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บทนา
คีตะ-โยคะ-ศาสตร์ แห่ งสุ ขภาพดี
และยกระดับศักยภาพมนุษย์ ด้วยพลังคลื่นเสี ยง
(KITAYOGA SCIENCE OF SOUND WAVE POWER FOR GOOD HEALTH
AND UPGRADE HUMAN POTENTIAL
ข้าพเจ้าจบปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริ ญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) มาสมัครเป็ นอาจารย์
คณะบริ หารธุ รกิจ ภาควิชาการจัดการ สอนหนังสื ออยูท่ ี่มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอยู่ 6 ปี และ
มหาวิทยาลัยคริ สเตียนนครปฐม 2 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2540 ลาออกมาทางานโรงเรี ยนของครอบครัว
ที่โรงเรี ยนถนอมพิศวิทยา ในตาแหน่งผูช้ ่วยครู ใหญ่ ในปี 2540 และในปี 2552 จึงได้รับผิดชอบ
ในตาแหน่งผูอ้ านวยการ
ในปี แรกระหว่างที่ได้ทางานในตาแหน่งผูช้ ่วยครู ใหญ่ มีเด็กนักเรี ยนคนหนึ่ง ได้พบ
นักเรี ยนคนหนึ่งในระดับปฐมวัย เป็ นเด็กพิเศษที่มีอาการออทิสติก เป็ นเด็กที่มีอาการสมาธิ ส้ นั มาก
ชอบเดินไปมาไม่อยูใ่ นห้องเรี ยน นาความยุง่ ยากในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ประจาชั้นเป็ น
อย่างยิง่ ข้าพเจ้ากับครู ประจาชั้นต่างก็พยายามหาแนวทางแก้ไขอย่างยากลาบาก พอดีมีการจัดงาน
วันการศึกษาพิเศษ ทาให้ โดยมีโอกาสได้ฟังการบรรยายของ ดร.นัยพินิจ คชภักดี พูดถึงเรื่ องสมอง
และอาจารย์จอม ชุ่มช่วย พูดถึงเรื่ องของการรักษาอาการของเด็กสมาธิ ส้ นั ซึ่งอาจารย์จอมแนะนา
ว่าทางที่จะช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้ตอ้ งใช้การเพิ่มสมาธิ ให้เขาจึงจะลดอาการที่ผิดปกติลงได้
จากวันนั้นทาให้ผมพยายามได้ศึกษาศาสตร์ ทางด้านสมองและทางด้านสมาธิ อยูน่ าน จนใน
ที่สุดไปค้นพบในอินเตอร์ เน็ตในเรื่ องโมสาร์ทเอฟเฟค โดยที่มีการค้นคว้าวิจยั ที่ยนู ิเวอร์ ซิต้ ีออฟ
คาลิฟอร์ เนีย โจเซฟ รอสเชอร์ ได้วจิ ยั ในกลุ่มนักศึกษา โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็ นสามกลุ่ม กลุ่ม
แรกเปิ ดเพลงโซนาตา ฟอทูเปี ยโน กลุ่ม 2 เปิ ดเพลงเสี ยงธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 ไม่เปิ ดเพลงเสี ยงเงียบ
หลังจากฟังดนตรี แล้วทาการวัดแบบทดสอบทางมิติสัมพันธ์ ( spatial temporal test) พบว่ากลุ่ม
หนึ่งมีไอคิวสู งกว่าทั้งสองกลุ่ม จากการทดลองดังกล่าวจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้คน้ คว้าลึกลงไปใน
เรื่ องศาสตร์ แห่งพลังคลื่นเสี ยงจากดนตรี รวมทั้งได้ไปดูงานมหกรรมหนังสื อระดับชาติ ที่ศูนย์
ประชุมสิ ริกิตย์ ได้พบกับอาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุ ขที่ได้นาผลิตภัณฑ์แว่นแสงและดนตรี บาบัด
