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ปริทัศน์การรับภาษาที่สองกับไวยากรณ์สากลลักษณ์
พีรพัฒน์ ยางกลาง1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการรั บ
ภาษาที่สองตามแนวทฤษฎีปริวรรตเพิ่มพูน นักภาษาศาสตร์ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้อ้างว่า
ไวยากรณ์ สากลลักษณ์มีบทบาทสาคั ญในการควบคุ มกระบวนการรับภาษาที่สอง
มูลเหตุสาคัญของคากล่าวอ้างนี้คือปรากฏการณ์ที่ผู้เรียนภาษาที่สอง โดยเฉพาะเด็ก
เล็กๆ สามารถเรียนรู้และรับกฎโครงสร้างทางภาษาและความหมายที่ซับซ้อนได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถสร้างรูปภาษาที่ผู้เรียนเองไม่เคยได้ยินหรือพบเห็นในภาษาป้อน
เช่ นเดี ยวกั บ เด็ กทารกที่ เ รี ยนภาษาแม่ ปรากฏการณ์ นี้ เ รี ยกว่ า “ภาวะไร้ สิ่ งเร้ า ”
นอกจากนีน้ ักภาษาศาสตร์กลุ่มนี้ยังอ้างด้วยว่า ผู้เรียนภาษาที่สองมีแนวโน้มที่จะถ่าย
โอนคุ ณ สมบั ติ ข องภาษาแม่ เช่ น ลั ก ษณะทางสั ท ศาสตร์ วากยสั ม พั น ธ์ และ
อรรถศาสตร์ เป็นต้น สู่กระบวนการรับภาษาที่สอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาส่วน
ใหญ่จะเห็นพ้องกันในเรื่องไวยากรณ์สากลลักษณ์ แต่ก็ยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับ
ระดั บการควบคุ ม หรื อการเข้ า ถึ ง ไวยากรณ์ สากลลั กษณ์ และระดั บการถ่ ายโอน
คุณสมบัติของภาษาแม่ของผู้เรียนภาษาที่สอง อันเป็นที่มาของสมมติฐาน 3 ประการ
คือ (1) สมมติฐานการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์โดยตรง (2) สมมติฐานการเข้าถึง
ไวยากรณ์สากลลักษณ์โดยอ้อม (3) สมมติฐานปราศจากการเข้าถึงไวยากรณ์สากล
ลักษณ์
คาสาคัญ: การรับภาษาที่สอง / ไวยากรณ์สากลลักษณ์
1

