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ตัวแบบหลักการและกรอบคาในทศวรรษ 2000:
พัฒนาการแนวคิดมินิมัลลิสต
9.1 แนวโนมและพัฒนาการของตัวแบบหลักการและกรอบคาในทศวรรษ 2000
พัฒนาการของทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูนตามแนวคิดของชอมสกีในชวงทศวรรษ 2000 ก็ยังเปนไปตาม
จุดประสงคและทิศทางในการศึกษาภาษาที่เขาเสนอไวในป ค.ศ. 1967 กลาวคือ มุงศึกษาไวยากรณสากล หรือ
คุณลักษณะที่ภาษามนุษยทุกภาษามีรวมกันอยู ซึ่งกําหนดรูปแบบโดยกลไกการรับภาษาหรือ ความสามารถในการ
เรียนรูภาษาที่มนุษยมีติดตัวมาแตกาํ เนิดอันเปนสวนหนึ่งของความสามารถในการเรียนรูทั่วๆไปหรือที่เรียกวา
“ระบบปริชาน” (cognitive system) ของมนุษย (ดูรายละเอียดใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ คณะ (2544) บทที่
7)
ในดานรูปแบบของทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูน ก็ยงั คงแนวโนมการลดความสลับซับซอนของทฤษฎี เพื่อให
สอดคลองกับการเปนทฤษฎีที่สะทอนรูปแบบและกระบวนการ และกลไกการรับภาษาของมนุษย ที่เอื้อใหเด็กเรียนรู
ภาษาไดในเวลาอันสั้น ซึ่งเราไดเห็นแนวโนมนี้ นับตั้งแตการจํากัดบทบาทและอํานาจของกฏปริวรรตโดยใชเงื่อนไข
กฎปริวรรตตางๆ ในชวงทศวรรษ 1970 เรื่อยมาจนถึง การพัฒนาแนวคิดหลักการและกรอบคาในทศวรรษ 1980
(ดูรายละเอียดใน บทที่ 1)โดยเปลี่ยนไปเปนแนวคิดที่วา ในภาษาตางๆนั้นไมมีกฎเกณฑเฉพาะสําหรับแตละ
โครงสรางในภาษา แตเราจะอธิบายลักษณะของทุกภาษาไดดวย หลักการทางภาษา (Principles)ที่เปนสากล ซึ่ง
จะกําหนดกรอบคา (Parameters) สําหรับแตละหลักการนั้นๆ ความแตกตางที่ปรากฎในแตละภาษาเปนเพราะ
แตละภาษาอาจจะกําหนดคาภายในแตละกรอบคาตางกัน จึงทําใหเกิดลักษณะเฉพาะภาษาขึ้น
แนวคิดหลักในประเด็นนี้ที่ทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูนยึดถือมาตลอดก็คือ หลักการทางภาษาที่เปนสากลนี้
จะตองเปนหลักการที่เรียบงายไมซับซอน แตหลักการที่เรียบงายเหลานี้จะมีการปฏิสัมพันธกันสงผลใหเกิดโครงสราง
ภาษาที่ซับซอนตางๆ ซึ่งในทํานองเดียวกันระบบชีววิทยาตางๆก็จะมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ องครวมที่ซับซอน
ประกอบดวยองคยอยที่เรียบงาย (Chomsky 1996:168)
หลักการสากลทางภาษาที่เรียบงายไมซับซอนเหลานี้ ถือวาเปนคุณสมบัติของความสามารถเชิงภาษาของ
มนุษย หรือที่ในงานเขียนชวงหลังของชอมสกีเรียกวา องคภาษา (Language Faculty)
สําหรับหลักการสําคัญที่เปนมาตรสําหรับวัดความซับซอนหรือความเรียบงายของหลักการทางภาษาตางๆ
ก็คือ หลักการประหยัด (Principles of Economy) ชอมสกีกลาวถึงความสําคัญของหลักการประหยัดนี้ไววา เปน
พื้นฐานหลักของการกําหนดรูปลักษณของภาษา (Chomsky 1996: 168, 171) หลักการประหยัดนี้ไดปรากฏใน
ฐานะสวนสําคัญของทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูนมาตั้งแตแรกเริ่ม นับตั้งแตในทฤษฎีฉบับ ค.ศ. 1957 (Syntactic
Structures) ที่กลาวถึง “มาตรประเมินกฏปริวรรต” (Evaluation Metric) ที่ใชในการคัดเลือกกฏปริวรรตที่เรียบงาย
ที่สุดที่จะอธิบายโครงสรางตางๆในภาษาได รวมไปถึงแนวคิดเรื่อง การกําหนดลักษณะตางจากทั่วไป (Markedness)
ในภาษา ซึ่งก็มักจะเปนลักษณะที่มีความซับซอนมากกวาปกติ
ชอมสกี เสนอการตีความใหมของ หลักการประหยัด โดยใชกรอบของ ตัวแบบหลักการและกรอบคาไวใน
บทความ ป ค.ศ. 1993 เรื่อง “A Minimalist Program for Linguistic Theory” (ซึ่งตอมาตีพิมพเปนบทรวมกับ
บทความอื่นๆในป 1995 และตีพิมพครั้งที่สองในป 1996 (Chomsky 1996: 167-217) ดังนี้
“….it seems that economy principles of the kind explored in earlier work play a significant role in
accounting for properties of language. With a proper formulation of such principles, it may be possible
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to move towards the minimalist design: a theory of language that takes a linguistic expression to be
nothing other than a formal object that satisfies the interface conditions in the optimal way. A still
further step would be to show that the basic principles of language are formulated in terms of notions
drawn from the domain of (virtual) conceptual necessity.”
(Chomsky 1996: 171)
ดูเหมือนวา หลักการประหยัด ตามที่ไดศึกษากันไวในผลงานกอนๆนั้นมีบทบาทสําคัญในการ
อธิบายลักษณะของภาษา หากมีการกําหนดหลักการดังกลาวใหดีแลว เราก็จะดําเนินไปสูรูปแบบหลักการ
(ภาษา)ที่เรียบงายและจํากัดได กลาวคือ ทฤษฎีภาษาที่ถือวารูปภาษานั้นเปนเพียงสิ่งรูปนัยที่เปนไปตาม
เงื่อนไขการตอประสาน(ของหลักการภาษา)อยางมีประสิทธิผล [อยางสัมฤทธิ์ผล?]ที่สุด สําหรับกาวตอไป
ก็คงจะเปนการแสดงใหเห็นวาหลักการพื้นฐานของภาษานั้นประกอบดวยองคประกอบที่จําเปนในเชิงมโน
ทัศน
จากงานเขียนของชอมสกีดังกลาว (Chomsky 1996) ที่เสนอ การวิเคราะหบางประเด็นของภาษาตาม
หลักการที่กลาวไวขางตน กลาวคือ หลักการที่เรียบงาย ประกอบดวยองคประกอบเทาที่จําเปน ซึ่งชอมสกีใชคําวา
“minimalist program” แนวคิดของทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูนฉบับนี้ จึงเปนที่รูจักกันในชื่อ “แนวคิดมินิมัลลิสต”