เพื่อพัฒนาสมาธิ ทาให้ได้จุดประกายในการหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษ
ทาให้ได้เริ่ มค้นคว้าวิจยั ทางด้านดนตรี กบั การพัฒนาศักยภาพสมองมาตั้งแต่ปี 2541-2550 รวม
เป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2541-2545 ได้เขียนตาราเกี่ยวกับเรื่ องดนตรี กบั การพัฒนา
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ศักยภาพสมองไว้ 3 เล่ม คือ คัมภีร์อภิวฒั น์สมอง ปี พ.ศ. 2542 ซึ่ งนับว่าเป็ นการบุกเบิกแนวทาง
ใหม่ของการพัฒนาสมองด้วยเน้นการเพิ่มพูนศักยภาพแห่ งพูสมอง จนทาให้หนังสื อเรื่ องการ
พัฒนาสมองในยุคต่อมาล้วนเดินตามแนวทางของการพัฒนาสมองตามพูสมองทั้งสิ้ น พ.ศ.2543
ได้ออกหนังสื อเล่มสอง พัฒนาอีคิวด้วยเสี ยงเพลง และ พ.ศ. 2545 ได้ออกหนังสื อเล่มที่3
พัฒนาไอคิวอีคิวเอ็มคิวและสมาธิดว้ ยพลังคลื่นเสี ยง ซึ่งเป็ นหนังสื อที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่าง
มากมีผคู้ นจานวนมากมาย โทรศัพท์มาสอบถาม หรื อเข้ามาพบด้วยตนเองจานวนมาก เพื่อสนใจที่
จะนาดนตรี ไปใช้พฒั นาตนและบุตรหลาน
นอกจากนี้ยงั ได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เชิญไปวิทยากรบรรยายในเรื่ องดนตรี กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็ นจานวนมาก เช่น มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฆประสานมิตร บริ ษทั ปูนซิ เมนต์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นต้น
ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลนักวิจยั ยอดเยีย่ มของสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน และในปี
พ.ศ. 2549 ได้รับเกียรติรับเกียรติสาคัญรับเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษในด้านคณะกรรมการดนตรี
บาบัดแห่งชาติ ของกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ขอีกด้วย
จากการศึกษาด้านดนตรี บาบัดอย่างต่อเนื่ อง ได้ขอ้ สรุ ปพบว่า ดนตรี กลุ่มที่มีอิทธิ พลอย่างสู งต่อ
การพัฒนาศักยภาพสมองเด็กเหล่านั้นเป็ นที่สุด ได้แก่กลุ่มดนตรี คีตะจักรา ดนตรี กลุ่มนี้เป็ น
เสมือนกลุ่มแกนหลักที่ผมนาไปใช้ในการวิจยั มาตลอดมา ซึ่ งจากการวิจยั พบว่าดนตรี กลุ่มนี้เป็ น
กลุ่มดนตรี ที่ทรงประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในโลกต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มันสามารถยกระดับ
ศักยภาพสมอง,สมาธิ,และยกระดับพลังจิตได้อย่างสู งส่ ง ดนตรี กลุ่มนี้ค่อนข้างหายากมาก ๆ และมี
ความลึกลับซับซ้อนในการเข้าถึงเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มากพอ ในความรู้
ทางด้านสมาธิ ,พลังคลื่นเสี ยงทางด้านสมองและระบบจักระในวิชาโยคะศาสตร์ ซึ่ งถ้าถ่ายทอดกับ
