
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับควบคุมแขนกล

แบบ SCARAที่มี 5 องศาอิสระ ติดตั้งอยูบนรถเข็นคนพิการ โดย
คนพิการสามารถส่ังการทํางานผานสวิตชเพียง2 ตัวที่ติดตั้งอยู
บนรถเข็นตรงดานขางลําตัว การออกแบบซอฟตแวรได
คํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรทางคอมพิวเตอรและความ
ปลอด ภั ยของผู ใ ช ง าน เป นห ลัก  ภาย ในซอฟต แ ว ร มี
สวนประกอบ สวนแรกคือการหาความสัมพันธระหวางพิกัด
คารที เซียนกับตําแหนงของขอตอ สวนที่สองเปนการวาง
แผนการเคล่ือนที่ของแขนกล สวนที่สามเปนสวนออกแบบเพ่ือ
ความปลอดภัยตอคนพิการ โดยการควบคุมความเร็วในแตละ
พ้ืนที่ สวนสุดทายคือการทํางานรวมกันกับโปรแกรมระบบ
ประมวลผลภาพซ่ึงติดตอส่ือสารกันแบบซ็อกเก็ต 

ผลของการพัฒนาซอฟแวรและแขนกลพบวาสามารถ
ควบคุมแขนกลเขาถึงตําแหนงที่ไดกําหนดไวโดยมีคาความ
ผิดพลาดเฉล่ียทางแกน x เทากับ ±5 มิลลิเมตร ทางแกน y 
เทากับ±5.5มิลลิเมตรและแขนกลสามารถเขาไปหยิบจับส่ิงของ
และทําการปอนอาหารใหคนพิการได 
คําสําคัญ:แขนกล แผนการเคล่ือนที่ คนพิการ 
 

Abstract 
This research is about software development for 

controlling a 5-DOF SCARA-type robot arm mounted on 

a wheelchair. Disabled person can command the robot 

via two switches installed near his or her body. The 

software design mainly concerns computational saving 

and security of user. First software component is 

responsible for finding relationships between the 

Cartesian coordinates and positions of robot’s 

joints. The second part is about trajectory planning of 

robot arm. The third part is related to a design for 

security of user by controlling the robot’s speed in each 

area. Finally, the coordination between image processing 

program and robot arm control via socket 

communication. 
The results of robot arm and its control software 

development show that robot arm can be controlled to the 

target with the averaged errors of ± 5mm. and ± 5.5mm.in 

x and y axes, respectively.  Also, the robot arm can pick 

object up and feed it to the disabled person. 
Keyword: Robot Arm, Trajectory Planning, 
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1.บทนํา 
จากผลการสํารวจความพิการในประเทศไทยปพ  .ศ . 2550 

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ[1] พบวามีคนพิการจํานวนกวา 
1.9 ลานคนเพ่ิมขึ้นจากป พ .ศ. 2545 ซ่ึงมีคนพิการเพียงแค 1 ลาน
คนเทานั้น เห็นไดวาคนพิการมีจํานวนเพ่ิมขึ้นและตองการ
เคร่ืองมือเขามาชวยเหลือในการดํารงชีวิตและพ่ึงตนเอง
เนื่องจากปจจุบันแขนกลอํานวยความสะดวกยังตองนําเขาจาก
ตางประเทศซ่ึงมีที่ราคาสูง 

