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 บทน า 
คตีะ-โยคะ-ศาสตร์แห่งสุขภาพดี 

และยกระดบัศักยภาพมนุษย์ด้วยพลงัคลื่นเสียง 
(KITAYOGA  SCIENCE OF SOUND WAVE POWER FOR GOOD HEALTH 

AND UPGRADE HUMAN POTENTIAL 
 
              ขา้พเจา้จบปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)  มาสมคัรเป็นอาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการจดัการ  สอนหนงัสืออยูท่ี่มหาวทิยาลยัศรีปทุมอยู ่6 ปี และ
มหาวทิยาลยัคริสเตียนนครปฐม 2 ปี   ต่อมาปี พ.ศ. 2540  ลาออกมาท างานโรงเรียนของครอบครัว
ท่ีโรงเรียนถนอมพิศวทิยา  ในต าแหน่งผูช่้วยครูใหญ่  ในปี 2540  และในปี 2552 จึงไดรั้บผดิชอบ
ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ 

ในปีแรกระหวา่งท่ีไดท้  างานในต าแหน่งผูช่้วยครูใหญ่ มีเด็กนกัเรียนคนหน่ึง  ไดพ้บ
นกัเรียนคนหน่ึงในระดบัปฐมวยั เป็นเด็กพิเศษท่ีมีอาการออทิสติก  เป็นเด็กท่ีมีอาการสมาธิสั้นมาก 
ชอบเดินไปมาไม่อยูใ่นห้องเรียน น าความยุง่ยากในการจดัการเรียนการสอนของครูประจ าชั้นเป็น
อยา่งยิง่ ขา้พเจา้กบัครูประจ าชั้นต่างก็พยายามหาแนวทางแกไ้ขอยา่งยากล าบาก  พอดีมีการจดังาน
วนัการศึกษาพิเศษ ท าให ้โดยมีโอกาสไดฟั้งการบรรยายของ ดร.นยัพินิจ คชภกัดี  พดูถึงเร่ืองสมอง  
และอาจารยจ์อม ชุ่มช่วย พดูถึงเร่ืองของการรักษาอาการของเด็กสมาธิสั้น   ซ่ึงอาจารยจ์อมแนะน า
วา่ทางท่ีจะช่วยเด็กกลุ่มน้ีไดต้อ้งใชก้ารเพิ่มสมาธิใหเ้ขาจึงจะลดอาการท่ีผิดปกติลงได ้  

จากวนันั้นท าให้ผมพยายามไดศึ้กษาศาสตร์ทางดา้นสมองและทางดา้นสมาธิอยูน่าน  จนใน
ท่ีสุดไปคน้พบในอินเตอร์เน็ตในเร่ืองโมสาร์ทเอฟเฟค  โดยท่ีมีการคน้ควา้วิจยัท่ียนิูเวอร์ซิต้ีออฟ  
คาลิฟอร์เนีย โจเซฟ รอสเชอร์ ไดว้จิยัในกลุ่มนกัศึกษา  โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็นสามกลุ่ม  กลุ่ม
แรกเปิดเพลงโซนาตา ฟอทูเปียโน  กลุ่ม 2  เปิดเพลงเสียงธรรมชาติ  กลุ่มท่ี 3 ไม่เปิดเพลงเสียงเงียบ  

หลงัจากฟังดนตรีแลว้ท าการวดัแบบทดสอบทางมิติสัมพนัธ์ (  spatial temporal test)  พบวา่กลุ่ม
หน่ึงมีไอคิวสูงกวา่ทั้งสองกลุ่ม  จากการทดลองดงักล่าวจึงเป็นแรงบนัดาลใจใหค้น้ควา้ลึกลงไปใน
เร่ืองศาสตร์แห่งพลงัคล่ืนเสียงจากดนตรี   รวมทั้งไดไ้ปดูงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ ท่ีศูนย์
ประชุมสิริกิตย ์ ไดพ้บกบัอาจารยส์ถิตธรรม  เพญ็สุขท่ีไดน้ าผลิตภณัฑแ์วน่แสงและดนตรีบ าบดั
เพื่อพฒันาสมาธิ  ท าใหไ้ดจุ้ดประกายในการหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษ  

