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เกี่ยวกับ
เรดาร์เทคโนโลยี

ภาพรวม 
ของเรดาห์

พวกเรา Thoughtworkers ล้วนมีความหลงใหล 
ในเทคโนโลยี เราสร้าง วิจัย ทดสอบ โอเพนซอร์ส  
ผลิตงานเขียน และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงเทคโนโลยี
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทุกคน
 
“การผลักดันความเป็นเลิศทางซอฟต์แวร์ และการ
ปฏิวัติวงการไอที” คือภารกิจของพวกเรา เราจัดท�าและ
แบ่งปันเรดาร์เทคโนโลยีของ ThoughtWorks 
เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
เรามีคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีของ ThoughtWorks พวกเขาประชุม 
พูดคุยกันต่อเนื่องอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีของ ThoughtWorks และแนวทางของ
เทคโนโลยีที่มีบทบาทส�าคัญต่ออุตสาหกรรมของเรา
เรดาร์เทคโนโลยี คือ การรวบรวมผลการประชุมดังกล่าว 
ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับทุกคนในวงการ
ซอฟต์แวร์ ตั้งแต่นักพัฒนาจนถึง CTO ตัวเนื้อหานั้นเรา
ตั้งใจให้เป็นข้อสรุปที่สั้นกระชับเท่านั้น เราแนะน�าให้
ทดลองเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยตัวเองส�าหรับข้อมูลโดย
ละเอียด
 
เรดาร์เทคโนโลยี ใช้แผนภาพวงกลมเป็นแกนหลักใน
การน�าเสนอข้อมูล แผนภาพวงกลมดังกล่าวแบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็น 4 ส่วน เพื่อใช้จัดสรรเทคโนโลยีออกเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่ เทคนิค (Techniques) เครื่องมือ (Tools) 
แพลตฟอร์ม (Platforms) และ ภาษาและเฟรมเวิร์ก 
(Language and Frameworks) ในกรณีที่เทคโนโลยี
หนึ่งสามารถปรากฎได้ในหลายกลุ่มทางเราจะจัดลงใน
กลุ่มที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ในแต่ละส่วนของวงกลม
ถูกแบ่งออกเป็นวงแหวน 4 ชั้น เพื่อแสดงสถานะของ 
เทคโนโลยีเหล่านี้ตามความคิดเห็นของเรา
 
หากสนใจประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรดาร์เทคโนโลยี 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 
thoughtworks.com/radar/faq

เทคโนโลยีท่ีมาใหม่หรือเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างส�าคัญหลังจาก
เรดาร์คร้ังก่อนหน้าจะถูกแสดงด้วยสามเหล่ียม ในขณะที่เทคโนโลยีที่คงเดิม 
ไม่เปล่ียนแปลง ถูกแสดงด้วยวงกลม

เรดาร์ของเรามองไปข้างหน้าเสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ของเรดาร์ให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เทคโนโลยีท่ีไม่มีความเคลื่อนไหว 
จะค่อยๆ จางลง ซ่ึงการจางลงไม่เกี่ยวกับคุณค่าของเทคโนโลยีนั้นๆ แต่เนื่องด้วยพ้ืนท่ีของ เรดาร์เทคโนโลยี น้ันมีจ�ากัด

มาใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
คงเดิม

เฝ้าระวัง (HOLD)
ควรด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง

4

ประเมิน (ASSESS)
คุ้มค่าท่ีจะส�ารวจเพ่ือท�าความเข้าใจ
ว่ามีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร

3

ทดลอง (TRIAL)
คุ้มค่าท่ีจะติดตาม ควรท�าความเข้าใจ
ว่าจะสร้างความสามารถทางด้านนี ้
ได้อย่างไร องค์กรขนาดใหญ่ควร
ทดลองใช้เทคโนโลยีนี้ในโปรเจกต์ท่ี
สามารถรองรับความเส่ียงได้

2

น�าไปใช้ (ADOPT)
เราสนับสนุนให้อุตสาหกรรม 
น�าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ได้เลย  
เราได้น�าไปใช้แล้วในโปรเจกต์ต่างๆ 
ตามความเหมาะสม

1

เฝาระวัง

 เฝาระวัง

ประเมิน

ประเมิน

ทดลอง

ทดลอง

นำไปใช

96
108

นำไปใช

4
2

1

3
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รูปแบบข้อมูลท่ีแปรเปล่ียน
—
เมื่อทศวรรษที่แล้ว เมื่อพูดถึงข้อมูลทุกคนก็นึกถึงฐาน
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) ในตอนนี้
ข้อมูลอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบ NoSQL  
แบบเชิงอนุกรมเวลา แบบ SQL store เช่น 
CockRoachDB, Spanner ที่มี consistency จากฐาน
ข้อมูลที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก และ แบบ event stream 
ที่อนุญาตให้คิวรี่ (query) จากไฟล์ log ที่รวมกันอยู่ได้
โดยตรง ปรากฏการณ์นี้เกิดจากความต้องการทางธุรกิจ
ที่ต้องการการตอบสนองแบบทันทีจากแหล่งข้อมูลท่ี
ขนาดใหญ่ขึ้น หลากหลายขึ้น และรวดเร็วข้ึน 
ซึ่งส�าหรับนักพัฒนาแล้ว ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ 
การท�าความเข้าใจข้อดีข้อเสียของการใช้ข้อมูล 
ในแต่ละแบบ นักออกแบบและนักพัฒนาควรมองหา 
ศักยภาพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นที่มาจากเครื่องมือและ 
กระบวนทัศน์ (paradigm) ใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ระมัดระวังไม่ใช้เครื่องมือใหม่แบบผิดๆ เพราะความคุ้น
เคยกับเครื่องมือที่เคยใช้ เราต้องยอมรับว่าเราก�าลังอยู่
ในช่วงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีข้อมูล และเป็น
ช่วงเวลาที่แนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสมก�าลังถูก
มองหาอยู่

ระบบนิเวศแห่งเทอร์ราฟอร์ม
—
นักพัฒนารักระดับนามธรรม (abstraction layer) 
เพราะเหตุผลคือมันห่อหุ้ม (encapsulate) ความซับ
ซ้อนไว้ ท�าให้นักพัฒนามุ่งความสนใจให้กับปัญหาใน
ระดับที่สูงขึ้นไปได้มากกว่า เราเห็นพัฒนาการนี้ในเรดาร์
หลายๆ ฉบับ เช่น วิธีที่ทีมพัฒนาจัดการกับการท�างาน
ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีคลาวด์และคอนเทนเนอร์ 

ในตอนแรกมุ่งเน้นไปท่ีการสร้าง Docker ส�าหรับการ
จัดการคอนเทนเนอร์และระบบนิเวศรอบตัวมันขึ้นมา 
แล้วจึงสร้าง Kubernetes ส�าหรับการจัดการกับระบบ 
ท่ีประกอบไปด้วยคอนเทนเนอร์ในระดับท่ีใหญ่ขึ้น 
ตอนนี้ความเคล่ือนไหวหลักท่ีเราเห็นคือการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานในรูปแบบโค้ด (infrastructure as 
code) โดยท่ัวไป และระบบนิเวศของ Terraform โดย
เฉพาะ ถึงแม้เราจะแนะน�าเคร่ืองมือท่ีนอกเหนือจาก 
Terraform แล้ว แต่มันเป็นท่ีนิยมมากในชุมชน 
ของผู้ให้บริการเซอร์วิสต่างๆ หัวข้อท่ีโดดเด่นในเรดาร์
ฉบับนี้ ได้แก่ Terratest ส�าหรับการทดสอบโค้ด
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ provider ตัวใหม่ของ GoDC ที่
ท�าให้คุณสร้างและตั้งค่า GoCD ได้ด้วย Terraform

คอทลินตะกายดาว
—
Kotlin เป็นภาษาโอเพนซอร์สท่ียังคงได้รับความสนใจสูง
ในเรดาห์ของเราเพราะรูปแบบการใช้งานของมันขยาย
ออกไปไกลเกินกว่าการพัฒนาแอนดรอยด์แต่เพียงอย่าง
เดียวแล้ว นักพัฒนาท่ี JetBrain ไม่ชอบทางเลือกท่ีมีอยู่
ในโลกของภาษาเขียนโปรแกรม พวกเขาจึงสร้าง Kotlin 
ขึ้นและปล่อยออกมาสู่สาธารณะเป็นโอเพนซอร์สในเวลา
ต่อมา Kotlin เป็นท่ีช่ืนชอบของนักพัฒนาหลากหลาย
รูปแบบ มันถูกใช้ในหลายๆแพล็ตฟอร์ม และถูกใช้สร้าง
เคร่ืองมือหลาย ๆ อย่างท้ังในฐานะภาษาส�าหรับใช้งาน
ท่ัวไปและภาษาท่ีใช้ในจุดประสงค์อื่น นอกจากนี้มันยัง
ปรากฏตัวในเรดาร์ของเราบ่อยขึ้นเร่ือยๆ และในหลายๆ 
ทีมในโปรเจ็คของเรา (เช่น Ktor, MockK, Detekt, 
HTTP4K) มันน่าตื่นตาตื่นใจท่ีจะได้เห็นภาษาท่ีจะ
ประสบความส�าเร็จได้เพราะมันถูกออกแบบอยู่บนการใช้
งานจริง เป็นเคร่ืองมือท่ีสมัยและมีระบบนิเวศท่ีขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว

ความซับซ้อนของระบบที่ไหลออก
—
การมาถึงจุดก�าเนินของ “everything as code” ท�าให้
ทุกอย่างๆ ตั้งแต่ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบความ
ปลอดภัย การก�าหนดและท�าตามข้อยินยอม 
(compliance) และการด�าเนินการของระบบ 
(operation) ท่ีก่อนหน้านี้ยากที่จะเปลี่ยนแปลง  
ซ่ึงท�าให้ต้องจัดการได้ด้วยการเขียนโปรแกรม และน่ัน
ท�าให้นักพัฒนาสามารถน�าข้อปฏิบัติทางวิศวกรรม 
ท่ีเหมาะสมมาใช้ได้ แต่ถึงอย่างน้ันเรายังเห็นการสร้าง 
subsystem ท่ีมีการตั้งค่าท่ีซับซ้อน หรือการใช้ 
เคร่ืองมือจัดการระบบ (orchestration tool) ที่อาศัย
การแสดงผลด้วยภาพมากเกินไป โลจิค (logic) ที่แทรก
เข้าไปอยู่ในไฟล์ตั้งค่า, ลักษณะการใช้ภาษา 
ท่ีน่าสยดสยองเพ่ือให้เขียนโลจิคใน YAML ได ้
และเฟรมเวิร์กส�าหรับจัดการหลายๆ ตัวที่ ใช้เทคโนโลยี
หลากหลายแบบ ในยุคของ การโปรแกรมหลากภาษา 
(polyglot programming), โครงสร้างพื้นฐานในรูป
แบบโค้ด (infrastructure as code) และ x-as-a-
service ทีมพัฒนาจึงลงเอยโดยการใช้องค์ประกอบ
หลายๆ ตัวมารวมกันในระบบเดียว ดังน้ันโลจิค 
ท่ีควรจะอยู่ภายในขอบเขตของระบบก็แทรกซึมหลุด
เข้าไปในเคร่ืองมือจัดการระบบ ไฟล์ตั้งค่า และส่วน
เช่ือมต่ออื่นๆ ถึงแม้ว่าจะจ�าเป็นต้องท�าแบบน้ีในบางครั้ง 
แต่เราแนะน�าให้ทีมพิจารณาอย่างระมัดระวังด้วยการ
เก็บโค้ดเหล่านั้นไว้ในท่ีท่ีนักพัฒนาสามารถท�าการ
ทดสอบ ควบคุมเวอร์ช่ัน ท�า continuous integration 
และน�าข้อปฏิบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสมมาใช้ พร้อม
ท้ังพยายามอย่าใส่โลจิคทางธุรกิจลงไปในไฟล์ตั้งค่า 
(และหลีกเล่ียงเคร่ืองมือท่ีท�าเช่นน้ัน) และพยายามให้
เคร่ืองมือจัดการระบบไม่กลายเป็นโครงหลักหลักของ
ระบบของคุณ

มีอะไรใหม่?
ประเด็นที ่ โดดเด ่นในฉบับนี ้

https://thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://thoughtworks.com/radar/tools/terratest
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform-provider-gocd
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/ktor
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/mockk
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/detekt
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/http4k
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/infrastructure-as-code
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Four key metrics
นำาไปใช ้

รายงาน State of DevOps ได้มุ่งความสนใจไปที่ข้อมูล 
(data driven)  และ การวิเคราะห์ทางสถิติขององค์ก 
รที่ท�างานแล้วมีประสิทธิภาพสูง ผลจากงานวิจัยซึ่ง 
ใช้เวลาหลายปีและตีพิมพ์ใน  Accelerate ชิ้นนี้  
พบการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง ประสิทธิภาพของ
องค์กรและประสิทธิภาพของการส่งมอบซอฟต์แวร์  
นักวิจัยพบว่ามีมีตัวชี้วัดส�าคัญสี่ตัวที่แสดงถึง 
ความแตกต่างระหว่าง ประสิทธิภาพการท�างานต�่า กลาง 
และสูง ซึ่งก็คือ ระยะเวลาที่ต้องรอระหว่างการ
เปลี่ยนแปลง (lead time) ความถี่ของการดิพลอย 
(deployment frequency) เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน 
(mean time to restore) และ เปอร์เซ็นต์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท�าให้ระบบล้มเหลว (change fail 
percentage) เราพบว่าสี่ค่านี้ อาจดูเรียบง่าย 
แต่ทรงพลังส�าหรับการเป็นเครื่องมือเพื่อหัวหน้าและทีม
จะได้โฟกัสไปที่การวัดค่าและพัฒนาสิ่งที่ส�าคัญจริงๆ  
ซึ่งที่แรกๆ ที่ควรจะเริ่มคือการติดตั้ง build pipeline 
เพื่อคุณจะได้ตัวชี้วัดดังที่กล่าวมา และยังท�าให้เห็นถึง
สายธารคุณค่าการส่งมอบซอฟต์แวร์ (software 
delivery value stream) นอกจากนั้นไปปไลน์ GoCD 
มีความสามารถที่จะวัดตัวชี้วัดส�าคัญทั้งสี่ตัวที่กล่าวมา
โดยดูได้จาก GoCD analytics
 

Micro frontends
นำาไปใช้

ที่ผ่านมาเราได้เห็นคุณประโยชน์ของการใช้ 
ไมโครเซอร์วิส ซ่ึงช่วยในการดูแลและการขยายขนาด
ของเซอร์วิส สามารถท�าให้ส่งมอบแต่ละเซอร์วิสได้เป็น
อิสระต่อกัน น่าเสียดายที่เรายังคงเห็นหลายๆทีม  
สร้างฟรอนท์เอนด์ (frontend) ที่มีขนาดใหญ่ที่โยงใยกับ
โปรแกรมต่างๆบนบราวเซอร์ และทั้งหมดก็อาศัยอยู่บน

แบ็คเอนด์ (backend) ขนาดใหญ่อีกทีหนึ่ง 
ตั้งแต่เรานิยามไมโครฟรอนท์เอนด์ (micro frontends) 
ให้เป็นเทคนิคในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์  
เราพบว่าเทคนิคไมโครฟรอนท์เอนด์ให้ประสบการณ์ท่ีดี
ในจากการน�าไปใช้และเรายังค้นพบรูปแบบต่างๆ 
ในการสร้างฟรอนท์เอนด์ ทั้งนี้สังเกตได้ว่าโค้ดถูกย้าย
จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บบราวเซอร์มากขึ้นเร่ือยๆ 
อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เรายังไม่พบแนวทางท่ีชัดเจน
ในการใช้เว็บคอมโพเนนท์ ส�าหรับเทคนิคนี้

Opinionated and automated 
code formatting
นำาไปใช้

ตั้งแต่เราพอจ�าได้ การใช้ code format แบบไหนนั้น
เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัว นโยบายบริษัท และจากการ
โต้เถียงอันดุเดือด ในที่สุดก็เหมือนอุตสาหกรรมนี้ 
ก็เริ่มเหนื่อยส�าหรับข้อถกเถียงที่ดูยาวนานไม่ส้ินสุด  
และทีมก็เหมือนจะใช้เวลามากมายไปกับการพูดคุย 
ถกเถียง และจากนั้นก็หันไปใช้ tools ที่จัดการเรื่อง 
format แม้คุณจะไม่เห็นด้วย 100% กับ format  
ที่มีมาให้ของเครื่องมือแต่ละตัว การมุ่งเน้นไปท่ี 
การท�าให้โค้ดท�างานได้ก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยเร่ือง 
format น่าจะเป็นสิ่งที่ทีมได้ประโยชน์มากกว่าการมุ่ง
เน้นไปที่เรื่อง format อย่างเดียว Prettier ได้เสียงโหวต
ส่วนใหญ่จากพวกเราส�าหรับ JavaScript ส่วน tools 
อื่นๆ อย่าง Black ส�าหรับ Python และดูเหมือนใน
ภาษาส่วนใหญ่ เริ่มที่จะมีการใส่เข้าไปในตัวภาษาตั้งแต่
แรกอย่าง Golang และ Elixir จุดประสงค์หลักๆ ในที่นี้
ก็คือ ให้เราไม่ต้องไปเสียเวลามากมายเพื่อถกเถียงกันว่า
ควรตั้งกฎแบบไหน แต่หันไปใช้เครื่องมือที่ก�าหนดกฎมา
ให้แล้ว ซึ่งใช้เวลาในการก�าหนดค่าน้อยที่สุดและใช้งาน
แบบอัตโนมัติได้ โดยเฉพาะใช้เป็น pre-commit hook

เทคนิค
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จนมาถึงตอนนี้ เคร่ืองมือส�าหรับเทคนิคน้ีมีพัฒนาการข้ึน
มาในระดับนึงแล้ว และเทคนิคน้ีก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามี
ประโยชน์ต่อการท�างานให้กับลูกค้าของเรา

Continuous delivery for 
machine learning (CD4ML) 
models
ทดลอง

Continuous delivery for machine learning 
(CD4ML) models เป็นการน�าการท�างานแบบ  
Continuous delivery มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
เทรนโมเดลของ Machine learning เพื่อให้เกิดความ
พร้อมส�าหรับการน�าไปใช้งานบนโปรดักชั่นอยู่เสมอ 
เทคนิคนี้ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆ  สองปัญหาในการพัฒนา
โมเดล Machine Learning คือ ระยะเวลาระหว่างการ
เทรนนิ่งโมเดล (training models) และการน�าไปใช้งาน
บนโปรดักช่ัน ซ่ึงมักใช้ระยะเวลานาน และยังคงต้อง
อาศัยแรงงานคนในการแปลงโมเดลเพื่อน�าไปใช้ 
บนโปรดักช่ันอยู่ อีกปัญหาหนึ่ง คือ การใช้โมเดล 
บนโปรดักช่ันท่ีถูกเทรนนิ่งมากับข้อมูลชุดเก่า

ไปป์ไลน์ Continuous delivery ส�าหรับ Machine 
Learning จะกระตุ้นให้เกิด (1) การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของโมเดล และ (2) การเปลี่ยนแปลงในการ
เทรนนิ่งและชุดข้อมูลส�าหรับการเทรนน่ิง การท�าสิ่งน้ี 
เราจ�าเป็นต้องระบุเวอร์ช่ันของ the data sets และ
ซอร์สโค้ดของโมเดล ท้ังนี้ไปป์ไลน์มักรวมไปถึงข้ันตอน
ในการทดสอบโมเดลบนชุดข้อมูล การแปลงโมเดลแบบ
อัตโนมัติ (หากจ�าเป็น) ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น H2O 
และการน�าโมเดลไปใช้งานบนโปรดักชั่นเพื่อใช้เกิด
ประโยชน์กับผู้ใช้