เพ่ือชวยเหลือคนพิการงานวิจัยนี้จึงเสนอการพัฒนาแขนกล
ติดตั้งบนรถเข็นคนพิการและซอฟตแวรควบคุมเพ่ือคนพิการ 
ทําใหแขนกลในประเทศไทยมีราคาถูกลง งานวิจัยนี้ตั้งเปาเพ่ือ
พัฒนาซอฟตแวรควบคุมแขนกลใหสามารถทําการปอนขาว
และน้ําแกคนพิการได 
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2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับแขนกลปอนอาหา
แบงการติดตั้งออกเปน 2รูปแบบดวยกันคือ
ติดตั้งอยูกับที่มีขอดีที่การติดตั้งและการค
ขอเสียคือขอจํากัดเร่ืองการอํานวยความส
เทานั้นแสดงตัวอยางดังภาพที่1 แบบท่ีส
แขนกลบนรถเข็นคนพิการมีขอดีที่สามารถอํ
ใหกับคนพิการไดในทุกที่ ไมวาจะเปนชวยห
ชวยปอนอาหาร แตมีขอเสียคือมีการติดตั้ง
ยุงยากแสดงตัวอยางดังภาพที่2 นอกจากนี้ยั
ควบคุมแขนกลออกเปน 3 แบบดวยกันคื
สวิตชซ่ึงมีราคาถูกผูใชงานสามารถส่ังงานโ
หนึ่งของรางกายในการส่ังงานไดเชนหัวไหล
สองเปนการควบคุมดวยแผงควบคุมมีขอดีส
หลากหลายทั้งการเคล่ือนที่และการหยิบจับ
ตรงที่ตองกดเมนูส่ังงานและราคาสูง สุดทา
ดวยสัญญาณไฟฟาทางรางกาย ซ่ึงมีขอดีตร
ไดโดยตรงเหมือนกับอวัยวะสวนหนึ่งของร
ตรงที่อุปกรณมีราคาแพงและผูใชงานตองทํ
งาน ประเภทการติดตั้งและการควบคุมการ
สรุปไวในตารางที่1 

 

ภาพท่ี1:แขนกลติดต้ังอยูกับที่ [2]

 

ภาพท่ี2:แขนกลที่ติดต้ังบนรถเข็นคนพิก

รคนพิการสามารถ
อ แบบแรกคือแบบ
ควบคุมที่งาย แตมี
สะดวกไดเฉพาะที่
สองเปนการติดตั้ง 
อํานวยความสะดวก
หยิบส่ิงของ หรือวา
งและการควบคุมที่
ยังสามารถแบงการ
อการควบคุมดวย
โดยใชสวนใดสวน
ล หัวเปนตน แบบที่
สามารถควบคุมได
ส่ิงของแตมีขอเสีย
ายเปนการควบคุม
งที่สามารถส่ังงาน
รางกาย แตมีขอเสีย
ทําการฝกฝนการใช
รทํางานแตละแบบ

 
], [5] 

 
การ [7], [9] 

ตาราง 1: สรุปประเภทการติดต้ังแขน
ตารางเปรียบเทียบแขน

แขนกล 
ประเภทติดตั้ง

โตะ รถเขน็

HANDY 1 [2]  
 

Neater Eater [3]  
 

Raid [4]  
 

My Spoon [5]  
 

FRIEND II [6]  
 

Manus [7]  
 

Weston [8]  
 

MATS [9]  
 

 

3. ภาพรวมของระบบ 
ภาพรวมของระบบจะกลาวถึ

ระบบแขนกลปอนอาหารกับคน
ดวยกัน ในแตละสวนนั้นสามาร
พิการทําการเลือกโหมดการทํางาน
บนรถเข็นคนพิการตรงทางดานข
เลือกโหมดการทํางานคือสวิตช
ส่ังงานอยูทางดานขวาของมือ ซึ
มอเตอรเพ่ือสงสัญญาณตอเขาไ
ซอฟตแวรควบคุมรับคําส่ังงานจ
พิกัดของวัตถุไปยังระบบประมวล
ซ็อกเก็ตจากน้ันกลองจะทํางานจั
และสงคาพิกัดกลับไปยังสวนค
ควบคุมจะทําการส่ังงานแขนกลใ
โดยทํางานจนกวาคนพิการส่ังหย
แสดงดังภาพที่3 

 

ภาพท่ี3:ภาพจําลองกา

กลและการควบคุม 
กลสําหรับคนพิการ 
 ส่ังงานดวย 

น สวิตช 
แผง

ควบคมุ 
ไฟฟา
รางกาย 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ถึงการทํางานรวมกันระหวาง
นพิการ ซ่ึงแบงออกเปน 6สวน
ถอธิบายไดดังนี้หลังจากที่คน
นและส่ังงานผานสวิตชที่ติดตั้ง
างของลําตัวโดยกําหนดสวิตช
ชทางดายซายมือ และกดปุม
ซ่ึงสวิตชทั้งสองตอผานไดรฟ
ไปในคอมพิวเตอร หลังจากที่
จากคนพิการแลว จะทําการขอ
ลผลภาพการติดตอส่ือสารทาง
จับภาพเพ่ือทําการประมวลผล
ควบคุมแขนกล จากนั้นระบบ
ใหเคล่ือนที่ตามที่ไดกําหนดไว
ยุดการทํางานซ่ึงมีรายละเอียด

