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บทที ่5 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัจักระ (Chakra ) 

 

 
 

โยคะศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ของโลกมีอายุมากกว่าห้าพันปี  เป็นศาสตร์ทีก่ล่าวถึง
แนวทางแห่งการพฒันาศักยภาพร่างกายและจิตใจ  เพือ่มุ่งบ าเพญ็ไปสู่ความหลุดพ้น  ศาสตร์ทาง
โยคะกล่าวว่า ร่างกายของมนุษย์มีจุดส าคัญ 7 จุด ทีเ่รียกว่าจักระ(Chakra)  ซ่ึงเรียงตัวอยู่ตามจุด
ต่าง ๆ ของร่างกาย ตามรูปข้างบน  ตั้งแต่ศีรษะจนถึงก้นกบ เมื่อจักระเหล่านีถู้กกระตุ้นด้วย
กรรมวธีิต่าง ๆ แห่งแนวทางโยคะสายต่าง ๆ  ท าให้จักระทั้ง7 จุดตื่นตัวขึน้และมีพลงัศักยภาพสูงส่ง
แล้ว  จะท าให้เกดิการเคลือ่นทีข่องพลงังานไฟฟ้าของกระแสประสาทส าคัญภายในร่างกายทีเ่รียกว่า
พลงักุณฑาลนีิ เดินทางจากกระดูกก้นกบไปสู่สมอง   ผลที่เกดิขึน้จะท าให้เขากลายเป็นผู้ทีม่ี
ศักยภาพทางกายและจิตสูงส่ง  สามารถบรรลุสู่การหลุดพ้นจากวฏัสงสาร และรวมเป็นหน่ึงกบัพระ
เจ้าในทีสุ่ด  
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จกัระ" (CHAKRA) คอือะไร  

 
 

จักระ  (CHAKRA)  คือ   ศูนย์พลงังาน (FORCE CENTER) ของมนุษย์    ทีอ่ยู่ในสภาพเป็นวงล้อ
หรือกงจักระหมุน 

จักระ (CHAKRA)   คือ สภาพแห่งคลืน่ของพลงัทีส่ามารถเปล่งพลงัออกมาได้ 

จักระ(CHAKRA)      คือ บ่อน า้พุทีใ่ห้ก าเนิดพลงังานอนัแสนมหัศจรรย์ของมนุษย์โดยผ่านการขับ
ฮอร์โมน เอน็ไซม์ และวติามิน ออกมาช่วยท าให้มนุษย์สามารถธ ารงค์รักษากายภาพแห่งความเป็น
มนุษย์เอาไว้ได้ หรือเป็นอะไรทีย่ิ่งกว่าน้ันได้ 
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จักระทั้ง   7 จักระ ประกอบด้วย 

1. มูลธาร (Mrauladha)            ทีต่ั้ง   บริเวณก้นกบ 

2. สวาธิษฐาน (Svadhisthana)   ทีต่ั้ง   บริเวณท้องน้อย 

3. มณปุีระ(Manipura)                    ทีต่ั้ง   บริเวณท้อง 
4. อนาหตะ(Anahata)                            ทีต่ั้ง   บริเวณหัวใจ 

5. วสุิทธิ(Visudsha)                               ทีต่ั้ง   บริเวณคอหอย 

6. อาชนะ (Ajna)                                    ทีต่ั้ง   ใจกลางศีรษะบริเวณหน้าผาก 

7. สหัสราร(Sahasrara)                         ทีต่ั้ง    บริเวณยอดกระหม่อมศีรษะ 
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ข้อสังเกต จะพบได้ว่าต าแหน่งทีต่ั้งของจักระทั้งเจ็ดน้ัน  ได้วางเรียงอยู่สอดคล้องกบัต าแหน่งทีต่ั้ง
ของสมองและในไขสันหลงัในร่างกาย  ดังน้ันตามหลกัโยคะศาสตร์ทีม่ีการฝึกปฏิบัติการกระตุ้น
การท างานให้จักระทั้ง 7  ย่อมส่งผลดีต่อการพฒันาศักยภาพในการท างานของสมองและระบบ
ประสาทในร่างกายเป็นอย่างยิง่ 
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นอกจากนีย้งัมีการค้นพบว่าต าแหน่งทีต่ั้งของจักระทั้ง 7  น้ันสอดคล้องกบัต าแหน่งที่ตั้ง
ของต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ในร่างกายอกีด้วยอย่างน่ามหัศจรรย์    

 

 
 

ซ่ึงจากการค้นพบดังกล่าวเป็นทีน่่าประหลาดใจว่า  ความรู้ด้านเจ็ดจักระทีเ่ป็นศาสตร์
เก่าแก่กว่าห้าพนัปีท าไมจักระทั้งเจ็ด  นอกจากจะวางเรียงตามต าแหน่งของสมองและกระดูกไขสัน
หลงัแล้วยงัตรงกบัต าแหน่งแห่งต่อมไร้ท่อทีส่ าคัญในร่างกาย ซ่ึงความรู้เกีย่วกบัต่อมไร้ท่อเป็น
ความรู้ทางการแพทย์ในช่วงสองร้อยปีทีผ่่านมาเท่าน้ันเองแต่ทางโยคะศาสตร์ได้รู้ความลบัดังกล่าว
ก่อนทางการแพทย์มาเน่ินนาน และได้คิดค้นกรรมวธีิปฏิบัติในหลาย ๆ วธีิการในอนัที่จะกระตุ้นการ
ท างานแห่งจักระเหล่าน้ัน  ซ่ึงย่อมมีผลดีต่อการกระตุ้นการท างานของสมองทุกส่วนและต่อมไร้ท่อ
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รวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ทีจั่กระเหล่าน้ันเกี่ยวข้องไปด้วย  ซ่ึงพบว่ามีผลต่อการพฒันาศักยภาพมนุษย์
ได้อย่างน่ามหัศจรรย์  เราสามารถเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญอย่างยิง่ยวดทีจั่กระทั้งเจ็ดมี
ต่อชีวติมนุษย์นีไ้ด้ โดยผ่านการท าความเข้าใจถึงการท างานของต่อมต่าง ๆ ทีเ่ป็นทีต่ั้งของจักรทั้ง
เจ็ด 

           
 

การทดสอบทางวทิยาศาสตร์เพือ่พสูิจน์ความมีอยู่แห่งจักระทั้ง 7   
 
 

 
 