Crypto shredding
ทดลอง

การดูแลรักษาระดับความปลอดภัยของข้อมูลที่มี 
ความอ่อนไหวเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะเมื่อมันถูกท�า
ส�าเนาออกจากระบบหลักเพ่ือจุดประสงค์ในการการ
ส�ารองข้อมูลหรือการกู้คืน crypto shredding  
เป็นกระบวนการในการท�าให้ข้อมูลอ่อนไหวเหล่าน้ีไม่
สามารถอ่านค่าได้ รวมถึงการเขียนทับหรือท�าลาย 

Polyglot programming
นำาไปใช้

เราได้ใส่ Polyglot Programming ไว้ในกลุ่มทดลอง ใน
เทคเรดาร์ครั้งก่อน เราแนะน�าว่าการเลือกภาษาที่ถูก
ต้องและเหมาะสมกับงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานที่ท�าได้มากขี้น (Productivity) อย่างเห็นได้ชัด และ
ได้มีภาษาใหม่ๆ เข้ามาซึ่งมันคุ้มจะลองพิจารณาดู  
เราต้องการที่จะยกประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะเรา 
ได้เห็นการผลักดันที่จะวางมาตรฐานของภาษาโดยเกิด
ทั้งจากฝั่งนักพัฒนาซอฟแวร์เองและฝั่งขององค์กรเอง 
ในขณะที่เราทราบดีว่าการไม่มีข้อจ�ากัดในภาษานั้น
สามารถสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา การส่งเสริม
ภาษาที่สนับสนุน ระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีแตกต่าง 
หรือ ภาษาที่มีคุณสมบัติ ส�าคัญส�าหรับองค์กรเพ่ือท่ีจะ
เร่งกระบวนการส่งมอบซอฟแวร์ที่เร็วขึ้น และส�าหรับ 
นักพัฒนาซอฟแวร์เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือไว้ส�าหรับ 
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

Secrets as a service
นำาไปใช้

มนุษย์และเครื่องจักรมีการใช้ซีเคร็ต (secrets) อยู่ตลอด
ในขั้นตอนของการพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ ไปป์ไลน์
ส�าหรับการ build ก็ต้องการใช้ซีเคร็ตเพื่อติดต่อและ 
เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่างปลอดภัย เช่น container 
registry แอพพลิเคชั่นใช้ API key เป็นซีเคร็ตเพ่ือเข้าถึง
หน่วยความสามารถหนึ่งๆ ของธุรกิจ และการติดต่อ
ระหว่างเซอร์วิสก็ถูกท�าให้ปลอดภัยด้วยการใช้ 
certificate และ key เป็นซีเคร็ต คุณอาจมีวิธีตั้งค่าและ
เรียกใช้ซีเคร็ตเหล่านี้อยู่หลายวิธี เราได้เตือนนักพัฒนา
ให้ระวังการเก็บซีเคร็ตไว้ในระบบจัดการซอร์สโค้ด  
โดยแนะน�าให้แยกการจัดการซีเคร็ตและซอร์สโค้ดออก
จากกันและให้ใช้เครื่องมืออย่าง git-secrets และ 
Talisman ช่วยหลีกเลี่ยงการเก็บซีเคร็ตในซอร์สโค้ด 
เราได้ใช้เทคนิคการใช้ซีเคร็ตในรูปแบบเซอร์วิส 
(secrets as a service) เป็นเทคนิคหลักในการจัดเก็บ
และเรียกใช้ซีเคร็ตมาซักพักแล้ว ด้วยเทคนิคนี้คุณใช้
เครื่องมืออย่าง Vault หรือ AWS Key Management 
Service (KMS) เพื่อควบคุมการอ่านหรือเขียนซีเคร็ต
ผ่าน HTTPS endpoint ได้โดยมีระดับสิทธิในการเข้าถึง 
ให้เลือกใช้ได้โดยละเอียด เทคนิคซีเคร็ตในรูปแบบ

เซอร์วิสใช้ระบบจัดสรรอัตลักษณ์จาก (external 
identity provider) ภายนอกเช่น AWS IAM เพ่ือระบุ
ตัวตนผู้ใช้ท่ีขอเข้าถึงซีเคร็ตใดๆ ท�าให้ผู้ใช้ต้องพิสูจน์
ยืนยันตัวตนกับเซอร์วิสก่อนเข้าถึงซีเคร็ต 
การท่ีกระบวนการนี้จะท�างานได้ มันส�าคัญมากในการ
ท�าให้การเพ่ิมอัตลักษณ์ของผู้ใช้ เซอร์วิส และแอพลิ
เคช่ันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงแพลตฟอร์มอย่าง SPIFFE 
ช่วยปรับปรุงการให้อัตลักษณ์แก่เซอร์วิสโดยอัตโนมัติให้
ท�างานได้ดีขึ้น

Chaos Engineering
ทดลอง

ในปีท่ีผ่านมาเราพบว่า Chaos Engineering เป็น
เทคนิคท่ีพูดถึงและได้การยอมรับมากขึ้น ซ่ึงหลักส�าคัญ
ของเทคนิคนี้เพ่ือปรับปรุงและท�าให้มั่นใจถึง 
ความยืดหยุ่นของระบบแบบกระจาย (distributed 
system) ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่และเล็กเร่ิมใช้ 
Chaos Engineering ในการท�า operational process 
เราได้ศึกษาการน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับเทคนิคนี้ใน
ระดับท่ีปลอดภัย เทคนิคนี้ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน
อย่างแน่นอนและการท่ีจะท�าให้เทคนิคเกิดประสิทธิภาพ
และปลอดภัยนั้น เรายังต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร การยอมรับจากอุตสาหกรรมและความรู้ความ
ช�านาญจะเพ่ิมขึ้นจากบริการเชิงพาณิชย์อย่าง Gremlin 
และเคร่ืองมือส�าหรับพัฒนาอย่างเช่น Spinnaker เป็น
เคร่ืองมือท่ีได้น�าบางส่วนของเทคนิค  Chaos 
Engineering ไปใช้

Container security scanning
ทดลอง

กระแสเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์น�าโดย Docker ได้เข้า
มาปฏิวัติวงการ เพราะมันลดแรงเสียดทานในการย้าย
แอพพลิเคช่ันระหว่าง environment ต่างๆ ซ่ึงช่วยผลัก
ดันการท�างานแบบ continuous delivery และ 
continuous deployment  คล่ืนความเปล่ียนแปลง 
ลูกใหม่นี้มาพร้อมกับความเส่ียงต่อภัยคุกคามใหม่ๆ 
ซ่ึงเทคนิค container security scanning เป็นการตอบ
สนองท่ีจ�าเป็นในด้านนี้ เคร่ืองมือในการท�า build 
pipeline จึงมีการตรวจสอบคอนเทนเนอร์โดยอัตโนมัติ
เพ่ือมองหาจุดเส่ียงท่ีรู้จัก ตั้งแต่แรกท่ีเราพูดถึงเทคนิคนี้

t

เทคนิค
—

การเลือกภาษาที่ถูกต้อง 
และเหมาะสมกับงานสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ทำาได้
มากขี้น การส่งเสริมระบบนิเวศ 
(ecosystem) ของภาษาที่ใช้  
มีความสำาคัญเพื่อที่จะเร่ง
กระบวนการส่งมอบซอฟแวร์ที่เร็ว
ขึ้น และทำาให้นักพัฒนามีเครื่องมือ 
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

(Polyglot programming)

การพัฒนาโมเดล Machine 
Learning แบบดั้งเดิมมักมีระยะ
เวลานานระหว่าง การเทรนนิ่ง
โมเดล (training models) และ
การนำาไปใช้งานบนโปรดักชั่น  
ทำาให้โมเดลในโปรดักชั่นล้าช้าจาก
ข้อมูลปัจจุบัน การนำาหลักการ
ทำางาน continuous delivery  
มาใช้ทำา machine learning 
สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได ้
 
(Continuous delivery for machine 
learning (CD4ML) models)

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/versioning-data-for-reproducible-analytics
https://www.h2o.ai/
https://thoughtworks.com/radar/techniques/decoupling-secret-management-from-source-code
https://thoughtworks.com/radar/techniques/decoupling-secret-management-from-source-code
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/git-secrets
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/talisman
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/hashicorp-vault
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/iam/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/spiffe
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/gremlin
https://www.spinnaker.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/docker
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Smart contracts
ประเมิน
ยิ่งเราสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี distributed 
ledger (DTL) มากเท่าไหร่ เรายิ่งพบเหล่ียมมุมที่ยัง
ขัดเกลาไม่ดีนักของสมาร์ทคอนแทรคท์ (smart 
contract)  การส่งและตรวจสอบคอนแทรคท์ท่ีขัดแย้ง
ไม่ได้และเปล่ียนแปลงไม่ได้ฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่เมื่อ
ลองพัฒนาโดยใช้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
ปัจจุบันในแบบต่างๆ ดูแล้วถึงได้เจอปัญหาต่างๆ ข้อมูล
ท่ีแก้ไขไม่ได้ (immutable data) ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ 
business logic ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้นั่นเป็นเร่ืองท่ียุ่ง
ยากขึ้นไปอีก ท�าให้มันเป็นส่ิงส�าคัญมากๆ ท่ีจะค�านึงถึง 
logic ท่ีเกิดขึ้นว่ามันควรอยู่ในสมาร์ทคอนแทรคท์หรือ
ไม่ ลักษณะการท�างานท่ีแตกต่างกันในการน�าเทคนิคนี้
มาใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีต้องค�านึง
ถึง ตัวอย่างเช่น ตัว contract นั้นจะต้องปรับปรุงค่า
ของตัวเองเสมอ แต่แพลตฟอร์มต่างๆ ก็รองรับการ
ปรับปรุงนี้ได้มากน้อยต่างกันไป 
เราแนะน�าให้คุณหยุดแล้วคิด และคิดให้ดีก่อนจะตัดสิน
ใจเลือกใช้ business logic ชุดใดชุดหนึ่งในสมาร์ท
คอนแทรคท์ โดยให้ค�านึงถึงข้อดีข้อเสียของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ก่อนด้วย

Transfer learning for NLP
ประเมิน

Transfer learning นั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการท�า 
computer vision มันช่วยให้การฝึกฝนโมเดลเป็นไป
อย่างรวดเร็วด้วยการน�าโมดูลกลับมาใช้ซ�้า เร็วๆ นี้คนท่ี
อยู่ในวงการ machine learning ตื่นเต้นกันมากเมื่อได้
เห็นเทคนิคเดียวกันนี้สามารถใช้กับ natural language 
processing (NLP) ได้ในงานตีพิมพ์ของ ULMFiT ท่ีมา
พร้อมกับโมเดลโอเพนซอร์สท่ีถูกฝึกฝนแล้ว และโค้ด
ตัวอย่าง เราคิดว่า transfer learning ส�าหรับ NLP จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการสร้างระบบ text 
classification ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

encrption key ที่ใช้เข้าระดับข้อมูลเหล่านี้
เน่ืองจากมันมีระบบที่ไม่สามารถหรือไม่ควรลบบันทึก
ย้อนหลังอยู่ เช่น แอพพลิเคชั่นส�าหรับการออดิท 
(audit) หรือบล็อคเชน (blockchain) เทคนิค 
น้ีจึงมีประโยชน์ในการป้องข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของ GDPR

Infrastructure configuration 
scanner
ทดลอง

ผ่านมาสักพักใหญ่ๆ แล้วที่เราแนะน�าให้ทีมพัฒนารับผิด
ชอบทุกชั้นของแอพพลิเคชั่นร่วมถึงส่วนโครงสร้างพื้น
ฐานด้วย น่ันหมายความว่ามันเป็นหน้าที่ของทีมพัฒนาที่
จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงปลอดภัย และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หลายๆ องค์กรเมื่อเริ่มใช้ระบบบน
คลาวด์ก็ท�าการปิดกั้นสิทธิการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็นอ�านาจของส่วนกลางเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยง 
แต่น่ันก็ท�าให้เกิดคอขวดและลดประสิทธิภาพในการ
ท�างานลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามมันยังมีทางออก 
อื่นๆ อยู่ เช่น ให้ทีมพัฒนาจัดการการตั้งค่าเหล่านี้เอง 
และให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรับประกันความปลอดภัยแทน ในตอนนี้มีโปรแกรม
ตรวจสอบแบบโอเพนซอร์สให้เลือกใช้ เช่น prowler 
ส�าหรับ AWS และ kube-bench ส�าหรับการติดตั้ง 
Kubernetes ส่วน continuous detection นั้นให้ลอง
ส�ารวจโปรแกรมบนแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์บนคลาวด์
อย่าง AWS Config Rules ด ู

Service mesh
ทดลอง

Service mesh เป็นแนวทางในการควบคุมระบบนิเวศ 
(ecosystem) ของไมโครเซอร์วิสที่ปลอดภัย รวดเร็ว 
และเชื่อถือได้ มันเป็นก้าวส�าคัญที่จะท�าให้การใช้ไมโคร
เซอร์วิสในระดับใหญ่ง่ายขึ้น โดยท�าให้ความสามารถที่มี
การข้ามฟังก์ชั่น (cross-functional capabilities) ใน
ระบบอย่าง การค้นพบ (discovery), ความปลอดภัย 
(security), การติดตาม (tracing), การตรวจเฝ้าระวัง 

(monitoring) และการรับมือความล้มเหลว (failure 
handling) ไม่ต้องอาศัยส่วนใช้ร่วมกันอย่างเกทเวย์ API 
และไม่ต้องติดตั้งไลบรารี่ส�าหรับการใช้ความสามารถ
เหล่านี้ลงในแต่ละเซอร์วิสโดยตรง การน�าเทคนิคนี้ไปใช้
โดยทั่วไปแล้วจะมี reverse-proxy process ขนาดเล็ก
หรือที่เรียกว่า sidecar ที่ถูกดิพลอยขึ้นไปพร้อมๆ  
กับเซอร์วิสในคอนเทนเนอร์ต่างๆ โดย sidecar  
จะมีหน้าที่ตรวจจับการเชื่อมต่อเข้าและออกจากเซอร์วิส 
และช่วยท�าให้เกิดความสามารถที่มีการข้ามฟังก์ช่ัน 
ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แนวทางนี้ช่วยให้ทีมที่ดูแลเซอร์วิส
แบบกระจายศูนย์ท�างานง่ายขึ้น เพราะสามารถสร้าง
และอัพเดทความสามารถดังกล่าวโดยไม่ต้องเขียนเป็น
โค้ดฝังอยู่ในเซอร์วิส นี่ท�าให้การใช้ polyglot 
programming ในระบบนิเวศของไมโครเซอร์วิสท�าได้
ง่ายขึ้นทีมของเราประสบความส�าเร็จในการใช้เทคนิคนี้
กับโปรเจ็คโอเพนซอร์สอย่าง Istio และ เราก�าลังจับตาดู
โปรเจ็คส�าหรับ open service mesh อย่าง Linkerd 
อย่างใกล้ชิด

Ethical OS
ประเมิน

นักพัฒนาที่ ThoughtWorks ตระหนักถึงจริยธรรมใน
การท�างานอย่างจริงจัง เนื่องจากสังคมพึ่งพาเทคโนโลยี
มากขึ้นเรื่อยๆ มันส�าคัญที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้อง
พิจารณาเรื่องจริยธรรมด้วย ทั้งนี้ยังมีเครื่องมือหลายๆ 
ตัวที่ช่วยให้เราพิจารณาผลกระทบต่ออนาคตของ
ซอฟต์แวร์ที่เราสร้างอยู่ Tarot Cards of Tech และ 
Ethical OS ก็เป็นเครื่องมือกลุ่มหนึ่งที่เราได้ยิน 
การตอบรับที่ดี ซึ่ง Ethical OS เป็นทั้งเฟรมเวิร์ก 
ทางความคิดและชุดเครื่องมือที่ช่วยผลักดันบทสนทนา
เกี่ยวกับจริยธรรมในการสร้างซอฟต์แวร์ เฟรมเวิร์กท่ีว่า
เกิดจากการร่วมมือระหว่าง Institute for the Future 
และ Tech and Society Solutions Lab โดยอิงจาก
รายการพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การเสพย์ติด เศรษฐกิจ
โดพามีน และบทสมมติต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันและ
น�าทางการปรึกษาหารือร่วมกัน

เทคนิค
—

เนื่องจากสังคมพึ่งพาเทคโนโลยี
มากขึ้นเรื่อยๆ มันสำาคัญที่ทีม
พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องพิจารณา
เรื่องจริยธรรมด้วย Ethical OS 
เป็นทั้งเฟรมเวิร์กทางความคิด
และชุดเครื่องมือที่ช่วยผลักดัน
บทสนทนาเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การสร้างซอฟต์แวร์

 
(Ethical OS)

ข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ (immutable 
data) ก็เป็นเรื่องหนึ่ง  
แต่ business logic ที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเป็นเรื่องที่
ยุ่งยากขึ้นไปอีก - คิดให้ดีก่อนจะ
ตัดสินใจเลือกใช้ business logic 
ชุดใดชุดหนึ่งใส่ลงไปในสมาร์ท
คอนแทรคท์

 
(Smart contracts)

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://arxiv.org/abs/1801.06146
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/gdpr-it-s-time-rethink-your-approach-privacy
https://github.com/toniblyx/prowler
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/kube-bench
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
http://linkerd.io/
http://tarotcardsoftech.artefactgroup.com/
https://ethicalos.org/
https://eand.co/the-dopamine-economy-336b239272ef
https://eand.co/the-dopamine-economy-336b239272ef
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กับข้อเสียท่ีรุนแรงในการใช้เทคนิคน้ีในระยะกลางและ
ระยะยาว มันท�าให้เกิดความผูกติดกันระหว่างรอบ 
ท�าให้มีการเปล่ียนแปลงล�าดับการส่งมอบซอฟต์แวร์ยาก
ขึ้น และมันยังท�าให้คุณภาพของซอฟต์แวร์ลดลงไปด้วย
เพราะทีมพัฒนาเร่งงานให้เสร็จให้ทันในแต่ละรอบด้วย 
เราสนับสนุนการให้ความสนใจกับการสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานหรือปรับโครงสร้างการจัดการที่สนับสนุนการส่ง
มอบซอฟต์แวร์ในแต่ละรอบมากกว่า ถึงแม้ release 
train มีประโยชน์ในการบังคับให้ทีมที่ช้าให้ท�างานเร็วข้ึน 
แต่มันก็จ�ากัดความเร็วของทีมที่ท�างานได้รวดเร็วกว่า
เหมือนกัน เราเช่ือว่านี่เป็นเทคนิคน้ีไม่ควรน�ามาใช้ หรือ
ไม่เช่นนั้นก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง

Templating in YAML
เฝ้าระวัง

เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) มีความซับซ้อน
มากขึ้น ไฟล์ตั้งค่าของมันก็มีความซับซ้อนเพิ่มตามข้ึนไป
ด้วย เคร่ืองมืออย่าง AWS CloudFormation, 
Kubernetes  และ Helm มีไฟล์การตั้งค่าในรูปแบบ 
JSON หรือ YAML เพราะมันง่ายที่จะเขียนหรือประมวล
ผล แต่ใช้ไปไม่นานทีมก็มักจะพบปัญหาว่าการตั้งค่าบาง
ส่วนมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว เช่น 
การตั้งค่าของเซอร์วิสท่ีจะถูกดิพลอยในพื้นที่ต่างๆ กัน
แต่มีการตั้งค่าท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งในกรณีแบบน้ี 
templating in YAML (YAML หรือ JSON) จะสร้าง
ความปวดหัวให้กับผู้ใช้งานมากๆ ปัญหาคือรูปแบบการ
เขียน JSON และ YAML ต้องถูกดัดแปลงแบบประหลา
ดๆ เพ่ือให้มันใช้ฟีเจอร์อย่างการสร้างลูป (looping) 
และการสร้างเงื่อนไข (conditioning) ได้ เราแนะน�าให้
ใช้งานเคร่ืองมือเหล่านี้ผ่าน API ของมันบนภาษา
โปรแกรมแทน หรือหากไม่มีก็ให้ใช้ตัวช่วยในการเขียน 
JSON หรือ YAML ไม่ว่าจะในภาษาอเนกประสงค์อย่าง 
Python หรือภาษาเฉพาะกิจอย่าง Jsonnet

