


… หลากหลายคาํถามทีเ่ราจะช่วยค้นหาคาํตอบ…

ผู้ปกครองและเดก็ คุณครูและนักเรียน ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารองค์กร

“ จุดแข็งและความสามารถ
ตั้ งแ ต่กํา เ นิดของลูก เรา คือ
อะไร”

“ลูกเรามีความสามารถอะไรที่
เรายงัไม่ได้เอาใจใส่”

“ทาํไมลูก หรือ คู่ชีวิตของเรา
ถึงได้มพีฤติกรรมเช่นนั้น”

“ นัก เ รียนมี รูปแบบในการ
เรียนรู้อย่างไร จากการฟัง การ
ด ูหรือการปฏิบัติ”

“นักเรียนมีลักษณะการเรียนรู้
ที่เร็วหรือว่าเป็นไปอย่างช้าๆ”

“เรียนในสายใด วิชาใด คณะ
ใด ที่จะเหมาะสมกับศักยภาพ
ของนักเรียน”

“ควรจะสอนงาน มอบหมาย
งานพนักงานอ ย่ า งไร ที่ จะ
ได้ผล”

“ ง า น ใ ด ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
คุณลักษณะและศักยภาพของ
บคุลากร”

“ควรพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
ใด และอย่างไร”

“ควรคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ใ ห้ ไ ด้คน ที่ตรงศั ก ยภาพ ที่
ต้องการ”



myDNA มุ่งมัน่ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลก้าวไปสู่ศักยภาพขั้นสูงสุดของตนได้
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Discover

• การค้นพบศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจและวิเคราะห์

ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics) เพื่อคน้หาศกัยภาพ ความถนัด รูปแบบในการเรียนรู้ 

ลกัษณะนิสยั และวธิีคิดที่มีในแต่ละบุคคลโดยกาํเนิด

Unleash

• หลกัสูตรอบรม 2 วนั สาํหรับเดก็อายุ 6-15 ปี มุ่งเนน้การกระตุน้การทาํงานของสมอง

สองดา้นอย่างสมดุล เพื่อพฒันาความจาํ สมาธิ และจินตนาการโดยใช้หลกัการทาง

วทิยาศาสตร์ ประสาทวทิยา และเกมส์กระตุน้พฒันาการสมองและความจาํ

Enhance

• หลกัสูตรรายสัปดาห์สําหรับเด็กอายุ 3-12 ปี ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันา

ศกัยภาพทางดา้นความคิดและสมองอยา่งต่อเนื่องเพื่อสร้างศกัยภาพที่ย ัง่ยนื



ระยะทารกในครรภส์ปัดาห์ที่ 13 – ลายนิ้วมือเริ่มพฒันา

ระยะทารกในครรภส์ปัดาห์ที่ 14 – ส่วนเยือ่หุม้สมองเริ่มพฒันา

ระยะทารกในครรภส์ปัดาห์ที่ 21 – ลายนิ้วมือพฒันาเป็นรูปร่างที่
สมบูรณ์ ชดัเจนและลายนิ้วมือจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวติ

ดงันั้น เซลลส์มองและลายนิ้วมือจึงมีการพฒันามาพร้อมๆกนั

ลายนิว้มือเป็นอตัลกัษณ์และไม่เปลีย่นแปลงตลอดชั่วชีวติ

4

“Discover” ค้นพบตวัตนและศักยภาพโดยกาํเนิด1



กวา่ 200 ปีมาแลว้ที่นกัวทิยาศาสตร์ในยโุรปคน้พบวา่ลายนิ้วมือสมัพนัธ์กบัสมอง

เพราะเกิดมาจากเซลลก์ลุ่มเดียวกนั/มีการพฒันาไปพร้อมกนัระหวา่งทารกอยูใ่น

ครรภ/์นกัวทิยาศาสตร์ใชศ้ึกษาถึงความผดิปกติของยนีส์และสมอง

ลายนิ้วมือจึงสามารถใชบ้อกการทาํงานของสมองได้

ข้อมูลสําคญัเกีย่วกบัลายนิว้มือ



จุดประสงค์หลกัในการวเิคราะห์ลายนิว้มือ

Prioritisation – จดัลาํดบัการพฒันาศกัยภาพในการเสริม

จุดเด่นและพฒันาจุดที่ตอ้งปรับปรุง

Inspiration – ผลกัดนัใหบุ้คคลหรือผูป้กครองไดร้ับ

แนวทางหรือวธิีในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาจากผลการ

วเิคราะห์ลายนิ้วมือ

Reference – ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการสรรคส์ร้าง

กิจกรรมเพื่อการพฒันาการศึกษา การงาน และความสมัพนัธ์
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ผลการวเิคราะห์จะสะท้อน

