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ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า หากปฏิสมั พันธ์ในชีวติ ประจาวันจะเกิดขึน้ ได้ต้อง
มีจุดประสงค์ในการสื่อสาร คู่สนทนาต้องมีเป้ าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร
ความต้องการของตนเอง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครเอกในบทละครเรื่อง
นี้กลับเกิดขึน้ จากการพูดคุยและการกระทาที่ไม่มสี าระแก่นสาร ในระหว่าง
ที่ต ัวละครเอกรอ Godot ตัว ละครเอกสื่อ สารระหว่างกัน เพีย งเพื่อ ใช้ฆ่ า
เวลาและกาจัดความเงียบเท่านัน้ การสนทนาระหว่างกันไม่มจี ุดประสงค์
ของการสื่อสารที่แน่วแน่และชัดเจน คาพูดและการกระทาของตัวละครเอก
นาไปสู่สงิ่ ที่เรียกว่า “ความแปลกวิสยั ” ของการสื่อสาร ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ตัวละครเอกในบทละครเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett
จึงเป็ นการสื่อสารทีไ่ ม่สมั ฤทธิผล
์
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Abstract
This study aims to analyze the interactions between the
protagonists in Samuel Beckett's drama En attendant Godot. The
theory of dialogue analysis and discourse analysis were applied;
hence, the literary analysis on interactions among protagonists was
not employed in this study. The results showed that the language
characteristics found in the protagonists’ dialogues included
repetitions, grammatical errors, foul language, interruption, uses of
language that were not associated with actions, uses of
synonymous words, and uses of imperative sentences. The
characters’ language characteristics also reflected emotional and
psychological conditions of anxiety and instability of events not yet
to come.
The study also found that everyday interactions occurred with
communicative purposes. Interlocutors were targeting to
communicate their needs. The interactions among the protagonists
in this play arose from chitchatting dialogues and nonsensical
actions. While the protagonist waited for Godot, the protagonists
communicated with each other only to kill time and eliminate
silence. The conversations did not express clear communicative
purposes. The protagonist's words and actions led to what was
known as the "absurdity" of communication. The interaction between
the protagonists in Samuel Beckett's drama En attendant Godot,
thus was considered communication failure.
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1. เนื้ อหาโดยย่อของบทละครเรื่อง En attendant Godot
สาหรับบทละครเรื่อง En attendant Godot นัน้ Samuel Beckett ได้ประพันธ์ไว้ในปี
ค.ศ. 1952 และได้ออกแสดงครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1953 โครงสร้างของบทละครประกอบไปด้วย 2
องก์ โดยองก์ทห่ี นึ่งเปิ ดฉากมาพร้อมกับเวทีทว่ี ่างเปล่า มีเพียงต้นไม้ทส่ี ลัดใบทิง้ หมดทัง้ ต้นเป็ น
องค์ป ระกอบฉากเท่ านั น้ Estragon ซึ่งเป็ น คนเร่ร่อ นและเป็ น หนึ่งในตัวละครเอกก าลังถอด
รองเท้า ณ ที่น้ี Vladimir ซึ่งเป็ นตัวละครเอกอีกคนหนึ่ง จะเดินทางมาพบกับ Estragon เพื่อ
พูดคุยกันในเรื่องสัพเพเหระทัวไป
่ ทัง้ เรื่องชีวติ ประจาวัน เรื่องความตาย เรื่องความทุกข์ ความ
เจ็บปวดต่าง ๆ นานา ทัง้ คู่พดู คุยกันไปเรื่อย ๆ โดยไม่มจี ุดมุ่งหมายของการสนทนาอย่างแน่ชดั
เป็ นเพียงการพูดคุยกันในเรื่องต่าง ๆ เพื่อฆ่าเวลาและทาลายความเงียบในระหว่างรอ Godot ผู้
ซึ่งจะเข้ามามีบ ทบาทและเปลี่ย นชีวิต ของพวกเขา ในระหว่ างที่รอ Godot ตัวละครที่ช่ือว่ า
Pozzo กับ Lucky ซึ่งเป็ นตัวละครที่ถูกลดทอนความเป็ นมนุ ษย์ก็เข้ามาพูดคุยกับ Estragon
และ Vladimir Pozzo เล่าให้ Estragon และ Vladimir ว่าเขาอยากจะขาย Lucky เพราะไม่ มี
ประโยชน์อะไรต่อเขาอีกแล้ว สิง่ เดียวที่ Lucky ทาได้คอื เต้นตามคาสั ่ง Pozzo ยังพูดคุยกับตัว
ละครเอกทัง้ 2 คนนี้ ในเรื่อ งต่ า ง ๆ ทัว่ ไป การเข้ามาของ Pozzo และ Lucky ก็ไ ม่ ได้ท าให้
บรรยากาศมีชวี ติ ชีวาขึน้ มาแม้แต่น้อย ตัวละครเอกทัง้ Estragon และ Vladimir ก็ยงั คงรอคอย
Godot ต่อไปด้วยความเบื่อหน่ าย ในที่สุด Pozzo และ Lucky ก็จากไป ปล่อยให้ Estragon
และ Vladimir อยู่กันเพียงแค่ 2 คนต่อไป ทัง้ Estragon และ Vladimir อยากที่จะออกไปจาก
สถานที่แห่งนี้เหมือนกับ Pozzo และ Lucky แต่ก็ทาไม่ได้เพราะพวกเขาต้องรอ Godot ณ ที่
แห่งนี้ องก์ท่หี นึ่งปิ ดฉากลงด้วยเสียงของเด็กชายคนหนึ่งที่บอกพวกเขาว่า Godot จะไม่มาใน
คืนนี้ แต่จะมาในวันรุ่งขึน้ แทน ซึง่ ทาให้ทงั ้ Estragon และ Vladimir ต้องรอ Godot ต่อไป
องก์ท่สี องเปิ ดฉากในวันรุ่งขึ้น ณ ที่เดิม เวลาเดิม แต่สงิ่ ที่เปลี่ยนไปก็คอื ต้นไม้ผลิใบ
ใหม่ ซึ่งบ่งบอกถึงกาลเวลาทีผ่ นั ผ่าน Vladimir ดูมคี วามสุขมากขึน้ และพยายามพูดคุยเรื่องที่
เกิดขึน้ เมื่อวานกับ Estragon แต่ตวั ละครทัง้ สองกลับไม่สามารถจดจาเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ เมื่อวาน
ได้เลย Vladimir และ Estragon จึงหยุดพูด ในระหว่างความเงียบนัน้ Vladimir ก็ลุกขึน้ มาออก
กาลังกายและเหลือบไปเห็นว่า Pozzo และ Lucky เดินกลับมาหาพวกเขาอีกครัง้ ทัง้ Pozzo
และ Lucky บรรทุ ก ของมาเต็ ม หลัง และขอร้ อ งให้ Estragon ช่ ว ย แต่ Estragon ปฏิ เสธ
Vladimir รีบเข้าไปช่วยยกของ แต่ทงั ้ Vladimir Pozzo และ Lucky ก็ล้มลงพร้อมกัน และทาให้
Estragon ที่ยืนอยู่ล้มไปด้วย ทัง้ Estragon และ Vladimir สังเกตว่า Pozzo นั น้ ตาบอด ส่วน
Lucky นั น้ เป็ นใบ้ โดยที่ Pozzo ไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุก ารณ์ น้ี เกิด ขึ้น กับ เขาและ Lucky
เมื่อไหร่ หลังจากนัน้ Pozzo ก็พา Lucky เดินจากไป ทัง้ Vladimir และ Estragon ก็กลับมาอยู่
ด้วยกันเพียงแค่ 2 คนอีกครัง้ หลังจากนัน้ Vladimir ก็ได้ยนิ เสียงจากเด็กชายคนเดิมมาบอกว่า
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Godot จะไม่ ม าในคื น นี้ แต่ จ ะมาพรุ่ ง นี้ แ ทน Vladimir ยัง คงรอ Godot ต่ อ ไป ในขณะที่
Estragon เกิดความเบื่อหน่ ายจึงคิดแขวนคอฆ่าตัวตาย แต่เชือกขาดจึงไม่สาเร็จ Estragon
ชักชวนให้ Vladimir ไปหาเชือกที่เหนียวกว่านี้ แล้วพรุ่งนี้ผูกคอตายไปพร้อมกัน แต่สุดท้าย
เชือกก็ขาดอีก สิง่ เดียวทีท่ งั ้ คู่ทาได้ ณ เวลานี้คอื การรอ Godot ต่อไป องก์ทส่ี องปิ ดฉากลง
เนื้อเรื่องโดยย่อของบทละครเรื่อง En attendant Godot ทีส่ ะท้อนผ่านบทสนทนาของ
ตัวละครเอกแสดงให้เห็นแนวความคิดเรื่อง “ความแปลกวิสยั ” (Absurd) ทีเ่ กิดขึน้ ได้ในการใช้
ชีวติ ของมนุ ษย์ การกระทาหรือการสนทนาที่หาแก่นสารไม่ได้เป็ นเพียงการกระทาที่ไร้สาระ
เพื่อฆ่าเวลาเท่านัน้ มีนักวิชาการจานวนมากพยายามทีจ่ ะตีความว่า Godot ที่ Estragon และ
Vladimir รอนั ้น คือ ใคร หลายคนบอกว่ า น่ า จะเป็ น “พระเจ้า ” โดยการวิเคราะห์ ทางด้ า น
L’épistémologie ว่า Godot ก็คอื God ในภาษาอังกฤษ แต่ Samuel Beckett ก็ออกมายืนยัน
ภายหลังว่าเขาไม่ได้ต้องการสื่อถึงพระเจ้าแต่อย่างใด ต่อมา ได้มกี ารตัง้ ข้อสังเกตว่าตัวละคร
เอกในบทละครเรื่อง En attendant Godot อาจหมายถึงชาวยิวที่อยู่ในฝรั ่งเศสช่วงการบุกยึด
กรุงปารีสของทหารนาซี การพูดคุยหรือบทสนทนาระหว่าง Estragon และ Vladimir ทีห่ าสาระ
แก่ น สารไม่ ได้ และไม่ ป ะติดปะต่อ กัน สะท้อ นให้เห็น ถึงสภาวะจิต ใจที่ห ดหู่ อ้างว้าง ทุ ก ข์
ทรมาน สิ้นหวัง และเจ็บปวดของชาวยิวที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารนาซีในปี
ค.ศ. 1953 หนึ่งปี ให้หลังจากที่ Samuel Beckett ตีพมิ พ์บทละครเรื่องนี้
2. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิ จยั
“ปฏิ สัม พั น ธ์ ” (L’interaction) คื อ การกระท าที่ คู่ ส นทนามี ส่ ว นร่ ว มในการบรรลุ
เป้ าหมายของการสื่อสารร่วมกันระหว่างคน 2 คนหรือมากกว่านัน้ การวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์มี
จุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาโครงสร้าง และกฎของบทสนทนาในสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ม ัก เป็ น การเก็บ ข้อ มู ลจากการลงพื้น ที่จ ริง ในบริบ ทการสนทนาจริง ในยุ ค ที่
เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้รบั การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การพบปะของผู้คนจากที่มาอัน
หลากหลายมีความแตกต่ างกัน ทัง้ ทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และ
วัฒนธรรม จึงเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ในสังคมยุคโลกาภิว ั ตน์ ผู้คนต่างพบปะและสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันโดยไร้พรมแดน การศึกษาปฏิสมั พันธ์จงึ มีความสาคัญอย่างยิง่
เพราะสามารถทาให้สงั คมได้เรียนรู้ และเข้าใจความรูส้ กึ ความคิด รวมถึงพฤติกรรมของผูค้ นที่
มีพน้ื ฐานของชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันและมีความหลากหลายได้ดยี งิ่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาปฏิสมั พันธ์ในยุคแรกเริม่ เมื่อราว 40 ปี ก่อน ซึ่งศาสตร์น้ีได้
เกิ ด ขึ้น ครัง้ แรกในสหรัฐ อเมริก า เป็ น การมุ่ ง เน้ น การเก็ บ ข้อ มู ล บทสนทนาจากในบริบ ท
ชีวิตประจาวัน และในชัน้ เรียนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็ นหลัก (ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
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ผู้ ส อนและผู้ เ รีย นในชั น้ เรีย น) (Sacks, 1984) การวิเ คราะห์ ป ฏิ สัม พั น ธ์ โ ดยการใช้ ง าน
วรรณกรรมเป็ นฐานข้อมูล (Data Base) โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวาทกรรมวิเคราะห์
(Discourse Analysis) หรือการวิเคราะห์บทสนทนา (Analysis of Conversation) เพื่อศึกษาจึง
เป็ นเรื่องใหม่ทน่ี ่าสนใจเป็ นอย่างยิง่
บทละครเป็ นงานวรรณกรรมแขนงหนึ่งนอกเหนือจากนวนิยาย เรื่องสัน้ และกวีนิพนธ์
ลักษณะเด่นที่ทาให้บทละครมีความแตกต่างจากงานวรรณกรรมชนิดอื่น ๆ ทีก่ ล่าวมานัน้ คือ
บทละครได้รบั การสร้างจากบทสนทนาระหว่างตัวละครในเรื่อง (Dialogue / Conversation) ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั พบว่าเป็ นฐานข้อมูลที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัว
ละครเอกได้อย่างดีเยีย่ ม ไม่แตกต่างอะไรกับการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลบทสนทนาในสถานการณ์
จริง
ผู้ว ิจ ยั จึง เลือ กบทละครภาษาฝรั ่งเศสเรื่อ ง En attendant Godot ของ Samuel
Beckett เป็ น ฐานข้อ มูลหลัก ในการทาวิจ ยั ในครัง้ นี้ เพราะ Samuel Beckett ได้สร้างบท
สนทนาระหว่า ง Vladimir และ Estragon ซึ ่ง เป็ น ตัว ละครเอกในบทละครเรื่อ งนี ้ ใ ห้มี
ลักษณะพิเศษที่สมควรจะได้รบั การศึกษาวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านลักษณะการ
ใช้ภาษา (Language Using) ในบทสนทนาระหว่างตัวละครเอก 2 คนนี้ ซึ่งสามารถแสดง
ให้เห็นปฏิสมั พันธ์ทางด้านต่าง ๆ ของตัวละครเอกเหล่านี้ได้ชดั เจน เช่น การพูดแทรก ซึ่ง
พบได้บ่อยมากในบทละครเรื่องนี้
ตัวอย่าง
Estragon : C’est-à-dire … l’obscurité … la fatigue … la faiblesse … l’attente … j’avoue…
J’ai cru … un instant …
Vladimir : Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas !
