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บทคัดยอ 

บทความน้ีไดรวบรวมการศึกษาและความรูท่ีเก่ียวของกับ แซมมวล  เบกเกตต (Samuel Beckett) นักเขียนรางวัล  โนเบลสาขา
วรรณกรรมของโลก ป ค.ศ. 1969 ผูประพันธบทละครเล่ืองชื่อ “Waiting for Godot” ผานมุมมองของนักวิชาการ  อันจะเปนประโยชนตอ
การทําความเขาใจตัวตนและผลงานของเขามากยิ่งข้ึน  โดยเน้ือหาประกอบดวย ประวัติของเบกเตตโดยสังเขป  และคุณลักษณะของผลงาน
ของแซมมวล เบกเกตต ท่ีไดสะทอนผานกระบวนทัศนในศาสตรวิชาการสายตางๆ  โดยเลือกนํามาอภิปราย 2 ศาสตร ไดแก 1. ปรัชญา 
(Philosophy)  2. วรรณคดีและศิลปะ (Literature and Art)  
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Abstract 

 This article explores forms, characteristics and significance of the work of Samuel Beckett, a nobel prize writer 

in 1969 who wrote the prestigious “Waiting for Godot”. The introductory section begins with background information 

on him. Then, academic studies and perspectives, through a number of  disciplines, on Beckett’s oeuvre are briefly 

discussed focusing on 2 major ones: 1. Philosophy 2. Literature and Art 
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บทนาํ 

 เปนเวลาเกือบศตวรรษแลวที่ผลงานของแซมมวล เบกเกตต   ไดถือกําเนิดข้ึนในโลกวรรณกรรมการละครตะวันตก  และไดถูก

แพรหลายไปทั่วโลกในเวลาไมนานตอมา  ผลงานเหลานั้นประกอบดวย นวนิยาย 11 เรื่อง บทละคร 5 เร่ือง บทละครส้ันๆ 15 เร่ือง บท

ละครวิทยุ 5 เรื่อง บทละครโทรทัศน 5 เร่ือง งานเขียนปกิณกะ บทความสั้น และงานดานภาพยนตอีกจํานวนหน่ึง   ถึงแมวาเบกเกตตจะ

ไมไดผลิตงานไวมากมายนักเมื่อเทียบกับนักเขียนคนอ่ืนๆ  (และย่ิงเวลาผานไปเทาไร  ผลงานของเขาก็จะย่ิงมีขนาดส้ันลงทุกที) แตเม่ือ

พิจารณาคุณภาพของงานแลว  กลาวไดวาเบกเกตตไดสราง ‘ความมหัศจรรย’ ไวใหแกวงการวรรณกรรมและวงการละครทีเดียว   ดวย

กลวิธีการประพันธท่ีแหวกแนว ตอตานขนบแบบเดิมๆ แตเน้ือหาท่ีนําเสนอกลับลุมลึกระดับอภิปรัชญา (metaphysics)  สงผลใหงานของ

เขาถูกขนานนามวา “ดูยาก” และ “นาเบ่ือ” ในชวงตนๆ   กระน้ันเมื่อเวลาผานไป ละครของเบกเกตตกลับไดพิสูจนความเปน “อมตะ”  

และไดรับการยอมรับในวงกวางท้ังจากนักวิชาการ และผูชมท่ัวๆ ไป    เกิดมีการศึกษาวิจัยผลงานของเขาอยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนใน

ดานกลวิธีการประพันธ การใชภาษา ศิลปะ และดนตร ี อีกท้ังยังมีการศึกษาเปรยีบเทียบกับแนวคิดทางวรรณคดีวิจารณสํานักตางๆ อาทิ 

แนวคิดโมเดิรนนิสม (Modernism)  แนวคิดโพสตโมเดิรนนิสม (Postmodernism)  แนวคิดดีคอนสตรัคชั่นนิสม (Deconstructionism) 

ฯลฯ   ไปจนกระทั่งการศึกษาเปรียบเทียบกับศาสตรแขนงอ่ืนๆ ท้ังคณิตศาสตร  ควอนตัมฟสิกส (quantum physics) ทฤษฏีเคออส 

(chaos theory)  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (psychological theory) การเมือง ปรัชญา ศาสนา เปนตน 

 

ประวัติโดยสังเขปของ Samuel Beckett (1906 - 1989) 

 
 
