
 

บทท่ี 10 
กระบวนการอินเตอร์รพัท์ 

 

10.1 บทน า 
 

การอินเตอร์รัพท์คือขั้นตอนของการขัดจังหวะการท างานของโปรแกรมหลักที่ก าลังท างานอยู่
เพ่ือให้มาท างานในส่วนของโปรแกรมที่ได้ก าหนดไว้ในอินเตอร์รัพท์ วิธีการนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลาใน
การท างานของโปรแกรมและลดโอกาสความผิดพลาดในการตรวจสอบเงื่อนไขการท างานของ
โปรแกรมหลัก เพราะไม่ต้องไปค่อยตรวจสอบเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตลอดเวลาขณะที่โปรแกรมก าลัง
ท างานอยู่ โดยสามารถก าหนดหน้าที่การตรวจสอบเงื่อนไขนี้ให้กับการอินเตอร์รัพท์ท าหน้าที่แทน 

เนื้อหาในบทนี้ได้อธิบายการท างานของกระบวนการอินเตอร์รัพท์ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 
 

10.2 พื้นฐานการท างานของการอินเตอร์รัพท์ 
 

 การอินเตอร์รัพท์คือการขัดจังหวะการท างานของซีพียู เพ่ือให้ซีพียูหยุดการประมวลผลในปัจจุบัน
เอาไว้ชั่วคราวก่อน จากนั้นกระโดดไปท างานในฟังก์ชันหรือชุดค าสั่งของการอินเตอร์รัพท์  ซึ่งฟังก์ชัน
หรือชุดค าสั่งที่ซีพียูกระโดดไปประมวลผลเมื่อเกิดการอินเตอร์รัพท์จะเรียกว่าโปรแกรมส าหรับบริการ
อินเตอร์รัพท์ (ISR: Interrupt service routine) เมื่อซีพียูประมวลผลชุดค าสั่งในโปรแกรมส าหรับ
บริการอินเตอร์รัพท์เสร็จสิ้นซีพียูจะกลับไปประมวลผลโปรแกรมที่ได้หยุดไว้ก่อนหน้าที่จะมีการ
อินเตอร์รัพท์ การเกิดการอินเตอร์รัพท์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นได้จาก   
6 แหล่งก าเนิดสัญญาณอินเตอร์รัพท์ แต่มี เวกเตอร์ (Vector) ของการอินเตอร์รัพท์ 5 เวกเตอร์ 
เนื่องจากการอินเตอร์รัพท์ที่เกิดจากพอร์ตอนุกรมทั้งการรับข้อมูลและการส่งข้อมูลจะใช้เวกเตอร์ร่วมกัน 
การอินเตอร์รัพท์เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือการอินเตอร์รัพท์จากภายนอกและการอินเตอร์รัพท์จาก
ภายใน ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดของการอินเตอร์รัพท์ต่างๆ ในหัวข้อถัดไป 

 

10.3 เรจิสเตอรท์ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอินเตอร์รัพท์ 
 

 กระบวนการอินเตอร์รัพท์มีเรจิสเตอร์ที่ควบคุมการท างานที่ส าคัญ ซึ่งมีการท างานแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้ 
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10.3.1 เรจิสเตอร์ IE 
 

เรจิสเตอร์ IE (Interrupt enable register) เป็นเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษมีขนาด 8 บิต 
อยู่ที่แอดเดรส 0A8H สามารถเข้าถึงในระดับบิตได้ ใช้ในการควบคุมการเปิด/ปิด หรือผลการตอบสนอง
ของการอินเตอร์รัพท์ต่างๆ รายละเอียดของแต่ละบิตแสดงดังภาพที่ 10.1 ซึ่งในสภาวะเริ่มต้นของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์หลังการรีเซต จะก าหนดให้ค่าของเรจิสเตอร์ IE มีค่า 0000H เป็นค่าเริ่มต้น 

 

-EA EX0ET0EX1ET1ESET2

bit7 bit0bit1bit2bit3bit4bit5bit6

 
 

ภาพที่ 10.1 รายละเอียดบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์ IE 
 

ที่มา: Architecture and Programming of 8051 MCUS, 2014 
 

การก าหนดค่าในบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์ IE สามารถแสดงการท างานของแต่ละบิตได้
ดังนี้ 

1. EA (Enable/Disable all interrupt) เป็นบิตที่ท าหน้าที่ตอบรับการอินเตอร์รัพท์ 
โดยที่ 

1) ลอจิก 0 ไม่มีการตอบรับอินเตอร์รัพท์ท้ังหมด 
2) ลอจิก 1 ให้มีการตอบรับอินเตอร์รัพท์ 