รองหัว หน้า สาขาวิชาการจัด การธุ รกิจทั่ว ไป ดู แลหลักสูตรการจัดการธุ รกิจและ
ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
This paper discusses the fundamental conceptualization of second
language acquisition under Generative perspective. Linguists under Generative
Approach claim that second language acquisition is constrained by Universal
Grammar (UG) because L2 learners, like L1 acquirers, also face with ‘the poverty
of stimulus’. In addition, they also claim that it is possible for L2 learners to transfer
their L1 properties such as phonetics, syntax, and semantics, into their L2
acquisition because they have their L1 knowledge when commencing L2
acquisition. Nevertheless, there are disagreements on the degree of access to
UG and the degree of L1 transfer. Such disagreements lead to three different
hypotheses: Direct Access, Indirect Access, and No Access.
Keywords: Second Language Acquisition / Universal Grammar
บทนา
หนึ่งในทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
รับภาษาที่สอง (Second Language Acquisition) ในห้าทศวรรษที่ผ่านมาก็คือ
“ทฤษฎีปริวรรตเพิ่มพูน” (Generative Approach) (Chomsky, 1965, 1981a,
1981b, 1986a, 1986b, 1988) ปั จ จุ บั น นี้ รู้ จั ก กั น ในนาม “Minimalism
Programme” (Chomsky, 1993) นับตั้งแต่ ชอมสกี ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์สากลลักษณ์ (Universal Grammar) และการรับภาษาในปี 1965 วงการ
ภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะการั บ ภาษาแม่ เ กิ ด การตื่ น ตั ว ได้ รั บ ความสนใจในหมู่
นักภาษาศาสตร์อย่างมาก จนทาให้มีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรับภาษากัน
อย่ า งกว้ า งขวาง และก่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด สมมติ ฐ าน ตลอดจนทฤษฎี ต่ า งๆ ที่ มี
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จุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายกระบวนการ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ภาษาแม่ ซึ่งมีทั้งที่สนับสนุนแนวคิดไวยากรณ์สากลลักษณ์ และที่โต้แย้งไม่ยอมรับ
แนวคิดดังกล่าว ในเบื้องต้นบทความนี้จ ะอภิปรายแนวคิดพื้นฐานของไวยากรณ์
สากลลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับภาษาแม่และภาษาที่สอง จากนั้นจะ
นาเสนอแนวคิดหลักของสมมติฐานที่สนับสนุนและแนวคิดที่ปฏิเสธไวยากรณ์สากล
ลักษณ์ในกระบวนการรับภาษาที่สอง
บทความนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 กล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างการรับภาษาและการเรียนภาษา ตอนที่ 2 นาเสนอแนวคิดไวยากรณ์สากล
ลักษณ์กับกระบวนการรับภาษา ตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนย่อย คือ ตอนที่ 2.1
กล่าวถึงหลักการและแบบเทียบภาษา ตอนที่ 2.2 กล่าวถึงปรากฏการณ์ภาวะไร้สิ่ง
เร้า ตอนที่ 3 นาเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์สากลลักษณ์กับกระบวนการรับ
ภาษาที่ ส องและการถ่ า ยโอนคุ ณ สมบั ติ ข องภาษาแม่ 3 สมมติ ฐ าน คื อ (1)
สมมติ ฐ านการเข้ า ถึ ง ไวยากรณ์ สากลลัก ษณ์ โดยตรง (Direct Access) (2)
สมมติฐานการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์โดยอ้อม (Indirect Access) (3)
สมมติฐานปราศจากการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์ (No Access)
1. การรับภาษา (Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language
Learning)
โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า “การรับภาษา” และ “การเรียนภาษา”
เป็นกระบวนการเดียวกัน และสามารถแทนกันหรือสลับกันไดเนื่องจากมีความหมาย
ที่คล้ายคลึงในแงที่กระบวนการทั้งสองนีก้ ่อให้เกิดสามัตถิยะทางภาษา (Language
Competence) อย่างไรก็ ตาม “การรับภาษา” และ “การเรียนภาษา” เป็นสอง
กระบวนการที่มีความแตกต่างกันดังนี้
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“การรับภาษา” เป็นศัพท์ที่นักภาษาศาสตร์ราชบัณฑิตบัญญัติขึ้นเพื่อใช้
แทนคาว่า language acquisition ในภาษาอังกฤษ การรับภาษาเป็นกระบวนการได้
ภาษาตามธรรมชาติ โดยทารกหรือผู้เรียนไม่รู้ตัว (Unconscious) การได้หรือการรับ
ภาษาเป็นผลพวงจากการการปฏิสัมพันธ์ หรือสัมผัสกับ ภาษาเป้าหมาย (Target
Language) ในบางครั้ ง อาจมี พ่ อ แม่ พี่ เ ลี้ ย งหรื อ คนใกล้ ชิ ด ที่ อ ยู่ ร อบข้ า งเด็ ก
ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงภาษาให้เรียบง่าย (Simplify) เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ภาษา ในกระบวนการรับภาษา ทารกไม่จาเป็นต้องได้รับการสอนกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
ภาษาแม่โดยตรง (Explicit Teaching) นอกจากนี้ทารกไม่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (Error Correction) อีกด้วย (Brown & Hanlon, 1970; Brown,
Cazden, & Bellugi, 1973; Krashen, 2002) นักภาษาศาสตร์ถือว่าการสอน
โดยตรงหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นสิ่งเร้าเชิงลบ (Negative Evidence)
“การเรี ย นภาษา” เป็ น กระบวนการได้ ภาษาแบบรู้ สานึ ก (Conscious)
กล่าวคือผู้เรียนได้รับการอธิบายกฎเกณฑ์ การสอนโดยตรง ตลอดจนได้รับการแก้ไข
ข้อผิดพลาด จากบุคคลซึ่งเปรียบได้ดังครูหรือผู้ชี้แนะ (Language Peer) (Brown,
1973; Dulay & Burt, 1975; Krashen & Seliger, 1975; Krashen, 2002)
จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง “การรับภาษา” และ “การเรียนภาษา” นี้ก็
คื อ การรู้ ส านึ ก และวิ ธี ก ารได้ ก ฎเกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของภาษาหนึ่ ง ๆ
กล่าวคือ “การรับภาษา” เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ โดยทารกหรือผู้เรียนภาษา
เรี ย นและรู้ ก ฎเกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของภาษาด้ ว ยตนเองแบบนิ รนั ย
(Deduction) ปราศจากการสอนโดยตรง ขณะที่ “การเรียนภาษา” เป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนกฎเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ของภาษาให้กับผู้เรียนโดยมี ผู้
ชี้แนะหรือครูนั่นเอง
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2. ไวยากรณ์สากลลักษณ์ (Universal Grammar) กับการเรียนภาษา (Language
Acquisition)
2.1 หลักการ (Principles) และต้นแบบเทียบภาษา (Parameters)
ชอมสกี (Chomsky, 1993) กล่าวว่า ไวยากรณ์สากลลักษณ์ คือ ระบบที่
ประกอบด้วยหลักการร่วม อันได้แก่ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เป็นนามธรรมของภาษา
(Principles) ทุกภาษาในโลกและแบบเทียบภาษา (Parameters) ที่อาจพบได้ใน
ภาษาต่างๆ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขนี้จะเหมือนกันในทุก ๆ ภาษา แต่แบบเทียบภาษา
จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา ชอมสกีอ้างว่าแบบเทียบภาษานี้จะประกอบด้วย
ลักษณะที่เป็นไปได้ (Values or Settings) สองลักษณะ ตัวอย่างของหลักการร่วม
(Principle) เช่น กฎนามวลีในทุกภาษาที่จะต้องประกอบด้วยคานามซึ่งทาหน้าที่
เป็นหน่วยหลัก (Head) และอาจมีส่วนขยาย (Modifier) ปรากฏร่วมหรือไม่ก็ได้
ตัวอย่างของแบบเทียบภาษา (Parameter) เช่น ตาแหน่งหรือลาดับของหน่วยหลัก
และส่วนขยาย ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละภาษา เช่น ในภาษาไทยตาแหน่งของคานาม
หน่วยหลักจะอยู่ข้างหน้าส่วนขยาย (Head-initial) ส่วนในภาษาอังกฤษตาแหน่ง
ของคานามหน่วยหลักจะอยู่ข้างหลังส่วนขยาย (Head-final) เป็นต้น
สภาวะของส่วนในสมองที่ทางานด้านภาษา (Language Faculty) ของ
ทารกในระยะเริ่มแรกของกระบวนการรับภาษาจะมีสภาวะว่างเปล่า หรือเป็นศูนย์
(Initial State: S0) ต่อมาเมื่อกระบวนการรับภาษาเกิดขึ้น ทารกจาเป็นต้องได้รับ
ข้อมูลภาษาที่เรียกว่า ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Linguistic Data: PLD) ที่จะเป็นตัว
ช่วยกาหนดรูปแบบของไวยากรณ์ เมื่อเด็กทารกวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลปฐม
ภูมิ คลัง ศัพท์ (Language-specific Lexicon) จะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการจัด
ลักษณะที่เป็นไปได้ของแบบเทียบภาษาให้สอดคล้องกับแบบเทียบภาษาในภาษา
แม่ ข้อมูลปฐมภูมิ จะประกอบด้วยรูปภาษาที่ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์ ที่เรียกว่า
positive evidence ข้อมูลปฐมภูมิชนิดนี้จะเป็นตัวหนุนนา (Triggers) ในการจัด
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แบบเทียบภาษา (White, 2003: 10) กระบวนการจัดแบบเทียบภาษานี้จะเกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาของกระบวนการรับภาษา จนในที่สุด ส่วนในสมองที่ทางานด้ าน
ภาษาของทารกจะพัฒนาเข้าสู่สภาวะคงที่ (Steady State: Ss) ซึ่งเป็นสภาวะที่
ความรู้และสามัตถิยะทางภาษามีความพัฒนาเต็มที่ ไม่เปลี่ยนแปลง (Cook &
Newson, 1996: 78) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับภาษาแสดงดัง
ภาพที่ 1
S0
Ss
(Cook & Newson, 1996: 78)
ภาพที่ 1 สภาวะของส่วนในสมองที่ทางานด้านภาษา
ระยะแรกของทฤษฎีไวยากรณ์เพิ่มพูน ชอมสกี (Chomsky, 1965) ได้สร้าง
แบบจาลองกระบวนการรับภาษาแม่และอธิบายว่ากระบวนการรับภาษาเริ่มต้นด้วย
การนาเข้าภาษาป้อน (Input) จากนั้นภาษาป้อนจะถูกส่งผ่านไปยังส่วนประมวลผล
เพื่อการรู้ภาษา (Language Acquisition Device: LAD) การประมวลผลนีก้ ่อให้เกิด
สามัตถิยะทางภาษา หลังจากนั้นผู้เรียนก็จะสร้างรูปภาษาปลายทาง (Output) ที่
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีจานวนจากัดแต่สามารถใช้สร้างรูปภาษาต่างๆได้
อย่างเพิ่มพูนและไม่จากัด (Generative Grammar) กระบวนการรับภาษาเช่นนี้
สามารถแสดงให้เห็นได้ดังแบบจาลองข้างล่างนี้
Input
(Primary Linguistic Data)