 
ารทํางานของแขนกล 



 

ภาพท่ี4:แสดงสวนประกอบทางฮาร
 

ภาพท่ี5:รายละเอียดสวนประกอบแ
 

4. สวนประกอบทางฮารดแวร 
สวนนี้อธิบายสวนประกอบดานฮารดแวร

ไปถึงการทํางานสามารถแบงออกเปน 5 สวน
ดังนี้ สวนแรกเปนโตะสําหรับวางจาน ชอน
ตั้งอยูดานหนาของคนพิการสวนที่สองคือแ
ซ่ึงใชแขนกลประเภท SCARA แบบ 5องศาอิ
จับที่ออกแบบเปนพิเศษเพ่ือใหหยิบจับขว
ติดตั้งบนรถเข็นคนพิการอยูดานหนาขวา
หนาที่รับคําส่ังจากคนพิการจากนั้นจะส
คอมพิวเตอร และรับคําส่ังจากคอมพิวเตอร
น้ําดื่มใหกับคนพิการสวนที่สามคือคอม
ดานหลังของรถเข็นคนพิการ มีหนาที่แบ
ดวยกันคือสวนแรกเปนสวนควบคุมแขนก
แขนกลใหทํางานตามที่ไดโปรแกรมสว
ประมวลผลภาพมีหนาที่ประมวลผลภาพจ
ขอมูลพิกัดของวัตถุใหกับสวนควบคุม การ
จะติดตอกันผานทางซ็อกเก็ตโดยกําหนดให

 
รดแวร 

 
แขนกล 

ร และการติดตั้งจน
นดวยกันอธิบายได
น และขวดน้ําจะติด
แขนกลปอนอาหาร
อิสระโดยติดตั้งมือ
วดน้ําไดดี แขนกล
ามือโดยแขนกลมี
สงคําส่ังไปใหกับ
รเพ่ือนําอาหารและ
พิวเตอรติดตั้งอยู
บงออกเปน2 สวน
กลมีหนาที่ควบคุม
นที่สองคือระบบ
จากกลอง และสง
ติดตอทั้งสองสวน
หสวนประมวลผล

ภาพเปนแมขายและสวนควบคุม
คือกลองมีจํานวน 2 ตัว ติดตั้งอยูด
ทํางานเหมือนตาของคนรับภาพจ
คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลหาตํ
คือแหลงจายไฟ ติดตั้งอยูดานล
แหลงจายไฟหลักมาจากแบตเตอ
กระแสสลับโดยมีแรงดัน 220 โว
และตัวแปลงแรงดันเปนกระแสต
แขนกล  ซ่ึงทําให กําลังของม
แบตเตอร่ีเขาโดยตรงไดแสดงการ
รายละเอียดสวนประกอบแขนกล
 

5. สวนประกอบทางซอฟแวร
การออกแบบพัฒนาซอฟตแ

พิการใหสามารถทํางานตามขั
ทรัพยากรทางคอมพิว เตอรแ
สวนประกอบดังนี้ 
 

5.1. สวนการหาพกิัดคารทีเซีย
เปนสวนหาตําแหนงคารทีเซีย

ของคํานวณของ Denavit-Har
MATLABเขามาชวยหาสมการหล
ดวยภาษา C# เพ่ือทําการทดสอบ
มาติกสแบบผกผันตอไป และ
คอมพิวเตอรจึงไดแยกสมการยอย
กอน จากนั้นนําคําตอบที่ไดไปคํา
ไดแสดงดังภาพที่6 

 

ภาพท่ี6:โปรแกรมหาพิกัด

มแขนกลคือลูกขายสวนที่สาม
ดานบนเหนือโตะอาหารซ่ึงจะ
ากโตะอาหาร นําภาพสงไปยัง
ตําแหนงของวัตถุ สวนสุดทาย
ลางของรถเข็นคนพิการ โดย
อรี่แลวทําการแปลงไฟใหเปน
ลต เพ่ือจายใหกับคอมพิวเตอร
ตรง 19 โวลตจายใหกับระบบ
อเตอรคงที่กวาจ ายไฟจาก
รติดตั้งไวในภาพที่4และแสดง
ในภาพที่5 

