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สัมพนัธภาพดนตรีบุพกาล 

ดนตรีบุพกาล หรือ ดนตรีก่อนประวติัศาสตร์ มีจุดประสงคเ์พื่อหาจุดกาํเนิดของดนตรีและความเช่ือ
ของมนุษยใ์นยุคบุพกาล ซ่ึงมีความเก่ียวพนัธ์กบัธรรมชาติ และศาสนาไม่ทางตรงก็ทางออ้ม โดยทาํความ
เขา้ใจกบัความหมายของ ดนตรี ธรรมชาติ และศาสนา เพื่อเช่ือมโยงหาจุดกาํเนิดของดนตรี 

ดนตรี หมายถึง เสียงข้ึนลงท่ีมีระดบัเสียง มีเง่ือนเวลา มีความไพเราะ มกัประกอบดว้ยทาํนอง 
จงัหวะ เสียงประสาน และสีสนัเสียง (พจนานุกรม ศพัทดุ์ริยาคศิลป์) 

ธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดเอง ส่ิงท่ีเป็นเองตามธรรมดา (พจนานุกรมไทย ฉบบัมหาวิทยาลยั) 
ศาสนา หมายถึง ลทัธิความเช่ือถือท่ีมีหลกัพร้อมลทัธิพิธี (พจนานุกรมไทย ฉบบัมหาวิทยาลยั) 

 

จากทฤษฎขีองนักโบราณคดีทีไ่ด้การยอมรับ 

จอห์น ลุบบอค (John Lubbock; 1814-1913) นกัโบราณคดีคนสาํคญัชาวองักฤษ กล่าววา่ ในยคุแรก ๆ 
วิวฒันาการทางความคิดของมนุษย์เร่ิมตั้ งแต่ไม่มีแนวความคิดทางศาสนา ต่อมามนุษย์จึงเร่ิมนับถือ
ธรรมชาติ ว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตามทฤษฎีของ ลุบบอค หมายความว่า ในยคุแรก ๆ ของโลกภายหลงัท่ีมนุษย์
เกิดข้ึนมามนุษยย์งัไม่มีแนวความคิดทางศาสนา เม่ือมนุษยเ์ร่ิมนบัถือธรรมชาติศาสนาจึงเกิดข้ึน 

อี.บี. ไทเลอร์ (E.B. Tylor; 1832-1917) ผูไ้ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นบิดาวิชาโบราณคดียคุใหม่ กล่าวว่า 
จุดเร่ิมตน้ในความเช่ือทางศาสนาของมนุษยม์าจากความเช่ือของมนุษยเ์องว่าวิญญาณมีอยู่จริง ทฤษฎีของ   
ไทเลอร์ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นทฤษฎีท่ีถูกตอ้งมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

นกัโบราณคดียงัพบหลกัฐานโดยแน่ชดัว่า นอกเหนือไปจากความเช่ือในเร่ืองการมีอยูข่องวิญญาณ
ของมนุษยเ์องว่าเป็นจุดกาํเนิดของศาสนาแลว้ยงัพบว่ามนุษยก์บัศาสนาเกิดข้ึนพร้อมกนั จากการศึกษา
คน้ควา้ของนกัโบราณคดีคนสาํคญัของโลกหลายท่านไดมี้ขอ้ยุติว่า มนุษยมี์ความเช่ือในเร่ืองการมีอยู่ของ
วิญญาณในเกือบทนัทีท่ีมนุษยค์นแรกเกิดข้ึนมาบนโลกน้ี มีความเช่ือในเร่ืองการมีอยูข่องวิญญาณ และจาก
ความเช่ือในเร่ืองวิญญาณจึงเกิดพิธีกรรมทางศาสนา โดยในระยะแรกเป็นเพียงพิธีกรรมง่าย ๆ ต่อมาจึง
กลายเป็นองคก์รทางศาสนาที่ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนตามกาลเวลาจนถึงปัจจุบนั 