ผูค้ นทัว่ ไปอาจจะยากต่อการเข้าใจและเข้าถึง โดยเฉพาะกับคนไทยทัว่ ไปที่อาจยึดติดกับพุทธ
ศาสนา ทั้งที่โยคะเป็ นศาสตร์ สากลแห่งการพัฒนากายและจิตยืนยงมากว่าห้าพันปี รวมทั้งเทคนิค
การใช้ดนตรี กลุ่มนี้อย่างเหมาะสมก็มีความซับซ้อนอย่างมาก ทาให้ที่ผา่ นมายังไม่กล้าที่จะรับ
เผยแพร่ วชิ านี้กบั บุคคลภายนอกอย่างเป็ นทางการ
จริ ง ๆ แล้วการที่จะศึกษาใครคนใดคนหนึ่งเราอาจต้องดูถึงแบ๊กกราวด์ดา้ นการศึกษาของท่าน
เช่น พระพุทธเจ้า ถ้าเทียบกับการศึกษาแล้ว ท่านเรี ยนศาตร์ ทางด้านการเป็ นกษัตริ ยแ์ ละศาสตร์ ทาง
สมาธิ จากคุรุฤาษีและคุรุพราหมณ์ในพระราชวัง พอท่านออกบวชท่านไปศึกษากับอาฬรดาบส
สาเร็ จรู ปฌาน ถ้าเทียบกับปริ ญญาก็อาจได้ปริ ญญาตรี ไปศึกษาต่อกับอุทุกดาบส สาเร็ จอรู ปฌาณ ถ้า
เทียบกับปริ ญญาก็อาจได้ปริ ญญาโท จากนั้นมาทาทุกรกิริยาที่ดงคศิริ ทาได้อุกฤติมากจนประมาณ
กันว่าไม่มีโยคีตนใดจะทาการทุกรกิริยาได้หนักหนาสาหัสเท่ากับพระพุทธเจ้า แต่การบาเพ็ญ
ดังกล่าวของพระพุทธองค์ไม่ประสบผลสาเร็ จบรรลุมรรคผล แต่ก็ถือว่าความพยายามของพระองค์
ก็อาจเทียบเรี ยกได้วา่ ประกาศนียบัตรชั้นสู งมาอีกใบ แต่หลังจากนั้นท่านก็บาเพ็ญตามทางสายกลาง
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เหมือนกับท่านได้จบปริ ญญาเอกสู งสุ ดสาเร็ จมรรคผลตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่ งถ้าถามว่าที่
พระพุทธเจ้าได้เรี ยนจบวิชาปริ ญญาเอกของท่านนั้น โยคะศาสตร์ ยอ่ มเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่ทาให้
ท่านประสบความสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งสาวกและผูน้ บั ถือยุคหลังได้มุ่งพัฒนาจิตตามหลักสู ตรปริ ญญาเอกตามแบบของพระพุทธเจ้า
โดยไม่ได้มีพ้นื ฐานกายและจิตในระดับปริ ญญาตรี -โทตามหลักแห่งโยคะศาสตร์ ตามที่พระพุทธ
องค์ได้ล่าเรี ยนผ่านมา ทาให้มีความยากลาบากต่อการบรรลุธรรมเป็ นอย่างมากทั้งยังยากเย็นแสน
สาหัสและใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะเป็ นพระโสดาบันหรื อพระอรหันต์ได้ ทาไมหนอการบรรลุ
ธรรม เป็ นพระโสดาบันหรื อพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลนั้นทาไมมันง่ายนัก
ต้องยอมรับกันว่าพระสงฆ์ ในยุคพุทธกาลมีพ้นื ฐานในวิชาโยคะศาสตร์ กนั เป็ นอย่างดี แม้แต่
ชาวบ้านก็มีความรู ้ดีในวิชาโยคะศาสตร์ เนื่ องจากในช่วงเวลาดังกล่าวโยคะศาสตร์ ถือว่าเป็ นความรู ้
ที่คนในยุคนั้นมีความรู ้ความเข้าใจในวัตรปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับคนไทยสมัยนี้ที่สนใจธรรมก็มกั จะรู ้
แนวทางปฏิบตั ิทางจิตในพุทธศาสนามากมายทั้งที่ไม่ได้ไปบวช ดังนั้นพวกเขาทั้งหลายมีความรู้