ท าใหไ้ดเ้ร่ิมคน้ควา้วิจยัทางดา้นดนตรีกบัการพฒันาศกัยภาพสมองมาตั้งแต่ปี 2541-2550 รวม
เป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี   ตั้งแต่ปี 2541-2545  ไดเ้ขียนต าราเก่ียวกบัเร่ืองดนตรีกบัการพฒันา
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ศกัยภาพสมองไว ้3 เล่ม คือ คมัภีร์อภิวฒัน์สมอง ปี พ.ศ. 2542  ซ่ึงนบัวา่เป็นการบุกเบิกแนวทาง
ใหม่ของการพฒันาสมองดว้ยเนน้การเพิ่มพนูศกัยภาพแห่งพสูมอง  จนท าใหห้นงัสือเร่ืองการ
พฒันาสมองในยคุต่อมาลว้นเดินตามแนวทางของการพฒันาสมองตามพสูมองทั้งส้ิน  พ.ศ.2543  
ไดอ้อกหนงัสือเล่มสอง    พฒันาอีคิวดว้ยเสียงเพลง และ พ.ศ. 2545  ไดอ้อกหนงัสือเล่มท่ี3    
พฒันาไอคิวอีคิวเอม็คิวและสมาธิดว้ยพลงัคล่ืนเสียง  ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง
มากมีผูค้นจ านวนมากมาย  โทรศพัทม์าสอบถาม  หรือเขา้มาพบดว้ยตนเองจ านวนมาก  เพื่อสนใจท่ี
จะน าดนตรีไปใชพ้ฒันาตนและบุตรหลาน   

นอกจากน้ียงัไดก้ารยอมรับจากสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  
เชิญไปวทิยากรบรรยายในเร่ืองดนตรีกบัการพฒันาคุณภาพชีวติเป็นจ านวนมาก  เช่น มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฆประสานมิตร  บริษทัปูนซิเมนตแ์ห่งประเทศไทย   กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้
ในปี พ.ศ. 2545 ไดรั้บรางวลันกัวจิยัยอดเยีย่มของส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  และในปี 
พ.ศ. 2549 ไดรั้บเกียรติรับเกียรติส าคญัรับเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในดา้นคณะกรรมการดนตรี
บ าบดัแห่งชาติ ของกองการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุขอีกดว้ย   

จากการศึกษาดา้นดนตรีบ าบดัอยา่งต่อเน่ือง ไดข้อ้สรุปพบวา่ ดนตรีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อ
การพฒันาศกัยภาพสมองเด็กเหล่านั้นเป็นท่ีสุด  ไดแ้ก่กลุ่มดนตรีคีตะจกัรา   ดนตรีกลุ่มน้ีเป็น
เสมือนกลุ่มแกนหลกัท่ีผมน าไปใชใ้นการวจิยัมาตลอดมา    ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่ดนตรีกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มดนตรีท่ีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลกต่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์มนัสามารถยกระดบั
ศกัยภาพสมอง,สมาธิ,และยกระดบัพลงัจิตไดอ้ยา่งสูงส่ง  ดนตรีกลุ่มน้ีค่อนขา้งหายากมาก ๆ  และมี
ความลึกลบัซบัซอ้นในการเขา้ถึงเพื่อท่ีจะประยกุตใ์ช ้ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีมากพอ  ในความรู้
ทางดา้นสมาธิ,พลงัคล่ืนเสียงทางดา้นสมองและระบบจกัระในวชิาโยคะศาสตร์  ซ่ึงถา้ถ่ายทอดกบั
ผูค้นทัว่ไปอาจจะยากต่อการเขา้ใจและเขา้ถึง โดยเฉพาะกบัคนไทยทัว่ไปท่ีอาจยดึติดกบัพุทธ
ศาสนา  ทั้งท่ีโยคะเป็นศาสตร์สากลแห่งการพฒันากายและจิตยนืยงมากวา่หา้พนัปี   รวมทั้งเทคนิค
การใชด้นตรีกลุ่มน้ีอยา่งเหมาะสมก็มีความซบัซอ้นอยา่งมาก  ท าใหท่ี้ผา่นมายงัไม่กลา้ท่ีจะรับ
เผยแพร่วชิาน้ีกบับุคคลภายนอกอยา่งเป็นทางการ   