Language
Acquisition
Device

Output
(A Generative Grammar)
(Cook & Newson, 1996: 80)

ภาพที่ 2 แบบจาลองส่วนประมวลผลเพื่อการรู้ภาษาของกระบวนการรับภาษาที่ 1
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แม้ ว่ า แบบจ าลองจะได้ รั บ การยอมรั บ ในระยะแรก อย่ า งไรก็ ต าม
แบบจาลองดังกล่าวได้ถูกแก้ไขดัดแปลงในเวลาต่อมา คุก และนิวสัน (Cook &
Newson, 1996: 81) กล่าวว่า หน่วยประมวลผลภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์สากล
ลักษณ์ ซึ่งก็คือหลักการร่วมและแบบเทียบภาษา ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เด็กรับหรือ
เรียนรู้ ได้แก่ (1) โครงสร้างแบบพึ่งพา (Structural Dependencies) (2) แบบเทียบ
ภาษาที่สอดคล้องกับภาษาแม่ (3) ประมวลศัพท์ (Lexical Entries) ที่ประกอบด้วย
ข้อกาหนดทีว่ ่าคาศัพท์คาหนึ่งมีหน้าที่อย่างไรในประโยค แบบจาลองกระบวนการรับ
ภาษาภายใต้แนวคิดกฎเกณฑ์ร่วมและแบบเทียบภาษา เช่นนี้สามารถแสดงให้เห็น
ได้ดังแบบจาลอง ในภาพที่ 3 นี้
Input
(Primary Linguistic Data)

Universal
Grammar

Output
(A Grammar Consisting of
Principles, Parameters,
and Lexicon)
(Cook & Newson, 1996: 81)