Wardley mapping
ประเมิน

ปกติทางเราจะมัดระวังที่จะเขียนเกี่ยวกับเทคนิคการท�า
แผนภาพ (diagrammatic techniques) ลงในเรดาห์  
ถึงอย่างนั้นเราเลือกที่จะพูดถึง แผนภาพวาร์ดลีย ์
(Wardley mapping) เพราะมันเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจ
เมื่อต้องการน�าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินทาง
ซอฟต์แวร์ขององค์กร  ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของมันคือ
การใช้ในการสร้างแผนภาพเพื่อแสดงถึง ห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า (value chain) เริ่มจากความต้องการของลูกค้า 
และค่อยๆ ต่อยอดออกเป็นแผนภาพที่แสดงถึงศักยภาพ
ในแต่ละด้านและระบบต่างๆ ที่ใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงแผนผังพัฒนาการของ
ศักยภาพและระบบเหล่านี้ด้วย
คุณค่าของเทคนิคนี้อยู่ที่การท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
การพูดคุยของคนในองค์กรมากกว่าตัวแผนภาพในตัวมัน
เอง เราแนะน�าให้คนที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการสร้าง
แผนภาพวาร์ดลีย์ มองมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เวลามากกว่าสิ่งที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

Productionizing Jupyter 
Notebooks
เฝ้าระวัง

Jupyter Notebooks ได้รับความนิยมในกลุ่ม data 
scientist ที่ใช้มันส�าหรับท�าการวิเคราะห์แบบส�ารวจ 
การพัฒนาในขั้นต้น และการแบ่งปันความรู้ และท�าให้
เกิดกระแสการน�า jupyter notebook มาใช้ในโป
รดักชั่น ด้วยการใช้เครื่องมือสนับสนุนให้มันท�างานใน
ระดับใหญ่ได้ ถึงแม้เราไม่อยากจะกีดกันไม่ให้คนใช้
เครื่องมือที่ชอบ แต่เราไม่แนะน�าให้ใช้ Jupyter 
Notebooks ในการเขียนโค้ดในระดับโปรดักช่ันท่ีต้อง
สามารถขยายตัวและบ�ารุงรักษาง่าย เพราะมันขาด
ระบบ version control ที่มีประสิทธิภาพ ขาดระบบ
จัดการข้อผิดพลาด น�าส่วนเพิ่มเติมหรือขยายมาต่อเติม
ยาก และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับโค้ดระดับโป
รดักชั่นที่ขยายตัวได้ เราแนะน�าให้นักพัฒนาและ data 
scientist ให้ร่วมกันหาทางออกที่ช่วยให้ data 
scientist สามารถสร้างโมเดล machine learning ได้
ด้วยการท�างานแบบ continuous delivery พร้อมกับ
เฟรมเวิร์กการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสม เราเตือนไม่ให้

ใช้ Jupyter Notebook ในระดับโปรดักช่ันเพื่อให้ก้าว
ข้ามอุปสรรคในการท�าไปป์ไลน์ continuous delivery  
ส�าหรับ machine learning ให้มีประสิทธิภาพ หรือ 
หลีกเล่ียงการท�าการทดสอบแบบอัตโนมัติท่ีไม่เพียงพอ

Puncturing encapsulation with 
change data capture
เฝ้าระวัง

Change data capture (CDC) เป็นเทคนิคท่ีทรงพลัง
ในการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล เพ่ือท�า
อะไรบางอย่างกับความเปล่ียนแปลงนั้น หนึ่งในวิธีท่ีใช้
การคือ การใช้ transaction log ในการบันทึกและระบุ
การเปล่ียนแปลง และปล่อยการเปล่ียนแปลงนั้นเข้าสู่ 
event bus ซ่ึงถูกใช้โดยเซอร์วิสอื่นๆ วิธีนี้ได้ผลดีใน
กรณีท่ีเราต้องการแตกเซอร์วิสขนาดใหญ่ออกเป็นไมโคร
เซอร์วิสขนาดเล็ก แต่เมื่อเราใช้ในการท�า first-class 
integration ระหว่างไมโครเซอร์วิส จะก่อให้เกิดการร่ัว
ไหลระหว่างช้ันของข้อมูล และ event contract 
เราเคยพูดถึงเร่ือง domain scoped events และ 
เทคนิคอื่นๆ ท่ีย�้าถึงความส�าคัญของการออกแบบโดเมน
ของเราโดยค�านึงถึง event ท่ีเกิดขึ้น เราได้เห็นบาง 
โปรเจ็คใช้ CDC ในการตรวจจับการเปล่ียนแปลงของ
ข้อมูลในระดับแถว และส่งเป็นอีเวนท์ให้เซอร์วิสอื่นๆ ใช้
โดยตรง ซ่ึงเป็นการท�าลาย encapsulation ด้วย 
change data capture ซ่ึงสามารถท�าให้ integration 
ระหว่างไมโครเซอร์วิสต่างๆ เปราะบางลงอย่างรวดเร็ว

Release train
เฝ้าระวัง

เราได้เห็นหลายๆ องค์กรท่ีพัฒนาความถี่ในการปล่อย
เวอร์ช่ันของโปรแกรม ด้วยการน�าเทคนิค release train 
มาใช้ release train เป็นเทคนิคในการจัดการการส่ง
มอบซอฟต์แวร์ระหว่างทีมพัฒนาๆ หลายๆ ทีม หรือ 
องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ท่ีมี runtime ขึ้นต่อกัน 
การส่งมอบซอฟต์แวร์ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาท่ีก�าหนด
ขึ้น ไม่ว่าฟีเจอร์ท่ีคาดหวังไว้จะพร้อมทุกตัวหรือไม่ก็ตาม 
(รถไฟจะไม่รอคุณ ถ้าคุณพลาดรถไฟคันนี้คุณต้องไปขึ้น
คันถัดไป) ถึงแม้เราสนับสนุนหลักการการส่งมอบและ
สาธิตซอฟต์แวร์อย่างสม�่าเสมออย่างแท้จริง แต่เราเจอ

t

เทคนิค
—

เราได้เห็นบางโปรเจ็คใช้ change 
data capture (CDC) สำาหรับการ
ประกาศอีเวนท์ความเปลี่ยนแปลง
ในระดับแถวของข้อมูล และการดึง
อีเวนท์เหล่านี้ไปใช้โดยตรง 
โดยเซอร์วิสอื่นๆ สามารถทำาให้ 
การทำางานร่วมกันของเซอร์วิสใน
ระบบนั้นเปราะบางได้

(Puncturing encapsulation with 
change data capture)

ถึงแม้เราสนับสนุนหลักการการ
ปล่อยและสาธิตโปรแกรมอย่าง
สมำ่าเสมออย่างแท้จริง แต่เราเจอ
กับข้อเสียที่รุนแรงในการใช้เทคนิค
นี้ ในระยะกลางและระยะยาว  
มันทำาให้เกิดความผูกติดกันระหว่าง
รอบการส่งมอบซอฟท์แวร์ทำาให้การ
เปลี่ยนแปลงลำาดับการส่งมอบ
ซอฟต์แวร์ยากขึ้น และมันยัง
สามารถลดคุณภาพของซอฟต์แวร์
เพราะทีมพัฒนาต้องเร่งทำางานให้
เสร็จในแต่ละรอบด้วย

(Release train)

https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/helm
https://leebriggs.co.uk/blog/2019/02/07/why-are-we-templating-yaml.html
https://jsonnet.org/
https://medium.com/wardleymaps
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/jupyter
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/continuous-delivery-for-machine-learning-cd4ml-models
https://en.wikipedia.org/wiki/Change_data_capture
https://martinfowler.com/articles/break-monolith-into-microservices.html
https://martinfowler.com/articles/break-monolith-into-microservices.html
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/domain-scoped-events
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Contentful
นำาไปใช ้

Headless content management systems 
(headless CMS) ก�าลังกลายเป็นสิ่งที่ถูกใช้ทั่วไปใน
แพลตฟอร์มดิจิทัล Contentful คือ headless CMS 
สมัยใหม่ที่ทีมงานของเราใช้ในกระบวนการพัฒนา
เว็บไซต์อย่างประสบความส�าเร็จ เราชอบที่ Contentful 
ให้ความส�าคัญกับการเปิดให้ใช้ผ่าน API ท�าให้เราใช้งาน 
CMS ด้วยการเขียนเป็นโค้ดได้  Contentful สนับสนุน
ให้ผู้ใช้มองการออกแบบโมเดลของเนื้อหาบนเว็บไซต์
เป็นชุดค�าสั่ง และให้ผู้ใช้พัฒนาโมเดลของเนื้อหาเพิ่มเติม
ด้วยการเขียนชุดค�าสั่งได้ 
ลักษณะการจัดการเนื้อหาแบบนี้ท�าให้เราสามารถมอง
เน้ือหาเป็นแผนผังของข้อมูลแบบหนึ่ง (data store 
schema) และท�าให้เราน�าหลัก การออกแบบฐานข้อมูล
แบบวิวัฒนาการ (evolutionary database design) 
มาใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ได้
นอกจากน้ีความสม�่าเสมอในการปล่อยความสามารถ
ใหม่ๆ ออกมา เช่น พ้ืนที่ส�าหรับทดลอง (sandbox 
environment) ท�าให้ทีมงามของเราประทับใจขึ้นไปอีก 
Contentful จึงเป็นตัวเลือกอันดับแรกของเราส�าหรับ
งานประเภทน้ี

AWS Fargate
ทดลอง 

AWS Fargate คือบริการ docker บน AWS ที่มีให้ใช้ใน
หลายๆพื้นที่แล้ว  หากคุณรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ EC2 หรือ
คลัสเตอร์ Kubernetes นั้นใหญ่ไปส�าหรับงานและดูแล
จัดการยากหรือฟังก์ชั่นบน AWS Lambda ไม่ทรงพลัง
พอ การใช้คอนเทนเนอร์ของ docker บน Fargate ก็
เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง ทีมงานของเรามีประสบการณ์
ใช้งานที่ดีกับ Fargate อย่างไรก็ตามความสะดวกสบาย
ของเซอร์วิสน้ีมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายราคาแพงเช่นกัน

EVM beyond Ethereum
ทดลอง 

Ethereum Virtual Machine (EVM) ถูกออกแบบ
พัฒนาไว้ส�าหรับเครือข่ายของอีเธอเรียม (Ethereum) 
แต่เนื่องจากไม่มีใครอยากจะมานั่งพัฒนาบล็อคก์เชน 
(blockchain) ใหม่ตั้งแต่ต้น จึงมีทีมพัฒนา blockchain 
หลายๆ ทีมเลือกที่ใช้ EVM นอกเหนืออีเธอเรียม (EVM 
beyond Ethereum) โดยพัฒนาดัดแปลงต่อยอดมันอีก
ทีหนึ่ง บางทีมฟอร์ก (fork) อีเธอเรียมมาเลย (เช่น 
Quorum) บางทีมก็น�าข้อมูลจ�าเพาะของ EVM มาใช้ 
(เช่น Burrow, Pantheon) ประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่
การน�ามาใช้ใหม่ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศ (ecosystem) ของ EVM และจาก
ชุมชนนักพัฒนาของมันอีกด้วย  ส�าหรับนักพัฒนา
หลายๆ คน “แนวคิดสมาร์ทคอนแทรคท์” (smart 
contract) แทบจะกลายเป็น “สมาร์ทคอนแทรคท์ท่ี
เขียนด้วย Solidity” ไปแล้ว ในตอนนี้ถึงแม ้
ตัวอีเธอเรียมเองจะมีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง แต่เทคโนโลยี
รอบๆ ระบบนิเวศของ EVM ก�าลังเจริญรุ่งเรือง

InfluxDB
ทดลอง 

ฐานข้อมูลแบบ Time series (TSDBs) นั้นอยู่กับเรามา
สักพักแล้ว แต่ในปัจจุบันก�าลังเป็นที่ความนิยมมากขึ้น 
เนื่องจากรูปแบบการใช้งานที่เหมาะกับการใช้ time 
series model นั้นมีเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการใช้งานท่ี
เป็นที่นิยมในการน�า InfluxDB ไปใช้คือ การน�าไป
ท�าการตรวจเฝ้าระวัง (monitoring) TICK Stack ก็เป็น
หนึ่งในตัวอย่างของการท�าระบบการตรวจเฝ้าระวัง  โดย
มี InfluxDB เป็นแกนหลัก ไม่นานนี้ Influx 2.0 alpha 
เพิ่งเปิดตัว Flux — ภาษาสคริปต์ส�าหรับการ query 
และประมวลผลข้อมูล time series ถึงแม้ว่า Flux ยัง

แพลตฟอร์ม
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ออกมาได้ไม่นาน และชุมชนนักพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่เห็น
ภาพของการน�า flux ไปใช้แบบชัดเจน แต่มันถูกตั้ง
ความคาดหวังไว้ว่าจะสามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่าและ
ใช้งานง่ายกว่า InfluxQL รวมถึงมันจะสามารถผลัก
ภาระการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ time 
series ออกไปให้ฐานข้อมูลได้อีกด้วยอย่างไรก็ตาม  
การท�าคลัสเตอร์ของ InfluxDB สามารถท�าได้เฉพาะใน
เวอร์ชั่นส�าหรับองค์กรเท่านั้น และก็เป็นสาเหตุท่ีท�าให้
เราไม่ได้ใช้มันอย่างแพร่หลายในโปรเจกต์ของเรา

Istio
ทดลอง 

Istio ก�าลังกลายเป็นส่วนจ�าเป็นของการด�าเนินการบน
ระบบนิเวศของไมโครเซอร์วิส (microservices 
ecosystem) มันมีความสามารถในการจัดการส่วนของ
ระบบที่ส่งผลกับส่วนอื่นหลายๆ ส่วน เช่น การค้นพบ
เซอร์วิส (service discovery), ความปลอดภัยระหว่าง
เซอร์วิสและออริจินกับเซอร์วิส (service-to-service 
and origin-to-service security), การสังเกตการณ์ได้ 
(observability - รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลจากนอกระบบ 
และการติดตามข้อมูลระหว่างเซอร์วิส) และ
การออกเวอร์ชั่น (rolling release) และ ความทนทาน 
(resiliency) ความสามารถเหล่านี้ท�าให้เราเริ่มสร้าง
ระบบไมโครเซอร์วิสได้อย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือก
หลักในการน�าเทคนิค service mesh มาใช ้
Istio ปล่อยเวอร์ชั่นใหม่ออกมาทุกเดือน และมีพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เราใช้ Istio ท�าบูตแสตรป 
(bootstrap) โปรเจ็คของเรา เริ่มจากการสังเกตการณ์
ได้ (การติดตามข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล) และความ
ปลอดภัยระหว่างเซอร์วิส เราก�าลังเฝ้าดูการพัฒนาระบบ
พิสูจน์ตัวตนระหว่างเซอร์วิส (service-to-service 
authentication) ทั้งภายในและภายนอก service 
mesh เราคาดหวังว่ามันจะสร้างแนวทางท�างานท่ีดีใน
การตั้งค่า (configuration file) เพื่อสร้างสมดุลย์
ระหว่างการให้อิสระในการพัฒนากับนักพัฒนาเซอร์วิส 
และความสามารถในการควบคุมให้แก่ service mesh 
operator

Kafka Streams
ทดลอง 

Kafka Streams เป็นไลบรารีขนาดเล็กท่ีใช้ในการสร้าง
สตรีมมิ่งแอพพลิเคช่ัน มันรองรับสตรีมมิ่ง API พ้ืนฐาน
ต่างๆ เช่น join, filter, map และ aggregate รวมถึง 
local storage ส�าหรับการใช้งานท่ัวไปเช่น 
windowing และ sessions
เทียบกับแพลตฟอร์มท่ีใช้ในการประมวลผลสตรีมอื่นๆ 
เช่น Apache Spark และ Alpakka Kafka แล้ว Kafka 
Streams นั้นเหมาะสมกับงานเล็กๆ ท่ีไม่กระจายตัว 
และไม่ต้องการ การประมวลผลแบบขนานมากกว่า เรา
สามารถใช้งานมันได้ทันทีโดยไม่จ�าเป็นต้องเพ่ิมช้ินส่วน
ต่างๆ เช่นระบบจัดการคลัสเตอร์เข้าไปในโครงสร้างพ้ืน
ฐาน โดยพ้ืนฐานแล้ว Kafka Streams นั้นเป็นตัวเลือกท่ี
ดีเมื่อใช้งานร่วมกับระบบนิเวศของ Kafka โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเราต้องการประมวลผลข้อมูลท่ีต้องการ
ความถูกต้องในเร่ืองล�าดับและไม่ซ�้า ตัวอย่างการใช้งาน 
Kafka Streams อย่างหนึ่งก็คือการสร้างแพลตฟอร์ม
ส�าหรับ change data capture (CDC) 

Nomad
ทดลอง 

HashiCorp ยังคงปล่อยซอฟต์แวร์ท่ีน่าสนใจออกมา
เร่ือยๆ เราได้แนะน�า HashiCorp Vault ไปเมื่อเดือน
มีนาคม 2017 และบรรดาเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Terraform ก็มีอยู่เต็มไปหมดในเรดาห์ฉบับนี้ เราย้าย 
Nomad มาท่ี ทดลอง เพราะเรามีประสบการณ์ท่ีดี 
จากการใช้งาน ในขณะท่ี Kubernetes ได้รับความนิยม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรากลับชอบการใช้งานท่ัวไปของ 
Nomad ท่ีไม่ใช่แค่รันงานในคอนเทนเนอร์แต่สามารถ 
ใช้ในการก�าหนดรูทีนประจ�าในการรันแอพลิเคช่ัน 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนจาวาและ Golang เช่นเดียวกัน
กับ batch และ distributed cron job เราชอบท่ี 
Nomad โฟกัสไปท่ีการใช้งานคลาวแบบหลายแห่ง หรือ
ผสมกัน มากกว่าการยึดติดกับผู้ให้บริการรายเดียวและ
ข้อเท็จจริงท่ีว่ามันจัดการได้ดีมาก

CloudEvents
ประเมิน 

โค้ดของแอพพลิเคช่ันบน serverless functions มักยึด
ตึดกับแพล็ตฟอร์มคลาวด์ท่ีมันตั้งอยู่อย่างเหนียวแน่น 
อย่างเช่น อีเวนท์ (event) ท่ีเป็นระบบส�าหรับกระตุ้นให้
แอพพลิเคช่ันท�างาน ถึงแม้มันจะเป็นคุณสมบัติที่ทุกผู้ให้
บริการคลาวด์มีให้ แต่มี specification การใช้งานต่าง
กัน ท�าให้แอพพลิเคช่ันไม่สามารถท�างานข้ามคลาวด์ของ
แต่ละผู้ให้บริการได้ specification ของ CloudEvents 
นั้นเติบโตจากมาตรฐานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ CNCF 
Sandbox มาตรฐานดังกล่าวก�าลังอยู่ในข้ันพัฒนา แต่ก็
รองรับในหลายๆ ภาษาแล้ว รวมถึง Microsoft ก็
ประกาศให้การสนับสนุนอย่างเต็มตัวใน Azure และ
พวกเราหวังว่าผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าอ่ืนๆ จะค่อยๆ ตาม
มา