ซ่ึงจากภาพถ่ายทางวทิยาศาสตร์ทีถ่่ายจับคลืน่ความร้อนของร่างกาย กส็ามารถพบลกัษณะ
พเิศษของการหมุนวนแห่งคลืน่พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า ตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายใกล้เคียงกบัทีต่ั้ง
ของจักระตามค ากล่าวของศาสตร์ทางโยคะ   นับว่าเป็นการยนืยนัความถูกต้องของความมีอยู่ของ
จักระในร่างกายมนุษย์ทางกายภาพ   ซ่ึงจากภาพถ่ายทางวทิยาศาสตร์ทีถ่่ายจับคลืน่ความร้อนของ
ร่างกาย   พบว่ามีพลงัแห่งคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ามีลกัษณะเป็นคลืน่ความถี่เฉพาะแตกต่างกนัไปในแต่
ละจักระ   
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ซ่ึงสันนิษฐานได้ว่าอาจเกดิจากการที่หัวใจได้สูบฉีดโลหิตจากหัวใจไปยงัศีรษะและจาก
หัวใจไปยงัร่างกายส่วนล่าง   แรงบีบโลหิตจากหัวใจได้ส่งคลืน่พลงังานหน่ึงผ่านหลอดเลอืดไปสู่
อวยัวะต่าง ๆ  เมื่อเลอืดทีม่ีคลืน่พลงังานถูกสูบฉีดผ่านมาบริเวณต่อมไร้ท่อทีม่ีการฉีดฮอร์โมนต่าง ๆ 
ออกมาตลอดเวลาในสภาพเป็นของเหลวทีม่ีคลื่นพลงังานความถี่เฉพาะ  ท าให้เกดิการปะทะของ
คลืน่พลงังานเกดิขึน้ในบริเวณต่าง ๆ  ทีเ่ป็นทีต่ั้งแห่งต่อมไร้ท่อ  ท าให้เกดิคลืน่ความถี่เฉพาะใหม่ซ่ึง
เกดิขึน้เป็นคลื่นพลงังานถี่เฉพาะในต าแหน่งต่าง ๆ   ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกดิการรวมตัวกนักันแห่งคลืน่ความถี่เฉพาะเหล่าน้ัน  ในบริเวณอวยัวะส่วนต่าง ๆ ที่
เป็นต าแหน่งแห่งต่อมไร้ท่อทีม่ีอยู่  เป็นคลืน่ความถี่เฉพาะต่าง ๆแตกต่างกนัไป เกดิขึน้จ านวน 7 

แห่งตามต าแหน่งของต่อมไร้ท่อทั้ง 7 ต่อม  
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ความรู้เกีย่วกบัระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนในร่างกาย 
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ต่อมไพนีล PINEAL GLAND 
ต่อมน้ีถือเป็น "ต่อมหลกั" ท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมต่อมอ่ืน ๆ อีกที ต่อมน้ียาวเพียงคร่ึงน้ิว สี 
แดง มีลกัษณะเหมือนเมลด็ตน้สน หนกัเพียง 0.2 กรัม ต่อมน้ีจะโตเตม็ท่ีเม่ือมนุษยมี์อายรุาว ๆ 7 - 8 ขวบ 

หลงัจากนั้นจะค่อย ๆ เส่ือมสภาพลง เช่ือกนัวา่ ต่อมไพนีลท าหน้าที่ผลติฮอร์โมนทีค่วบคุมวุฒภิาวะทางเพศ 
กจิกรรมทางเพศ และอริิยาบถต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั ฮอร์โมนนั้นกค็อื เมลาโทนิน (MELATONIN)  
นอกจากน้ีต่อมน้ียงัผลิตฮอร์โมนเซราโทนิน (SERATONIN) ท่ีสมัพนัธ์อยูก่บัหนา้ท่ีของความคิดท่ีเก่ียวกบัเหตุผล 

เป็นท่ีเช่ือกนัวา่ต่อมไพนีลน้ีเป็นต่อมท่ีมีความฉบัไวต่อแสงสวา่งเป็นพิเศษ ต่อมน้ีคงจะเป็นร่องรอยเดิมของ "ตาที่
สาม" ของมนุษยท่ี์ค่อย ๆ หายเขา้ไปในสมอง เหมือนกบั "ตาท่ีสาม" ของจ้ิงจก ตุก๊แก ท่ีอยูบ่นศรีษะ ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ฉบัไวในการรับแสงสวา่งและควบคุมลีลาจงัหวะธรรมชาติในวงจรชีวติ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากท่ีตั้งแต่เม่ือหลาย
พนัปีก่อนแลว้ ท่ีพวกโยคีและพวกเซียนไดพ้ดูถึง "ตาท่ีสาม" ซ่ึงอยู ่"ตรงศูนย์กลางของสมอง" โดยกล่าววา่เป็น 

"ดวงตาแห่งปัญญาญาณ" ซ่ึงถา้หากไดผ้า่นการฝึกฝนปฏิบติั และพฒันาอยา่งถูกวธีิตามหลกัวชิาโยคะ หรือวชิาเต๋า 
โดยสามารถควบคุมใหเ้หมาะสมไดแ้ลว้ ผูน้ั้นจะสามารถผนึกตนเองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั "สภาวะทีสู่งส่งทาง
จติวญิญาณ" ได ้

เน่ืองจากความฉบัไวในการรับแสงของต่อมไพนีลในเวลากลางคืน ท่ามกลางไฟมืด จะท าใหป้ริมาณ
ของฮอร์โมนเมลาโทนินท่ีหลัง่ออกมาจากต่อมไพนีลจะสูงมาก ขณะท่ีปริมาณท่ีถูกขบัออกของฮอร์โมนเซราโท
นินจะลดต ่ามาก เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะก่อใหเ้กิดสภาวะแห่งการพกัผอ่นและผอ่นคลายของกายและจิต ท าใหผู้น้ั้น
สามารถหลบัไดแ้ต่พอในตอนกลางวนั ส่ิงต่าง ๆ จะเกิดในทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือปริมาณของฮอร์โมนเมลา
โทนินจะลดลง ขณะท่ีปริมาณของฮอร์โมนเซราโทนินจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดสภาพของความคึกคกั
เคล่ือนไหวท่ีปราศจากการพกัผอ่น อน่ึงสีเขียวมีบทบาทสามารถลดปริมาณฮอร์โมนเซราโทนินท่ีตอ่มไพนีลผลิต
ออกมาได ้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีความเขียวชอุ่มของตน้ไม ้ป่าไม ้จะช่วยส่งเสริมใหอ้ารมณ์ของคนเรา
สงบ คลายเครียด ไดพ้กั 

การฝึกออกก าลงักายดว้ยวิธีโยคะ หรือวธีิเต๋า รวมทั้งการฝึกสมาธิแบบโยคะ หรือเต๋า ก็ส่งผลสะเทือน
อยา่งสูงต่อการท างานของต่อมไพนีล ในทิศทางท่ีท าใหฮ้อร์โมนเมลาโทนินเพ่ิมข้ึน และฮอร์โมนเซราโทนินล
ดลงเช่นกนั เม่ือเป็นดงันั้น จิตและกายก็จะผอ่นคลาย สงบ จมด่ิงลงไปสู่สภาวะของความมีสติส านึกท่ีลึกล ้ายิง่ข้ึน 
หลกัวชิาของโฮโม-เอก็เซลเลนส์ จึงมุ่งไปยงัการฝึกควบคุมการท างานของต่อมไพนีล ให้ขับฮอร์โมนเซราโทนิน