ภาพที่ 3 แบบจาลองไวยากรณ์สากลลักษณ์ของกระบวนการรับภาษาที่ 1
2.2 ภาวะไร้สิ่งเร้า (The Poverty of Stimulus)
หลักฐานหรือเหตุผลหลักที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าไวยากรณ์สากลลักษณ์
เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ติ ด ตั ว มนุ ษ ย์ ม าแต่ ก าเนิ ด และมี บ ทบาทส าคั ญ ในการควบคุ ม
กระบวนการรับภาษาแม่ ก็คือ (1) การที่เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาที่ใช้ ในหมู่สมาชิก
ครอบครัวและชุมชนที่เด็ กเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ ปราศจากความ
ยากลาบาก (2) ภาษาของเด็กที่ผิดเพี้ยน แตกต่างหรือซับซ้อนกว่าภาษาป้อน (3) รูป
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ภาษาที่เด็กใช้ที่มีคุณลักษณะหรือโครงสร้างซึ่งถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์ในภาษา
นั้นแต่ไม่เคยปรากฏในภาษาผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็ก และเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้รับการ
สอนโดยตรง (4) การเรียนรู้คุณลักษณะหรือโครงสร้างของภาษาบางอย่างจะเกิดขึ้น
ที่ช่วงอายุต่างกัน หลักฐานดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะสามข้อแรกถือเป็นปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า “ภาวะไร้สิ่งเร้า” (“The Poverty of Stimulus” or “the Logical Problem in
Language Acquisition”) (White, 2003: 4)
ตัวอย่างของปรากฏการณ์ภาวะไร้สิ่งเร้าที่นักภาษาศาสตร์มักหยิบยกมา
กล่ า วถึ ง คื อ การได้ ก ฎเกณฑ์ ข้ อ จ ากั ด ในการอ้ า งอิ ง ร่ ว มของค าสรรพนาม
(Coreference) ในภาษาที่มีการละสรรพนาม (+Null Subject Language) เช่น
ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย เป็นต้น และในภาษาที่ไม่สามารถละคา
สรรพนาม (-Null Subject) เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้จะได้กล่าถึง
ตัวอย่างนี้พอสังเขปดังนี้
การอ้างอิงร่วม (Coreference) หมายถึง การที่คาสรรพนามในอนุพากย์
ซ้อน (Embedded Clause) มีการอ้างอิงถึงบุคคลหรือสิ่งๆ เดียวกับคานามหรือคา
สรรพนามในอนุพากย์หลัก (Matrix Clause) ดังตัวอย่าง (1)
(1) [Maryi thinks [shei will win]]
จะเห็นว่าในประโยค (1) she ในอนุพากย์ซ้อนอ้างถึง Mary ในอนุพากย์
หลักซึ่งเป็นสิ่งอ้างอิงที่อยู่ข้างหน้า (Antecedent) ดังนั้น she จึงมีการอ้างอิงร่วมกับ
Mary การอ้างอิงภายในประโยคเดียวกันเช่นนี้เรียกว่า (Bound Variable) นอกจากนี้
she ยังสามารถใช้อ้างอิงถึงบุคคลที่อยู่ในปริเฉท (Discourse) นอกประโยคได้ด้วย
กล่าวคือ she ในอนุพากย์ซ้อนอาจหมายถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัว Mary ก็ได้
ภาษาสเปนถือว่าเป็นภาษาที่มีการละคาสรรพนาม กล่าวคือ คาสรรพนาม
ทีท่ าหน้าที่เป็นประธานในอนุพากย์อาจปรากฏหรือถูกละได้ เช่น
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(2) Juan
cree
que
Juan
believe
that
‘Juan believe that (he) is intelligent’

- es intelligente
(he) is intelligent

ส่วนภาษาอังกฤษถือ ว่าเป็นภาษาที่ไม่สามารถละคาสรรพนาม กล่าวคือ
คาสรรพนามที่ทาหน้าที่เป็นประธานในอนุพากย์ต้องปรากฏอยู่เสมอ ไม่สามารถละ
ได้ เช่น
(3) a. John believes that he is intelligent.
b. *John believes that _ is intelligent.
อย่างไรก็ตามคาสรรพนามในภาษาสเปนอาจปรากฏในอนุพากย์ได้เช่นกัน
แต่คาสรรพนามที่ปรากฏในอนุพากย์นี้จะมีข้ อจากัดในการอ้างอิงร่วมมากว่าคา
สรรพนามทีถ่ ูกละ กล่าวคือ คาสรรพนามที่ถูกละสามารถอ้างอิงถึงคาสรรพนามบอก
จานวน (Quantified Pronoun) ที่อยู่ข้างหน้าในอนุพากย์หลักได้ นอกจากนี้คาสรรพ
นามที่ถูกละนี้อาจจะอ้างอิงถึงสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าในประโยคเดียวกันหรืออ้างอิง
ถึงบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ในปริเฉท นอกประโยคได้ด้วย ดังตัวอย่าง (4) ขณะที่คาสรรพ
นามประธานเมื่ อ ปรากฏในอนุ พ ากย์ ซ้ อ นไม่ สามารถอ้ า งอิ ง ถึ ง สรรพนามที่ อ ยู่
ข้างหน้ าในประโยคเดีย วกัน หากแต่ อ้ างอิงถึ งบุ คคลหรื อสิ่ งที่อ ยู่ใ นปริเฉท นอก
ประโยค ดังตัวอย่าง (5)
(4) [Nadiei
cree [que proi es
intelligente]]
Nobodyi believe that (hei) is
intelligent
(5) *[Nadiei
cree [que éli
es
intelligente]]
Nobodyi believe that he
is
intelligent
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ตัวอย่างเกี่ยวกับข้อจากัดในการอ้างอิงของคาสรรพนามนี้เป็นคุณสมบัติ
ทางภาษาอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาสเปนเป็นภาษาแม่จาเป็นต้องค้นพบและเรียนรู้
ข้อจากัดนี้ โดยปกติผู้ที่พูดภาษาสเปนเป็นภาษาแม่จะสามารถเรียนรู้ เข้าใจข้อจากัด
นี้ได้เองอย่างเร็วเร็ว และใช้คาสรรพนามได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ โดยอาศัย
เพียงข้อมูลปฐมภูมิ ไม่จาเป็นต้องได้รับการสอนที่ชัดเจนจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างที่
พู ด ภาษาสเปนเป็ น ภาษาแม่ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาษาที่ มิ ไ ด้ รั บ การสอนเรี ย กว่ า
“Implicit Knowledge”
3. ไวยากรณ์สากลลักษณ์กับการรับภาษาที่สอง
ชวารทซ์ และสเปราส์ รวมถึง ไวท์ (Schwartz & Sprouse, 2000a, b;
White, 1985a, 1989, 2003) กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้หรือการรับภาษาที่สอง
ผู้เรียนต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ “ภาวะไร้สิ่งเร้า ” เช่นเดียวกับกระบวนการรับ
ภาษาแม่ กล่าวคือ ผู้เรียนอาจสร้างและใช้รูปภาษาที่มีโครงสร้างซึ่งถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ตามภาษาเป้าหมาย (Target Language) แต่รูปภาษานั้นไม่เคยปรากฏ
ในภาษาป้อน หรือไม่ได้รับการสอนโดยตรงจากผู้พูดภาษาเป้าหมาย หากแต่เป็นรูป
ภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้กฎเกณฑ์หรือไวยากรณ์ของภาษาเป้าหมายแบบไร้สานึก
และความรู้ ภาษาแม่ ไม่ มี ส่ว นสนั บ สนุ น ลั ก ษณะเช่ น นี้ ถื อ เป็ น สั ญ ญาณบ่ ง ชี้ ว่ า
ไวยากรณ์ ส ากลลั ก ษณ์ มี ส่ ว นควบคุ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ ส องด้ ว ย
เช่นเดียวกับกระบวนการเรียนรู้ภาษาแม่
นอกจากนี้ ชวารทซ์ และสเปราส์ ยังกล่าวว่ากระบวนการรับภาษาที่สอง
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการเรียนภาษาแม่ โดยที่ความรู้
เกี่ยวกับภาษาแม่อาจจะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในช่วงวัยเด็ก หรืออาจจะอยู่ใน
สภาวะที่สามัตถิยะทางภาษาแม่มีความสมบูรณ์คงที่แล้ว ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นสภาวะ
ของส่วนในสมองที่ทางานด้านภาษาในระยะเริ่มแรกของกระบวนการรับภาษาที่สอง
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นีจ้ ึงเปรียบได้กับ Si = (S0 + Ss) อย่างไรก็ตามนักภาษาศาสตร์มองว่าเป็นเรื่องยาก
ที่ จ ะอธิ บ ายสภาวะของส่ ว นในสมองที่ ท างานด้ า นภาษาในระยะสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการรับภาษาที่สอง เนื่องจากผลจากงานวิจัยที่ผ่านมาชี้ว่าผู้เรียนภาษาที่
สองบางคนสามารถพั ฒ นาสามั ต ถิ ย ะทางภาษาสองได้ จ นถึง ขั้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
เจ้าของภาษา ขณะที่บางคนสามารถพัฒนาได้ถึงเพียงบางขั้นเท่านั้น และไม่มีการ
พัฒนาหรือเกิดการเรียนรู้ต่อไป (ซึ่งเรียกว่า Fossilization) นักภาษาศาสตร์จึงเรียก
ระยะสุดท้ายของกระบวนการรับภาษาที่สองนี้ว่า “ระยะสิ้นสุด” (Terminal State:
St) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาวะของส่วนในสมองที่ทางานด้านภาษาที่สอง
ของผู้เรียนภาษาที่สองสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4
Si

