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บทคัดย่อ 
 

วทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัประเภทค านามและกระบวนการทางปริชาน
ท่ีใชใ้นการจดัประเภทค านามดว้ยค าลกัษณนามในภาษาไทยและภาษาเกาหลี และเปรียบเทียบการ
จดัประเภทค านามและกระบวนการทางปริชานท่ีใช้ในการจดัประเภทค านามดว้ยค าลกัษณนามใน
ภาษาไทยกบัภาษาเกาหลี ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ก็บจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญตรีท่ีเป็นคน
ไทย 50 คนและคนเกาหลี 50 คน และทฤษฎีแบบจ าลองปริชานท่ีเป็นอุดมคติ (Idealized cognitive 
models หรือ ICMs) เป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ผลการศึกษาพบว่า การจดัประเภทค านามและกระบวนการทางปริชานท่ีใช้ในการจดั
ประเภทค านามดว้ยค าลกัษณนามในภาษาไทยกบัภาษาเกาหลีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั 
กล่าวคือ ค าลกัษณนามกลุ่มความมีชีวติท่ีเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ ค  าลกัษณนาม “คน” “명 /myeong/” “사람 
/saram/” และ “인 /in/” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มคนหรือมนุษยท์ัว่ไปโดยอาศยัแบบจ าลองการจดั
จ าพวกตามแนวเดิม และค าลกัษณนาม “ท่าน” และ “분 /bun/” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
น่าเคารพโดยอาศยัแบบจ าลองท่ีซับซ้อน ขณะเดียวกนัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัคือ ค าลกัษณนาม 
“นาย” และ “นาง” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มอาชีพตามเพศโดยอาศยัแบบจ าลองท่ีเรียบง่ายและค า
ลกัษณนาม “องค์” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตทางพระพุทธศาสนาซ่ึงอยู่ศูนยก์ลางและ
กลุ่มส่ิงไม่มีชีวติทางพระพุทธศาสนาซ่ึงขยายมาจากศูนยก์ลางโดยอาศยัแบบจ าลองประเภทรัศมี ซ่ึง
ไม่พบในภาษาเกาหลี ส่วนค าลกัษณนาม “놈 /nom/” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
ประพฤติท่ีไม่ดีโดยอาศยัแบบจ าลองท่ีเรียบง่ายซ่ึงไม่พบในภาษาไทย  
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ส่วนค าลกัษณนามกลุ่มความมีชีวิตท่ีเป็นสัตวใ์นทั้งสองภาษามีลกัษณะท่ีเหมือนกนัและ
แตกต่างกนัคือ ค าลกัษณนาม “ตวั” และ “마리 /mari/” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มสัตวท์ัว่ไป แต่ค า
ลกัษณนาม “ตวั” นอกจากจดัประเภทค านามเป็นกลุ่มสัตวใ์ห้อยูศู่นยก์ลางแลว้ยงัจดัประเภทค านาม
เป็นกลุ่มเคร่ืองเรือนและกลุ่มเคร่ืองแต่งกายซ่ึงขยายมาจากศูนยก์ลางโดยอาศยัแบบจ าลองประเภท
รัศมี ในขณะท่ีค าลกัษณนาม “마리 /mari/” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มสัตวเ์พียงกลุ่มเดียวโดยอาศยั
แบบจ าลองการจดัจ าพวกตามแนวเดิม 