9.2 แนวคิดหลักและ พัฒนาการสําคัญของแนวคิดมินิมลั ลิสต
ขอตกลงเบื้องตน (?) (assumption) ของแนวคิดนี้ ตามที่ชอมสกี (Chomsky 1996: 167-169)สรุปไวคือ
สมองมนุษยมีความสามารถเชิงภาษา หรือที่แนวคิดนี้เรียกวา องคภาษา (Language Faculty) ซึ่งประกอบไปดวย
กระบวนการ ‘กําหนด’ 1 (generative procedures) รูปภาษา (linguistic expression) หรือที่เรียกวา ลักษณะ
โครงสรางของภาษา [โครงสรางพรรณนาของภาษา ???] (Structural Description หรือ SD) ซึ่งเปนกลุมคุณสมบัติ
ตางๆเชิงภาษา รวมทั้งคุณสมบัติทางดานเสียง และ ความหมาย
ระบบภาษานั้นเปนสวนหนึ่งของระบบกฤตกรรม (Performance systems) ซึ่งนํารูปภาษามาใชในการพูดสื่อ
ความ การตีความ การอางถึง ฯลฯ จึงอาจพูดไดวา ลักษณะโครงสรางของภาษา [โครงสรางพรรณนาของภาษา ???]
นี้ก็คือกลุมขอความสั่งการสําหรับระบบกฤตกรรมเหลานี้ โดยลักษณะโครงสรางของภาษา [โครงสรางพรรณนาของ
ภาษา ???] จะใหขอมูลตางๆที่จําเปนตอการใชในหนาที่ตางๆ
ระบบกฤตกรรมนี้ แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ระบบการออกเสียง-การรับรู (Articulatory-Perceptual หรือ
A-P) และ ระบบเชิงมโนทัศน-เจตนา (Conceptual-Intentional หรือ C-I) ดังนั้นจึงมี ลักษณะโครงสรางของภาษา
[โครงสรางพรรณนาของภาษา ???] 2 ระดับภาษาในการตอประสานกับระบบกฤตกรรม 2 ประเภทนี้ ซึ่งระดับการ
ออกเสียง-การรับรู หรือ A-P ก็คือ ระดับรูปเสียง (Phonetic Form หรือ PF) และ ระดับมโนทัศน-เจตนา หรือ C-I
ก็คือ ระดับตรรกะ (Logical Form หรือ LF) ในไวยากรณเพิ่มพูนฉบับกอนๆนั่นเอง
นอกจากนั้นภาษาแตละภาษา ก็ยังประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการคือ 1. คลังศัพท (lexicon) ซึ่งเปน
คลังขอมูลรายละเอียดเงื่อนไขทุกประการของศัพท รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะ (idiosyncratic properties)ของแตละ
?????????? ??????????? ‘generate’ ??? ??? ???? ????????????????? ??????
(2544) ?????? 7.1.5
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ศัพท และ 2. ระบบคํานวณภาษา (Computational system) ซึ่งจะนําศัพทที่เลือกแลวมาประกอบเปน ‘ประโยค’ ซึ่ง
ประโยค ตามแนวคิดมินิมัลลิสตนี้ก็คือ ลักษณะโครงสรางของภาษา [โครงสรางพรรณนาของภาษา ???]ที่มีขอมูล
รายละเอียดสําหรับการตอประสานระดับ PF (ในดานการออกเสียง) และระดับ LF (ในดานการตีความหมาย) และ
สามารถตีความไดสมบูรณทั้ง 2 ระดับดังกลาว
แนวคิดมินิมัลลิสต ถือวาระบบคํานวณภาษา (กระบวนการกําหนดรูปภาษา) นี้คือหลักการภาษาสากล ซึ่งมี
เพียงระบบเดียวสําหรับภาษามนุษย สวนความแตกตางหลากหลายของภาษานั้นเปนเรื่องของระบบคํา
ไวยากรณภาษา (syntax) ตามแนวคิดนี้จึงเปนเรื่องของกระบวนการทางวากยสัมพันธ ที่เรียกวา
กระบวนการแจงประกอบ(derivation)รูปภาษา โดยเริ่มจาก ชุดคําศัพท (Numeration) ที่เลือกจากคลังศัพทเพื่อ
นํามาประกอบรูปภาษา ซึ่งชุดคําศัพทนี้จะผานกระบวนการสากลทางวากยสัมพันธ ตางๆ ไดแก การเลือก (Select)
การผสาน (Merge) การยาย (Move) จนไดรูปภาษาเชิงวากยสัมพันธ (เชิงไวยากรณ ????) (syntactic object) ที่
จะสามารถผานกระบวนการระบุการออกเสียง (Spell Out) และกระบวนการตีความได กระบวนการแจงประกอบรูป