Cloudflare Workers
ประเมิน 

Server-side ท่ีทันสมัยหรือโค้ด serverless ที่ถูกรันมัก
จะอยู่ในคอนเทนเนอร์หรือ Virtual Machine(VM) 
Cloudflare Workers นั้นได้ใช้วิธีการที่แตกต่างในการ
โฮส serverless computing ของตัวเอง ตัว 
Cloudflare Worker เองใช้ V8 Isolates ซึ่งเป็นโอเพน
ซอร์ส JavaScript engine ที่พัฒนาข้ีนส�าหรับ 
Chrome การท่ีจะรัน functions as a service (FaaS) 
บน extensive CDN network น้ันเราสามารถเขียน
โค้ดด้วยภาษา JavaScript หรือภาษาอะไรก็ตามที่คอม
ไพล์เป็น WebAssembly และข้อมูลสามารถถูกเข้าถึง
ได้จากแคชของ Cloudflare หรือ key-value store 
ประโยชน์ท่ีนักพัฒนาซอฟแวร์จะได้รับคือประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึง cold-starts ซี่งการที่เราอยู่ที่ edge 
network ซ่ึงใกล้เคียงกับผู้ใช้งานจริง จะใช้เวลาเพียงแค่ 
5 มิลลิวินาที ส�าหรับผู้ให้บริการจะได้ประโยชน์ในความ
สามารถในการรันโปรเซสต่อเครื่องได้มากข้ึนเพราะการ
ลดหน่วยความจ�าท่ีเกินความจ�าเป็นและ เพิ่มความเร็ว
โดยการลด process context switching น้ันเป็นวิธี
การท่ีน่าสนใจส�าหรับการติดตามผลและการประเมิน

แพลตฟอร์ม
—

ฐานข้อมูลแบบ Time 
series(TSDBs) นั้นอยู่กับเรามา
สักพักแล้ว แต่ในปัจจุบันกำาลังเป็น
ที่ความนิยมมากขึ้น เนื่องจากรูป
แบบการใช้งานที่เหมาะกับการใช้ 
time series model นั้นมีเพิ่มมาก
ขึ้น InfluxDB ยังคงเป็นทางเลือกที่
ดีสำาหรับงานลักษณะนี ้
 
(InfluxDB)

อีเวนท์เป็นระบบสำาหรับกระตุ้น
แบบให้แอพพลิเคชั่นแบบ FaaS 
ทำางาน ที่ทุกผู้ให้บริการคลาวด์มีให้ 
แต่มี specification การใช้งานต่าง
กัน ทำาให้แอพพลิเคชั่นไม่สามารถ
ทำางานข้ามคลาวด์ของแต่ละผู้ให้
บริการได้ CloudEvents เป็น
มาตรฐานที่กำาลังเติบโตเพื่อจัดการ
กับปัญหานี ้
 
(CloudEvents)

https://medium.com/timescale/sql-vs-flux-influxdb-query-language-time-series-database-290977a01a8a
https://medium.com/timescale/sql-vs-flux-influxdb-query-language-time-series-database-290977a01a8a
https://istio.io/
https://martinfowler.com/articles/microservices.html
https://martinfowler.com/articles/microservices.html
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://kafka.apache.org/documentation/streams/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/apache-spark
https://doc.akka.io/docs/akka-stream-kafka/current/home.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Change_data_capture#Event_Programming
https://thoughtworks.com/radar/tools/hashicorp-vault
https://www.nomadproject.io/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://cloudevents.io/
https://www.cncf.io/sandbox-projects/
https://www.cncf.io/sandbox-projects/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/azure
https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-workers/
https://v8docs.nodesource.com/node-10.6/d5/dda/classv8_1_1_isolate.html
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/webassembly
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Deno
ประเมิน 

พวกเรามักรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเมื่อเราตัดสินใจสร้าง
แอป JavaScript ส�าหรับฝั่ง server โดยเฉพาะเมื่อ
เหตุผลเดียวของการตัดสินใจนี้คือ เพื่อหลีกเลี่ยง 
polyglot programming อย่างไรก็ดีหากคุณตัดสินใจใช้ 
JavaScript หรือ TypeScript บน server แล้ว Deno 
ก็เป็นส่ิงที่น่าศึกษา Deno ถูกเขียนขึ้นโดย Ryan Dahl 
ที่เป็นผู้สร้าง Node.js โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดที่เคยท�าไว้ใน Node.js ตัว Deno มีระบบ 
sandbox ที่เข้มงวด มีระบบจัดการ dependency และ
แพ็คเกจมาพร้อมด้วยในตัว นอกจากนี้มันยังสนับสนุน 
TypeScript ตั้งแต่ต้นอีกด้วย ตัว Deno ถูกสร้างขึ้น
ด้วย Rust และ V8

Hot Chocolate
ประเมิน 

ในระบบนิเวศ (ecosystem) และชุมชนของ GraphQL 
ที่ก�าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ Hot Chocolate เป็นเซิร์ฟเวอร์ 
GraphQL ส�าหรับ .NET (core และ classic) มัน
อนุญาตให้คุณสร้างและโฮสท์ schema และเรียกคิวรี่ 
(query) จาก schema เหล่านั้น ทีมพัฒนา Hot 
Chocolate เพิ่งเพิ่มฟีเจอร์ schema stitching เข้ามา 
ซึ่งอนุญาตให้ใช้ entry point เพียงตัวเดียวก็สามารถ
เข้าถึง schema หลายๆ ตัวที่รวบรวมจากหลายๆแหล่ง
ได้ ถึงแม้ว่ามันเปิดโอกาสให้ใช้อย่างผิดๆ ได้หลายๆ วิธี 
แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองประเมินดูว่ามันเหมาะที่จะน�ามา
ใช้หรือไม่

Knative
ประเมิน 

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แบบ serverless ท�าให้ 
FaaS เป็นที่นิยมในชุมชนนักพัฒนา มันช่วยให้นักพัฒนา
ใช้เวลากับการแก้ปัญหาที่เป็น core business ด้วยฟัง
ก์ชั่นที่ดิพลอยตัวเองขึ้นมาตอบสนองเหตุการณ์หนึ่งๆ 
ด�าเนินกระบวนการทางธุรกิจ กระตุ้นเหตุการณ์ในขั้น
ตอนต่อไป และปิดท�าลายตัวเองลงไป (scale down to 
zero) ในตอนแรกแพลตฟอร์ม serverless ท่ีมี
กรรมสิทธิ์อย่างเช่น AWS Lambda และ Microsoft 
Azure Functions ท�าให้เกิดกระบวนทัศน์การเขียน
โปรแกรม (programming paradigm) นี้ขึ้นมา ตอนนี้
จึงมี Knative ที่เป็นแพล็ตฟอร์มโอเพนซอร์สท่ีอาศัย 
Kubernetes ในการท�างานแบบ FaaS
Knative มีจุดเด่นอยู่คือ มันไม่เข้าข้างผู้ให้บริการเจ้าใด
เจ้าหนึ่งเป็นพิเศษ การท�างานแบบ serverless ของ 
Knative เป็นไปตาม whitepaper ของ CNCF 
Serverless Working Group มันรับรองความสามารถ
ในการท�างานข้ามเซอร์วิสด้วยการสร้าง eventing 
interface ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ CNCF 
CloudEvents และที่ส�าคัญที่สุดคือมันสามารถแก้
ปัญหาการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบท่ีรองรับ
การท�างานร่วมกันระหว่าง FaaS กับคอนเทนเนอร์อายุ
ยืน (ท�างานเป็นเวลานาน) ด้วยการรวม Istio และ 
Kubernetes เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น นักพัฒนา
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคนิคการ roll-out ของ Istio 
ที่มีการจ�าแนก revision ของแต่ละฟังก์ชั่น ซ่ึงท�าให้เรา
สามารถตรวจสอบการท�างานของทั้งคอนเทนเนอร์อายุ
ยืน และโปรแกรม FaaS ในคลัสเตอร์ Kubernetes ตัว
เดียวกันได้ เราคาดว่า ต่อไป eventing interface ของ 
Knative จะยังคงช่วยให้เกิิดบูรณาการแบบใหม่ระหว่าง 
เหตุการณ์ต้นทางและปลายทาง (source and 
destination event)

MinIO
ประเมิน 

Object storage เป็นทางเลือกท่ีได้รับความนิยมสูง
ส�าหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ท้ังข้อมูลแบบไร้
โครงสร้าง (unstructured data) หรือแม้แต่ข้อมูลแบบ
มีโครงสร้าง (structured data) ในบางกรณี เราไม่
แนะน�าให้ใช้แหล่งเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบมาตรฐาน 
แต่ถ้าคุณต้องการลดความเส่ียงท่ีจะถูกผูกขาดโดยผู้ให้
บริการคลาวด์เจ้าใดเจ้าหนึ่ง เราพบว่า MinIO ค่อนข้าง
มีประโยชน์ MinIO ครอบเซอร์วิส object storage ของ 
AWS, Azure, และ Google Cloud Platform ไว้ และ
สร้าง API ท่ีเป็นมาตรฐานระหว่างผู้ให้บริการขึ้นมา  
เราเคยใช้มันอย่างประสบความส�าเร็จในการพัฒนา
โปรแกรมท่ีมีการส่งข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์และ  
ผู้ให้บริการคลาวด์หลายๆ เจ้า

Prophet
ประเมิน 

แม้แต่ในยุคของ deep learning โมเดลทางสถิติก็ยังมี
บทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
โมเดลอนุกรมเวลายังคงถูกใช้อย่างกว้างขวางในการ
ท�านายปริมาณสินค้าคงคลัง, อุปสงค์, ปริมาณลูกค้า 
และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นเวลานานแล้วท่ีการสร้าง
โมเดลท่ีทันสมัยและยืดหยุ่นเป็นหน้าที่ของผู้เช่ียวชาญ
ทางสถิติหรือตัวแทนจ�าหน่ายซอฟต์แวร์เจ้าใหญ่
ตอนนี้จึงมี Prophet เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สนอก
เหนือจากโปรแกรมพาณิชย์ส�าหรับพยาการณ์ทางการค้า
ท่ัวไป โดยท่ีคุณสามารถใช้ Prophet ด้วยภาษา R หรือ 
Python ก็ได้ Facebook อ้างว่าได้ใช้ Prophet ภายใน
บริษัทส�าหรับพยากรณ์ทางธุรกิจในสเกลใหญ่ และได้
เปิดให้ทุกคนใช้เป็นแพ็คเกจโอเพนซอร์ส  เราชอบท่ี 
Prophet ช่วยก�าจัดส่วนท่ีน่าเบื่อหน่ายในส่วนของการ
สร้างโมเดล การบ�ารุงรักษา และการดัดแปลงข้อมูลออก
ไป เพ่ือให้นักวิเคราะห์และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
สามารถไปท�างานด้านอื่นท่ีส�าคัญกว่าได้

แพลตฟอร์ม
—

หากคุณตัดสินใจใช้ JavaScript 
หรือ TypeScript บน server 
แล้ว Deno ก็เป็นทางเลือกที่
น่าสนใจ มันมีระบบ sandbox 
ที่เข้มงวด มีระบบจัดการ 
dependency และแพ็คเกจมา
พร้อมด้วยในตัว นอกจากนี้มันยัง
สนับสนุน TypeScript ตั้งแต่ต้น
อีกด้วย 
 
(Deno)

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แบบ 
serverless ทำาให้ FaaS เป็นที่
นิยมในชุมชนนักพัฒนา Knative 
เป็นแพล็ตฟอร์มโอเพนซอร์ส 
ที่ไม่เข้าข้างผู้ให้บริการเจ้าใดเจ้า
หนึ่ง ที่อาศัย Kubernetes ใน
การทำางานแบบ FaaS 
 
(Knative)

https://thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://deno.land/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/rust
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/graphql
https://hotchocolate.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/serverless-architecture
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws-lambda
https://azure.microsoft.com/en-us/services/functions/
https://www.knative.dev/
https://github.com/cncf/wg-serverless/tree/master/whitepapers/serverless-overview
https://github.com/cloudevents/spec/blob/master/spec.md#design-goals
https://github.com/cloudevents/spec/blob/master/spec.md#design-goals
https://thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/generic-cloud-usage
https://min.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-platform
https://facebook.github.io/prophet/
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Quorum
ประเมิน 

Quorum เป็น “อีเธอเรียมส�าหรับองค์กร” ท่ีความตั้งใจ
คือการเพิ่มการจัดการสิทธิการเข้าถึงเครือข่าย  
สร้างความเป็นส่วนตัวในการท�าธุรกรรม และเพ่ิม
สมรรถนะของระบบ ทีมของเราทีมหนึ่งใช้งาน Quorum 
อย่างละเอียดแต่มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก  
ปัญหาบางอย่างเกิดจากความซับซ้อนของโปรแกรม 
smart contract และบางอย่างก็เกิดจากตัว Quorum 
เองตัวอย่างเช่น มันท�างานร่วมกับ load balancer ได้
ไม่ดี และสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูลเพียงบางส่วน
เท่านั้น ซึ่งท�าให้เป็นภาระใหญ่ของการดิพลอย 
(deployment) เราเจอปัญหาด้านความเสถียรและการ
ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น โดยเฉพาะในการท�าธุรกรรม
ส่วนตัว Quorum พึ่งได้รับความสนใจไม่นานนี้เพราะ 
JPM Coin อย่างไรก็ตามหากมองในแง่เทคโนโลยีแล้ว 
เราแนะน�าให้ระมัดระวังการน�า Quorum มาใช้ และ
จับตาดูว่ามันจะพัฒนาต่อไปในทางไหน

SPIFFE
ประเมิน 

มาตรฐานทางอัตลักษณ์ของเซอร์วิส, SPIFFE, เป็นก้าวท่ี
ส�าคัญในการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในเรื่องการเข้ารหัส
แบบ end-to-end และการยืนยันตัวตนระหว่างเซอร์วิส 
มาตรฐาน SPIFFE อาศัย OSS SPIFFE Runtime 
Environment (SPIRE) ซึ่งช่วยสร้างอัตลักษณ์ท่ียืนยัน
ตัวตนด้วยการเข้าและถอดรหัสได้ให้กับเซอร์วิสต่างๆ 
ตัว SPIRE นี้ถูกใช้ในเทคโนโลยีอย่าง Istio ด้วย SPIFFE 
มีประโยชน์ใช้งานมากมาย ได้แก่ การแปลอัตลักษณ์ 
(identity translation), การยืนยันตัวตน client ของ 
OAuth, mTLS “encryption everywhere”, และ 
การสังเกตการณ์การระดับการท�างาน (workload 
observability) ThoughtWorks ก�าลังท�างานรวมกับ
ชุมชนของ Istio และ SPIFFE เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่าง 
ผู้ให้บริการระบุตัวตนของเซอร์วิสแบบเก่าเข้ากับ ระบบ
ระบุตัวตนที่ใช้ SPIFFE เพื่อให้ mTLS สามารถถูกใช้งาน
ได้ทุกที่ระหว่างเซอร์วิส ทั้งในและนอก service mesh

Tendermint
ประเมิน 

Byzantine fault tolerance (BFT) เป็นปัญหาพ้ืนฐาน
ในระบบ cryptocurrency และ blockchain ท่ีท้ัง
ระบบจะต้องเห็นชอบกับค่าของข้อมูลท่ีถูกต้องเพียงค่า
เดียว ในขณะท่ีมีข้อมูลท่ีผิดปรากฎอยู่ รวมถึงข้อมูลจาก
ผู้ประสงค์ร้ายด้วย Tendermint เป็นเอนจิ้น (engine) 
ส�าหรับผลิตซ�้า BFT state machine ท่ีช่วยให้คุณสร้าง
ระบบ blockchain ของคุณเอง เอนจิ้นมติเอกฉันท์ 
(consensus engine) ท่ีเรียกว่า Tendermint Core 
ท�าหน้าท่ีดูแลส่วนการติดต่อแบบ peer-to-peer และ
ดูแลระบบยืนยันมติเอกฉันท์ให้ คุณเพียงต้องสร้างส่วนท่ี
เหลือ (เช่น การท�าธุรกรรม และการยืนยันลายเซ็นเข้า
รหัส) และติดต่อกับ Tendermint Core ผ่าน ABCI เอง 
ในขณะนี้ระบบ blockchain บางตัวเลือกใช้ 
Tendermint เป็นระบบมติเอกฉันท์แล้ว

TimescaleDB
ประเมิน 

ในเรดาร์คร้ังก่อนเราได้พูดถึง PostgreSQL for NoSQL 
การเติบโตและการขยายตัวของ PostgreSQL น�าไปสู่
กระแสหลักของนวัตกรรมการเก็บข้อมูลแบบ
ถาวร(persistence stores) ที่สร้างอยู่บน Postgres 
engine ส่ิงหนึ่งท่ีเราได้ให้ความสนใจนั่นคือ 
TimescaleDB ฐานข้อมูลท่ีปล่อยให้เราเขียนและ 
optimized queries ผ่านข้อมูล time-series แม้ว่า
ความสามารถยังไม่ครบถ้วนเท่า InfluxDB  
TimescaleDB ได้เสนอท้ังทางเลือกใหม่ส�าหรับรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลและสมรรถนะของการคิวร่ี (query) 
คุณควรลองศึกษา TimescaleDB ถ้าคุณต้องการความ
สามารถในการขยายตัวแบบพอประมาณ ต้องการจะใช้ 
SQL ชอบความเสถียรและคุ้นเคยกับอินเตอร์เฟสการ
จัดการท่ี PostgreSQL ได้น�าเสนอไว้

แพลตฟอร์ม
—

Tendermint เป็นเอนจิ้นสำาหรับ
ผลิตซำ้า BFT state machine ที่
ช่วยให้คุณสร้างระบบ 
blockchain ของคุณเอง

(Tendermint)

https://www.jpmorgan.com/global/Quorum
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/smart-contracts
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/smart-contracts
https://www.jpmorgan.com/global/news/digital-coin-payments
https://spiffe.io/
https://github.com/spiffe/spire
https://github.com/spiffe/spire
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_fault
https://www.tendermint.com/
https://github.com/tendermint/tendermint/tree/master/abci
https://tendermint.com/ecosystem
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/postgresql-for-nosql
https://www.timescale.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/influxdb
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ประเมิน
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61. Kubernetes Operators
62. OpenAPM
63. Systems
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เฝ้าระวัง
67. Handwritten CloudFormation 

 
 

Cypress
นำาไปใช ้

เราได้รับการตอบรับที่ดีส�าหรับ เครื่องมือทดสอบ Web 
UI ยุคหลังจาก Selenium อย่าง Cypress, TestCafe 
และ Puppeteer การทดสอบระบบทั้งระบบ (end-to-
end) ท�าให้เห็นความท้าท้ายในการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น 
ระยะเวลาในการทดสอบที่นาน ความไม่เสถียรของบาง
กรณีทดสอบ และความท้าท้ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด
ใน CI  เมื่อรันชุดทดสอบในโหมด headless ทีมของเรา
มีประสบการณ์ที่ดีกับ Cypress ในการแก้ไขปัญหา 
เรื่องประสิทธิภาพ, การใช้เวลานานในการตอบสนอง 
และการโหลดทรัพยากร Cypress เลยกลายมาเป็น 
ตัวเลือกส�าหรับ การทดสอบระบบทั้งระบบ 
ภายในทีมเรา

Jupyter
นำาไปใช ้

ในไม่กี่ปีมาน้ี เราได้เห็นการเติบโตในความนิยมของ 
analytics notebooks ซึ่งนี่คือ แอพพลิเคชันที่ได้แรง
บันดาลใจมาจาก Mathematica ที่มาพร้อมกับ  
ตัวหนังสือ การน�าเสนอภาพข้อมูล (visualization) และ
โค้ดบนเอกสารที่ดูมีชีวิตชีวาและค�านวนได้ 
Jupyter Notebook ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยทีมของ
พวกเราส�าหรับการสร้างต้นแบบ (prototyping) และ 
การส�ารวจส�าหรับการวิเคราะห์และ machine 
learning เราได้ย้าย Jupyter ไปในเกณฑ์ น�าไปใช้
ส�าหรับ tech radar เล่มนี้ เพื่อบอกว่ามันเป็น 
ตัวพื้นฐานของ Python notebooks ไปแล้ว อย่างไร
ก็ตามเราแนะน�าว่าให้ใช้ Jupyter Notebooks ใน 
production ด้วยความระมัดระวัง

