การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม
ภาษาไทยของจุฬาราชมนตรี
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Abstract
This main purpose of this study was to analyze the conjunctive
cohesion in Thai Islamic verdicts. The data collected for the study were
from 47 Thai Islamic verdicts made by Sheikhul Islam on the official
website of the Office of Sheikhul Islam of Thailand. The analysis using
percentage revealed that the verdicts comprised 14 categories of
conjunctive cohesion ranked from high to low as follows: clarification
(2 6 .4 9 %), addition (1 8 .8 0 %), alternation (9 .9 2 %), purpose (7 .6 5 %),
procedure (6.75%), origin (6.14%), time (6.00%), result (3.79%), cause
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(3.14%), condition (3.10%), contrast (2.54%), exemplification (2.37%),
corroboration (1.72%), and transition (1.59%).
Keywords: Conjunctive cohesion, Islamic verdict, Sheikhul Islam
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคา
วินิจฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาษาจากคา
วินิจฉัยจานวน 47 เรื่อง ของจุฬาราชมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักจุฬาราชมนตรี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคืออัตราส่วนร้อยละ ผลการศึกษาปรากฏว่า การเชื่อมโยง
ความด้ ว ยค าเชื่ อมสามารถจ าแนกเป็ น 14 ประเภท เรีย งตามล าดั บ ความถี่ในการ
ปรากฏใช้จากมากไปน้อย ได้แก่ การเชื่อมโยงแสดงการขยายความ (ร้อยละ 26.49)
การเชื่ อ มโยงแสดงความคล้ อยตาม (ร้อยละ 18.80) การเชื่ อมโยงแสดงการเลื อ ก
(ร้อยละ 9.92) การเชื่อมโยงแสดงจุดหมาย (ร้อยละ 7.65) การเชื่อมโยงแสดงลักษณะ
(ร้อยละ 6.75) การเชื่อมโยงแสดงแหล่งเดิม (ร้อยละ 6.14) การเชื่อมโยงแสดงลาดับ
เวลา (ร้อยละ 6.00) การเชื่ อมโยงแสดงผล (ร้อยละ 3.79) การเชื่ อมโยงแสดงเหตุ
(ร้อยละ 3.14) การเชื่ อมโยงแสดงเงื่อนไข (ร้อยละ 3.10) การเชื่ อมโยงแสดงความ
ขัดแย้ง (ร้อยละ 2.54) การเชื่อมโยงแสดงตัวอย่าง (ร้อยละ 2.37) การเชื่อมโยงแสดง
การเสริม (ร้อยละ 1.72) และการเชื่อมโยงแสดงการเปลี่ยนเรื่อง (ร้อยละ 1.59)
คาสาคัญ: การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อม คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม จุฬาราชมนตรี
บทนา
กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายที่มีแหล่งที่มาจากอัลกุรอาน (คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม)
และอัลหะดีษ (จริยวัตรของศาสดามุฮัมมัด) มวลมุสลิมยึดถืออัลกุรอานและอัลหะดีษ
ที่ กาหนดแนวทางไว้อย่า งสมบู รณ์ ส าหรับ การด าเนิ น ชีวิ ตทั้ งทางโลกและทางธรรม
หากมุ ส ลิม ประสบปั ญ หาหรือมีคาถามที่ เกิด ขึ้น จากการด าเนิ น ชีวิต ในปั จจุ บั น เช่ น
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คาถามเกี่ยวกับการรับการตรวจรักษาทางการแพทย์ คาถามเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
และคาถามเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าและบริ การ ฯลฯ แต่ทว่าไม่สามารถหาคาตอบ
สาหรับคาถามเหล่านี้ได้โดยตรงจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ ดังนั้น นักกฎหมายหรือ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามจึงมีบทบาทในการพิจารณาและวินิจฉัย
ประเด็ น ปั ญ หาพร้อ มทั้ งประกาศค าวิ นิ จ ฉั ย ทางศาสนาอิ ส ลาม (Islamic verdict)
หรือที่ในภาษาอาหรับใช้คาว่า “ฟัตวา” (Fatwa) ซึ่งหมายถึงความเห็นของนักกฎหมาย
หรือนักวิชาการที่มีต่อประเด็นปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามมุมมองของกฎหมายอิสลาม
(Black & Hosen, 2009, p. 405; Saleh, 2011, p. 57) คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลั ก ได้ แก่ การพิ จารณาข้อเท็ จจริง การพิ จารณาน าข้อกฎหมาย
อิสลามมาประยุกต์ใช้ และการประกาศคาวินิจฉัย ตามลาดับ (Benmad et al., 2012, p. 46)
รูปแบบโดยปรกติของคาวินิจฉัยเริ่มจากคาถามของผู้ร้องขอคาวินิจฉัยแล้วตามด้วย
คาตอบของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม พร้อมทั้งหลักฐานอ้างอิ งจากอัลกุรอาน
อัลหะดีษ และบรรดาตาราของปวงปราชญ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
กล่าวได้ว่า คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามมีลักษณะเป็นข้อความที่ประกอบด้วย
ประโยคหลายประโยคที่ ต่ อเนื่ องกัน โดยประโยคต่ าง ๆ ที่ต่ อเนื่ องกัน นี้ มีเนื้ อความ
ที่เกี่ยวพันกันด้วย ทั้งนี้ นักภาษาศาสตร์เรียกหน่วยภาษาระดับข้อความทั้งภาษาพูด
และภาษาเขีย นที่ ป รากฏใช้ ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ว่ า “สั ม พั น ธสาร” (discourse)
(Schiffrin, 2006, pp. 170 - 171) คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามจึงอาจจัดเป็นสัมพันธสาร
หรือข้อความประเภทภาษาเขียน (written discourse) แบบหนึ่ งที่ ป รากฏใช้ เมื่ อมี
