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บทความปริทรรศน์หนังสือ Grammaire méthodique du français

หนัั ง สืื อ ไวยากรณ์์ ฝ รั่่� ง เศส Grammaire méthodique du
français ฉบัับตีีพิิมพ์์ครั้้�งที่่�  4 ปีี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สำำ�นัักพิิมพ์์
Presses Universitaires de France (PUF) เขีียนโดย Martin Riegel,  
Jean-Christophe Pellat และ René Rioul   เนื้้�อหาหลัักในหนัังสืือเล่่มนี้้�
แบ่่งเป็็น 5 ส่่วน โดยก่่อนเข้้าสู่่�เนื้้�อหาทั้้�ง 5 ส่่วนนั้้�น มีีการเกริ่่�นนำำ�ปูพืู้้ น� ความ
รู้้�ความเข้้าใจ ทั้้�งความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�จะนำำ�เสนอต่่อไป และความเข้้าใจใน
วััตถุุประสงค์์รวมถึึงรููปแบบของหนัังสืือเล่่มนี้้�ด้้วย โดยเริ่่�มต้้นจาก Avantpropos คำำ�นำำ�  และ Conventions et symboles ข้้อตกลงความเข้้าใจ
พร้้อมรายการสััญลัักษณ์์ต่า่ งๆ ที่่�ใช้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้� ตามด้้วย Introduction
บทนำำ� แล้้วจึึงต่่อด้้วยเนื้้�อหาหลัักทั้้�ง 5 ส่่วน Première partie – Deuxième
partie – Troisième partie – Quatrième partie – Cinquième partie
และปิิดท้้ายด้้วย Bibliographie บรรณานุุกรม และ Index ดััชนีีคำำ�ศััพท์   ์
ในคำำ�นำำ�มีีการระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่าหนัังสืือไวยากรณ์์เล่่มนี้้�เหมาะ
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีงานหรืือประกอบกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาษาฝรั่่�งเศสร่่วม
สมััย ซึ่่�งหมายถึึงผู้้�เรีียนและผู้้�สอนภาษาฝรั่่�งเศส โดยมุ่่�งนำำ�เสนอในมุุมมอง
เชิิงภาษาศาสตร์์ ทั้้�งในเชิิงภาษาศาสตร์์ทั่่�วไปและภาษาต่่างประเทศด้้วย
นอกจากนี้้�คณะผู้้�แต่่งได้้แสดงความคาดหวัังให้้หนัังสืือไวยากรณ์์เล่่มนี้้�เป็็น
ผู้้�ตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับทุุกปััญหาและความยากลำำ�บากในการใช้้ภาษาฝรั่่�งเศส
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ร่่วมสมััยให้้แก่่ผู้้�อ่า่ นได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นในเรื่่�องของการเปลี่่�ยนหรืือผัันส่่วนต่่างๆ
การใช้้กาลและกริิยาในมาลาต่่างๆ รวมถึึงโครงสร้้างที่่�เป็็นปััญหาอื่่�นๆ ด้้วย
ทั้้�งนี้้�จะนำำ�เสนอในลัักษณะที่่�เรีียกว่่า méthodique หรืือบรรยายอย่่างมีี
ระเบีียบวิิธีี
ข้้ อ ตกลงความเข้้ า ใจพร้้ อ มรายการสัั ญ ลัั ก ษณ์์ ต่่ า งๆ ที่่�ใช้้ ใ น
หนัังสืือเล่่มนี้้�เขีียนไว้้ละเอีียดชััดเจน โดยแบ่่งเป็็นหััวข้้อ Conventions
typographiques หรืือข้้อตกลงความเข้้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับลัักษณะตััว
อัักษรที่่�เลืือกใช้้พิิมพ์์ในหนัังสืือเล่่มนี้้� เช่่น เมื่่�อใช้้ตััวหนาจะหมายถึึงคำำ�นั้้�น
เป็็นศััพท์์เทคนิิค ส่่วนตััวเอีียงจะใช้้กัับคำำ�หรืือประโยคและตััวอย่่างที่่�นำำ�มา