LocalStack
นำาไปใช ้

ความท้าทายอย่างหนึ่งในการใช้บริการคลาวด์ คือการ
พัฒนาและทดสอบบนเครื่องของตัวเอง LocalStack 
ช่วยแก้ไขปัญหานี้บน AWS ด้วยการท�าส่วนจ�าลอง (test 
double) ของบริการต่างๆของ AWS ได้แก่ S3, Kinesis, 
DynamoDB, และ Lambda  LocalStack ท�างานอยู่
บนเครื่องมือชั้นดีอื่นๆ เช่น Kinesalite, dynalite และ 
Moto แถมยังเพิ่มฟีเจอร์อย่างการท�า isolated 
process และ error injection 
LocalStack นั้นใช้ง่าย มาพร้อมกับ JUnit runner และ 
JUnit 5 และยังท�างานใน คอนเทนเนอร์ของ docker 
ได้ด้วย LocalStack กลายเป็นทางเลือกแรกส�าหรับใช้
ทดสอบเซอร์วิสที่ท�างานอยู่บน AWS

Terraform
นำาไปใช ้

Terraform ได้กลายมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ อย่าง
รวดเร็วส�าหรับเอาไว้สร้างและจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐาน
บนคลาวด์ ด้วยการเขียนจัดการเชิงประกาศ 
(declarative) ตัวปรับแต่งของเซิฟเวอร์ที่ instantiated 
จาก terraform มักจะถูกเหลือไว้ให้จัดการโดย 
Puppet, chef หรือ Ansible เราชอบ Terraform 
เพราะ syntax ของไฟล์ดูแล้วสามารถอ่านง่ายและตัว 
terraform ก็ถูกซัพพอร์ทส�าหรับผู้ให้บริการคลาวด์
จ�านวนหนึ่งโดยที่เราไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจความหมายจาก
ค�าสั่งของผู้ให้บริการแต่ละเจ้า นอกจากนั้นชุมชนท่ี
กระตือรือร้นก็เป็นคนซัพพอร์ทให้กับฟีเจอร์ใหม่ๆท่ีมา
จากผู้บริการคลาวด์หลายๆเจ้า 
จากที่พวกเราเคยกังวลถึง terraform ที่พูดไว้เมื่อสองปี
ก่อน ดูเหมือนว่ามีการพัฒนาและได้กลายเป็นผลิตภัณ์ฑ์
ที่เริ่มคงตัวพร้อมด้วยระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีดี ซ่ึง
พิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณค่าต่อโปรเจกต์ ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการสถานะ ตอนนี้สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า “remote 
state backend” ได้ พวกเราได้ใช้มันกับ AWS S3 
อย่างประสบความส�าเร็จ

เครื่องมือ

http://www.cypress.io/
https://thoughtworks.com/radar/tools/testcafe
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/puppeteer
http://jupyter.org/
https://thoughtworks.com/radar/techniques/productionizing-jupyter-notebooks
https://thoughtworks.com/radar/techniques/productionizing-jupyter-notebooks
https://github.com/localstack/localstack
https://thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://martinfowler.com/bliki/TestDouble.html
https://martinfowler.com/bliki/TestDouble.html
https://github.com/mhart/kinesalite
https://github.com/mhart/dynalite
https://github.com/spulec/moto
https://www.terraform.io/
https://aws.amazon.com/s3/
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ขนานได้เพราะลักษณะการท�างานของมันเป็นแบบอะซิง
โคนัส (asynchronous)  AVA ใช้ประโยชน์จากส่ิงนี้ใน
การรันชุดทดสอบแบบพร้อมกัน ซ่ึงเป็นประโยชน์มาก
ส�าหรับการทดสอบท่ีเกี่ยว IO  นอกจากนี้ AVA สามารถ
รันชุดทดสอบแต่ละไฟล์แยกโปรเซส (process) กันได้ 
ข้อดีก็คือจะท�าให้รันชุดทดสอบท้ังหมดได้เร็วขึ้น และ
แต่ละชุดทดสอบสามารถรันบน สภาพแวดล้อม 
(environment) ของตัวเองได้ ทั้งนี้ AVA จะมีฟีเจอร์ 
(feature) ค่อนข้างน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับ 
framework อื่นท่ีมีฟีเจอร์ ครบถ้วนอย่างเช่น Jest  
ซ่ึง AVA มีแนวคิดท่ีเจาะจงและบังคับให้เขียนกรณี
ทดสอบให้เป็นหน่วยเล็กๆ

batect
ทดลอง 

เราเสียเวลาและแรงกายไปมากกับการพยายามท�าให้ 
development environment ของโปรเจกต์หนึ่งๆ 
ท�างานบนคอมพิวเตอร์ของเราได้ เป็นเวลาหลายปีท่ีเรา
น�าวิธีการการท�างานแบบ “น�าลงมาแล้วใช้ได้เลย” 
(check out and go) มาใช้ ด้วยการเขียนเป็นสคริปท์ท่ี
สามารถเรียกใช้เพ่ือสร้าง development 
environment ท่ีเร่ิมต้นท�างานได้ทันที
batect เป็นเคร่ืองมือโอเพนซอร์ส (open source) ท่ี
พัฒนาโดย Thoughtworks เอง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ท�าให้การติดตั้งและแจกจ่าย development 
environment เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการใช้ Docker
คุณสามารถใช้ batect เป็นจุดเร่ิมต้นในการเขียน 
สคริปท์เพ่ือใช้สร้างระบบพัฒนาท่ีท�างานบน
คอนเทนเนอร์ (container) ท่ีคุณสามารถสร้างขึ้นมา
แล้วท�างานได้เลยโดยท่ีไม่ต้องเสียเวลากับการตั้งค่าบน
คอมพิวเตอร์ของคุณเอง หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
หรือ dependency ของ development 
environment ใดๆ คุณก็สามารถแจกจ่ายออกไป 
โดยไม่ต้องเสียเวลาการน�าไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอื่นๆ หรือบน CI agents เลย ถึงแม้เราชอบ 
เคร่ืองมืออื่นๆ ท่ีมีลักษณะท�างานคล้ายๆ กันอยู่ เช่น 
Cage เราพบว่า batect ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ่นเร่ือยๆ 
ในทีมงานของเรา

Elasticsearch LTR
ทดลอง 

ความท้าทายอย่างหนึ่งในการท�าระบบค้นหาคือการ
ท�าให้ผลลัพธ์ท่ีผู้ใช้สนใจท่ีสุดอยู่บนอันดับต้นๆของ
รายการผลลัพธ์ นี่เป็นส่ิงท่ีน�า การเรียนรู้เพื่อจัดล�าดับ 
(learn to rank - LTR) มาช่วยได้ LTR คือกระบวนการ
ท่ีระบบค้นหาท่ีน�า machine learning มาใช้จัดล�าดับ
ข้อมูลท่ีได้มา ถ้าคุณใช้งาน Elasticsearch อยู่ คุณ
สามารถจัดล�าดับผลลัพธ์ตามความเก่ียวข้องกับผู้ใช้ได้ 
ด้วยโปรแกรมเสริม (plug-ins) ที่เรียกว่า 
Elasticsearch LTR ซ่ึงใช้ RankLib ในการสร้างโมเดล 
machine learning เมื่อคุณค้นหาด้วย Elasticsearch 
คุณสามารถใช้โปรแกรมเสริมตัวน้ีเพื่อประเมินคะแนน
ความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ในรายการค้นหา เราได้ใช้ 
Elasticsearch LTR ในสองสามโปรเจกต์แล้วมีผลลัพธ์
ออกมาเป็นท่ีน่าประทับใจ  ส�าหรับผู้ใช้ Solr น้ันก็มี
โปรแกรมเสริมท่ีใช้ LTR ไว้ให้ใช้เช่นกัน

Helm
ทดลอง 

Helm เป็นตัวโปรแกรมจัดการชุดโปรแกรมส�าหรับ 
Kubernetes โดยมี Charts เป็นชุดค�าสั่ง เพื่อ
ก�าหนดการติดตั้งชุดโปรแกรมหน่ึงๆบน Kubernetes 
ทาง Helm มี repository ท่ีดูแลเองอยู่อย่างเป็น
ทางการ เพ่ือให้มันใจได้ว่า มันประกอบไปด้วย Charts 
ท่ีติดตั้งชุดโปรแกรมท่ีเช่ือถือได้ Helm ประกอบไปด้วย
สองส่วน ส่วนแรกคือ client ส�าหรับส่งชุดค�าสั่งจัดการ 
เรียกว่า Helm ส่วนท่ีสองคือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดการ
คลัสเตอร์ (cluster) ท่ีเรียกว่า Tiller การติดตั้ง
เซิร์ฟเวอร์ Tiller ในคลัสเตอร์อย่างปลอดภัยเป็นหัวข้อ
ท่ีกว้างและละเอียดอ่อน เราแนะน�าให้ติดตั้งในคลัสเตอร์
ท่ีมีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงด้วยการแต่งตั้งบทบาท 
(role-based access control - RBAC) เราได้ใช้ 
Helm ในโปรเจกต์ของลูกค้าจ�านวนหน่ึงแล้ว พบว่าด้วย
ศักยภาพในการช่วยบริหารจัดการโปรแกรมที่จ�าเป็น  
(dependency) การสร้างแบบแผนการติดตั้งโปรแกรม
ในคลัสเตอร์ และการจัดการค�าร้องด้วย hook 
mechanism ท�าให้การจัดการวงจรชีวิตของโปรแกรม
บน Kubernetes เป็นไปด้วยความง่ายดาย
อย่างไร้ก็ตาม เราแนะน�าให้ใช้ Helm อย่างระมัดระวัง 

UI dev environments
นำาไปใช ้

เทคนิค DesignOps นั้นเป็นที่ยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ
ส�าหรับหลายหลายทีม วิธีปฏิบัติและเครื่องมือในกลุ่มนี้
จึงพัฒนาขึ้น UI dev environments ให้สภาพแวดล้อม
ที่ครอบคลุมส�าหรับการท�า UI component ซ�้าๆ  
อย่างรวดเร็ว โดยโฟกัสไปที่ความร่วมมือระหว่าง 
นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience) และ
นักพัฒนา ตอนนี้เรามีตัวเลือกในกลุ่มนี้อยู่เล็กน้อย คือ 
Storybook, React Styleguidist, Compositor และ 
MDX คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้แยกกันในไลบราร่ี
ของคอมโพเนนท์ หรือในการพัฒนาระบบการออกแบบ 
เช่นเดียวกับการเพิ่มเข้าไปในโปรเจกต์เว็บแอพพลิเคช่ัน 
หลายๆ ทีมสามารถลดระยะเวลา UI feedback ของตัว
เองลงได้และช่วยพัฒนาเวลาท�างานด้าน UI เพ่ือเตรียม
พร้อมส�าหรับงานพัฒนา ซึ่งท�าให้การใช้ UI dev 
environments เป็นตัวเลือกเริ่มต้นนั้นดูสมเหตุสมผล
ส�าหรับเรา

AnyStatus
ทดลอง 

นักพัฒนาซอฟแวร์มักจะ push คอมมิทเล็กๆ หลายๆ 
ครั้งอยู่ทุกวัน เรามักจะพึ่งพาระบบตรวจเฝ้าระวัง 
(monitors) ที่คอยบอกเราแน่ใจว่าสถานะ build ยังคง
เป็นสีเขียว AnyStatus เป็นเดสก์ท็อปแอพพลิเคช่ันท่ีมี
ขนาดเล็กส�าหรับ Windows ที่แสดงตัวชี้วัด (metrics) 
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมกัน
ไว้ที่เดียว ตัวอย่างเช่นผลของการ build และ releases 
หรือจะเป็น health checks ส�าหรับเซอร์วิสท่ีแตกต่าง
และ ตัวชี้วัดของระบบปฏิบัติการ เปรียบได้เหมือนกับ 
CCTray ที่โด๊ปมาแล้ว AnyStatus ยังมีปลั๊กอินใน 
Visual Studio ให้ใช้อีกด้วย

AVA
ทดลอง 

AVA เป็นเครื่องมือที่ใช้รันชุดทดสอบส�าหรับ Node.js  
แม้ว่าภาษา JavaScript นั้นจะท�างานแบบ  
single-threaded, IO ใน Node.js สามารถท�างานแบบ

เครื่องมือ
—

Storybook, React 
Styleguidist, Compositor และ 
MDX สร้าง environment ที่
ครอบคลุมสำาหรับการทำา UI 
component ซำ้าๆอย่างรวดเร็ว 
โดยโฟกัสไปที่ความร่วมมือ
ระหว่างนักออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ (user 
experience) และนักพัฒนา

(UI dev environments)

เราเสียเวลาและแรงกายไปมาก
กับการพยายามทำาให้ 
development environment 
ของโปรเจกต์หนึ่งๆ ทำางานบน
คอมพิวเตอร์ของเราได้ batect 
ทำาให้การติดตั้งและแจกจ่าย 
development environment 
เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการใช้ 
Docker เพื่อใช้สร้างระบบพัฒนา
ที่ทำางานบนคอนเทนเนอร์ 
(container)

(batect)

https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/jest
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/praise-go-script-part-i
https://github.com/charleskorn/batect/
https://thoughtworks.com/radar/techniques/docker-for-builds
https://thoughtworks.com/radar/tools/cage
https://thoughtworks.com/radar/platforms/elastic-search
https://github.com/o19s/elasticsearch-learning-to-rank
https://sourceforge.net/p/lemur/wiki/RankLib/
http://lucene.apache.org/solr/guide/7_7/learning-to-rank.html
http://helm.sh/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://github.com/helm/charts
https://thoughtworks.com/radar/techniques/designops
https://storybook.js.org/
https://react-styleguidist.js.org/
https://compositor.io/
https://mdxjs.com/
https://www.anystat.us/
https://github.com/avajs/ava
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Traefik
ทดลอง 

Traefik เป็นเคร่ืองมือโอเพนซอร์สส�าหรับท�า reverse 
proxy และ load balancing ถ้าคุณมองหา edge 
proxy ท่ีมี routing แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีฟีเจอร์เต็ม
ตัวแบบ NGINX และ HAProxy แล้วละก็ Traefik ก็เป็น
ทางเลือกท่ีดีทางหนึ่ง โดยเป็นเราเตอร์ ท่ีอนุญาตให้
เปล่ียนการตั้งค่าได้โดยไม่ต้องรีโหลด, สนับสนุนการเก็บ
ค่าตัวช้ีวัด (metrics), ตรวจเฝ้าระวัง (monitoring) 
และ การตัดการเช่ือมต่อ (circuit breakers) ซ่ึงเป็น
ฟีเจอร์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับไมโครเซอร์วิส (microservice) 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้ Let’s Encrypt ส�าหรับ 
SSL termination และสามารถท�างานร่วมกับเซอร์วิส
ในช้ันโครงสร้างพ้ืนฐานได้ดี ไม่ว่าจะเป็น Kubernetes, 
Docker Swarm, หรือ Amazon ECS โดยท่ีมันสามารถ
ตรวจพบเซอร์วิสหรืออินสแตนท์ (Instance) ใหม่ได้โดย
อัตโนมัติ เพ่ือน�าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�า load 
balancing

Anka
ประเมิน 

Anka เป็นชุดเคร่ืองมือส�าหรับการสร้าง, จัดการ และ
เผยแพร่ environment ส�าหรับการพัฒนาและทดสอบ
ซอฟต์แวร์ใน iOS และ macOS มันสร้าง 
environment ของระบบปฏิบัติการ macOS ท่ีมี
คุณลักษณะเดียวกับ Docker คือ เร่ิมต้นได้ทันที มีชุดค�า
ส่ังส�าหรับจัดการ virtual machine (VM) และ registry 
เช่น การแบ่งเวอร์ช่ัน และการแท็ก VM เพ่ือเผยแพร่ต่อ
ไป เราค้นพบ Anka เมื่อเราเสนอโปรเจ็คคลาวด์ส่วนตัว
บนระบบปฏิบัติการ macOS ให้แก่ลูกต้า มันเป็นเคร่ือง
มือท่ีคุ้มค่าท่ีจะลองศึกษาดูเมื่ออยากท�า DevOps บน
ระบบปฏิบัติการ iOS และ macOS

เพราะรูปแบบการใช้ YAML ของ Helm ในการนิยาม
โปรแกรมที่จะถูกติดตั้งนั้นมีความซับซ้อนเข้าใจได้ยาก 
ส่วนตัว Tiller เองก็ยังไม่ถูกขัดเกลาดีนัก คาดว่า  
Helm 3 จะแก้ปัญหาเหล่านี้ในอนาคต

InSpec
ทดลอง 

เราต้องท�าอย่างไร องค์กรจึงจะให้อิสระในการท�างานแก่
ทีม แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทีม
ท�าน้ันปลอดภัยและตรงตามมาตรฐาน เราจะมั่นใจได้
อย่างไรว่าเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้น หลังจากถูกเปิดใช้งาน
แล้วจะไม่ถูกเปล่ียนแปลงการตั้งค่าในภายหลัง. InSpec 
เกิดมาเพื่อเป็นค�าตอบในการตรวจสอบมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถใช้ทดสอบ
โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องทั่วๆ ไปได้อีกด้วย. Inspec 
ช่วยให้เราสามารถสร้างบททดสอบเชิงประกาศ 
(declarative tests) ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน และน�า
ไปทดสอบบนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมา ได้
อย่างสม�่าเสมอแม้แต่บนสภาพแวดล้อมส�าหรับใช้งาน
จริง. ทีมของเรายังชื่นชอบในการออกแบบที่รองรับส่วน
ต่อขยายในเรื่องของ resources และ matchers 
ส�าหรับแพลตฟอร์มต่างๆ. เราแนะน�าให้ลองใช้ InSpec 
หากคุณต้องการความมั่นใจในเรื่องมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย

Lottie
ทดลอง 

UI แอนิเมชันที่ดีจะสามารถช่วยพัฒนาประสบการณ์ที่ดี
ขึ้นของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามการท�าแอนิเมชันที่ปราณี
ตซ�้า ๆ ในแอปน้ัน เป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับนักพัฒนา
ซอฟแวร์ Lottie เป็นไลบรารีส�าหรับ Android, iOS, 
เว็บ และ Windows ซึ่งสามารถน�าไฟล์  json ที่น�าออก
จาก Adobe After Effects โดยใช้ Bodymovin เข้ามา
ใช้งานได้เลย  พร้อมกับการแสดงผลแบบเนทีฟ (native) 
บนมือถือและเว็บ ทั้งนักออกแบบและนักพัฒนาซอฟแวร์
จะสามารถใช้เครื่องมือที่พวกเขาถนัดและร่วมงานกันได้
อย่างราบรื่น

Stolon
ทดลอง 

High Availability (HA) คือ ความสามารถของระบบ
หนึ่งๆ ที่สามารถท�าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
แต่การท�าให้เกิด HA ใน instance ของ PostgreSQL 
นั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก เราจึงชอบที่จะใช้ Patroni ช่วยใน
การติดตั้งคลัสเตอร์ฐานข้อมูล PostgreSQL 
(PostgreSQL clusters) ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว Stolon 
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ในระดับ 
โปรดักชั่นอย่างประสบความส�าเร็จร่วมกับคลัสเตอร์ 
PostgreSQL ที่มี HA และจัดการด้วย Kubernetes
แม้ว่า PostgreSQL นั้นมาพร้อมกับความสามารถในการ
ท�า streaming replication ซึ่งช่วยให้เกิด HA ในตัว
คลัสเตอร์เองอยู่แล้ว ก็ยังมีความท้าทายอย่างอื่นในการ
ท�าให้เกิด HA อีก เช่น การรับประกันการเชื่อมต่อกัน
ระหว่างเครื่อง client กับเครื่อง master เราจึงชอบท่ี 
Stolon ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการบังคับให้ client เช่ือม
ต่อและส่งค�าขอ  (request) ไปยังเครื่อง master ท่ีถูก
ต้องอยู่เสมอ