 
 
    

 

 

 

 
แซมมวล เบกเกตต (1906-1969) 

ท่ีมา : Hebden Bridge Festival (2005) 
 

 เบกเกตต เกิดเม่ือวันศุกรท่ี 13 เมษายน 1906 ในครอบครัวชนชั้นกลาง ท่ีเมือง Foxrock ใกลกรุง Dublin ประเทศสาธารณรัฐ

ไอรแลนด  ในป 1923-1927   เขาเขาศึกษาท่ี Trinity College เมือง Dublinช ในสาขา  Modern Languages (French & Italian) ดวย

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง  จากนั้น ไดทํางานเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยอยูไดพักหน่ึง กอนจะตัดสินใจเดินทางไมเปนหลัก

แหลงไปท่ัวยุโรป และอาศัยอยูท่ีฝรั่งเศสจนวาระสุดทายของชีวิต 

 เบกเกตตเปนนักอานตัวยง  เขาไดมีโอกาสรูจักและสนิทสนมกับเจมส จอยซ (James Joyce) นักเขียนชื่อดังของยุโรป กลาวไดวา

งานเขียนของเบกเกตตไดรับอิทธิพลจากจอยซมากท่ีสุด   ครั้งหน่ึงขณะเดินอยูบนถนนในกรุงปารีส  (ในป 1938) เบกเกตตถูกคนรายแทง

เขาท่ีปอดจนอาการสาหัส  แตเม่ือตํารวจจับกุมคนรายได เบกเกตตถามถึงสาเหตุของการทํารายในครั้งน้ัน  เขากลับไดรับคาํตอบวา “ผมไม

ทราบครับทาน”  วากันวาคําตอบของคนรายจากเหตุการณน้ี  กลายเปนท่ีมาของแนวคิด  และประโยคประจําของละครของเขาแทบทุก

เรือ่ง  

 ป 1955 Waiting for Godot ผลงานท่ีสรางช่ือของเขา ไดถูกนํามาจัดแสดงท่ี Théâtre de Babylone กรุงปารีส  และนับไดวา

เปนผลงานช้ินสําคัญท่ีสุดของเขา  เบกเกตตมักเขียนงานดวยภาษาฝรั่งเศสกอน และแปลดวยตวัเองเปนภาษาอังกฤษในเวลาตอมา  งาน
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ของเบกเกตตมักพูดถึงธรรมชาติภายในของมนุษย ท่ีดูโดดเด่ียว อางวาง และมักใชกลวิธีแบบเรียบงาย นอยชิ้น (minimalism) ควบคูไปกับ

การเสนอเรื่องตลกของส่ิงไมนายินดี (gallows humour) บทละครท่ีมีช่ือเสียงของ เบกเกตตเรื่องอ่ืนๆ ไดแก Endgame (1957)  

Krapp’s Last Tape (1958) Happy Days (1960)  Play (1963) 

 ในป 1969  เบกเกตตไดรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ดวยคํานิยมท่ีวา “สําหรับงานเขียนท่ีแหวกแนว ท้ังในรูปนวนิยายและ

บทละคร ท่ีทําใหการนําเสนอความทุกขยากของมนุษยสมัยใหม ไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น”  (แปลโดยผูเขียน) (nobelprize.org: 2018) 

เบกเกตตเสียในป 1989 ภายหลังจากมรณกรรมของภรรยาของเขาเพียง 6 เดือนเทาน้ัน 

 

 เบกเกตตกบัปรัชญา ( ฺBeckett and Philosophy)   

 ปรัชญาเปนหน่ึงในศาสตรท่ีถูกนํามาวิเคราะหงานของเบกเกตตบอยท่ีสุด     ไมวาจะเปนแนวคิดของนักปรัชญายุคกอนหนาเบก

เกตต  อาทิ ดิมอครตัิส (Democritus)  เรอเน เดการต (René Descartes)  จอรจ วิลเฮลม ฟรีดริช เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel)  อารทูร โชเพนเฮาเออร (Arthur Schopenhauer)    ฟรีดริช นีทเชอ  (Friedrich Nietzsche) และ อารโนลด กูลิงซ  (Arnold 

Geulincx)     หรือแนวคิดของนักปรัชญารวมสมัยกับเบกเกตต  อาทิ มารทิน ไฮเด็กเกอร (Martin Heidegger) ฌ็อง-ปอล ซาทร (Jean 