จริง ๆ แลว้การท่ีจะศึกษาใครคนใดคนหน่ึงเราอาจตอ้งดูถึงแบก๊กราวดด์า้นการศึกษาของท่าน  
เช่น พระพุทธเจา้ ถา้เทียบกบัการศึกษาแลว้ ท่านเรียนศาตร์ทางดา้นการเป็นกษตัริยแ์ละศาสตร์ทาง
สมาธิ จากคุรุฤาษีและคุรุพราหมณ์ในพระราชวงั   พอท่านออกบวชท่านไปศึกษากบัอาฬรดาบส 
ส าเร็จรูปฌาน ถา้เทียบกบัปริญญาก็อาจไดป้ริญญาตรี ไปศึกษาต่อกบัอุทุกดาบส ส าเร็จอรูปฌาณ ถา้
เทียบกบัปริญญาก็อาจไดป้ริญญาโท  จากนั้นมาท าทุกรกิริยาท่ีดงคศิริ ท าไดอุ้กฤติมากจนประมาณ
กนัวา่ไม่มีโยคีตนใดจะท าการทุกรกิริยาไดห้นกัหนาสาหสัเท่ากบัพระพุทธเจา้  แต่การบ าเพญ็
ดงักล่าวของพระพุทธองคไ์ม่ประสบผลส าเร็จบรรลุมรรคผล  แต่ก็ถือวา่ความพยายามของพระองค์
ก็อาจเทียบเรียกไดว้า่ประกาศนียบตัรชั้นสูงมาอีกใบ  แต่หลงัจากนั้นท่านก็บ าเพญ็ตามทางสายกลาง     
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เหมือนกบัท่านไดจ้บปริญญาเอกสูงสุดส าเร็จมรรคผลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ได ้ ซ่ึงถา้ถามวา่ท่ี
พระพุทธเจา้ไดเ้รียนจบวชิาปริญญาเอกของท่านนั้น  โยคะศาสตร์ยอ่มเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีท าให้
ท่านประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี     

ซ่ึงสาวกและผูน้บัถือยคุหลงัไดมุ้่งพฒันาจิตตามหลกัสูตรปริญญาเอกตามแบบของพระพุทธเจา้
โดยไม่ไดมี้พื้นฐานกายและจิตในระดบัปริญญาตรี-โทตามหลกัแห่งโยคะศาสตร์ตามท่ีพระพุทธ
องคไ์ดล้  ่าเรียนผา่นมา  ท าให้มีความยากล าบากต่อการบรรลุธรรมเป็นอยา่งมากทั้งยงัยากเยน็แสน
สาหสัและใชร้ะยะเวลายาวนานกวา่จะเป็นพระโสดาบนัหรือพระอรหนัตไ์ด ้ท าไมหนอการบรรลุ
ธรรม เป็นพระโสดาบนัหรือพระอรหนัตใ์นยคุพุทธกาลนั้นท าไมมนัง่ายนกั 

  ตอ้งยอมรับกนัวา่พระสงฆ ์ในยคุพุทธกาลมีพื้นฐานในวชิาโยคะศาสตร์กนัเป็นอยา่งดี แมแ้ต่
ชาวบา้นก็มีความรู้ดีในวชิาโยคะศาสตร์เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวโยคะศาสตร์ถือวา่เป็นความรู้
ท่ีคนในยคุนั้นมีความรู้ความเขา้ใจในวตัรปฏิบติั เช่นเดียวกบัคนไทยสมยัน้ีท่ีสนใจธรรมก็มกัจะรู้
แนวทางปฏิบติัทางจิตในพุทธศาสนามากมายทั้งท่ีไม่ไดไ้ปบวช  ดงันั้นพวกเขาทั้งหลายมีความรู้
พื้นฐานเช่นเดียวกบัท่ีพระพุทธเจา้มี   เวลาท่ีพระพุทธเจา้เทศน์สอน ท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นต่างก็
บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบนั พระอรหนัต ์ไดอ้ยา่งง่ายดาย  เช่น ไปเทศนาธรรมท่ีเมืองราชคฤกห์ 
พบวา่มีกษตัริย ์โยคี และชาวบา้น บรรลุธรรมระดบัโสดาบนั ไม่ต ่ากวา่หม่ืนคน ในการฟังพระ
ธรรมจากพระพุทธเจา้เป็นคร้ังแรก ไม่วา่จะเป็นโยคีหรือนกับวช แมแ้ต่ชาวบา้นธรรมดาต่างก็บรรลุ
ธรรมชั้นสูงกนัอยา่งง่ายดาย ซ่ึงทั้งหมดต่างก็เป็นผูท่ี้ศึกษาวชิาโยคะศาสตร์อยา่งล ้าลึก  สังเกตจาก
ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะเทศน์สั่งสอนพระองคท์่านจะพดูวา่ โยคาวจรทั้งหลาย ก็คือคนท่ีมาฟังธรรม
กบัพระองคล์ว้นแลว้แต่เป็นโยคีกนัทั้งนั้น    