ผู้ร้องขอคาวินิจฉัยและมีผู้ประกาศคาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของอิสลาม อนึ่ง คุณสมบัติ
ส าคั ญ ของข้ อ ความทุ ก ประเภทก็ คื อ การเชื่ อ มโยงความ (cohesion) ซึ่ ง หมายถึ ง
ความเกี่ยวพันกันระหว่างประโยคต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกันในข้อความ อันจะทาให้ผู้รับสาร
เข้ า ใจความหมายที่ ผู้ ส่ ง สารต้ อ งการสื่ อ สารได้ (Prasitratthasin, 2012, p. 117)
การเชื่อมโยงความทั้งภายในและระหว่างประโยคอาจจาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น
การอ้างถึง การละ การใช้คาศัพท์ และการใช้คาเชื่อม
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การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย
ตั วอย่ างการศึ กษาที่ เป็ น ผลงานร่ว มสมั ย อาทิ วิ ท ยานิ พ นธ์ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต เรื่อ ง
“ Discourse Analysis of Catholic Homilies: A Case Study of Queen of Apostles
Seminary Church, Ruaraka Nairobi” (Karanja, 2014) ที่พบว่า การเชื่อมโยงความด้วย
ค าเชื่ อ มที่ ป รากฏใช้ ในการเทศนาธรรมทางคริ ส ต์ ศ าสนานิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก
ประกอบด้ ว ยค าเชื่ อ ม 4 ประเภท ได้ แ ก่ ค าเชื่ อ มแสดงการเพิ่ ม ข้ อ มู ล (additive)
ค าเชื่ อ มแสดงความขั ด แย้ ง (adversative) ค าเชื่ อ มแสดงเหตุ (causative) และ
คาเชื่อมแสดงเวลา (temporal) ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษา
ค้ น คว้ า อี ก เรื่อ งหนึ่ ง ได้ แ ก่ “Density and Distribution of Cohesive Devices in
the Texts of Literary and Legal Genres” (Baleviciene, 2014) ที่ พบว่ า การเชื่ อมโยง
ความด้วยคาเชื่อมในข้อความประเภทวรรณกรรมและกฎหมายก็ประกอบด้วยคาเชื่อม
แสดงการเพิ่มข้อมูล คาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง คาเชื่อมแสดงเหตุ และคาเชื่อมแสดง
เวลาด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อม
ในค าวิ นิ จฉั ย ทางศาสนาอิ สลามเป็ น หั ว ข้อเรื่องที่ ยั งไม่ พ บว่ ามี ผู้ ศึกษามาก่อน ทั้ งนี้
การศึกษาเกี่ยวกับคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามที่ผ่านมาในอดีตมักเป็นการศึกษาด้วย
มุมมองทางกฎหมาย เช่น การศึกษาเรื่อง “Elements of a Fatwa & Their Contribution
to Confidence in Its Validity” (Furber, 2013) การศึ ก ษาเรื่ อ ง “Patterns of
Contemporary Ijtihad in Malaysia: Analysis of Malaysian National Fatwa
Council” (Man, 2014) และการศึกษาเรื่อง “Fatwa in Islamic Law, Institutional
Comparison of Fatwa in Malaysia and Pakistan: The Relevance of
Malaysian Fatwa Model for Legal System of Pakistan” (Mehmood, 2015)
จากความเป็นมาเกี่ยวกับคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความประสงค์ ที่ จะศึ กษาค าวิ นิ จฉั ยทางศาสนาอิ สลามด้ วยมุ มมองทางภาษา ซึ่ งจะมี
ประโยชน์ส่ วนหนึ่ ง ได้แก่ ผู้ ประกาศคาวินิ จฉัยและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าผล
การศึกษาไปพิจารณาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประกาศคาวินิจฉัยในอนาคต นอกจากนี้
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ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาจะแสดงให้เห็นลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านนี้จานวนไม่มากนัก
สาหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคา
วินิจฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทย โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทยด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive random sampling) (Leedy & Ormrod, 2015, p. 183) โดยได้
คั ดเลื อกค าวิ นิ จฉั ยของจุ ฬาราชมนตรี เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ มี อ านาจหน้ าที่ โดยตรงตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค์ ก รศาสนาอิ ส ลาม พ.ศ. 2540 หมวด 1 มาตรา 8
ในการออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ค าวิ นิ จ ฉั ย ดั งกล่ าวในเดื อ นมี น าคม 2560 จากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก จุ ฬ าราชมนตรี
(www.skthai.org) ที่เผยแพร่คาวินิจฉัยสู่สาธารณชนจานวนทั้งสิ้น 47 เรื่อง (Sheikhul Islam
Office, 2017) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมคาวินิจฉัยทุกเรื่องมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์คาวินิ จฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทยของจุฬ าราชมนตรี
ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมโดยใช้แนวคิดหลักที่เป็นพื้นฐานของ
การวิ จั ย ได้ แ ก่ การเชื่ อมโยงความด้ วยค าเชื่ อม (conjunction) (Halliday and Hasan,
1976, pp. 238 - 267) การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คาเชื่อมสัมพันธสาร (Prasitratthasin,
2012, pp. 129 - 137) ค าเชื่ อมสั มพั น ธสาร (Panupong and Laolertworakun, 2012,