Paul Sartre)    ธีโอดอร อดอรโน  (Theodor Adorno)   มีแชล ฟูโก (Michel Foucault)  ฌาคส แดริดา (Jacques Derrida)  ฌียส เดอ

เลอซ (Gilles Deleuze) และ อลัน บาดิอู (Alan Badiou)  หรอืแมกระทั่งแนวคิดของปรชัญาทางตะวันออก อาทิ ศาสนามาณีกี 

(Manichaeism)  พุทธศาสนา ศาสนาฮินดู  แนวคิดลัทธิเตา (Taoism)  เปนตน  

 อยางไรก็ตาม เบกเกตตกลับดูเหมือนไมเคยพอใจท่ีนักวิชาการพยายามอธิบายงานของเขาดวยแนวคิดของนักปรัชญาใดๆ (รวมถึง

การตีความของพวกนักวิจารณวรรณคดีอีกดวย) ดังท่ีเขาเคยตอบกลับอยางเจ็บๆ เม่ือครั้งใหสัมภาษณกับ Gabriel d’ Aubarède ในป 

1961  ในคําถามท่ีวา ‘งานเขียนของคุณไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญาหรือไม?’  เบกเกตตตอบวา 

‘ผมไมเคยอานงานพวกนักปรัชญาหรอก’  

‘ทําไมละครับ?’ 

‘ก็ผมไมเขาใจท่ีเคาพูดซักอยาง’  

‘แตถึงยังไง คนก็สงสัยกันวางานเขียนของคุณกําลงัพูดถึงคําถามเก่ียวกับการดํารงอยูตามหลักแนวคิดแบบอัตถิ

ภาวนิยม (existentialists) นะครับ’ 

‘ไมมีคาํถามอะไรท้ังน้ันละ  ผมคงไมตองมาน่ังเขียนนิยายหรอก  ถาผมจะอธิบายมันไดดวยภาษาแบบนักปรัชญา

นะ’  

      (แปลโดยผูเขียน, อางถึงใน D’ Aubarède 1979: 215-6) 

 แตเบกเกตตก็ทําในสิ่งท่ีขัดแยงกันเอง เม่ือหลายปตอมา เขาไดกลาวเปนนัยถึงแนวปรัชญาของดิมอคริตัส (Democritus) วามี

สะทอนอยูในงานของเขา   ในตอนท่ีเขียนจดหมายถึง Sighle Kennedy ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 1967 

ถาผมจําเปนตองทําในสิ่งท่ีไมอยากจะทํา คือศึกษางานตัวเอง  จุดที่ผมจะเริ่ม นาจะเปนคํากลาวท่ีวา ‘ความไมมี

อะไรน้ันจริงย่ิงกวา’ (“naught is more real”)… แลวก็ ‘คุณไมไดมีความหมายอะไรเลย’ (“Ubi nihil vales”)… 

ท้ังสองความคิดน้ีอยูในนิยายเรื่อง Murphy ของผม และมันก็ฟงดูไมคอยจะรูเร่ืองเลยเนอะ  

     (แปลโดยผูเขียน, อางถึงใน Kennedy 1971: 300) 

 จากขอความของเบกเกตตในจดหมายนั้น  นักวิชาการไดพากันโยงไปถึงแนวคิดของนักปรัชญา 2 คน ไดแก 1) Democritus of 

Abdera  (นักปรัชญายุคกอนโซเครติส ท่ีมีชีวิตในชวง 460 ถึง 385 ป กอนคริสตกาล)  โดยแนวคิดของเขาคือ ‘naught is more real 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   65 

than nothing’ (‘ความไมมีอะไร’ น้ันจริงกวา ‘การไมมีอะไร’ - ผูเขียน) และ 2) Arnold Geulincx (1624 - 1669)  (นักปรัชญาชาว

เบลเยียม หน่ึงในผูศึกษาแนวทางของ René Descartes) เขามีแนวคิดสําคัญท่ีวา ‘Ubi nihil vales, ibi nihil velis’  (เม่ือคุณไมไดมี

ความหมายอะไร  คุณก็ไมควรจะตองการอะไรใหมากนัก - ผูเขียน)  (Pothast, 2008: 93)  ดังน้ันการปฏิเสธวาเขาไมไดตองการจะสื่อสาร