อ้้างอิิงไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้� เป็็นต้้น ส่่วนอีีกหััวข้้อหนึ่่�งคืือหััวข้้อ Abréviations
et symboles หรืือตััวอัักษรย่่อและสััญลัักษณ์์ ซึ่่�งแบ่่งกลุ่่�มย่่อยไว้้อย่่าง
ละเอีียด กล่่าวคืือแยกตามสััญลัักษณ์์กลุ่่�มหน้้าที่่�ของคำำ�  และสััญลัักษณ์์ที่่�
บอกประเภทของคำำ�  รวมถึึงสััญลัักษณ์์อื่่�นๆ ทางภาษาศาสตร์์ด้้วย ผู้้�อ่่าน
ควรได้้ทำำ�ความเข้้าใจเบื้้�องต้้นในส่่วนนี้้�ก่่อนเพราะจะเอื้้�อให้้การอ่่านเนื้้�อหา
ใน 5 ส่่วนหลัักนั้้�นลื่่�นไหลยิ่่�งขึ้้�น  
เนื้้�อหาในบทนำำ�เริ่่�มจากปููพื้้�นฐานความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับคำำ�ว่่า langue
หรืือภาษา และ grammaire หรืือไวยากรณ์์ โดยอธิิบายให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจ
แนวคิิดที่่�ว่่าภาษาต่่างๆ ที่่�มีีในโลกนั้้�นล้้วนเป็็นวิิธีกี ารสื่่�อสารหรืือเครื่่�องมืือที่่�
ใช้้ในการสื่่�อสารของมนุุษย์์ และจััดเป็็นระบบสััญลัักษณ์์อย่่างหนึ่่�ง และทุุก
ภาษามีีมิติิ ทิ างสัังคม โดยจะมีี norme หรืือบรรทััดฐานเป็็นกรอบในการเลืือก
ใช้้ให้้เหมาะสม ถููกต้้อง สอดคล้้องกัับสัังคมภาษานั้้�นๆ  จากนั้้�นจึึงนำำ�เข้้าสู่่�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับไวยากรณ์์ในทุุกมิิติตั้้ิ ง� แต่่ Grammaire et linguistique
ไวยากรณ์์กัับภาษาศาสตร์์ ไปจนถึึง Grammaires descriptives et
grammaires prescriptives ไวยากรณ์์เชิิงวรรณนากัับไวยากรณ์์บััญญััติิ
และปิิดท้้ายบทนำำ�ด้ว้ ยการอธิิบายการวิิเคราะห์์หรืือการบรรยายลัักษณะทาง
ไวยากรณ์์ทั้้�ง 5 ด้้าน เนื้้�อหาในบทนำำ�นี้้�จะช่่วยให้้ผู้้�อ่่านรู้้�และเข้้าใจที่่�มา รวม
ถึึงลัักษณะและรููปแบบการวิิเคราะห์์บรรยายภาษา เสมืือนเป็็นการเตรีียม
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ความพร้้อมเข้้าสู่่�การบรรยายลัักษณะภาษาฝรั่่�งเศสในส่่วนต่่อไป
เนื้้�อหาหลัักทั้้�ง 5 ส่่วนนั้้�น เรีียงลำำ�ดัับไว้้ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1  Première partie : Les formes de l’écrit et de l’oral phonétique et orthographe  เป็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับระบบเสีียงและระบบ
ตััวอัักษร ประกอบไปด้้วยเนื้้�อหาในบทที่่� 1 ถึึงบทที่่� 4   ดัังนี้้�
- บทที่่� 1 Chapitre I : Code oral / code écrit  เป็็นเนื้้�อหาภาพ
รวมเชิิงประวััติที่่�ิ เกี่่�ยวกัับถ้้อยคำำ�และการเขีียน เน้้นให้้ผู้้�อ่า่ นตระหนัักถึึงความ
แตกต่่างระหว่่างภาษาพููดและภาษาเขีียน รวมทั้้�งชี้้ใ� ห้้ผู้้�อ่า่ นเห็็นถึึงความต่่าง
ในการวิิเคราะห์์ภาษาเขีียนภาษาฝรั่่�งเศสและภาษาพููดภาษาฝรั่่�งเศส
- บทที่่� 2 Chapitre II : Les sons du français : phonétique et
phonologie  อธิิบายอย่่างละเอีียดเกี่่�ยวกัับเสีียงในภาษาฝรั่่�งเศส สััทศาสตร์์