 ลกัษณะนิสัย

 กระบวนการและรูปแบบในการคดิ

 การเรียนรู้โดยกาํเนิด

 ศักยภาพโดยกาํเนิด

ลายนิว้มือสามารถบอกอะไรได้มากมายเกีย่วกบัตวัของเรา
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Whorl (W) 
• เป็นตวัของตวัเอง 
• มุ่งมัน่ทาํในสิ่งที่ตั้งใจ
• กลา้สู้กลา้ลุย 
• มีเหตุผลของตนเอง

Ulnar (U) 
• ยดืหยุน่ เขา้สงัคมไดง้่าย 
• มีความสามารถในการ 
   ทาํตามตวัอยา่ง
• สิ่งแวดลอ้มมีอิทธิผลต่อ  
   การกระทาํ 

Radial (R) 
• มีความสามารถในการ  
   สร้างสรรคน์อกกรอบ
• เลือกทาํในสิ่งที่ตนเอง  
   สนใจ 
• มีการสงัเกตเฉียบคม  

Arch (A) 
• มีความคิดเรียบง่าย  
   แต่ แฝงไปดว้ย 
   ศกัยภาพโดยกาํเนิด  
   หากไดร้ับการพฒันา 
   ที่เหมาะสม

รูปแบบลายนิว้มือ

ลกัษณะนิสัย
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ลกัษณะการเรียนรู้ของเรา

ทกัษะในการเรียนรู้ทีม่มีาแต่กาํเนิด แบ่งออกเป็น  3  รูปแบบได้แก่

การเรียนรู้ด้วยการมอง การเรียนรู้ด้วยการฟัง การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
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B

I

H G

นักวทิยาศาสตร์ได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างลายนิว้มือและสมองของเรา
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สแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

(10 นาที)

วเิคราะห์ลายนิ้วมือและ

จดัเตรียมผลรายงาน

(20 นาที)

วเิคราะห์ผลโดยผูเ้ชี่ยวชาญหรือ

นกัจิตวทิยาของmyDNA

(50 นาที)
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ขั้นตอนของการวเิคราะห์ลายนิว้มือ



ข้อมูลทีไ่ด้รับจากรายงาน

ลกัษณะนิสยั

ลกัษณะการเรียนรู้และรับขอ้มูล

ศกัยภาพที่มีมาตั้งแต่กาํเนิด

แนวทางการพฒันาศกัยภาพ

บุคคลิกภาพตามทฤษฎี D I S C

พหุปัญญา 8 ประการ

ความฉลาดทั้ง 4 ดา้น IQ EQ AQ CQ

แนวทางอาชีพที่เหมาะกบัศกัยภาพ



เดก็

นักเรียน/นักศึกษา

บุคลากรระดบัมืออาชีพ

ความสัมพนัธ์

โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

องค์กร

มุ่งเน้นให้บริการแก่ครอบครัวและองค์กรบริษทัรวมทั้งคนทุกกลุ่มวยั
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เดก็ :

เขา้ใจและทราบถึงลกัษณะนิสยัโดยกาํเนิด

เขา้ใจลกัษณะการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ทราบถึงศกัยภาพและความสามารถรวมทั้งความถนดัที่แทจ้ริง

    ของตวัเดก็

สรรหาและจดัสรรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัตวัเดก็

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็

ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ
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นักเรียน/นักศึกษา : 