ร 
วรควบคุมแขนกลสําหรับคน
ขั้นตอนได ถูกตองประหยัด
และ มีความปลอดภัยนั้น มี

ยนของแขนกล 
ยนของแขนกลโดยใชหลักการ
rtenberg[10]โดยใชโปรแกรม
ลังจากนั้นนํามาเขียนโปรแกรม
บและเปรียบเทียบการทําไคเน
เพ่ือประหยัดทรัพยากรทาง
ยที่ซํ้ากันออกมาทําการคํานวณ
านวณในสมการหลัก โดยผลที่

 
ดคารทีเซียนของแขนกล 



 

5.2. สวนหาตําแหนงของขอตอจากหาพิกั
ในการคํานวณหาตําแหนงของขอตอเทียบ

เซียนโดยการทําไคเนมาติกสแบบผกผัน ในง
ทํางานไดอยางรวดเร็วและไมเปลืองทรัพยาก
ไดการเลือกวิธีหาคําตอบโดยใชสมการแบบ
ทํางานวองไวกวาแบบระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแ

หลักการหาสมการที่ใชในการคํานวณห
ผกผัน สามารถแบงออกเปน3 ชวงดวยกันดัง
หาจากสมการจากขอตอที่ 4 และ 5 โดยใชมุม
เทียบกับช้ินตอโยงเพ่ือหาตําแหนงใหมชวง
สมการของขอตอที่ 2 และ 3 โดยนําเอาตํา
แทนใชสมการของหุนยนตแนวระนาบสวน
ขอตอที่ 1 โดยการนําเอาตําแหนงปลายแขนก
กับที่ตําแหนงที่ไดในขั้นตอนแรก 

 

ภาพท่ี7:โปรแกรมหาตําแหนงของขอตอจากห
 

5.3. สวนการวางแผนการเคลื่อนท่ี 
สวนการทําแผนการเคลื่อนที่จะเร่ิมตน

การเคล่ือนที่แบบเสนตรงและนําเสนมารว
แผนการเคล่ือนที่ โดยแผนการเคล่ือนที่จะเก็
ประกอบไปดวย พิกัด xyz ชุดการหมุน rzrx
เรงของพิกัดxyz และ rzrx สุดทายชุดการ
วิธีการทําเสนการเคล่ือนที่แบบเสนตรงโดยน
และจุดถัดไปมาทําระยะขจัดจากนั้นนํามาสร
แบบการสรางเสนแบบสวน(Straight Line S
จะแบงออกเปน2 รูปแบบคือรูปส่ีเหลียมคาง
ดานเทา ซ่ึงแตละรูปแบบจะใชงานขึ้นอยูกับ

กัดคารทีเซียน 
บกับตําแหนงคารที
งานวิจัยนี้เลือกวิธีที่
กรทางคอมพิวเตอร
บClosed-Form ซ่ึง
แสดงดังภาพที่7 
าไคเนมาติกสแบบ
นี้ ชวงแรกเปนการ
มของปลายแขนกล
งที่ 2 เปนการคิด
าแหนงใหมที่ไดมา
นสุดทายเปนการหา
กลในแนวแกนz ลบ

 
หาพิกัดคารทีเซียน 

จากการคํานวณหา
วมกันจนกลายเปน
ก็บไวในชุดตัวแปร
xความเร็วและอัตรา
รทํางานของมือจับ
นําตําแหนงแขนกล
รางสมการความเร็ว
Segment)ซ่ึงสมการ
หมูและสามเหล่ียม
 ความเร็ว อัตราเรง 

และระยะขจัดเปนตัวกําหนด จา
ตองการมาแลวทําการอินทิเกรต
ไดมาทําการหมุนและเล่ือนไปยัง
เสนดวยความเร็วและระยะทางแส
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5.4สวนการแบงพื้นท่ีทํางาน 
เพ่ือความปลอดภัยตอผูใชงาน