พื้นฐานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามี เวลาที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอน ทาให้พวกเขาเหล่านั้นต่างก็
บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน พระอรหันต์ ได้อย่างง่ายดาย เช่น ไปเทศนาธรรมที่เมืองราชคฤกห์
พบว่ามีกษัตริ ย ์ โยคี และชาวบ้าน บรรลุธรรมระดับโสดาบัน ไม่ต่ากว่าหมื่นคน ในการฟังพระ
ธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็ นครั้งแรก ไม่วา่ จะเป็ นโยคีหรื อนักบวช แม้แต่ชาวบ้านธรรมดาต่างก็บรรลุ
ธรรมชั้นสู งกันอย่างง่ายดาย ซึ่ งทั้งหมดต่างก็เป็ นผูท้ ี่ศึกษาวิชาโยคะศาสตร์ อย่างล้ าลึก สังเกตจาก
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศน์สั่งสอนพระองค์ท่านจะพูดว่า โยคาวจรทั้งหลาย ก็คือคนที่มาฟังธรรม
กับพระองค์ลว้ นแล้วแต่เป็ นโยคีกนั ทั้งนั้น
แต่ทว่าพระสงฆ์ยคุ ปั จจุบนั ไม่ได้ศึกษาวิชาโยคะศาสตร์ ที่เป็ นวิชาพื้นฐานระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทที่พระพุทธเจ้าเคยฝึ กฝนก่อนที่จะค้นพบนวัตกรรมกรรมทางจิตในระดับปริ ญญาเอก
อุปมาดัง่ ผูท้ ี่มีพ้นื ฐานแค่มธั ยมหก แต่ตอ้ งการเรี ยนปริ ญญาเอก แทนที่จะเรี ยนระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทในสาขานั้นมาก่อนจึงค่อยเรี ยนปริ ญญาเอก แต่กลับมุมานะเรี ยนระดับปริ ญญาเอกเลย
โดยไม่ได้เรี ยนวิชาพื้นฐาน ทาให้เกิดความยากลาบากอย่างแสนสาหัสในการที่จะบรรลุความสาเร็ จ
ในการศึกษา ดังนั้นจะเห็นได้วา่ พระภิกษุที่กว่าจะโด่งดังเป็ นพระเกจิ ต้องมีอายุมาก ๆ เพราะกว่า
จะประสบความสาเร็ จในหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่ปราศจากวิชาพื้นฐาน จึงต้องใช้เวลาศึกษางมกัน
ยาวนานกว่าจะรู ้แจ้ง
ทาให้ขา้ พเจ้าระลึกไปในสมัยพุทธกาลว่าทาไมคนยุคพุทธกาลจึงบรรลุพระอรหันต์กนั
ง่ายมาก ข้าพเจ้าคิดว่าเขาคงมีพน้ื ฐานในด้านโยคะกันมาก เพราะวิชาโยคะในยุคนัน้ คงเป็ น
เสมือนวิถชี วี ติ ของพวกเขา พระพุทธองค์ท่านก็เคยสาเร็จเป็ นมหาโยคีมาก่ อนทีจ่ ะตรัสรูม้ าเป็น
พระพุทธเจ้า พืน้ ฐานโยคะน่ าจะเป็นพืน้ ฐานสาคัญในการปฏิบตั ธิ รรมของพุทธองค์ แม้แต่มรรถ
ปฏิบตั ขิ องชาวพุทธทีท่ ากันอยูต่ ลอดเวลา ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่ามุทธาของโยคี สิง่ เหล่านี้ทพ่ี วก
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เรามักมองข้ามกันไป การทีข่ า้ พเจ้าจะเลียนแบบพระพุทธองค์ในการพัฒนาทางจิตข้าพเจ้าคิด
ว่าคงจะไม่ผดิ ทาง
จากผลการปฏิบตั ทิ ก่ี ล่าวมาได้เป็นกาลังใจทีท่ าให้ขา้ พเจ้าสนใจในการฝึกพัฒนาจิตมาก
ยิง่ ขึน้ ทาให้ในระยะต่อมาจึงได้ไปฝึกวิชาจากสานักต่าง ๆ ทีเ่ ปิดสอนอย่างเป็นทางการเพิม่ เติม
