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สั มพันธภาพดนตรีบุพกาล
ดนตรี บุพกาล หรื อ ดนตรี ก่อนประวัติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อหาจุดกําเนิดของดนตรี และความเชื่อ
ของมนุ ษย์ในยุคบุพกาล ซึ่ งมีความเกี่ยวพันธ์กบั ธรรมชาติ และศาสนาไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยทําความ
เข้าใจกับความหมายของ ดนตรี ธรรมชาติ และศาสนา เพื่อเชื่อมโยงหาจุดกําเนิดของดนตรี
ดนตรี หมายถึง เสี ยงขึ้นลงที่มีระดับเสี ยง มีเงื่อนเวลา มีความไพเราะ มักประกอบด้วยทํานอง
จังหวะ เสี ยงประสาน และสี สนั เสี ยง (พจนานุกรม ศัพท์ดุริยาคศิลป์ )
ธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่เกิดเอง สิ่ งที่เป็ นเองตามธรรมดา (พจนานุกรมไทย ฉบับมหาวิทยาลัย)
ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อถือที่มีหลักพร้อมลัทธิพิธี (พจนานุกรมไทย ฉบับมหาวิทยาลัย)
จากทฤษฎีของนักโบราณคดีทไี่ ด้ การยอมรับ
จอห์น ลุบบอค (John Lubbock; 1814-1913) นักโบราณคดีคนสําคัญชาวอังกฤษ กล่าวว่า ในยุคแรก ๆ
วิ ว ฒ
ั นาการทางความคิ ด ของมนุ ษ ย์เ ริ่ ม ตั้ง แต่ ไ ม่ มี แ นวความคิ ด ทางศาสนา ต่ อ มามนุ ษ ย์จึ ง เริ่ ม นับ ถื อ
ธรรมชาติ ว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตามทฤษฎีของ ลุบบอค หมายความว่า ในยุคแรก ๆ ของโลกภายหลังที่มนุษย์
เกิดขึ้นมามนุษย์ยงั ไม่มีแนวความคิดทางศาสนา เมื่อมนุษย์เริ่ มนับถือธรรมชาติศาสนาจึงเกิดขึ้น
อี.บี. ไทเลอร์ (E.B. Tylor; 1832-1917) ผูไ้ ด้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาวิชาโบราณคดียคุ ใหม่ กล่าวว่า
จุดเริ่ มต้นในความเชื่ อทางศาสนาของมนุ ษย์มาจากความเชื่อของมนุ ษย์เองว่าวิญญาณมีอยู่จริ ง ทฤษฎีของ
ไทเลอร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็ นทฤษฎีที่ถูกต้องมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้
นักโบราณคดียงั พบหลักฐานโดยแน่ชดั ว่า นอกเหนื อไปจากความเชื่อในเรื่ องการมีอยูข่ องวิญญาณ
ของมนุ ษย์เองว่าเป็ นจุ ดกําเนิ ดของศาสนาแล้วยังพบว่ามนุ ษย์กบั ศาสนาเกิ ดขึ้นพร้ อมกัน จากการศึกษา
ค้นคว้าของนักโบราณคดีคนสําคัญของโลกหลายท่านได้มีขอ้ ยุติว่า มนุ ษย์มีความเชื่ อในเรื่ องการมีอยู่ของ
วิญญาณในเกือบทันทีที่มนุษย์คนแรกเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ มีความเชื่อในเรื่ องการมีอยูข่ องวิญญาณ และจาก
ความเชื่ อในเรื่ องวิญญาณจึ งเกิ ดพิธีกรรมทางศาสนา โดยในระยะแรกเป็ นเพียงพิธีกรรมง่าย ๆ ต่อมาจึ ง
กลายเป็ นองค์กรทางศาสนาที่ซบั ซ้อนมากยิง่ ขึ้นตามกาลเวลาจนถึงปัจจุบนั
จากทฤษฎีของนักโบราณคดีเพือ่ ชี้หาจุดกําเนิดของดนตรี
จากทฤษฎี ของ ลุบบอค เมื่อมนุ ษย์นับถือธรรมชาติจึงเกิดลัทธิ ความเชื่ อและกลายเป็ นศาสนา แต่
ความเป็ นจริ งนั้นธรรมชาติเกิดก่อนมนุษย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ได้สร้างและทําลายให้มนุษย์ใน