 
จากทฤษฎขีองนักโบราณคดีเพือ่ช้ีหาจุดกาํเนิดของดนตรี 

จากทฤษฎีของ ลุบบอค เม่ือมนุษยน์ับถือธรรมชาติจึงเกิดลทัธิความเช่ือและกลายเป็นศาสนา แต่
ความเป็นจริงนั้นธรรมชาติเกิดก่อนมนุษย ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ไดส้ร้างและทาํลายใหม้นุษยใ์น
แต่ละสายพนัธุ์ไดเ้ห็นประจกัษว์่าธรรมชาติมีอนุภาพเพียงใด ธรรมชาติไดเ้กิดการประสานเสียงของ ดิน นํ้ า 
ลม และไฟ เม่ือเกิดพายุ ลมไดพ้ดันํ้ าเกิดเสียงประสานระหว่างลมและนํ้ า เม่ือคล่ืนนํ้ ากระทบแผ่นดินเกิด



 

 

เสียงกระ
เสียงระเ
คุณสมบั
Einstein;
แปรทาํใ
ทฤษฎีขอ
เคราะห์แ
การโคจร
ไม่สามา
สลบัซบัซ
14,000 ล้

นิยม (An
เคยฝันเห็
ตนฝันเห็
นิยมยงัก่
ของจีนใ
ปรากฏพ
พระมหา
เคร่งครัด
อยา่งเตม็
และปีศา
 

 
รู้จกัตั้งแ
348 ปี
สนทนา
มโนคติแ
              

ะฉอก เสียงฟ้า
เบิด ส่วนแส
ติัของเวลาขึ้น
; 1879-1955
หเ้ราทราบวา่
องไพธากอรั
และดวงดาวต
รของดาวต่าง
ารถไดย้ิน จา
ซอ้นท่ีรู้จกักนั
ลา้นปีก่อนคริ
จากทฤษฎีขอ
nimism) มนุษ
ห็นผูท่ี้ตายไป
ห็นยงัมีชีวิตอ
อให้เกิดลทัธิ
นสมยัราชวง
พบเป็นเคร่ืองด
ากษตัริยแ์ห่ง
ด ในช่วงสมยั
มรูปแบบและเ
จอีกดว้ย การ

ตํานานการส

ในโลกดินแด
ต่ยคุจกัรวรร
ปีก่อนคริสต์ศ
ช่ือ ติเมอุส เ
แยกอยูต่่างหา
                     

าร้องสอดดว้ย
งนั้นเป็นส่ว
นอยูก่บัความ
5) เม่ือไม่มีแส
าดนตรีนั้นได้
ส (Pythagora
ต่าง ๆ สามารถ
ง ๆ จึงทาํใหเ้กิ
กปัญหาท่ีเกิ
นในนามของ
สตศ์กัราช  
อง อี.บี. ไทเล
ษยย์คุบุพกาลมี
แลว้ ดว้ยเหตุ
ยู่ ดงันั้นความ
บูชาบรรพบุรุ
งศซ์าง (Shang
ดนตรีหลายช
งราชวงศ์ซาง
น้ีเองท่ีไดมี้ก
เป็นทางการ วิ
รเช่ือวา่พระเจ้

สร้างโลกจากดิ

ดนตะวันตกน
ดิกรีกมาจนถึ
ศกัราช) ในห
เพลโตเขียนถึ
ากจากสสารจึ
                      

ยเสียงฟ้าผา่ ฟ้
นประกอบท่ี
มเร็วคงท่ีของแ
สงยอ่มไม่เกิด
เ้กิดข้ึนพร้อม
as; 580-500
ถสร้างดนตรี
กิดการประสา
ดข้ึนน้ีไพธา
โมด กจ็ะทาํใ

ลอร์ จดัอยูใ่น
มีความคิดเห็น
ตุน้ีมนุษยต์ั้งแ
มฝันจึงเป็นจุ
รุษซ่ึงเป็นพ้ืนฐ
g; 1766-1402
ชนิด ไดแ้ก่ กล
งหลายพระอ
ารนาํเอาวงดน
วิญญาณนิยม
า้สร้างโลกเป็