ให้น้อยลง เพือ่เข้าสู่สภาวะจติอนัสูงส่งท่ีจะประสบกบัแสงสวา่งอนัสุกใส รู้สึกสุขอยง่ด่ืมด ่าล ้าลึกและเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกบัจกัรวาล อนัเป็นสภาวะของการสลายตวัตน (อตัตา) อนัเลก็ท่ีท าลายความแตกต่างแบ่งแยกระหวา่ง
ตวัตนของเรากบัสรรพส่ิงรอบ ๆ ตวั 
 

(2) ต่อมพติทูอทิารี PITUITARY GLAND 
ต่อมน้ีก็ถือเป็น "ต่อมหลกั" (MASTER LAND) เช่นเดียวกบัต่อมไพนีลมีขนาดใหญ่เท่ากบัเมลด็ถัว่ น ้ าหนกัราว ๆ 

0.8 กรัม อนัท่ีจริงหนา้ท่ีของต่อมพติทูอทิารีนี ้เป็นเพยีงสถานีส่งผ่านถ่ายทอดฮอร์โมนต่าง ๆ ไปยงัต่อมอืน่ ๆ 
หรืออวยัวะส่วนอืน่ ๆ ของร่างกายเท่านั้น โดยท่ีต่อมพิตทูอิทารีน้ีจะตอ้งรับค าสัง่และข่าวสารจาก "ไฮโพทาลามสั" 
(HYPOTHALAMUS) อีกต่อหน่ึง  
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"ไฮโพทาลามสั" คอือวยัวะในสมองทีท่ าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างระบบประสาทกบัระบบต่อมต่าง ๆ รวมทั้งยงั
ท าหนา้ท่ีควบคุมปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อสภาวะอารมณ์อนัป่ันป่วนต่าง ๆ ดว้ย (อวยัวะ "ไฮโพทาลามสั" น้ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดในหลกัวชิาของโฮโม-เอก็เซลเลนส์ ซ่ึงผมคงจะน ามากล่าวถึงโดยละเอียดในภายหลงั) 
ต่อมพิตทูอิทารี สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ส่วน คือ กลีบหนา้ กลีบกลาง และกลีบหลงั ฮอร์โมนท่ีถูกขบัออกมา
จาก "กลีบหนา้" ท่ีส าคญัมีอยู ่6 ชนิด ดงัต่อไปน้ีคือ 
(ก) ฮอร์โมนกระตุน้การเจริญเติบโต (STN) 
(ข) ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมเพศ (GTH) 
(ค) ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมไทรอยด ์(TSH) 
(ง) ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมอะดรีนลั (ACTH) 
(จ) ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมพาราไทรอยด ์
(ฉ) ฮอร์โมนกระตุน้ต่อมนม (LTH) 
จะเห็นไดว้า่ฮอร์โมนท่ีถูกขบัออกมาจาก "กลีบหนา้" ของต่อมพิตทูอิทารีนั้น ไดค้วบคุมหรือมีบทบาทอยา่งส าคญั
ต่อการท างานของต่อมหลกั ๆ ในร่างกายเกือบทั้งหมดเลยทีเดียว ส าหรับฮอร์โมนท่ีถูกขบัออกมาจาก "กลีบกลาง" 
นั้น ท่ีส าคญัคือ ฮอร์โมนท่ีท าใหผ้ิวหนงัเป็นสีด าคล ้า ส่วนฮอร์โมนท่ีถูกขบัออกมาจาก "กลีบหลงั" นั้นท่ีส าคญัมี
อยู ่2 ชนิด คือ ฮอร์โมนท่ีท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนกบัดูดซบัน ้ า และฮอร์โมนท่ีท าใหก้ลา้มเน้ีอบริเวณล าไส ้
กระเพาะปัสสาวะหดตวั 

 

(3) ต่อมน า้ลาย SALIVARY GLAND 
ต่อมน้ีนอกจากจะผลิตน ้ าลายแลว้ ยงัผลิตฮอร์โมนชนิดหน่ึงออกมาซ่ึงท าหนา้ท่ีกระตุ้น 

การเจริญเตบิโตของอวยัวะทีแ่ข็ง ๆ ในร่างกายคน อย่างกระดูกและฟัน นอกจากน้ียงัมีบทบาทในการชะลอความ
ชราอีกดว้ย 
 

(4) ต่อมพาราไทรอยด์ PARATHYROID GLAND  
ต่อมน้ีมีขนาดเลก็เท่ากบัเมลด็ขา้ว อยูติ่ดต่อมไทรอยดด์า้นหลงั ต่อมน้ีผลิตฮอร์โมนออก 
มาชนิดหน่ึง ทีีี่ท าหน้าทีค่วบคุมระดบัความเข้มข้นของแคลเซ่ียมในกระแสเลอืด กบัช่วยการเจริญเตบิโตของ
กระดูกและฟัน ถา้ร่างกายขาดฮอร์โมนประเภทน้ี จะท าใหเ้กิดโรคทางประสาท โรคตา ผิวหนงั ผมหยาบกระดา้ง 
แต่ถา้ร่างกายมีฮอร์โมนประเภทน้ีมากเกินไป ก็จะท าใหเ้ป็นโรคกระดูกเปราะ 
 

(5) ต่อมไทรอยด์ THYROID GLAND 
ต่อมน้ีมีลกัษณะคลา้ยผเีส้ือท่ีเกาะอยูบ่นหลอดเสียงบนล าคอ ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัคนัเร่งของรถยนต ์กล่าวคือต่อม
ไทรอยดน้ี์เป็นตวัเร่งการท างานของร่างกายหรือท าให้ช้าลง โดยผ่านการควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
การควบคุมอณุหภูมใินร่างกายให้คงที ่กบัควบคุมการผลิตพลงังานในร่างกายใหค้งท่ี นอกจากน้ี ต่อมน้ียงัท า
หนา้ท่ีควบคุมการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ อีกทั้งยงัควบคุมกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสียใน
ร่างกายอีกดว้ย 
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              เพราะฉะนั้นการท่ีคนเราจะใชชี้วติอยา่งซึมเซาไร้ชีวติชีวา หรือใชชี้วติอยา่งคึกคกั กระตือรือร้น ก็ข้ึนอยู่
กบัฮอร์โมนต่อมไทรอยดท่ี์ขบัออกมาน้ีดว้ยเช่นกนั โดยปกติในวนัหน่ึง ๆ ฮอร์โมนตอ่มไทรอยดจ์ะถูกขบัออกมา
ราว ๆ 1/100 มิลลิเมตร เม่ือมนุษยเ์ราเร่ิมแก่ตวัลง ต่อมไทรอยดก็์จะเร่ิมเส่ือมถอยลงดว้ยเช่นกนั เพราะฉะนั้นจึง
ไม่แปลกท่ีคนชรามกักลายเป็นคนข้ีหนาวทั้งน้ีก็เพราะวา่การเกิดความร้อนในร่างกายเร่ิมไม่พอเพียง เน่ืองจากการ
ท างานของต่อมไทรอยดเ์ส่ือมลง  
 