แต่ละสายพันธุ์ได้เห็นประจักษ์ว่าธรรมชาติมีอนุภาพเพียงใด ธรรมชาติได้เกิดการประสานเสี ยงของ ดิน นํ้า
ลม และไฟ เมื่อเกิ ดพายุ ลมได้พดั นํ้าเกิ ดเสี ยงประสานระหว่างลมและนํ้า เมื่อคลื่นนํ้ากระทบแผ่นดินเกิ ด
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เสี ยงกระะฉอก เสี ยงฟ้ าร้
า องสอดด้วยเสี
ย ยงฟ้ าผ่า ฟ้ าผ่ากระทบภภูเขาต้นไม้ซ่ ึ งเป็
ง นส่ วนประกอบของแผผ่นดินเกิด
เสี ยงระเเบิ ด ส่ วนแสงนั้นเป็ นส่ วนประกอบทีที่ สําคัญหากขขาดแสงจะไมม่เกิ ดกระบว นการดังกล่าว
า เพราะ
คุณสมบัตั ิของเวลาขึ้นอยู
น ก่ บั ความมเร็ วคงที่ของแแสง จากทฤษษฎีสัมพันธภาาพของ อัลเบิบิร์ต ไอน์สไตตน์ (Abert
Einstein;; 1879-19555) เมื่อไม่มีแสงย่
ส อมไม่เกิดสิ
ด ่ งต่าง ๆ รววมทั้งโลก จากกทฤษฎีที่กล่าวถึงธรรมชาาติเป็ นตัว
แปรทําให้เราทราบว่าดนตรี
า
น้ นั ได้เ้ กิดขึ้นพร้อมกั
ม บโลกเมื่อประมาณ
ป
5,000 ล้านปี ก่อนคริ สต์ศกั ราชช แต่ถา้ ใช้
ทฤษฎีของไพธากอรั
อ
ส (Pythagoraas; 580-5000 ปี ก่อนคริ สต์
ส ศกั ราช) ระะบบจักรวาลอันกว้างใหญ
ญ่ของดาว
เคราะห์และดวงดาวต
แ
ต่าง ๆ สามารถถสร้างดนตรี แห่ งจักรวาล (Music of thhe Spheres) ใในระบบจักรวาลนั
ร ้ นมี
การโคจรรของดาวต่าง ๆ จึงทําให้เกิดการประสาานเสี ยงซึ่งอยูยูบ่ นท้องฟ้ า (Ethereal
(
Harrmony) แต่เป็ นเสี ยงที่
ไม่สามาารถได้ยิน จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นนี้ ไพธากอรั สได้มาพพัฒนาทฤษฎีฎี ดนตรี ของท่ท่านจนได้เป็ นระบบที
น
่
โมด ก็จะทําให้
สลับซับซ้ซอนที่รู้จกั กันในนามของ
น
ใ หลักการขอองดนตรี น้ นั เกิกิดขึ้นพร้อมกกับจักวาลเมื่อประมาณ
อ
14,000 ล้านปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช
จากทฤษฎีของ
อ อี.บี. ไทเลลอร์ จัดอยูใ่ นกลุ
น ่มนักโบราณคดีที่ให้การสนับสนุ นนหลักการของงวิญญาณ
นิยม (Annimism) มนุษย์
ษ ยคุ บุพกาลมีมีความคิดเห็นว่
น า ความฝันมี
น ลกั ษณะขอองสภาพความมเป็ นจริ ง มนุษย์
ษ ทุกคน
เคยฝันเห็ห็นผูท้ ี่ตายไปแล้ว ด้วยเหตุตุน้ ีมนุษย์ต้ งั แต่ยคุ บุพกาลเมื่อฝันเห็นผูทีท้ ี่ตายไปแล้วจึงมีความเชื่อมั
อ น่ ว่าผูท้ ี่
ตนฝันเห็ห็นยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นความมฝันจึงเป็ นจุดกําเนิ ดความมเชื่อในเรื่ องของการมีอยู่ของวิญญาณ วิญญาณ
นิ ยมยังก่อให้เกิดลัทธิ บูชาบรรพบุรุรุษซึ่ งเป็ นพื้นฐานในศาสน
ฐ
าของจีนมานาานถึง 4,000 ปี เริ่ มยุคประววัติศาสตร์
ของจีนในสมัยราชวงงศ์ซาง (Shangg; 1766-14022 ปี ก่อนคริ สต์
ส ศกั ราช) มีหลั
ห กฐานที่เกี่ยยวข้องกับดนนตรี จีนได้
ปรากฏพพบเป็ นเครื่ องดดนตรี หลายชชนิด ได้แก่ กลลองสําริ ด ระฆฆังสําริ ด ตลออดทั้งเครื่ องเป่ป่ าที่ทาํ จากกรระดูกสัตว์
พระมหาากษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์
ง
ซางงหลายพระองค์ได้ทรงยึดถื
ด อปฏิบตั ิพิธีี กรรมเซ่ นไไหว้สืบต่อกันมาอย่
น
าง