TestCafe
ทดลอง 

เราได้รับการตอบรับที่ดีส�าหรับ เครื่องมือทดสอบ Web 
UI ยุคหลังจาก Selenium อย่าง Cypress, TestCafe 
และ Puppeteer ตัว TestCafe ก็ปล่อยให้คุณเขียนชุด
ทดสอบโดยใช้ JavaScript หรือ TypeScript และรัน
บนเบราว์เซอร์ในตอนทดสอบได้ TestCafe มีคุณสมบัติ
มากมายรวมถึง การรันเทส out-of-the-box แบบ
ขนาน และการจ�าลอง HTTP request 
TestCafe ใช้รูปแบบการด�าเนินการแบบอะซิงโคนัส 
(asynchronous) โดยที่ไม่มีเวลารอที่ชัดเจน ซ่ึงผลลัพธ์
ออกมาคือชุดทดสอบมีความเสถียรมากขึ้น และตัว 
selector API ท�าให้ง่ายในการเขียนในรูปแบบ 
PageObject ซึ่งตัว TestCafe เพิ่งท�าการปล่อยเวอร์ชั่น 
1.0.x ซึ่งพัฒนาเสถียรภาพและฟังก์ชันต่าง ๆ

เครื่องมือ
—

เชื่อมั่น แต่ตรวจสอบเสมอ 
Inspec ช่วยให้เรามั่นใจว่าหลัง
จากเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งาน
แล้ว จะปลอดภัยและตรงตาม
มาตรฐานตลอดอายุการใช้งาน 
 
(InSpec)

ใช้ Linux eBPF สร้างเครือข่าย
และระบบความปลอดภัยที่รู้จัก 
API ต่างๆ ขึ้นมา โดยอ้างอิงจาก
อัตลักษณ์ของเซอร์วิส, pod หรือ
คอนเทนเนอร์นั้นๆ นอกจากนี้
มันทำางานกับไมโครเซอร์วิสได้
แล้ว มันยังรับมือไมโครเซอร์วิสที่
เปลี่ยนแปลงเสมอได้ด้วย 
 
(Cilium)

https://traefik.io/
https://nginx.org/
https://haproxy.org/
https://thoughtworks.com/radar/tools/let-s-encrypt
https://ankadoc.bitbucket.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/templating-in-yaml
https://www.chef.io/inspec/
http://airbnb.io/lottie/#/
https://thoughtworks.com/radar/tools/patroni
https://github.com/sorintlab/stolon
https://thoughtworks.com/radar/tools/cypress
https://github.com/DevExpress/testcafe
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/puppeteer
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://martinfowler.com/bliki/PageObject.html


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

TECHNOLOGY RADAR |  17

อาจมีปัญหาในอนาคต เคร่ืองมือนี้มีชุดค�าส่ังให้ใช้ แต่
คุณก็สามารถใช้งานร่วมกันกับเคร่ืองมืออย่าง Gradle 
(เพ่ือวิเคราะห์โค้ดขณะสร้างแพ็คเกจ) หรือ 
SonarQube (เพ่ือเพ่ิมความสามารถการท�า code 
coverage ท่ีนอกเหนือจากการวิเคราะห์ static code) 
และ IntelliJ ก็ได้ Delekt เป็นเคร่ืองมือท่ีดีส�าหรับท�า 
ไปป์ไลน์การสร้างแพ็คเกจของแอพพลิเคช่ัน Kotlin

Flagr
ประเมิน 

ความสามารถในการเปิด-ปิดฟีเจอร์ (Feature toggles) 
เป็นส่ืงส�าคัญในการพัฒนาแบบ continuous 
deployment ถึงแม้เราจะได้ค้นพบแนวทางดีๆ ในแบบ
ของเราเองในการท�าการเปิด-ปิดฟีเจอร์จ�านวนหนึ่งแล้ว 
แต่เราก็ชอบแนวทางท่ี Flagr เลือกใช้: การเปิด-ปิด
ฟีเจอร์เหมือนกับเป็นเซอร์วิสตัวหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ใน
คอนเทนเนอร์ของมันเอง Flagr มี SDK ไว้ให้ใช้ในภาษา
หลักๆ หลายภาษา มีคู่มือ REST API อย่างดีเข้าใจง่าย 
และมาพร้อมกับฟรอนท์เอนด์ท่ีใช้ง่าย

Gremlin
ประเมิน 

Gremlin เป็นเคร่ืองมือทดสอบความสามารถในการคง
อยู่หรือการฟื้นตัวคืนสภาพกลับมาเป็นปกติของระบบ 
เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้น เช่น เคร่ืองหยุดการท�างาน 
เน็ตเวิร์คมีปัญหา หรือท่ีรู้จักในการทดสอบแบบโกลาหล 
(Chaos Experiments) โดย Gremlin นั้นท�าหน้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือส�าหรับจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น เพ่ือ
ตรวจดูว่าระบบของเรายังสามารถท�างานได้ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ Gremlin ยังมี
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้(user interface) ท่ีง่ายต่อการใช้งาน
อยู่บนเว็บไซต์ ท�าให้การบริหารจัดการทดสอบแบบ 
Chaos Experiments สามารถกระท�าได้โดยง่าย โดย
เฉพาะผู้ใช้ Kubernetes สามารถติดตั้งได้โดยง่าย ผ่าน 
Helm เพ่ือติดตั้ง Gremlin และยังรันตามความต้องการ 
หรือ ก�าหนดเป็นช่วงเวลาทดสอบเป็นประจ�าได้ด้วย

Honeycomb
ประเมิน 

Honeycomb คือเคร่ืองมือสังเกตการณ์ที่สุ่มตัวอย่าง
แบบไดนามิกจากข้อมูล (log) ปริมาณมหาศาลบนระบบ
โปรดักช่ัน นักพัฒนาสามารถบันทึกข้อมูลเหล่าน้ีไว้ 
เพ่ือวิเคราะห์ในภายหลังได้ ระบบในทุกวันน้ีกระจายตัว
อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัว และมีความซับซ้อนสูงท�าให้
ตัดสินใจได้ยากว่าข้อมูลชุดไหนที่จ�าเป็นในภายหลัง 
แนวทางการจัดการกับ log แบบสุ่มข้อมูลทั้งหมด 
เพ่ือจัดเก็บของ Honeycomb จึงมีประโยชน์มากๆ

Humio
ประเมิน 

Humio เป็นผู้เล่นท่ีค่อนข้างใหม่ในวงการการจัดการ
บันทึกข้อมูลของระบบ (log management) มันถูก
สร้างขึ้นโดยค�านึงถึงความรวดเร็วเป็นหลักมาตั้งแต่ต้น
ท้ังในด้านการบันทึกและการเรียกดู ด้วยการใช้ภาษาคิว
รี (query) ของ Humio เอง ที่ท�างานอยู่บนฐานข้อมูลที่
ถูกออกแบบมาส�าหรับข้อมูลเชิงอนุกรมเวลา โดยเฉพาะ
Humio ท�างานได้กับโปรแกรมอ่ืนที่มีอยู่เกือบทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือในการน�าเข้าข้อมูล (ingestion), 
การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (visualization) หรือ การ
แจ้งเตือน (alerting)
ด้านแวดวง log management น้ันมักจะนิยมใช้ 
Splunk กับ ELK Stack เป็นเวลานานแล้ว ท�าให้เรา
สนใจอยู่ไม่น้อยในการจับตาดู Humio เป็นพิเศษใน
ฐานะนักพัฒนาหน้าใหม่ในวงการ

Kubernetes Operators
ประเมิน 

เราตื่นเต้นกับส่ิงท่ี Kubernetes น�ามาสู่อุตสาหกรรม 
แต่ก็กังวลกับความซับซ้อนท่ีเพิ่มข้ึนในการท�างานด้วย 
การตั้งคลัสเตอร์ (cluster) ของ Kubernetes ข้ึนมาและ
ดูแลจัดการ package ในคลัสเตอร์เป็นสิ่งที่ใช้เวลาและ
อาศัยความสามารถเฉพาะทาง 

Cage
ประเมิน 

Cage เป็นโอเพนซอร์สที่ครอบ Docker Compose ไว้
โดยให้คุณปรับแต่งและรันคอมโพเนนท์หลายตัวเป็น
แอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ คุณสามารถจัดการการด�าเนิน
การของคอมโพเนนท์ เหมือนกับ Docker images 
เซอร์วิสที่โค้ดมาจาก repo สคริปต์ที่โหลด datastores 
และ pods ซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์ที่รันด้วยกันรวมเป็น 
หนึ่งหน่วย Cage ใช้การปรับแต่งรูปแบบไฟล์เป็นแบบ 
Docker Compose v2 ที่ได้เข้าถึงช่องว่างบางอย่างของ 
Docker Compose เช่นการรองรับ environments 
หลายอย่าง รวมไปถึง dev environment ส�าหรับรัน 
distributed application บนเครื่องของนักพัฒนา
ซอฟแวร์ และบน environment ส�าหรับการทดสอบ
แบบ integration และบนโปรดักชั่น

Cilium
ประเมิน 

Linux มีส่วนจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายโดยพ้ืน
ฐานอย่าง iptables ที่ท�างานด้วยการคัดกรองหมายเลข
ไอพีแอดเดรสและหมายเลขพอร์ต TCP/UDP แต่ใน
ระบบแบบไมโครเซอร์วิส  (Microservice) ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ ไอพีแอดเดรสของเซอร์วิสต่างๆมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆท�าให้การตั้งค่าความปลอดภัยด้วย 
iptables ท�าได้ยาก
Cilium ใช้ Linux eBPF สร้างเครือข่ายและระบบความ
ปลอดภัยที่รู้จัก API ต่างๆ ขึ้นมา ด้วยการท�าให้ความ
ปลอดภัยขึ้นอยู่กับการรู้จักอัตลักษณ์ของเซอร์วิส pod 
หรือคอนเทนเนอร์นั้นๆ แทนการรู้จักไอพีแอดเดรส
ด้วยการแยกระบบความปลอดภัยออกจากไอพีแอดเดรส 
มีความเป็นไปได้ที่ Cilium จะสร้างเลเยอร์ความ
ปลอดภัยของเครือข่ายชั้นใหม่ขึ้นมาในวงการด้านความ
ปลอดภัย ซึ่งเราแนะน�าให้คุณลองดู

Detekt
ประเมิน 

Detekt เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ซอร์สโค้ดส�าหรับภาษา 
Kotlin ส�าหรับตรวจสอบโค้ดเพื่อหาส่วนที่ซับซ้อนและ

เครื่องมือ
—

Detekt เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ซอร์สโค้ดสำาหรับภาษา Kotlin 
สำาหรับตรวจสอบโค้ดเพื่อหา
ส่วนที่ซับซ้อนและอาจมีปัญหา
ในอนาคต เครื่องมือนี้มีชุดคำาสั่ง
ให้ใช้ หรือใช้มันร่วมกับเครื่องมือ
สำาหรับการพัฒนาอื่นๆ ก็ได้ 
 
(Detekt) 

Humio เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างใหม่
ในวงการการจัดการบันทึกข้อมูล
ของระบบ (log management) 
มันถูกสร้างขึ้นโดยคำานึงถึงความ
รวดเร็วเป็นหลักมาตั้งแต่ต้นทั้ง
ในด้านการบันทึกและการเรียก
ดู ด้วยการใช้ภาษาคิวรี (query) 
ของ Humio เอง ที่ทำางานอยู่
บนฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมา
สำาหรับข้อมูลเชิงอนุกรมเวลา 
 
(Humio)

https://thoughtworks.com/radar/tools/gradle
https://www.sonarqube.org/
https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html
https://github.com/checkr/flagr
https://www.gremlin.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/chaos-katas
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/chaos-katas
https://thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://thoughtworks.com/radar/tools/helm
https://www.honeycomb.io/
https://humio.com/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
http://cage.faraday.io/
https://docs.docker.com/compose/
https://cilium.io/
http://www.brendangregg.com/ebpf.html
https://github.com/arturbosch/detekt
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
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Terratest
ประเมิน 

Terraform เป็นชุดค�าส่ังส�าหรับการจัดสรรและก�าหนด
ค่าโครงสร้างพ้ืนฐานบนคลาวด์ท่ีเราน�ามาใช้อย่างกว้าง
ขวาง Terratest เป็นไลบรารีของ Golang ที่ท�าให ้
เราเขียนระบบทดสอบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น เมื่อเราส่ังเร่ิม
การท�างาน มันจะสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบน AWS ขึ้นมา
จริงๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์, ไฟร์วอลล์ (firewall), หรือโหลด
บาลานเซอร์ (load balancers) หลังจากนั้นมันจะดิ
พลอยแอปแอพพลิเคช่ันขึ้นไป และตรวจสอบพฤติกรรม
ท่ีควรจะเป็นด้วย Terratest หลังจากการทดสอบ 
จบแล้ว Terratest สามารถท�าลายแอพพลิเคช่ันและ
เซอร์วิสท่ีถูกสร้างขึ้นบนคลาวด์ให้ได้ ท�าให้มันมี
ประโยชน์ในการท�าการทดสอบโครงสร้างพ้ินฐานแบบ 
end-to-end ในสภาพแวดล้อมการท�างานจริง

Handwritten CloudFormation
เฝ้าระวัง 

AWS CloudFormation เป็นภาษา declarative เชิง
พาณิชย์ส�าหรับสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใน AWS ด้วยการ
เขียนโค้ด Handwritten CloudFormation มักเป็น
ทางเลือกหลักในการบูตแสตรปโครงสร้างพ้ืนฐานใน 
AWS แบบอัตโนมัติ ถึงแม้มันดูจะเป็นทางเลือกท่ีสมเหตุ
สมผลในการเร่ิมโปรเจ็คขนาดเล็ก ทีมของเราและ
อุตสาหกรรมโดยรวมพบว่า Handwritten 
CloudFormation ไม่สามารถขยายตัวตามขนาด
โครงสร้างพ้ืนฐานได้ ข้อเสียท่ีเห็นได้ชัดในโปรเจ็ค 
ขนาดใหญ่คือ อ่านยาก ขาดการสร้างกฎเกณฑ์ที่ส�าคัญ 
มีค�าส่ังให้ใช้น้อย และขาด type checking  
ความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านี้ท�าให้เกิด 
ระบบนิเวศท่ีหลากหลายอันประกอบด้วยเคร่ืองมือ 
โอเพนซอร์สหลายๆตัว เราพบว่า Terraform คือ 
ทางเลือกหลักท่ีเหมาะสมท่ีนอกจากจะแก้จุดอ่อนเหล่านี้
ของ CloudFormation แล้ว มันยังมีชุมชนท่ีคอยเพ่ิม
และสนับสนุนฟีเจอร์ใหม่ของ AWS และคอยแก้ไขบั๊กท่ี
เกิดขึ้น นอกเหนือจาก Terraform แล้ว คุณสามารถ
เลือกเคร่ืองมือและภาษาอื่นๆ ส�าหรับงานนี้ เช่น 
troposphere, sceptre, Stack Deployment Tool 
และ Pulumi

กระบวนการเบื้องหลังของคลัสเตอร์ เช่น อัพเกรด 
(upgrade), การขนย้าย  (migration),  การส�ารอง 
(backup),  และอื่นๆ นับเป็นงานเต็มเวลาได้เลย เราคิด
ว่า Kubernetes Operators จะเป็นต�าแหน่งที่มี
บทบาทส�าคัญในการลดความซับซ้อนในส่วนนี้ลง และ
จะท�าให้เกิดกลไกที่เป็นมาตรฐานที่ช่วยนิยาม 
กระบวนการเบื้องหลังอัตโนมัติต่างๆ ของเกี่ยวกับ
แพ็คเกจใน Kubernetes ตอนนี้ RedHat ก�าลังเป็น
ก�าลังหลักที่ส่งเสริมการสร้างต�าแหน่ง Kubernetes 
Operators ขึ้นมา ในขณะเดียวกันต�าแหน่งนี้ก็เริ่มเกิด
ขึ้นในชุมชนนักพัฒนาแพ็คเกจที่เป็นโอเพนซอร์สต่างๆ 
เช่น Jaeger, MongoDB และ Redis

OpenAPM
ประเมิน 

ความท้าทายหน่ึงของการน�าโปรแกรมโอเพนซอร์สมาใช้
แทนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่นิยมคือการมองหา
โปรแกรมที่คุณต้องการในบรรดาโปรเจกต์ต่างๆ  
มีมุมมองหลายๆ อย่างที่ต้องพิจารณา เช่น โปรแกรมตัว
ไหนท�างานกับตัวไหนได้ดี หรือตัวไหนครอบคลุมปัญหา
ส่วนไหนบ้าง น่ีเป็นเรื่องที่ยากเป็นพิเศษในการเลือกใช้
เครื่องมือสังเกตการณ์ (observability tool) สิ่งที่ท�ากัน
ทั่วไปคือซื้อเครื่องมือราคาแพงที่ท�าได้ทุกอย่างมาใช้
OpenARM ช่วยให้การเลือกเคร่ืองมือสังเกตการณ์ 
แบบโอเพนซอร์สเป็นไปโดยง่าย โดยโปรแกรมได้ 
คัดกรองแพ็คเกจชั้นน�ามาให้เลือกใช้ และแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามความสามารถ ตราบใดที่คุณอัพเดท 
OpenARM ให้ล่าสุดอยู่เสมอ มันสามารถช่วยน�าทางคุณ
ไปเจอเครื่องมือที่เหมาะสม

Systems
ประเมิน 

มันคงง่ายที่จะมองกระบวนการท�างานของเราเป็นเส้น
เวลาเป็นล�าดับขบวนของเหตุการณ์และผลลัพธ์เชื่อมต่อ
กันเป็นเส้นเดียว  แต่ในความเป็นจริงมันคือระบบอันซับ
ซ้อนที่ประกอบไปด้วยสัญญานทางบวกและลบที่ถูกส่ง
กลับเข้าระบบเพื่อประมวลผลลัพธ์ออกมา
Systems คือชุดเครื่องมือส�าหรับอธิบาย สั่งงาน และ
แสดงแผนภาพ ของขั้นตอนกระบวนการท�างาน มีภาษา

เฉพาะส�าหรับใช้สั่งงาน และสามารถใช้งานโดยตรงหรือ
ผ่าน jupyter notebook ก็ได้
Systems สามารถช่วยให้กระบวนการท�างานท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อนดูเข้าใจง่าย และแสดงความเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลในกระบวนการให้เห็นอย่างง่ายดาย  มันเป็น
เครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะกลุ่มแต่ก็น่าสนใจ
และใช้งานสนุกอยู่ไม่น้อย

Taurus
ประเมิน 

Taurus เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพ  (performance) ของเซอร์วิส ถูกเขียน
โดยใช้ Python ซึ่ง Taurus ได้รวบรวมชุดปฏิบัติการ
ทดสอบประสิทธิภาพ อย่าง Gatling และ Locust คุณ
สามารถรันผ่าน command line และ สามารถใช้งาน
ร่วมกับไปป์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย ในการรันการทดสอบ
ประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ของไปป์ไลน์ Taurus ยังมี
การรายงานผลที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแบบแสดงในรูป
แบบตัวอักษร หรือ แสดงผ่านเว็บ UI ทีมของเราค้นพบ
ว่าการปรับแต่งไฟล์ YAML ของ Taurus นั้นง่ายเพราะ
คุณสามารถใช้ไฟล์ ในการอธิบายการทดสอบแต่ละอย่าง 
และ อ้างถึงชุดปฏิบัติการส�าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ

Terraform provider GoCD
ประเมิน 

Terraform provider GoCD ช่วยให้คุณสามารถสร้าง
ไปป์ไลน์ (pipeline) ด้วย Terraform ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ี
นิยมใช้อย่างกว้างขวางใน infrastructure as code 
ด้วยเครื่องมือนี้คุณจะสามารถเขียนไปป์ไลน์ได้ด้วยภาษา 
HashiCorp Configuration Language (HCL) ซึ่งจะ
สามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่นที่มีใน Terraform ท้ัง 
workspaces, modules และ remote state วิธีนี้เป็น
อีกทางเลือกที่ดีมากของ Gomatic ที่เราได้เคยแนะน�า
ในส่วน Pipelines as code มาแล้ว นอกจากนี้ 
Golang SDK ที่ใช้ในบริการนี้ยังมีขั้นตอนการท�า 
regression test ส�าหรับ GoCD API อัตโนมัติ ซ่ึงช่วย
ลดภาระในระหว่างการอัพเกรดได้

เครื่องมือ
—

Systems คือชุดเครื่องมือ
สำาหรับอธิบาย สั่งงาน และแสดง
แผนภาพของระบบอันซับซ้อนที่
ประกอบไปด้วยสัญญานทางบวก
และลบที่ถูกส่งกลับเข้าระบบเพื่อ
ประมวลผลลัพธ์ออกมา 

(Systems)

Terraform provider GoCD 
ช่วยให้คุณสามารถสร้างไปป์ไลน์ 
(pipeline) ด้วย Terraform ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้อย่างกว้าง
ขวางใน infrastructure as 
code นอกจากนี้มันยังมีการทำา 
regression test สำาหรับ GoCD 
API อัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระใน
ระหว่างการอัพเกรดได ้
 
(Terraform provider GoCD)

https://thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://github.com/gruntwork-io/terratest
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/troposphere
https://github.com/cloudreach/sceptre
https://github.com/capitalone/stack-deployment-tool
https://thoughtworks.com/radar/platforms/pulumi
https://coreos.com/operators/
https://thoughtworks.com/radar/tools/jaeger
https://thoughtworks.com/radar/platforms/mongodb
https://thoughtworks.com/radar/platforms/redis
https://github.com/lethain/systems
https://gettaurus.org/
https://thoughtworks.com/radar/tools/gatling
https://thoughtworks.com/radar/tools/locust
https://github.com/beamly/terraform-provider-gocd
https://thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://thoughtworks.com/radar/tools/infrastructure-as-code
https://github.com/hashicorp/hcl
https://github.com/gocd-contrib/gomatic
https://thoughtworks.com/radar/techniques/pipelines-as-code
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เฝาระวัง เฝาระวัง ประเมินประเมิน ทดลองทดลอง นำไปใช นำไปใช

น�าไปใช้
68. Apollo
69. MockK
70. TypeScript 

ทดลอง
71. Apache Beam
72. Formik
73. HiveRunner
74. joi
75. Ktor
76. Laconia
77. Puppeteer
78. Reactor
79. Resilience4j
80. Room
81. Rust
82. WebFlux

ประเมิน
83. Aeron
84. Arrow
85. Chaos Toolkit
86. Dask
87. Embark
88. fastai
89. http4k
90. Immer
91. Karate
92. Micronaut
93. Next.js
94. Pose
95. react-testing-library
96. ReasonML
97. Taiko
98. Vapor 

เฝ้าระวัง

Apollo
นำาไปใช ้

ทีมของเราพบว่า Apollo กลายเป็นไลบรารีที่เราเลือก
ใช้ เมื่อเราต้องการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย React ที่ใช้ 
GraphQL เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากแบ็คเอนด์ แม้ว่า 
Apollo ได้เตรียมเฟรมเวิร์กฝังเซิร์ฟเวอร์และเกทเวย์
ของ GraphQL ใว้ให้ แต่ Apollo client เป็นสิ่งที่ท�าให้
เราสนใจ เพราะมันท�าให้การผูกการเชื่อมต่อ UI 
component เข้ากับข้อมูลจาก GraphQL เรียบง่ายขึ้น
นั่นหมายความว่ามันท�าให้เราเขียนโค้ดน้อยกว่าการใช้ 
REST และ redux

MockK
นำาไปใช ้

MockK เป็นเครื่องมือหลักที่เราใช้ท�า mocking ส�าหรับ
เขียนทดสอบแอพพลิเคชั่นภาษา Kotlin เราชอบ
ไลบรารีน้ีเพราะมันสนับสนุนการใช้ฟีเจอร์ของ Kotlin 
เป็นอย่างดี เช่น coroutines หรือ lambda blocks 
ด้วยความที่มันเป็นไลบรารีที่เขียนขึ้นส�าหรับ Kotlin 
โดยเฉพาะมันท�าให้เราเขียนเทสต์ได้สั้นและกระชับกว่า
การใช้ wrapper ของ Mockito หรือ PowerMock

TypeScript
นำาไปใช ้

TypeScript เป็นภาษาที่ก�าหนดชนิด (ข้อมูล) ตั้งแต่ 
ตอนคอมไพล์ (statically typed language) ที่เป็น 
ซูเปอร์เซต (superset)  ของ JavaScript ได้กลายมา
เป็นตัวเลือกแรกๆของเรา โดยโปรเจ็คใหญ่ๆ ได้
ประโยชน์อย่างมากจากการที่มี type safety นักพัฒนา
ของเราชอบที่มันใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแต่งมากนัก 
ท�างานได้ดีกับ IDE และ การที่สามารถปรับปรุงโค้ดให้ดี

ขึ้น (refactor code) ได้อย่างปลอดภัยและค่อยๆ ใส่ 
type เข้าไปได้  การที่มีการนิยามชนิดข้อมูล 
ที่ดีของ TypeScript-type ท�าให้เราสามารถน�าไปใช้
ร่วมกับทุกไลบรารีของ  JavaScript ที่มีอยู่มากมาย 
ในขณะที่ยังได้ความสามารถของ type safety อีกด้วย 

Apache Beam
ทดลอง 

Apache Beam เป็นโมเดลโอเพนซอร์สส�าหรับการ
เขียนโปรแกรมเพื่อเป็นมาตรฐาน (unified 
programming model) เพื่อใช้ออกแบบและส่ังงาน
ไปป์ไลน์ส�าหรับประมวลผลข้อมูลทั้งแบบ batch และ
สตรีมมิ่ง ซึ่ง Beam เป็นโมเดลที่อ้างอิงจากโมเดล 
Dataflow อีกทีหนึ่ง มันช่วยท�าให้เราสามารถออกแบบ 
logic ที่อนุญาตให้สลับประมวลผลระหว่างข้อมูลแบบ 
batch, windowed batch และสตรีมมิ่งได้ เนื่องจาก
ระบบนิเวศ (ecosystem) ของการประมวลผล  
big data นั้นได้พัฒนามาไกลแล้วและมีเครื่องมือ 
ให้เลือกใช้มากมาย ท�าให้การเลือกใช้เอนจิ้นส�าหรับ
ประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ยาก สาเหตุส�าคัญ
ที่ท�าให้เลือกใช้ Beam คือมันช่วยให้เราสลับใช้ระหว่าง
ตัวประมวลต่างๆ ได้ เช่น Apache Spark, Apache 
Flink, Google Cloud Dataflow หรือ แม้แต่ Apache 
Samza ที่เป็นเครื่องมือใหม่ที่ออกมาเมื่อสองสามเดือน
ก่อนก็ได้รับการสนับสนุนจาก Beam แล้ว เคร่ืองมือ
แต่ละตัวมีศักยภาพที่แตกต่างกันและการท�าให้ API 
ใช้งานร่วมกันได้นั้นเป็นเรื่องยาก Beam พยายาม 
แก้ปัญหานี้ด้วยการพยายามสร้างสมดุลย์ระหว่าง 
การดึงนวัตกรรมของเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ กับ 
การผลักดันชุมชนนักพัฒนาต่างๆให้ออกแบบเคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสมกับโมเดลของ Beam ตัว Beam เองมี SDK 
ให้ใช้ในหลายๆ ภาษา ได้แก่ Java, Python และ 
Golang นอกจากนี้เราก็เคยใช้ Scio ซึ่งเป็น wrapper 
ของ Beam ที่ท�าให้ใช้กับภาษา Scala ได้

ภาษาและเฟรมเวิร์ก

http://www.apollographql.com/client
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bff-backend-for-frontends
https://mockk.io/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://kotlinlang.org/docs/reference/coroutines-overview.html
https://www.typescriptlang.org/
https://definitelytyped.org/
https://beam.apache.org/
http://www.vldb.org/pvldb/vol8/p1792-Akidau.pdf
http://www.vldb.org/pvldb/vol8/p1792-Akidau.pdf
https://spark.apache.org/
https://flink.apache.org/
https://flink.apache.org/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-dataflow
http://samza.apache.org/
http://samza.apache.org/
https://github.com/spotify/scio
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Ktor เป็นเฟรมเวิร์กท่ีไม่เหมือนเว็บเฟรมเวิร์กท่ัวไปท่ี
สนับสนุน Kotlin เพราะ Ktor ได้ถูกเขียนโดยใช้ Kotlin 
และใช้คุณสมบัติของภาษาอย่าง coroutines ซึ่ง
สามารถท�าให้ประยุกต์ใช้ asynchronous 
nonblocking ได้ ความยืดหยุ่นในการใช้เคร่ืองมือต่าง 
ๆ ส�าหรับ logging, DI และ template engine
นอกจากนี้ Ktor ยังเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีขนาดเล็ก
ท�าให้ Ktor เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจส�าหรับการสร้าง
เซอร์วิสแบบ RESTful

Laconia
ทดลอง 

Laconia เป็นเฟรมเวิร์กส�าหรับพัฒนาฟังก์ช่ันของ AWS 
Lambda ในภาษา JavaScript เมื่อเทคโนโลยี
เซิร์ฟเวอร์เลส (serverless) เติบโต ความซับซ้อนใน 
การสร้างแอพพลิเคช่ันก็ซับซ้อนตามขึ้นไปด้วย Laconia 
เป็นเฟรมเวิร์กขนาดเล็กท่ีช่วยเราจัดการปัญหา 
ในการพัฒนาบน Lambda มันใช้ dependency 
injection ในการแยกโค้ดของแอพพลิเคช่ันของคุณ 
ออกจากส่วน API ระดับล่างของ AWS และมี adapter 
ให้แอพพลิเคช่ันของคุณท�างานตาม event ต่างๆ  
ให้เลือกใช้ นอกจากนี้ Laconia ยังท�างานได้ดีกับ 
เฟรมเวิร์กเซอร์เลส (Serverless Framework) อื่นๆ 
ในขั้นตอนการดิพลอย (deploy) เราชอบเฟรมเวิร์ก 
ท่ีเล็กและง่าย และ Laconia ก็เป็นอย่างท่ีเราชอบเลย

Puppeteer
ทดลอง 

คล้ายกับ Cypress และ TestCafe ตัว Puppeteer เอง
คือหนึ่งในเคร่ืองมือทดสอบ web UI ที่ได้รับการช่ืนชม
จากทีมของเรา Puppeteer มีการควบคุม headless 
เบราว์เซอร์ท่ีละเอียด สามารถดึงค่าเวลามาท�าการ
วินิจฉัยประสิทธิภาพและอื่นๆ ทีมของเราพบว่า 
Puppeteer มีความเสถียร รวดเร็ว และยืดหยุ่นกว่า 
WebDriver ทางเลือกตัวอื่นๆ

Reactor
ทดลอง 

เราได้พูดถึง Reactor มาแล้วในเรดาร์ฉบับก่อนๆ และ
มันก็ยังเป็นท่ีนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ ในโปรเจกต์ต่างๆ 
ของเรา ด้วยความท่ี Reactor ท�างานร่วมกับระบบนิเวศ 
(ecosystem)  ของ Spring ได้ดี ท�าให้มันเป็นที่นิยม 
อันดับต้นๆในการท�า Reactive Streams ในขณะที่
ระบบของ Reactive มาพร้อมกับความสามารถในการ
ขยายตัว (scalability) และการฟื้นตัว (resilience) 
ของระบบ ซ่ึงท�าให้การใช้งานยากขึ้นและมีส่วนที่ต้อง
ตรวจสอบแก้ไขเพ่ิมขึ้นด้วย ส�าหรับโปรเจกต์ที่รับข้อเสีย
ตรงนี้ได้ Reactor ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส�าหรับโปรเจกต์
ของเราท่ีน�า Reactor และ Reactive มาใช้ เราสังเกต
ว่าความสามารถในการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
การเช่ือมต่อกับ RDBMS เป็นจุดอ่อนอย่างหน่ึงของ
เซอร์วิส Reactive ซึ่งก็มีการแก้ไขให้เราได้เห็นอย่าง 
R2DBC ท่ีเป็นไดรฟ์เวอร์ของ RDBMS ที่สนับสนุน 
Reactive

Resilience4j
ทดลอง 

Resilience4j เป็นไลบรารีท่ีช่วยป้องกันความผิดพลาด
ของระบบ (fault tolerance library) ซึ่งมีขนาดเล็ก
และได้แรงบันดาลใจจาก Hystrix ของ Netflix
เราชอบท่ี Resilience4j นั้นมีขนาดเล็กและมีการ
จ�าแนกการใช้งานออกเป็นโมดูลที่มีความสามารถ 
เฉพาะตัว เช่น เทคนิคตัดการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสที่
ท�างานผิดปกติ (circuit-breaking), เทคนิคตัด 
การเช่ือมต่อท่ีมีความถี่สูงเกิน (rate-limiting), เทคนิค
การพยายามเช่ือมต่ออีกคร้ังหากล้มเหลว (retry), และ 
เทคนิคควบคุมปริมาณการเรียกใช้งานพร้อมๆกัน 
(bulkhead) ขณะท่ีในระดับ service meshes ของ
ระบบก�าลังเร่ิมเพ่ิมศักยภาพในการป้องกัน 
ความผิดพลาด แต่ไลบราร่ีเหล่าน้ียังคงเป็นส่วนส�าคัญ 
ในระบบอยู่ เพราะส�าหรับเซอร์วิสที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ใน
คอนเทนเนอร์แล้ว ไลบราร่ีนี้ สามารถรองรับ 
ความผิดพลาดแบบต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่า 
เนื่องจาก Hystrix ก�าลังเข้าสู่ช่วงหยุดพัฒนาแล้ว 
Resilience4j จึงกลายเป็นทางเลือกอันดับแรกในระบบ
นิเวศ (ecosystem) ของ Java อีกทั้งยังท�างานได้ดีกับ

Formik
ทดลอง 

Formik เป็น higer-order component ท่ีมีประโยชน์
ที่สามารถจัดการการเขียนฟอร์ม (form) ยุ่งยากและซับ
ซ้อนใน React ให้ง่ายขึ้นมาก มันมีการจัดการ state 
ของแต่ละฟอร์มแยกภายในเอง, มันยังช่วยในการซับมิต
ฟอร์ม (form submit) และสามารถใช้ Yup ช่วยการให้
ตรวจสอบ (validation) ข้อมูลเรียบง่ายขึ้นได้

HiveRunner
ทดลอง 

HiveRunner เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สส�าหรับท�า 
unit test กับค�าสั่งคิวรี่ (query) ส�าหรับ Apache 
Hadoop Hive โดยท�างานอยู่บน JUnit4 ส�าหรับการ
เขียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ หรือ ท�าไปป์ไลน์ 
(pipeline) ของข้อมูลด้วย Hive SQL แล้ว เราพบว่า 
HiveRunner ช่วยท�าให้เราเขียนการทดสอบค�าส่ัง SQL 
ที่มีความซับซ้อนปานกลางได้ดี ซึ่งท�าให้เราพัฒนา Hive 
SQL ในลักษณะ TDD ได้

joi
ทดลอง 

joi เป็นภาษาที่ใช้อธิบายโครงสร้างของข้อมูล (schema 
description language) และเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบ
ความถูกต้องของ JavaScript object เราชอบท่ี joi นั้น
ไม่ขึ้นอยู่กับเฟรมเวิร์กของเว็บแอปพลิเคชันใดๆ ทีมของ
เราเลยสามารถใช้โครงสร้างเดียวกัน กับชุดเทคโนโลยีท่ี
ใช้พัฒนาที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้
ไลบรารี่ที่มาด้วยกันในการสร้าง Swagger ของ API ท่ีใช้ 
joi ตรวจสอบข้อมูลได้อีกด้วย

Ktor
ทดลอง 

Kotlin ได้แสดงให้เห็นว่ามีคุณค่าเกินว่าที่จะเป็นแค่ไว้ใช้
พัฒนาแอปมือถือ เมื่อสร้างไมโครเซอร์วิสและส่งมอบ
ซอฟต์แวร์สู่มือลูกค้า ทีมของเรามีประสบการณ์ท่ีดีกับ 
Ktor

ภาษาและ 
เฟรมเวิร์ก
—

joi เป็นภาษาที่ใช้อธิบายโครงสร้าง
ของข้อมูล (schema description 
language) และเป็นเครื่อง
มือตรวจสอบความถูกต้องของ 
JavaScript object ที่ไม่ขึ้นอยู่
กับเฟรมเวิร์กของเว็บแอปพลิเคชัน
ใดๆ 
 
(joi)

Reactive มาพร้อมกับความ
สามารถในการขยายตัว 
(scalability) และการฟื้นตัว 
(resilience)ของระบบ ซึ่งทำาให้
การใช้งานยากขึ้นและมีส่วนที่
ต้องตรวจสอบแก้ไขเพิ่มขึ้นด้วย 
สำาหรับโปรเจกต์ของเราที่นำา 
Reactor และ Reactive มาใช้ 
เราสังเกตว่าความสามารถในการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 
(Reactor)

https://ktor.io/
https://kotlinlang.org/docs/reference/coroutines-overview.html
https://laconiajs.io/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/aws-lambda
https://thoughtworks.com/radar/platforms/aws-lambda
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/serverless-framework
https://thoughtworks.com/radar/tools/cypress
https://thoughtworks.com/radar/tools/testcafe
https://pptr.dev/
http://projectreactor.io/
http://www.reactive-streams.org/
http://r2dbc.io/
https://github.com/resilience4j/resilience4j
https://thoughtworks.com/radar/tools/hystrix
https://thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://github.com/Netflix/Hystrix/commit/a7df971cbaddd8c5e976b3cc5f14013fe6ad00e6#diff-04c6e90faac2675aa89e2176d2eec7d8
https://jaredpalmer.com/formik/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.npmjs.com/package/yup
https://github.com/klarna/HiveRunner
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/hive
https://github.com/hapijs/joi
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
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ภาษาและ 
เฟรมเวิร์ก
—

Room ทำาให้การใช้ฐานข้อมูลบน
แอนดรอยด์เรียบง่ายขึ้น มีส่วน
ซ้ำาน้อยลง และตรงไปตรงมา ด้วย
ความสามารถในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของ SQL ในเวลา
คอมไพล ์
 
(Room)

Dask ช่วยให้เราเพิ่มขนาดของ
งานที่ประมวลผลด้วย Pandas, 
Scikit-Learn และ Numpy โดย
แทบไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ นี่
เป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับ data 
scientist ที่ต้องการความสามารถ
ในการขยายงานออกในแนวนอน
เพื่อให้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ ่
 
(Dask)

ทั้ง synchronous API และ reactive API นอกจากนี้
ยังสามารถใช้โมดูลเสริมที่ใช้ส่งข้อมูลการท�างานของ
โมดูลเข้า dropwizard metrics หรือ Prometheus ได้
อีกด้วย