(En attendant Godot, 1952, น. 30-31)
จากตัวอย่างบทสนทนานี้พบว่า Vladimir พูดแทรกขึน้ มาในระหว่างที่ Estragon ยัง
พูดไม่จบ ในแง่ของการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ การพูดแทรกแบบกะทันหันของ Vladimir เป็ นการ
ทาลายกฎพืน้ ฐานของการสื่อสารทีท่ าให้การสื่อสารระหว่างคน 2 คนหยุดชะงัก ไม่ล่นื ไหล และ
ไม่บรรลุเป้ าหมายทีว่ างเอาไว้
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่าลักษณะการใช้ภาษาทีป่ รากฏอยู่ในบทสนทนาระหว่างตัว
ละครเอกในเรื่อง En attendant Godot นัน้ มีลกั ษณะของการพูดซ้าไปซ้ามาอยู่บ่อยครัง้ เช่น
ตัวอย่าง
Vladimir : Attends … On s’est embrassés … On était contents … contents … qu’est-ce
qu’on fait maintenant qu’on est contents … On attend … Voyons … Ça …
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vient… on attend… voyons… ah… l’arbre.
(En attendant Godot, 1952, น. 91)
ในแง่ของการวิเคราะห์บทสนทนา แม้ว่าการพูดซ้าไปซ้ามาของ Vladimir จะมีขอ้ ดีคอื
การทาให้บทสนทนาดาเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดนิ่ง แต่กส็ ะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า Vladimir เป็ น
คนทีย่ ้าคิดย้าทา ไม่มคี วามแน่ ใจ และมีความวิตกกังวลใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึง่ จากตัวอย่าง
นี้ การพูดซ้าไปซ้ามาแสดงถึงความไม่ม ั ่นใจว่า Godot ทีเ่ ขารอนัน้ จะมาหรือไม่
ผู ้ว ิจ ัย พบว่ า การวิเ คราะห์ ป ฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่า งตัว ละครเอกในบทละครเรื่ อ ง
En attendant Godot ของ Samuel Beckett โดยการประยุกต์นาทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์มา
ศึกษาเป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิง่ และสามารถทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดศาสตร์
ทางด้านการศึกษาวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ให้มคี วามหลากหลายในบริบททีแ่ ตกต่างได้เป็ นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ และวาทกรรมวิเคราะห์ในบทสนทนา
2. เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครเอกในบทละครภาษาฝรั ่งเศสเรื่อง En attendant
Godot ของ Samuel Beckett
3. เพื่อ สัง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ท างด้า นปฏิสัม พัน ธ์ ข องตัว ละครเอกในมุ ม มองต่ า ง ๆ
ทางด้านการลัก ษณะการใช้ภ าษา ความสัม พันธ์ระหว่างบุ ค คล สถานะทางสังคม และ
โครงสร้างปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารซึ่งมีความแตกต่างจากบทสนทนาในชีวติ ประจาวัน
ทัวไป
่
4. ขอบเขตของโครงการวิ จยั
1. การวิจยั ชิ้นนี้มุ่งศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครเอก โดยประยุกต์นาทฤษฎีการวิเคราะห์
บทสนทนา (Analyse des conversations) และวาทกรรมวิเคราะห์ (Analyse du discours)
มาใช้ โดยมีบทละครภาษาฝรั ่งเศสเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett เป็ น
ฐานข้อมูล
2. งานวิจยั ชิ้น นี้มุ่งเน้ นการวิเคราะห์ปฏิสมั พัน ธ์ระหว่างตัวละครเอกในด้านลักษณะการใช้
ภาษา 8 ประการ คือ ภาษาตะกุ ก ตะกัก (การพู ด ติด อ่ า ง) การพู ด ซ้ า การใช้ภ าษาผิด
ไวยากรณ์ การใช้คาหยาบ การพูดแทรก การใช้คาพูดทีไ่ ม่ตรงกับการกระทา การใช้คาทีม่ ี
ความหมายเหมือน และการใช้ประโยคคาสั ่ง
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5. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิ ดของโครงการวิ จยั
1. ทฤษฎี อาทิ การวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ การวิเคราะห์บทสนทนา วาทกรรมวิเคราะห์
2. สมมุติฐานในการวิจยั อาทิ ลักษณะการใช้ภาษาในบทสนทนามีลกั ษณะพิเศษ ซึ่งส่งผล
ต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครเอกในด้านต่าง ๆ
6. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั มีรายละเอียดและขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจยั
2. ฐานข้อมูล
3. ทฤษฎีทน่ี ามาประยุกต์ใช้
รูปแบบการวิจยั
รูปแบบการวิจยั ชิน้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ฐานข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้บทละครภาษาฝรั ่งเศสเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett1
ทฤษฎีทนี ่ ามาประยุกต์ใช้
ผู้ วิจ ัย ใช้ ท ฤษฎี ห ลัก ๆ ทัง้ สิ้น 3 ทฤษฎี ใ นการน ามาประยุ ก ต์ เพื่ อ ใช้ วิเ คราะห์
ปฏิสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว ละครเอกในบทละครภาษาฝรั ่งเศสเรื่อ ง En attendant Godot ของ
Samuel Beckett ดัง นี้ 1) Analysis of Interaction 2) Discourse Analysis และ 3) Analysis
of Conversation เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ในมิตดิ า้ นต่าง ๆ ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น
ขัน้ ตอนการทาวิจยั
ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นจากการศึกษาบทละคร En attendant Godot ของ Samuel Beckett โดย
ละเอียด หลังจากศึกษาโดยละเอียดแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการแยกแยะข้อมูลจากโครงสร้างบทสนทนา
และจัด บทสนทนาระหว่ างตัวละครเอกที่คดั สรรแล้วออกเป็ น หมวดหมู่ท่ีต้องการวิเคราะห์
จากนัน้ นาข้อมูลทีผ่ ่านการคัดสรรและจัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่ไปวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัว
ละครเอกในมิตดิ า้ นต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการสื่อสารดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นมาศึกษา
วิเคราะห์
1

Beckett, S. (1952). En attendant Godot. Paris : Editions de Minuit.
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7. ผลการวิ จยั
บทละครเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett มีลกั ษณะเด่นเรื่องการใช้
ภาษาของตัวละคร ซึ่งผู้วจิ ยั พบว่าลักษณะเด่นเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้ โดยมีลกั ษณะการใช้ภาษาทีส่ าคัญ 8 ประการ คือ ภาษาตะกุกตะกัก (การพูด
ติดอ่าง) การพูดซ้า การใช้ภาษาผิดไวยากรณ์ การใช้คาหยาบ การพูดแทรก การใช้คาพูดทีไ่ ม่
ตรงกับการกระทา การใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือน และการใช้ประโยคคาสั ่ง
7.1 การใช้ภาษาตะกุกตะกักหรือการพูดติ ดอ่าง
องค์การอนามัยโลกได้อธิบายลักษณะการพูดตะกุกตะกักหรือการพูดติดอ่างไว้ว่า
“เป็ นความผิดปกติของการพูดทีก่ ระแสคาพูดสะดุดเพราะพูดซ้าและลากเสียงพยางค์ คา หรือ
วลีให้ยาวโดยมิได้ตงั ้ ใจ เช่นเดียวกับการหยุดเงียบ หรือการติดขัด ซึ่งบุคคลที่พูดติดอ่างไม่
สามารถเปล่งเสียงออกมาได้โดยมิได้ตงั ้ ใจ คาว่า "การพูดติดอ่าง" เกี่ยวข้องกับการพูดซ้าโดย
มิได้ตงั ้ ใจมากทีส่ ุด แต่ยงั รวมถึงการลังเลผิดปกติหรือหยุดก่อนพูด และการลากเสียงบางอย่าง
ซึง่ ปกติเป็ นสระและกึง่ สระ ให้ยาวผิดปกติ สาหรับหลายคนทีพ่ ูดติดอ่าง การพูดซ้าเป็ นปั ญหา
หลัก การติดขัดและการลากเสียงยาวโดยมิได้ตงั ้ ใจเป็ นกลไกทีเ่ กิดจากการเรียนรูเ้ พื่อซ่อนการ
พูดซ้า เพราะความกลัวการพูดซ้า ในทีส่ าธารณะมักเป็ นสาเหตุหลักของความไม่สบายใจทาง
จิตวิทยา คาว่า "การพูดติดอ่าง" หมายความถึงความรุนแรงหลายระดับ มีตงั ้ แต่อุปสรรคที่
สัง เกตได้ เพี ย งเล็ ก น้ อ ยไปจนถึ ง อาการรุ น แรงจนไม่ ส ามารถสื่อ สารทางปากได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”2
ในบทละคร En attendant Godot ของ Samuel Beckett ผูแ้ ต่งได้สร้างให้ตวั ละครเอก
สื่อสารระหว่างกันด้วยภาษาตะกุก ตะกัก อยู่บ่ อยครัง้ ซึ่งในแง่ของหลัก การสื่อ สาร การที่คู่
สนทนาพูดด้วยภาษาตะกุกตะกักจะทาให้การสนทนานัน้ ไม่ราบรื่น หยุดชะงักเป็ นจังหวะ การ
สื่อ สารอาจไม่ ป ระสบผลส าเร็จ ตามจุ ด ประสงค์ ท่ี ไ ด้ ตัง้ ไว้ นอกจากนี้ การที่ ตัว ละครพู ด
ตะกุกตะกักยังแสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่ขาดความมั ่นใจ วิตกกังวลและมีความลังเลใจ
ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที ่ 1
Vladimir : Attends … on s’est embrassés … on était contents … contents … qu’est-ce
qu’on fait maintenant qu’on est contents…on attend… voyons …ça vient…

2

https://icd.who.int/browse10/2010/en
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on attend … maitenanant qu’on est contents. On attend … Voyons … Ah !