แต่ทวา่พระสงฆย์คุปัจจุบนั  ไม่ไดศึ้กษาวชิาโยคะศาสตร์ท่ีเป็นวชิาพื้นฐานระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโทท่ีพระพุทธเจา้เคยฝึกฝนก่อนท่ีจะคน้พบนวตักรรมกรรมทางจิตในระดบัปริญญาเอก 
อุปมาดัง่ผูท่ี้มีพื้นฐานแค่มธัยมหก  แต่ตอ้งการเรียนปริญญาเอก แทนท่ีจะเรียนระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโทในสาขานั้นมาก่อนจึงค่อยเรียนปริญญาเอก  แต่กลบัมุมานะเรียนระดบัปริญญาเอกเลย 
โดยไม่ไดเ้รียนวชิาพื้นฐาน  ท าใหเ้กิดความยากล าบากอยา่งแสนสาหสัในการท่ีจะบรรลุความส าเร็จ
ในการศึกษา  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่พระภิกษุท่ีกวา่จะโด่งดงัเป็นพระเกจิ ตอ้งมีอายมุาก ๆ  เพราะกวา่
จะประสบความส าเร็จในหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีปราศจากวชิาพื้นฐาน จึงตอ้งใชเ้วลาศึกษางมกนั
ยาวนานกวา่จะรู้แจง้    

ท าใหข้า้พเจา้ระลกึไปในสมยัพุทธกาลว่าท าไมคนยคุพุทธกาลจงึบรรลุพระอรหนัต์กนั
งา่ยมาก  ขา้พเจา้คดิว่าเขาคงมพีืน้ฐานในดา้นโยคะกนัมาก  เพราะวชิาโยคะในยคุนัน้คงเป็น
เสมอืนวถิชีวีติของพวกเขา  พระพุทธองคท์่านกเ็คยส าเรจ็เป็นมหาโยคมีาก่อนทีจ่ะตรสัรูม้าเป็น
พระพุทธเจา้ พืน้ฐานโยคะน่าจะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการปฏบิตัธิรรมของพุทธองค ์ แมแ้ต่มรรถ
ปฏบิตัขิองชาวพุทธทีท่ ากนัอยูต่ลอดเวลา กเ็ป็นส่วนหนึ่งของท่ามทุธาของโยค ี สิง่เหล่านี้ทีพ่วก
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เรามกัมองขา้มกนัไป  การทีข่า้พเจา้จะเลยีนแบบพระพุทธองคใ์นการพฒันาทางจติขา้พเจา้คดิ
ว่าคงจะไมผ่ดิทาง 