ดินแดนตะวนั

นกัปรัชญาท่ีไ
ถึงปัจจุบนัตอ้
ลกัการจกัรว
ถึงการสร้างโ
งนาํแบบหรือ

             (ท่ีมา

ฟ้าผา่กระทบภ
ท่ีสําคญัหากข
แสง จากทฤษ
ดส่ิงต่าง ๆ รว
มกบัโลกเม่ือป
0 ปีก่อนคริส
แห่งจกัรวาล 
านเสียงซ่ึงอยู
กอรัสไดม้าพ
ใหห้ลกัการขอ

นกลุ่มนกัโบร
นวา่ ความฝัน
ต่ยคุบุพกาลเ
ดกาํเนิดความ
ฐานในศาสน
2 ปีก่อนคริส
ลองสาํริด ระฆ
งค์ไดท้รงยึด
นตรีการขบัร้
 นอกจากจาก
ปนความเช่ือเก

ตกและตะวนั

ไดรั้บความเชื
องยกให้เพลโ
วาลวิทยาของ
โลกไวว้่าพร
อมโนคติไปป
: http://filipsp

ภูเขาตน้ไมซ่ึ้ง
ขาดแสงจะไม
ษฎีสัมพนัธภา
วมทั้งโลก จาก
ประมาณ 5,00
สตศ์กัราช) ระ
 (Music of th
ยูบ่นทอ้งฟ้า (
พฒันาทฤษฎี
องดนตรีนั้นเกิ

าณคดีท่ีให้ก
นมีลกัษณะขอ
ม่ือฝันเห็นผูที้
มเช่ือในเร่ือง
าของจีนมานา

สตศ์กัราช) มีห
ฆงัสาํริด ตลอ
ดถือปฏิบติัพิ ี
อง และฟ้อนร
กหมายถึงมนุษ
ก่าแก่ท่ีสุดควา

นออก 

ช่ือถือและเป็น
ต (Plato; 42
งเพลโตไดมี้บ
ะเจ้าทรงพบ

ประทบั 
pagnoli.files.

งเป็นส่วนปร
ม่เกิดกระบว
าพของ อลัเบิ
กทฤษฎีท่ีกล่
0 ลา้นปีก่อน
ะบบจกัรวาล
he Spheres) ใ
(Ethereal Har
ฎีดนตรีของท่
กิดข้ึนพร้อมก

ารสนบัสนุน
องสภาพความ
ท่ีตายไปแลว้จึ
ของการมีอยู่
านถึง 4,000 ปี
หลกัฐานท่ีเก่ีย
อดทั้งเคร่ืองเป่
ธีกรรมเซ่นไ
รําเขา้มาเป็นส
ษยท่ี์ตายไปแล
ามเช่ือหน่ึงขอ

นท่ี
28-
บท
บว่า

wordpress.co

ะกอบของแผ
นการดังกล่า

บิร์ต ไอน์สไต
าวถึงธรรมชา
คริสตศ์กัราช
อนักวา้งใหญ
ในระบบจกัร
rmony) แต่เป็
ท่านจนไดเ้ป็น
กบัจกัวาลเม่ือ

นหลกัการของ
มเป็นจริง มนุษ
จึงมีความเช่ือ
ของวิญญาณ
ปี เร่ิมยคุประว
ยวขอ้งกบัดน
ป่าท่ีทาํจากกร
ไหวสื้บต่อกนั
ส่วนหน่ึงของ
ลว้ ยงัหมายถึ
องมนุษย ์ 

om/2008/06/p

3 

 

ผน่ดินเกิด
าว เพราะ
ตน์ (Abert 
าติเป็นตวั
ช แต่ถา้ใช้
ญ่ของดาว
รวาลนั้นมี
ป็นเสียงท่ี
นระบบท่ี
อประมาณ 

งวิญญาณ
ษยทุ์กคน
อมัน่ว่าผูท่ี้

 วิญญาณ
วติัศาสตร์
นตรีจีนได้
ระดูกสัตว ์
นมาอย่าง
งพิธีกรรม
ถึง เทพเจา้

plato.jpg) 



 

 

ลงบนสส
ทาํหน้าที
ประทบัต
ตามมาคื
จึงเป็นส่ิ
ผูอ้าํนวย
ทรงสร้าง
เทพเจา้เห
เช่ือวา่โล
กลุ่มอยูก่ ั
วุน่วายจะ
และดวง
 