ช่วยแนะแนวทางการศึกษาต่อหรือเลือกสายวชิา/

    อาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง

ช่วยลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการเลือกเรียนและศึกษา

สร้างความมัน่ใจในตนเอง

สร้างสรรคช์ีวติใหต้รงกบัตวัตนที่แทจ้ริง

ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ
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ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ
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บุคลากรระดบัมืออาชีพ :

รับรู้ถึงลกัษณะนิสยั ความสามารถ และความถนดัของตน อนั 

    นาํมาสู่การเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกบัตวัตนมากที่สุด

มีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ ผา่นช่องทางการเรียนรู้ที่ 

    เหมาะสม

จุดประกายความสามารถความถนดัและความชอบจากอดีตถึง

    ปัจจุบนั

มีขอ้มูลในการวางแผนเพื่อความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติ



ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 

ความสัมพนัธ์ :

เขา้ใจและยอมรับในตวัของคุณและคนที่คุณรัก

มีแนวทางการปรับตวัเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข

เติมเตม็ความสมัพนัธ์และความผกูผนัที่ดีกบัคนที่คุณรัก

พฒันาความเขา้ใจและสมัพนัธ์อนัดีในการสื่อสารและการ

    ใชช้ีวติ
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ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 

โรงเรียน/สถาบันการศึกษา :
เขา้ใจลกัษณะนิสยัโดยกาํเนิดของนกัเรียน/นกัศึกษา

ทราบถึงศกัยภาพโดยกาํเนิด และสิ่งที่ตอ้งพฒันา

วางแผนพฒันาการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมใหก้บั 

    นกัเรียน/นกัศึกษา (Student-Centric Learning)

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน
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ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 
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องค์กร :

คดัเลือก สรรหาบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัแต่ละประเภทงาน

มอบหมายงานและหนา้ที่ที่เหมาะสมใหก้บับุคลากรใน

    องคก์ร

คน้หาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อสานต่อการปฎิบตัิงานใน

    องคก์รอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ

จดัระบบและวางแผนระบบการทาํงานของบุคลากรเพื่อ

    ประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานและการบริหารขององคก์ร

สร้างความเขา้ใจระหวา่งกนัเพื่อการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ



ส่วนหนึ่งของผู้ทีไ่ด้เข้ารับการวเิคราะห์ลายนิว้มือกบั myDNA 
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ส่วนหนึ่งของผู้ทีไ่ด้เข้ารับการวเิคราะห์ลายนิว้มือกบั myDNA 



โรงเรียนและองค์กรทีม่อบความวางใจให้กบั myDNA



ภาพบรรยากาศ

จดัประชุมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ทีจ่ะ

ได้รับจากศาสตร์การวเิคราะห์ลายนิว้มือ



ภาพบรรยากาศ

สแกนลายนิว้มือ



ภาพบรรยากาศ

จดัประชุมเพื่ออธิบายการอ่านรายงานในเบื้องต้นให้กบัผู้ปกครอง



ภาพบรรยากาศ

ผู้เชี่ยวชาญวเิคราะห์ผลรายงานให้กบัผู้ปกครองพร้อมด้วยคุณครูประจาํชั้น

เป็นรายบุคคล



ผลประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าในปี 2556
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จาํนวนลูกค้าทีท่าํแบบประเมนิ 943 คน

หัวข้อประเมนิเกีย่วกบันักวเิคราะห์และผลการวเิคราะห์ ระดบัความพอใจ

 การให้บริการโดยรวมของพนักงาน 96.31

 การนําเสนอของนักวเิคราะห์ ในการอธิบายข้อมูลผลการวเิคราะห์ได้ชัดเจน 98.85

 นักวเิคราะห์เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยตามทีท่่านต้องการทราบ 99.16
 หลงัจากฟังผลการวเิคราะห์แล้ว ผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้ตรงกบัลกัษณะของท่านหรือ บุตรหลาน

 ของท่าน 96.52

 ผลการวเิคราะห์ทาํให้ท่านมคีวามเข้าใจตนเองหรือบุตรหลานของท่านมากขึน้ 97.34

 ผลการวเิคราะห์และข้อแนะนําทีไ่ด้มสี่วนช่วยพฒันาท่านหรือบุตรหลานของท่าน 98.06



สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาศกัยภาพสมองของ Professor 

Makoto Shichida

มุ่งเน้นการกระตุ้นการทาํงานของสมองทั้ งสองด้านอย่าง

สมดุล 

ใชศ้าสตร์และรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เน้นการพฒันาสมาธิ ความคิด สร้างสรรค ์จินตนาการ และ