pp. 59 - 60) และคาเชื่อมจาแนกตามความหมาย (Panthumetha, 2014, pp. 92 - 105)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทยพบว่า การเชื่อมโยงความ
ด้ ว ยค าเชื่ อ มที่ ป รากฏใช้ ในค าวิ นิ จฉั ย สามารถจ าแนกเป็ น 14 ประเภท ได้ แ ก่
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การเชื่อมโยงแสดงการขยายความ การเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตาม การเชื่อมโยงแสดง
การเลือก การเชื่อมโยงแสดงจุดหมาย การเชื่อมโยงแสดงลักษณะ การเชื่อมโยงแสดงแหล่ง
เดิ ม การเชื่ อมโยงแสดงล าดั บเวลา การเชื่ อมโยงแสดงผล การเชื่ อมโยงแสดงเหตุ การ
เชื่ อมโยงแสดงเงื่อนไข การเชื่ อมโยงแสดงความขัดแย้ง การเชื่อมโยงแสดงตัวอย่าง การ
เชื่อมโยงแสดงการเสริม และการเชื่อมโยงแสดงการเปลี่ยนเรื่อง ดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม
การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อม
จานวน (ครั้ง)
ร้อยละ
1. การเชื่อมโยงแสดงการขยายความ
1,264
26.49
2. การเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตาม
897
18.80
3. การเชื่อมโยงแสดงการเลือก
473
9.92
4. การเชื่อมโยงแสดงจุดหมาย
365
7.65
5. การเชื่อมโยงแสดงลักษณะ
322
6.75
6. การเชื่อมโยงแสดงแหล่งเดิม
293
6.14
7. การเชื่อมโยงแสดงลาดับเวลา
286
6.00
8. การเชื่อมโยงแสดงผล
181
3.79
9. การเชื่อมโยงแสดงเหตุ
150
3.14
10. การเชื่อมโยงแสดงเงื่อนไข
148
3.10
11. การเชื่อมโยงแสดงความขัดแย้ง
121
2.54
12. การเชื่อมโยงแสดงตัวอย่าง
113
2.37
13. การเชื่อมโยงแสดงการเสริม
82
1.72
14. การเชื่อมโยงแสดงการเปลี่ยนเรื่อง
76
1.59
รวม
4,771
100.00
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ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคาวินิจฉัยทาง
ศาสนาอิสลามที่มีอัตราความถี่ในการปรากฏใช้มากที่สุด ได้แก่ การเชื่อมโยงแสดงการ
ขยายความ (ร้อยละ 26.49) รองลงมาคือการเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตาม (ร้อยละ
18.80) และการเชื่อมโยงแสดงการเลือก (ร้อยละ 9.92) ตามลาดับ การเชื่อมโยงความ
ด้วยคาเชื่อมทั้ง 14 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเชื่ อ มโยงแสดงการขยายความ หมายถึ ง การแสดงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงการขยายความ โดยข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อม
ชนิดนี้เป็นการขยายความเพื่อให้ข้อมูลหรือรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมข้อความที่
ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์ คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามพบว่า คาเชื่อม
แสดงการขยายความ ได้แก่ ที่ ซึ่ง อัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) “การเชื อด ณ ต าแหน่ งของการเชื อดที่ ได้ กาหนดไว้ ตามศาสนบั ญญั ติ ”
(Sheikhul Islam Office, 2017)
2) “ทัศนะของนั กวิชาการฝ่ ายที่ส องซึ่งอนุ ญ าตให้บ ริจาคอวัยวะตาม
เงื่อนไขข้างต้น” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่ างที่ 1) แสดงให้ เห็ น ว่า คาเชื่อมแสดงการขยายความ “ที่” ท า
หน้ าที่ เชื่ อมข้อความ “การเชือด ณ ตาแหน่งของการเชือด” กับ ข้อความที่ เป็ น การ
ขยายความคื อ “ได้ ก าหนดไว้ ต ามศาสนบั ญ ญั ติ ” ส่ ว นตั ว อย่ า งที่ 2) แสดงให้ เห็ น
คาเชื่อม “ซึ่ง” ที่เชื่อมข้อความ “ทัศนะของนักวิชาการฝ่ายที่สอง” กับข้อความที่เป็น
การขยายความคือ “อนุญาตให้บริจาคอวัยวะตามเงื่อนไขข้างต้น”
2. การเชื่ อ มโยงแสดงความคล้ อ ยตาม หมายถึ ง การแสดงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงความคล้อยตาม ข้อความที่ปรากฏร่วมกับคาเชื่อม
ชนิดนี้เป็นข้อความที่มีความหมายทานองเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน จากการวิเคราะห์คา
วินิจฉัยพบว่า คาเชื่อมแสดงความคล้อยตาม ได้แก่ และ ทั้ง...และ กอปรกับ ในทานอง
เดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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3) “ทั้ ง ในส่ ว นของชาวมุ ส ลิ ม และศาสนิ กชนอื่ น อี กด้ ว ย” (Sheikhul
Islam Office, 2017)
4) “องค์การเภสัชกรรมมีความจาเป็นเร่งด่วน กอปรกับสถานการณ์ด้าน
การป้ องกัน การแพร่ระบาดของไข้หวัด ใหญ่ มีความจาเป็ นอย่ างยิ่งยวด” (Sheikhul
Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 3) แสดงให้เห็นคาเชื่อมแสดงความคล้อยตาม “ทั้ง...และ” ที่
ทาหน้าที่เชื่อมข้อความ “ในส่วนของชาวมุสลิม ” กับข้อความที่มีความหมายทานอง
เดียวกันคือ “ศาสนิกชนอื่นอีกด้วย” สาหรับตัวอย่างที่ 4) แสดงให้เห็นคาเชื่อม “กอปร
กับ” ที่ เชื่อมข้อความ “องค์การเภสั ชกรรมมีความจาเป็ น เร่งด่ วน” กับ ข้อความที่ มี
ความหมายทานองเดียวกันคือ “สถานการณ์ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด
ใหญ่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด”
3. การเชื่ อมโยงแสดงการเลื อก หมายถึง การแสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