 
เร่ืองการ
การอธิบ
ไวเ้พียงส
สามารถ
องคป์ระ
บางคร้ัง
รวมตวักั
ฝนจะตก
เขา้ดว้ยกั
นํ้ าบนใบ
ง้วนดินท
อาภสัสร
ไม่ได ้รัศ
ปวง ต่อม
              

              

สารเพื่อสร้าง
ท่ีเป็นสถาปนิ
ตราสําหรับก
อธาตุทั้งส่ี ได้
สิงมีชีวิตมีวิญ
ยการควบคุม
งเทพเจา้บนส
หล่านั้นจะสร้
ลกเป็นศูนยก์ล
กนัเป็นระเบีย
ะเกิดข้ึน จกัร
ดาวมีวิญญาณ

ในโลกดินแด
กาํเนิดของโล
ายความสัมพั
สั้น ๆ และเม่ือ
ถได้จกัรวาลวิ
ะกอบของโลก
ไฟไหมโ้ลกห
กนัจนเป็นโล
กใหญ่ตลอดอ
กนัลมจะพดัป
บบวั นํ้าจะงวด
ท่ีมีรสโอชาม
ราเหาะลงมากิ
ศมีหมดไปพว
มามีดวงอาทิต
                     

                     

เป็นโลกข้ึน พ
นิกผูน้าํเอาส่ิง
กดลงบนสสา
ดแ้ก่ ดิน นํ้า ล
ญญาณปรากฏ
ม ด้วยวิธีการ
สวรรคแ์ละวิญ
้างร่างกายมนุ
ลางจกัรวาล วิ
บ เน่ืองจากส่ิ
วาลจะกลายเ
ณสิงประจาํ  

ดนตะวันออก
ลกไวใ้น อคัคั
พนัธ์ระหว่างร
อนาํเอาขอ้คว
วิทยาของพร
กคือธาตุทั้งส่ี
หรือนํ้ าบา้งล
ลกข้ึนมาใหม่
อาณาบริเวณที
ปะทะทาํใหน้ํ้ า
ดลง ๆ จนใน
มาก ดวงวิญ
กินงว้นดินเข้
วกเขา้ตอ้งอยู
ตย ์ดวงจนัทร์
                      

                      

พระเจา้ไม่ได้
ท่ีมีอยู่แลว้ทั้
ารจนเกิดโล
ลม ไฟ และธา
ฏการณ์ต่าง ๆ
รเดียวกันนั้ น
ญญาณอมตะข
นุษยแ์ละวิญญ
วิธีโคจรของด
ส่ิงเหล่านั้นมีวิ
ป็นกลีภพท่ีห

กผูมี้อภิญญาญ
คญัญสูตร (พร
ระบบวรรณะ
วามในอคัคญั
ะพุทธศาสน

ส ไดแ้ก่ ดิน นํ้
ลมบา้งทาํลาย
ม่  เม่ือไฟไหม
ท่ีเถา้ธุลีกระจ
านั้นกลายเป็น
ท่ีสุดมีแผน่ดิ

ญญาณท่ีไปเกิ
ขา้เกิดตณัหา 
ยูใ่นโลกเป็นต
ร์ และดวงดาว
     

     (ท่ีมา: http

ดส้ร้างมโนคติ
งัสองประกา
กแห่งผสัสะ
าตุทั้งส่ีทาํใหมี้
ๆ ในโลกเป็น
นพระเจ้าทรง
ของมนุษย ์ส่ว
ญาณประจาํร่า
ดวงดาวโคจรร
วิญญาณสิงสถิ
หาระเบียบมิได

ญาณหยัง่รู้ทุก
ระไตรปิฎก ห
กบัการกระทํ
ญญสูตรมาปะ
นาซ่ึงพอสรุป
นํ้ า ลม ไฟ โล
ยโลกจนแตก
มโ้ลกจนเป็น
จายไป นํ้ าฝน
นกอ้นกลมเห
นโผล่จากผวิ
กิดอยู่ในพรห
จึงเหาะกลบั
ตน้ตระกูลขอ
วโคจรข้ึนจาก

p://www.prom

ติและสสาร ทั้
รมาประกอบ
 ส่ิงแรกท่ีอุบั
มีโลก วิญญาณ
นไปอย่างมีระ
งสร้างดวงดา
นการสร้างสตั
งกาย ซ่ึงจะดั
รอบโลกเป็น
ถิต หากสสาร
ด ้แต่ท่ีระเบีย