ได้แก่ วิชาพลังจักรวาลระดับ 1 จนถึง ระดับ 5 จากท่านอาจารย์เลืองมินด๊างนาสิรา นาราดา
อาจารย์ใหญ่ของวิชาพลังจักรวาล ชาวเวียดนาม , วิชาพลังปิรามิดไขกระดูก จากฆราวาศ
ธรรมนิรนาม ,วิชากรรมฐานธาตุ 4 จากลูกศิษย์ในดงพระเทพโลกอุดร ,วิชาสมาธิธเิ บตระดับต้น
ถึงระดับสูง และวิชาอภิวฒ
ั น์สมองจากอาจารย์สถิตย์ธรรม วิชาสมาธิธเิ บตระดับสูงจากตาราลับ
ของลามะทีบ่ นั ทึกจากการถ่ายทอดจากปากต่อปากระหว่างศิษย์กบั ครูชวี ติ ,วิชาอาณาปานสติ
16 ขัน้ จากพระครูศรีกติ ติสุนทร พระอาจารย์สอนวิปสั นากรรมฐานแห่งวัดเบญจมบรพิตร
ตลอดจนได้ศกึ ษาวิชาสหัสจะโยคะ ของท่านคุณแม่ศรีมาตาจี ทาให้ได้รบั ความรูแ้ ละการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณเพิม่ พูนอย่างมาก
ในปี 2541 ได้จดั ตัง้ ศูนย์อภิวฒ
ั น์ปญั ญา ทาการวิจยั ในเด็กระดับปฐมวัยหลายงานวิจยั
เพื่อหาแนวทางดนตรีมาใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ ทีเ่ รียกว่ากิจกรรมอภิวฒ
ั น์ปญั ญา
เช่น การพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมอภิวฒ
ั น์ปญั ญา ,การพัฒนาการ
นอนกลางวันด้วยกิจกรรมอภิวฒ
ั น์ปญั ญาและการพัฒนาสมาธิดว้ ยกิจกรรมอภิวฒ
ั น์ปญั ญา
ผลการวิจยั ประสบความสาเร็จเป็ นทีน่ ่ายินดี สาหรับผลพลอยได้ทไ่ี ด้รบั จากการวิจยั คือสามารถ
คัดเลือกเพลงทีเ่ หมาะสมและเรียบเรียงเป็ นชุดดนตรีต่าง ๆ ออกมามากมาย
ภายหลังในปี 2544-2545 ได้ศกึ ษาวิชาพลังจักรวาลในระดับสูง คือระดับ 6 และ 6
พิเศษ - ระดับ 7 และ7 พิเศษ มีความประทับในพลังแห่งการเปิดจักระทีใ่ ช้พลังแห่งมิตทิ ่ี 4
ของท่านอาจารย์เลืองมินด๊าง ดาสิรานาราดา อาจารย์ใหญ่แห่งวิชาพลังจักรวาลทีเ่ คารพของ
ข้าพเจ้า ซึง่ ช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้กา้ วหน้าขึน้
ทาให้เกิดแนวคิดทีจ่ ะหลอมรวมวิชาต่าง ๆ ทีไ่ ด้ร่าเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับ
กว้างมากขึน้
ในปี 2545 ได้ทดลองจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ดว้ ยดนตรีและพลังโยคะ
ระยะเวลา 2 วัน สาหรับผูม้ อี ายุเกินกว่า 14 ปี เนื่องจากพบปญั หาทีม่ ผี สู้ งสัยเกีย่ วกับการฝึก
วิชาด้านพลังลมปราณหรือพลังจักรวาลว่าพลังทีส่ ่งออกมารักษาโรคมีจริงไหม พิสุจน์ได้หรือไม่
หรือแม้แต่ผเู้ รียนเองทีม่ กี ารปฏิบตั ไิ ม่เข้มแข็งก็อาจเกิดความสงสัยเสียเองและเลิกเรียนไปใน
ทีส่ ุด ทาให้ขา้ พเจ้าได้พฒ
ั นาแนวทางการพัฒนาด้านการฝึกพลังแบบใหม่ในหลักสูตรดังกล่าว
ขึน้ เพื่อสามารถทาให้เกิดผลให้เห็นเป็นรูปธรรม พิสูจน์ได้ดว้ ยตนเองในทันทีทเ่ี รียนจบว่าพลัง