ข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงการเลือก ข้อความที่ปรากฏก่อนและหลังคาเชื่อมชนิดนี้มี
ความสัมพันธ์กันแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัยพบคาเชื่อม
แสดงการเลือกเพียงคาเดียว ได้แก่ หรือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
5) “น้าที่ถูกใช้ล้างนะญิส (สิ่งสกปรก) ครั้งแรก หรือน้าที่เจือปนนะญิส”
(Sheikhul Islam Office, 2017)
6) “...เพื่ อลดอาการตั วร้อนเนื่ องจากอาการไข้หรือเพื่ อลดความดั น ”
(Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 5) แสดงให้เห็นคาเชื่อมแสดงการเลือก “หรือ” ที่เชื่อมข้อความ
“น้าที่ถูกใช้ล้างนะญิส (สิ่งสกปรก) ครั้งแรก” กับข้อความ “น้าที่เจือปนนะญิส” โดยทั้งสอง
ข้อความนี้มีความสัมพันธ์กันแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ในตัวอย่างที่ 6) คาเชื่อม “หรือ”
ทาหน้าที่เชื่อมข้อความ “...เพื่อลดอาการตัวร้อนเนื่องจากอาการไข้” กับข้อความ “เพื่อลด
ความดัน” ทั้งสองข้อความนี้มีความสัมพันธ์กันแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน
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4. การเชื่อมโยงแสดงจุดหมาย หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ
ด้วยคาเชื่ อมแสดงจุดหมาย ข้อความที่ ปรากฏหลังค าเชื่อมชนิดนี้เป็ นข้อความที่ แสดง
จุ ดหมายหรือความมุ่ งหมายของข้อความที่ ปรากฏก่อนค าเชื่ อม จากการวิ เคราะห์ ค า
วินิจฉัยพบว่า คาเชื่อมแสดงจุดหมาย ได้แก่ แก่ สู่ ต่อ ยัง เพื่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
7) “คาวินิ จฉัยนี้ เป็น การให้น้าหนักแก่ทั ศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่
เท่านั้น” (Sheikhul Islam Office, 2017)
8) “ไม่มีการล่วงล้าเข้าสู่เขตภายในที่เลยจากลาคอ” (Sheikhul Islam
Office, 2017)
ตัว อย่ างที่ 7) แสดงให้ เห็ น ค าเชื่ อมแสดงจุด หมาย “แก่ ” ที่ ท าหน้ า ที่
เชื่ อมข้อความ “ค าวินิ จฉัยนี้ เป็ นการให้ น้าหนัก ” กับ ข้อความที่เป็ นจุ ดหมาย ได้แก่
“ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เท่านั้น ” ส่วนตัวอย่างที่ 8) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อม
“สู่ ” เชื่ อมข้อความ “ไม่ มี การล่ วงล้ าเข้า ” กับ ข้อความที่ เป็ น จุด หมาย ได้ แก่ “เขต
ภายในที่เลยจากลาคอ”
5. การเชื่ อ มโยงแสดงลั ก ษณะ หมายถึง การแสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
ข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงลักษณะ ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิดนี้เป็นข้อความที่
มีความหมายแสดงลักษณะของข้อความที่ ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์คา
วินิจฉัยพบว่า คาเชื่อมแสดงลักษณะ ได้แก่ โดย ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
9) “การกรองของเสียในร่างกายออกโดยการใส่น้ ายาหรือสารละลาย
เข้าไปในช่องท้องผ่านทางท่อที่ฝังเข้าไปในช่องท้อง” (Sheikhul Islam Office, 2017)
10) “การทาให้สุ ราแปรสภาพเป็ นน้าส้มสายชูด้วยการใส่บางสิ่งลงไป
เช่น เกลือ เป็นต้น” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 9) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อมแสดงลักษณะ “โดย” เป็นคาที่ใช้
เชื่อมข้อความ “การกรองของเสียในร่างกายออก” กับข้อความที่แสดงลักษณะ ได้แก่
“การใส่น้ายาหรือสารละลายเข้าไปในช่องท้องผ่านทางท่อที่ฝังเข้าไปในช่องท้อง” และ
ตัวอย่างที่ 10) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อม “ด้วย” เป็นคาที่ใช้เชื่อมข้อความ “การทาให้
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สุราแปรสภาพเป็นน้าส้มสายชู” กับข้อความที่แสดงลักษณะ ได้แก่ “การใส่บางสิ่งลงไป
เช่น เกลือ เป็นต้น”
6. การเชื่ อมโยงแสดงแหล่ งเดิ ม หมายถึง การแสดงความสั มพั น ธ์ระหว่า ง
ข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงแหล่งเดิม ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิดนี้มีความหมาย
แสดงแหล่งเดิมหรือแหล่งที่มาของข้อความที่ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์คา
วินิจฉัยพบคาเชื่อมแสดงแหล่งเดิมเพียงคาเดียว ได้แก่ จาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
11) “เจลลาติ น ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากส่ ว นประกอบของสั ต ว์ ที่ ถูก เชื อ ดอย่ า ง
ถูกต้อง” (Sheikhul Islam Office, 2017)
12) “การรวบรวมน้ านมที่ เหลื อ จากการเลี้ ย งทารกของแม่ ท ารกที่ มี
ปริมาณน้านมมาก” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 11) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อมแสดงแหล่งเดิม “จาก” เป็นคาที่ใช้
เชื่ อ มข้ อ ความ “เจลลาติ น ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ” กั บ ข้ อ ความที่ แ สดงแหล่ ง ที่ ม า ได้ แ ก่
“ส่วนประกอบของสัตว์ที่ถูกเชือดอย่างถูกต้อง” สาหรับในตัวอย่างที่ 12) แสดงให้เห็น
คาเชื่อม “จาก” ที่ใช้เชื่อมข้อความ “การรวบรวมน้านมที่เหลือ ” กับข้อความที่แสดง