(6) ต่อมไทมสั THYMUS GLAND 
ต่อมน้ีตั้งอยูบ่นดา้นหลงัของกระดูกทรวงอก บริเวณเหนือหวัใจ ในบรรดาอวยัวะภายในทั้งหมด ต่อมนีเ้ป็น
อวยัวะทีเ่ส่ือมถอยเร็วทีสุ่ด กล่าวคือในวยัเด็กทารก ต่อมน้ีจะมีขนาดใหญ่มาก แต่เม่ือแตกเน้ือหนุ่มมนัจะค่อย ๆ 
หดเลก็ลงเหลือเพียง 1/4 ของขนาดเดิมเท่านั้น ต่อมไทมสัน้ีมีบทบาทส าคญัในการควบคุมภูมิคุม้กนัโรคใน
ร่างกายของคนเรา 
 

(7) ตบัอ่อน PANCREAS 
ตบัอ่อนอยูใ่นบริเวณเกือบใตก้ระเพาะอาหาร ตบัอ่อนนอกจากจะหลัง่น า้ย่อยทีใ่ช้ในการย่อยอาหารลงในล าไส้เลก็
แล้ว มนัยงัหลัง่ฮอร์โมนทีม่ช่ืีอว่าอนิซูลนิออกมาอกีด้วย อินซูลินมีหนา้ท่ีช่วยลดปริมาณของกลูโคสในกระแส
เลือดใหน้อ้ยลง ความบกพร่องในตบัอ่อนจะก่อใหเ้กิดโรคเบาหวานข้ึนได ้
 

(8) ต่อมอะดรีนลั ADRENAL GLAND 
วา่กนัวา่ต่อมน้ีมีความส าคญัรองจากต่อมพิตทูอิทารีเท่านั้น เพราะเป็นต่อมท่ีมบีทบาทเฉพาะยามเกดิเหตุฉุกเฉิน
วกิฤตทีท่ าให้ต้อง "สู้" ต่อมนีจ้ะผลติฮอร์โมน ซ่ึงให้พลงังานในการต่อสู้หรือมพีฤตกิรรมอย่างกล้าหาญในยาม
ฉุกเฉินสูงกว่ายามปกตถิึง 10 เท่า ฮอร์โมนนั้น เรียกวา่อะดรีนาลีนในสภาวะวกิฤตท่ีร่างกายจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงั
กลา้มเน้ือทุกส่วน สมองของคนเราจะสัง่การฉบัพลนัส่งข่าวสารน้ีไปยงัต่อมอะดรีนลั ต่อมน้ีจะผลิตอะตรีนาลีนอ
อกมา ใหเ้ขา้ไปในกระแสโลหิต ซ่ึงฮอร์โมนน้ีจะช่วยกระตุน้หวัใจ และช่วยขยายเสน้โลหิตท่ีน าเลือดไปเล้ียง
กลา้มเน้ือใหใ้หญ่ข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยกระตุน้ต่อมเหง่ือใหท้ างานเพ่ือร่างกายจะไดเ้ยน็ลง    อะดรีนาลีนยงัช่วย
ถ่วงการเคล่ือนไหวของอวยัวะท่ีใชใ้นการยอ่ยอาหารใหช้า้ลง และช่วยถ่วงการหดตวัของเสน้เลือดใหช้า้ลงดว้ย 
ซ่ึงจะไปท าใหต้บัตอ้งปลดปล่อยน ้ าตาลส ารองออกมาใหแ้ก่กลา้มเน้ือ ท าใหก้ลา้มเน้ือมีพลงังานเพ่ิมข้ึนอยา่ง
เหลือเฟือในชัว่ขณะหน่ึง อะดรีนาลีนยงัท าใหเ้สน้ขนตั้งโด่ชูชนัข้ึน และขยายช่องตาด ากบัดวงตาใหเ้บิกกวา้ง เพ่ือ
วา่คนผูน้ั้นจะไดดู้น่าเกรงขามยิง่ข้ึนผูท่ี้มีต่อมอะดรีนลั ท่ีไม่สามารถหลัง่สารอะดรีนาลีนออกมาไดอ้ยา่งเพียงพอ 
จะไม่สามารถโตต้อบต่อวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมทนักาลในทางกลบักนั ถา้คนใดมีต่อมอะดรีนาลีนอ
อกมามากเกินไปคนผูน้ั้นก็จะอยูใ่นสภาวะของความตึงเครียดทางประสาทอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน 
 

(9) ต่อมให้ก าเนิดเซลล์สืบพนัธ์ุ SEX GLAND 
ต่อมใหก้ าเนิดเซลลสื์บพนัธ์ุ (ของสตรีคือรังไข่ ของบุรุษคือลูกอณัฑะ) หรือต่อมเพศน้ีจะ 

ท าหน้าทีท่ีเ่กีย่วกบักจิกรรมทางเพศทั้งหมด ต่อมน้ีไม่เพียงแตจ่ะผลิตเซลลสื์บพนัธ์ุออกมาเท่านั้น หากยงัผลิตสาร
ฮอร์โมนท่ีควบคุมพฒันาการทางกายภาพของร่างกายเรา กบัควบคุมพฤติกรรมทางเพศของเราแต่ละคนดว้ย 
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ต่อมเพศจะหลัง่ฮอร์โมนแอนโดรเจน (ANDROGEN) กบัฮอร์โมนเอสโทรเจน (ESTROGEN) ออกมา
โดยทีแ่อนโดรเจนเป็นฮอร์โมนเพศชาย และเอสโทรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิง แอนโดรเจนจะเพ่ิมมวลของ
กลา้มเน้ือในร่างกายใหม้ากข้ึน และโนม้น าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวรุนแรง ส่วนเอสโทรเจนจะเพ่ิมความอ่อน
นุ่ม เพ่ิมไขมนั และโนม้น าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีใฝ่สนัติ ในร่างกายของคนเราทุกคนจะผลติทั้งแอนโดรเจนและเอ
สโทรเจนออกมา และความได้สัดส่วนของฮอร์โมนสองชนดินี ้จะท าให้บุคลกิภาพของคนผู้นั้นมคีวามสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ (มเีอกภาพระหว่างหยนิกบัหยงั) 
ขั้นแรกของหลกัวชิาโฮโม - เอก็เซลเลนส์ จะเร่ิมทีก่ารฝึกฝนจกัร "มูลธาร" เพือ่สร้างและพฒันา "ต่อมเพศ" ให้
เข้มแข็งก่อนเป็นส าคญั เพราะต่อมเพศน้ีแหละ คือแหล่งพลงัท่ีส าคญัท่ีสุดในการด าเนินกิจกรรมทั้งปวงของ
มนุษย ์หลกัวชิาของโฮโม - เอก็เซลเลนส์นั้น มุ่งท่ีจะพฒันาและควบคุมพลงัทางเพศท่ีรุนแรงน้ี ไปในทิศทางท่ี
ก่อใหเ้กิดสติปัญญา และพลงักายท่ีเขม้แขง็เพ่ือน าไปใชใ้นการท างานท่ีสร้างสรรค ์
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รายละเอยีดจักระส าคัญทั้ง 7 จุด 
จักระ 1  มูลธาร (ดอกบัว 4 กลบี) 