และสััทวิิทยาภาษาฝรั่่�งเศส พร้้อมศััพท์์เทคนิิคที่่�ควรรู้้�ประกอบกัับตััวอย่่าง
- บทที่่� 3 Chapitre III : L’orthographe français  อธิิบายครอบคลุุม
ทั้้�งระบบตััวอัักษรในภาษาฝรั่่�งเศสและลัักษณะอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวอัักษร
ด้้วย เช่่น romain/italique ตััวตรง/ตััวเอน  majuscule/minuscule ตััว
ใหญ่่/ตััวเล็็ก รวมถึึงสััญลัักษณ์์อื่่�นๆ ที่่�ใช้้แวดล้้อมตััวอัักษร เช่่น les accents,
le tréma เป็็นต้้น พร้้อมตััวอย่่างประกอบ
- บทที่่� 4 Chapitre IV : La ponctuation  เริ่่�มจากชี้้�ให้้ผู้้�อ่่านเห็็น
ความแตกต่่างของ la ponctuation หรืือเครื่่�องหมายที่่�ใช้้ในประโยคกัับ
สััญลัักษณ์์อื่่�นๆ ที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้วในบทที่่�  3 ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านไม่่สัับสนใน
การเรีียกใช้้ แล้้วจึึงอธิิบายเครื่่�องหมายต่่างๆ ที่่�ใช้้ในประโยคว่่ามีีหน้้าที่่�อะไร
และเครื่่�องหมายใดทำำ�หน้้าที่่�ใด โดยได้้มีีการรวบรวมเครื่่�องหมายต่่างๆ มา
อธิิบายไว้้ในบทนี้้�อย่่างละเอีียดและสมบููรณ์์
ส่่วนที่่� 2  Deuxième partie : Syntaxe de la phrase simple  
ส่่วนที่่� 2 นี้้�เป็็นส่่วนที่่�มีีเนื้้�อหามากที่่�สุุดของหนัังสืือเล่่มนี้้� ซึ่ง่� เป็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยว
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กัับระบบวากยสััมพัันธ์์ของประโยคความเดีียว ประกอบไปด้้วยเนื้้�อหาในบท
ที่่� 5 ถึึงบทที่่� 11  ดัังนี้้�
- บทที่่� 5 Chapitre V : Les structures de la phrase  เป็็นเรื่่�อง
เกี่่�ยวกัับโครงสร้้างของประโยค โดยเริ่่�มจากปููพื้้�นฐานความเข้้าใจเกี่่�ยว
กัับ phrase ประโยค และ cadre de l’analyse syntaxique กรอบการ
วิิเคราะห์์เชิิงโครงสร้้างหรืือวากยสััมพัันธ์์ให้้แก่่ผู้้�อ่า่ นก่่อน โดยมุ่่�งให้้คำำ�จำำ�กัดั
ความของคำำ�ว่่า phrase ในเชิิงโครงสร้้างเป็็นหลััก และอธิิบายเกณฑ์์ต่่างๆ
ที่่�ใช้้ในการบ่่งบอกหน้้าที่่�ของคำำ�ในเชิิงโครงสร้้าง แล้้วจึึงนำำ�เข้้าสู่่�เนื้้�อหา
โครงสร้้างประโยคความเดีียว โดยเริ่่�มจากอธิิบายแนวคิิดวิิเคราะห์์ประโยค
เชิิงภาษาศาสตร์์หลายทฤษฎีี ตามด้้วยอธิิบาย les parties du discours
หรืือส่่วนประกอบต่่างๆ ของประโยค ความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้างและ
ความหมาย และเกืือบทั้้�งหมดของครึ่่�งหลัังในบทนี้้�เป็็นการอธิิบายโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของประโยคความเดีียว โดยแจกแจงให้้เห็็นหน้้าที่่�ของส่่วนประธาน
กลุ่่�มคำำ�กริิยา และส่่วนขยายที่่�สามารถย้้ายที่่�ได้้ในประโยค แต่่ในส่่วนของ
กลุ่่�มคำำ�กริิยานั้้�นได้้ให้้ผู้้�อ่่านดููเนื้้�อหาละเอีียดได้้ในบทที่่� 7 ต่่อไป
- บทที่่� 6 Chapitre VI : Le groupe nominal กลุ่่�มคำำ�นาม  ในบท
นี้้�มีกี ารแจกแจงให้้ผู้้�อ่า่ นเห็็นว่่าในกลุ่่�มคำำ�นามนั้้�นมีีโครงสร้้างอย่่างไร พร้้อม