แหล่งเดิม ได้แก่ “การเลี้ยงทารกของแม่ทารกที่มีปริมาณน้านมมาก”
7. การเชื่อมโยงแสดงลาดับเวลา หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อ ความด้ ว ยค าเชื่ อ มแสดงล าดั บ เวลา ข้ อ ความที่ ป รากฏหลั ง ค าเชื่ อ มชนิ ด นี้ เป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน หลัง หรือในเวลาเดียวกับเหตุการณ์ในข้อความที่ปรากฏก่อน
คาเชื่อม จากการวิเคราะห์คาวินิจ ฉัยพบคาเชื่ อมแสดงล าดับ เวลา ได้แก่ แล้ ว ก่อน
เมื่ อ จน จนกระทั่ ง หลั ง ภายหลั ง ขณะ ในขณะเดี ย วกัน ในขณะที่ ครั้น หลั งจาก
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
13) “ปล่อยน้ายาหรือสารละลายที่มีของเสียอยู่ออกไปจากช่องท้องแล้ว
เติมน้ายาใหม่เข้าไปอีก” (Sheikhul Islam Office, 2017)
14) “ผู้มีสิท ธิรับมรดกก็ย่อมมี สิทธิในการรับ หรือการปฏิเสธคาสั่งเสี ย
ของบิดาได้เช่นกันภายหลังการเสียชีวิตของบิดา” (Sheikhul Islam Office, 2017)
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ตัวอย่างที่ 13) แสดงให้เห็นคาเชื่อมแสดงลาดับเวลา “แล้ว” ที่ใช้เชื่อมข้อความ
“ปล่อยน้ายาหรือสารละลายที่มีของเสียอยู่ออกไปจากช่องท้อง” กับข้อความ “เติมน้ายา
ใหม่ เข้ าไปอีก” โดยข้อความหน้ าคาเชื่ อมนี้ เป็ นข้อความที่ แสดงเหตุ การณ์ ซึ่ งเกิ ดก่อน
เหตุการณ์ในข้อความหลังคาเชื่อม และตัวอย่างที่ 14) แสดงให้เห็นคาเชื่อม “ภายหลัง”
ที่ใช้เชื่อมข้อความ “ผู้มีสิทธิรับมรดกก็ย่อมมีสิทธิในการรับหรือการปฏิเสธคาสั่งเสียของ
บิดาได้เช่นกัน” กับข้อความ “การเสียชีวิตของบิดา” โดยข้อความหน้าคาเชื่อมดังกล่าว
เป็นข้อความที่แสดงเหตุการณ์ซึ่งเกิดหลังเหตุการณ์ในข้อความหลังคาเชื่อม
8. การเชื่อมโยงแสดงผล หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ
ด้วยคาเชื่อมแสดงผล ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิดนี้เป็นข้อความที่แสดงให้เห็น
ผลที่เกิดจากการกระทาตามข้อความที่ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัย
พบคาเชื่อมแสดงผล ได้แก่ จึง ดังนั้น ดังนั้น...จึง ฉะนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
15) “การซื้อขายร่างกายและอวัยวะของมนุษย์จึงเป็นสิ่งต้องห้ามอย่าง
เด็ดขาด” (Sheikhul Islam Office, 2017)
16) “ดังนั้น การข่มขู่คุกคามให้สุจริตชนต้องหยุดทางานในวันศุกร์จึงเป็น
การกระทาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตั ว อย่ า งที่ 15) แสดงให้ เห็ น ค าเชื่ อ มแสดงผล “จึ ง ” ที่ ใช้ เชื่ อ มข้ อ ความ
“การซื้ อขายร่า งกายและอวัย วะของมนุ ษ ย์ ” กับ ข้อความที่ เป็ น ผลที่ เกิด ขึ้ น ได้ แ ก่
“เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด” ส่วนตัวอย่างที่ 16) แสดงให้เห็นคาเชื่อม “ดังนั้น...จึง”
ที่ ใ ช้ เชื่ อ มข้ อ ความ “การข่ ม ขู่ คุ ก คามให้ สุ จ ริ ต ชนต้ อ งหยุ ด ท างานในวั น ศุ ก ร์ ”
กับข้อความที่เป็นผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ “เป็นการกระทาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น”
9. การเชื่อมโยงแสดงเหตุ หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ
ด้วยคาเชื่อมแสดงเหตุ ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิดนี้เป็นข้อความที่แสดงให้เห็น
สาเหตุของข้อความที่ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัยพบคาเชื่อมแสดง
เหตุ ได้แก่ เพราะ เนื่องจาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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17) “การถ่ายเลือดจากบุคคลที่มีสภาพร่างกายเป็นปกติไปยังผู้ป่วยไม่
เคยเป็นที่รู้จักในหมู่นักนิติศาสตร์อิสลามรุ่นก่อนเพราะการถ่ายเลือดเพิ่งจะถูกค้นพบ
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18” (Sheikhul Islam Office, 2017)
18) “การฉีดสารวิตามินต่าง ๆ ก็ไม่ทาให้เสียการถือศีลอด เนื่องจากสาร
ที่ถูกฉีดไม่ได้เข้าสู่ภายในร่างกายจากช่องทวารเปิดตามธรรมชาติ ” (Sheikhul Islam
Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 17) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อมแสดงเหตุ “เพราะ” เป็นคาที่ใช้เชื่อม
ข้อความ “การถ่ายเลือดจากบุคคลที่มีสภาพร่างกายเป็นปกติไปยังผู้ป่วยไม่เคยเป็นที่
รู้จักในหมู่นักนิติศาสตร์อิสลามรุ่นก่อน” กับข้อความที่มีความหมายแสดงเหตุ ได้แ ก่
“การถ่ายเลือดเพิ่งจะถูกค้นพบราวคริสต์ศตวรรษที่ 18” สาหรับตัวอย่างที่ 18) แสดง
ให้เห็นคาเชื่อม “เนื่องจาก” ที่ใช้เชื่อมข้อความ “การฉีดสารวิตามินต่าง ๆ ก็ไม่ทาให้
เสียการถือศีลอด” กับข้อความที่มีความหมายแสดงเหตุ ได้แก่ “สารที่ถูกฉีดไม่ได้เข้าสู่
ภายในร่างกายจากช่องทวารเปิดตามธรรมชาติ”
10. การเชื่ อมโยงแสดงเงื่อนไข หมายถึ ง การแสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
ข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงเงื่อนไข ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิดนี้เป็นข้อแม้ที่
กาหนดไว้สาหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัยพบคาเชื่อมแสดงเงื่อนไข