จากผลการปฏบิตัทิีก่ล่าวมาไดเ้ป็นก าลงัใจทีท่ าใหข้า้พเจา้สนใจในการฝึกพฒันาจติมาก
ยิง่ขึน้  ท าใหใ้นระยะต่อมาจงึไดไ้ปฝึกวชิาจากส านกัต่าง ๆ ทีเ่ปิดสอนอยา่งเป็นทางการเพิม่เตมิ
ไดแ้ก่ วชิาพลงัจกัรวาลระดบั 1 จนถงึ ระดบั 5  จากท่านอาจารยเ์ลอืงมนิด๊างนาสริา นาราดา  
อาจารยใ์หญ่ของวชิาพลงัจกัรวาล ชาวเวยีดนาม ,   วชิาพลงัปิรามดิไขกระดกู   จากฆราวาศ
ธรรมนิรนาม ,วชิากรรมฐานธาตุ 4 จากลกูศษิยใ์นดงพระเทพโลกอุดร ,วชิาสมาธธิเิบตระดบัตน้
ถงึระดบัสงู และวชิาอภวิฒัน์สมองจากอาจารยส์ถติยธ์รรม วชิาสมาธธิเิบตระดบัสงูจากต าราลบั
ของลามะทีบ่นัทกึจากการถ่ายทอดจากปากต่อปากระหว่างศษิยก์บัครชูวีติ ,วชิาอาณาปานสต ิ
16 ขัน้ จากพระครศูรกีติตสิุนทร พระอาจารยส์อนวปิสันากรรมฐานแห่งวดัเบญจมบรพติร
ตลอดจนไดศ้กึษาวชิาสหสัจะโยคะ ของท่านคุณแมศ่รมีาตาจ ี ท าใหไ้ดร้บัความรูแ้ละการพฒันา
ทางจติวญิญาณเพิม่พนูอย่างมาก   

ในปี2541  ไดจ้ดัตัง้ศูนยอ์ภวิฒัน์ปญัญา ท าการวจิยัในเดก็ระดบัปฐมวยัหลายงานวจิยั  
เพื่อหาแนวทางดนตรมีาใชเ้พื่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ ทีเ่รยีกว่ากจิกรรมอภวิฒัน์ปญัญา
เช่น การพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยัดว้ยกจิกรรมอภวิฒัน์ปญัญา ,การพฒันาการ
นอนกลางวนัดว้ยกจิกรรมอภวิฒัน์ปญัญาและการพฒันาสมาธดิว้ยกจิกรรมอภวิฒัน์ปญัญา 
ผลการวจิยัประสบความส าเรจ็เป็นทีน่่ายนิด ี ส าหรบัผลพลอยไดท้ีไ่ดร้บัจากการวจิยัคอืสามารถ
คดัเลอืกเพลงทีเ่หมาะสมและเรยีบเรยีงเป็นชุดดนตรต่ีาง ๆ ออกมามากมาย  

ภายหลงัในปี 2544-2545  ไดศ้กึษาวชิาพลงัจกัรวาลในระดบัสงู คอืระดบั 6  และ 6 
พเิศษ - ระดบั 7 และ7 พเิศษ   มคีวามประทบัในพลงัแห่งการเปิดจกัระทีใ่ชพ้ลงัแห่งมติทิี ่ 4 
ของท่านอาจารยเ์ลอืงมนิด๊าง ดาสริานาราดา อาจารยใ์หญ่แห่งวชิาพลงัจกัรวาลทีเ่คารพของ
ขา้พเจา้ ซึง่ช่วยพฒันาและสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทางจติวญิญาณของขา้พเจา้ใหก้า้วหน้าขึน้  
ท าใหเ้กดิแนวคดิทีจ่ะหลอมรวมวชิาต่าง ๆ ทีไ่ดร้ ่าเรยีนมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ในระดบั
กวา้งมากขึน้   

