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Windows Update คืออะไร

เพ่ิมฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้ระบบปฏิบัติการ (เช่น อัพเดต Service Pack)1

3 แกบ้ัก๊ของระบบปฏบิตักิาร (ทีไ่มเ่กีย่วกบัความปลอดภยั)

อุดชอ่งโหวค่วามปลอดภยั

อพัเดตไดรเวอรฮ์ารด์แวรใ์หเ้ป็นเวอรช์นัใหม่
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อพัเดตระบบปฏิบติัการใหเ้ป็นเวอร์ชนัปัจจุบนัท่ีสุด ดว้ยเหตุผลหลกั 4 ประการ



ไมโครซอฟทแ์ยกประเภทของการอพัเดตออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

Windows 10 เราจะมกีารอพัเดตใหญ่
ปีละ 2 ครัง้เท่านัน้ โดยก าหนดเป็นรอบเดือน
มนีาคมและรอบเดอืนกนัยายน เท่ากบัว่าในหน่ึง
ปี เราจะมีการอัพเดตใหญ่ที่กินเวลานานเป็น
ชัว่โมงแค่ 2 ครัง้ และการอพัเดตใหญ่แบบน้ีเรา
สามารถเลอืกเวลาตดิตัง้อพัเดตไดเ้อง

การอพัเดตเพ่ือเพ่ิมฟีเจอร์

ไมโครซอฟท์มธีรรมเนียมการอพัเดตเดือนละ
1 ครัง้ ทุกวนัองัคารทีส่องของเดอืน ซึ่งเรยีกกนั
ว่า Patch Tuesday ยกเวน้มกีรณีฉุกเฉินจรงิๆ
ไมโครซอฟท์ก็จะออกแพตช์ฉุกเฉินนอกรอบ
ปกตใิห้ (เชน่ WannaCrypt ในรอบนี้)

การอพัเดตย่อยเพ่ืออดุช่องโหว่
ความปลอดภยั-แก้บัก๊



อพัเดตแล้วท าไมต้องรีสตารต์เครื่อง

1
ในบางครัง้ การอพัเดตชอ่งโหวค่วามปลอดภยัหรอืแกบ้ัก๊ของระบบคอืการเขยีนทบัไฟล์
ของระบบปฏบิตักิาร ใหเ้ป็นไฟลเ์วอรช์นัใหมท่ีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ ระบบจ าเป็นตอ้ง
รสีตารต์เครือ่งเพือ่ใหฮ้ารด์แวรโ์หลดไฟลเ์วอรช์ัน่ใหมเ่ขา้มาในหน่วยความจ า

2
ในบางครัง้ การอพัเดตยอ่ยบางอยา่ง เชน่ การอพัเดตฐานขอ้มลูไวรสั-มลัแวรข์อง
Windows Defender ทีไ่มใ่ชไ่ฟลข์องระบบ กไ็มจ่ าเป็นตอ้งรสีตารต์เครือ่ง

ปัญหาส าคญัของผูใ้ชใ้นบา้นเราทีไ่มก่ดอพัเดต Windows คอืใชร้ะบบปฏบิตักิารเวอรช์นั
ละเมดิลขิสทิธิ ์ทีก่ดอพัเดตแลว้จะท าใหส้ญูเสยีความสามารถในการใชง้านต่อเน่ืองไป
(เชน่ ตอ้งแครกใหม)่
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Windows Update อยู่ตรงไหน
วิธีง่ายท่ีสดุในการมองหา Windows Update คือเข้าไปท่ีแอพ Settings หมวด Update & Security 

หรือจะกดปุ่ ม Start แล้วพิมพค์ าว่า Update กไ็ด้เช่นกนั



ตวัเลือกในหน้าจอ Windows Update
เมื่อกดเข้ามายงัหน้า Windows Update แล้ว จะเหน็หน้าจอดงัภาพ ซ่ึงมีตวัเลือกหลายอนัพอสมควร ขอไล่ไปตามล าดบั ดงัน้ี

ปุ่มเช็คอัพเดตแบบ manual (Windows 10 จะเช็คอัพเดตแบบอัตโนมัติให้ตลอดเวลาอยู่แล้ว)

ประวัติการอัพเดตว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้าง

ตั้งค่า Active Hours

ตั้งค่าการรีสตาร์ตเคร่ืองหลังอัพเดต

ตั้งค่าอื่นๆ

ลิงก์ส าหรับกดดูข้อมูลว่าอัพเดตต่างๆ มีรายละเอียดอะไรบ้าง ซึ่งก็คือลิงก์นี้ Windows 10 update histor
y

https://support.microsoft.com/en-us/help/4018124/windows-10-update-history


Update history ดปูระวติัการอพัเดตย้อนหลงั
หน้าจอน้ีแสดงรายการอพัเดตในอดีตของคอมพิวเตอรเ์ครื่องนัน้ ซ่ึงเราสามารถถอนการอพัเดต (uninstall) 

ได้ถ้าอพัเดตไปแล้วเกิดบัก๊หรือข้อผิดพลาดในการท างาน

การอัพเดตแพตช์ความปลอดภัยประจ า เดือนของไมโครซอฟท์ ตามปกติ             

ไมโครซอฟท์จะแยกอัพเดตเป็น 2 ก้อนคือ 

Cumulative Update for Windows 10 ที่เป็นแพตช์ของไมโครซอฟท์เอง และ

Security Update for Adobe Flash Player ตัวที่ใช้กับ IE/Edge ที่อัพเดต

ผ่านระบบของไมโครซอฟท์ถ้าดูจากวันท่ีในภาพ จะเห็นว่ารอบการอัพเดตจะเป็น

ช่วงวันท่ีสิบกว่าๆ ของแต่ละเดือน (ในที่น้ีคือ 11-May และ 14-Apr) 

