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SQL
Database หันมาพัฒนา NoSQL Database แทน สาเหตุก็เพราะ 
NoSQL มีคุณสมบัติที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของการใช้ SQL 
แบบเดิมกับข้อมูลปริมาณมากๆ (เน้นย�้านะครับว่าใช้กับข้อมูล 
ปริมาณมากๆ) ที่ส�าคัญ 3 ข้อดังนี้

1. Dynamic Schema

ข้อนี้ส�าหรับผู้เขียนถือว่า Amazing ที่สุด เพราะปรกติการจัด
เก็บข้อมูลด้วย Relational Database จะต้องมีการก�าหนดว่าฐาน
ข้อมูลจะเก็บอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร ที่เราเรียก
กันว่า Schema โดยเมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลบางรายการเพิ่มเติม 
ในภายหลัง ก็จะต้องแก้ไข Schema ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องหยุด 
การท�างานของระบบก่อน (ลองจินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของเว็ป 
E-Commerce ทีม่ยีอดขายชัว่โมงละหลายสบิล้าน คณุอยากจะหยดุ
ระบบไหมสกัวนิาทไีหม?) แต่ส�าหรบั NoSQL Database นัน้ไม่จ�าเป็น
ต้องมี Schema ที่ตายตัว หรือจะพูดให้ถูกจริง ๆ คือ ไม่ต้องมี 
Schema ก่อนทีจ่ะจดัเกบ็ข้อมลูกไ็ด้ โดยข้อมลูสามารถจดัเกบ็ได้ตาม
ต้องการ จะเพิ่มหรือลดรายการใดๆ ก็ไม่มีผลกระทบกับระบบทั้งสิ้น 

2. Auto-Sharding

Sharding คือ การแบ่งข้อมูลเก็บเป็นส่วนๆ โดยเมื่อข้อมูลมี
ขนาดใหญ่ เราอาจจะแยกเกบ็ข้อมลูเป็นส่วนๆ เช่น สนิค้าชนดิที ่1-10 
เก็บข้อมูลที่ Server A และสินค้าชนิดที่ 11-20 เก็บข้อมูลที่ Server 

ปัจจุบัน
ปริมาณข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีมากมาย 
และมีแนวโน้มจะมากขึ้นโดยตลอด ตัวอย่าง

ที่ชัดเจน เช่น เว็บไซต์ในกลุ่ม Social Network และ E-Commerce 
ทั้งหลาย ท่านผู้อ่านเคยคิดกันเล่นๆ ไหมว่าในแต่ละวันมีคนโพสต์ 
ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ บน Facebook กันมากแค่ไหนหรือมีการ
ท�าธุรกรรมซื้อขายบน Amazon นาทีละกี่รายการ แล้วท่านผู้อ่านเคย
สงสัยต่อไปอีกไหมว่า ข้อมูลที่น่าจะมีมากมายขนาดนั้น หรือที่เรา 
เรียกกันในศัพท์เฉพาะว่า Big Dataเค้าจัดเก็บกันอย่างไร? วันนี้ 
เราจะมาท�าความรู้จักกับเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลในรูปแบบใหม่
ที่เรียกว่า NoSQL (อ่านว่า โน-เอส-คิว-แอล) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที ่
แม้แต่ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอส์ (PwC) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี 
ระดับโลกยังมองว่าเป็นเทรนด์ดิจิตอลในปี 2015 [1]

โน-เอส-คิว-แอล มาจากค�าว่า Not Only SQL แปลตรงๆ ก็
คือ ไม่ใช่แค่ เอส-คิว-แอล ปัญหา คือ เรารู้หรือไม่ว่า SQL คืออะไร? 
ส�าหรับคนที่เรียน หรือท�างานในสาย IT คงตอบได้ไม่ยากว่า SQL 
(Structured Query Language) น้ันเป็นภาษาท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data-
base) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันมานานหลายสิบปี และแอพพลิเคชั่น 
ที่เราใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ถูกพัฒนาโดยใช้ Relational 
Database กันเกือบทั้งนั้น

ปัญหาคอื ท�าไมเวบ็ไซต์ขนาดใหญ่ เช่น Google, Facebook 
(ส่วน Inbox Messenger), Twitter, Amazon และอื่นๆ ถึงได้หันหลัง
ให้กับสิ่งท่ีเป็นมาตรฐานที่ใช้กันมาอย่างยาวนานแบบ Relational 

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบใหม่ด้วย

อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น NoSQL



12 TPA news

Modern Innovation

July 2015 ●  No. 223

TPA
news

B (จากตัวอย่างนี้ก็ประกอบไปด้วย 2 shard) ซึ่งการกระจายข้อมูล
ออกไปเกบ็ในหลายๆ Server น้ีมข้ีอด ีคอื ประหยัดต้นทุนในการขยาย
ระบบ เพราะสามารถน�า Server ปกติทั่วไปมาใช้งานได้ ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นเกรด Enterprise Server และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ 
อ่าน-เขียนข้อมูลปริมาณมากๆ  