แนวคิดใดๆ ทางปรัชญาในงานของเขากอนหนานี้  จึงดูจะไมใชความจริง   อันท่ีจริงแลว นักวิชาการกลับเถียงวา ‘นาจะเปนเรื่องยากกวา

ดวยซํ้า ถามองจะไมเห็น “ปรัชญา” ในงาน ของเบก เกตต’  ดังท่ี John Calder กลาวเปรียบเทียบถึงการปฏิเสธความย่ิงใหญบางอยางใน

ตนเองของเบกเกตตกับวอลแตร (Voltaire) ท่ีวา 

วอลแตรมองวาตัวเองเปนนักเขียนนิยาย กวี นักการละคร และนักประพันธโอเปรา แตผูคนสวนใหญทุกวันน้ีกลับ

เห็นวาเคาเปนนักปรัชญา  ผมวาตรรกะนี้ คลายกันกับชีวิตของแซมมวล  เบกเกตต 

      (แปลโดยผูเขียน, Calder 2001: 1) 

 จากขอมลูท่ีกลาวมาขางตน  อาจสรุปไดวาน่ีเปนเครื่องพิสูจนถึงความเปน “สากล” ท่ีปรากฏในผลงานของเบกเกตตไดเปนอยาง

ดี  กลาวคือ แมเจาตัวจะปฏิเสธวางานของเขาไมไดเก่ียวของกับปรัชญา (ท้ังจะโดยตั้งใจ หรือไมต้ังใจก็ตาม)  แตเม่ือตัวงานปรากฏตอ

สาธารณะ และผูอานงานสามารถเช่ือมโยงไปถึงแนวคิดของนักปรัชญาสกุลตางๆ  ท่ีมีอยูหลากหลายแขนงแลวนั้น  ยอมเปนเคร่ืองสะทอน

วา 1. ตัวผูเขียนมีคลังทรัพยากรภายใน ท่ีสะสมอยูแลวจากการศึกษาปรัชญาสํานักตางๆ อยางลุมลึก  ดังนั้นแมจะไมไดต้ังใจสื่อสาร แต

ความรูท่ีซอนอยูภายในเหลาน้ียังคงปรากฏในตัวงานได  (ทานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประวัติของเบกเกตตในหนังสือ Damned to 

Fame ของ James Knowlson ที่พิสูจนใหเห็นวาเขาเปนนักอานและ นักคิดตัวยง)  2. หากแมเบกเกตตจะไมไดต้ังใจส่ือสารปรัชญา  แต 

“ความจริง” ท่ีถูกถายทอดผานผลงาน  เปนความจริงในระดับเดียวกันกับท่ีนักปรัชญาของโลกใช เพื่อตั้งคาํถามและหาคาํตอบของชีวิต   จึง

สงผลใหประเด็นสารสําคัญท่ีนําเสนอน้ันสอดคลองและลุมลึกไมแพกัน  กลาวโดยสรุปก็คือ ผลงานของแซมมวล เบกเกตตน้ัน นับเปนงาน 

“ปรัชญา” ในรูปแบบของศลิปะการละครและงานนวนิยายน่ันเอง 

 

 เบกเกตตกับวรรณคดีและศิลปะ ( ฺBeckett and Literature & Art)   

 ในมุมของนักวรรณคดีวิจารณ  ผลงาน ของเบกเกตตคอืการ ‘ปฏิวัติวงการ’ ท่ีสามารถทําใหคนดูรูสึกช็อคและสนใจใครรูได

พรอมๆ กัน    จากการศึกษาของ Steve Coots (2001: 62)  เขาตั้งขอสังเกตวา เบกเกตตไมไดแคสรางงานท่ีใหมแบบพลิกรูปแบบเดิมๆ 

เทานั้น  แตเขาไดเช่ือมโยงงานอวองการด (avant-garde) ในยุโรป (ซึ่งเกิดขึ้นชวง ทศวรรษท่ี 1920s) มาสูงานละครกระแสหลัก 

(mainstream theatre)  ไดอีกดวย    ดังนั้น ละครของเบกเกตตจึงเขาถึงผูชมไดในวงกวาง   ท้ังน้ี เบกเกตตไดนําเอาองคประกอบตางๆ ท่ี

นาสนใจของศิลปะหลากหลายแขนงมาสูละครเวที  เขาไดสลายขอบเขตของละครแนวตางๆ (blure genres)  ดวยการผสมผสานทุกอยาง

