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

แ–ะ se $che [sES] แซ็ช 

                                                           
∗ เสียง ´ ในวงเล็บยังคงออกเสียงแตออกเสียงเพียงเล็กนอย ในกรณีที่อยูในพยางคแรกใหทับศัพทเปน เ–อ ในกรณีที่อยูใน
พยางคกลางคําหรือทายคําไมตองทับศัพท 
 



 ๒๗ 
 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-e-̂ E 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

แ– fev̂e [fEv] แฟฟว 

-ë- E 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

แ– noël [nçEl] 
Joël [ZoEl] 

นอแอล 
โฌแอล 

-ea- a 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ 
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–า Jeanne [Zan] ฌาน 

-eau o โ– beau [bo] โบ 

-eau- o โ– Beauce [bos] โบส 

-ei- E 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

แ– seigle [sEgl] แซกล 

   seize [sEz] แซซ 

   neige [nEZ] แนฌ 

-eim- E) แ– ็ง Reims [{E)s] แร็งส 

-ein E) แ– ็ง plein [plE)] แปล็ง 

-em- A) – ็อง membre [mA)b{] ม็องบร 

-en E) แ– ็ง moyen [mwajE)] มัวแย็ง 

   europe@en [O { çpeE)] เออรอเปแอ็ง 

-en- A) – ็อง vent [vA)] ว็อง 

-eu O เ–อ feu [fO] เฟอ 

-eu- O เ–อ Meuse [mOz] เมิซ 

   feutre [fOt{] เฟทร 

   deuxie$me [d O zjEm] เดอซีแยม 

-eu- ø เ–อ heure [ø{] เออร 

-eu-̂ O เ–อ jeun̂e [ZOn] เฌิน 

i- i 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

– ี il [i l] อีล 

 



 ๒๘ 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-i- i 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะอโฆษะ) 

– ิ slip [s l i p] 
mite [m i t] 

สลิป 
มิต 

   pic [pik] ปก 

   vif [vif] วิฟ 

   vice [vis] วิส 

   riche [{ i S] ริช 

   bouddhiste 
   [budist] 

บูดิสต 

   registre [{´Zist{] เรอฌิสทร 

-i- i 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือตาม

ดวยพยัญชนะโฆษะ) 

– ี finir [fini] 
lit [l i] 
vie [vi] 

ฟนี 
ล ี
ว ี

   re @gime [{eZim] เรฌีม 

   Chine [Sin] ชีน 

   vigne [vi¯] วีญ 

   rire [{ i {] รีร 

   toubib [tubib] ตูบีบ 

   Candide [kA)did] ก็องดีด 

   digue [dig] ดีก 

   vive [viv] วีฟว 

   cerise [s´{iz] เซอรีซ 

   litige [l i t i Z] ลีตฌี 

-ï- i 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะอโฆษะ) 

– ิ naïf [naif] นาอิฟ 

i fl- i 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือตาม

ดวยพยัญชนะโฆษะ) 

– ี i flle [i l] อีล 

-ient A) – ็อง client [k l i j A)] กลีย็อง 

   patient [pasjA)] ปาซีย็อง 



 ๒๙ 
 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-im- E) แ– ็ง timbre [tE)b{] แต็งบร 

-in E) แ– ็ง vin [vE)] แวง็ 

-o o โ– do [do] โด 

o- 
 

ç 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

เ–าะ opter [çpte] อ็อปเต 

-o- o โ– dos [do] โด 

   rose [{oz] โรซ 

-o- ç 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

เ–าะ botte [bçt] 
socque [sçk] 

บ็อต 
ซ็อก 

-o- ç 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–อ donne [dçn] ดอน 

-o-̂ o โ– cot̂e [kot] โกต 

-om ç) –ง nom [nç)] นง 

om- ç) –ง ombre [ç)b{] องบร 

-on ç) –ง mon [mç)] มง 

-on- ´ เ–อ monsieur [m´sjO] เมอซีเยอ 

-ou- u – ู route [{ut] รุต 

-ou $ u – ู ou $ [u] อู 

-ou-̂ u – ู gout̂ [gu] กู 

-øu O เ–อ vøu [vO] เวอ 

øu- ø เ–อ øuf [øf] เอิฟ 

-u- ç 
(เม่ือเปนพยางคเปดหรือ
ตามดวยพยญัชนะโฆษะ) 

–อ forum [fç{çm] ฟอรอม 

-u y 
(เม่ือเปนพยางคเปด) 

– ูว perdu [pE{dy] 
humide [ymid] 

แปรดูว 
อูวมีด 



 ๓๐ 

 

รูป เสียง ตัวอักษรไทย ตัวอยาง คําทับศัพท 

-u- y 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

– ุ papyrus [papi{ys] 
structure [st{ykty{] 

ปาปรุส 
สทรุกตูร 

-u- y 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

โฆษะ) 

– ู budget [bydZE] 
sur [sy{] 

บูดแฌ 
ซูร 

-u ̂ y 
(เม่ือเปนพยางคเปด) 

– ูว du ̂[dy] ดูว 

-ue- ø เ–อ accueil [akøj] อาเกย 

-um ø) เ– ิง, แ– ็ง∗ parfum [pa{ fø)] ปารเฟง,  
ปารแฟง 

-un ø) เ– ิง, แ– ็ง∗ brun [b{ø)] เบริง, แบร็ง 

-y- i 
(เม่ือตามดวยพยัญชนะ

อโฆษะ) 

– ิ cycle [sikl] ซิกล 

-ym- E) แ– ็ง sympathie [sE)pati] แซ็งปาต ี

-yn- E) แ– ็ง syndicat [sE)dika] แซ็งดีกา 
 
 

                                                           
∗ ปจจุบันมีแนวโนมวาจะออกเสียงเปน แ– ็ง ยกเวน un [ø)] ออกเสียงไดอยางเดียวคือ เอิง 
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