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เพ่ิมความเร็วให้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Intel Optane Memory 
 

 
 

 ผู้ใช้งานหลายท่านคงเคยพบเจอปัญหาส าหรับฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน (Hard Disk Drive) ที่มี
ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลได้ช้า ถือเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานได้ช้า เพราะใน
ปัจจุบันส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นท างานเร็วมากไม่ว่าจะเป็น CPU RAM ปัญหาคอขวด
ของคอมพิวเตอร์จึงอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน ที่มีความเร็วอ่านเขียนข้อมูลในระดับ MB ต่อวินาที ท าให้
กระบวนการที่ต้องอ่านข้อมูลเยอะๆ เช่น การเริ่มต้นเข้าใช้งานวินโดวส์ หรือการเปิดโปรแกรมต่างๆ ท าได้ช้า
กว่าที่ควรเนื่องจากต้องรออ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสกแ์บบจานหมุน 
 

 
 
 ปัญหาคอขวดของฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนนั้นแก้ได้โดยการใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD (Solid State Drive) 
ซึ่งสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้ระดับ GB ต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนถึง 10 เท่า แต่ข้อเสีย 
ของการใช้ SSD คือ มีราคาที่สูงมาก ท าให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เลือกที่จะซื้อฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ในความจุที่ไม่สูง
มากเพ่ือน ามาใช้ในการเปิดโปรแกรมต่าง ๆ และมีฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนที่ความจุสูงอีกตัวหนึ่งเพ่ือเก็บข้อมูล
แทน อย่างไรก็ดีหากผู้ใช้งานต้องการใช้ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนโดยที่ต้องการความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลที่
เพ่ิมมากขึ้นโดยไม่ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์แบบ SSD เพ่ิมเติม Intel Optane Memory เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
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 ในบทความนี้จะพามาท าความรู้จักกับ Intel Optane Memory ที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจ เพราะ 
Intel เริ่มผลักดันให้มีแพลตฟอร์ม Optane Memory บนพีซีเดสก์ทอป และโน้ตบุ๊กมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ในการท างานได้ดียิ่งขึ้น Optane Memory เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Intel ที่ได้รับการ
พัฒนาชิปหน่วยความจ าแบบอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลเขียนข้อมูลด้วยความเร็วสูงเหนือกว่า 
SSD ทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้กับคอมพิวเตอร์ท างานได้เร็วขึ้นไปอีกระดับ โดย Optane Memory จะเข้ามาช่วยให้
การเปิดโปรแกรม เปิดไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือการค้นหาไฟล์ข้อมูลได้รวดมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
เทคโนโลยีหน่วยความจ าแบบ 3D XPoint ที่ใช้บน Intel Optane Memory ความจุ 16GB และ 32GB 
 
Intel Optane Memory ท างานอย่างไร 
 Intel Optane Memory นั้นไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ทุกรุ่น แต่จะท างานกับ
คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เท่านั้น ซึ่งซีพียู และเมนบอร์ดต้องรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยโดยต้อง
พิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีคุณสมบัติรองรับ Intel Optane Memory หรือไม่ ดังต่อไปนี้ 
 1. เมนบอร์ดบนพีซีเดสก์ทอป / โน้ตบุ๊ก ต้องเป็น Intel 200 Series, Intel 300 Series  
 2. มีช่องเชื่อมต่อแบบ M.2 ที่รองรับ Intel Optane Memory 
 3. ซีพียูต้องสนับสนุนแพลตฟอร์ม Intel Optane Memory (Intel Core i3, i5, i7 ในตระกูล Gen7, 
Intel Gen8)   
 4. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
 5. ได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์ และปรับตั้งค่าใช้งานที่ถูกต้อง 
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 หลักการท างานคือ Intel Optane Memory จะติดตั้งบนสล็อต M.2 บนเมนบอร์ด ท าหน้าที่เป็น
พ้ืนที่พักข้อมูล (Cache) ระหว่าง RAM กับฮาร์ดดิสก์ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้เรียกใช้งานบ่อยๆ จะถูกมาเก็บไว้ที่ 
Intel Optane Memory ท าให้การเรียกใช้งานครั้งต่อไปจะรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาข้อมูลที่
ฮาร์ดดิสกแ์บบจานหมุนก่อนแต่จะได้รับข้อมูลจาก Intel Optane Memory ทันท ี
 