L’arbre !
Estragon : L’arbre ?
Vladimir : Tu ne te rappelles pas ?
Estragon : Je suis fatigué.
Vladimir : Regarde-le.
Estragon regarde l’arbre.
(En attendant Godot, 1952, น. 91-92)
จากตัวอย่างนี้ จ ะเห็น ว่า Vladimir พู ด ตะกุ ก ตะกักไม่ ต่ อ เนื่ อง มีก ารลากเสียงและ
หยุดชะงักเป็ นระยะ ๆ ทาให้ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารไม่ราบรื่น การใช้คาซ้า ๆ กันแสดงให้
เห็นว่า Vladimir รูส้ กึ ไม่แน่ ใจว่าจะสามารถพบ Godot ได้ทไ่ี หน Vladimir พูดคาว่า “content”
ซ้ า ถึ ง 4 ค รั ง้ ค าว่ า “attend” ซ้ า 3 ครั ง้ (On s’est embrassés … On était contents …
contents … qu’est-ce qu’on fait maintenant qu’on est contents… On attend… Voyons …
ça vient… On attend … maitenanant qu’on est contents) ในแง่ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสาร
การพูดตะกุกตะกักด้วยคาซ้า ๆ กันหลายครัง้ ไม่ใช่แค่การสื่อให้เห็นถึงสภาวะจิตใจทีร่ สู้ กึ วิตก
กังวงและไม่ม ั ่นใจในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือสิง่ ทีก่ าลังจะเกิดขึน้ เท่านัน้ หากแต่ยงั แสดงให้เห็นว่าการ
สื่อสารขาดความต่อเนื่อง เนื้อเรื่องไม่ดาเนินไปข้างหน้า ทุกสิง่ ย่าอยู่กบั ทีแ่ ม้ว่าจะผู้ส่งสารจะ
ยังคงพูดอยู่กต็ าม ลักษณะการใช้ภาษาตะกุกตะกักหรือการพูดติดอ่างของตัวละครในเรื่อง En
attendant Godot นี้แสดงให้เห็นว่า Samuel Beckett ได้สร้างตัวละครให้มคี วามรูส้ กึ วิตกกังวล
ไม่ม ั ่นใจ เกิดความลังเล ทาให้การสื่อสารระหว่างตัวละครไม่ราบรื่น หยุดชะงักเป็ นบางจังหวะ
เนื้อหาของบทสนทนาคลุมเครือและไม่กระจ่างจนนาไปสู่การสื่อสารทีไ่ ม่สมั ฤทธิผลในที
์
ส่ ุด
7.2 การพูดซา้ ไปซา้ มา
การพูดซ้าไปซ้ามาแสดงให้เห็นถึงสภาวะของจิตใจอย่างหนึ่งของมนุษย์ การใช้คาพูด
ซ้ากันอาจเป็ นโรคย้าคิดย้าทา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางบุคลิกภาพอย่างหนึ่งในตัว
มนุ ษย์ สามารถเกิดได้กบั ทุกเพศและทุกวัย คาดว่าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของ
สารสื่อประสาทในสมอง พันธุกรรม สภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์ทจ่ี าฝั งใจทีเ่ คยประสบมาใน
อดีต ผู้ทพ่ี ูดบางอย่างซ้าไปซ้ามาอย่างไม่ มเี หตุผลอาจใช้เพื่อลดความกังวลหรือความเครียด
บางอย่างในสภาวะจิตใจ โดยทีผ่ ู้พูดไม่สามารถควบคุมหรือหยุดความคิดและพฤติกรรมนี้ได้
หากผู้พูดกระทาการแบบนี้บ่อย ๆ อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ทาให้เกิดความเครียด
ความวิ ต กกั ง วลและความทุ ก ข์ จนท าให้ เ กิ ด ปั ญหาความยากล า บากในการด าเนิ น
ชีวติ ประจาวัน ซึง่ จะกระทบต่อปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้างอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ไม่มากก็น้อย
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ตัวละครในบทละครเรื่อ ง En attendant Godot ของ Samuel Beckett มีพ ฤติกรรม
การใช้ภาษาซ้าไปซ้ามาอยู่บ่อยครัง้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าตัวละครมีสภาวะทางจิตใจทีส่ ่อื ให้เห็นถึง
ความวกวน ความวิตกกังวลกับอะไรบางอย่าง หรือหมกมุ่นอยู่แต่กบั เรื่องเดิม ๆ ซ้า ๆ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที ่ 2
Pozzo : C’est pour m’impressionner, pour que je le garde.
Estragon : Comment ?
Pozzo : Je me suis peut-être mal exprimé. Il cherche à m’apitoyer, pour que je
renonce à me séparer de lui. Non, ce n’est pas tout à fait ça.
Vladimir : Vous voulez vous en débarrasser ?
Pozzo : Il veut m’avoir, mais il ne m’aura pas.
Vladimir : Vous voulez vous en débarrasser ?
Pozzo : Il s’imagine qu’en le voyant bon porteur je serai tenté de l’employer à l’avenir
dans cette capacité.
Estragon : Vous n’en voulez plus ?
Pozzo : En réalité, il porte comme un porc. Ce n’est pas son métier.
Vladimir : Vous voulez vous en débarrasser ?
Pozzo : Il se figure qu’en le voyant infatigable je vais regretter ma décision. Tel est
son misérable calcul. Comme si j’étais à court d’hommes de peine ! (Tous les
trois regardent Lucky.) Atlas, fils de Jupiter ! (Silence.) Et voilà. Je pense avoir
répondu à votre question. En avez-vous d’autres ? (Jeu du vaporisateur.)
Vladimir : Vous voulez vous en débarrasser ?
Pozzo : Remarquez que j’aurais pu être à sa place et lui à la mienne. Si le hasard ne
s’y étais pas opposé. A chacun son dû.
Vladimir : Vous voulez vous en débarrasser ?
Pozzo : Vous dites ?
Vladimir : Vous voulez vous en débarrasser ?
Pozzo : En effet. Mais au lieu de la chasser, comme j’aurais pu, je veux dire au lieu de
le mettre tout simplement à la porte, à coups de pied dans le cul, je
l’emmène, telle est ma bonté, au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien
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en tirer quelque chose. A vrai dire, chasser de tels êtres, ce n’est pas
possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer.
Lucky pleure.
(En attendant Godot, 1952, น. 42-43)
จากตัวอย่างที่ 2 นี้จะพบว่าเป็ นบทสนทนาระหว่าง Pozzo, Estragon และ Vladimir
โดยที่บ ทสนทนาเน้ น ไปที่ก ารพู ด คุ ย กัน ระหว่ า ง Pozzo และ Vladimir มากกว่ า ทัง้ คู่ คุ ย
เกีย่ วกับ Lucky ทีป่ รากฏตัวพร้อมกับ Pozzo โดยที่ Pozzo เล่าว่า Lucky พยายามทาทุกอย่าง
เพื่อไม่ให้ถูกทิ้ง ยอมทาแม้กระทังมี
่ พฤติกรรมเหมือนสุกรเพื่อเอาใจเจ้านาย ให้เจ้านายรักและ
เอ็นดู เลี้ยงดูตลอดไป ในบทสนทนานี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Pozzo กับ Lucky
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับสิง่ มีชวี ติ ทีถ่ ูกลดทอนความเป็ นมนุษ ย์ ซึ่งไม่ได้แสดงออก
ซึ่งความรักและเมตตากับ Lucky มากนัก จึงเป็ นเหตุให้ Vladimir ถาม Pozzo ว่าอยากจะทิ้ง
Lucky หรือ ไม่ (Vous voulez vous en débarrasser ?) Pozzo ตอบว่ า Lucky ต้ อ งการจะ
หลอกฉัน แต่ม ันไม่ มีวนั ชนะฉัน ได้ห รอก (Il veut m’avoir, mais il ne m’aura pas) Vladimir
ถามย้าค าถามเดิม อีกครัง้ (Vous voulez vous en débarrasser ?) Pozzo จึงตอบกลับ ไปว่า
Lucky พยายามทาตัวให้ดมู เี รีย่ วแรง สามารถแบกของหนัก ๆ ได้ เพื่อจะได้ทาให้เขาอยากเก็บ
มั น ไว้ ใ ช้ ง า น (Il s’imagine qu’en le voyant bon porteur je serai tenté de l’employer à
l’avenir dans cette capacité) Vladimir ถามย้ า ค าถามเดิม อีก เป็ นครัง้ ที่ส ามว่ า ไม่ ต้อ งการ
Lucky แล้ว หรือ (Vous voulez vous en débarrasser ?) Pozzo ก็ต อบกลับ ไปอีก ว่ า Lucky
พยายามทาตัวให้อดทน เข้มแข็ง เพื่อให้เขาเสียใจถ้าหากปล่อยมันไป แต่มนั คงคิดผิดไปเสีย
แ ล้ ว (Il se figure qu’en le voyant infatigable je vais regretter ma décision. Tel est son
miserable calcul) และดูเหมือนว่า Pozzo มีท่าทีเบื่อหน่ ายทีจ่ ะตอบคาถามเดิม ๆ ซ้า ๆ ของ
Vladimir จึงพูดทานองตัดบทไปว่าเขาน่ าจะตอบคาถามครบตามที่ Vladimir ต้องการทราบ
หมดแล้ว (Je pense avoir répondu à votre question) และทาหน้าทีจ่ ากผูร้ บั สารกลายเป็ นผู้
ส่งสารแทน Vladimir ด้วยการตัง้ คาถามกลับไปใหม่ว่าต้องการทราบเรื่องอื่น ๆ อีกไหม ซึ่ง
คาถามนี้ไม่เพียงแต่ทาให้สถานะของ Pozzo เปลีย่ นจากผูร้ บั สารกลายเป็ นผูส้ ่งสารเท่านัน้ แต่
ยังทาให้เห็นว่า Pozzo ต้องการเปลีย่ นหัวข้อในการสนทนาใหม่เพื่อให้การสนทนาดาเนินต่อไป
ข้างหน้า เพราะการถามซ้าไปซ้ามาในคาถามเดิม ๆ ของ Vladimir ทาให้การสนทนาหยุดนิ่ง
อยู่กบั ที่ (En avez-vous d’autres ?) แต่ Vladimir ก็ยงั คงกลับมาถามคาถามเดิมซ้าอีก (Vous
voulez vous en débarrasser ?) ซึ่งส่งผลให้หวั ข้อในการสนทนายังคงอยู่ท่เี ดิม ปฏิสมั พันธ์
ทางการสื่อสารระหว่างคู่สนทนาสองคนนี้ไม่ดาเนินไปข้างหน้า Pozzo ได้ตอบคาถามนี้อกี ครัง้
ว่าเขาคงต้องเก็บ Lucky เอาไว้ หรือจะไล่มนั ไปเสียไกล ๆ โดยอาจจะพามันไปขายทอดที่
ตลาด ถ้าจะไล่มนั ไปก็ฆ่ามันทิง้ เสียเลยจะดีกว่า (Mais au lieu de la chasser, je veux dire au