เขาดวยกัน   Coots สรุปวา งานของเบกเกตตน้ันเปรียบเสมือน ‘ภาพวาดท่ีเคลื่อนไหวได’   ‘ละครใบท่ีมีเสียง’  หรือ ‘บทละครท่ีมีการลง

สีทางศลิปะ’ ซึ่งเปนการทํางานประสานกันระหวาง ‘ตัวหนังสือ’ ‘ภาพ’ และ ‘เสียง’   นอกจากการผสมรูปแบบของละครและศิลปะตางๆ 

เขาดวยกันแลว เบกเกตตยังทําใหความโศก (the tragic) มาอยูในตําแหนงเดียวกับความตลกขบขัน (the comic)     โดยปลอยใหอารมณ

ท้ัง 2 ข้ัว ผลัดกันทําหนาที่ไดอยางแยบยลอีกดวย 

 นักวิชาการไดพยายามจัดประเภท หาคําจํากัดความ รวมถึงต้ังฉายา  ผลงานของเบกเกตตไวหลายขนานดวยกัน  ไมวาจะเปน 

Theatre of the Absurd (ละครแนวแอบเสิรด)  โดย Martin Esslin ในป 1961  Theatre of Mind (ละครแหงจิต)  โดย Yasunari 

Takahashi  ในป 1982  Literary Apophaticism (หมายถึง วรรณกรรมท่ีนําเสนอความรูของพระเจา ดวยวิธีการปฏิเสธพระเจา - ผูเขียน)  

โดย Sandra Wynands  ในป 2007  Theatre of Inadequacy (ละครแหงความขาดแคลน)  โดย Andrew Stott  ในป 2005  Minimalist 

Art (ศิลปะมินิมอลลิสม)  โดย The Oxford Encyclopedia of American Cultural and Intellectual History ป 2013   Reductionist 

Art (ศิลปะแหงการลดทอน)  โดย Gerhard Hauck  ในป 1992  A link between modernist and postmodernist art (การเชื่อมโยง

ศิลปะโมเดิรนนิสมกับโพสโมเดิรนนิสม)  โดย Steve Coots ป 2001  และอื่นๆ    สวนตัวเบกเกตตเอง  เขาเคยเขียนจดหมายเปน

ภาษาเยอรมัน ไปหาเพ่ือนช่ือ Axel Kaun ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1937   โดยเขาเรียกผลงานของตัวเองวา ‘Literatur des Unworts’ 
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(a literature of the unword - วรรณคดขีองส่ิงไรถอยคํา - ผูเขียน)  (ดูเพ่ิมเติมที่ The Letters of Samuel Beckett, Volume I: 1929-

1940, 2009: 515)  ซึ่งจากการเรียกเชนน้ี Sandra Wynands (2007: 17) ไดขยายความวาเบกเกตตกําลัง “พยายามนําเสนอส่ิงท่ีไมมีคํา

เรียก  หรือถายทอดสิ่งท่ีไมสามารถถายทอดได” 

 งานของเบกเกตตเปนท่ีกลาวขานกันวา สรางความงุนงง (perplexing)  เต็มไปดวยปริศนา (enigmas)  และแหวกขนบ 

(unconditional)  แตไมวาจะถูกถามเร่ืองความหมายสักเทาไร เบกเกตตก็จะปฏิเสธเสมอๆ ท่ีจะอธิบายตัวงานของเขาแกใคร แมแตกับแก

นักแสดงของเขาเองก็ตาม  อีกท้ังยังไมยอมรับการตีความใดๆ ท่ีอางตัววาเปนการอธิบายความคิดของผูประพันธ (authorial 

interpretation)  (Uchman, 2013: 371)  ดงัท่ีมีคนมักตีความวา Godot ในละครเรื่อง Waiting for Godot ของเขา  ก็คือ God หรือพระ

เจาน่ันเอง  แตเบกเกตตกลับตอบวา ‘ถาผมจะบอกวา Godot คือพระเจานะ  ผมก็คงเรียกเคาวาพระเจาแลวละ’ (อางถึงใน Bair, 1978: 

382-3).   นักวิชาการดานศิลปะการละคร Simon Jones (สัมภาษณ: 25 มีนาคม 2011)  ไดอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นน้ีไววา  หากศึกษา