 
 

เมนบอร์ดต้องมีสล็อต M.2 ท่ีสนับสนุน Intel Optane Memory 
 

ประสิทธิภาพที่ได้รับหลังจากติดตั้ง Intel Optane Memory 
 ด้วยประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้นของ Intel Optane Memory ผสานการท างานกับชิปเซ็ทบน
เมนบอร์ดที่รองรับ จะช่วยให้การเปิดโปรแกรมต่างๆ ท าได้ รวดเร็วขึ้น และที่ส าคัญข้อมูลที่พักไว้ที่ Intel 
Optane Memory จะไม่สูญหายไปแม้จะปิดเครื่องไปแล้วก็ตาม ท าให้การเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งต่อไป 
ยังตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็วเหมือนเดิม   
 
ผู้ใช้งานที่ได้ประโยชน์จาก Intel Optane Memory 
 - ผู้ใช้งานทั่วไป จะได้สัมผัสการตอบสนองที่รวดเร็วในการท างานทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการบูตเครื่อง 
การเปิดโปรแกรมได้ฉับไว และโหลดไฟล์ต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้นได้เร็วขึ้น 2.1 เท่า 
 - เกมเมอร์ ได้รับความเร็วในการโหลดเกม หรือการโหลดฉากต่างๆ ได้เร็วขึ้นสูงสุด 98% 
 - กลุ่มคนท างานตัดต่อวีดีโอ ที่ยังต้องมีความจ าเป็นใช้พ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์เก็บไฟล์งาน ก็จะช่วยให้โหลด
ไฟล์มีเดียมาใช้ในการตัดต่อได้เร็วขึ้นกว่า 2.6 เท่า 
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ประสิทธิภาพของ Intel Optane Memory อยู่ตรงไหนเม่ือเปรียบเทียบในระบบของคอมพิวเตอร์ 
 
RAM (Random Access Memory) ยังมีความจ าเป็นต้องใช้งานอยู่หรือไม่ 
 แม้ว่า Intel Optane Memory จะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลที่สูง แต่ก็ยังพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของ SSD อยู่ซึ่งยังเทียบกับความเร็วของ RAM ไม่ได้ และที่ส าคัญไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือทดแทน RAM เพียงแต่
ออกแบบมาให้ท างานประสานช่องว่างระหว่าง RAM > Intel Optane Memory > Hard disk หรือ SSD 
โดยตัวมันจะพักข้อมูลไว้เพื่อให้เรียกใช้งานข้อมูลได้เร็วขึ้น  
 
หากใส่ Intel Optane Memory ยังต้องใส่ SSD อยูห่รือไม่ 
 Intel Optane Memory นั้นรองรับทั้งระบบที่ใช้งานฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนเพียงอย่างเดียว และ
ระบบที่ใช้งานแบบไดร์ฟคู่คือ มีทั้งฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนเพียงและ SSD ดังนี้หากต้องการท างานให้เต็ม
ประสิทธิภาพ ควรต้องมี SSD หรือ Hard disk เอาไว้ลง Windows 10 และเก็บข้อมูล เอาไว้ลงเกม หรือ
โปรแกรมต่างๆ ส่วน Intel Optane Memory จะเข้ามาท าหน้าที่พักข้อมูล (Cache) แทรกอยู่ระหว่าง RAM 
กับ Hard disk  
 
บทสรุป 
          เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel Optane Memory จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ใช้งานแน่นอน เริ่มตั้งแต่ความเร็วในการเปิดเครื่องพร้อมใช้งาน เปิดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังมี
พ้ืนที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่กับฮาร์ดดิสก์เช่นเดิม และที่ส าคัญใช้งบประมาณไม่สูง คุ้มค่ากว่าที่จะต้อง
เปลี่ยนไปใช้ SSD ความจุสูงทั้งหมด 
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อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ 
https://www.addin.co.th/blog/intel-optane-memory 
https://www.beartai.com/article/tech-article/280869 
https://www.evetech.co.za/intel-optane-memory-32gb-pcie-mempek1w032gaxt/best-deal/2734 
     .aspx 
https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/architecture-and-technology/optane-  
     memory.html 