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lieu de le mettre tout simplement à la porte, à coups de pied dans le cul, je l’emmène,
telle est ma bonté, au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien en tirer quelque
chose. A vrai dire, chasser de tels êtres ce n’est pas possible. Pour bien faire, il faudrait
les tuer)
การถามคาถามเดิมซ้าไปซ้ามาของ Vladimir ในบทสทนานี้ส่อื ให้เห็นว่า Vladimir มี
ความกังวลใจว่า Pozzo จะกระทาการอย่างไรกับสุนัขของเขา เป็ นความวิตกกังวลที่แสดง
ออกมาจากการพูดซ้าไปซ้ามาในเรื่องเดิม ๆ ของตัวละคร นอกจากนี้ การพูดซ้าไปซ้ามายังทา
ให้หวั ข้อในการสนทนาย้าอยู่ทเ่ี ดิม ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารไม่ คบื หน้า ทุกอย่างยังคงวกวน
เวียนมาอยู่ทเ่ี ดิมเสมอ
7.3 การใช้ภาษาผิดหลักไวยากรณ์
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคาว่า “ไวยากรณ์” ไว้ดงั นี้
“ไวยากรณ์ น. วิช าภาษาว่ า ด้ว ยรูป ค าและระเบีย บในการประกอบรูป ค าให้เป็ น
ประโยค ”
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1091)
คาว่า “ไวยากรณ์ ” มาจากคาภาษาสันสกฤตว่า วฺ ยากรณ (อ่าน วฺยา-กะ -ระ -นะ)
มี 2 ความหมาย ความหมายแรก แปลว่ า การท านาย ซึ่ง ภาษาไทยใช้ว่ า พยากรณ์ อีก
ความหมายหนึ่งแปลว่า การจาแนกแจกแจง การอธิบาย และระเบียบการเปลี่ยนแปลงรูปคา
เพื่อบอกเพศ พจน์ กาล มาลา วาจก ของคาซึ่งต้องสัมพันธ์กันในประโยค ภาษาไทยใช้ว่า
ไวยากรณ์ เช่น ไวยากรณ์บาลี ไวยากรณ์อ ังกฤษ. ไวยากรณ์ มีความหมายแคบกว้างต่างกัน
สุดแท้แต่ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ บางทฤษฎีแ บ่ ง ไวยากรณ์ อ อกเป็ น 4 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบเสียง ระบบคา ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายของภาษา บางทฤษฎีไม่นับ
ระบบเสียงรวมอยู่ในไวยากรณ์
Ryngaert กล่าวว่า “ภาษาในบทละครได้รบั การประพันธ์มาเพื่อให้ตวั ละครได้พูดบน
เวที” (Ryngaert, 1991, น. 43) ดังนัน้ ผูแ้ ต่งบทละครจึงมีหน้าทีป่ ระพันธ์บทละครด้วยภาษาที่
ถูกต้องสละสลวยตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้ชมหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่ตวั ละคร
หรือผู้แต่งต้องการจะสื่อได้อย่ างชัดเจนและกระจ่าง ไม่คลุมเครือ นอกจากนัน้ การใช้ภาษาที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ยงั ทาให้เนื้อเรื่องดูมคี วามสมจริงเพราะบทละครได้รบั การสร้างมา
เพื่อให้ดูเหมือนจริง ผูช้ มหรือผูอ้ ่านสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรูส้ กึ ของตัวละครได้ชดั เจน
และถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม Samuel Beckett ตัง้ ใจประพันธ์บทละครเรื่อง En attendant Godot
ด้วยการใช้ภาษาที่ผดิ หลักไวยากรณ์อยู่บ่อยครัง้ การที่ตวั ละครใช้ภาษาที่ผดิ หลักไวยากรณ์
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พูดคุ ยในการสนทนาระหว่างกันนั น้ อาจท าให้ความเข้าใจหรือการรับ รู้จุ ดประสงค์ของการ
สื่อสารคลาดเคลื่อนจากความต้องการทีแ่ ท้จริงได้ ตัวละครทีใ่ ช้ภาษาผิดหลักไวยากรณ์แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการสื่อสารทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที ่ 3
Vladimir (finalement) : Je ne comprends pas.
Estragon : Je vais t’expliquer. (Il réfléchit.) La branche … la branche … (Avec colère.)
Mais essaie donc de comprendre !
Vladimir : Je ne compte plus que sur toi.
Estragon (avec effort) : Gogo léger – branche pas casser – Gogo mort. Didi lourd–
branche casser
Didi seul. (Un temps.) Tandis que … (Il cherche l’expression juste.)
(En attendant Godot, 1952, น. 22)
Vladimir ไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง จึงขอร้องให้ Estragon อธิบาย (Je ne comprends
pas) Estragon อธิบาย แต่ใ นคาอธิบ ายนั น้ เป็ น การพูด ผิด ไวยากรณ์ (Je vais t’expliquer.
(Il réfléchit.) La branche … la branche) การใช้ภ าษาที่ผิด ไวยากรณ์ ท าให้ Vladimir ยังไม่
เข้าใจ และ Estragon รูส้ กึ โกรธที่ Vladimir ยังไม่เข้าใจ (Avec colère.) Mais essaie donc de
comprendre !)
การใช้ภ าษาที่ไม่ ถู กต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ สร้างความสับ สนและความไม่ เข้าใจ
คาอธิบายที่ Estragon พูดได้อย่างชัดเจน ทาให้จุดประสงค์ของการสื่อสารเกิดข้อผิดพลาดและ
ความเข้า ใจผิด ได้ หากแก้ไ ขค าพู ด ของ Estragon ให้ถู ก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ จ ะได้ด ัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
“Gogo est léger”
“Sa branche n’est pas cassée”
“Gogo est mort”
“Didi est lourd. Sa branche est cassée”
“Didi est seul” เป็ นต้น
การใช้ภาษาทีไ่ ม่ถูกหลักไวยากรณ์ของตัวละครในบทละครเรื่อง En attendant Godot
ของ Samuel Beckett ไม่เพียงแต่ทาให้ลกั ษณะการใช้ภาษาในการสื่อ สารระหว่างตัวละครมี
ความพิเศษและโดดเด่น แต่ยงั แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารอาจทาให้เข้าใจยาก หรือคลาดเคลื่อน
จากความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูพ้ ูด ซึง่ อาจทาให้ปฏิสมั พันธ์ของการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ
และดาเนินไปด้วยความไม่ราบรื่น
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7.4 การใช้คาหยาบ
ในพจนานุกรม Wikipedia ให้คาจากัดความของคาว่า “คาหยาบ” ไว้ดงั นี้
คาหยาบ หมายถึง “คาทีส่ ่อื ถึงความหมายไม่สุภาพ สื่อความหมายในแง่ทไ่ี ม่ดี หรือ
ฟั งไม่เพราะ ซึ่ง รวมถึง คาที่ส่ือ เรื่อ งทางเพศ การด่าทอ การดูหมิน่ โดยมารยาททางสังคม
การใช้ค าหยาบเป็ น เรื่อ งที่น่ า รัง เกีย จ ส าหรับ ภาษาไทยอาจระบุ เนื้ อ หาของค าหยาบไม่
เหมือนกันตามแต่ละระดับสังคม และภาษาของแต่ละท้องถิ่น การใช้คาหยาบขึ้นอยู่ กบั วาระ
และกลุ่มบุคคลทีส่ ่อื สาร โดยในแต่ละยุคมีการถือเรื่องสแลงต่างกัน”3
ในบทละครคลาสสิคที่เป็ นที่นิยมมากในศตวรรษที่ 17 การใช้ภาษาในการประพันธ์
บทละครต้องมีความสวยงาม เป็ นภาษาเขียนขัน้ สูง เพื่อให้บทละครสามารถนาไปใช้แสดงบน
เวทีให้ผชู้ มได้ชมทุกเพศและทุกวัย ภาษาทีใ่ ช้ในบทละครคลาสสิคจึงต้องเป็ นภาษาทีเ่ หมาะสม
ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ แต่ Samuel Beckett ได้ฉีกกฎของการประพันธ์บทละครด้วยการใช้
ภาษาหยาบคายมากมายในบทละครเรื่อง En attendant Godot ทาให้บทละครเรื่องนี้มลี กั ษณะ
การใช้ภ าษาที่แ ปลก โดดเด่ น และน่ า สนใจเป็ น อย่ า งมาก ในแง่ก ารวิเคราะห์ ป ฏิสัม พัน ธ์
ทางการสื่อสาร การใช้คาหยาบคายถือเป็ นปรากฎการณ์ทางภาษาที่ปกติในสังคมมนุ ษย์ เรา
สามารถพบเจอหรือได้ยนิ การใช้คาหยาบคายในชีวติ ประจาวันไม่มากก็น้อย ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับ
บุคคลที่เราต้องการติดต่อสื่อสารว่ามีสถานะทางสังคมอย่างไร และขึ้นอยู่กบั สถานที่ของการ
เกิดการสื่อสารอีกด้วย ดังนัน้ ถึงแม้ว่าการใช้คาหยาบคายจะไม่ใช่เรื่องแปลกของภาษา เพราะ
เป็ นสิง่ ทีพ่ บเจอได้ในชีวติ ประจาวัน แต่การใช้คาหยาบนัน้ ต้องคานึงถึงกาลเทศะเป็ นสาคัญด้วย
คาหยาบในบทละครเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett พบมากในบท
สนทนาระหว่าง Pozzo และ Lucky ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกันระหว่าง
เจ้านายและทาส ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที ่ 4
Estragon : C’est-à-dire… l’obscurité… la fatigue… la faiblesse… l’attente… j’avoue…
j’ai cru… un instant…
Vladimir : Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas !
Pozzo : L’attente ? Vous l’attendiez donc ?
Vladimir : C’est-à-dire…
Pozzo : Ici ? Sur mes terres ?
Vladimir : On ne pensait pas à mal.
3https://th.wikipedia.org/wiki/คาหยาบ
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Estragon : C’était dans une bonne intention.
Pozzo : La route est à tout le monde.
Vladimir : C’est ce qu’on disait.
Pozzo : C’est une honte, mais c’est ainsi.
Estragon : On n’y peut rien.
