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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค าวา่ “จบั” ค าหลายความหมายในภาษาไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดักลุ่มความหมาย
ของค าว่า “จบั” ท่ีปรากฏใช้ในภาษาไทยกรุงเทพฯ และเพื่ออธิบายการขยายความหมายของค าว่า 
“จบั” จากความหมายแรกไปสู่ความหมายอ่ืนๆ แนวคิดหลักท่ีใช้ในการศึกษามี 3 แนวคิด ได้แก่ 
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประกอบความหมาย
ของค า และแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายความหมาย 

ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของค าว่า “จบั” จดัได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความหมายว่า 
‘เขา้ถึงส่ิงใดๆ’ และกลุ่มท่ีมีความหมายว่า ‘ท าให้ส่ิงใดๆ เปล่ียนแปลง’ โดยกลุ่มท่ีมีความหมายว่า 
‘เขา้ถึงส่ิงใดๆ’ แบ่งกลุ่มยอ่ยได ้4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเขา้ถึงพื้นท่ี (2) กลุ่มการปรากฏ (3) กลุ่มเขา้ถึง 
ส่ิงท่ีมีอยู ่และ (4) กลุ่มเขา้ถึงเวลา ส่วนกลุ่มท่ีมีความหมายวา่ ‘ท าให้ส่ิงใดๆ เปล่ียนแปลง’ แบ่งกลุ่ม
ยอ่ยได ้9 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มควบคุมพื้นท่ี (2) กลุ่มควบคุมดว้ยกฎหมายหรือวิธีการใดๆ (3) การใชเ้ทา้
หรืออวยัวะอ่ืนๆ ควบคุมบอล (4) การนวดร่างกายเพื่อให้หายปวดเม่ือย (5) กลุ่มควบคุมตามท่ีก าหนด 
(6) กลุ่มครอบครอง มีกรรมสิทธ์ิ (7) กลุ่มการได้มาซ่ึงสิทธ์ิในส่ิงใดๆ (8) กลุ่มการใช้วิธีการใดๆ
เพื่อใหไ้ดค้วามจริง ความผดิของการกระท า และ (9) กลุ่มสร้างผล 

การขยายความหมายของค าว่า “ จบั” จากความหมายแรกท่ีหมายถึง ‘สัมผสั ก ายึดไว’้ พบว่า
ขยายความหมายไป 2 แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางท่ีหน่ึงขยายความหมายไปโดยเน้นพื้นท่ี คือ ขยายจาก 
“การเขา้ถึงพื้นท่ี” ไปสู่ “การปรากฏ” ดว้ยกระบวนการอุปลกัษณ์, ขยายจาก “การเขา้ถึงพื้นท่ี” ไปสู่ 
“การเขา้ถึงส่ิงท่ีมีอยู่ (การเขา้ถึงจิต) ด้วยกระบวนการอุปลกัษณ์, และ ขยายจาก “การเขา้ถึงพื้นท่ี” 
ไปสู่ “การเขา้ถึงเวลา”  ดว้ยกระบวนการอุปลกัษณ์ ส าหรับแนวทางท่ีสองขยายความหมายไปโดย 
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เน้นการใช้อ านาจ คือ ขยายจาก “การควบคุม” ไปสู่ “การครอบครอง” ดว้ยกระบวนการอุปลกัษณ์ 
และขยายจาก “การควบคุม” ไปสู่ “สร้างผล” ดว้ยกระบวนการอุปลกัษณ์ อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีเป็น
การขยายความหมายจากความหมายท่ีกวา้งไปสู่ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึนจะใชก้ระบวนการ 
นามนยัเป็นกระบวนการในการเปล่ียนแปลงความหมาย 
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ABSTRACT 

This study of the Polysemous Thai Word “Chap”, which is used in the Bangkok Thai 
language, aimed to categorize the various meanings of the word, and to explain the semantic 
expansion from its original, derived sense, to the many others. There were three main approaches 
used in this study: the Componential Analysis, elements of the word, and its network of meanings. 

The findings revealed that the meanings of the word “Chap” could be divided into 2 groups: 
1) the group containing the meaning “access to something”; and 2) the group containing the 
meaning “making something change”. The group containing the meaning “access to something” 
could be divided into 4 sub-groups: (1) access to an area; (2) an occurrence; (3) access to 
perception; and (4) access to time. Meanwhile, the group containing the meaning “making 
something change” could be separated into 9 sub-groups: (1) the area of control; (2) control by the 
use of law or any other means; (3) the use of the foot or other body parts to control a ball; (4) 
massage of the body to relieve aches and pains; (5) the control following the specification; (6) the 
possession of a right to ownership; (7) the acquisition to right of anything; (8) the use of any method 
to discover the truth regarding an offence or action; and (9) the creating of cooperative result. 

A study of the semantic expansion of the word “Chap” from its derived sense, with the 
meaning “to touch, to hold”, show that there were two ways of semantic expansion. The first 
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expansion, emphasizing “area”, grew from the meaning “access to an area” into several new 
meanings: “an occurrence”; “access to perception”; and “access to time”, all by the process of 
metaphor. The second expansion, emphasizing “authority”, grew from the meaning “the control of” 
into two new meanings: “the possession of”; and “creating the result”, also by the process of 
metaphor. However, in the case that semantic expansion took the word from a broad to specific 
meaning, it would be the process of metonymy that would bring about the change of meaning. 
 

 