ภาษา (derivation) นี้ หากตีความแลว ไดผลเปนรูปภาษาที่ตีความไดสมบูรณ (Full Interpretation) ทั้งในระดับ PF
และ LF ก็นับวา สําเร็จ (converge) และหากไมไดรูปภาษาที่ตีความไดสมบูรณ ก็นับวา ลมเหลว (crash)
คุณสมบัติทางศัพท และทางไวยากรณตา งๆในแนวคิดนี้ นําเสนอในรูปของ ลักษณ (feature) ตัวอยางที่
ชอมสกี (Chomsky 1996: 230-231) ยกมากลาว เชน คํา ‘airplane’ ก็จะมีลักษณ 3 กลุมคือ ลักษณทางเสียง เชน
[เริ่มดวยเสียงสระ] ลักษณทางความหมาย(อรรถลักษณ) เชน [วัตถุ] และ ลักษณทางไวยากรณ (วากยลักษณ) เชน
[นาม] [บุรุษที่ 3] ในกระบวนการผสานในการแจงประกอบหนวยใดๆ ก็คือการผสานลักษณของแตละหนวยเขา
ดวยกัน โดยลักษณของหนวยที่มาผสานกันจะตองไมขัดแยงกัน
ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบลักษณ (Feature Checking] จึงเปนกระบวนการสําคัญที่จะตรวจสอบในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการแจงประกอบวา รูปภาษานั้นๆตีความหมายไดหรือไม โดยเงื่อนไขในการตรวจสอบลักษณ ก็
คือ จะตรวจสอบไดเฉพาะลักษณของคูหนวยที่มีความสัมพันธเชิงโครงสราง แบบสวนหลัก (head) และ สวนขยาย
เฉพาะ (Specifier) เทานั้น
ตามแนวคิดมินิมัลลิสต กระบวนการตรวจสอบลักษณ จึงถือเปนคุณสมบัติหลักที่สําคัญประการหนึ่งของ
ระบบคํานวณภาษาสากล และการตรวจสอบลักษณ ตามคุณสมบัตเิ งื่อนไขของศัพทตางๆที่ประกอบกันเปนหนวยรูป
ภาษานี้ นับวาเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการทางไวยากรณสาํ คัญคือ การยาย
เงื่อนไขตางๆตามหลักการประหยัด อันเปนมาตรวัดความเรียบงายของไวยากรณภาษานั้น ตามแนวคิดนี้ ก็
จะกําหนดไวในลักษณะเงื่อนไขของกระบวนการแจงประกอบ ตัวอยางเชน
• กระบวนการผสาน ซับซอนนอยกวากระบวนการยาย (จึงประหยัดกวา)
• การยาย จะยายไปยังตําแหนงที่ใกลที่สุดที่มีลักษณที่เขากันได (เพราะระยะทางในการยายสั้น จึง
ประหยัดกวา)
แนวคิดมินิมัลลิสต ยังลดความซับซอนของไวยากรณอีกประการหนึ่ง โดยเสนอ “โครงสรางวลีเปลา”
(Bare Phrase Structure) แทนที่ทฤษฎีเอ็กซบาร กลาวคือ ถือวา ประเภทไวยากรณ (category)ตางๆนั้น เปนหนวย
สราง (construction) พื้นฐานจากคุณสมบัติของคําศัพท (lexical item) ไมมีระดับหนวยสราง(โพรเจ็กชัน) ระดับ
ตางๆ และไมมีการแบงแยกระหวาง สวนหลัก (head) กับหนวยโพรเจ็กชัน (Chomsky 1996: 249) ดังนั้น จึงไม
ตองมีการระบุประเภททางไวยากรณในแผนภูมิตนไมแสดงโครงสรางประโยค จะไมมีระดับโพรเจ็กชัน หรือ ระดับ
ระหวางกลางระดับตางๆ โดยถือวาโพรเจ็กชันระดับที่ใหญที่สุด (Maximal Projection) เทานั้นที่สําคัญตอการ
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ตีความระดับตรรกรูป (LF) ซึ่งก็หมายความวา สวนหลัก (head) และหนวยโพรเจ็กชันระดับที่ใหญที่สุด เทานั้นที่
จําเปนในระบบการคํานวณภาษา
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว การเขียนแผนภูมิตนไมแสดงขั้นตอนการวิเคราะหตามแนวคิดมินิมัลลิสต
เราก็ยังเห็นการใชรูปแบบของโครงสรางเอ็กซบาร เพื่อความสะดวกในการอธิบายอางถึง
ระบบไวยากรณตามแนวคิดมินิมัลลิสต สรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ (ดัดแปลงจาก Otsuka 2002)