Pozzo (d’un geste large) : Ne parlons plus de ça. (Il tire sur la corde) Debout ! (Un
temps) Chaque fois qu’il tombe il s’endort. (Il tire sur la corde) Debout,
charogne ! (Bruit de Lucky qui se lève et ramasse ses affaires. Pozzo tire
sur la corde) Arrière ! Porc (Lucky entre à reculons)
Arrêt ! (…)
(En attendant Godot, 1952, น. 30-31)
Vladimir, Estragon และ Pozzo ก าลัง คุ ย กั น เรื่อ งจะรอ Godot ได้ ท่ี ไ หน โดยที่
Pozzo ถามว่าจะรอ Godot ในทีด่ นิ ของเขาหรือ ทัง้ สามคนก็ตกลงกันไม่ได้ และในทีส่ ุด Pozzo
ก็บอกให้หยุดคุยเรื่องนี้กนั ได้แล้ว (Ne parlons plus de ça) เมื่อพูดตัดบทจบ Pozzo ก็ดงึ สาย
จูง Lucky ให้ตึง ขึ้น พร้อ มกับ สัง่ ให้ Lucky ยืน ขึ้น Pozzo อธิบ ายว่ า ถ้ า Lucky ได้ล้ ม ตัว ลง
เมื่ อ ไหร่ ก็ จ ะต้ อ งหลับ เสมอ (Il tire sur la corde) Debout ! (Un temps) Chaque fois qu’il
tombe il s’endort) เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าการสั ่งให้ Lucky ยืนขึน้ นัน้ มาพร้อมกับคาด่าทีห่ ยาบคาย
(Il tire sur la corde) Debout, charogne !) ห รื อ ก ารสั ง่ ให้ Lucky ถ อ ย ห ลั ง ก็ มี ค า ด่ า
เช่นเดียวกัน (Arrière ! Porc (Lucky entre à reculons)
ในที่น้ีเราพบคาหยาบคายทีอ่ ยู่ในรูปแบบของคาด่าอยู่ 2 คา คือ “charogne” และคา
ว่า “Porc” โดยพจนานุ กรม Le Petit Robert ได้ให้ความหมายของค าว่า “charogne” หลาย
ความหมาย โดยความหมายทีเ่ ป็ นภาษาหยาบคายหมายถึง
“Individu ignoble = saleté, La Charogne”
(Le Petit Robert, 2000, น. 393)
สาหรับความหมายของคาว่า “Porc” นัน้ พจนานุ กรมฉบับ เดียวกันให้ค านิยามไว้
หลายชนิด แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับสแลงที่เป็ นคาหยาบหมายถึงคาด่าที่ใช้เรียกคนอ้วน ตัวดา
สกปรก หรือใช้เป็ นคาด่าทีห่ มายถึงอะไรก็ได้ทส่ี กปรก
“Homme sale = cochon. Il est gras, sale comme un porc. Manger comme un
porc, très,salement. Homme débauché, grossier. Quel porc ! Espèce de porc !”
(Le Petit Robert, 2000, น. 1939)
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การใช้ค าหยาบที่อ ยู่ในรูป แบบของค าด่ านี้ แ สดงให้เห็น ถึงความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
Pozzo และ Lucky ซึ่งเป็ นรูปแบบของความสัมพันธ์ท่ไี ม่เท่าเทียมกัน (La relation inégale)
โดยที่ Pozzo ซึ่ ง เป็ นผู้ ใ ช้ ค าหยาบด่ า ทอ Lucky อยู่ ใ นสถานะที่ สู ง กว่ า (La position
supérieure) ในขณะที่ Lucky ทีเ่ ป็ น ผู้ถูก กระทาด้ว ยวาจาที่ไม่สุภ าพอยู่ในสถานะที่ต่า กว่า
(La position inférieure) Samuel Beckett ได้ ป ระพั น ธ์ บ ทละครเรื่อ ง En attendant Godot
ด้วยการใช้คาหยาบคายที่พบเห็นได้บ่อยครัง้ ในบทละครเรื่องนี้ ทัง้ นี้อาจเนื่องจากว่าผู้แต่ง
ต้องการให้บ ทละครเรื่องนี้มีลกั ษณะการใช้ภ าษาที่โดดเด่น แปลก และแตกต่างจากการใช้
ภาษาในบทละครคลาสสิค นอกจากนั ้น การใช้คาหยาบยังแสดงให้เห็น ถึงปฏิสมั พัน ธ์หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สนทนา เป็ นความสัมพันธ์ทแ่ี สดงให้เห็น
ถึงสถานะของผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา
7.5 การพูดขัดจังหวะในการสนทนา
Kerbrat-Orecchioni (1990) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของการพู ด ขัด จัง หวะในการ
สนทนา (Le discours interrompu/La conversation interrompue) ไว้ว่าการพูดขัดจังหวะใน
การสนทนาเป็ นปรากฏการณ์ทางภาษาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการสื่อสารระหว่างกัน
โดยมักจะเกิดขึน้ ในกรณีทผ่ี สู้ ่ งสารคนที่ 1 กาลังพูดอยู่ และผูส้ ่งสารคนที่ 2 พูดแทรกขึน้ มาใน
ขณะที่ผู้ส่งสารคนที่ 1 ยังพูดไม่จบ ซึ่งการพูดขัดจังหวะหรือการพูดแทรกเป็ นสิง่ ที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ปกติไม่มากก็น้อยในการสนทนาระหว่างกัน ในการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์นัน้ การพูด
ขัดจังหวะหรือการพูดแทรกสามารถเกิดขึน้ ได้ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. “พู ด ช้า เกิน ไป” หมายถึง เมื่อ ผู้ส่ง สารคนที่ 2 ไม่ สังเกตว่ าผู้ส่ง สารคนที่ 1 ให้
สัญญาณว่าให้ตนพูดต่อ ทาให้เกิดความล่าช้าหรือ “ช่องว่าง” ในความต่อเนื่องของบทสนทนา
บทสนทนาอาจถูกผูส้ ่งสารคนอื่น ๆ พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรกได้ (ในกรณีทก่ี ารสนทนานัน้ มี
ผูร้ ่วมวงมากกว่า 2 คนขึน้ ไป)
2. “พูดเร็วเกินไป” หมายถึง ผูส้ ่งสารคนที่ 2 ไม่ตระหนักว่าผู้ส่งสารคนที่ 1 ยังพูดไม่
จบ ผูส้ ่งสารคนที่ 2 รีบพูดแทรกขึน้ มาทันที ทาให้เกิดการพูดขัดจังหวะขึน้ ในบทสนทนา
Kerbrat-Orecchioni (1990) ตัง้ ข้อสังเกตว่าหากการพูดแทรกหรือการพูดขัดจังหวะ
เกิดจากกรณีแรก คือ “พูดช้าเกินไป” จะทาให้เกิด “ช่องว่าง” หรือ “ความเงียบ” ระหว่างการ
สนทนาที่ ย าวเกิ น ไปได้ (Gap anormalement long) ซึ่ ง แม้ ว่ า การเกิ ด ช่ อ งว่ า งนี้ จ ะเป็ น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน แต่หากการพูดแทรกหรือพูดขัดจังหวะ
เกิดมากเกินไปนัน้ ก็อาจทาให้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารไม่มากก็น้อย ทาให้บท
สนทนาไม่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น การสื่อสารตะกุกตะกัก เกิดการติด ๆ ขัด ๆ ทาง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นระยะ ๆ ซึ่งอาจทาให้การสื่อสารขาดความกระจ่าง เกิดความ
เข้าใจทีผ่ ดิ หรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือจากจุดประสงค์ของการสื่อสารทีแ่ ท้จริงได้
134

Bulletin de l’ATPF, N° 142, année 44 (juillet–décembre 2021)

ดังนั น้ เราจะเห็น ได้ว่ าการพู ด แทรกหรือ พู ด ขัด จังหวะในการสนทนามัก เกิด จาก
สาเหตุ ท่ีคู่ สนทนาคนใดคนหนึ่ ง ไม่ ป ฏิบ ัติห รือ ไม่ เคารพกฎของการสื่อ สารอย่ างเคร่ง ครัด
กล่าวคือ เมื่อผูส้ ่งสารคนใดคนหนึ่งพูดจบ ผูส้ ่งสารคนต่อไปไม่ตระหนักถึงหน้าทีข่ องตนเองว่า
ต้องพูดต่อ หรือผูส้ ่งสารคนใดคนหนึ่งยังพูดไม่จบ ผูส้ ่งสารคนต่อไปพูดแทรกขึน้ มาโดยไม่รอให้
ผู้ส่งสารคนแรกพูดจบเสีย ก่อน การสื่อสารระหว่างกันและกั น ก็จะเกิดปั ญ หาไม่ม ากก็น้อ ย
Traverso (2004) ให้ค วามเห็น ที่น่ าสนใจไว้ว่ าหากคู่สนทนาเคารพกฎกติก า และมารยาท
ทางการสื่อสารดังกล่าว ช่องว่างระหว่างบทสนทนาจะลดน้อยลง ส่งผลให้การสื่อสารดาเนินไป
ได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด
ตัวละครในบทละครเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett มีการพูดแทรก
หรือพูดขัดจังหวะอยู่บ่อยครัง้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที ่ 2-10
Pozzo (Tranchant) : Qui est Godot ?
Estragon : Godot ?
Pozzo : Vous m’avez pris pour Godot.
Vladimir : Eh bien, c’est un… c’est une connaissance.
Estragon : Mais non, voyons, on le connaît à peine.
Vladimir : Evidemment… on on ne le connaît pas très bien… mais tout de même…
Estragon : Pour ma part je le connaîtrais même pas.
Pozzo : Vous m’avez pris pour lui.
Estragon : C’est-à-dire… l’obscurité… la fatigue… la faiblesse… l’attente… j’avoue…
j’ai cru… Un instant…
Vladimir : Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas.
Pozzo : L’attente ? Vous l’attendiez donc ?
Vladimir : C’est-à-dire…
Pozzo : Ici ? Sur mes terres ?
Vladimir : On ne pensait pas à mal.
Estragon : C’était dans une bonne intention.
Pozzo : La route est à tout le monde.
Vladimir : C’est ce qu’on se disait.
Pozzo : C’est une honte, mais c’est ainsi.
Estragon : On n’y peut rien.
En attendant Godot, 1952, น. 30-31)
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จากตั ว อย่ า งนี้ Pozzo ถาม Estragon ว่ า “Godot” คื อ ใคร (Qui est Godot ?)