สรรพส่ิง คือ 
หนา้ ๖๑ เล่ม 
าํของมนุษย ์พ
ะติปะต่อกบัเร่ื
ปได้ว่า โลกเกิ
กเกิดข้ึนและ
เป็นช้ินเล็กช้ิ
นผงธุลีแลว้  
นจะคลุกธุลี
หมือนหยาด
วนํ้ าเกิดเป็น
หมโลกชั้น   
พรหมโลก
องมนุษยท์ั้ง
กขอบฟ้า 

mdeva.com/us

ทั้งสองส่ิงมีอยู
บเป็นโลก พร
บติัข้ึนมาคือวิ
ณโลกเขา้สิงป
ะเบียบ เพรา
าวและให้วิญ
ตวแ์ละพืชเป็น
บัสลายไปพร้
วงกลม การที
รเป็นส่ิงท่ีไร้วิ
ยบยงัคงมีอยูใ่

 พระพทุธเจา้ 
๑๑) จุดประส
พระองคต์รัส
ร่ืองในคมัภีร์ 
กิดข้ึนโดยไม
ดบัสลายสลบั
ช้ินน้อย และแ

    

serfiles/image

ยูก่่อนแลว้พร
ระเจา้ใชม้โน
วิญญาณโลก 
ประจาํโลก ดั
ะไดว้ิญญาณ
ญญาณสิงสถิ
นงานของเทพ
ร้อมกบัร่างกา
ท่ีดวงดาวและ
วิญญาณความ
นจกัรวาลก็เพ

 พระองคไ์ดท้
สงคข์องการแ
สถึงการกาํเนิด

 วิสุทธิมรรค
ม่มีพระเจา้เป็
บกนัไปเป็นส
แลว้องคป์ระ

e/Ae/พระพทุธ

4 

 

ะเจา้เพียง
คติเป็นท่ี
 ส่ิงท่ีเกิด
ดงันั้นโลก
ณโลกเป็น
ถิตประจาํ      
พเจา้อ่ืน ๆ 
าย เพลโต
ะโลกเกาะ
มโกลาหล
พราะโลก

ทรงแสดง
แสดงอยูท่ี่
ดของโลก
 จะทาํให้

ปนผูส้ร้าง 
สังสารวฏั
กอบก็จะ

ธเจ้า.jpg) 

   



5 

 

 

 

เม่ือมองในฐานะปรัชญา จกัรวาลวิทยาเป็นส่วนท่ีอ่อนเหตุผลท่ีสุดในปรัชญาของเพลโต ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากว่าเพลโตไม่อาจอธิบายดว้ยเหตุผลว่า ทาํไมมโนคติจึงไปกดประทบัลงบนสสาร เพลโตมอบ
ภาระน้ีเป็นหน้าท่ีของพระเจา้ การอธิบายการสร้างโลกก็ได้เคา้โครงมาจากเทพนิยายเร่ือง เทพกาํเนิด 
(Theogony) ของ ฮีสิออด (Hesiod; 700 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) ซ่ึงแพร่หลายในยุคของเพลโตซ่ึงเป็นเทพ
ตาํนานท่ีสาํคญัของศาสนากรีก การนาํเอาเทพนิยายมาแกปั้ญหาปรัชญาน้ีจดัเป็นจุดอ่อนของเพลโต การอา้ง
เทพนิยายมาอธิบายประกอบคาํสอนปรัชญาไม่ใช่เร่ืองเสียหาย แต่มีขอ้ดอ้ยอยู่ว่าเทพนิยายไม่ใช่เหตุผลท่ี
หนกัแน่นพอสาํหรับสนบัสนุนทฤษฎีปรัชญา เม่ือเทียบกบัจกัรวาลวิทยาของพระพุทธศาสนากบัการกาํเนิด
ของโลกโดยไม่มีพระเจา้เป็นผูส้ร้างปัญหาทางปรัชญาท่ีอาจเกิดแก่ทฤษฎีหลงัก็คือ อะไรเป็นตวัการนาํธาตุ
ทั้งส่ีมารวมกนัอยา่งมีระเบียบ อะไรเป็นตวักาํหนดวา่โลกแตกสลายไปแลว้จะตอ้งเกิดข้ึนใหม่อีก นกัปราชญ์
ในพระพุทธศาสนาจะไม่อา้งพระเจา้ท่ีเพลโตทาํ คาํตอบสําหรับปัญหาน้ีมีอยู่ว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือ 
ปฏิจจสมุปบาท (การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัจึงเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นวงจรเหมือนลูกโซ่ ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย และ
ไม่มีท่ีส้ินสุด) จดัระเบียบแบบแผนใหก้บัโลก นกัวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนักเ็สนอคาํตอบในลกัษณะเดียวกนั 