เคร่ งครัด ในช่วงสมัยนี้เองที่ได้มีการนําเอาวงดนนตรี การขับร้อง และฟ้ อนรรําเข้ามาเป็ นสส่ วนหนึ่งของงพิธีกรรม
อย่างเต็มรู
ม ปแบบและเเป็ นทางการ วิญญาณนิยม นอกจากจากกหมายถึงมนุษย์
ษ ที่ตายไปแลล้ว ยังหมายถึถึง เทพเจ้า
และปี ศาจอีกด้วย การรเชื่อว่าพระเจ้า้ สร้างโลกเป็ปนความเชื่อเกก่าแก่ที่สุดควาามเชื่อหนึ่งขอองมนุษย์
ตํานานการสสร้ างโลกจากดิดินแดนตะวันตกและตะวันออก
น
ในโลกดินแดดนตะวันตกนนักปรัชญาที่ได้
ไ รับความเชืชื่อถือและเป็ นที
น ่
รู ้จกั ตั้งแต่ยคุ จักรวรรดิกรี กมาจนถึถึงปั จจุบนั ต้องยกให้
อ
เพลโต (Plato; 4228บ
348 ปี ก่อนคริ สต์ศัศกราช) ในหลักการจักรววาลวิทยาของงเพลโตได้มีบท
สนทนา ชื่ อ ติ เมอุส เพลโตเขี
เ
ยนถึถึ งการสร้ างโโลกไว้ว่าพระเจ้าทรงพบบว่า
มโนคติแยกอยู
แ ต่ ่างหาากจากสสารจึงนําแบบหรื อมโนคติ
อ
ไปปประทับ
(ที่มา: http://filipsppagnoli.files.wordpress.coom/2008/06/pplato.jpg)
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ลงบนสสสารเพื่อสร้างเป็ นโลกขึ้น พระเจ้
พ าไม่ได้สร้างมโนคติติและสสาร ทั้งสองสิ่ งมีอยูก่ ่อนแล้วพระเจ้าเพียง
ทําหน้าที่เป็ นสถาปนินิ กผูน้ าํ เอาสิ่ งที่มีอยู่แล้วทั้งั สองประการมาประกอบบเป็ นโลก พรระเจ้าใช้มโนคติเป็ นที่
ประทับตราสํ
ต าหรั บกดลงบนสสา
ก
ารจนเกิ ดโลกแห่ งผัสสะ สิ่ งแรกที่ อุบับตั ิ ข้ ึนมาคือวิ ญญาณโลก สิ่ งที่ เกิ ด
ตามมาคือธาตุท้ งั สี่ ได้ด้แก่ ดิน นํ้า ลม
ล ไฟ และธาาตุท้ งั สี่ ทาํ ให้มีมีโลก วิญญาณ
ณโลกเข้าสิ งปประจําโลก ดังนั้นโลก
จึ งเป็ นสิสิ่ งมีชีวิตมีวิญญาณปรากฏ
ญ
ฏการณ์ ต่าง ๆ ในโลกเป็ นไปอย่
น
างมีระเบี
ะ ยบ เพราะได้วิญญาณ
ณโลกเป็ น
ผูอ้ าํ นวยยการควบคุ ม ด้ว ยวิ ธี ก ารรเดี ย วกัน นั้นพระเจ้
น
า ทรงงสร้ า งดวงดาาวและให้วิ ญ
ญญาณสิ ง สถิถิ ต ประจํา
ทรงสร้างเทพเจ้
ง
าบนสสวรรค์และวิญญาณอมตะข
ญ
ของมนุษย์ ส่ วนการสร้างสัตว์
ต และพืชเป็ นนงานของเทพพเจ้าอื่น ๆ
เทพเจ้าเหหล่านั้นจะสร้้างร่ างกายมนุนุษย์และวิญญาณประจํ
ญ
าร่ างกาย ซึ่งจะดับั สลายไปพร้ร้อมกับร่ างกาาย เพลโต
เชื่อว่าโลลกเป็ นศูนย์กลางจั
ล กรวาล วิธีโคจรของดดวงดาวโคจรรรอบโลกเป็ นวงกลม การทีที่ดวงดาวและะโลกเกาะ
กลุ่มอยูกัก่ นั เป็ นระเบียบ เนื่องจากสิสิ่ งเหล่านั้นมีวิวิญญาณสิ งสถิถิต หากสสารรเป็ นสิ่ งที่ไร้ววิิญญาณความมโกลาหล
วุน่ วายจะะเกิดขึ้น จักรวาลจะกลายเป็ นกลีภพที่หาระเบี
ห
ยบมิได้ด แต่ที่ระเบียบยั
ย งคงมีอยูใ่ นจักรวาลก็เพราะโลก
พ
และดวงดาวมีวิญญาณ
ณสิ งประจํา
ในโลกดินแดดนตะวันออกกผูม้ ีอภิญญาญ
ญาณหยัง่ รู ้ทุกสรรพสิ่ ง คือ พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงแสดง
ท
เรื่ องการกําเนิดของโลลกไว้ใน อัคคัญญสู ตร (พรระไตรปิ ฎก หน้
ห า ๖๑ เล่ม ๑๑) จุดประสสงค์ของการแแสดงอยูท่ ี่
การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรระบบวรรณะกับการกระทําํ ของมนุษย์ พระองค์
พ
ตรัสสถึงการกําเนิดของโลก
ด