Estragon ตอบแบบทวนคาถาม (Godot ?) การตอบแบบทวนคาถามบอกเป็ นนัยว่า Estragon
ไม่รคู้ าตอบหรือไม่ม ั ่นใจในคาตอบว่า Godot คือใคร จนในทีส่ ุด Vladimir ก็เข้ามาตอบคาถาม
นี้แทน แต่คาตอบของ Vladimir ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่าใครคือ Godot เป็ นเพียงแค่ตอบไปว่าเป็ นคน
ทีร่ จู้ กั (Eh bien, c’est un… c’est une connaissance) แต่ Estragon กลับตอบว่าไม่ใช่คนรูจ้ กั
มักคุ้น พวกเราแทบไม่รู้จกั Godot เสียมากกว่า (Mais non, voyons, on le connaît à peine)
หลังจากนัน้ ดูเหมือนว่า Estragon พยายามหาคาตอบให้ Pozzo ว่า Godot คือใครกันแน่ แต่
Estragon ก็ยงั ไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าคือใคร คาตอบของ Estragon มีล ัก ษณะการตอบ
แ บ บ “เด า ไป เรื่ อ ย ” ไม่ มี ค ว าม ชั ด เจ น (C’est-à-dire… l’obscurité… la fatigue… la
faiblesse…) สาหรับ Estragon ตัวละคร Godot คือภาพทีค่ ุลมเครือ ไม่ชดั เจน และไม่มตี วั ตน
คาตอบแบบเดาไปเรื่อยของ Estragon น่ าสนใจในแง่ของการสื่อสาร เพราะเครื่องหมาย “…”
(Le point de suspension) แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ ใจและความไม่ม ั ่นใจของผูพ้ ูด เป็ นการ
พูดแบบเลื่อนลอย ไร้จุดหมายทีช่ ดั เจน นอกจากนัน้ ในแง่ของการถ่ายเสียง (La transcription)
เครื่องหมาย “…” หมายถึงการพูดแบบต่อเนี่องทีย่ งั ไม่จบ เป็ นลักษณะการพูดแบบยืดคา ไม่
จบประโยค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลังเล ความไม่แน่ ใจของ Estragon จนในทีส่ ุด Vladimir ก็
พู ด ตั ด บทด้ ว ยการพู ด แทรกหรือ พู ด ขัด จัง หวะก่ อ นที่ Estragon จะพู ด จบว่ า อย่ า ไปฟั ง
Estragon พู ดอี ก เลย (C’est-à-dire… l’obscurité… la fatigue… la faiblesse… l’attente…
j’avoue… j’ai cru… Un instant… Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas)
การพูด ขัด จังหวะของ Vladimir ตรงกับ ลัก ษณะการเกิดการพูด แทรกหรือ การพู ด
ขัดจังหวะกรณีท่ี 2 คือ “พูดเร็วเกินไป” กล่าวคือ Vladimir พูดขึน้ มาโดยไม่รอให้ Estragon ใน
ฐานะผู้ส่งสาร ณ ขณะนัน้ (L’émetteur en cours) พูดจบก่อน ทาให้บทสนทนาในช่วงเวลานี้
หยุดชะงักไปชัวขณะหนึ
่
่ง คาพูดของ Estragon ถูกตัดตอนและถูกขัดจังหวะ ทาให้การสื่อสาร
ไม่ราบรื่น ขาดความต่อเนื่อง และส่งผลให้ท้ายทีส่ ุด บทสทนาระหว่าง Pozzo และ Estragon
ไม่บรรลุจุดประสงค์ของการสื่อสารทีต่ งั ้ เอาไว้ นัน่ ก็คอื การรูว้ ่า Godot คือใคร การพูดแทรกใน
ระหว่ า งการสนทนาเป็ นปรากฏการณ์ ท างการสื่อ สารที่ป กติเพราะสามารถเกิด ขึ้น ได้ใ น
ชีวิต ประจ าวัน แต่ ก ารพู ด แทรกหรือ พู ด ขัด จัง หวะที่เกิด ขึ้น บ่ อ ยมากจนเกิน ไปอาจท าให้
ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารระหว่างคู่สนทนาขาดความต่อเนื่อง ไม่ราบรื่น ทาให้การสนทนา
หยุดชะงัก ในกรณี ท่ีร้ายแรงกว่านี้ คือการพูดแทรกอาจทาให้จุดประสงค์ของการสื่อสารไม่
สัมฤทธิผลตามที
์
่ผสู้ ่งสารได้ตงั ้ เอาไว้ล่วงหน้า การสื่อสารทีล่ ้มเหลวไม่อาจสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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7.6 การใช้ภาษาที่ไม่สมั พันธ์กบั การกระทา
Austin (1962) ได้กล่าวถึงทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารในหนังสือชื่อ How to do
things with words ไว้ว่าคาพูดมีความหมายเท่ากับการกระทา เมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้ว นัน่
หมายความว่าเราได้ให้สญ
ั ญาว่าจะทาสิง่ ทีพ่ ดู ไปแล้วด้วย Disson (1996) ได้กล่าวเสริมในจุดนี้
ว่าการใช้ค ากริย ากลุ่ ม “Les verbes performatifs” เป็ น การแสดงให้เห็น ว่าผู้ส่งสารมีพ ัน ธะ
สัญ ญาที่ต้อ งกระท าตามที่ไ ด้พู ด เอาไว้ ดังนั น้ หากผู้พู ด กล่ า วค าว่ า “Oui” นั น่ เป็ น การสื่อ
ความหมายว่ า ผู้ พู ด ได้ ร ับ ปากสัญ ญาว่ า จะกระท าตามที่ ลัน่ วาจาไว้ Austin (1962) ได้
ยกตัวอย่างเสริมในจุดนี้โดยยกคากริยา “Promettre” ซึ่งเป็ นคากริยาหนึ่งในกลุ่มคากริยา “Les
verbes performatifs” ว่ า ค ากริย า “Promettre” ไม่ ไ ด้ มี ค วามหมายเพี ย งแค่ ว่ า “Je vous
promets” เท่านัน้ หากแต่ยงั หมายถึง “Je serai chez toi demain soir” หรือ “Vous pouvez
compter sur moi” ก็ได้เช่นกัน ดังนัน้ การพูดจึงไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่ความต้องการที่จะสื่อ
เจตนารมณ์ออกไปให้ผรู้ บั สารทราบเท่านัน้ หากแต่การพูดยังแฝงความหมายของการสัญญา
ว่าจะกระทาไว้อกี ด้วย
Samuel Beckett ได้ประพันธ์บทละครเรื่อง En attendant Godot ด้วยการใช้ลกั ษณะ
ภาษาทีห่ ลากหลายในบทสนทนาระหว่างตัวละคร ซึ่งทาให้ลกั ษณะการสื่อสารในบทละครเรื่อง
นี้มคี วามโดดเด่นและแปลกกว่าลักษณะการใช้ภาษาในบทละครเรื่องอื่น ๆ การใช้ภาษาทีไ่ ม่
ตรงกับการกระทาก็เป็ นลักษณะการใช้ภาษาของตัวละครอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในบทละคร
เรื่อ งนี้ ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ าเป็ น ลัก ษณะการใช้ภ าษาเพื่อ การสื่อ สารที่ข ดั แย้งกับ แนวความคิด
ทางด้านปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารที่ Austin `ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที ่ 6
Vladimir : Qu’est-ce que je disais… Comment va ton pied ?
Estragon : Il enfle.
Vladimir : Ah oui, j’y suis, cette histoire de larrons. Tu t’en souviens ?
Estragon : Non.
Vladimir : Tu veux que je te la raconte ?
Estragon : Non.
Vladimir : Ça passera le temps. (Un temps) C’était deux voleurs, crucifiés en même
temps que le Sauveur. Oh…
Estragon : Le quoi ?
Vladimir : Le Sauveur. Deux voleurs. On dit que l’un fut sauvé et l’autre…(Il cherche le
contraire de sauvé)…damné.
Estragon : Sauvé de quoi ?
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Vladimir : De l’enfer.
Estragon : Je m’en vais. (Il ne bouge pas).
(En attendant Godot, 1952, น. 14)
Vladimir เริม่ บทสนทนาด้วยการถามเกี่ยวกับอาการของ Estragon ว่าเป็ นอย่างไร
บ้าง (Qu’est-ce que je disais… Comment va ton pied ?) Estragon ตอบว่าเท้ายังบวมอยู่
(Il enfle) Vladimir ดาเนินบทสนทนาด้วยการเปลี่ยนหัวข้อสนทนาใหม่ว่าอยากฟั งเรื่องขโมย
ไหม (Tu veux que je te la raconte ?) แต่ Estragon ตอบว่ าไม่ อ ยากฟั ง (Non) ถึงกระนั น้
Vladimir ก็ยงั เล่าเรื่องนี้ต่อไป จนในทีส่ ุด Estragon ไม่อยากฟั งจึงบอกว่าจะไปจากทีน่ ้แี ล้ว (Je
m’en vais) แต่เป็ นเพียงแค่คาพูดทีส่ วนทางกับการกระทา เพราะ Estragon พูดจบแล้วก็ไม่ได้
หนีหายไปไหน เขายังอยู่ทเ่ี ดิม จะเห็นได้ว่าคาพูดของ Estragon ทีบ่ อกว่าจะไปจากทีน่ ้ีไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาที่จะรักษาคาพูดนี้ด้วยการกระทาตามที่ได้กล่าวไว้ เป็ นการพูดที่
ขัดแย้งกับการกระทาของตนเอง Austin ได้กล่าวไว้ว่าในปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารว่าคาพูดมี
ความหมายเท่ ากับ การกระท า (Dire, c’est faire) แต่ ลกั ษณะการใช้ภ าษาที่ข ดั แย้งกับ การ
กระทาของตัวละครเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett นี้แสดงให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างคาพูดกับการกระทาอย่างชัดเจน (Dire, c’est de ne pas faire)
7.7 การใช้คาที่มีความหมายเหมือน
พจนานุกรม Le Petit Robert ได้ให้ความหมายของคานี้ว่า
“Le synonyme “Se dit de mots ou l’expression qui ont une signification très
voisine et à la limite, le même sens”
(Le Petit Robert, 2000, น. 2455)
ค าที่ มี ค วามหมายเหมื อ นสามารถพบได้ ใ นทุ ก ชาติ แ ละทุ ก ภาษา ถื อ ว่ า เป็ น
ปรากฏการณ์ทางภาษาทีเ่ ป็ นปกติในการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน ในภาษาฝรั ่งเศสมีการใช้คาที่
มีความหมายเหมือนกันหรือใช้ทดแทนกันได้หลายกรณี การใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือนกันพบ
ได้ในการสนทนาระหว่าง Vladimir และ Estragon ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที ่ 7
Vladimir : Si tu les essayais ?
Estragon : J’ai tout essayé.
Vladimir : Je veux dire, les chaussures.
Estragon : Tu crois ?
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Vladimir : Ça fera passer le temps. (Estragon hésite.) Je t’assure, ce sera une
diversion.
Estragon : Un délassement.
Vladimir : Une distraction.
Estragon : Un délassement.
Vladimir : Essaie.
Estragon : Tu m’aideras ?
Vladimir : Bien sûr.
(En attendant Godot, 1952, น. 96-97)
การใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือนกันดังกล่าวดังทีป่ รากฏในตัวอย่างนี้ลว้ นเป็ นกลุ่มคาที่
แปลออกมาในแนวทางเดียวกันคือ “การผ่อนคลาย” หรือ “การพักผ่อน” (Un délassement,
Une distraction, Un délassement) Samuel Beckett ตัง้ ใจที่จ ะให้ต ัว ละครในบทละครเรื่อ ง
En attendant Godot นี้ใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือนกันอยู่บ่อยครัง้ ไม่ใช่เหตุบงั เอิญทีผ่ แู้ ต่งใช้
คาทีม่ คี วามหมายเหมือนนี้บ่อยครัง้ แต่เป็ นความตัง้ ใจของ Samuel Beckett ทีต่ ้องการสื่อให้
เห็นถึงความหยุดนิ่งของบทสนทนา การใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือนกันเปรียบเสมือนกับการ
หยุดนิ่งอยู่กบั ทีข่ องการสื่อสาร เพราะเป็ นการใช้คาทีไ่ ม่ก่อให้เกิดความหมายใหม่ ๆ ทีก่ ้าวไป
ข้างหน้า ความหมายซ้าเดิมยังคงถูกใช้วนไปเวียนมาหลาย ๆ ครัง้ สื่อความหมายถึงหัวข้อใน
การสนทนาระหว่าง Vladimir และ Estragon ย่าอยู่กบั ที่
Vladimir เสนอให้ Estragon ลองสวมรองเท้าเพื่อเป็ นการฆ่าเวลาในระหว่างรอคอย
การมาถึงของ Godot (Si tu les essayais ? J’ai tout essayé. Je veux dire, les chaussures.