ความจาํ 

“Unleash” ปลดปล่อยศักยภาพผ่านเวริ์คช็อป 2 วนั (สาํหรับเดก็อาย ุ6-15 ปี)
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

    มีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรมที่ทาํหรือสิ่งที่สนใจไดน้านขึ้น

    จดจาํขอ้มูลไดร้วดเร็วและแม่นยาํ

    เสริมสร้างจินตนาการ

    สร้างเสริมความเชื่อมัน่ในตนเองและความคิดเชิงบวก

    มีความคิดที่เฉียบคมขึ้นในการแกไ้ขปัญหา

    สามารถสร้างทักษะพื้นฐานที่จาํเป็นต่อการพฒันาชีวิตด้วย

      ตนเอง
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หน้าทีข่องสมองทั้ง 2 ซีก

สมองซีกขวาจะส่งเสริมการทาํงานของสมองซีกซ้าย เช่น ในการอ่านหนังสือ ทาํให้เดก็สามารถเข้าใจ

เนื้อหาได้รวดเร็ว และจําได้ในระยะยาว  



การปลุกพลงัสมอง

a       ผลทีไ่ด้รับจากการกระตุ้นการทาํงานของสมอง
                   ด้วยวธิีการทีเ่หมาะสม

ทกัษะดา้นความจาํและสมาธิ

ความสามารถทางการใชค้วามคิด

ความเชื่อมัน่ในตนเอง

การบริหารจดัการอารมณ์

การใชเ้หตุผล/ความคิดสร้างสรรค์

สมองทั้งสองด้านทาํงานอย่างอย่างสมดุล

ผลทางวทิยาศาสตร์ระบุว่า….

        ศกัยภาพทางสมองถูกใชเ้พียง 5% เท่านั้น 

        การใชศ้กัยภาพของสมองไดอ้ยา่งเตม็ที่

        เป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่เหมาะสม

        โดยปกติ เราใชส้มองเนน้ไปทาง 

         ซีกใดซีกหนึ่ง



จุดเด่นของกจิกรรม

เน้นการเรียนรู้ผ่านสมองซีกขวาด้วยวธิีการสนุกสนานและสร้างสรรค์

สอดคล้องกบัการทาํงานของคลื่นสมองเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้
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ใช้ระบบคลื่นเสียงพเิศษกระตุ้นศักยภาพสมอง



ตวัอย่างกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัการทาํงานของคลื่นสมอง

Beta Wave 

เป็นช่วงคลื่นที่สมองกาํลงัทาํงานและควบคุมจิตใตส้าํนึก สมองจะเปิดรับขอ้มูลผา่นระบบ

ประสาทสมัผสัทุกดา้น เสริมสร้างความจาํระยะสั้นไดด้ี

ตวัอย่างกจิกรรม เช่น การเตน้ การขยบัร่างกายตามจงัหวะ

Alpha Wave 

เป็นช่วงคลื่นที่สมองอยูใ่นช่วงพกัผอ่นหรือกาํลงัทาํสมาธิ ซึ่งเป็นช่วงที่ช่วยใหค้วามคิด

สร้างสรรค ์และสามารถรับขอ้มูลไดด้ีที่สุด ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ พร้อมส่งเสริมการจดจาํให้

ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ตวัอย่างกจิกรรม เช่น ฝึกการจินตภาพ ฝึกความจาํและการสงัเกตจากภาพเคลื่อนไหว ฝึก

ความคิดสร้างสรรคจ์ากการถาม-ตอบปริศนา

Theta Wave 

เป็นช่วงคลื่นที่สมองอยูใ่นช่วงของการเขา้สมาธิแบบลึก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกบัการเห็นภาพ