St
(Cook & Newson, 1996: 126)

ภาพที่ 4 สภาวะการเรียนรู้ภาษาที่ 2
ในกระบวนการรั บภาษาที่ สองผู้เ รี ยนมี โอกาสที่ จะถ่ ายโอน (Transfer)
คุ ณ ลั ก ษณะของภาษาแม่ สู่ ภ าษาเป้ า หมาย เช่ น ลั ก ษณะทางสั ท ศาสตร์
วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ เป็นต้น คุณลักษณะของภาษาแม่ที่เกิดการถ่ายโอน
นีจ้ ะสามารถพบเห็นได้ในระยะเริ่มแรกของกระบวนการรับภาษาที่สอง โดยเฉพาะใน
ภาษาในระหว่าง (Interlanguage) ซึ่งเป็นภาษาที่กาลังพัฒนาไปสู่ภาษาเป้าหมาย
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ความรู้เกี่ยวกับภาษาเป้าหมายที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังจะเห็นได้
จากการที่ผู้เรี ยนใช้ รูป ภาษาที่ มีคุ ณลั กษณะของภาษาแม่ มิ ใช่ คุณ ลัก ษณะของ
ภาษาเป้าหมาย
ประเด็นการเผชิญปรากฏการณ์ ภาวะไร้สิ่งเร้า ระดับของความสาเร็จใน
การรับภาษาที่สองที่แตกต่างกัน ตลอดจนการถ่ายโอนทางภาษา ได้ก่อให้เกิดการ

MFU CONNEXION, 2(1) || page 115

งานวิจัยจานวนมากที่พยามหาคาตอบเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของไวยากรณ์สากล
ลักษณ์กับ กระบวนการรั บภาษาที่สอง และการถ่ายโอนคุณสมบัติของภาษาแม่
คาถามที่มักถูกหยิบยกมากล่าวถึงในงานวิจัยเหล่านี้ ได้แก่ “ไวยากรณ์สากลลักษณ์
มีบทบาทควบคุมกระบวนการรับภาษาที่สองเช่นเดียวกับการรับภาษาแม่ หรือไม่”
“ผู้เรียนภาษาที่สองมีการเข้าถึง ไวยากรณ์สากลลักษณ์หรือไม่ ” “ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ลักษณะและระดับการถ่ายโอนนี้เป็นอย่างไร การถ่ายโอนมีระยะเวลานานเท่าใด
สิ้นสุดเมื่อใด” เป็นต้น ผลการวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ถูกใช้เป็นหลักฐานในการกล่าว
อ้างหรือตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์ในกระบวนการรับ
ภาษาที่สองและการถ่ายโอนคุณสมบัติของภาษาแม่หลายสมมติฐาน อย่างไรก็ตาม
ในบทความนี้ผู้เขียนใคร่อภิปรายสมมติฐานที่เกี่ยวกับสภาวะแรกเริ่มของภาษาใน
ระหว่าง (Interlanguage: IL) 3 สมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐานการเข้าถึงไวยากรณ์
สากลลักษณ์โดยตรง (Direct Access) สมมติฐานการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์
โดยอ้อม (Indirect Access) สมมติฐานปราศจากการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์
(No Access)
3.1 สมมติ ฐ านการเข้ า ถึ ง ไวยากรณ์ ส ากลลั ก ษณ์ โ ดยตรง (Direct
Access)
นักภาษาศาสตร์ภายใต้สมมติฐานนี้ (Flynn & Martohardjono, 1994;
Flym, 1996; Epstein, Flynn, & Martohardjono, 1996, 1998; Platzack, 1996)
อ้างว่าในกระบวนการรับภาษาที่สองนั้น ผู้เรียนมีการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์
ได้เองโดยตรง กล่าวคือไวยากรณ์สากลลักษณ์ยังคงใช้การได้สาหรับกระบวนการรับ
ภาษาที่สอง โดยผู้เรียนสามารถนาหลักการของไวยากรณ์สากลลักษณ์มาใช้ในการ
จัดลักษณะของแบบเทียบภาษาให้สอดคล้องกับลักษณะของแบบเทียบภาษาใน
ภาษาเป้าหมาย โดยผู้เรียนไม่มีการถ่ายโอนคุณลักษณะของภาษาแม่ไปสู่ภาษาที่
สอง เนื่องจากผู้เรียนมีสามัตถิยะภาษาแม่ที่คู่ขนานกับสามัตถิยะภาษาที่สองหรือ
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ภาษาเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้เรียนมีสามัตถิยะแต่ละภาษาแยกจากกั น
แบบจ าลองของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไวยากรณ์ ส ากลลั ก ษณ์ กั บ
กระบวนการรับภาษาที่สองภายใต้สมมติฐานนี้สามารถแสดงให้เห็นดังภาพที่ 5
L2 PLD