Ça fera passer le temps) เพราะการลองรองเท้าระหว่ างรอ Godot นั น้ เป็ น การผ่ อ นคลาย
อย่ า งหนึ่ ง (Je t’assure, ce sera une diversion) Estragon ก็ ต อบกลับ ด้ ว ยการใช้ ค าที่ มี
ความหมายเหมือนกัน ว่า (Un délassement) Vladimir ก็ตอบด้วยการใช้คาที่มีความหมาย
เหมือนกันไปด้วยเช่นกันว่า (Une distraction) การทีต่ วั ละครใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือนกันซ้า
ไปซ้ ามาแบบนี้ ห ลายครัง้ แสดงให้เห็น การกระท าที่ห ยุ ด นิ่ งอยู่กับ ที่ เนื้ อ หาในการสนทนา
ระหว่างทัง้ สองคนนี้ไม่ดาเนินไปข้างหน้า (La conversation ne se développe pas) การใช้คา
ที่มีค วามหมายเหมือ นหลายครัง้ แบบนี้ เป็ น เพีย งแค่ ก ารพู ด คั ่นเวลาในระหว่ า งรอ Godot
เท่านัน้ ไม่ได้ทาให้ปฏิสมั พันธ์ดาเนินต่อไปได้ เพราะไม่มกี ารสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ในระหว่าง
การสนทนา
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7.8 การใช้ประโยคคาสัง่
เราพบการใช้ ป ระโยคค าสัง่ ในบทละครเรื่อ ง En attendant Godot ของ Samuel
Beckett อยู่เป็ นจานวนมาก ใน Le Dictionnaire de Linguistique ให้ความหมายของประโยค
คาสั ่งไว้ดงั นี้
“L’impératif est un mode exprimant un ordre donné à un ou plusieurs
interlocuteurs (dans les phrases affirmatives) ou une défense (dans les phrases
négatives) (…) On appelle fonction impérative la fonction du langage par laquelle
l’émetteur tend à imposer au destinataire un comportement déterminé”
(Dubois et al., 2001, น. 240-241)
ประโยคคาสั ่งจึงเป็ นประโยคทีผ่ สู้ ่งสารใช้พูดกับผูร้ บั สารเพื่อออกคาสั ่งให้ปฏิบตั ติ าม
ประโยคค าสัง่ จึง มีห น้ า ที่ห ลัก 2 ประการ คือ สัง่ ให้ ท า และสัง่ ห้ า มท า ในการวิเคราะห์
ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างการสื่อ สารระหว่ า งคู่ ส นทนาพบว่ า การใช้ ป ระโยคค าสัง่ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาหรือระหว่างตัวละครในบทละครเรื่อง En attendant Godot ของ
Samuel Beckett ได้ 2 ลักษณะ คือ ผูท้ ่อี อกคาสั ่งจะมีสถานะทางสังคมทีส่ ูงกว่าผูร้ บั คาสั ่งที่มี
หน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามสิง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ประโยคคาสั ่งพบมากในบทสนทนาระหว่าง Pozzo และ
Lucky
ตัวอย่างที ่ 8
Pozzo : C’est parfait. Tout le monde y est ? Tout le monde me regarde ? (Il regarde
Lucky, tire sur la corde. Lucky lêve la tête). Regarde-moi, Porc ! (Lucky le
regarde.) Parfait. (Il met la pipe dans sa poche, sort un petit vaporisateur et se
vaporise la gorge, remet le vaporisateur dans sa poche, se râcle la gorge,
crache, ressort le vaporisateur, se revaporise la gorge, remet le vaporisateur
dans sa poche.) Je suis prêt. Tout le monde m’écoute ? (Il regarde Lucky, tire
sur la corde) Avance ! (Lucky avance.) Là ! (Lucky s’arrête.)
(En attendant Godot, 1952, น. 40-41)
Pozzo ออกค าสัง่ ให้ Lucky ท าตามหลายครัง้ เช่ น สั ่งให้ Lucky มองไปที่ต นเอง
(Regarde-moi, Lucky le regarde.) หรือสั ่งให้เดิน (Avance ! (Lucky avance.) หรือสั ่งให้หยุด
อยู่ตรงนัน้ (Là ! (Lucky s’arrête) เป็ นต้น ประโยคคาสั ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง Pozzo และ Lucky มีลกั ษณะไม่ เท่าเทีย มกัน โดยที่ Pozzo มีสถานะและมีอ านาจ
เหนือกว่า Lucky อย่างเห็นได้ชดั Esslin (1961) ได้กล่าวว่าลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ของตัว ละครในเรื่อ ง En attendant Godot ของ Samuel Beckett เป็ น “ขบถ” ต่ อ บทละคร
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คลาสสิคเพราะ Samuel Beckett ได้เขียนให้ตวั ละครมีการใช้ภาษาที่แปลกและโดดเด่นเป็ น
อย่างมาก การใช้ภาษาตะกุกตะกัก การพูดซ้าไปซ้ามา การพูดผิดไวยากรณ์ ล้วนเป็ นลักษณะ
การใช้ภาษาที่พบได้ยากมากในบทละครคลาสสิคที่เน้นการใช้ภาษาที่สวยงามเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์และความรูส้ กึ ให้ผชู้ มหรือผูอ้ ่านเข้าใจความหมายทีแ่ ท้จริงได้อย่างชัดเจนและกระจ่าง
แต่การใช้ภาษาเหล่านี้ในบทละคร En attendant Godot แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวละครที่ประสบปั ญหาในการสื่อสารระหว่างกัน Samuel Beckett ไม่เพียงต้องการแสดงให้
เห็ น ถึ ง การสื่อ สารที่ ล้ ม เหลวในบทสนทนาระหว่ า งตัว ละครเท่ า นั ้น แต่ ลัก ษณะการพู ด
ตะกุกตะกัก ซ้าไปซ้ามาคือลักษณะการพูดของมนุ ษย์ท่อี ยู่ในสภาวะวิตกกังวล ประหม่า และ
ขาดความมั ่นคงทางจิตใจ ซึ่งตัวละครใน En attendant Godot แสดงออกมาในระหว่างการรอ
Godot
การพูดคาหยาบและการใช้คาสั ่งเป็ นลักษณะการใช้ภาษาอีกประเภทหนึ่งทีพ่ บได้ใน
บทสนทนาระหว่างตัวละคร ผู้ทอ่ี อกคาสั ่งหรือด่าทอ ตาหนิค่สู นทนาด้วยคาหยาบคายอาจจะ
แสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตใจทีห่ ยาบกร้านและเหีย้ มโหดของตัวละครนัน้ แต่การใช้คาหยาบและ
การใช้คาสั ่งนัน้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สนทนาอีกด้วย
แม้ว่าลักษณะการใช้ภาษาทีพ่ บในบทละครเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารทีไ่ ม่
มีแก่นสารระหว่างตัวละครเอก แต่เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าการพูดของตัวละครนัน้ เปรียบเสมือนกับ
การยืนยันตัวตนในสังคม (Parler, c’est l’existence) การทีต่ วั ละครมาพบเจอกันแล้วพูดคุยกัน
ด้วยค าหยาบ พู ด ตะกุ ก ตะกัก พูด ซ้ าไปซ้ า มา พู ด อย่ างหนึ่ ง ท าอีก อย่ างหนึ่ ง หรือ พูด ผิด
ไวยากรณ์ ไม่ได้มจี ุดประสงค์ทต่ี อ้ งการสื่อความหมายหรือสาระแก่นสาร แต่การพูดคุยระหว่าง
กันนัน้ มีเป้ าหมายเพียงเพื่อให้ปฏิสมั พันธ์ดาเนินไปได้ในระหว่างรอคอย Godot และต้องการ
แสดงตัวตนในสังคมเท่านัน้
8. สรุปผลการวิ จยั
งานวิ จ ัย เรื่อ งการวิ เ คราะห์ ป ฏิ สัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว ละครเอกในบทละครเรื่อ ง
En attendant Godot ของ Samuel Beckett มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการ
ใช้ภาษาในบทสนทนาระหว่าง Vladimir Estragon Pozzo และ Lucky ซึง่ เป็ นตัวละครเอกของ
เรื่อง ผู้วจิ ยั เลือกใช้บทละครเรื่อง En attendant Godot ของ Samuel Beckett เป็ นฐานข้อมูล
หลักในการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครเอก เนื่องจากเป็ นบทละครทีม่ ลี กั ษณะการใช้
ภาษาที่น่าสนในและโดดเด่นสาหรับการวิเคราะห์บทสนทนา Ryngaert (1991) ได้กล่าวไว้ใน
หนั ง สื อ Introduction à l’analyse du théâtre ไว้ ว่ า ตั ว ละครเปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนหรื อ
กระบอกเสียงในการถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิดของผูเ้ ขียน ดังนัน้ Samuel Beckett จึงสร้างให้
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ตัวละครมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน บทสนทนาระหว่าง Vladimir และ Estragon ดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องในขณะทีก่ าลังรอ Godot อยู่ แต่ผวู้ จิ ยั พบว่าการสนทนาระหว่างตัวละครเอก
ไม่มสี าระแก่นสารทีช่ ดั เจน คาพูดและการกระทาเป็ นเพียงความว่างเปล่า นาไปสู่สงิ่ ทีเ่ รียกว่า
“ความล้มเหลวในการสื่อสาร” (Lecherbonnier et al., 1989, น. 651)
ผู้ วิ จ ั ย เลื อ กใช้ บ ท ละครเรื่ อ ง En attendant Godot ของ Samuel Beckett เป็ น
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารระหว่างตัวละครเอกแทนการใช้บทสนทนา
ทีส่ ามารถหาได้จากการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากการศึกษาบทละครโดยการนาทฤษฎี
ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารเป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจ ขอบเขตของงานวิจยั ชิน้ นี้มไิ ด้มุ่งเน้นการวิเคราะห์
เชิงวรรณกรรม แต่เป็ นการวิเคราะห์ด้านปฏิสมั พันธ์ ทางการสื่อสารระหว่างตัวละครเอกโดย
การใช้บทสนทนาในบทละครเป็ นฐานข้อมูล ผูว้ จิ ยั เริม่ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับบท
ละคร En attendant Godot ของ Samuel Beckett จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์บทละครด้วย
การแยกเนื้ อ หาออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อ ง่า ยต่ อ การน าไปใช้ในขัน้ ตอนการเขีย นงานวิจ ัย
งานวิจยั ชิ้น นี้มุ่ งเน้ น การศึก ษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภ าษาของตัวละคร โดยการน า
ทฤษฎีการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ การวิเคราะห์บทสนทนา และวาทกรรมวิเคราะห์ เพื่อนามาเป็ น
สมมติฐานการวิจยั กล่ าวคือ หากปฏิสมั พัน ธ์ท างการสื่อสารเกิด ขึ้น ได้ต้องประกอบด้ วยคู่
สนทนาอย่ า งน้ อ ย 2 คนขึ้น ไป และคู่ สนทนานี้ ต้ อ งมีจุ ด ประสงค์ ข องการสื่อ สารที่ช ัด เจน
งานวิจยั ชิน้ นี้พบว่าตัวละครเอกสร้างปฏิสมั พันธ์ขน้ึ มาจากคาพูดและการกระทาที่ “ไร้สาระ” หา
แก่นสารไม่ได้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครเอกสร้างจาก “ความว่างเปล่า” ของคาพูดและการ
กระทา
การใช้ภาษาตะกุกตะกัก หรือการพูดติดอ่างเป็ นลักษณะการใช้ภาษาที่เด่นของบท
ละครเรื่องนี้ เพราะแสดงให้เห็นว่าตัวละครมีความไม่ม ั ่นใจในสิง่ ทีพ่ ูดออกไป ทาให้การสื่อสาร
ระหว่างตัวละครไม่ชดั เจนและทาให้การสนทนาไม่ดาเนินไปข้างหน้าอย่างราบรื่น
ผลการวิจยั ยังพบว่าตัวละครเอกพูดซ้าไปซ้ามาอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าลักษณะ
การพูดซ้าไปซ้ามาเป็ นอาการผิดปกติทางจิตและทางระบบประสาทอย่างหนึ่งทีบ่ ่งบอกให้เห็น
ว่าตัวละครขาดความมั ่นใจและวิตกกังวล ทาให้เกิดการย้าคิดย้าทาอยู่เนือง ๆ Darcos (1992)
ได้ก ล่ าวไว้ว่า ตัวละครในบทละครเรื่อ ง En attendant Godot ของ Samuel Beckett เป็ น ตัว
ละครทีม่ ปี ั ญหาในการสื่อสาร เมื่อใดก็ตามที่ตวั ละครต้องการพูด พวกเขาก็จะพูดย้าคิดย้าทา
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตใจทีไ่ ม่ปกติของตัวละคร สภาวะการพูดย้าคิดย้าทาหรือการพูดซ้า
ไปซ้ามาส่งผลให้ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารระหว่างตัวละครหยุดชะงัก ไม่ราบรื่น การพูดซ้าไป
ซ้ามายังทาให้การสนทนาหมุนวนย้อนกลับมาทีเ่ ดิมอยู่ตลอดเวลา
การพูดผิดไวยากรณ์เป็ นลักษณะการใช้ภาษาอีกประเภทหนึ่งทีพ่ บมากในปฏิสมั พันธ์
ทางการสื่อสารระหว่างตัวละครเอก Ubersfeld (1996) กล่าวไว้ว่าตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบท
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ละครหรือบนเวทีจะถูกตีความจากคาพูดและบริบททีแ่ วดล้อมเสมอ เราไม่สามารถวิเคราะห์ตวั
ละครได้หากไม่วเิ คราะห์คาพูด ของตัวละคร ดังนัน้ คาพูดที่ตวั ละครใช้ส่อื สารระหว่างกันจึง
เปรียบเสมือนกุญแจทีไ่ ขไปสู่บุคลิก ลักษณะ และนิสยั ใจคอของตัวละครนัน้ ๆ
ในบทละคร En attendant Godot ของ Samuel Beckett การพูดผิดไวยากรณ์ของตัว
ละครทาให้การสื่อสารความต้องการระหว่างตัวละครคลาดเคลื่อน ไม่ ชดั เจน ซึ่งอาจทาให้ผรู้ บั
สารไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ ่งสารได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดปั ญหาความ
ไม่เข้าใจในปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารระหว่างกัน
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่าตัวละครใช้คาหยาบในการสื่อสารระหว่างกันอยู่บ่อยครัง้ การ
พูดคาหยาบจัดเป็ นปรากฏการณ์ทางภาษาอย่างหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ ได้ในชีวติ ประจาวัน แต่หากพูด
คาหยาบมากเกินไปหรือใช้ไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ ก็อาจทาให้เกิดปั ญหาทางการสื่อสารได้
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงต้องคานึงถึงระดับภาษาและสถานะทางสังคมของคู่สนทนาอย่าง
เคร่งครัด Moirand (1982) ได้ก ล่าวไว้ว่าการสื่อสารจะสัมฤทธิผ์ ลไม่ได้ข้นึ อยู่กับ ปั จจัยทาง
ภาษาอย่างเดียวเท่านัน้ ปั จจัยทางด้านสังคม ขนบ และประเพณี มีความสาคัญอย่างยิง่ หากผู้
พูดมีความสามารถสื่อสารภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างคล่องแคล่ว แต่ไม่คานึงถึงเวลา สถานที่
และสถานะทางสังคมของคู่สนทนา การใช้คาหยาบบ่อยครั ง้ อาจทาให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคู่
สนทนาดาเนินไปได้ไม่ราบรื่น แต่ยงั ทาให้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันมีปัญหาอีกด้วย
นอกจากนัน้ การใช้คาหยาบเพื่อเป็ นคาด่าหรือคาตาหนิยงั แสดงให้เห็นถึงสถานะที่แตกต่าง
ระหว่างตัวละครเอก ผูท้ ต่ี าหนิเป็ นผูท้ ม่ี สี ถานะสูงกว่าผูท้ ถ่ี ูกตาหนิ
ในบทสนทนาระหว่างตัวละครเอก ผลการวิจยั พบว่าตัวละครเอกมีการพูดขัดจังหวะ
หรือการพูดแทรกอยู่บ่อยครัง้ Sacks et al. (1974) ได้คน้ พบว่าการสนทนาระหว่างคน 2 คนมี
ลักษณะเฉพาะทีเ่ ป็ นระเบียบแบบแผน ปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารจะราบรื่นเมื่อคู่สนทนาเคารพ
“สิทธิ” และ “หน้าที”่ ของตนเอง ผูพ้ ูดมีสทิ ธิทจ่ี ะพูด และผูฟ้ ั งมีหน้าทีฟ่ ั งจนกว่าผูพ้ ูดจะพูดจบ
แต่หากมีคนใดคนหนึ่งไม่เคารพกฎกติกามารยาทในการสื่อสาร กล่าวคือ ผูฟ้ ั งพูดในขณะที่ผู้
พูดยังพูดไม่จบ ปั ญหาการพูดขัดจังหวะจะเกิดขึน้ ในวงสนทนา แม้ว่าการพูดแทรกหรือการพูด
ขัดจังหวะถือเป็ นปรากฎการณ์ปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในสื่อสารในชีวติ ประจาวัน แต่หากการพูด
ขัดจังหวะหรือการพูดแทรกเกิดขึน้ บ่อยครัง้ อาจทาให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคู่สนทนาหยุดชะงัก
และในบางกรณีอาจทาให้เกิดความไม่พอใจ การสนทนาจบลงโดยทีจ่ ุดประสงค์ของการสื่อสาร
ไม่สมั ฤทธิผล
์
ตัวละครเอกยังมีการใช้ภาษาที่ไม่สอดคล้องกับการกระทา ลักษณะ “พูดอย่าง ทา
อย่าง” เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในปฏิสมั พันธ์ระหว่าง Vladimir และ Estragon Darcos (1992) กล่าวไว้
ว่าทัง้ Vladimir และ Estragon ไม่มีจุดประสงค์ท่แี น่ นอนในการสนทนาในระหว่างรอ Godot
แต่ทงั ้ คู่กต็ อ้ งพูดคุยกันเพราะการพูดเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกว่าพวกเขายังมีตวั ตนอยู่ การพูดยังทาให้
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Vladimir และ Estragon มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันแม้ว่าตัวละครทัง้ คู่จะมีการพูดทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับการกระทาก็ตาม (Les paroles conflictuelles)
แม้การพูดเป็ นสิง่ ที่ทาให้ Vladimir และ Estragon ยังมีตวั ตนอยู่ในสังคมและยังคงมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง แต่การพูดที่ขดั แย้งกับการกระทาส่งผลให้บทสนทนาระหว่างตัว
ละครเอกเป็ นความว่างเปล่าเพราะคาพูดไม่ก่อให้เกิดการดาเนินเนื้อเรื่อง ไม่มเี นื้อหาทีส่ ามารถ
รับรูแ้ ละเข้าใจได้ เมื่อตัวละครพูดอย่าง ทาอย่าง บทละครจึงไม่มเี รื่องราวทีด่ าเนินไปตามหลัก
เหตุและผล เป็ นคาพูดที่ขาดความน่ าเชื่อถือ Austin (1962) กล่าวไว้ว่า “คาพูดหมายถึงการ
กระทา” (Dire, c’est faire) เมื่อใดทีผ่ สู้ ่งสารกล่าวอะไรออกไป นันหมายความว่
่
าผูส้ ่งสารแสดง
ความรับผิดชอบต่อคาพูดนัน้ ด้วยการทาตามสิง่ ทีพ่ ูด การพูดอย่าง ทาอย่าง ของตัวละครเอก
ในบทละครเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทัง้ Vladimir และ Estragon มีความขัดแย้งภายในจิตใจและ
ความคิดของตัวเอง ซึง่ แสดงออกผ่านคาพูดและการกระทาทีข่ ดั แย้งกัน
Vladimir และ Estragon ยังนิยมใช้คาทีม่ คี วามหมายเหมือนกันในการสนทนา การใช้
คาที่มคี วามหมายเหมือนกันอาจเป็ นประโยชน์ในการอธิบายความหมายของคาศัพท์ หากคู่
สนทนาไม่เข้าใจความหมายของคานัน้ ๆ ผูส้ ่งสารสามารถใช้คาอื่นที่มคี วามหมายเหมือนกัน
ได้ ซึง่ อาจทาให้ผรู้ บั สารเข้าใจความหมายของคานัน้ ๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ปฏิสมั พันธ์กจ็ ะดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ การใช้คาที่มีค วามหมายเหมือนกัน ในบทละครเรื่อง En attendant Godot ของ
Samuel Beckett ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการอธิบายความหมายของคาศัพท์ หากแต่ Samuel
Beckett สร้างคาพูดเหล่านี้ให้กบั ตัวละครเอกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของบทละครหยุดนิ่งอยู่
กับที่ ไร้การเคลื่อนไหว เพราะการใช้คาที่มคี วามหมายเหมือนเปรียบเสมือนกับการพูดซ้าสิง่
เดิม
การใช้ป ระโยคค าสั ่งเป็ นลัก ษณะการใช้ภ าษาลัก ษณะสุ ด ท้า ยที่ผู้วิจ ัย พบในบท
สนทนาระหว่าง Vladimir และ Estragon ในบริบทของการสื่อสารในชีวติ ประจาวันทัวไป
่ การ
ใช้ประโยคคาสั ่งมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ สั ่งให้ทาและสั ่งห้าม ผูท้ อ่ี อกคาสั ่งมักเป็ นผูท้ ่ี
มีสถานะสูงกว่าผูท้ ร่ี บั คาสั ่ง การใช้ประโยคคาสั ่งของตัวละครเอกในบทละครเรื่องนี้บ่งบอกถึง
“อานาจ” ของผูอ้ อกคาสั ่ง และ “หน้าที”่ ของผูร้ บั คาสั ่งทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามคาสั ่งทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประโยคคาสั ่งจึงเป็ นการใช้ภาษาอย่างหนึ่งทีบ่ ่งบอกสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาได้
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