ไว้เพียงสสั้น ๆ และเมื่อนํ
อ าเอาข้อคววามในอัคคัญญสู
ญ ตรมาปะะติปะต่อกับเรืรื่ องในคัมภีร์ วิสุทธิ มรรค จะทําให้
สามารถถได้จกั รวาลวิวิทยาของพระพุทธศาสนนาซึ่ งพอสรุ ปได้
ป ว่า โลกเกิกิ ดขึ้นโดยไมม่มีพระเจ้าเป็ปนผูส้ ร้ าง
องค์ประะกอบของโลกกคือธาตุท้ งั สสี่ ได้แก่ ดิน นํ้า ลม ไฟ โลกเกิดขึ้นและดับสลายสลับบกันไปเป็ นสสังสารวัฏ
บางครั้งไฟไหม้โลกหหรื อนํ้าบ้างลลมบ้างทําลายยโลกจนแตกเป็ นชิ้นเล็กชิ้ นน้อย และแแล้วองค์ประกอบก็จะ
รวมตัวกันจนเป็ นโลลกขึ้นมาใหม่ม่ เมื่อไฟไหมม้โลกจนเป็ นผงธุ
น ลีแล้ว
ฝนจะตกกใหญ่ตลอดออาณาบริ เวณทีที่เถ้าธุ ลีกระจจายไป นํ้าฝนนจะคลุกธุ ลี
เข้าด้วยกักันลมจะพัดปะทะทํ
ป
าให้น้ านั
าํ ้ นกลายเป็ นก้
น อนกลมเหหมือนหยาด
นํ้าบนใบบบัว นํ้าจะงวดดลง ๆ จนในที่สุดมีแผ่นดินโผล่จากผิวนํ
ว ้ าเกิดเป็ น
ง้ว นดิ น ทีท่ มี ร สโอชามมาก ดวงวิ ญญาณที
ญ
่ ไ ปเกิกิ ด อยู่ใ นพรหหมโลกชั้น
อาภัสสรราเหาะลงมากิกินง้วนดินเข้ข้าเกิดตัณหา จึงเหาะกลับพรหมโลก
ไม่ได้ รัศมี
ศ หมดไปพววกเข้าต้องอยูยูใ่ นโลกเป็ นตต้นตระกูลขอองมนุ ษย์ท้ งั
ปวง ต่อมามี
ม ดวงอาทิตย์
ต ดวงจันทร์ร์ และดวงดาววโคจรขึ้นจากกขอบฟ้ า
(ที่มา: httpp://www.prommdeva.com/usserfiles/imagee/Ae/พระพุทธเจ้
ธ า.jpg)
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เมื่ อมองในฐานะปรั ชญา จักรวาลวิทยาเป็ นส่ วนที่ อ่อนเหตุผลที่ สุดในปรั ชญาของเพลโต ทั้งนี้
เนื่ องมาจากว่าเพลโตไม่อาจอธิ บายด้วยเหตุผลว่า ทําไมมโนคติจึงไปกดประทับลงบนสสาร เพลโตมอบ
ภาระนี้ เ ป็ นหน้าที่ ของพระเจ้า การอธิ บายการสร้ างโลกก็ไ ด้เ ค้าโครงมาจากเทพนิ ยายเรื่ อง เทพกําเนิ ด
(Theogony) ของ ฮีสิออด (Hesiod; 700 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช) ซึ่ งแพร่ หลายในยุคของเพลโตซึ่ งเป็ นเทพ
ตํานานที่สาํ คัญของศาสนากรี ก การนําเอาเทพนิยายมาแก้ปัญหาปรัชญานี้จดั เป็ นจุดอ่อนของเพลโต การอ้าง
เทพนิ ยายมาอธิ บายประกอบคําสอนปรัชญาไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย แต่มีขอ้ ด้อยอยู่ว่าเทพนิ ยายไม่ใช่เหตุผลที่
หนักแน่ นพอสําหรับสนับสนุนทฤษฎีปรัชญา เมื่อเทียบกับจักรวาลวิทยาของพระพุทธศาสนากับการกําเนิ ด
ของโลกโดยไม่มีพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างปั ญหาทางปรัชญาที่อาจเกิดแก่ทฤษฎีหลังก็คือ อะไรเป็ นตัวการนําธาตุ
ทั้งสี่ มารวมกันอย่างมีระเบียบ อะไรเป็ นตัวกําหนดว่าโลกแตกสลายไปแล้วจะต้องเกิดขึ้นใหม่อีก นักปราชญ์
ในพระพุทธศาสนาจะไม่ อา้ งพระเจ้าที่ เพลโตทํา คําตอบสําหรั บปั ญหานี้ มี อยู่ว่ากฎแห่ งธรรมชาติ หรื อ
ปฏิจจสมุปบาท (การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็ นวงจรเหมือนลูกโซ่ ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย และ
ไม่มีที่สิ้นสุ ด) จัดระเบียบแบบแผนให้กบั โลก นักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ก็เสนอคําตอบในลักษณะเดียวกัน