 
ศาสนาและความสัมพนัธ์กบัดนตรี 

ศาสนาในดินแดนตะวันตกท่ีเทพเจา้มีบทบาทกบัดนตรี ไดแ้ก่ ศาสนากรีกโบราณ เราสามารถ
เรียนรู้เร่ืองศาสนากรีกโบราณโดยอาศยังานนิพนธ์ของโฮเมอร์ (Homer; 800 ปีก่อนคริสตศ์กัราช)             
ในมหากาพยเ์ร่ือง อีเลียด (Iliad) และเร่ือง โอดิสซี (Odyssey) ซ่ึงไดพ้รรณนาบุคลิกลกัษณะของเทพเจา้ไวว้่า 
เทพเจา้มีรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยใจคอเหมือนมนุษย ์มีอิทธิฤทธ์ิมากและเป็นอมตะ แต่ไม่ไดก้ล่าวถึง
ประวติัความเป็นมาของเทพเจ้า ต่อมา ฮีสิออด ได้นิพนธ์บทกวีเร่ือง เทพกาํเนิด เป็นเทพตาํนานซ่ึงได้
กล่าวถึงก่อนการอุบติัของโลกและเทพเจา้ ไม่มีอะไรนอกจากความว่างในอากาศที่มืดมิดหาขอบเขตมิได ้
ความว่าอนัมืดมิดน้ีมีช่ือว่า เคออส (Chaos) ต่อมานานนบักปัไม่ถว้นมีพื้นโลกอุบติัข้ึนเพื่อเป็นจอมมารดา
ของสรรพส่ิงทั้งปวงเรียกว่า จีอา (Gaea) เป็นบ่อเกิดแห่งเทพเจา้และสรรพส่ิง จีอาใหก้าํเนิดยเูรนสั (Uranus) 
ไดแ้ก่ทอ้งฟ้าและดวงดาวต่าง ๆ นอกจากนั้นจีอายงัสร้างภูเขา ตน้ไมแ้ละทะเล โลกมีสัณฐานแบนกลม มี
มหาสมุทรลอ้มรอบ ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์และดวงดาวขึ้นจากมหาสมุทรดา้นทิศตะวนัออก แลว้โคจรไปตก
ลงในมหาสมุทรดา้นทิศตะวนัตก จีอาและยเูรนสัถือเป็นตน้กาํเนิดของเทพผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรคท์ั้งหลายบน
ยอดเขาโอลิมปัส ซ่ึงเป็นภูเขาสูงท่ีสุดในดินแดนกรีกตั้งอยูใ่นพรมแดนของนครรัฐเธสซาลีและมาเซโดเนีย
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกรีก ชาวกรีกโบราณถือว่ายอดเขาน้ีพุ่งข้ึนไปจรดสวรรค ์เทพเจา้ทั้งหลาย
ประทบัอยูบ่นยอดเขาโอลิมปัสน้ี 
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สรุปดนตรีบุพกาลและความเกีย่วพนัธ์กบัศาสนา 

  ดนตรีบุพกาล หรือ ดนตรีก่อนประวติัศาสตร์ เม่ือพิจารณาในเหตุและผลต่าง ๆ ของขอ้มูลทั้งจาก
นักโบราณคดี นักปรัชญาและบทบญัญติัของศาสนาต่าง ๆ ทั้งจากคาํภีร์และงานนิพนธ์สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 สถานะ  