ในปี 2545 ไดท้ดลองจดัหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพมนุษยด์ว้ยดนตรแีละพลงัโยคะ 
ระยะเวลา 2 วนั  ส าหรบัผูม้อีายเุกนิกว่า 14 ปี   เน่ืองจากพบปญัหาทีม่ผีูส้งสยัเกีย่วกบัการฝึก
วชิาดา้นพลงัลมปราณหรอืพลงัจกัรวาลว่าพลงัทีส่่งออกมารกัษาโรคมจีรงิไหม พสิุจน์ไดห้รอืไม ่
หรอืแมแ้ต่ผูเ้รยีนเองทีม่กีารปฏบิตัไิมเ่ขม้แขง็กอ็าจเกดิความสงสยัเสยีเองและเลกิเรยีนไปใน
ทีสุ่ด ท าใหข้า้พเจา้ไดพ้ฒันาแนวทางการพฒันาดา้นการฝึกพลงัแบบใหมใ่นหลกัสตูรดงักล่าว
ขึน้ เพื่อสามารถท าใหเ้กดิผลใหเ้หน็เป็นรปูธรรม พสิูจน์ไดด้ว้ยตนเองในทนัททีีเ่รยีนจบว่าพลงั
นัน้มอียูจ่รงิ  โดยเมือ่เขา้โปรแกรมใหมท่ีจ่ดัขึน้ เมือ่ผูฝึ้กเขา้สู่สภาวะกายศกัสทิธิห์รอืสภาวะกาย
แมเ่หลก็ชวีภาพตามหลกัสตูรแลว้  เขาจะสามารถมกีารเพิม่พูนของอ านาจพเิศษแห่งประสาท
สมัผสัเกีย่วกบัพลงัธรรมชาตแิละพลงัจกัรวาลรอบตวัเขาและสามารถทดสอบความมอียูแ่ห่งพลงั
ไดด้ว้ยตนเอง เมือ่ท าการกระตุน้พลงัแห่งจกัระน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพของร่างกายใหเ้ขา้สู่
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สภาวะกายศกัสทิธิห์รอืสภาวะกายแมเ่หลก็ชวีภาพ  ซีง่เป็นสภาวะทีจ่กัระในรา่งกายไดถู้กเปิด
ออกมาทุกจกัระอย่างสมบรูณ์สู่สภาวะทพิย ์ เป็นการยกระดบัศกัยภาพมนุษยข์องพลงัแห่ง
ประสาทสมัผสัพเิศษเบือ้งตน้ขึน้มา  โดยการใชค้ลื่นเสยีงจากดนตรพีฒันาจกัระประกอบท่า
มทุธาประสานกบัพลงัการเปิดจกัระของวชิาพลงัจกัรวาลรว่มกบัวชิาพลงัแห่งมติทิี ่4  พบว่าการ
จดัอบรมในหลกัสตูรน้ีผูอ้บรม ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี    บรรลุสภาวะกายศกัสทิธิห์รอืการ
แมเ่หลก็ชวีภาพ สามารถมปีระสาทสมัผสัพเิศษดา้นพลงัธรรมชาตริอบตวัไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 
ระยะเวลาเรว็สุด 10  นาท ี  ชา้สุด  2 วนั  นบัว่าเป็นแนวทางหนึ่งแห่งการพฒันาศกัยภาพ
มนุษย ์ อนัจะเป็นการแสดงใหเ้หน็สภาวะธรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นการยนืยนัค าพดูของพุทธองค์
ทีว่่าทุกคนมคีวามเป็นพุทธะหรอืมเีมลด็โพธสิตัยอ์ยูใ่นตวัคนทุกคน และเป็นจดุเริม่ตน้ของการ
กา้วกระโดดสู่มรรคาการแสวงหาทางจติวญิญาณต่อไป   

 ตั้งแต่ปี 2541-2545  ไดเ้ขียนต าราเก่ียวกบัเร่ืองดนตรีกบัการพฒันาศกัยภาพสมองไว ้3 เล่ม 
คือ คมัภีร์อภิวฒัน์สมอง ปี พ.ศ. 2542  ซ่ึงนบัวา่เป็นการบุกเบิกแนวทางใหม่ของการพฒันาสมอง
ดว้ยเนน้การเพิ่มพนูศกัยภาพแห่งพสูมอง  จนท าให้หนงัสือเร่ืองการพฒันาสมองในยคุต่อมาลว้น
เดินตามแนวทางของการพฒันาสมองตามพสูมองทั้งส้ิน  พ.ศ.2543  ไดอ้อกหนงัสือเล่มสอง    
พฒันาอีคิวดว้ยเสียงเพลง และ พ.ศ. 2545  ไดอ้อกหนงัสือเล่มท่ี3    พฒันาไอคิวอีคิวเอ็มคิวและ
สมาธิดว้ยพลงัคล่ืนเสียง  ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากมีผูค้นจ านวนมากมาย  
โทรศพัทม์าสอบถาม  หรือเขา้มาพบดว้ยตนเองจ านวนมาก  เพื่อสนใจท่ีจะน าดนตรีไปใชพ้ฒันาตน
และบุตรหลาน   