นัน้ มีอยูจ่ ริง โดยเมือ่ เข้าโปรแกรมใหม่ทจ่ี ดั ขึน้ เมือ่ ผูฝ้ ึ กเข้าสู่สภาวะกายศักสิทธิ ์หรือสภาวะกาย
แม่เหล็กชีวภาพตามหลักสูตรแล้ว เขาจะสามารถมีการเพิม่ พูนของอานาจพิเศษแห่งประสาท
สัมผัสเกีย่ วกับพลังธรรมชาติและพลังจักรวาลรอบตัวเขาและสามารถทดสอบความมีอยูแ่ ห่งพลัง
ได้ดว้ ยตนเอง เมือ่ ทาการกระตุน้ พลังแห่งจักระนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของร่างกายให้เข้าสู่
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สภาวะกายศักสิทธิ ์หรือสภาวะกายแม่เหล็กชีวภาพ ซีง่ เป็ นสภาวะทีจ่ กั ระในร่างกายได้ถูกเปิด
ออกมาทุกจักระอย่างสมบูรณ์ส่สู ภาวะทิพย์
เป็นการยกระดับศักยภาพมนุษย์ของพลังแห่ง
ประสาทสัมผัสพิเศษเบือ้ งต้นขึน้ มา
โดยการใช้คลื่นเสียงจากดนตรีพฒ
ั นาจักระประกอบท่า
มุทธาประสานกับพลังการเปิดจักระของวิชาพลังจักรวาลร่วมกับวิชาพลังแห่งมิตทิ ่ี 4 พบว่าการ
จัดอบรมในหลักสูตรนี้ผอู้ บรม ประสบความสาเร็จด้วยดี
บรรลุสภาวะกายศักสิทธิ ์หรือการ
แม่เหล็กชีวภาพ สามารถมีประสาทสัมผัสพิเศษด้านพลังธรรมชาติรอบตัวได้ในระยะเวลาอันสัน้
ระยะเวลาเร็วสุด 10 นาที ช้าสุด 2 วัน นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งแห่งการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ อันจะเป็ นการแสดงให้เห็นสภาวะธรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง เป็ นการยืนยันคาพูดของพุทธองค์
ทีว่ ่าทุกคนมีความเป็นพุทธะหรือมีเมล็ดโพธิสตั ย์อยูใ่ นตัวคนทุกคน และเป็นจุดเริม่ ต้นของการ
ก้าวกระโดดสู่มรรคาการแสวงหาทางจิตวิญญาณต่อไป
ตั้งแต่ปี 2541-2545 ได้เขียนตาราเกี่ยวกับเรื่ องดนตรี กบั การพัฒนาศักยภาพสมองไว้ 3 เล่ม
คือ คัมภีร์อภิวฒั น์สมอง ปี พ.ศ. 2542 ซึ่ งนับว่าเป็ นการบุกเบิกแนวทางใหม่ของการพัฒนาสมอง
ด้วยเน้นการเพิ่มพูนศักยภาพแห่งพูสมอง จนทาให้หนังสื อเรื่ องการพัฒนาสมองในยุคต่อมาล้วน
เดินตามแนวทางของการพัฒนาสมองตามพูสมองทั้งสิ้ น พ.ศ.2543 ได้ออกหนังสื อเล่มสอง
พัฒนาอีคิวด้วยเสี ยงเพลง และ พ.ศ. 2545 ได้ออกหนังสื อเล่มที่3 พัฒนาไอคิวอีคิวเอ็มคิวและ
สมาธิดว้ ยพลังคลื่นเสี ยง ซึ่งเป็ นหนังสื อที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมากมีผคู ้ นจานวนมากมาย
โทรศัพท์มาสอบถาม หรื อเข้ามาพบด้วยตนเองจานวนมาก เพื่อสนใจที่จะนาดนตรี ไปใช้พฒั นาตน
และบุตรหลาน
นอกจากนี้ยงั ได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เชิญไปบรรยายในเรื่ องดนตรี กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นจานวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฆประสานมิตร บริ ษทั ปูนซิ เมนต์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นต้น และ
ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเกียรติรับเกียรติสาคัญรับเชิ ญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษในด้านดนตรี บาบัดแห่ง
ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ขอีกด้วย
จากการศึกษาด้านดนตรี บาบัดกว่า10 ปี ได้ขอ้ สรุ ปพบว่า ดนตรี กลุ่มที่มีอิทธิ พลอย่างสู งต่อการ
พัฒนาศักยภาพสมองมนุษย์ได้ดีที่สุด ได้แก่กลุ่มดนตรี คีตะจักรา ดนตรี กลุ่มนี้เป็ นเสมือนกลุ่ม
แกนหลักที่ผมนาไปใช้ในการวิจยั มาตลอดมา ซึ่งจากการวิจยั พบว่าดนตรี กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มดนตรี ที่
ทรงประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในโลกต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มันสามารถยกระดับศักยภาพ
สมอง,สมาธิ ,และยกระดับพลังจิตได้อย่างสู งส่ ง ดนตรี กลุ่มนี้ค่อนข้างหายากมาก ๆ และมีความ
ลึกลับซับซ้อนในการเข้าถึงเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มากพอ ในความรู้
ทางด้านสมาธิ ,พลังคลื่นเสี ยงทางด้านสมองและระบบจักระในวิชาโยคะศาสตร์ ซึ่ งถ้าถ่ายทอดกับ
ผูค้ นทัว่ ไปอาจจะยากต่อการเข้าใจและเข้าถึง โดยเฉพาะกับคนไทยทัว่ ไปที่อาจยึดติดกับพุทธ
ศาสนา ทั้งที่โยคะเป็ นศาสตร์ สากลแห่งการพัฒนากายและจิตยืนยงมากว่าห้าพันปี รวมทั้งเทคนิค
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การใช้ดนตรี กลุ่มนี้อย่างเหมาะสมก็มีความซับซ้อนอย่างมาก ทาให้ที่ผา่ นมายังไม่กล้าที่จะรับ
เผยแพร่ วชิ านี้กบั บุคคลภายนอกอย่างเป็ นทางการ
จากการที่มีผคู ้ นจานวนมากต้องการจะศึกษาความรู ้ในเรื่ องนี้ แต่ทว่ามีปัญหาความ
ยากลาบากในการถ่ายทอดศาสตร์ น้ ี ออกไป เพราะการศึกษาในวิชานี้ค่อนข้างเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
เนื่องจากเป็ นวิชาบูรณาการความรู ้หลายสาขาวิชา ได้แก่วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป วิทยาศาสตร์ ดา้ นสมอง
ความรู้ดา้ นดนตรี ความรู้ดา้ นสมาธิ และความรู้ทางโยคะศาสตร์ ทาให้ที่ผา่ นมาข้าพเจ้าก็เก็บ
ความรู ้น้ ีไว้ที่ตวั ข้าพเจ้ามาตลอดไม่ได้ถ่ายทอดให้ใคร ต่อมาข้าพเจ้าประสบกับการป่ วยที่ไม่คิดว่า
ตัวเองอาจจะต้องตายไป คือมีอาการเป็ นหวัดต่อเนื่ องมีเสมหะติดต่อกันหลายเดือน มีวนั หนึ่งไอ
ต่อเนื่องแล้วจู่ ๆ ก็เป็ นลมสลบถ้าไม่มีแฟนปลุกขึ้นมาก็คงเสี ยชีวติ ไปแล้ว หรื อไม่ก็กลายเป็ นเจ้าชาย
นิทรา คนที่เคยจะตายแล้วไม่ตายชีวติ มันก็ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในเรื่ องของ
ชีวติ และจิตวิญญาณ
ประกอบกับได้ดูภาพยนตร์ อินเดียเรื่ องหนึ่งที่ได้พดู หญิงสาวคนหนึ่งที่นงั่ ร้องไห้กบั ญาติมิตร