ได้แก่ ถ้า หาก ถ้าหาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
19) “การหยอดตาก็ไม่ทาให้เสียการถือศีลอด หากมียาหยอดตาไหลลงสู่
ลาคอก็ให้คายออกเสีย” (Sheikhul Islam Office, 2017)
20) “กรณีนี้ย่อมถือว่าผู้นั้นมีอุปสรรคก็ให้ผู้นั้นลงพักค้างแรมในสถานที่
ซึ่งอยู่ใกล้ มินาที่สุด... ถ้าผู้นั้นยอมรับความลาบากโดยทาการค้างแรมบนท้องถนนหรือ
ริมทางเท้าพร้อมกับมีความปลอดภัย” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 19) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อมแสดงเงื่อนไข “หาก” เป็นคาที่ใช้
เชื่ อมข้อความ “การหยอดตาก็ไม่ ท าให้เสีย การถือศีลอด” กับ ข้อความที่ เป็ นข้ อแม้
ได้แก่ “มียาหยอดตาไหลลงสู่ลาคอก็ให้คายออกเสีย” ส่วนตัวอย่างที่ 20) แสดงให้เห็น
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คาเชื่อม “ถ้า” ที่ใช้เชื่อมข้อความ “กรณีนี้ย่อมถือว่าผู้นั้นมีอุปสรรคก็ให้ผู้นั้นลงพักค้าง
แรมในสถานที่ ซึ่งอยู่ ใกล้มิน าที่ สุด...” กับข้อความที่เป็น ข้อแม้ ได้แก่ “ผู้นั้ นยอมรับ
ความลาบากโดยทาการค้างแรมบนท้องถนนหรือริมทางเท้าพร้อมกับมีความปลอดภัย”
11. การเชื่อมโยงแสดงความขัดแย้ง หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อ ความด้ ว ยค าเชื่ อ มแสดงความขั ด แย้ ง ข้ อ ความที่ ป รากฏหลั ง ค าเชื่ อ มชนิ ด นี้ มี
ความหมายที่ ขั ด กั น ไม่ ล งรอยกั น หรือไม่ ส อดคล้ อ งกั น กั บ ข้ อความที่ ป รากฏก่ อ น
คาเชื่อม จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัยพบคาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง ได้แก่ แต่ อย่างไรก็
ตาม แต่ทว่า กระนั้นก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
21) “การนาเลือดออกจากร่างกายของผู้ถือศีลอดด้วยวิธีการเจาะเลือด
การบริจ าคเลื อด และการกรอกเลือ ด ไม่ ท าให้ เสี ยการถือศีล อดตามคาวิ นิ จฉัยของ
ปวงปราชญ์ แต่ถือเป็นสิ่งที่ไม่บังควร” (Sheikhul Islam Office, 2017)
22) “การปลูกถ่ายอวัยวะนั้น จาต้องเป็นวิธีการเดียวทางการแพทย์ ซึ่ง
เป็ น ไปได้ ในการรักษาผู้ ป่ วยที่ อยู่ ในภาวะวิ กฤตนั้ น ... อย่ า งไรก็ต ามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่
อาจจะนามาใช้ในกรณีของการปลูกถ่ายไตได้” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 21) แสดงให้เห็นคาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง “แต่” ที่ใช้เชื่อม
ระหว่างข้อความ “การนาเลือดออกจากร่างกายของผู้ถือศีลอดด้วยวิธีการเจาะเลือด
การบริจาคเลือด และการกรอกเลือด ไม่ทาให้เสียการถือศีลอดตามคาวินิจฉัยของปวง
ปราชญ์” กับข้อความที่มีความหมายไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ “ถือเป็นสิ่งที่ไม่บังควร”
ในตัวอย่างที่ 22) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อม “อย่างไรก็ตาม” เป็นคาที่ใช้เชื่อมข้อความ
“การปลูกถ่ายอวัยวะนั้ น จาต้องเป็น วิธีการเดี ยวทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นไปได้ในการ
รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั้น...” กับข้อความที่มีความหมายขัดกัน ได้แก่ “เงื่อนไข
ข้อนี้ไม่อาจจะนามาใช้ในกรณีของการปลูกถ่ายไตได้”
12. การเชื่อมโยงแสดงตั วอย่าง หมายถึง การแสดงความสั ม พั น ธ์ระหว่า ง
ข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงตัวอย่าง ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิดนี้เป็นข้อความที่
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กล่าวถึงเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของส่วนรวมทั้งหมด จากการวิเคราะห์คาวินิจฉัยพบ
คาเชื่อมแสดงตัวอย่าง ได้แก่ เช่น อาทิ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
23) “อวั ย วะที่ มั กเห็ น หรือ คล าได้ อ ยู่ ภ ายนอก เช่ น ก้ อนหรือถุ งน้ าที่
ผิวหนังหรือต่อมน้าเหลืองหรืออื่น ๆ” (Sheikhul Islam Office, 2017)
24) “การบริ จ าคส่ ว นหนึ่ ง จากร่ า งกายของเขาซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ผู้อื่นและไม่มีอันตรายต่อผู้นั้น อาทิ การบริจาคส่วนหนึ่งจากเลือดของเขา
ให้แก่สถานพยาบาลบางแห่งหรือธนาคารเลือด” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 23) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อมแสดงตัวอย่าง “เช่น” เป็นคา
ที่ใช้เชื่อมข้อความ “อวัยวะที่มักเห็นหรือคลาได้อยู่ภายนอก” กับข้อความที่กล่าวถึง
เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของส่วนรวมทั้งหมด ได้แก่ “ก้อนหรือถุงน้าที่ผิวหนังหรือต่อม
น้าเหลืองหรืออื่น ๆ” ส่วนตัวอย่างที่ 24) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อม “อาทิ” เป็นคาที่ใช้
เชื่อมข้อความ “การบริจาคส่วนหนึ่งจากร่างกายของเขาซึ่งเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อื่นและไม่มีอันตรายต่อผู้นั้น ” กับข้อความที่ กล่าวถึงเพื่ อแสดงให้เห็นลักษณะของ
ส่วนรวมทั้งหมด ได้แก่ “การบริจาคส่วนหนึ่งจากเลือดของเขาให้แก่สถานพยาบาลบาง
แห่งหรือธนาคารเลือด”