2. ET2 (Timer 2 interrupt enable) ใช้ ในการเปิด/ปิดการอินเตอร์รัพท์จาก     
ไทม์เมอร์ 2 ที่เกิดจากการเกิดโอเวอร์โฟลว์ของไทม์เมอร์ 2 มีการนับขึ้นจนเกิดการโอเวอร์โฟลว์ หรือมี
การแคปเจอร์เกิดขึ้น บิตนี้สามารถเข้าถึงเพ่ือเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น  
โดยที่ 

1) ลอจิก 0 เป็นการปิดการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 2 
2) ลอจิก 1 เป็นการเปิดการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 2 

3. ES (Serial port interrupt enable) ใช้ในการเปิด/ปิดการอินเตอร์รัพท์จาก
พอร์ตอนุกรมในกระบวนการรับส่งข้อมูล บิตนี้สามารถเข้าถึงเพ่ือเซตหรือเคลียร์ค่าได้โดยกระบวนการ
ทางซอฟต์แวร์เท่านั้น โดยที่ 

1) ลอจิก 0 เป็นการปิดการอินเตอรร์ัพท์จากพอร์ตอนุกรม 
2) ลอจิก 1 เป็นการเปิดการอินเตอร์รัพท์จากพอร์ตอนุกรม 

4. ET1 (Timer 1 interrupt enable) ใช้ ในการเปิด/ปิดการอินเตอร์รัพท์จาก       
ไทม์เมอร์ 1 ที่เกิดจากการเกิดโอเวอร์โฟลว์ของไทม์เมอร์ 1 บิตนี้สามารถเข้าถึงเพ่ือเซตหรือเคลียร์ได้โดย
กระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น โดยที่ 
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1) ลอจิก 0 เป็นการปิดการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 1 
2) ลอจิก 1 เป็นการเปิดการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 1 

5. EX1 เป็นบิตที่ท าหน้าที่ควบคุมให้ท าการตอบรับการอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 
INT1 โดยที่ 

1) ลอจิก 0 ไม่ตอบรับการอินเตอร์รัพท์ท่ี INT1 
2) ลอจิก 1 ตอบรับการอินเตอร์รัพท์ท่ี INT1 

6. ET0 (Timer 0 interrupt enable) ใช้ ในการเปิด/ปิดการอินเตอร์รัพท์จาก      
ไทม์เมอร์ 0 ที่เกิดจากการเกิดโอเวอร์โฟลว์ของไทม์เมอร์ 0 บิตนี้สามารถเข้าถึงเพ่ือเซตหรือเคลียร์ได้โดย
กระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น โดยที่ 

1) ลอจิก 0 เป็นการปิดการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 0 
2) ลอจิก 1 เป็นการเปิดการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 0 

7. EX0 เป็นบิตที่ท าหน้าที่ควบคุมให้ท าการตอบรับการอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 
INT0 โดยที่ 

1) ลอจิก 0 ไม่ตอบรับการอินเตอร์รัพท์ท่ี INT0 
2) ลอจิก 1 ตอบรับการอินเตอร์รัพท์ท่ี INT0 

 

10.3.2 เรจิสเตอร์ IP  
 

เรจิสเตอร์ IP (Interrupt priority register) เป็นเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ มีขนาด 8 บิต
อยู่ที่แอดเดรส 0B8H สามารถเข้าถึงในระดับบิตได้ ใช้ในการควบคุมล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์ต่างๆ เนื่องจากในบางครั้งการอินเตอร์รัพท์จะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือซ้อนกัน ดังนั้นจึงต้องมี
การจัดล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์เพราะเมื่อมีการอินเตอร์รัพท์เกิดขึ้นซ้อนกันซีพียูจะไป
ประมวลผลในโปรแกรมบริการการอินเตอร์รัพท์ที่มีความส าคัญสูงกว่าก่อน หากต้องการให้ก าร
อินเตอร์รัพท์จากแหล่งก าเนิดใดสูงกว่าส่ามารถท าได้โดยการให้บิตประจ าต าแหน่งของการอินเตอร์รัพท์
นั้นเป็นลอจิก 1รายละเอียดของแต่ละบิตแสดงดังภาพที่ 10.2 

 

-- PX0PT0PX1PT1PSPT2

bit7 bit0bit1bit2bit3bit4bit5bit6

 
 