แสดงให้เห็นรอบการอัพเดตตาม Patch Tuesday



Active hours ตั้งเวลาห้ามรีสตาร์ต
ปัญหาสุดคลาสสิคของระบบปฏิบัติการ Windows คือนั่งท างานอยู่ๆ แล้วระบบปฏิบัติการ
รีสตาร์ต และอัพเดตตัวเองเป็นเวลานาน เสียการเสียงานทุกอย่างไปหมด

1

2
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การบอกให้ระบบปฏิบัติการรู้ว่า ช่วงเวลาไหนบ้างท่ีเราก าลังท างานอยู่ 
ห้ามรีสตาร์ตโดยพลการนะ ช่วยแก้ปัญหาการรีสตาร์ตแล้วขัดจังหวะงาน

เราสามารถตั้งกรอบเวลาของ Active hours ได้นานสูงสุด 18 ชั่วโมง 
(เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะน้อยกว่านี)้ นั่นแปลว่าเราสามารถลากยาวๆ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึงเท่ียง
คืนได้เลย ส่วนจะให้ Windows รีสตาร์ตตัวเองตอนไหนก็แล้วแตช่่วงสะดวกของแตล่ะคนครับ





Active hours ไว้แล้ว เกิดการอพัเดตขึน้พอดี
ระบบกจ็ะขึน้เตือนว่ามีอพัเดตนะ แต่ยงัไม่รีสตารต์เพราะยงัอยู่ในกรอบเวลาท่ีเราตัง้ค่าไว้ (แต่เราสามารถกดรีสตารต์เองได้)



Restart options ตัง้เวลาเจาะจงให้รีสตารต์
การระบเุวลาตายตวัให้ Windows รู้ว่าเราต้องการให้รีสตารต์เครื่องตอนไหน ตวัเลือกน้ีจะใช้งานได้ต่อเมื่อ

Windows ดาวน์โหลดและติดตัง้อพัเดตไปแล้ว แต่รอให้เรากดรีสตารต์อยู่



ฟีเจอรน้ี์เป็นของใหม่ใน Windows 10 Creators Update

Restart now รีบตูทนัที
Pick a time เลือกเวลารีบตูแบบเจาะจง (เปล่ียนได้ทีหลงัถ้าต้องการ)

Snooze พกัการอพัเดตไว้นาน 3 วนั



Advanced options ตวัเลือกเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
หน้าจอน้ีเป็นตวัเลือกยิบย่อยอ่ืนๆ ของ Windows Update โดยมีหน้าจอตามภาพ

ให้อัพเดตซอฟต์แวร์ตัวอื่นของไมโครซอฟท์ (เช่น Office) ผ่านระบบ Windows Update

ออกแบบมาแก้ปัญหาการอัพเดตใหญ่ของ Windows ท่ีต้องรอบูตเคร่ือง

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต ซึ่งกดแล้วจะเข้าไปเจออีกหน้าจอ



Choose how 
updates are 
delivered

เลือกวิธีการดาวน์
โหลดไฟล์อัพเดต

หน้าจอนี้จะอยู่ซับซ้อนหน่อย แต่เป็นเทคนิค
เล็กๆ ที่ช่วยให้การอัพเดตเร็วขึ้น ตามปกติ
แล้วเมื่อมีอัพเดตใหม่ คอมพิวเตอร์ของเราจะ
ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ จ า ก เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ ข อ ง
ไมโครซอฟท์โดยตรง ซึ่งถ้าเรามีคอมพิวเตอร์
เครื่องเดียวในบ้านก็คงไม่มีอะไร

หากเรามีคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10
มากกว่าหนึ่ ง เครื่ อง เวลามี อัพเดตใหม่ 
คอมพิวเตอร์ต้องต่อออกอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ทุกรอบ ทั้งที่เป็นไฟล์
อัพเดตตัว เดี ยวกัน (หรือใกล้ เคียงกัน ) 
ตั ว เลื อกนี้ คื อการอนุญาตให้  Windows 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์อัพเดตจากเครื่องอ่ืน 
(ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว) แทนการดาวน์โหลด
ตรงจากไมโครซอฟท์ หรือจะเรียกว่าเป็นการ
ดาวน์โหลดแบบ P2P ก็ได้



บทสรุป: อัพเดตกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย
Windows Update คงไม่ใช่ระบบการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบ ในโลกของ Windows 10 เราไม่สามารถปิดอัพเดตเองได้ด้วย

วิธีการปกติ และไม่สามารถห้ามไม่ให้รีสตาร์ตอัตโนมัติได้ 100% (เพราะ Active hours จ ากัดแค่ 18 ชั่วโมง) ทั้งหมดนี้ถือเป็นความจงใจของ
ไมโครซอฟท์ ที่ต้องการให้พีซี Windows 10 ได้อัพเดตล่าสุดเสมอ

อย่างไรก็ตาม ใน Windows 10 Creators Update ก็ปรับปรุงกระบวนการอัพเดตให้ยืดหยุ่นขึ้น จนไม่น่าร าคาญเกินไป เราสามารถใช้ตัว
เลือกตั้งเวลาอัพเดตล่วงหน้า และ Active hours ก าหนดเวลาห้ามรีสตาร์ต ช่วยกันสองทางเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก

การอัพเดตซอฟต์แวร์ย่อมส่งผลให้การท างานต้องหยุดชะงัก แต่ข้อดีของการได้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ปลอดภัยมากขึ้น ลดความ
เสี่ยงท่ีเราจะถูกขโมยหรือเรียกค่าไถ่ข้อมูล ก็น่าจะคุ้มค่าแก่การยอมหยุดเซฟงาน ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดค้างไว้อยู่แล้ว