ความเร็วของแขนกลออกเปน 3 
พ้ืนที่ทํางาน และพ้ืนที่เคล่ือนที่ 
ของแกน y มีรายละเอียดดังนี้ สวน
เขาไปอยูในพ้ืนที่นี้แขนกลจะหยุด
การเคล่ือนที่จะอยูใกลกับคนพิก
กลเคล่ือนที่ดวยความเร็วต่ํ า เท
เคล่ือนที่แขนกลสามารถเคล่ือน
โดยแสดงดังภาพที่10 
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กนั้นเม่ือไดสมการความเร็วที่
เพ่ือหาจุดบนเสนแลวนําจุดที่
งแนว 3 มิติตอไปผลการสราง
สดงดังภาพที่8และภาพที่9 

 
สนตรงแบบสามเหลี่ยมดานเทา 

 
ทีเ่สนตรงแบบสี่เหลี่ยมคางหม ู

นจึงไดทําการแบงพ้ืนที่การทํา
 สวนดวยกันคือ พ้ืนที่หามเขา
โดยใชหลักการแบงตามระยะ
นแรกพ้ืนที่หามเขาเม่ือแขนกล
ดทันที สวนที่สองพ้ืนที่ทํางาน
การและวัตถุจึงกําหนดใหแขน
ทานั้น  สวนสุดทายคือพ้ืนที่
นที่ดวยความเร็วไดอยางอิสระ

งพ้ืนที่การทํางาน 



 

5.4 สวนการทํางานของซอฟตแวร 
สวนนี้จะบอกถึงการทํางานซอฟตแวรค

จากคนพิการทําการเลือกโหมดการทํางาน
ส่ังงานผานสวิตชที่ตอสัญญาณเขาไดรฟมอ
จากนั้นสงสัญญาณเขามายังคอมพิวเตอร ระ
จะทําการถามพิกัดจากระบบประมวลผลภาพ
พิกัดสงกลับมา เม่ือพิกัดของวัตถุสงกลับมา
จะนําพิกัดนั้นไปแทนในอารเรยแบบสองมิ
ทํางาน และทําการดึงอารเรยทีละแถวออก
ทํางานจากนั้นสงขอมูลไปคํานวณเสนกา
ขั้นตอนนี้จะทําการดึงคาพิกัดปจจุบันของ
คํานวณ เม่ือทําการคํานวณเสร็จส้ิน จะทํากา
ไปเพ่ือหาตําแหนงขอตอของแขนกล จากนั้
คําส่ังและส่ังงานแขนกลตอไป ซ่ึงจะทํางานจ
อารเรยและทําการทําการวนซํ้าจนกวาคน
ทํางานโดยแสดงดังภาพที่11 
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6. ผลการดําเนินการวิจัย 
เพ่ือทดสอบการทํางานที่ถูกตองและมี

ผูใชงาน  จึงทําการทดสอบการทํางานระ
ระบบควบคุมแขนกลเปนทีละขั้นตอนมีรายล

ควบคุม โดยเร่ิมตน
นของแขนกลและ
อเตอรของแขนกล 
บบควบคุมแขนกล
พ และทําการรอรับ
า โปรแกรมควบคุม
มิติที่ไดกําหนดการ
กมาตามโหมดการ
ารเคล่ือนที่ ซ่ึงใน
งแขนกลเพ่ือนําไป
ารสงขอมูลทีละจุด
ั้นทําการแปลงเปน
จนกวาหมดตัวแปล
นพิการส่ังหยุดการ

 
บคุมแขนกล  

ความปลอดภัยตอ
หวางแขนกลและ
ละเอียดดังนี้ 

6.1 การทดสอบการเคลื่อนท่ีแ
การทดสอบนี้เปนการทดสอ

ของการเคล่ือนที่แบบเสนตร
แนวแกน x เปนระยะ 550 มิลลิเม
ที่ปลายแขนกลแลวเก็บผล ซ่ึงผ
ตําแหนงที่ตองการได มีคาความผิ
±5.5 มิลลิเมตรและแนวแกน x 
แสดงดังภาพที่12 
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6.2. การทดสอบการเคลื่อนท่ีแ
เปนการทดสอบระบบการทํา