ภาพที่ 10.2 รายละเอียดบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์ IP 
  

ที่มา: Architecture and Programming of 8051 MCUS, 2014 
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การก าหนดค่าในบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์  IP จะมีผลต่อการท างานของการล าดับ
ความส าคัญของการอินเตอร์รัพทท์ี่แตกต่างกันออกไป สามารถแสดงการท างานของแต่ละบิตได้ดังนี้ 

1. PT2 (Timer 2 interrupt priority) ใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์ที่เกิดขึ้นจากไทม์เมอร์ 2 บิตนี้สามารถเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ 

2. PS (Serial port interrupt priority) ใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์ที่เกิดจากพอร์ตอนุกรม ซ่ึงสามารถเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น 

3. PT1 (Timer 1 interrupt priority) ใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์ที่เกิดจากไทม์เมอร์ 1 ซ่ึงสามารถเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น 

4. PX1 (External interrupt1 priority) ใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์จากภายนอก 1 ซ่ึงสามารถเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น 

5. PT0 (Timer 0 interrupt priority) ใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์ที่เกิดขึ้นจากไทม์เมอร์ 0 ซ่ึงสามารถเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ 

6. PX0 (External interrupt1 priority) ใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์จากภายนอก 0 ซ่ึงสามารถเซตหรือเคลียร์ได้โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์เท่านั้น 
 

10.4 การอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 
 

การอินเตอร์รัพท์จากภายนอกจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับจากสัญญาณอินเตอร์รัพท์ที่ส่งเข้ามาจาก
ภายนอกผ่านทางขารับสัญญาณอินเตอร์รัพท์ โดยทั่วไปสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แหล่งก าเนิด โดยมี
รายละเอียดของการอินเตอร์รัพท์จากภายนอกดังนี้ 

 

10.4.1 การเกิดอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 0 
 

การเกิดอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 0 จะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ขา INT0         
การอินเตอร์รัพท์นี้จะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือเมื่อขา INT0 ได้รับสัญญาณลอจิก 0 และเมื่อขา INT0 
ได้รับสัญญาณขอบขาลง การอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 0 มีเวกเตอร์ของการอินเตอร์รัพท์อยู่ที่แอดเดรส 
0003H 
 

10.4.2 การเกิดอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 1 
 

การเกิดอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 1 จะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ขา INT1         
การอินเตอร์รัพท์นี้จะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือเมื่อขา INT1 ได้รับสัญญาณลอจิก 0 และเมื่อขา INT1 
ได้รับสัญญาณขอบขาลง การอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 1 มีเวกเตอร์ของการอินเตอร์รัพท์อยู่ที่แอดเดรส 
0013H  
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10.5 การอินเตอร์รัพท์จากภายใน 
 

การอินเตอร์รัพท์จากภายในจะเกิดขึ้นจากสัญญาณอินเตอร์รัพท์ของวงจรภายในที่มีอยู่ในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ไทม์เมอร์หรือพอร์ตอนุกรม เป็นต้น 

 

10.5.1 การอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 0 
 

ไทม์เมอร์ 0 สามารถสร้างสัญญาณอินเตอร์รัพท์ให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการนับขึ้นจนเกิดการ
โอเวอร์โฟลว์ เมื่อไทม์เมอร์ 0 นับขึ้นจนเกิดการโอเวอร์โฟลว์ จะมีผลท าให้บิต TF0 ของเรจิสเตอร์ 
TCON เกิดการเซตเป็นลอจิก 1 และในเวลาเดียวกันนี้เองหากมีการอนุญาตให้มีการอินเตอร์รัพท์ไว้  
(EA = 1 และ ET0 = 1) ซีพียูจะกระโดดไปประมวลผลยังโปรแกรมบริการการอินเตอร์รัพท์ของ       
ไทม์เมอร์ 0 โดยการอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 0 มีเวกเตอร์ของการอินเตอร์รัพท์อยู่ที่แอดเดรส 000BH 

 

10.5.2 การอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 1 
 

การอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 1 ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากการอินเตอร์รัพท์จากไทม์
เมอร์ 0 นั่นคือ ไทม์เมอร์ 1 สามารถสร้างสัญญาณอินเตอร์รัพท์ให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการนับขึ้นจนเกิดการ   
โอเวอร์โฟลว์ ซึ่งจะมีผลท าให้บิต TF1 ของเรจิสเตอร์ TCON เกิดการเซตเป็นลอจิก 1 และในเวลา
เดียวกันนี้เองหากมีการอนุญาตให้มีการอินเตอร์รัพท์ไว้ (EA = 1 และ ET1 = 1) ซีพียูจะกระโดดไป
ประมวลผลยังโปรแกรมบริการการอินเตอร์รัพท์ของไทม์เมอร์ 1 โดย มีเวกเตอร์ของการอินเตอร์รัพท์อยู่
ทีแ่อดเดรส 001BH  