13. การเชื่อมโยงแสดงการเสริม หมายถึง การแสดงความสั มพัน ธ์ระหว่าง
ข้อความด้วยค าเชื่ อมแสดงการเสริม ข้อความที่ ป รากฏหลั งคาเชื่อมชนิ ดนี้ เป็ น การ
ยืนยันหรือการสนับสนุนข้อความที่ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์คาวินิ จฉัยพบ
คาเชื่อมแสดงการเสริมเพียงคาเดียว ได้แก่ ทั้งนี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
25) “ตามหลั กนิ ติ ศ าสตร์อิ ส ลาม ร่า งกายของมนุ ษ ย์ มี ศัก ดิ์ ศ รีอัน จะ
ละเมิ ด ไม่ ได้ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า ร่า งกายนั้ น จะเป็ น บุ ค คลที่ มี ชี วิ ต หรือ เสี ย ชี วิ ต แล้ ว ก็ ต าม ”
(Sheikhul Islam Office, 2017)
26) “การให้บริการเข็มและอุปกรณ์ สะอาดสาหรับผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
อีกระยะหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ ถือเป็นสิ่งที่ศาสนามีข้ออนุโลมให้สามารถกระทาได้ ทั้งนี้
เป็นข้ออนุโลมตามความจาเป็นในขั้นอุกฤษฏ์ (สูงสุด)” (Sheikhul Islam Office, 2017)
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีปีที่ท11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื่ 1อเดื
นมกราคม
- มิถุน–ายน
อนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

349

351

ตัวอย่างที่ 25) แสดงให้เห็นว่า คาเชื่อมแสดงการเสริม “ทั้งนี้” เป็นคาที่
ใช้เชื่อมข้อความ “ตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม ร่างกายของมนุษย์มีศักดิ์ศรีอันจะละเมิด
ไม่ได้” กับข้อความที่เป็นการยืนยัน ได้แก่ “ไม่ว่าร่างกายนั้นจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตหรือ
เสียชีวิตแล้วก็ตาม” ส่วนตัวอย่างที่ 26) แสดงให้เห็นคาเชื่อมแสดงการเสริมที่ใช้เชื่อม
ระหว่างข้อความ “การให้บริการเข็มและอุปกรณ์สะอาดสาหรับผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
อีกระยะหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ ถือเป็นสิ่งที่ศาสนามีข้ออนุโลมให้สามารถกระทาได้ ”
กับข้อความที่เป็นการสนับสนุน ได้แก่ “เป็นข้ออนุโลมตามความจาเป็นในขั้นอุกฤษฏ์”
14. การเชื่ อมโยงแสดงการเปลี่ ย นเรื่อง หมายถึง การแสดงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างข้อความด้วยคาเชื่อมแสดงการเปลี่ยนเรื่อง ข้อความที่ปรากฏหลังคาเชื่อมชนิด
นี้เป็นเรื่องใหม่ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับข้อความที่ปรากฏก่อนคาเชื่อม จากการวิเคราะห์คา
วินิจฉัยพบคาเชื่อมแสดงการเปลี่ยนเรื่อง ได้แก่ ส่วน สาหรับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
27) “การใช้ยาสวนทางทวารหนักหรือการเหน็บทาให้เสียการถือศีลอด
ส่วนการใส่สายสวนปัสสาวะเข้าสู่ช่องทวารเบาหรือทางเดินปัสสาวะนั้น ไม่ทาให้เสีย
การถือศีลอดแต่อย่างใด” (Sheikhul Islam Office, 2017)
28) “ฝ่ายอัช-ชาฟิอียะฮ์ถือว่า น้าส้มสายชูที่ได้จากสุราด้วยวิธีการเช่นนี้
เป็ น สิ่งที่ สะอาดและเป็น ที่ อนุ มั ติต ามคากล่าวในมัซ ฮับ ที่ ถูกต้ องที่ สุด ... สาหรับ ฝ่ าย
อัล-ฮานาฟียะฮ์ถือว่า สุราที่แปรสภาพเป็นน้าส้มสายชูด้วยการใส่วัตถุบางอย่างลงไปนั้น
เป็นสิ่งที่สะอาด” (Sheikhul Islam Office, 2017)
ตัวอย่างที่ 27) แสดงให้เห็นคาเชื่อมแสดงการเปลี่ยนเรื่อง “ส่วน” ที่ใช้
เชื่อมข้อความ “การใช้ยาสวนทางทวารหนักหรือการเหน็บท าให้เสียการถือศีลอด”
กับข้อความที่เป็นเรื่องใหม่ซึ่งยังไม่เคยกล่าวถึงมาก่อน ได้แก่ “การใส่สายสวนปัสสาวะ
เข้าสู่ ช่ องทวารเบาหรือทางเดิ น ปั ส สาวะนั้ น ไม่ ท าให้ เสี ย การถือศีล อดแต่ อย่ างใด”
และตั ว อย่ า งที่ 28) แสดงให้ เห็ น ค าเชื่ อ ม “ส าหรั บ ” ที่ ใช้ เชื่ อ มระหว่ า งข้ อ ความ
“ฝ่ายอัช-ชาฟิอียะฮ์ถือว่า น้าส้มสายชูที่ได้จากสุราด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นสิ่งที่สะอาดและ
เป็นที่อนุมัติตามคากล่าวในมัซฮับที่ถูกต้องที่สุด...” กับข้อความที่เป็นเรื่องใหม่ซึ่งยังไม่
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เคยกล่าวถึงมาก่อน ได้แก่ “ฝ่ายอัล-ฮานาฟียะฮ์ถือว่า สุราที่แปรสภาพเป็นน้าส้มสายชู
ด้วยการใส่วัตถุบางอย่างลงไปนั้นเป็นสิ่งที่สะอาด”
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทยของ
จุฬาราชมนตรีสามารถจาแนกเป็น 14 ประเภท เรียงตามลาดับความถี่ในการปรากฏใช้
จากมากไปน้อย ได้แก่ การเชื่อมโยงแสดงการขยายความ (ร้อยละ 26.49) การเชื่อมโยง
แสดงความคล้อยตาม (ร้อยละ 18.80) การเชื่อมโยงแสดงการเลือก (ร้อยละ 9.92)
การเชื่อมโยงแสดงจุดหมาย (ร้อยละ 7.65) การเชื่อมโยงแสดงลักษณะ (ร้อยละ 6.75)
การเชื่อมโยงแสดงแหล่งเดิม (ร้อยละ 6.14) การเชื่อมโยงแสดงลาดับ เวลา (ร้อยละ
6.00) การเชื่อมโยงแสดงผล (ร้อยละ 3.79) การเชื่อมโยงแสดงเหตุ (ร้อยละ 3.14) การ
เชื่อมโยงแสดงเงื่อนไข (ร้อยละ 3.10) การเชื่อมโยงแสดงความขัดแย้ง (ร้อยละ 2.54)
การเชื่อมโยงแสดงตัวอย่าง (ร้อยละ 2.37) การเชื่อมโยงแสดงการเสริม (ร้อยละ 1.72)
และการเชื่อมโยงแสดงการเปลี่ยนเรื่อง (ร้อยละ 1.59)
สรุปผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม
ภาษาไทยเป็นสัมพันธสารหรือข้อความที่มีการเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมที่หลากหลาย
เพื่อแสดงความเกี่ยวพันกันระหว่างประโยคต่าง ๆ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาบางเรื่อง ได้แก่ การศึกษาเรื่อง “A Study of Conjunctive Adverbials in
Academic Journal Articles” (Li, 2014, pp. 145 - 161) ที่พบว่า หน่วยวิเศษณ์ (adverbial)
ที่ทาหน้าที่เชื่อมข้อความก็มีหลายประเภทเช่ นกัน ได้แก่ หน่วยเชื่อมแสดงความคล้อย
ตาม (addition) หน่ ว ยเชื่ อ มแสดงความขั ด แย้ ง (contrast) หน่ ว ยเชื่ อ มแสดงผล
(result) หน่วยเชื่อมแสดงการแจกแจง (enumeration) หน่วยเชื่อมแสดงการขยาย
ความ (apposition) หน่วยเชื่อมแสดงการสรุป (summation) หน่วยเชื่อมแสดงการ
เปลี่ ย นเรื่อ ง (transition) และหน่ ว ยเชื่ อ มแสดงการยื น ยั น (corroboration) และ
การศึกษาเรื่อง “A Study of Cohesion in International Postgraduate Business
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิททยาเขตหาดใหญ่

ปีปีทท
ี่ 11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื
นมกราคม
- มิถุน–ายน
่ 1อเดื
อนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

351

353

Students’ Multimodal Written Texts: An SF-MDA of a Key Topic in Finance”
(Alyousef & Alnasser, 2015, pp. 56-78) ที่ พ บการเชื่ อ มโยงความด้ ว ยค าเชื่ อ ม
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงแสดงความคล้อ ยตาม (additive) การเชื่อมโยง
แสดงเงื่อนไข (conditional) การเชื่อมโยงแสดงเหตุ (causal) การเชื่อมโยงแสดงการ
เปรียบเทียบ (comparative) การเชื่อมโยงแสดงลาดับเวลา (temporal) การเชื่อมโยง
แสดงการอธิบาย (clarification) การเชื่อมโยงแสดงการเปลี่ยนเรื่อง (variation) และ
การเชื่อมโยงแสดงการขยายความ (appositive)
นอกจากนี้ การเชื่ อ มโยงความด้ ว ยค าเชื่ อ มหลายประเภทที่ ป รากฏใช้ ใน
คาวิ นิ จ ฉั ย ทางศาสนาอิ ส ลามภาษาไทยยั งอาจพิ จ ารณาในแง่ข องกลวิ ธี ท างภาษา
ที่ผู้ ป ระกาศค าวินิ จฉัย ใช้ในการเรียบเรียงข้อความ อาทิ การขยายความ การแสดง
สาเหตุ การแสดงตัวอย่าง การแสดงเงื่อนไข ฯลฯ กลวิธีทางภาษาที่หลากหลายดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า สภาพปัญหาที่มุสลิมประสบอาจมีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินชีวิตของมุสลิมในหลายแง่มุม ผู้ประกาศคาวินิจฉัยจึงจาเป็นต้องเลือกใช้กลวิธี
ทางภาษาที่ หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบคาถามและให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า คาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามแสดงให้เห็นสภาพปัญ หา
ที่หลากหลายและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบัญญัติของอิสลามกับความเชื่อ
และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ในชี วิ ตประจาวั น ของมุ ส ลิ ม คาวิ นิ จ ฉัย ทางศาสนาอิ สลาม
จึงเป็ น แหล่งข้อมูล ที่ ดียิ่ งส าหรับ การท าความเข้าใจความเป็ นไปของสังคมในบริบ ท
ที่หลากหลาย (Kaptein & Laffan, 2005, p. 1)
ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมในคาวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม
ภาษาไทยยังแสดงให้เห็นอีกว่า การเชื่อมโยงความด้วยคาเชื่อมที่มีอัตราความถี่ในการ
ปรากฏใช้มากที่สุด ได้แก่ การเชื่อมโยงแสดงการขยายความที่มีรูปภาษาที่เป็นตัวบ่งชี้
คือคาเชื่อมแสดงการขยายความ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
บางเรื่อง ได้แก่ การศึกษาเรื่อง “A Corpus-based Study of Conjunction Devices
in English International Law Texts and its Farsi Translation”(Ketabi, 2012,
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pp. 362-371) ที่พบว่า คาเชื่อมแสดงความขัดแย้งเป็นคาเชื่อมที่ปรากฏใช้มากที่สุดใน
ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในภาษาอังกฤษและคาแปลภาษาฟาซี
และการศึ กษาเรื่ อ ง “A Study of Conjunctive Adverbials in Academic Journal
Articles” (Li, 2014, pp. 145 - 161) ที่พบว่า คาเชื่อมแสดงความคล้อยตามเป็ นคาเชื่อม
ที่มีความถี่ในการปรากฏใช้มากที่สุดในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
กล่าวได้ว่า คาวินิ จฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทยของจุฬ าราชมนตรีเป็ น
ข้อความที่ผู้ประกาศคาวินิจฉัยมักใช้การเชื่อมโยงแสดงการขยายความเพื่อให้ข้อมูลหรือ
รายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติม อันจะทาให้คาวินิจฉัยนั้นมีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอิสลามที่ส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนแสวงหาความรู้
และคาแนะนาจากบรรดาผู้รู้และนักวิชาการ (Man, 2014, p. 25) ในทางกลับกัน ผู้ที่มี
ความรู้ก็มีหน้าที่ตอบคาถามและให้คาแนะนาตามหลักการของอิสลามเพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติสาหรับมุสลิมด้วยเช่นกัน
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