S0 = UG

L1 Ss

IL G1

IL G1

L1 St

(White, 2003: 90)
ภาพที่ 5 การเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์โดยตรง
เอบสไตน์ และคณะ (Epstein, Flynn, & Martohardjono, 1996, 1998)
อ้า งด้ว ยว่า สภาวะเริ่ มแรกของภาษาในระหว่ า งถู ก ควบคุม โดยไวยากรณ์ สากล
ลักษณ์ มิใช่ไวยากรณ์ภาษาแม่ นอกจากนี้ภาษาในระหว่างของผู้เรียนภาษาที่สองนี้
ยังประกอบด้วยหน่วยคาที่แสดงประเภททางไวยากรณ์หรือหน่วยหน้าที่ (Functional
Categories) ตัวอย่างของหลักฐานที่เอบสไตน และคณะ ใช สนับสนุนสมมติฐานนี้
มาจากผลงานการวิจัยเรื่อง “The Acquisition of whmovement in English by
Non-Native Speakers of English” ในป 1993 ในการศึกษาครั้งนั้นพวกเขาไดใหผู
พู ด ภาษาจี น ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย และภาษาอิ ต าเลี ย นตั ด สิ น ประโยคค าถามที่
ประกอบด้ ว ยค าแสดงค าถาม wh-question ที่ ผิ ด ไวยากรณ ภาษาอั ง กฤษ
(Ungrammatical) พวกเขาค้นพบว่าผู พูดภาษาตางๆ สามารถตัดสินประโยคได้
ถูกต้องทั้งที่ในภาษาแม่ ของเขาเหล่านั้นมิได้มีโครงสร้างประโยคคาถามแบบ whquestion เลย ผลการศึกษาชี้วา ความรูทผี่ พู้ ูดภาษาต่างๆ นามาใชในการตัดสินนั้น
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มิใช่ความรูจากภาษาแม่ หากเป็นความรูจากตนกาเนิดอื่นซึ่งก็คือ ไวยากรณ สากล
ลักษณ์ นั่นเอง ด้วยหลักฐานเหล่านี้ จึงทาให เอบสไตน์ และคณะตั้งขอสมมติฐานว่า
ผู รับภาษามีการเขาถึงไวยากรณ สากลลักษณ์โดยตรง ไม่ ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับ
ภาษาแม
3.2 สมมติฐานการเข้าถึ งไวยากรณ์สากลลักษณ์ โดยอ้อม (Indirect
Access)
นักภาษาศาสตร์ภายใต้สมมติฐานนี้ (White, 1985a, 1986, 2003; Schwartz
& Sprouse, 1994, 1996; Haznedar, 1997; Slabakova, 2001) เชื่อว่าอันตรภาษา
ของผูเรียนภาษาที่สองมีแบบเทียบภาษาของภาษาแม่ปรากฏรวมอยู่ดวย กลาวคื อ
ผู้เรียนเริ่มกระบวนการรับภาษาที่สองดวยไวยากรณภาษาแม่ ผูเรียนมีการถายโอน
คุณลักษณะของภาษาแมไปสูการรับภาษาทีส่ อง อยางไรก็ตามหากไวยากรณภาษาแม
ไมเอื้ออานวยหรือเกื้อหนุนไวยากรณภาษาที่สอง หรือมีความแตกต่างจากภาษาที่สอง
มาก ผู เ รี ยนจะท าการปรั บ ลั ก ษณะของแบบเที ย บภาษาใหม่ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“Restructuring /Parameter Resetting” ให้สอดคลองกับลักษณะของแบบเทียบภาษา
ในภาษาที่สอง โดยอาศัยไวยากรณสากลลักษณดวยลักษณะเชนนี้สมมติฐานการ
เข้าถึงโดยออม จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา การถายโอนและเขาถึงแบบสมบูรณ
Transfer Full Access) ขอสังเกตที่สาคัญประการหนึ่งของแนวคิดนี้ คือนักภาษา
ศาสตร เชื่อวา โดยปกติแลวแบบเทียบภาษาในระบบไวยากรณ สากลลักษณจะ
สามารถถูกปรับจัดใหมอีกครั้งได
ชวารทซ และสเปราส
& Sprouse, 1994, 1996) เสนอสมมติฐาน
การถายโอนและเขาถึงแบบสมบูรณ จากขอคนพบในงานวิจัยในป 1994 เรื่อง “Word
Order and Nominative Case in Nonnative Language Acquisition: A Longitudinal
Study of Turkish German Interlanguage” พวกเขาพบวา ในระยะเริ่มแรกของการรับ
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ภาษาเยอรมันนั้น ผูพูดภาษาตุรกี มีการเรียงลาดับคาหรือสวนประกอบของประโยคที่
เปนแบบของภาษาตุรกี ยังไมใชการเรียงลาดับคาแบบภาษาเยอรมัน อยางไรก็ ตาม
ในระยะตอมาเริ่มมีการปรากฏลักษณะการเรียงลาดับคาที่เปนแบบภาษาเยอรมันบาง
แต ยังไมถูกตองสมบูรณ ในระยะนี้เองที่ ชวารทซ และสเปราส คิดวาผูพูดภาษาตุรกี มี
การปรั บ แบบเที ย บภาษาแมใหสอดคลองกั บ ลั ก ษณะของแบบเที ย บภาษาใน
ภาษาเยอรมัน จากนั้นเมื่อเวลาผานไปผูพูดภาษาตุรกีมีการสัมผัสภาษาเปาหมายและ
เกิดการเรียนรู กฎเกณฑอยางตอเนื่อง จึงสามารถใชการเรียงลาดับคาที่เปนแบบ
ภาษาเยอรมันไดอยางถูกตองในที่สุด
นอกจากนี้ เวนนิกา และยังสโกนเทน (Vainikka & Young-Scholten,
1994) เสนอว่า อันตรภาษาของผู้เรียนจะประกอบด้วยไวยากรณ์ ภาษาแม่ เพีย ง
บางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ มีเฉพาะคาศัพท์และประมวลศัพท์เท่านั้นของภาษาแม่ ไม่
มีหน่วยคาที่แสดงประเภททางไวยากรณ์หรือหน่วยหน้าที่ อย่างไรก็ตามหน่วยคาที่
แสดงประเภททางไวยากรณ์จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นภายหลัง เมื่อได้รับความเอื้ออานวย
หรือเกื้อหนุนของภาษาป้อน แบบจาลองของความสัมพันธ์ระหว่างไวยากรณ์สากล
ลักษณ์กับกระบวนการรับภาษาที่สองภายใต้สมมติฐานนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ดัง
ภาพที่ 6