ตั้งอยู่ตรงกระดูกก้นกบทีป่ลายสุดของกระดูกสันหลงั (กระดูกกระเบนเหน็บปล้องที ่4) อยู่
ระหว่างอวยัวะเพศ และทวารหนัก  เป็นรากฐานของระบบจักระ หรือระบบพลงังาน เป็นพืน้ฐาน
ของพลงัชีวติ และเป็นกลไกทีท่ าให้สืบทอดพนัธ์ุเป็นมนุษย์อยู่ในโลกทุกวันนี ้  

 
 

ศูนย์พลงั สีแดง 

ทีต่ั้ง กนักบ 

ธาตุ ดิน 

ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กรควบคุม ต่อมเพศ,ไต 

หน้าที่ 

เป็นรากฐานของระบบจักระหรือระบบพลงังาน 
เป็นพืน้ฐานของพลงัชีวติ และเป็นกลไกที่ท าให้สืบ
ทอดพนัธ์ุท าให้ร่างกายแข็งแรง มีชีวติชีวา มี
สัญชาตญาณในการต่อสู้เพือ่ตัวเอง มีภูมิต้านทานดี 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร์ เสียงC("โด"),เสียงสระอู 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักร์ เบสและเคร่ืองดนตรีให้จังหวะ 

อญัมณ ี, แร่ธาตุ อญัมณสีีแดง แร่ธาตุสีแดง 

อาหาร 
โปรตีนสีแดง เช่น พวกเนือ้แดงต่าง ๆ ผลไม้ ผกั พชื
สีแดง 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

จะสามารถมีสุขภาพพลานมัยทีด่ี แข็งแรง มี
ความส าเร็จในทางวตัถุ แบบนักวตัถุนิยมที่มี
ความส าเร็จ มีความมั่นคงทั้งทางกายและจิตใจ มี
ความอดทน มีความกล้าหาญในการต่อสู้เพือ่ความ
อยู่รอด  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 
โลภ เป็นคนเห็นแก่ตัว มีความอ่อนแอ มักโกรธ มี
ความเครียด ท้องผูกเสมอ ปวดตามกระดูกสันหลงั  
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จักระ 2  สวาธิษฐาน (ดอกบัว 6 กลบี) 

อยู่ตรงปลายก้นกบ บริเวรณกระดูกเอวปล้องที ่1 เป็นศูนย์กลางเกีย่วกบัพลงัทางเพศ 
รวมทั้งความเช่ือมั่นในตนเองควบคุมระบบการสืบพนัธ์ุ, การขับกากอาหารและของเสียออกจาก
ร่างกาย (ระบบการขับถ่าย) รวมทั้งการตั้งครรภ์และการคลอด 
 

ศูนย์พลงั สีส้ม 

ทีต่ั้ง สะดือ 

ธาตุ น ้า 
ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กรควบคุม ต่อมอะดรีนัล,ตับอ่อน  

หน้าที่ 
ควบคุมระบบการสืบพนัธ์ การขับกากอาหารและ
ของเสียออกจากร่างกาย ให้เกดิความรู้สึกทางเพศ 
น าอาหารไปหล่อเลีย้งร่างกาย ท าให้มีชีวติชีวา 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร์ เสียงD("เร"),เสียงสระโอ 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักร์ เบสและเคร่ืองดนตรีประเภทตี,เคาะและเป่า 

อญัมณ ี, แร่ธาตุ อญัมณสีีส้ม โกราล แร่ธาตุสีส้ม 

อาหาร ส้มและน า้ส้ม ผลไม้ ผกั พชืสีส้ม 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

จะสามารถรู้จักให้และรับ ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
ชอบความเปลีย่นแปลง ยอมรับความคิดใหม่ ๆ 
แปลก ๆ รู้จักยอมตัวอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ดี มี
ความคิดในทางสร้างสรรค์ร่วมกบัเพือ่นมนุษย์  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 

มักมากในกามคุณ มีปัญหาเร่ืองทางเพศ สับสน 
วุ่นวาย เห็นแก่ตัว อจิฉา ริษยา ต้องการทีจ่ะ
ครอบครองทั้งทีไ่ม่สามารถ มีปัญหาเกีย่วกบั
กระเพาะ ไร้สมรรถภาพทางเพศ  
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จักระ 3 มณปุีระ(ดอกบัว 8 กลบี) 

อยู่ตรงแนวสะดือตัดกบักระดูกสันหลงั เป็นศูนย์กลางของการหยัง่รู้ ณ จุดนีเ้ป็นศูนย์กลาง
ของร่างกาย ควบคุมระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสีย 
 

ศูนย์พลงั สีเหลือง 
ทีต่ั้ง กลางหัวใจกบัสะดือ 

ธาตุ ไฟ 

ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กรควบคุม 
โซล่าเพลกซัส,ต่อมอะดรีนัล,ตับอ่อน,ม้าม,ตับ,

กระเพาะอาหารต  

หน้าที่ 
ช่วยให้ระบบประสาทท างานได้ดี ควบคุมระบบ
ย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสีย ช่วยการ
สันดาบ ( metabolism ) ควมคุมอารมณ์ 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร์ เสียงE("มี"),เสียงสระอา 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักร์ ขล่ย เคร่ืองเป่า เคร่ืองสาย และเปียโน 

อญัมณ ี, แร่ธาตุ อญัมณสีีเหลอืง แก้วตาเสือ ทองค า แร่ธาตุสีเหลอืง 

อาหาร ผลไม้ ผกั พชืสีเหลอืง 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

จะสามารถมีความมั่นใจในตวัเอง มีเจตน์จ านงค์
แน่วแน่ ควบคุมความต้องการของตนเองได้ 
ตื่นตัวเสมอ มีอารมณ์ขัน มีความร่าเริงแจ่มใส เช่ือ
ในความเป็นอมตะ  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 
เป็นคนทีม่ีความหวาดระแวง ไม่เช่ือมั่นในตัวเอง 
มักมีความโกรธ เกลียด มีปัญหาระบบขับถ่ายและ
ย่อยอาหาร  
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จักระ 4 อนาหตะ (ดอกบัว 10 หรือ 12 กลบี) 

อยู่ตรงแนวหัวใจตัดกบักระดูกสันหลงั บริเวณกระดูกสันหน้าอกปล้องที่1,2และ3) เป็น
ศูนย์รวมของความรักที่แท้จริง รวมทั้งการพฒันาจิตใจ ด้วยความเมตตากรุณา และความเสียสละ 
ควบคุมระบบหมุนเวยีนโลหิต, หัวใจและระดับไขมันในเส้นเลอืด 
 

ศูนย์พลงั สีเขียว 

ทีต่ั้ง ทรวงอก 

ธาตุ ลม 
ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กระควบคุม ต่อมไทมัส,หัวใจ,ปอด 

หน้าที่ 

ควบคุมระบบหมุนเวยีนโลหิต ,หัวใจและระดับ
ไขมันในเส้นเลอืด รับพลงัมาจากจักรวาล เทพ 
หรือวิญญาณช้ันสูง ท าให้เกดิพลงัชีวติทีส่มบูรณ์ 
โลหิตไหลเวยีนดี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร์ เสียงF/F#("ฟา"),เสียงสระเอ 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักร์ พณิ ออร์แกน เปียโน และเคร่ืองสายทั้งหมด 
  