วาดรูป 4 เหล่ียมผืนผาแบบเฉียง
แขนกลผลที่ไดแขนกลสามารถเขี
คล่ืนเพียงเล็กนอย โดยแสดงดังภา
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6.3.การทดสอบหยิบและทํากา
เปนการทดสอบการเคลื่อนที

ส่ิงของ จากนั้นยกขึ้นไป ทําการเอี
คนพิการนํามาวางไวที่เดิมและแข
ทําแบบนี้ซํ้าแบบตอเนื่องจํานวน
เขาไปหยิบจับส่ิงของจากนั้นทําก
ไดทุกครั้ง โดยแสดงดังภาพที่14 

แบบเสนตรง 
บแขนกลเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ง  โดยใหแขนกลเคลื่อนใน
มตรแลวทําการอานคาตําแหนง
ผลที่ไดแขนกลสามารถเขาสู
ผดิพลาดแนวแกน yเฉล่ียเทากับ 
เฉล่ียเทากับ ±5มิลลิเมตรโดย

 
รเคลื่อนที่แบบเสนตรง 

แบบใชแผนการเคลื่อนท่ี 
างานของแขนกล ซ่ึงจะทําการ
ง โดยใชปากกาติดอยูที่ปลาย
ขียนรูปส่ีเหล่ียมได แตเสนเปน
าพที่13 

 
แขนกลวาดรูปสี่เหลี่ยม 

ารเอียงส่ิงของแบบซํ้า 
ที่จากแนวเคล่ือนที่ เขาไปหยิบ
อียงคลายกับการปอนน้ําใหกับ
ขนกลกลับไปแนวเคล่ือนที่โดย
น 10 รอบ ผลที่ไดคือ สามารถ
การเอียงและนํามาวางไวที่เดิม
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6.4. ผลทดสอบการปอนอาหาร 
ผลการทดสอบนี้เปนการทดสอบใชงาน

ดังนี้ เร่ิมแรกผูใชจะเลือกโหมดทํางาน และส
ควบคุมแขนกลจะทํางานรวมกับระบบประ
แขนกลใหทําการปอนอาหาร ในการทดสอ
น้ําจํานวน 5 ครั้ง ซ่ึงผลที่ไดคือแขนกลสาม
วัตถุและดําเนินการปอนอาหารไดครบถวน แ
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ระบบประมวลผลภาพ  

 

7. สรุป 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาแขนกลที่ติดตั้งบ
และซอฟตแวรควบคุมคนพิการสามารถส่ั
สวิตชเพียง 2 ตัวที่ติดตั้งบนรถเข็นคนพิกา
สามารถใชงานงายและประหยัดกวาการค
พัฒนาซอฟตแวรเนนประหยัดการทรัพยาก
และความปลอดภัยตอผูใชงานเปนหลัก โดยมี
ดังนี้ การหาพิกัดคารทีเซียนของแขนกล ก
แบบผกผันการสรางเสนทางการเคล่ือนที่ แ
แบงการใชความความเร็วของแขนกลในแตล
ความแมนยําในการเขาไปยังตําแหนงที่ต
ผิดพลาดแนวแกน y เฉล่ียเทากับ ±5.5 มิลลิเม

 
ของแบบซ้ํา 

นจริงโดยมีขั้นตอน
ส่ังเริ่มทํางานระบบ
มวลผลภาพส่ังงาน
อบนี้ใหทําการปอน
มารถเขาไปหยิบจับ
แสดงดังภาพที่15 

 
หุนยนตรวมกับ 

บนรถเข็นคนพิการ
ส่ังงานแขนกลผาน
ารดานขางลําตัวซ่ึง
วบคุมแบบอ่ืนการ
กรทางคอมพิวเตอร
มีวิธีการดําเนินงาน
การหาไคเนมาติกส
และสุดทายเปนการ
ละพ้ืนที่ซ่ึงแขนกลมี
องการโดยมีความ
มตรและแนวแกน x  

เฉล่ียเทากับ ±5 มิลลิเมตรระบบ
สามารถเดินทางตามแผนที่กําหน
ใหทําการปอนขาวและนํ้าได การ
แขนกลทําการหยิบจับส่ิงของไ
พัฒนาการควบคุมแขนกลโดยใชอิ
คล่ืนสมองสัญญาณทางกลามเนื้
ผูใช และการจดจําเสียง เปนตน 
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