นอกจากน้ียงัไดก้ารยอมรับจากสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  
เชิญไปบรรยายในเร่ืองดนตรีกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นจ านวนมาก  เช่น มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฆประสานมิตร  บริษทัปูนซิเมนตแ์ห่งประเทศไทย   กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้  และ
ในปี พ.ศ. 2549 ไดรั้บเกียรติรับเกียรติส าคญัรับเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในดา้นดนตรีบ าบดัแห่ง
ของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุขอีกดว้ย   

จากการศึกษาดา้นดนตรีบ าบดักวา่10  ปี ไดข้อ้สรุปพบวา่ ดนตรีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อการ
พฒันาศกัยภาพสมองมนุษยไ์ดดี้ท่ีสุด  ไดแ้ก่กลุ่มดนตรีคีตะจกัรา   ดนตรีกลุ่มน้ีเป็นเสมือนกลุ่ม
แกนหลกัท่ีผมน าไปใชใ้นการวจิยัมาตลอดมา    ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่ดนตรีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มดนตรีท่ี
ทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลกต่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์มนัสามารถยกระดบัศกัยภาพ
สมอง,สมาธิ,และยกระดบัพลงัจิตไดอ้ยา่งสูงส่ง  ดนตรีกลุ่มน้ีค่อนขา้งหายากมาก ๆ  และมีความ
ลึกลบัซบัซอ้นในการเขา้ถึงเพื่อท่ีจะประยกุตใ์ช ้ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีมากพอ  ในความรู้
ทางดา้นสมาธิ,พลงัคล่ืนเสียงทางดา้นสมองและระบบจกัระในวชิาโยคะศาสตร์  ซ่ึงถา้ถ่ายทอดกบั
ผูค้นทัว่ไปอาจจะยากต่อการเขา้ใจและเขา้ถึง โดยเฉพาะกบัคนไทยทัว่ไปท่ีอาจยดึติดกบัพุทธ
ศาสนา  ทั้งท่ีโยคะเป็นศาสตร์สากลแห่งการพฒันากายและจิตยนืยงมากวา่หา้พนัปี   รวมทั้งเทคนิค
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การใชด้นตรีกลุ่มน้ีอยา่งเหมาะสมก็มีความซบัซอ้นอยา่งมาก  ท าใหท่ี้ผา่นมายงัไม่กลา้ท่ีจะรับ
เผยแพร่วชิาน้ีกบับุคคลภายนอกอยา่งเป็นทางการ   

    จากการท่ีมีผูค้นจ านวนมากตอ้งการจะศึกษาความรู้ในเร่ืองน้ี  แต่ทวา่มีปัญหาความ
ยากล าบากในการถ่ายทอดศาสตร์น้ีออกไป  เพราะการศึกษาในวชิาน้ีค่อนขา้งเป็นเร่ืองยุง่ยาก
เน่ืองจากเป็นวชิาบูรณาการความรู้หลายสาขาวชิา ไดแ้ก่วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วทิยาศาสตร์ดา้นสมอง  
ความรู้ดา้นดนตรี  ความรู้ดา้นสมาธิ และความรู้ทางโยคะศาสตร์  ท าใหท่ี้ผา่นมาขา้พเจา้ก็เก็บ
ความรู้น้ีไวท่ี้ตวัขา้พเจา้มาตลอดไม่ไดถ่้ายทอดใหใ้คร ต่อมาขา้พเจา้ประสบกบัการป่วยท่ีไม่คิดวา่
ตวัเองอาจจะตอ้งตายไป  คือมีอาการเป็นหวดัต่อเน่ืองมีเสมหะติดต่อกนัหลายเดือน มีวนัหน่ึงไอ
ต่อเน่ืองแลว้จู่ ๆ ก็เป็นลมสลบถา้ไม่มีแฟนปลุกข้ึนมาก็คงเสียชีวติไปแลว้ หรือไม่ก็กลายเป็นเจา้ชาย
นิทรา  คนท่ีเคยจะตายแลว้ไม่ตายชีวติมนัก็ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปมากพอสมควรในเร่ืองของ
ชีวติและจิตวิญญาณ   