ต่างๆ  โดยกระบวนการที่เราสามารถดึงขอ้มูลจากจิตใตส้าํนึกได ้เกิดสมาธิแน่วแน่และ

ส่งเสริมความจาํระยะยาวไดด้ี

ตวัอย่างกจิกรรม เช่น การทาํสมาธิดว้ยการใชภ้าพ ฟังคลื่นเสียงพิเศษ
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พฒันาศกัยภาพทางความคิดและสมองอยา่งต่อเนื่อง ดว้ย

กิจกรรม Workshop รายสปัดาห์

ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 

Intelligences) ดว้ยกิจกรรมที่สนุกสนาน

“Enhance” เพิม่พูนศักยภาพผ่านเวริ์คช็อปรายสัปดาห์(สาํหรับเดก็อาย ุ3-12 ปี)

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

    สร้างเสริมการพฒันาสมาธิ และความจาํ

    เพิ่มทกัษะดา้นการเชื่อมโยงทางความคิด

     ส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้ร็วขึ้น 

     เพิ่มการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น ความกลา้แสดงออก การแสดง

         ความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์

     สามารถนาํศกัยภาพและพรสวรรคไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที่ใน

         ชีวติประจาํวนั
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กจิกรรมสําหรับเวริ์คช็อปรายสัปดาห์

กจิกรรม วตัถุประสงค์

เทคนิคส่งเสริมการใช้สมองขวา

การจดจาํโดยเชื่อมโยงสิ่งของต่างๆ กบัอวยัวะใน

    ร่างกาย  (Body Pegging)

การใชส้ิ่งของต่างๆในหอ้งนาํมาประกอบและ 

    สร้างสรรคเ์ป็นเรื่องราว (Room Making)

การฝึกฝนการจาํอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ        

    (Topo System)

การสร้างเรื่องราวในการจดจาํ (Linking)

เทคนิคส่งเสริมการใช้สมองซ้าย

การฝึกตรรกะ (Logical) มี 12 ระดบั

ฝึกความจาํระยะสั้น เพื่อประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนั

ฝึกความจาํระยะยาว เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ

เรียนวชิาที่ตอ้งอาศยัความจาํ

ฝึกการจดจาํและนึกเรื่องราวไดเ้ร็วขึ้น เพื่อ

ประยกุตใ์ชใ้นวชิาเรียน เช่น ประวตัิศาสตร์ 

ฝึกจดจาํเสน้ทางต่างๆในแผนที่  เพื่อ

ประยกุตใ์ชใ้นวชิาเรียน เช่น ภูมิศาสตร์

ฝึกการใชส้มองดา้นซา้ย เพื่อประยกุตแ์ละ

ต่อยอดวชิาคณิตศาสตร์
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ความน่าเชื่อถือทีโ่ดดเด่นและเหนือชั้น

ทีมงานที่มีความรู้และมาก

ประสบการณ์

ไดร้ับอนุญาตจาก Professor Lin 

Jui Pin ผูก้่อตั้งเทคโนโลยรีับรอง

แลว้วา่รายงานนั้นครอบคลุมและ

ทนัสมยัมากที่สุด

ผูใ้หบ้ริการการวเิคราะห์ลายนิ้วมือ

เพียงรายเดียวที่ไดร้ับสิทธิบตัรจาก

สหรัฐฯ

ทีมบริหารจดัการเปี่ยมประสบการณ์

คุณปราโมทย์ พรประภา

        ที่ปรึกษาดา้นการจดัการและ 

พฒันาองคก์ร

ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ 

        ที่ปรึกษาดา้นการพฒันา

องคก์รและบริหารบุคลากร

คุณอสพาภรณ์ พพิฒัน์วใิล

         ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจ  

         การศึกษา   



 สิทธิบัตร



ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสําหรับหลกัสูตรกจิกรรมเวริ์คช็อป
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สนใจตดิต่อสอบถาม
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คุณณฐัก์ลัยา (เบอร์โทร)  092 – 8546442 , 092 - 9745165

โครงการ VANILLA MOON  ชั้น 4 (ตึกA)  หอ้งเลขที่ M 404  

ถนนสาธุประดิษฐ ์  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 

ลด 15 % สาํหรับสมาชิกสมาคมกอลฟ์ฯ

(เฉพาะสาขาพระราม 3 เท่านั้น)