เนื่องจากสามีเป็ นลมตาย พอดีมีมหาโยคีพร้อมสาวกจานวนมากเดิ นผ่านมา ท่านมหาโยคีมองดูแล้ว
กล่าวราพึงว่า ชายผูน้ ้ ียงั ไม่ถึงที่ตาย พลันเดินมาที่ศพชายผูน้ ้ นั แล้วเอามือลูบศีรษะเบา ๆ แล้วพูดว่า
ตื่นเถิดนอนนานแล้ว ปรากฎอย่างน่ามหัศจรรย์วา่ ชายคนนั้นสามารถฟื้ นตื่นขึ้นมามีชีวติ อีกครั้ง
พร้อมกับขอติดตามมหาโยคีเป็ นศิษย์ แต่ท่านปฏิเสธที่จะรับชายผูน้ ้ นั เป็ นศิษย์ และปั ดให้ไปดูแล
ภรรยาของเขาแทน แต่ภรรยาของชายผูน้ ้ นั กลับอ้อนวอนขอให้สามีของตนไปเป็ นศิษย์รับใช้แก่
ท่านมหาโยคี เพราะเธอได้คิดหลังจากการเสี ยชีวติ ของสามีได้วา่ การแสวงหาความสุ ขของบุคคล
นั้น ความสุ ขของบุคคลทีแ่ ท้ จริงมิได้ อยู่ทกี่ ารแสวงหาความสุ ขต่ าง ๆ ให้ กบั ตนเอง ความสุ ขที่
แท้ จริงนั้นควรมอบให้ แก่ ผ้ อู ื่น
ด้วยเหตุน้ ีผมเลยเกิดความคิดที่จะเผยแพร่ ความรู ้ที่มีอยูเ่ ผยแพร่ สู่สาธารณะชน เพื่อลดอัตตา
และความอหังการในที่มีอยูล่ ง เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาจิตในขั้นต่อไป โดยจะเปิ ดเผยในความลับของ
งานวิจยั ที่ทาอยูอ่ ย่างไม่ปิดบัง หวังว่างานที่เผยแพร่ ไปอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อโลกบ้างไม่มากก็
น้อย หวังว่าขอมีคนรับรู ้ได้เพียงหนึ่งหรื อสองคนผมก็ถือว่าได้ทาหน้าที่ของผมแล้ว
ผมจึงแต่งหนังสื อคีตะโยคะเป็ นศาสตร์ แห่งบูรณาการนี้ข้ ึนมาเพื่อเป็ นการเผยแพร่ ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อจักให้ความรู ้น้ ี เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ชนสื บไป และทาหลักสู ตรคีตะโยคีสาหรับฝึ กอบรมให้กบั บุคคลภายนอกที่สนใจจะนาความรู ้เรื่ อง
พลังคลื่นเสี ยงไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผูจ้ บหลักสู ตรจะได้รับซีดีเพลงพัฒนาศักยภาพ
ตามระดับการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สามารถนาความรู ้ไปใช้ในระดับปฏิบตั ิการเบื้องต้นได้ จากผลการ
กระทาดังกล่าวอาจจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนามนุษยชาติและสร้างประโยชน์ฝากไว้ในโลกตาม
ความตั้งใจ
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สุ ดท้ายขอขอบคุณท่านผูอ้ ่านทุกท่านที่ได้เสี ยสละเงินซื้ อหนังสื อเล่มนี้ทุกท่าน คุณความดีใน
หนังสื อเล่มนี้ขอมอบให้กบั พระพุทธเจ้า ,พระศิวะ มหาเทพของแห่งโยคี,ท่านอาจารย์เลือง มินด๊าง
ดาสิ รา นาราดา , ท่านแม่ศรี มาตาจี ผูใ้ ห้กาเนิดวิชาสหัจโยะ ,เทพพรหมเทวดาแห่งมหาพลังมิติที่4,
คุณบิดามารดาอาจารย์,คีตกวีผรู ้ จนาดนตรี ทุกท่านที่ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าทิ้งไว้ในโลก
อริ ยะ สุ พรรณเภษัช
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