ทั้้�งอธิิบายองค์์ประกอบต่่างๆ ที่่�บรรจุุอยู่่�ในหมวดกลุ่่�มคำำ�นามอย่่างละเอีียด
ไม่่ว่่าจะเป็็นคำำ�นำำ�หน้้านาม คำำ�นาม คำำ�คุุณศััพท์์ รวมถึึงคำำ�ที่่�ใช้้แทนคำำ�นาม
อย่่างคำำ�สรรพนามด้้วย
- บทที่่� 7 Chapitre VII : Le groupe verbal กลุ่่�มคำำ�กริิยา  บทที่่� 
7 นี้้�เป็็นบทที่่�มีีความยาวมากที่่�สุุด บทนี้้�กล่่าวถึึงคำำ�กริิยาซึ่่�งเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
ในภาษาฝรั่่�งเศสไว้้อย่่างถี่่�ถ้้วนสมบููรณ์์ โดยเริ่่�มจากอธิิบายโครงสร้้างของ
กลุ่่�มคำำ�กริิยา คำำ�กริิยากัับส่่วนขยาย โครงสร้้างของอกรรมกริิยาและสกรรม
กริิยา รวมถึึงส่่วนขยายกริิยาประเภทต่่างๆ อีีกทั้้�งยัังอธิิบายการผัันกริิยาทุุก
กลุ่่�ม และลัักษณะกาลทุุกกาลของภาษาฝรั่่�งเศสด้้วย ตลอดจนกล่่าวถึึงกริิยา
รููปอื่่�นๆ ได้้แก่่ formes actives et passives รููปกรรตุุวาจกและกรรมวาจก  
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verbes pronominaux et constructions pronominales กริิยาที่่�ปรากฏ
ร่่วมกัับรููปสรรพนาม (สุุดารััตน์์ พุุทธพงษ์์ 2558) และโครงสร้้างที่่�มีีกริิยาที่่�
ปรากฏร่่วมกัับรููปสรรพนาม และ l’accord du verbe การเปลี่่�ยนรููปคำำ�
กริิยาไปตามเพศและพจน์์ของคำำ�ที่่�ขยาย      
- บทที่่� 8 Chapitre VIII : L’adjectif et le groupe adjectival คำำ�
คุุณศััพท์์และกลุ่่�มคำำ�คุุณศััพท์์   ในบทนี้้� มีีการแจกแจงให้้เห็็นคำำ�คุุณศััพท์์
ประเภทต่่างๆ และการที่่�คำำ�คุณ
ุ ศััพท์ต้์ อ้ งเปลี่่�ยนรููปไปตามเพศและพจน์์ของ
คำำ�ที่่�ขยาย นอกจากนี้้�ยัังอธิิบายระดัับการสื่่�อความหมายของคำำ�คุุณศััพท์์ที่่�
บอกคุุณลัักษณะ รวมถึึงคำำ�คุุณศััพท์์เปรีียบเทีียบขั้้�นกว่่าและขั้้�นสููงสุุดด้้วย  
- บทที่่�  9 Chapitre IX : La préposition et le groupe
prépositionnel คำำ�บุุพบทและกลุ่่�มคำำ�บุุพบท  เริ่่�มจากอธิิบายสั้้�นๆ เกี่่�ยว
กัับหน้้าที่่�ของคำำ�บุุพบท ก่่อนที่่�จะเน้้นอธิิบายประเภทต่่างๆ ของคำำ�บุุพบท
รวมทั้้�งโครงสร้้างและความหมายของกลุ่่�มคำำ�บุุพบท
- บทที่่� 10 Chapitre X : L’adverbe คำำ�วิิเศษณ์์  หนัังสืือไวยากรณ์์
ฝรั่่�งเศสเล่่มนี้้�จััดประเภทคำำ�วิิเศษณ์์ตามลัักษณะโครงสร้้างของคำำ�  ซึ่่�งต่่าง
จากการจััดประเภทคำำ�วิเิ ศษณ์์ในแบบเรีียนไวยากรณ์์ทั่่�วไปที่่�จััดโดยเทีียบกัับ
คำำ�ประเภทอื่่�นเป็็นหลััก นอกจากนี้้�ยังั มีีการอธิิบายโครงสร้้างของคำำ�วิเิ ศษณ์์
และการสื่่�อความหมายของคำำ�วิิเศษณ์์นั้้�น ตลอดจนการสร้้างรููปคำำ�วิิเศษณ์์
ในแบบต่่างๆ ด้้วย   
- บทที่่� 11 Chapitre XI : Les types de phrases ประเภทของ
ประโยค  เริ่่�มจากสร้้างความเข้้าใจโครงสร้้างพื้้�นฐานของประโยค โดยแสดง
ให้้เห็็นการจััดประเภทรููปประโยคแบบทั่่�วไปที่่�มีีเกณฑ์์พื้้น� ฐานจากโครงสร้้าง
เป็็นหลััก ซึ่่�งประกอบด้้วย les types obligatoires ประเภทบัังคัับพื้้�น