UG

L2 PLD

S0 =
L1 Ss

IL G1

IL G1

L1 St

(White, 2003: 61)
ภาพที่ 6 การถ่ายโอนและเข้าถึงแบบสมบูรณ์
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3.3 สมมติฐานปราศจากการเข้าถึง ไวยากรณ์สากลลักษณ์ (No
Access)
นักภาษาศาสตร์ที่เสนอสมมติฐานนี้ (Clahsen & Muysken 1986, 1989;
Bley-Vronman, 1989a; Schachter, 1988) อ้างว่าผู้เรียนภาษาที่สองไม่มีการ
เข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์ เมื่อแบบเทียบทางภาษาถูกจัดลักษณะตามภาษาแม่
แล้วหรือผู้เรียนรับภาษาแม่แล้ว ไวยากรณ์สากลลักษณ์จะค่อยๆ เสื่อมสลายลงและ
ไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้การได้อีกต่อไป มูลเหตุ ของคากล่าวอ้ างนี้ก็คือ ความ
หลากหลายของระดับสามัตถิยะภาษาที่สอง กล่าวคือ ผู้เรียนบางคนอาจพัฒนาไป
ได้เกือบใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา บางคนพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถ
พัฒนาต่อไปได้เกิดการหยุดยัง้ (Fossilization) หรือแม้แต่ในตัวผู้เรียนคนหนึ่งๆ เองก็
อาจพั ฒ นาไปไกลในบางเรื่ อ งและบางเรื่ อ งก็ ไ ม่ อ าจพั ฒ นาได้ เป็ น ต้ น
นักภาษาศาสตร์กลุ่มนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไวยากรณ์สากลลักษณ์มีบทบาทควบคุม
กระบวนการรั บรู้ภาษาที่สองจริง หรื อผู้ เรีย นมี การเข้ าถึง ไวยากรณ์ สากลลั กษณ์
เช่นเดียวกับกระบวนการรับภาษาแม่ ก็คงไม่มีความแตกต่างในระดับการพัฒนา
สามัตถิยะภาษาที่สอง ผู้เรียนภาษาทุกคนคงสามารถพัฒนาความรู้และไวยากรณ์
ภาษาที่สองได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา เนื่องจากไวยากรณ์สากลลักษณ์เป็นกลไก
น าไปสู่ ส ภาวะคงที่ ข องส่ ว นในสมองที่ ท างานด้ า นภาษาดั ง เช่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการรับภาษาแม่
คลาเซน และมุยสเกน (Clahsen & Muysken, 1986) เสนอว่าผู้เรียน
ภาษาที่ ส องพั ฒ นาสามั ต ถิ ย ะภาษาที่ ส องด้ ว ยกลไกทางปริ ช าน (Cognitive
Mechanism) เช่น กลวิธีการแก้ปัญหา (Problem-solving Strategies) กระบวนการ
สอนภาษา (Language Teaching) เป็นต้น แบบจาลองของความสัมพันธ์ระหว่าง
ไวยากรณ์สากลลักษณ์กับกระบวนการรับภาษาที่สองภายใต้สมมติฐานนี้สามารถ
แสดงให้เห็นด้วยภาพที่ 7
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L2 learning

L2 competence (St)

Universal Grammar

L1 learning

L1 competence (Ss)
(Cook & Newson, 1996: 294)