ศาสนาและความสั มพันธ์ กบั ดนตรี
ศาสนาในดิ นแดนตะวันตกที่ เทพเจ้ามีบทบาทกับดนตรี ได้แก่ ศาสนากรี กโบราณ เราสามารถ
เรี ยนรู ้เรื่ องศาสนากรี กโบราณโดยอาศัยงานนิ พนธ์ของโฮเมอร์ (Homer; 800 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช)
ในมหากาพย์เรื่ อง อีเลียด (Iliad) และเรื่ อง โอดิสซี (Odyssey) ซึ่งได้พรรณนาบุคลิกลักษณะของเทพเจ้าไว้ว่า
เทพเจ้ามี รูปร่ างหน้าตาและอุปนิ สัยใจคอเหมือนมนุ ษย์ มีอิทธิ ฤทธิ์ มากและเป็ นอมตะ แต่ไม่ได้กล่าวถึ ง
ประวัติความเป็ นมาของเทพเจ้า ต่ อมา ฮี สิออด ได้นิพนธ์บทกวีเรื่ อง เทพกําเนิ ด เป็ นเทพตํานานซึ่ งได้
กล่าวถึงก่อนการอุบตั ิของโลกและเทพเจ้า ไม่มีอะไรนอกจากความว่างในอากาศที่มืดมิดหาขอบเขตมิได้
ความว่าอันมืดมิดนี้ มีชื่อว่า เคออส (Chaos) ต่อมานานนับกัปไม่ถว้ นมีพ้ืนโลกอุบตั ิข้ ึนเพื่อเป็ นจอมมารดา
ของสรรพสิ่ งทั้งปวงเรี ยกว่า จีอา (Gaea) เป็ นบ่อเกิดแห่ งเทพเจ้าและสรรพสิ่ ง จีอาให้กาํ เนิ ดยูเรนัส (Uranus)
ได้แก่ทอ้ งฟ้ าและดวงดาวต่าง ๆ นอกจากนั้นจีอายังสร้างภูเขา ต้นไม้และทะเล โลกมีสัณฐานแบนกลม มี
มหาสมุทรล้อมรอบ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวขึ้นจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก แล้วโคจรไปตก
ลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก จีอาและยูเรนัสถือเป็ นต้นกําเนิ ดของเทพผูเ้ ป็ นใหญ่ในสวรรค์ท้ งั หลายบน
ยอดเขาโอลิมปั ส ซึ่ งเป็ นภูเขาสู งที่สุดในดินแดนกรี กตั้งอยูใ่ นพรมแดนของนครรัฐเธสซาลีและมาเซโดเนี ย
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของกรี ก ชาวกรี กโบราณถือว่ายอดเขานี้พุ่งขึ้นไปจรดสวรรค์ เทพเจ้าทั้งหลาย
ประทับอยูบ่ นยอดเขาโอลิมปัสนี้
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เทพเจ้าอพอลโล (Apolloo) เทพแห่ งเสี ยงดนตรี กการพยากรณ์์ และการ
รักษาเยียวยาเชี
ย
่ยวชาญ
ญการแพทย์คอยรั
ค กษา แลละสอนการรักกษาโรคให้มนุ ษย์รู้จกั
เป็ นครั้งแรก เทพเจ้าอพอลโลมี
อ
อาววุธเป็ นธนูจึงเป็ป็ นเทพที่เชี่ยววชาญการยิงธนู
ธ อีกด้วย
ในฐานะะเทพแห่งเสี ยงดนตรี
ง
เทพเจจ้าอพอลโลโปปรดปรานการรเล่นพิณเป็ นอย่างมาก
ผูค้ นต่างรู
ง ้ จกั ในฐานนะเทพผูบ้ รรเเลงพิณที่ เก่ งกาจ แต่มิได้้เป็ นผูป้ ระดิ ษฐ์
ษ คิดค้น
เทพอพออลโลเห็นเทพพเฮอร์ มีส (Hermes)
(
มีพิณถือคันหนึนึ่ งเรี ยกว่า ไลลร์ (Lyre)
เป็ นของงเทพเฮอร์ มี สประดิ
ส
ษ ฐ์ขึข้ ึ น เองด้ว ยกรระดองเต่ า ก็ ออยากได้ จึ ง เ อาไม้ถื อ
ศักดิ์สิทธิ์กะดูเซียสแลลกกับพิณ ไม้ม้กะดูเซียสก็เลยเป็
ล นของเทพเฮอร์มีสด้วยเหตุน้ ี
(ที่มา: htttp://library.thhinkquest.orgg/J002110/appollo3.gif)

g)
(ที่มา: wwww.sorouchee.com/imagess/hermesz.jpg)

(ที่มา: clinnton-wi.com/eedu/jesse_gk//lyre.jpg)

หลังจากจักรวรรดิ
ร
กรี กตกอยู่ภายใต้การปกครองข
ก
ของจักรวรรดิ โรมัน จักรรวรรดิ โรมันได้