จากประวัติศาสตรแลวงานของเบกเกตตคอนขางมีความลํ้ายุคไปกวาสมัยของเขา  ลักษณะของงานแบบเบกเกตต ตอมาไดถูกเรียกวาเปน

งานแนว ‘open work’ หรือแนว ‘open text’  ซึ่งผูอานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก งานเขียนของ Umberto Eco (ผูเขียนหนังสือท่ีชื่อ 

The Open Work ในป 1962)  Roland Barthes (ผูเขียนหนังสือท่ีชื่อ Death of The Author ในป 1968) และ Hans Robert Jauss (ผู

กอตั้งทฤษฎี Reception Theory ในชวงปลายทศวรรษ 1960s)  Umberto Eco ไดอธิบายคําวา ‘open work’ วาหมายถึงงานท่ีเปดกวาง

สําหรับการตีความอยางไมมีท่ีสิ้นสุด   ดังน้ันตัวงานจึงเปนการ “เปด” ตอการอานอยางไรขอบเขต     ดังน้ัน ถึงแมวาเคาจะปฏิเสธ

ตลอดเวลาที่ใครจะตีความงานของเขา (Adorno 1982: 121) แตตัวงานน้ันเองกลับกระตุนใหคนตีความไปไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด    
 

สรุป 

 กลาวโดยสรุป เบกเกตตนับเปนนักการละครท่ีย่ิงใหญคนหนึ่งของโลก  เพราะผลงานของเขายังคงมีอิทธิพลตองาน  ยุคหลังๆ มา

อยางตอเน่ือง  เบกเกตตมีความล้ํายุคในสมัยของตัวเอง  เขาสรางงานท่ีแปลกและทาทายตอทุกขนบท่ีเคยมี  หากแตกลับเปน “อมตะ” และ 

“สากล” เพียงพอท่ีจะสื่อสารผานเวลามากวาครึ่งศตวรรษ และขามเขตแดนทางวัฒนธรรมไปทั่วโลกอยางแพรหลาย   บทประพันธ  

Waiting for Godot อันเล่ืองช่ือของเขา  นับไดวาเปนละคร “คลาสสิคสมัยใหม” ชิ้นสาํคญั  และยังไดรับการลงคะแนนเสียงใหเปน 'the 

most important play of the 20th century in English'  ซึ่งสํารวจโดย National Theatre ของประเทศอังกฤษ โดยการสอบถามจาก

นักเขียนบท  ผูกํากับการแสดง และนักการละครมืออาชีพ กวา 800 คน (รองลงมาไดแก Death of a Salesman [ของ Arthur Miller] 

และ Streetcar Named Desire [ของ Tennessee Williams] ตามลําดับ)   

 ถึงแมงานของเบกเกตตจะถูกกลาวขานในทางลบวา “ดูยาก” “นาเบ่ือ” “ไมเขาใจ” “ซับซอน”  แตก็เปนเร่ืองแปลกที่ ย่ิงผาน

เวลาไปเทาไหร  ผลงานเหลาน้ีกลับถูกนํามาทําซ้ํา และนําไปศึกษาตอ เพ่ือคนควาหาคําตอบอยางกวางขวางไมรูจบส้ิน   ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ส่ิงท่ีเบกเกตตทําคือการตอตานความคิดที่วาผูเขียนจะตองมีเปาหมายในการสื่อสารท่ีชัดเจนตายตัว (authorial intent)    เขาปฏิเสธความ

แนแท แนนอน (definiteness)  ในโลกใบน้ี    และไมเชื่อวาภาษาและสรรพส่ิงจะมีเพียงความหมายเดยีว (single meaning) เทาน้ัน   ดังนั้น 

บทละครของเขาจึงนําเสนอความไมชัดเจนของการสื่อสาร   แตกลับสะทอนความจริงในระดับจุลภาค  แทรกลงไปในทุกอนูของสภาวะท่ีเกิด

ข้ึนกับตัวละคร   บทละครของเขา ปราศจากความแนนอน  แตกลับนําเสนอเพียงความเปนไปได (possibility)   และท่ีสําคัญเขากระตุนให

ผูชมมีประสบการณกับผลงานท่ีชม  โดยนําจะพาไปสู ‘ความหมายท่ีไรขอบเขต’ (indefinite meaning) ตั้งแตเร่ิมสัมผัสมัน 
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