ประกอบกบัไดดู้ภาพยนตร์อินเดียเร่ืองหน่ึงท่ีไดพ้ดูหญิงสาวคนหน่ึงท่ีนัง่ร้องไหก้บัญาติมิตร
เน่ืองจากสามีเป็นลมตาย พอดีมีมหาโยคีพร้อมสาวกจ านวนมากเดินผา่นมา  ท่านมหาโยคีมองดูแลว้
กล่าวร าพึงวา่ ชายผูน้ี้ยงัไม่ถึงท่ีตาย พลนัเดินมาท่ีศพชายผูน้ั้นแลว้เอามือลูบศีรษะเบา ๆ แลว้พดูวา่
ต่ืนเถิดนอนนานแลว้  ปรากฎอยา่งน่ามหศัจรรยว์า่ชายคนนั้นสามารถฟ้ืนต่ืนข้ึนมามีชีวติอีกคร้ัง
พร้อมกบัขอติดตามมหาโยคีเป็นศิษย ์ แต่ท่านปฏิเสธท่ีจะรับชายผูน้ั้นเป็นศิษย ์ และปัดใหไ้ปดูแล
ภรรยาของเขาแทน  แต่ภรรยาของชายผูน้ั้นกลบัออ้นวอนขอใหส้ามีของตนไปเป็นศิษยรั์บใชแ้ก่
ท่านมหาโยคี  เพราะเธอไดคิ้ดหลงัจากการเสียชีวติของสามีไดว้า่  การแสวงหาความสุขของบุคคล  
น้ัน  ความสุขของบุคคลทีแ่ท้จริงมิได้อยู่ทีก่ารแสวงหาความสุขต่าง ๆ ให้กบัตนเอง ความสุขที่
แท้จริงน้ันควรมอบให้แก่ผู้อื่น 

  ดว้ยเหตุน้ีผมเลยเกิดความคิดท่ีจะเผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยูเ่ผยแพร่สู่สาธารณะชน เพื่อลดอตัตา
และความอหงัการในท่ีมีอยูล่ง   เพื่อมุ่งสู่การพฒันาจิตในขั้นต่อไป โดยจะเปิดเผยในความลบัของ
งานวจิยัท่ีท าอยูอ่ยา่งไม่ปิดบงั  หวงัวา่งานท่ีเผยแพร่ไปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อโลกบา้งไม่มากก็
นอ้ย  หวงัวา่ขอมีคนรับรู้ไดเ้พียงหน่ึงหรือสองคนผมก็ถือวา่ไดท้  าหนา้ท่ีของผมแลว้    

ผมจึงแต่งหนงัสือคีตะโยคะเป็นศาสตร์แห่งบูรณาการน้ีข้ึนมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัแนวทางใหม่แห่งการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ เพื่อจกัใหค้วามรู้น้ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ชนสืบไป  และท าหลกัสูตรคีตะโยคีส าหรับฝึกอบรมใหก้บับุคคลภายนอกท่ีสนใจจะน าความรู้เร่ือง
พลงัคล่ืนเสียงไปใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต  โดยผูจ้บหลกัสูตรจะไดรั้บซีดีเพลงพฒันาศกัยภาพ
ตามระดบัการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใชใ้นระดบัปฏิบติัการเบ้ืองตน้ได ้ จากผลการ
กระท าดงักล่าวอาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยพฒันามนุษยชาติและสร้างประโยชน์ฝากไวใ้นโลกตาม
ความตั้งใจ   
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สุดทา้ยขอขอบคุณท่านผูอ่้านทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเงินซ้ือหนงัสือเล่มน้ีทุกท่าน  คุณความดีใน
หนงัสือเล่มน้ีขอมอบใหก้บั พระพุทธเจา้ ,พระศิวะ มหาเทพของแห่งโยคี,ท่านอาจารยเ์ลือง มินด๊าง
ดาสิรา นาราดา , ท่านแม่ศรีมาตาจี ผูใ้หก้  าเนิดวชิาสหจัโยะ ,เทพพรหมเทวดาแห่งมหาพลงัมิติท่ี4,
คุณบิดามารดาอาจารย,์คีตกวีผูร้จนาดนตรีทุกท่านท่ีไดส้ร้างผลงานอนัทรงคุณค่าทิ้งไวใ้นโลก   

 

       อริยะ     สุพรรณเภษชั 
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