ฐาน และ les types facultatifs รููปประโยคประเภทเลืือกเสริิมได้้ และ
ยัังแสดงการจััดประเภทรููปประโยคในมุุมมองอื่่�นอีีกด้้วย นอกจากนี้้�ยัังได้้
อธิิบายลัักษณะของ l’interrogation ประโยคคำำ�ถาม   l’exclamation
ประโยคอุุทาน  l’injonction ประโยคคำำ�สั่่�ง  la négation ประโยคปฏิิเสธ  
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l’emphase การเน้้นคำำ�ส่่วนต่่างๆ ในประโยค  le passif รููปกรรมวาจก  
l’impersonnel กริิยาและโครงสร้้างกริิยาผัันรููปเดีียว (สุุดารััตน์์ พุุทธพงษ์์
2563) และ les phrases atypiques รููปประโยคอื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะการใช้้
เฉพาะ   ซึ่่�งอธิิบายลัักษณะประโยคแบบต่่างๆ พร้้อมตััวอย่่างได้้ละเอีียด
ครอบคลุุมและสมบููรณ์์มาก
ส่่วนที่่� 3  Troisième partie : Syntaxe de la phrase complexe  
ในส่่วนนี้้�เป็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับระบบวากยสััมพัันธ์์ของประโยคความซ้้อน
ประกอบไปด้้วยเนื้้�อหาในบทที่่� 12 ถึึงบทที่่� 16  ดัังนี้้�
- บทที่่� 12 Chapitre XII : La phrase complexe : juxtaposition,
coordination et subordination ประโยคความซ้้อน : การวางรููป
ประโยคแบบ juxtaposition coordination และ subordination  ชี้้�ให้้
เห็็นลัักษณะประโยคความซ้้อนอย่่างง่่ายๆ ด้้วยการให้้แนวคิิดว่่าประโยค
ความซ้้อนเกิิดจากการวางประโยคหนึ่่�งซ้้อนไว้้ในอีีกประโยคหนึ่่�งด้้วยวิิธีี
การ juxtaposition coordination subordination และ insertion จาก
นั้้�นให้้ผู้้�อ่่านเห็็นความต่่างของคำำ�ว่่า phrase และ proposition  ในบทนี้้�
กล่่าวถึึง juxtaposition และ coordination ไม่่มากนัักเพราะจะมีีเนื้้�อหา
แยกเฉพาะ 2 ประเด็็นนี้้�ในบทที่่� 16 ต่่อไป แต่่ในบทนี้้�จะเน้้นอธิิบายเรื่่�อง
la subordination เป็็นหลััก เพราะต้้องการจะเชื่่�อมต่่อเนื้้�อหาประเด็็นนี้้�
กัับเนื้้�อหาในบทที่่� 13 บทที่่� 14 และบทที่่� 15 ด้้วย
- บทที่่� 13 Chapitre XIII : Les relatives  ปููความเข้้าใจพื้้�นฐานที่่�
จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับ les pronoms relatifs และ les propositions relatives
รวมถึึงความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ l’antécédent du relatif ด้้วย ก่่อนที่่�จะอธิิบาย
ถึึง les relatives ประเภทต่่างๆ โดยแบ่่งตามหน้้าที่่� ได้้แก่่ les relatives
adjectives  les relatives substantives และ les relatives comme
expression circonstancielles  
- บทที่่� 14 Chapitre XIV : Les complétives  อธิิบายโดยแจกแจง
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les propositions complétives ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ les complétives
introduites par la conjonction que  les constructions infinitives
และ les constructions interrogatives โดยใช้้วิิธีีอธิิบายเปรีียบเทีียบกัับ