ปจจุบันนี้ (พ.ศ. 2548) แนวคิดมินิมัลลิสตก็ยังมีการพัฒนาปรับปรุง อยางไมหยุดยั้ง โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อลดความซับซอนของหลักการตางๆ แมวาขัน้ ตอนรายละเอียดของการวิเคราะหจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง แต
อาจกลาวไดวา ยังคงจุดประสงคและแนวคิดหลักๆของไวยากรณเพิ่มพูนมาตลอด

9.3 ตัวอยางการวิเคราะหตามแนวคิดมินิมลั ลิสต
ตัวอยางตอไปนีเ้ ปนตัวอยางการวิเคราะหประโยค Sam saw Benjamin โดยสังเขป ตามแนวคิดมินิมัลลิสต (ดัดแปลง
จาก Adger (2002: 144-145))
ชุดคําศัพท: {saw [V, uN], ν [uN], Sam [N], Benjamin [N] }
คําอธิบาย:
ตามแนวคิดนี้ รูปศัพทแตละรูป คือรูปที่ผันแลว ดังเชน saw เปนตน โดยแสดงลักษณในเครื่องหมาย [ ]
ลักษณของกริยา saw แสดงคุณสมบัติการเลือกสรรทางไวยากรณ (C-selection) คือ ตองการสวนเติมเต็มที่
เปน N สัญลักษณ u ขางหนาลักษณ แสดงวาลักษณนั้นเปนลักษณที่ตีความหมายอรรถศาสตรไมได
(uninterpretable features) ซึ่งลักษณไวยากรณสวนมากเปนลักษณที่ตีความหมายทางอรรถไมได
ν (เรียกวา ‘ν เล็ก’ หรือ ‘little ν’) คือหนวยทางไวยากรณแสดงกริยาการีต (causative) และทําหนาที่
กําหนดบทบาททีตาผูกระทําใหกับประธาน
กระบวนการแจงประกอบ (Derivation)
ขั้นที่ 1 เลือก saw และ Benjamin แลว ผสานกัน
ในการผสานกันนี้ Benjamin มีลักษณ N เปนสวนเติมเต็มใหกริยา saw ไดตามเงื่อนไขการเลือกสรรทางไวยากรณของ
saw การตรวจสอบลักษณวาผสานกันไดนี้ จะปรากฏเปนการขีดฆาลักษณที่ครบเงื่อนไข และ ผสานแลว (คือ uN
ตามที่ปรากฏในขั้นตอไป)