อญัมณ ี, แร่ธาตุ หยก เพชร พลอย สีมรกต 

อาหาร ผลไม้ ผกั พชืสีเขียว 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

มีความรักทีแ่ท้จริง มีอปัปมัญญาธรรม สงสาร
เพือ่นมนุษย์ ให้อภัย ยอมรับความคิดเห็นของ
เพือ่นมนุษย์ เปิดเผย อยู่ร่วมกบัเพือ่นมนุษย์อย่าง
มีความสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 
จะผดิหวงัเร่ืองความรัก เอาแต่ใจตัวเอง ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ โรคหัวใจ การไหลเวยีนโลหิตไม่ดี  
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จักระ 5 วสุิทธะ (ดอกบัว 16 กลบี) 

อยู่ตรงบริเวณเส้นแนวไหล่ตัดกบักระดูกสันหลงั กระดูกคอปล้องที ่3  ควบคุมระบบทางเดินหายใจ 
และผวิหนัง 
 

ศูนยพ์ลงั สีน า้เงินอ่อน หรือสีฟ้า 

ทีต่ั้ง ล าคอ 

ธาตุ อากาศ 

ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กรควบคุม ต่อมไธรอยด์,ต่อมพาราไธรอยด์,ต่อมน า้ลาย 

หน้าที่ 
ควบคุมระบบทางเดินหายใจและผวิหนัง การ
แสดงออกทางค าพูด เสียง การส่ือความหมาย 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร เสียงG("ซอล"),เสียงสระเอะ อ ิอุ และอะ 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักร พณิ ออร์แกน เปียโน และเคร่ืองสายเสียงสูง 

อญัมณ ี, แร่ธาตุ เพชร พลอย สีน า้เงินอ่อน 

อาหาร ผลไม้ พชืผกั สีน า้เงินอ่อนหรือสีฟ้า 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

มีความสามารถในการแสดงวาทะศิลป์ ส่ือ
ความหมายได้ชัดเจน พูดแบบถ่อมตน สร้างสรรค์ 
มีความเมตตา เช่ือถือได้ ให้เกยีรติผู้อืน่ สุภาพ
อ่อนโยน  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 

ไม่สามารถส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน มีปัญหา
ในการพูด ใช้ความรู้อย่างไม่ฉลาด ขาดการใช้
วจิารณญาณ มีความหดหู่ ไม่ร่าเริง มีปัญหา
เกีย่วกบัไธรอยด์  
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จักระ 6  อาชญะ (ดอกบัว 2 กลบีใหญ่ และกลบีย่อย 100 กลบี) 

อยู่ตรงกลางหน้าผาก กระดูกคอปล้องที ่1 เปรียบเสมือนนัยน์ตาของปัญญา ใช้เป็นตาที ่3 

(ญาณวเิศษ) ส าหรับการติดต่อกบัส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเบือ้งบน ควบคุมสติปัญญา, ความนึกคิด, ความ
เฉลยีวฉลาด, และระบบประสาท  
 

ศูนยพ์ลงั สีน า้เงิน 

ทีต่ั้ง หน้าผากหรือเหนือระหว่างคิว้ 

ธาตุ แสงสว่าง 

ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กรควบคุม ต่อมพตูิอทิารี 

หน้าที่ 

ควบคุมสติปัญญา ความนึกคิด ความเฉลยีว
ฉลาดและระบบประสาท เป็นตาทีส่าม ใช้
ชีวติชีวาแก่สมองส่วนล่างและระบบประสาท
ให้เกดิญาณทัศนะ 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร เสียงA("ลา"),เสียงสระโอ 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักร์ พณิ ออร์แกน เปียโน และเคร่ืองสายเสียงสูง 

อญัมณ ี, แร่ธาตุ อญัมณสีีน า้เงินแก่และแร่ธาตุสีน า้เงินแก่ 

อาหาร ผลไม้ พชืผกัสีน า้เงินแก่ 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

จะสามารถเข้าสมาธิได้ง่าย เกดิวปัิสสนาญาณ 
มีตาทพิย์ จิตใจสงบสุข มีความจงรักภักดี 
สัมผสักบัส่ิงทีสั่มผสัได้ยาก มีจินตนาการ
ในทางทีด่ี  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 
ขาดสมาธิ มีความกลวั ชอบเยาะเย้ย ถากถาง 
เครียด ปวดหัว สายตามีปัญหา ฝันร้าย เบื่อ
หน่ายโลกอย่างไม่มีเหตุผล 
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จักระ 7 สหัสสราร (ดอกบัว 1,000 กลบี) 

อยู่ตรงกลางกระหม่อม หรือจุดตัดของเส้นทีล่ากจากปลายจมูก ผ่านกลางหน้าผาก ตัดกบั
เส้นทีล่ากจากหูซ้ายไปหูขวา เปรียบเสมือนมงกุฎดอกบัว  ควบคุม ระบบประสาททั้งหมดของ
ร่างกาย เป็นศูนย์ควบคุมทุกจักระ เป็นจุดรับพลงัจักรวาล และท าการกระจายไปทัว่ร่างกาย เป็นจุด
ทีส่ามารถรักษาอาการเจ็บป่วย ทีจั่กระอืน่ไม่สามารถรักษาได้โดยตรง  
 
 

ศูนย์พลงั สีม่วง 

ท่ีตั้ง กระหม่อม 

ธาตุ รู้ , เจตน์จ านงค์ 

ต่อมไร้ท่อและอวยัวะทีจั่กรควบคุม ต่อมไพนีล ไฮโพทาลามัส 

หน้าที่ 
ควบคุมระบบประสาททั้งหมดของร่างกาย เป็น
ศูนย์ควบคุมทุกจักระ ให้ชีวติชีวา ช่วยสมอง
ส่วนบน 

คีย์โน้ตและเสียงสระประจ าจักร เสียงB("ที"),เสียงสระอี 

ดนตรีทีส่ร้างความสมดุลประจ าจักระ พณิ ออร์แกน เปียโน และเคร่ืองสายเสียงสูง 

อญัมณ ี, แร่ธาตุ เพชร , พลอย สีม่วง 

อาหาร ผลไม้ พชืผกัสีม่วง 

ถ้ามีคุณภาพหรือได้เรียนรู้ 

จะสามารถสัมผสักบัส่ิงทีเ่รามองไม่เห็น เช่น 
วญิญาณในภพภูมิต่าง ๆ เช่ือเกีย่วกบัเทพและ
วญิญาณระดับต่าง ๆ และสามารถติดต่อได้ มี
เอกภาพ มีอุดมคติ เสียสละ เช่ือเร่ืองการเวียนว่าย
ตายเกดิ และชีวตินอกโลกว่ามีจริง  