ส าหรับค าลกัษณนามกลุ่มความมีชีวติท่ีเป็นพืชในทั้งสองภาษามีลกัษณะท่ีเหมือนกนัและ
แตกต่างกนัคือ ค าลกัษณนาม “ตน้” กบั “그루 /geureu/” มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัในการจดัประเภท
ค านามเป็นกลุ่มต้นไม้ทั่วไป แต่ค าลักษณนาม “ต้น” จัดประเภทค านามเป็นกลุ่มต้นไม้ซ่ึงอยู่
ศูนย์กลางและกลุ่มเสาซ่ึงขยายมาจากศูนย์กลางโดยอาศยัแบบจ าลองประเภทรัศมี ในขณะท่ีค า
ลกัษณนาม “그루 /geureu/” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มตน้ไม้ทัว่ไปเพียงกลุ่มเดียวโดยอาศยั
แบบจ าลองการจดัจ าพวกตามแนวเดิม ส่วนค าลกัษณนาม “ดอก” กบั “송이 /song-i/” มีลกัษณะท่ี
เหมือนกนัในการจดัประเภทค านามเป็นกลุ่มดอกไมท้ัว่ไปซ่ึงอยู่ศูนยก์ลางโดยอาศยัแบบจ าลอง
ประเภทรัศมี แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในการจดัประเภทค านามเป็นกลุ่มอ่ืนๆ คือ ค าลกัษณนาม 
“ดอก” จดัประเภทค านามเป็นกลุ่มส่ิงของทรงยาวซ่ึงขยายมาจากศูนยก์ลาง ในขณะท่ีค าลกัษณนาม 
“송이 /song-i/” นอกจากจดัประเภทค านามเป็นกลุ่มดอกไมใ้หอ้ยูศู่นยก์ลางแลว้ยงัจดัประเภทค านาม
เป็นกลุ่มเห็ดและกลุ่มผลไมบ้างชนิดท่ีมีหลายลูกอยู่ในเครือเดียวให้อยู่ศูนยก์ลางดว้ยซ่ึงขยายไปสู่
กลุ่มส่ิงธรรมชาติท่ีมีทรงกลมเล็ก ส าหรับค าลกัษณนามกลุ่มความมีชีวติท่ีเป็นพืช ไดแ้ก่ “ใบ” “เม็ด” 
“ลูก” ในภาษาไทยและ “줄기 /julgi/” “포기 /pogi/” “뿌리 /ppu-ri/” ในภาษาเกาหลีมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกันเน่ืองจากการจัดประเภทค านามด้วยค าลักษณนามแต่ละค าดังกล่าวสะท้อนถึง
ลกัษณะเฉพาะทางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละภาษา  
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ABSTRACT 
 

The present thesis objectives are to study and compare noun categorization and the 
cognitive process associated with noun categorization by classifiers in Thai and Korean. Data was 
gathered via interviews with 50 Thai undergraduate students and 50 Korean students. The theory 
of idealized cognitive models, or ICMs, is employed for data analysis. 

Results show that noun categorization and the cognitive process in noun categorization 
by classifiers in Thai and Korean have similarities and differences. The human classifier group 
such as the classifier “khon” in Thai, and “myeong”, “saram”, and “in” in Korean categorize 
nouns as humans with respect to the classical taxonomy model. Also, the classifier “thân” in Thai 
and “bun” in Korean categorize nouns as respectable persons with respect to the complex model. 
At the same time, there are also differences. Respectively, classifier “nai” and “nang” in Thai 
categorize nouns as typical male and female occupations with respect to the simple model. 
Classifier “ong” in Thai, besides, categorizes nouns into 2 classes including Buddhist animates 
which are at the center and Buddhist inanimates which extended from the center with respect to 
the radial category model. These are not found in the Korean language. The classifier “nom” in 
Korean categorizes nouns as disrespectable persons with respect to the simple model which is not 
found in the Thai language.  
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The animal classifier group in Thai and Korean have both similarities and differences. 
Classifier “tua” in Thai and “mari” in Korean categorize nouns as animals. However, the 
classifier “tua”  also categorizes furniture and clothes which are extended from the center with 
respect to the radial category model. Classifier “mari”, meanwhile, only categorizes nouns as 
animals with respect to the classical taxonomy model.    

As for the plant classifier group in Thai and Korean, there are also both similarities and 
differences. Classifier “tôn” in Thai and “geureu” in Korean are similar in categorizing nouns as 
trees, yet classifier “tôn” also categorizes pillars which extended from the trees as the center with 
respect to the radial category model, whereas the classifier “geureu” only categorizes nouns such 
as trees with respect to the classical taxonomy model. Classifier “dòk” in Thai is similar to the 
Korean classifier “song-i” that flowers are categorized at the center with respect to the radial 
category model. But, they are also different in categorizing nouns into other classes. Namely, 
classifier “dòk”  categorizes long things which extended from the center. On the contrary, 
classifier song-i not only categorizes flowers but also categorizes mushrooms and bunch of some 
fruit at the center. These center classes extended to natural small-round things. The remainder of 
the plant classifier group such as classifier “bai” “mèt” “lûk” in Thai and classifier “julgi” 
“pogi”” ppu-ri” in Korean have different characteristics because each of their noun 
categorization reflect particular social and cultural characteristics.  