โครงสร้้างอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�ให้้เข้้าใจลัักษณะของแต่่ละกลุ่่�มได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
- บทที่่� 15 Chapitre XV : Les circonstancielles  เริ่่�มอธิิบายจาก
ลัักษณะที่่�เรีียกว่่า subordonnées circonstancielles หรืือ propositions
circonstancielles พร้้ อ มเน้้ น ลัั ก ษณะเฉพาะของ complément
circonstanciel ที่่�สามารถย้้ายที่่�ได้้ในประโยคความเดีียวและในประโยค
ความซ้้อนบางประเภท และแจกแจง circonstancielles แบบต่่างๆ ตาม
ประเภทของคำำ� นอกจากนี้้�ในช่่วงท้้ายบทยัังกล่่าวถึึง systèmes corrélatifs
โดยขยายความครอบคลุุมถึึง systèmes comparatifs   systèmes
consécutifs และ variantes des circonstancielles de situation ด้้วย
- บทที่่� 16 Chapitre XVI : Juxtaposition et coordination  เนื้้�อหา
บางส่่วนได้้กล่่าวไปแล้้วในบทที่่� 12 ซึ่่�งในบทที่่� 16 นี้้�มีีการอธิิบายเพิ่่�มเติิม
ลัักษณะของ juxtaposition และ coordination โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเด็็น
coordination นั้้�นมีีการอธิิบายคำำ�และการใช้้คำำ�ลัักษณะนี้้�ไว้้อย่่างละเอีียด
ส่่วนที่่� 4 Quatrième partie : Grammaire et lexique ไวยากรณ์์
และคำำ�ศัพท์
ั   ์ เนื้้�อหาในส่่วนที่่� 4 นี้้�นำำ�เสนอเชิิงทฤษฎีีภาษาศาสตร์์ทั่่�วไปด้้าน
morphologie วจีีวิิภาคในบทที่่� 17 และด้้าน sémantique อรรถศาสตร์์
ในบทที่่� 18  ดัังนี้้�
- บทที่่�  17 Chapitre XVII : Morphologie grammaticale et
lexicale คำำ�ทางไวยากรณ์์และคำำ�ศััพท์์  อธิิบายลัักษณะของ mot หรืือคำำ�
ในฐานะที่่�เป็็นหน่่วยศััพท์์และไวยากรณ์์ รวมถึึงอธิิบายศััพท์์เทคนิิคต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับคำำ�  เช่่น morphème   marque zéro เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยััง
อธิิบายให้้เห็็นความต่่างของ morphèmes lexicaux และ morphèmes
grammaticaux โดยแยกตามเกณฑ์์ 4 เกณฑ์์ รวมทั้้�งยัังอธิิบายการสร้้างคำำ�
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ในแบบต่่างๆ การใส่่อุุปสรรคปััจจััย และการย่่อคำำ� 
- บทที่่�  18 Chapitre XVIII : Sémantique lexicale et
grammaticale ความหมายเชิิงศััพท์แ์ ละเชิิงไวยากรณ์์   เริ่่�มจากสร้้างความ
เข้้าใจเกี่่�ยวกัับ signes linguistiques แล้้วเชื่่�อมต่่อไปยัังโครงสร้้างความ
หมายของ lexique หรืือคำำ�ศััพท์์ จากนั้้�นจึึงอธิิบายความหมายของคำำ�ใน
ลัักษณะต่่างๆ เช่่น synonymie คำำ�ที่่�มีคี วามหมายเหมืือนกััน  hyponymie
การพ้้องคำำ�  antonymie คำำ�ที่่�มีีความหมายตรงข้้ามกััน  ในช่่วงท้้ายมีีการ
เชื่่�อมโยงประเด็็นความหมายเข้้ากัับเรื่่�องสถานการณ์์ในการสื่่�อสาร เพื่่�อ
เตรีียมผู้้�อ่่านเข้้าสู่่�ส่่วนที่่� 5 ต่่อไป
ส่่วนที่่� 5 Cinquième partie : Grammaire et communication  