ภาพที่ 7 การปราศจากการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์
4. สรุป
บทความนี้ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับภาษาที่สองตามแนว
ทฤษฎีปริวรรตเพิ่มพูน โดยเริ่มจากการอธิบายความแตกต่างระหว่างการรับภาษา
และการเรียนภาษาซึ่งเป็นสองกระบวนการที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่ างกันใน
รายละเอียดบางประการ จากนั้นผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับไวยากรณ์สากล
ลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษา คือ หลักการร่วมและแบบเทียบทางภาษา นัก
ภาษาศาสตร์เแนวปริวรรตเพิ่มพูนเชื่อว่า ภาษาเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมนุษย์มาแต่
กาเนิด ไวยากรณ์สากลลักษณ์มีบทบาทควบคุมกระบวนการรับภาษาแม่ นอกจากนี้
ยังมีนักภาษาศาสตร์จานวนมากที่เชื่อว่าไวยากรณ์สากลลักษณ์มีบทบาทควบคุม
กระบวนการรับภาษาที่สองด้วย หลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อเสนอนี้คือปรากฏการณ์
ภาวะไร้สิ่งเร้า อย่างไรก็ตามมีนักภาษาศาสตร์บางกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างเรื่อง
ระดับการควบคุมหรือการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์ ตลอดจนระดับการถ่ายโอน
คุณสมบัติของภาษาแม่สู่กระบวนการรับภาษาที่สอง ความเห็นที่แตกต่างดังกล่าว
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เป็นที่มาของ 3 สมมติฐาน คือ (1) สมมติฐานการเข้าถึง ไวยากรณ์สากลลักษณ์
โดยตรง (2) สมมติฐานการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์โดยอ้อม (3) สมมติฐาน
ปราศจากการเข้าถึงไวยากรณ์สากลลักษณ์ ดังที่ได้นาเสนอไปแล้ว
จะเห็นได้ว่าบทความนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิจารณ์แสดงความเห็นด้วย
หรื อ โต้ แ ย้ ง กั บ แนวทฤษฎี ป ริ ว รรตเพิ่ ม พู น หากแต่ ต้ อ งการน าเสนอมุ ม มองของ
นักภาษาศาสตร์ภายใต้ทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาที่สองซึ่งนับว่ามีความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจต่อการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศของครูภาษาในประเทศไทย กล่าวคือหากครูผู้สอน
ภาษาต่ างประเทศเข้ าใจธรรมชาติข องกระบวนการพื้ นฐานและปรากฏการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการรับและกระบวนการเรียนรู้ ภาษา ตลอดจนสมมติฐานที่ได้นาเสนอ
ไป และน ามาประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนให้ เ อื้ อ ต่ อ
กระบวนการเรียนรู้หรือการพัฒนาสามัตถิยะภาษาที่สองของผู้เรียนได้ ก็จะเป็น
ประโยชน์ อย่า งยิ่ง เช่ น ในกรณีที่ค รูผู้สอนเห็ นว่า ผู้เรี ยนบางคนอาจมีก ารเข้าถึ ง
ไวยากรณ์สากลลักษณ์ตลอดระยะเวลาของกระบวนการรับและกระบวนการเรียน
ภาษาที่สอง กล่าวคือ สามารถเรียนรู้โครงสรางหรือไวยากรณของภาษาอังกฤษได
อย่างรวดเร็วดวยไวยากรณสากลลักษณ์โดยไมตองอาศัยความรูจากภาษาแม่ ครูก็
อาจจะไมเนนสอนกฎเกณฑหรือขอจากัดทางภาษาโดยตรง หากแต่จัดบทเรียนและ
กิจกรรมที่รวมหรือแฝงกฎเกณฑหรือขอจากัดเหลานั้นไวใหผู เรียนไดคนพบดวย
ตนเอง ซึ่ง กระบวนการเชนนี้ก็ จ ะเปนการจัด การเรี ยนการสอนใหคลายคลึง กั บ
กระบวนการรับภาษาตามธรรมชาติ สวนในกรณีที่ครูผู้สอนเห็นวาผู้เรียนบางคน
อาจไมมีการเขาถึงไวยากรณสากลลักษณเลย ก็อาจจัดการเรียนการสอนเนนกฎ
เกณฑหรือขอจากัดทางภาษาโดยตรง หรือสอนกระบวนการแกปญหาใหแกผูเรียน
เปนตน อยางไรก็ตาม ครูผูสอนภาษาที่สองตองไมลืมวาเราไมสามารถสอนทุกสิ่งทุก
อยางที่เปนคุณลักษณะของไวยากรณภาษาเปาหมายไดครบถวน บางอยางอาจไม
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เคยปรากฏและเราไมสามารถทาใหปรากฏไดโดยตรงในกระบวนการเรียนการสอน
ภายในหองเรียนได ดังนั้นหนาที่สาคัญของครูผู้สอนที่แทจริงแลวก็อาจเปนการชี้แนะ
การจั ด สภาวะแวดลอมและบรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ต อการพั ฒ นา
กระบวนการรับภาษาที่สองใหคลายคลึงกับการรับภาษาแม ไมใชมุ่งเนนการสอนกฎ
เกณฑ โดยตรงและใหผู้เรียนจดจา หากแตจะสงเสริมผูเรียนไดฝกฝน สืบเสาะ เรียนรู
คุณลักษณะต่างๆ วิเ คราะห์ สรุปและสรางกฎเกณฑ์ สร้า งเป็นองค์ ความรู้ด้ว ย
ตนเองดวยกลไกภายในสมองของผู้เรียนเชนเดียวกับกลไกที่พวกเขาใชในการเรียนรู้
ภาษาแม่ หากทาไดดังนี้ผู้เรียนก็จะสามารถเรียนรู้ และรับภาษาที่สองไดอย่างมี
ประสิทธิผล
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