ในสถานะแรกธรรมชาติเป็นผูส้ร้าง ลุบบอค นกัโบราณคดีเช่ือวา่มนุษยน์บัถือธรรมชาติเน่ืองจากได้
เห็นประจกัษว์่าธรรมชาติมีอนุภาพเพียงใดจนกลายเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติ เม่ือนาํทฤษฎีของไพธากอรัส 
ระบบจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ของดาวเคราะห์และดวงดาวต่าง ๆ สามารถสร้างดนตรีแห่งจกัรวาล ในระบบ   
จกัรวาลนั้นมีการโคจรของของดาวต่าง ๆ จึงทาํใหเ้กิดการประสานเสียงซ่ึงอยูบ่นทอ้งฟ้า ดงันั้นธรรมชาติคือ
ดนตรี ในหลกัของจกัรวาลวิทยาของพระพุทธศาสนาช้ีชดัให้เห็นว่าโลกเกิดข้ึนโดยไม่มีพระเจา้เป็นผูส้ร้าง 
องคป์ระกอบของโลกคือธาตุทั้งส่ี ไดแ้ก่ ดิน นํ้ า ลม ไฟ โลกเกิดข้ึนและดบัสลายสลบักนัไปเป็นสังสารวฏั
บางคร้ังไฟไหมโ้ลกหรือนํ้ าบา้งลมบา้งทาํลายโลกจนแตกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย และแลว้องคป์ระกอบก็จะ
รวมตวักนัจนเป็นโลกข้ึนมาใหม่ จึงทาํใหเ้ห็นวา่ธรรมชาติไดส้ร้างและทาํลายตวัเองมาแลว้นบักปัไม่ถว้น 

ในสถานะท่ีสองวิญาณเป็นผูส้ร้าง ซ่ึงหมายถึงมนุษยท่ี์ตายไปแลว้ รวมทั้งเทพเจา้และปีศาจ ทฤษฎี
ของไทเลอร์และนกัโบราณคดีคนสาํคญัของโลกหลายท่านไดมี้ขอ้ยติุว่า มนุษยมี์ความเช่ือในเร่ืองการมีอยู่
ของวิญญาณในเกือบทนัทีท่ีมนุษยค์นแรกเกิดข้ึนมาบนโลกน้ี มีความเช่ือในเร่ืองการมีอยูข่องวิญญาณ และ
จากความเช่ือในเร่ืองวิญญาณจึงเกิดพิธีกรรมทางศาสนา หลกัฐานทางศาสนาที่มีความเก่ียวพนัธ์กบัดนตรีใน
ดินแดนตะวนัตก ไดแ้ก่ ศาสนากรีกโบราณซ่ึงเราสามารถเรียนรู้เร่ืองศาสนากรีกโบราณโดยอาศยังานนิพนธ์
ของโฮเมอร์และฮีสิออด ส่วนหลกัฐานทางศาสนาในดินแดนตะวนัออก ไดแ้ก่ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็มี
คมัภีร์ท่ีกล่าวถึงตาํนานเทพ ซ่ึงต่างกเ็ป็นศาสนาเก่าแก่ท่ีสุด 

จากทั้ง 2 สถานะ ถา้สถานะแรกถูกตอ้งจะทาํให้หลกัการของดนตรีนั้นเกิดข้ึนพร้อมกบัจกัวาลเม่ือ
ประมาณ 14,000 ลา้นปีก่อนคริสต์ศกัราช ธรรมชาติดนตรีแห่งโลกเกิดข้ึนประมาณ 5,000 ลา้นปีก่อน
คริสตศ์กัราชเท่าท่ีนกัวิทยาศาสตร์คน้พบและพิสูจน์ได ้ถา้สถานะท่ีสองถูกตอ้งจุดกาํเนิดของดนตรีคงนบักปั
ไม่ถว้นเพราะตาํนานของเทพในศาสนาต่าง ๆ ไม่มีเวลากาํหนดไวแ้น่ชดั 
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