ถ้าไม่มีคุณภาพหรือมีพลงัน้อย 
จะขาดความกระตือรือร้น สับสนวุ่นวาย มีความ
ลงัเล ท าตัวแปลก เหินห่างสังคม แก่เกนิวยั ไม่เช่ือ
เกีย่วกบัศาสนา 
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สรุปความสัมพนัธ์ของระบบจักระกบัอวยัวะภายในร่างกาย 
 

จักระ 1 (Base Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและ
อวยัวะที่จักร
ควบคุม

• ต่อมเพศ,ไต

 
 

 

จักระ 2 (Sex Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและอวยัวะที่
จักรควบคุม

• ต่อมอะดรีนัล,ตับอ่อน 
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จักระ 3 (Solar Plexus Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและอวยัวะที่
จักรควบคุม

• โซล่าเพลกซัส,ต่อม
อะดรีนัล,ตับอ่อน,ม้าม,
ตับ,กระเพาะอาหาร

 
 

จักระ 4(Heart Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและอวยัวะ 
ที่จักระควบคุม

• ต่อมไทมัส,หัวใจ,ปอด
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จักระ 5(Throat Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและอวยัวะ  ที่
จักรควบคุม

• ต่อมไธรอยด์,ต่อมพารา
ไธรอยด์,ต่อมน า้ลาย

 
 
 

จักระ 6(Ajna Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและ
อวยัวะที่จักร
ควบคุม

• ต่อมพิตูอทิารี
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จักระ 7 (Crown Chakra)

• ต่อมไร้ท่อและอวยัวะที่
จักรควบคุม

• ต่อมไพนีล ไฮโพทาลามัส

 
 

จากข้อมูลข้างบนนี้ท าให้เราค้นพบความสัมพนัธ์ของต่อมไร้ท่อและอวยัวะภายในที่แต่ละ
ต่อมไร้ท่อควบคุมอยู่   ซ่ึงความสมดุลทีเ่กดิขึน้กบัจักระทั้ง 7 ย่อมส่งผลดีกบัการท างานของอวยัวะ
ต่าง ๆ ทีต่่อมไร้ท่อเหล่าน้ันที่เกีย่วข้อง 

ซ่ึงจากทฤษฎกีารบ าบัดด้วยพลงัคลืน่เสียง  ถ้าส่งพลงัคลื่นเสียงทีม่ีความถี่เฉพาะทีแ่ละ
เหมาะสมสอดคล้องกบัคลืน่ความถี่เฉพาะต่าง ๆ เหล่าน้ัน  กจ็ะช่วยกระตุ้นการท างานของต่อมไร้
ท่อหรือจักระน้ันได้    ดังน้ันการใช้พลงัคลืน่เสียงทีเ่หมาะสมนอกจากจะช่วยฟ้ืนฟูความไม่สมดุล
ของจักระและต่อมไร้ท่อแล้ว  ยงัก่อให้เกดิผลดีต่อการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ทีจั่กระเหล่าน้ัน
เกีย่วข้อง   
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ความสัมพนัธ์ของจกัระกบัระบบสมอง 
 

 
 

      จากการท่ีต าแหน่งของเจ็ดจกัระด ารงครอบคลุมอยูต่ามแนวแห่งสมองและไขสันหลงั   ซ่ึงจาก
การคน้ควา้ของนกัฝึกพลงัจิตในสาขาแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ของกลุ่มวชิาพลงัจกัรวาลใน
ต่างประเทศ  ท่ีมีลูกศิษยจ์  านวนมากท่ีมีอาชีพเป็นนายแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ ไดส้นใจศึกษา
เร่ืองของการพฒันาศกัยภาพสมองเป็นพิเศษ  ไดใ้หข้อ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์แห่งจกัระ
และสมองส่วนต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถสรุปความรู้ท่ีส าคญัยิง่ยวดต่อการพฒันาศกัยภาพมนุษยไ์ดด้งัน้ี 

สมองส่วนสัตว์เลือ้ยคลาน(Reptlalian)        สัมพนัธ์กบั    จกัระ  1-4 

สมองส่วนอารมณ์(Paleomammalian)                 สัมพนัธ์กบั  จกัระ   5-6 

สมองส่วนปัญญา (Neammaian)                          สัมพนัธ์กบั  จกัระ   6-7 
       จากความรู้ดงักล่าวถา้เราตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมองส่วนใด  เราก็สามารถใชก้ารกระตุน้จกั
ระหรือต่อมไร้ท่อท่ีจกัระต่าง ๆ เหล่านั้นเก่ียวขอ้ง  ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมการพฒันาของศกัยภาพ
สมองส่วนต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได ้
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           ซ่ึงในแนวทางของคีตะโยคะ    ไดมี้การก าหนดแนะน าถึงเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
จกัระและสมองแต่ละส่วนเอาไวด้ว้ยดงัน้ี 
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ดนตรีประเภทกลองดนตรีประเภทกลอง,,เคร่ืองเบสเคร่ืองเบส                                  
,,เคร่ืองเคาะจังหวะเคร่ืองเคาะจังหวะ ,,แตรแตร,,เปียโนเปียโน  
กระตุ้นสมองส่วนสัตว์เลือ้ยคลานกระตุ้นสมองส่วนสัตว์เลือ้ยคลาน

ท าให้เกิดพลังแห่งร่างกายและอารมณ์ท าให้เกิดพลังแห่งร่างกายและอารมณ์
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ดนตรีดนตรีประเภทประเภทขลุ่ยขลุ่ย,,เคร่ืองเป่าเคร่ืองเป่า,,เคร่ืองสายเคร่ืองสาย                          
เสียงต ่าเสียงต ่า--กลางและเปียโนกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์กลางและเปียโนกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์   
ท าให้เกิดการแสดงออกทางอารมณ์และสุนทรียภาพท าให้เกิดการแสดงออกทางอารมณ์และสุนทรียภาพ
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ดนตรีประเภทเคร่ืองสายเสียงสูงดนตรีประเภทเคร่ืองสายเสียงสูง ,,ไวโอไวโอลีนลีน,,ระฆงัระฆงั
ออร์แกนออร์แกน,,พิณตัง้กระตุ้นสมองส่วนปัญญาพิณตัง้กระตุ้นสมองส่วนปัญญา
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ดังน้ัน  การกระตุ้นการพฒันา 7 จักระ  กเ็ท่ากบัการกระตุ้นการพฒันาสมอง7 ส่วนและ  
ต่อมไร้ท่อทั้ง 7 ต่อม  รวมทั้งอวยัวะภายในไปพร้อมกนัด้วย  ความรู้นีเ้ป็นความลกึลบัในการพฒันา
ศักยภาพมนุษย์กว่าห้าพนัในปีของโยคะศาสตร์  ทีส่ร้างความอศัจรรย์ในความรู้อันลกึซ้ึงแห่ง
ศาสตร์โยคะทีเ่ป็นศาสตร์สากลแห่งการพฒันาศักยภาพร่างกาย,สมองและพลงัจิต  ส าหรับมนุษย์
แห่งโลกนี้โดยไม่มีการจ ากดัชาติพนัธ์ุและศาสนา 
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ตารางวเิคราะห์คนตาม 7  จกัระ 
 