ไวยากรณ์์กัับการสื่่�อสาร ประกอบไปด้้วยเนื้้�อหาบทที่่� 19 ถึึงบทที่่� 21  ใน
3 บทสุุดท้้ายนี้้�เป็็นเนื้้�อหาความรู้้�เชิิงภาษาศาสตร์์เช่่นเดีียวกัับส่่วนที่่� 4 แต่่
ในส่่วนที่่� 5 นี้้�เป็็นเนื้้�อหาด้้าน pragmatique หรืือวััจนปฏิิบััติิศาสตร์์  ดัังนี้้�
- บทที่่� 19 Chapitre XIX : La référence  เริ่่�มจากสร้้างความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับ la référence การอ้้างอิิง โดยอธิิบายว่่า l’acte de référence
คืืออะไร และ sens et référence การอ้้างอิิงสื่่�อความหมายอย่่างไร รวม
ทั้้�งรููปแบบและลัักษณะการอ้้างอิิงแบบต่่างๆ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเห็็นความ
สำำ�คััญของการสื่่�อความในการอ้้างอิิง
- บทที่่� 20 Chapitre XX : L’énonciation  เนื้้�อหาต่่อเนื่่�องจากบท
ที่่� 19 ที่่�เกี่่�ยวกัับ la référence การอ้้างอิิง ซึ่่�งในบทที่่� 20 นี้้�เป็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยว
กัับการอ้้างอิิงในสถานการณ์์การสื่่�อสาร หรืือในการพููด (การอ้้างอิิงที่่�มีีอยู่่�ใน
ภาษาพููด) ซึ่่�งก็็คืือประเด็็นเกี่่�ยวกัับ l’énonciation ตามชื่่�อบท บทนี้้�มุ่่�งให้้
ผู้้�อ่่านเข้้าใจความแตกต่่างระหว่่าง énonciation กัับ énoncé และอธิิบาย
les indices de l’énonciation แบบต่่างๆ อย่่างละเอีียดพร้้อมตััวอย่่าง
เพราะ les indices เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องรู้้�เพื่่�อช่่วยให้้เข้้าใจสิ่่�งที่่�อ้้างอิิงใน
สถานการณ์์ นอกจากนี้้�ยัังได้้อธิิบาย les actes de langage รููปแบบต่่างๆ
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รวมถึึงการอ้้างอิิงที่่�มีีอยู่่�ใน le discours rapporté ด้้วย
- บทที่่� 21 Chapitre XXI : La structuration du texte  เนื้้�อหา
ในบทนี้้�เชื่่�อมโยงกัับประเด็็นหลัักของบทที่่� 19 และบทที่่� 20 กล่่าวคืือ ใน
บทที่่� 21 นี้้�จะกล่่าวถึึงการอ้้างอิิงเช่่นเดีียวกััน แต่่เป็็นการอ้้างอิิงในข้้อความ
หรืือในบทความ หรืืออีีกนััยหนึ่่�งหากเปรีียบเทีียบกัับบทที่่� 20 ก็็คือื การเขีียน
นั่่�นเอง (การอ้้างอิิงที่่�มีีอยู่่�ในภาษาเขีียน) เนื้้�อหาของบทนี้้�มุ่่�งแสดงให้้เห็็น
ว่่าในบทความหนึ่่�งๆ จะมีีการเชื่่�อมโยงกัันระหว่่างไวยากรณ์์กัับการอ้้างอิิง
ซึ่่�งเป็็นความสััมพัันธ์์ในเชิิงโครงสร้้างและความหมายได้้อย่่างไร นอกจากนี้้�
ยัังได้้อธิิบาย thème และ propos รวมทั้้�งการอ้้างอิิงในลัักษณะที่่�เรีียกว่่า
l’anaphore และ les connecteurs ด้้วย
บทสรุุป หนัังสืือ Grammaire méthodique du français มีีข้้อ
สัังเกตและจุุดเด่่น ดัังนี้้�
1. มีีการวางลำำ�ดัับเนื้้�อหาอย่่างดีีเยี่่�ยม และจััดสรรหััวข้้อก่่อนหลัังได้้
อย่่างเหมาะสม หากผู้้�อ่่านอ่่านตามลำำ�ดัับที่่�วางไว้้จะเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ง่่ายขึ้้�น
แต่่หากผู้้�อ่่านมุ่่�งค้้นคว้้าหรืือประสงค์์ทำำ�ความเข้้าใจเพิ่่�มเติิมในบางประเด็็น