ไ รับเอา
วัฒนธรรรมต่าง ๆ รวมมทั้งศาสนาแและการดนตรีรี ของกรี กไปปทั้งหมด ก่อนการล่
น มสลายของจักรวรรรดิโรมัน
ในขณะทีที่จกั รวรรดิโรมั
ร นเริ่ มเสื่ อมลง
ม คริ สต์ศาสนาได้เริ่ มเข้ข้ามามีบทบาททในจักรวรรดิดิ โดยคริ สต์ศาสนาซึ
ศ
่ง
ถือกําเนิ ดในดิ
ด นแดนปาเลสไตน์แถบตะวั
แ
นออกกลางมีอิทธิ พลเหนื อจักรวรรดิ
ก
โรมันนตะวันออก จัจกรวรรดิ
คอนสแตตนติน (Consstantine; ค.ศ.306-363) ทรรงยอมรับนับถืถอศาสนาคริ สต์ ซึ่งนับว่าเป็ นเหตุการณ
ณ์ที่สาํ คัญ
ในประวัตั ิศาสตร์สมัยกลางของโลก
ก
กตะวันตก จนกกระทัง่ ในราววคริ สต์ศตวรรษที่ 4 ในสมัยจักรพรรดิองคค์ต่อ ๆ มา
คริ สต์ศาสนาก็
า
ได้รับการสถาปนาาเป็ นศาสนาปประจําจักรวรรรดิโรมัน กรุรุ งโรมและกรุรุ งคอนสแตนนติโนเปิ ล
จึงกลายเป็ นศูนย์กลาางของคริ สต์ศาสนานั
ศ
บตั้งแต่
ง น้ ันเป็ นต้ต้นมา จึงไม่ใช่ เรื่ องน่ าแปลกที่ดนตรี กบั ศาสนา
คริ สต์เหมือนเป็ นของงคู่กนั เช่นเดียวกั
ย บศาสนากกรี กโบราณ
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ศาสนาในดินแดนตะวั
น
นออกที
อ ่เทพเจ้ามีบทบาทกับดนตรี
บ
ได้แก่ก ศาสนาพราหมณ์หรื อฮินดู
น ซ่ ึ งเป็ น
ศาสนาทีที่เก่าแก่มากที่สุ ดในโลกศาาสนาหนึ่งมีอายุกว่า 4,000 ปี ในชมพูทวีีป เนื่องจากศาสนานี้มีวิวัวฒั นาการ
อันยาวนนานผ่านขั้นตออนทางประวัตั ิศาสตร์หลาายขั้นตอนตั้งแต่โบราณกาาลจนถึงปั จจุบบัน จึงเป็ นการยากใน
การศึกษาเรื่ องราวต่าง ๆ ให้ชดั เจนนยิง่ กว่าศาสนาอื่น ๆ ไม่มีใครกํ
ใ าหนดได้ด้วา่ ศาสดาคืออใคร จนต้องถืถือว่าไม่มี
ศาสดาหหรื อผูก้ ่อตั้งศาาสนา คิดว่าเกิ
เ ดจากการได้ยินได้ฟังต่อ ๆ กันมาหรืรื อเกิดจากประสบการณ์ทางศาสนา
า
ของชาวฮิินดูร่วมกัน เกิดเป็ นคําสออนเป็ นคําภีร์ขึข้ ึนจนผูน้ บั ถือศาสนา มีความเชื
ค
่อและแแนวทางปฏิบับตั ิต่างกัน
มากมายทั้งในสมัยเดีดี ยวกันและสสมัยต่างกัน พราหมณ์
พ
มีบทบาทสํ
ท
าคัญในพิธีกรรมททั้งของหลวงงและของ
ราษฎร ในพระราชพิ
ใ
ธีธีสาํ คัญ เช่น พระราชพิ
พ
ธีบรมราชาภิ
ร
เษก พระราชพิธีพืพืชมงคลจรดพพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สัตยา
ย เป็ นต้น นอกนั้นมีพิธีธีซ่ ึ งราษฎรทัวั่ ไปก็กระทําาโดยมีพราหมณ์เป็ นผู ้
ประกอบบพิธีให้โดยเฉฉพาะพิธีที่เกี่ยวกั
ย บขวัญ เชช่น พิธีทาํ ขวัญ พิธีสมรส พิธีศพ พิธีตตั้งั ศาลพระภูมิมิ เป็ นต้น
พิธีกรรมมของศาสนาพพราหมณ์หรื อฮิ
อ นดูเองมีอยูป่ ระจําเกือบทุกเดือน นออกนั้นก็มีการปประกอบศาสสนกิจเป็ น
ประจําทุกวัน ด้วยการรสวดมนต์การบูชาพระเจ้าโดยการร้
า
องเเพลงสดุดีพระะองค์ ชาวฮินนดูถือว่า ดนตตรีี การขับ
ศ
ร้อง และะการเต้นรํา เป็ป็ นสิ่ งที่พระเจจ้าทรงโปรดปปรานเป็ นพิเศษ
เททพแห่ งการดนนตรี และการขับร้องพระสสรัสวตี เมื่อพระพรหม
ได้รับพระนนางสรัสวตีมาเป็ นชายาแล้ล้ว ก็ได้ชกั ชชวนให้พระนาางสรัสวตี
ไปประทับอยู
บ ่ ณ พรหมโลกชั้นสูงสุ ด พระนางสรัรัสวตี เป็ นมหหาเทพเทวี
แห่ งศิลปะการดนตรี แลละการขับร้อง ในคัมภีร์อินนเดียโบราณไได้บนั ทึก