5

ขั้นที่ 2 เลือก ‘ν เล็ก’ และผสานกับ หนวยสรางผลลัพธจากขั้นที่ 1
เนื่องจากลักษณ uN ของ ‘ν เล็ก’ ไมสามารถผสานกับหนวยใดได จึง “โพรเจ็ก” (ฉาย/ สงทอดขึ้น?) ลักษณไปยังกิ่ง
แม (mother node) ν̅ สวนลักษณ uN ซึ่งตรวจสอบขีดฆา (checked)วาครบเงื่อนไขลักษณ แลว ก็จะนับวาเปน
ลักษณที่ไมปรากฏแลว

ขั้นที่ 3 ยาย saw ไปยังตําแหนง ν
เครื่องหมาย < > แสดงตําแหนงเดิมของหนวยที่ยายไป

ขั้นที่ 4 เลือก Sam และ ผสาน กับหนวยผลลัพธของขั้นที่ 3 Sam ซึ่งมีลักษณ [N] ผสานไดตามเงื่อนไขการเลือกสรร
ทางไวยากรณของ ν̅ และเมื่อผสานและตรวจสอบลักษณแลว เงื่อนไขลักษณที่เปนไปครบถวนจะแสดงโดยการขีด
ฆา (uN)

นับวากระบวนการแจงประกอบรูปภาษานี้ ไดรูปภาษาที่ตีความไดสมบูรณ คือไมมีลักษณที่ตีความไมได จึงถือวา
สําเร็จ
__________________

แบบฝกหัด (บทที่ 9)
1. จงเปรียบเทียบระบบไวยากรณตามแนวคิดมินิมัลลิสต กับ ระบบไวยากรณตามแนวคิดหลักการและกรอบคาใน
ทศวรรษ 1980 ตามที่สรุปเปนแผนภูมิใน บทที่ 1 วาเหมือนหรือตางกันอยางไร