 

10.6 ล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์ 
 

กระบวนการอินเตอร์รัพท์ต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกัน แต่ซีพียูไม่
สามารถประมวลผลโปรแกรมบริการการอินเตอร์รัพท์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ด้วย
เหตุนี้เองการจัดล าดับจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ความสามารถในการ
อินเตอร์รัพท์มากกว่า 1 อินเตอร์รัพท์ การจัดล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์จะต้องก าหนดโดย
ผู้ออกแบบระบบเองว่าเมื่อมีสัญญาณอินเตอร์รัพท์เกิดขึ้นพร้อมกันจะให้ท าโปรแกรมบริการการ
อินเตอร์รัพท์ส่วนใดก่อนหรือหลัง โดยการก าหนดค่าล าดับความส าคัญในเรจิสเตอร์ IP ดังภาพที่ 10.3 
นั่นคือหากต้องการใช้อินเตอร์รัพท์จากแหล่งก าเนิดใดส าคัญกว่าก็ให้เซตค่าเรจิสเตอร์ IP ในบิตนั้นให้
เป็นลอจิก 1 

สัญญาณต่าง ๆ ของการร้องขออินเตอร์รัพท์ทั้งหมดสามารถเซตหรือเคลียร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์
เช่นเดียวกับฮาร์ดแวร์ ดังนั้นการร้องขออินเตอร์รัพท์จึงสามารถสร้างหรือยกเลิกได้ด้วยซอฟต์แวร์ 
อย่างไรก็ตามแหล่งก าเนิดสัญญาณอินเตอร์รัพท์ทั้งหมด สามารถควบคุมให้ท าการร้องขออินเตอร์รัพท์
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หรือไม่ก็ได้ โดยการเซตหรือเคลียร์บิตต่างๆที่อยู่ใน เรจิสเตอร์ IE ซึ่งภายในเรจิสเตอร์ IE มีบิต EA ที่ท า
หน้าที่ควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตอบรับการร้องขออินเตอร์รัพท์หรือไม่ตอบรับทั้งหมด หาก
ก าหนดให้บิต EA เป็นลอจิก 0 ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไม่ตอบรับการร้องขออินเตอร์รัพท์ทั้งหมด 
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ภาพที่ 10.3 แผนภาพบล็อกแสดงการจัดล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์ 
 

ที่มา: Architecture and Programming of 8051 MCUS, 2014 
 

10.7 สรุป 
 

 ในบทนี้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอินเตอร์รัพท์ โดยในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
ก าลังท างานในส่วนของโปรแกรมหลักอยู่นั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้วิธีการรับสัญญาณการร้องขอที่
ส่งมาจากอุปกรณ์ภายนอกหรือสัญญาณจากภายในของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เอง มาท าการ
อินเตอร์รัพท์และเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับสัญญาณจากการอินเตอร์รัพท์ก็จะท าการตรวจสอบใน
ส่วนของการติดต่อจากเหตุการณ์ในส่วนนั้นๆ และให้บริการการอินเตอร์รัพท์ โปรแกรมการบริการการ
อินเตอร์รัพท์ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มีแหล่งสัญญาณที่เป็นการอินเตอร์รัพท์หลายแหล่งด้วยกันทั้ง
ภายนอกและภายในของตัวไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมในการควบคุมที่มี
การประมวลผลกับสัญญาณที่มีช่วงเวลามากๆ ไม่จ าเป็นต้องจัดความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์ 
เนื่องจากความเร็วในการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์มีมากพออยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องมั่นใจก่อนว่า
สัญญาณที่ต้องการตรวจจับนั้น เกิดขึ้นนานมากกว่าเวลาที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมบริการ 
การอินเตอร์รัพท์ที่มีความส าคัญทางฮาร์ดแวร์สูงกว่า ไม่เช่นนั้นแล้วอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจจับสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน าสัญญาณตัวนี้ไปนับ เช่น ในเครื่องวัดความถ่ี เป็นต้น 
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10.8 แบบฝกึหัดท้ายบท 
 

แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 3 ข้อ ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทุกข้อ 
1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมแบบทั่วไปกับการเขียนโปรแกรมที่รองรับ

กระบวนการอินเตอร์รัพท์ 
2. จงอธิบายการอินเตอร์รัพท์จากสัญญาณภายนอก พร้อมทั้งยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
3. จงอธิบายการอินเตอร์รัพท์จากภายใน พร้อมทั้งยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 