ไว้ว่า บรรรดาชาวบ้านชชาวเมืองที่รักในการดนตรีรหรื อการขับร้อง หาก
สักการบูชาพระนางสร
ช
รั สวตีเป็ นปรระจําแล้วก็จะะสามารถทําให้อาชี พ
หน้าที่การงงานทางด้านศิศิลปะ ด้านบันเทิ
น ง หรื อศิลปกรรมศาสตตร์แขนงนี้
เจริ ญรุ่ งเรื องได้
อ แม้แต่เรองของการศึ
รื่
กษาหาความรู ้ หากบูชาขอองพรจาก
พระแม่สรััสวตี ก็จะสําเร็ จผลได้เช่นเดี
เ ยวกัน
(ที่มา: htttp://images.ttemppic.com//03-07-2008/iimages_vertiss/12150604221_0.325320000.jpg)
นอกจากพระะสรัสวตีแล้วยังมีเทพในศศาสนาพราหมมณ์หรื อฮินดูอีอีกหลายพระะองค์ที่มีความมสัมพันธ์
ะ
เ้ ขย่าจักั รวาลด้วยการร่ ายรํา เทพพเจ้า 1 ใน 3 ขของตรี มูรติ ตามคั
ต มภีร์
กับดนตรีรี อีกมากมาย เช่น พระศิวะเทพผู
ในกลุ่มที่ระบุถึงการแแสดงอิทธิฤทธิ
ท ์ ปาฏิหาริ ยของพระศิ
ข์
วะวว่า พระศิวะทรงทุ่มอสู รมูลลาคินี (ยักษ์มุยะละกะ)
พร้อมกับเต้
บ นรําด้วยกระบวนท่าทาางต่าง ๆ ที่สวยงาม
ว
ซึ่งสะทท้านสวรรค์สะเทื
ะ อนดิน แมม้แต่บรรดาทววยเทพทั้ง
ปวงก็พากั
า นมาเคารพพนบนอบยอมมรับในความยิ่งใหญ่ของพพระองค์ จนกกลายเป็ นต้นนฉบับของนาฏศิลป์ มา
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จนถึงปั จจุ
จ บนั ต่อมาททรงมีพระบัญชาให้
ญ
พระพิฆเนศ ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้
ว
านศิศิลปะจดจําท่วงท่าร่ ายรําแล้
แ วนํามา
สัง่ สอนชชาวโลกจนเป็ปน นาฏยัม แลละกลายเป็ นแม่
แ บทแห่งนาฏศิลป์ ของชาาวภารตะในทุทุกวันนี้

(ที่มา: htttp://www.hebb.gov.sg/hinddumagazine/
imagess/shiva1.jpg)

(ที
( ่มา: http://llearners.in.thh/file/warut71109/
pprapikkanas.jjpg)

ศาสนาพุทธแและศานาเชนนเกิดขึ้นในดินแดนตะวั
น
นออก
อ ณ อนุทวีปอินเดียเมื่ออประมาณศตวรรษที่ 6
ก่อนคริ สต์
ส ศตวรรษ ทั้งสองศาสนนามีจุดมุ่งหมมายคัดค้านศาาสนพิธีและคความเชื่ อถือใในคัมภีร์พระะเวทของ
พราหมณ
ณ์ ถึงแม้ว่าในนศาสนาพุทธและศาสนาเชชนเองในด้านดนตรี
น
ไม่ค่อยมี
อ บทบาทมมากนัก แต่ดนตรี
น ก็ยงั มี
ความเกี่ยวพั
ย นธ์กบั พิธีธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนา ในปั
ใ จจุบนั จะะเห็นภาพของงดนตรี มีความเกี่ยวพันธ์กักบั ศาสนา
อย่างเห็นได้
น ชดั เช่น บทสวดมนต์
บ
ต่ตาง ๆ ที่นาํ มาาเรี ยบเรี ยงให้เป็ นเพลงร้องมี
ง ดนตรี ประกกอบ
ในปประเทศจี นศาสนาขงจื
ศ
อ มีนักค้นคว้าชชาวตะวันตกกมากมาย
วิจยั ถึงชีวิตและงานของข
แ
ขงจือ (Kong Oiu;
O 551-4799 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช)
แล้วให้เกียรติขงจือว่า เป็ นนักปราชญ์
ญ์ผสู ้ ร้างอารยธธรรมให้กบั สังคมของ
จีน สําหรับขงจื
ข อเรื่ องของดนตรี คู่กบั เรืเ ่ องจารี ตประเพณี เป็ นเรืรองสํ
่ าคัญ
ขั้นพื้นฐานใในการศึกษา ปัปญญาของชุมชนเกิ
ม ดขึ้นมมาได้เพราะเสีสี ยงดนตรี
ในเสี ยงดนตตรี มนุษย์เราแตต่ละคนจะพบบเนื้อหา ซึ่งจะะเป็ นระเบียบของชี
บ
วิ ต