ก็็สามารถเจาะจงเลืือกอ่่านเฉพาะหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้เช่่นกััน  
2. นำำ�เสนอเนื้้�อหาได้้ละเอีียด และบรรยายอย่่างมีีระเบีียบวิิธีี พร้้อม
มีีตััวอย่่างประกอบทุุกหััวข้้อ โดยมีีตััวอย่่างจากงานวรรณกรรมร่่วมด้้วย
นอกจากนี้้�ยัังให้้เนื้้�อหาทางไวยากรณ์์ที่่�ครบถ้้วน สมบููรณ์์ และให้้ความรู้้�ที่่�
จำำ�เป็็นในเชิิงภาษาศาสตร์์ครบทุุกด้้าน ตลอดจนมีีการให้้เนื้้�อหาที่่�หนัังสืือ
ไวยากรณ์์เล่่มอื่่�นๆ ทั่่�วไปไม่่ได้้ให้้ไว้้ จึึงทำำ�ให้้หนัังสืือเล่่มนี้้�ตอบคำำ�ถามหรืือ
ปััญหาและคลายข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับไวยากรณ์์ภาษาฝรั่่�งเศสได้้เป็็นอย่่างดีี
3. มีีการนำำ�เสนอในมุุมมองเชิิงภาษาศาสตร์์ โดยไม่่มุ่่�งเน้้นใช้้แนวคิิด
หรืือทฤษฎีีของนัักภาษาศาสตร์์คนใดคนหนึ่่�งเป็็นสำำ�คัญ
ั แต่่จะเลืือกนำำ�เสนอ
แนวคิิดหรืือทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นนั้้�นๆ มากกว่่า ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นได้้
รู้้�จักั หลายแนวคิิดและทฤษฎีี รวมทั้้�งเห็็นภาพรวมของภาษาจากหลายแง่่มุมุ
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4. เนื้้�อหาและระดัับภาษาที่่�ใช้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้�เหมาะกัับผู้้�อ่่านที่่�มีี
ความรู้้�ภาษาฝรั่่�งเศสระดัับ B1 ขึ้้�นไป ซึ่่�งหากเทีียบกัับการเรีียนการสอน
ภาษาฝรั่่� งเศสในประเทศไทยแล้้ว จะหมายถึึงผู้้�ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในระดัับ
อุุดมศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป  
หนัังสืือ Grammaire méthodique du français เป็็นหนัังสืือ
ไวยากรณ์์ ภ าษาฝรั่่� ง เศสที่่�ทรงคุุ ณ ค่่ า เป็็ น แหล่่ ง รวบรวมองค์์ ค วามรู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับภาษาฝรั่่�งเศสไว้้ได้้อย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์ หนัังสืือเล่่มนี้้�จึึง
ประสบความสำำ�เร็็จมาเป็็นเวลายาวนาน ได้้รัับความนิิยมเป็็นอย่่างสููงใน
แวดวงไวยากรณ์์และภาษาศาสตร์์ที่่�ประเทศฝรั่่�งเศส มีีการตีีพิิมพ์์ซ้ำำ��อีีก
หลายครั้้�ง (ปััจจุุบัันมีีจำำ�หน่่ายในรููปแบบหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วย) และ
มีีการนำำ�ไปอ้้างอิิงเป็็นจำำ�นวนมากในการเรีียนการสอนภาษาฝรั่่�งเศสระดัับ
อุุดมศึึกษาทั้้�งในประเทศฝรั่่�งเศสเองและในต่่างประเทศ สำำ�หรัับแวดวงการ
เรีียนการสอนภาษาฝรั่่�งเศสในประเทศไทยที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความรู้้�ความ
เข้้าใจทางไวยากรณ์์เป็็นหลัักนั้้�น หนัังสืือเล่่มนี้้�จึงึ เป็็นคำำ�ตอบที่่�จะสร้้างความ
เข้้าใจ ไขข้้อกระจ่่าง และเปิิดมุุมมองเกี่่�ยวกัับภาษาฝรั่่�งเศสให้้กับั ผู้้�สอนและ
ผู้้�เรีียนภาษาฝรั่่�งเศสชาวไทยได้้เป็็นอย่่างดีี
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