                                          คุณภาพจกัระทางดา้นลบ                                        คุณภาพจกัระทางดา้นบวก  
จกัระ1 

 

 
อ่อนแอ ไม่มีความส าเร็จในทางวตัถุ ไม่มีความมัน่คงทั้งทางกายและจิตใจ มกัเห็นแก่ตวั  
มกัโกรธ มกัเครียด  ขาดความกลา้หายในการต่อสู้เพื่อความอยูร่อด  
มกัมีปัญหาทอ้งผกูเสมอ ปวดตามกระดูกสันหลงั 

แขง็แรง มีความส าเร็จในทางวตัถุ  มีความมัน่คงทั้งทางกายและจิตใจ มีความอดทน มีความ
กลา้หาญในการต่อสู้เพื่อความอยูร่อด  

 

จกัระ2 

 

ไม่รู้จกัการให้และรับ ขาดการควบคุมอารมณ์ท่ีดี ไม่ชอบความเปล่ียนแปลง ไม่ยอมรับ
ความคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ  ไม่อาจอยูร่่วมกบัครอบครัวไดดี้ ไม่มีความคิดในทาง
สร้างสรรคร่์วมกบัเพื่อนมนุษย ์มกัมากในกามคุณ มีปัญหาเร่ืองทางเพศ สับสน วุน่วาย 
เห็นแก่ตวั อิจฉา ริษยา ตอ้งการท่ีจะครอบครองทั้งท่ีไม่สามารถ 
 มีปัญหาเก่ียวกบักระเพาะ ไร้สมรรถภาพทางเพศ  

จะสามารถรู้จกัให้และรับ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ ชอบความเปล่ียนแปลง ยอมรับความคิดใหม่ 
ๆ แปลก ๆ รู้จกัยอมตวัอยูร่่วมกบัครอบครัวไดดี้ มีความคิดในทางสร้างสรรคร่์วมกบัเพื่อน
มนุษย ์ 

 

จกัระ3 

 

เป็นคนท่ีมีความหวาดระแวง ไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง  ไม่มีเจตน์จ านงคแ์น่วแน่  ไม่มี
ความเพียงพอไม่สามารถควบคุมความตอ้งการของตนเองได ้ ขาดการต่ืนตวั ขาด
อารมณ์ขนัและความร่าเริงแจ่มใส  ไม่เช่ือมัน่ในตวัเอง มกัมีความโกรธ เกลียด  
มีปัญหาระบบขบัถ่ายและยอ่ยอาหาร  

จะสามารถมีความมัน่ใจในตวัเอง มีเจตน์จ านงคแ์น่วแน่  มีความเพียงพอสามารถควบคุม
ความตอ้งการของตนเองได ้ต่ืนตวัเสมอ มีอารมณ์ขนั มีความร่าเริงแจ่มใส เช่ือในความเป็น
อมตะ  

 

จกัระ4 

 

ไม่มีความรักที่แทจ้ริง  ขาดความสงสารเพื่อนมนุษย ์ไม่มีจิตให้อภยั  ไม่ยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนมนุษย ์ ปกปิดลึกลบั  ชอบอยูล่  าพงั ขาดความสุขในการอยูร่่วมกบั
เพื่อนมนุษย ์ มุ่งเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตวั  เอาแต่ใจตนเอง มกัจะผิดหวงัเร่ืองความรัก 
ควบคุมตวัเองไม่ได ้ 
มกัเป็นโรคโรคหัวใจ การไหลเวยีนโลหิตไม่ดี  

มีความรักที่แทจ้ริง  สงสารเพื่อนมนุษย ์ให้อภยั ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนมนุษย ์เปิดเผย 
อยูร่่วมกบัเพื่อนมนุษยอ์ยา่งมีความสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตวั  

 

จกัระ5 

 

ไม่สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน มีปัญหาในการพูด ใชค้วามรู้อยา่งไม่ฉลาด  
มกัพูดยกตนข่มท่านขาดการใชว้ิจารณญาณ ขาดความคิดสร้างสรรค ์ขาดความเมตตา 
ขาดความน่าเช่ือถือ ไม่ให้เกียรติผูอ่ื้น  ขาดความสุภาพอ่อนโยน มีความหดหู่ ไม่ร่าเริง  
มกัมีปัญหาเก่ียวกบัไธรอยด ์ 

มีความสามารถในการแสดงวาทะศิลป์ ส่ือความหมายไดช้ดัเจน พูดแบบถ่อมตน สร้างสรรค ์
มีความเมตตา เช่ือถือได ้ให้เกียรติผูอ่ื้น สุภาพอ่อนโยน  

 

จกัระ6 

 
ขาดสมาธิ เขา้สมาธิไดย้าก จิตใจไม่สงบสุข ขาดความจงรักภกัดี   มีจินตนาการในทางท่ี
ท าลายลา้ง มีความกลวั ชอบเยาะเยย้ ถากถาง มกัเครียด ปวดหัว สายตามีปัญหา ฝันร้าย 
เบ่ือหน่ายโลกอยา่งไม่มีเหตุผล 

จะสามารถเขา้สมาธิไดง่้าย เกิดวปัิสสนาญาณ มีตาทิพย ์จิตใจสงบสุข มีความจงรักภกัดี 
สัมผสักบัส่ิงท่ีสัมผสัไดย้าก มีจินตนาการในทางท่ีดี  

 

จกัร7 

 
จะขาดความกระตือรือร้น สับสนวุ่นวาย มีความลงัเล ท าตวัแปลก เหินห่างสังคม แก่เกิน
วยั ไม่เช่ือเก่ียวกบัศาสนา 

จะสามารถสัมผสักบัส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น เช่น วิญญาณในภพภูมิต่าง ๆ เช่ือเก่ียวกบัเทพและ
วญิญาณระดบัต่าง ๆ และสามารถติดต่อได ้มีเอกภาพ มีอุดมคติ เสียสละ เช่ือเร่ืองการเวยีน
วา่ยตายเกิด และชีวิตนอกโลกวา่มีจริง  

 

 

การใช้ตารางวเิคราะห์แห่งสุขภาพ 7  จักระ   
ให้ตรวจสอบดูว่าตนเองน้ันมีลกัษณะทีส่อดคล้องกบัจักระทางด้านคุณภาพทางบวก หรือ

ทางด้านคุณภาพทางลบ ถ้ามีลกัษณะสอดคล้องกบัคุณภาพทางบวก แปลว่าอวัยวะและจิตใจในส่วน
ทีจั่กระน้ันเกี่ยวข้องไม่มีปัญหา  แต่ถ้ามีลกัษณะสอดคล้องกบัคุณภาพทางลบในจักระใดจักระหน่ึง
เพยีงจักระเดียว  โปรดให้ความระมัดระวงัสุขภาพร่างกายและจิตใจทีอ่าจจะเส่ือมโทรมไปตาม
คุณภาพแห่งจักระน้ันตราบเท่าทีเ่รายงัไม่ได้แก้ไขปรับปรุงฟ้ืนฟูให้จักระกลบัมามีคุณภาพตามเดิม 

        