ด้ว ยเหตุ น้ ี รัั ฐ บาลจะต้อ งสนับ สนุ น ดนตรี ช นิ ด ใใดชนิ ด หนึ่ ง เช่ น การ
สนับสนุ นดนตรี เฉา (Shaao) แต่ห้ามเเล่นดนตรี เจงง (Cheng) เพพราะเพลง
ของเจงเป็ นเรื่ื องเสเพลเหลลวไหล
(ที่มา: htttp://thai.minddcyber.com/iimages/sectioons/lab/luky8..jpg)

9

สรุปดนตรีบุพกาลและความเกีย่ วพันธ์ กบั ศาสนา
ดนตรี บุพกาล หรื อ ดนตรี ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อพิจารณาในเหตุและผลต่าง ๆ ของข้อมูลทั้งจาก
นักโบราณคดี นักปรั ชญาและบทบัญญัติของศาสนาต่าง ๆ ทั้งจากคําภี ร์และงานนิ พนธ์สามารถแบ่งได้
ออกเป็ น 2 สถานะ
ในสถานะแรกธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้าง ลุบบอค นักโบราณคดีเชื่อว่ามนุษย์นบั ถือธรรมชาติเนื่องจากได้
เห็นประจักษ์ว่าธรรมชาติมีอนุภาพเพียงใดจนกลายเป็ นศาสนาแห่ งธรรมชาติ เมื่อนําทฤษฎีของไพธากอรัส
ระบบจักรวาลอันกว้างใหญ่ของดาวเคราะห์และดวงดาวต่าง ๆ สามารถสร้างดนตรี แห่ งจักรวาล ในระบบ
จักรวาลนั้นมีการโคจรของของดาวต่าง ๆ จึงทําให้เกิดการประสานเสี ยงซึ่งอยูบ่ นท้องฟ้ า ดังนั้นธรรมชาติคือ
ดนตรี ในหลักของจักรวาลวิทยาของพระพุทธศาสนาชี้ชดั ให้เห็นว่าโลกเกิดขึ้นโดยไม่มีพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง
องค์ประกอบของโลกคือธาตุท้ งั สี่ ได้แก่ ดิน นํ้า ลม ไฟ โลกเกิดขึ้นและดับสลายสลับกันไปเป็ นสังสารวัฏ
บางครั้งไฟไหม้โลกหรื อนํ้าบ้างลมบ้างทําลายโลกจนแตกเป็ นชิ้ นเล็กชิ้ นน้อย และแล้วองค์ประกอบก็จะ
รวมตัวกันจนเป็ นโลกขึ้นมาใหม่ จึงทําให้เห็นว่าธรรมชาติได้สร้างและทําลายตัวเองมาแล้วนับกัปไม่ถว้ น
ในสถานะที่สองวิญาณเป็ นผูส้ ร้าง ซึ่งหมายถึงมนุษย์ที่ตายไปแล้ว รวมทั้งเทพเจ้าและปี ศาจ ทฤษฎี
ของไทเลอร์ และนักโบราณคดีคนสําคัญของโลกหลายท่านได้มีขอ้ ยุติว่า มนุษย์มีความเชื่อในเรื่ องการมีอยู่
ของวิญญาณในเกือบทันทีที่มนุ ษย์คนแรกเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ มีความเชื่อในเรื่ องการมีอยูข่ องวิญญาณ และ
จากความเชื่อในเรื่ องวิญญาณจึงเกิดพิธีกรรมทางศาสนา หลักฐานทางศาสนาที่มีความเกี่ยวพันธ์กบั ดนตรี ใน
ดินแดนตะวันตก ได้แก่ ศาสนากรี กโบราณซึ่งเราสามารถเรี ยนรู ้เรื่ องศาสนากรี กโบราณโดยอาศัยงานนิ พนธ์
ของโฮเมอร์และฮีสิออด ส่ วนหลักฐานทางศาสนาในดินแดนตะวันออก ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์หรื อฮินดูก็มี
คัมภีร์ที่กล่าวถึงตํานานเทพ ซึ่งต่างก็เป็ นศาสนาเก่าแก่ที่สุด
จากทั้ง 2 สถานะ ถ้าสถานะแรกถูกต้องจะทําให้หลักการของดนตรี น้ นั เกิดขึ้นพร้อมกับจักวาลเมื่อ
ประมาณ 14,000 ล้านปี ก่ อนคริ สต์ศกั ราช ธรรมชาติ ดนตรี แห่ งโลกเกิ ดขึ้ นประมาณ 5,000 ล้านปี ก่ อน
คริ สต์ศกั ราชเท่าที่นกั วิทยาศาสตร์คน้ พบและพิสูจน์ได้ ถ้าสถานะที่สองถูกต้องจุดกําเนิดของดนตรี คงนับกัป
ไม่ถว้ นเพราะตํานานของเทพในศาสนาต่าง ๆ ไม่มีเวลากําหนดไว้แน่ชดั
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