โดยการท�า Sharding เช่นนี้ ถ้าเป็น Relational Database  
ผู้พัฒนาจะต้องการเขียนโปรแกรมในการกระจายข้อมูลเอง แต่ใน 
NoSQL Database จะท�าการกระจายข้อมูลไปยัง Server ต่างๆ ให้
โดยอัตโนมัติ 

3. Integrated Caching

เปรียบเทียบ SQL กับ NoSQL

NoSQL Database จะจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานบ่อยๆ เข้าไว้ใน 
Memory (RAM) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของ NoSQL ที่รวม Caching 
ไว้ในตัวเอง ซึ่งคุณสมบัตินี้จะท�าให้การท�างานกับข้อมูลมีความ
รวดเร็วขึ้น  

NoSQL Database ในปัจจุบันมี 4 รูปแบบ

หลัก คือ

1. Key-Value Store คือ เก็บข้อมูลโดยการระบุ Key และ 
Value ดึงข้อมูลโดยการระบุ Key แล้ว Database จะค้น Value กลับ
มาให้ รูปแบบนี้เหมาะกับการเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน และต้องการ
ความเร็วสูง เช่น การเก็บข้อมูล Session ของ Web app

2. Wide Column Store นอกจากจะเก็บข้อมูลโดยการเพิ่ม 
Record แล้วยังเพิ่ม Column ได้อีกด้วย เหมาะกับระบบที่ต้องการ 
distribute และ scale ใหญ่มากๆ

3. Document Store พัฒนาเพิ่มจาก key value store คือ
สามารถเพิ่ม index เพื่อค้นหาจากตัวข้อมูล แตกต่างจาก key value 
ที่ต้องค้นจาก key เท่านั้น เหมาะกับการเก็บข้อมูลทั่วๆ ไป

4. Graph Store รูปแบบนี้แตกต่างจาก 3 ตัวด้านบน เป็น

ชนิดเดียวที่รู้จักความสัมพันธ์ และอาจจะซับซ้อนเกินกว่าที่ rela-
tional database จะรองรับได้ด้วยซ�้า เช่น เก็บข้อมูล social network 
ว่าใครเป็น friend ใคร การค้นหาก็สามารถระบุได้ว่าต้องการเพื่อน
ของเพื่อนของเพื่อน ในระดับชั้นไหน เป็นต้น

ตัวอย่าง Product NoSQL Database ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ทีนี้ประเด็นส�าคัญ เราควรให้ความส�าคัญกับ NoSQL มาก
แค่ไหน ? เริ่มต้นต้องเข้าใจก่อนว่า NoSQL ไม่ใช่มาแทน SQL นะ
ครับ ไม่ใด้หมายความว่าเราควรจะเปลี่ยนแอพลิเคชั่นของเราไปใช้ 
NoSQL Database ให้หมดเพราะมันใหม่กว่า เพราะจริงๆ แล้วสอง
อย่างนี้มันเสริมกัน ในระบบใหญ่ๆ อาจจะมีทั้ง Relational และ 
NoSQL ก็ได้ แต่ขอไฮไลท์ไว้อย่างนึงเลยว่า NoSQL นั้นไม่เหมาะกับ
งานที่มีความซับซ้อนสูง มีความสัมพันธ์เยอะ เช่น ระบบการเงิน แต่
เหมาะกับงานที่ไม่ได้ซับซ้อนมาก เช่น Search Engine, การท�า Log 
File ของแอพลิเคชั่น เป็นต้น

ดังนัน้หลกัจรงิๆ ถ้าจะใช้ 
NoSQL ก็ให้ดูว่าคุณต้องการ
ประโยชน์จากคุณสมบัติ 3 ข้อ
ข้างบนของ NoSQL หรอืไม่ ? ถ้า
ใช่ ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะเริ่ม
ศึกษา NoSQL ได้แล้ว ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของแอพลิ-
เคชั่น และลดรายจ่ายในการซื้อ 

Server ขององค์กร แต่ในทางกลบักนั ถ้าไม่ต้องการประโยชน์ดงักล่าว 
หรือระบบเดิมยังรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่ต้อง
ดิ้นรนเปลี่ยนหรอกครับ เพราะเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่เสถียรมากนัก 
อย่าง NoSQL เอาแค่ปัญหาเรื่อง ระบบ Admin ของ Database ที่แย่
สุดๆ กับ เรื่อง Support ที่เวลามีปัญหาแล้วจะหาแหล่งข้อมูลหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ได้ล�าบาก เอาแค่สองข้อนี้ก็เหนื่อยแล้วครับ