Room
ทดลอง 

Room เป็นไลบรารีส�าหรับเรียกใช้ SQLite  
บนแอนดรอยด์ มันสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ 
SQL ในเวลาคอมไพล์ท�าให้โค้ดส�าหรับเรียกใช้ฐานข้อมูล
เรียบง่ายขึ้น มีส่วนซ�้าน้อยลง และตรงไปตรงมา นัก
พัฒนาของเราชอบที่มันท�างานรวมกับ LiveData ได้
อย่างดีซึ่งท�าให้เราสังเกตการท�างานของคิวรี่ได้ Room 
เป็นส่วนหน่ึงของ Android Jetpack ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ช่วยให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส�าหรับแอนดรอยด์
ง่ายดายขึ้น

Rust
ทดลอง 

ตั้งแต่ที่เราพูดถึง Rust ไว้ในเรดาร์ฉบับมกราคมปี 2015 
เราก็เห็นความสนใจใน Rust เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราพบ
ว่าลูกค้าของเราบางแห่งได้น�า Rust มาใช้แล้วในส่วน
ของเครื่องมือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและ 
อุปกรณ์ฝังตัว (embedded device) ระดับสูง ความ
สนใจที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการเติบโตของระบบนิเวศ 
(ecosystem) และพัฒนาการของตัวภาษา  
โดยด้านภาษาประกอบด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การท�างานและด้านการใช้งานที่ง่ายขึ้น เช่น การเปลี่ยน
ไปใช้ non-lexical scoping และการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส�าคัญถูกรวมอยู่ใน Rust เวอร์ชั่นปี 2018 ที่ปล่อยสู่
สาธารณะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

WebFlux
ทดลอง 

WebFlux เป็นการน�า Reactive Streams มาใช้ใน 
Spring Framework เราเห็นโมเดลการเขียนโปรแกรม
แบบ reactive ที่ใช้กันทั่วไปในหลายๆทีมของเรา และ

ทีมที่ท�างานในระบบนิเวศของ Spring อยู่ก็เลือกใช้ 
WebFlux ซึ่งใช้ได้ดีในระบบนิเวศของไมโครเซอร์วิส
ขนาดใหญ่ที่สมรรถนะในการรับมือ requests ท่ีเป็นส่ิง
ส�าคัญ มันอนุญาตให้ด�าเนินการ request หลายๆ ตัว
พร้อมกันแบบอะซิงโคนัส (asynchronous) ได้โดยไม่
ต้องใช้ thread หลายตัว WebFlux มี Reactor เป็น
ไลบรารีส�าหรับ reactive แต่สามารถท�างานร่วมกับ
ไลบรารี reactive แบบอื่นๆ ผ่าน Reactive Streams 
ได้อีกด้วย มันใช้ Netty เป็นเอนจิ้นส�าหรับการติดต่อ
สื่อสารที่มีสมรรถนะสูง เราแนะน�าการใช้ Reactive 
Streams รวมถึงการน�าโมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ 
reactive มาใช้ แต่การท�าเช่นนั้นอาศัยการปรับเปล่ียน
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมขนานใหญ่

Aeron
ประเมิน 

Aeron เป็นระบบส่งข้อความแบบ peer-to-peer มันมี
ระบบบันทึึก persistent log  ของข้อความด้วย media 
driver จ�านวนนึง ได้แก่ HTTP, UDP, และ TCP มันยัง
มีระบบเก็บข้อมูลแบบ persistent ส�าหรับสตรีมของ
ข้อความ (message stream) เพื่อน�าไปใช้ในภายหลัง
ได้ Aeron อาจจะเกินความจ�าเป็นส�าหรับแอพพลิเคช่ัน
หลายๆ ตัวเพราะว่ามันท�างานในระดับต�่า (OSI Layer 4 
ในทางทฤษฎี) แต่ด้วยการท�างานแบบ peer-to-peer 
และ มีเวลาแฝง (latency) ที่ต�่าและคาดเดาได้ ท�าให้มัน
มีประโยชน์ในแอพพลิเคชั่น machine learning รวมถึง
ในสถาปัตยกรรมของระบบในลักษณะ event-driven 
เราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะชี้ให้เห็นว่ามันยังมีโปรโตคอล
ส�าหรับส่งข้อความ (messaging protocol) อื่นๆ โดยท่ี
ไม่ต้องใช้เซอร์วิสอื่นอย่าง Apache Kafka มาช่วยให้
ท�างานได้

Arrow
ประเมิน 

Arrow เป็นไลบรารีบน Kotlin ส�าหรับการเขียน
โปรแกรมแบบ functional มันเกิดจากการรวมไลบรารี
ชื่อดังสองตัวเข้าด้วยกัน (kategory และ funKTionale) 
ในขณะที่ Kotlin มีฟีเจอร์พื้นฐานส�าหรับการเขียน

โปรแกรมแบบ functional ให้ใช้ Arrow เป็นแพ็คเกจ
ส�าเร็จรูปท่ีช่วยให้เขียนง่ายขึ้น มันมี data type, type 
class, effect, topics และ รูปแบบการเขียนโปรแกรม
แบบ functional แบบอื่นๆ ให้ใช้ รวมถึงส่วนเช่ือมต่อ
กับไลบรารีอื่นๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมด้วย Arrow ช่วยท�าให้
ไลบรารีต่างๆ ท�างานด้วยกันได้ ซ่ึงมีประโยชน์มากๆ 
 ในการท�าให้ชุมชนพัฒนาท�างานไปในทิศทางเดียวกันได้

Chaos Toolkit
ประเมิน 

Chaos Toolkit เป็นหนึ่งในชุดเคร่ืองมือส�าหรับ Chaos 
Engineering ท่ีได้ลงในเรดาร์ฉบับนี้ คุณใช้เคร่ืองมือนี้
ในการออกแบบและด�าเนินการทดสอบท่ีท�าซ�้าได้กับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ของคุณ เพ่ือ
ท�าความเข้าใจความคงทนและสามารถในการฟื้นตัวใน
กรณีท่ีมีความล้มเหลวเกิดขึ้น ทีมของเราหลายๆทีมใช้
เคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นเองในการท�าส่ิงนี้อยู่แล้ว เราจึงดีใจท่ี
ได้เห็นโปรเจ็คโอเพนซอร์สท่ีท�าด้านนี้โดยเฉพาะ Chaos 
Toolkit มีไดรฟ์เวอร์ส�าหรับ AWS, Azure Service 
Fabric และ GCE และท�างานได้ดีกับเคร่ืองมือสร้าง
แพ็คเกจซอฟต์แวร์ซ่ึงท�าให้คุณสามารถทดลอง 
ท�า automation ได้ แต่มีข้อควรระวังอยู่คือ Chaos 
Engineering เป็นเทคนิคท่ีทรงพลังท่ีควรใช้กับระบบถูก
สร้างขึ้นโดยค�านึงถึงความคงทนในการฟื้นตัวไว้แล้ว 
ด้วยเหตุผลนี้เราแนะน�าให้ลองใช้ Chaos Toolkit กับ 
environment ท่ีไม่ใช่โปรดักช่ันก่อน

Dask
ประเมิน 

Data scientists และวิศวกรส่วนใหญ่จะใช้ไลบรารี
อย่างเช่น pandas เพ่ือช่วยในการท�างานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ถึงแม้ว่ามันจะท�าความเข้าใจได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพ แต่ไลบรารีเหล่านั้นก็มีข้อจ�ากัดตรงท่ี 
มันท�างานบน CPU เคร่ืองเดียวและไม่สามารถขยาย
ระบบแบบ horizontal เพ่ือรับมือกับข้อมูลขนาดใหญ่
ได้ ในทางกลับกัน Dask มี scheduler ท่ีขนาดเล็กและ
ประสิทธิภาพสูง รองรับการขยายระบบได้ตั้งแต่เคร่ือง
เดียวไปจนถึงคลัสเตอร์และเนื่องจากมันสามารถท�างาน

https://metrics.dropwizard.io/4.0.0/
https://thoughtworks.com/radar/tools/prometheus
https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/room
https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/livedata
https://developer.android.com/jetpack
http://www.rust-lang.org/
https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/web-reactive.html
https://www.reactive-streams.org/
https://github.com/reactor/reactor
https://netty.io/
https://github.com/real-logic/aeron
https://thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://arrow-kt.io/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://github.com/JcMinarro/kategory
https://github.com/MarioAriasC/funKTionale
https://chaostoolkit.org/
https://thoughtworks.com/radar/techniques/chaos-engineering
https://thoughtworks.com/radar/techniques/chaos-engineering
https://thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://thoughtworks.com/radar/platforms/azure-service-fabric
https://thoughtworks.com/radar/platforms/azure-service-fabric
https://pandas.pydata.org/
https://dask.org/
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ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อขาก Keras  อีกท้ังผู้ให้บริการคลาวด์
อย่าง GCP, AWS และ Azure ก็พร้อมใจกันเปิดใจรับ 
fastai เข้าอยู่ใน image ของ VM อย่างรวดเร็ว ผู้สร้าง 
fastai ตระหนักถึงข้อจ�ากัดทางความเร็วและ 
ความปลอดภัยของ Python และได้ประกาศความตั้งใจ
ท่ีจะใช้ภาษา Swift เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท�า 
deep learning ท้ังนี้เราจะจับตาดูวงการนี้อย่างใกล้ชิด

http4k
ประเมิน 

http4k เป็นชุดเคร่ืองมือ HTTP ท่ีถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา  
Kotlin ล้วน ส�าหรับใช้เซอร์วิส HTTP แนวคิดหลักของ 
http4k คือ โมเดลของแอป HTTP ประกอบด้วย  
2 ฟังก์ช่ันพ้ืนฐาน – HttpHandler และ Filter ซ่ึงได้รับ
แรงบันดาลใจจากงานเขียนของ Twitter ท่ีช่ือว่า “Your 
Server as a Function” มันเป็นเคร่ืองมือท่ีมีขนาดเล็ก
ท่ีมี dependency เพียง StdLib ของ Kotlin เท่านั้น 
นอกจากความเรียบง่ายสวยงามแล้ว เรายังชอบท่ีมันให้
ความส�าคัญกับการท�าให้ทดสอบได้ (testability) 
เนื่องจากวัตถุท่ีถูกสร้างขึ้นจากไลบรารีนั้นไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ (immutable entity) และ เส้นทางของ
แอป รวมถึงตัวแอปเองเป็นเพียงฟังก์ช่ันรูปแบบหนึ่ง มัน
เลยใช้ท�าการทดสอบง่ายมากๆ ซ่ึงหนึ่งส่ิงท่ีต้องพ่ึงระวัง
คือ nonblocking หรือ coroutine ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนจาก http4k

Immer
ประเมิน 

เนื่องจากแอพพลิเคช่ัน JavaScript แบบ single-page 
มีความซับซ้อนมากขึ้นเร่ือยๆ การจัดการ state 
predictability จึงมีความส�าคัญมากขึ้นเช่นกัน 
Immutability ช่วยให้แอพพลิเคช่ันมีพฤติกรรมท่ีคาด
เดาได้ แต่โชคร้ายท่ี JavaScript ไม่สนับสนุนการสร้าง 
immutable object ไลบรารีอย่าง Immutable.js  
ช่วยเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นแต่ก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา 
เพราะมันท�าให้มี object และ array อย่างละสองแบบ
ในแอพพลิเคช่ันเดียว คือแบบของไลบรารีและ 
แบบพ้ืนฐานของ JavaScript ค�าว่า Immer เป็นภาษา
เยอรมันแปลว่า เสมอ มันเป็นแพ็คเกจขนาดเล็กท่ีให้คุณ

ใช้งาน immutable object ด้วยวิธีที่สะดวกสบายกว่า 
มันอาศัยกลไก copy-on-write มันมี API ปริมาณน้อย 
และมันท�างานร่วมกับ object และ array พื้นฐานของ 
JavaScript เท่ากับว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 
เรียบเนียน และรีเฟคเตอร์ (refactor) สะดวกข้ึนเมื่อ
ต้องการใช้ immutability กับโค้ดเดิมที่มีอยู่แล้ว

Karate
ประเมิน 

จากประสบการณ์ของเราท่ีว่า การทดสอบ API  
specification นั่นมีความส�าคัญ เราจึงมองหาเครื่องมือ
ใหม่ๆ ท่ีสามารถช่วยในส่วนน้ีได้อยู่เสมอ Karate เป็น
เฟรมเวิร์กส�าหรับการทดสอบ API ที่มีฟีเจอร์พิเศษคือค�า
ส่ังทดสอบถูกเขียนใน Gherkin โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัย
ภาษาโปรแกรมอื่นๆ Karate มีภาษาของมันเองส�าหรับ
เขียนการทดสอบ API แบบ HTTP
ถึงแม้แนวทางนี้จะน่าสนใจและตั้งใจท�าให้ specification 
เข้าใจง่าย แต่การใช้ภาษาเฉพาะทางในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของ payload น้ัน ท�าให้ต้องเขียนเยอะและ
ท�าให้อ่านท�าความเข้าใจยากข้ึน คงต้องดูกันต่อไปว่า
ส�าหรับการทดสอบท่ีซับซ้อนแล้ว การเขียนการทดสอบ
ด้วยวิธีนี้จะยังอ่านง่ายและดูแลง่ายอยู่ไหม

Micronaut
ประเมิน 

Micronaut เป็นเฟรมเวิร์ก JVM ตัวใหม่ส�าหรับพัฒนา
ไมโครเซอร์วิสด้วย Java, Kotlin หรือ Groovy มันมี 
จุดเด่นคือ มันใช้งานหน่วยความจ�าน้อยและเริ่มงานเร็ว  
โดยการหลีกเลียงการท�า dependency injection (DI) 
และ การสร้าง proxy ตอน runtime และใช้ DI/AOP 
container เพ่ือท�า DI ในขั้นตอนคอมไพล์  
ด้วยศักยภาพนี้ท�าให้มันเป็นที่สนใจส�าหรับการท�า 
ไมโครเซอร์วิสบนเซิร์ฟเวอร์ และมีประโยชน์กับ 
การใช้งานอื่นๆ ด้วย เช่น การท�า Internet of Things, 
แอพพลิเคช่ันส�าหรับแอนดรอยด์ และ serverless 
function ตัว Micronaut ใช้ Netty และสนับสนุนการ
เขียนโปรแกรม reactive เป็นอย่างดี มันยังรวมฟีเจอร์
มากมายส�าหรับการใช้งานร่วมกับคลาวด์ด้วย เช่น 
service discovery และ circuit breaking

กับ NumPy pandas และ Scikit-learn ได้ Dask จึง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจส�าหรับการศึกษาเพิ่มเติม

Embark
ประเมิน 

เราเคยแนะน�าให้ใช้ Truffle มาก่อนส�าหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นที่ท�างานแบบกระจายศูนย์ 
(decentralized application - dapp) ตัว Embark  
เป็นเฟรมเวิร์กอีกตัวหนึ่งที่สามารถท�าให้ชีวิตของคุณง่าย
ขึ้น Embark มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่  
การขึ้นโครงสร้าง (scaffolding), การสร้าง (building), 
การทดสอบ (testing), และ การตรวจสอบแก้ไข 
ข้อบกพร่อง (debugging) แล้วมันสามารถท�างาน 
ร่วมกับที่เก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (decentralized 
storage) อย่างเช่น IPFS ได้ Embark มีการก�าหนดค่า
แบบ declarative ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดการสมาร์ท
คอนแทรคท์ (smart contract) configuration, 
dependencies, artifact และ deployment ได้อย่าง
ง่ายดาย อีกทั้งแดชบอร์ดปฏิสัมทพันธ์ประเภท CLI ของ 
Embark ก็น่าประทับใจ เราเห็น Remix ถูกใช้เขียน 
สมาร์ทคอนแทรคท์ และ ดิพลอยแอปด้วยมือโดยไม่มี
ส่วนทดสอบแบบอัตโนมัติ, ส่วนควบคุมจัดการ
ซอร์สโค้ด, หรือส่วนจัดการ artifact เราจึงอยากชักชวน
ผู้คนให้ท�า dapp ด้วยการแนะน�าเครื่องมืออย่าง 
Truffle และ Embark

fastai
ประเมิน 

fastai เป็นไลบรารีแบบโอเพนซอรส์ส�าหรับ Python ท่ี
ท�าให้การฝึกโมเดล neural network ให้แม่นย�าและ
รวดเร็วได้ง่ายดายขึ้น มันถูกต่อยอดมากจาก PyTorch 
และกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นนิยมมากในกลุ่ม data 
scientist มันช่วยท�าให้ขั้นตอนที่น่าเบื่อหน่ายอย่างการ
จัดเตรียมและการน�าเข้าข้อมูลลดลงเหลือเพียงโค้ดไม่กี่
บรรทัด มันถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากแบบปฏิบัติท่ีดีที่สุด
ของ deep learning อีกทั้งสนับสนุนการท�า 
computer vision, natural language processing 
(NLP) และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้สร้าง fastai ตั้งใจให้มัน
เป็นไลบรารีส�าหรับ deep-learning ที่ใช้งานง่าย และ

ภาษาและ 
เฟรมเวิร์ก
—

fastai เป็นไลบรารีแบบโอเพนซอ
รส์สำาหรับ Python ที่ทำาให้การ
ฝึกโมเดล neural network ให้
แม่นยำาและรวดเร็วได้ง่ายดายขึ้น 
มันสนับสนุนการทำา computer 
vision, natural language 
processing (NLP) และอื่นๆ อีก
มากมาย 
 
(fastai)

http4k เป็นชุดเครื่องมือ HTTP ที่
ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา Kotlin ล้วน 
สำาหรับใช้เซอร์วิส HTTP มันเรียบ
ง่าย สวยงาม และ ให้ความสำาคัญ
กับการทดสอบได ้
 
(http4k)
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https://thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-platform
https://thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://thoughtworks.com/radar/platforms/azure
https://www.fast.ai/2019/03/06/fastai-swift/
https://www.fast.ai/2019/03/06/fastai-swift/
https://www.http4k.org/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://monkey.org/%7Emarius/funsrv.pdf
https://monkey.org/%7Emarius/funsrv.pdf
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/immutable-js
https://github.com/mweststrate/immer
https://intuit.github.io/karate/
https://micronaut.io/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://martinfowler.com/articles/injection.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming
http://www.numpy.org/
https://thoughtworks.com/radar/tools/scikit-learn
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/truffle
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethereum-for-decentralized-applications
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethereum-for-decentralized-applications
https://embark.status.im/
https://thoughtworks.com/radar/platforms/ipfs
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/smart-contracts
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/smart-contracts
https://remix.ethereum.org/
https://docs.fast.ai/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/pytorch
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ภาษาและ 
เฟรมเวิร์ก
—

Micronaut เป็นเฟรมเวิร์ก JVM 
ตัวใหม่สำาหรับพัฒนาไมโคร
เซอร์วิสด้วย Java, Kotlin หรือ 
Groovy ที่ใช้งานหน่วยความจำา
น้อยและเริ่มงานได้เร็ว  
 
(Micronaut)

Taiko เป็นไลบรารี่ Node.js ซึ่ง
มี API สำาหรับช่วยเหลือการทำา 
automation บนเว็บเบราว์เซอร์ 
chrome และ chromium การ
ทดสอบที่เขียนด้วย Taiko มักอ่าน
และดูแลรักษาง่ายมากๆ 
 
(Taiko)

Micronaut เป็นผู้เล่นใหม่ในวงการเฟรมเวิร์กฟูสแต็ค 
(full stack) ส�าหรับ JVM และเราก�าลังจับตาดูมันอยู่
อย่างใกล้ชิด

Next.js
ประเมิน 

React.js ได้ปฏิวัติวิธีการเขียน single-page แอพพลิ
เคชั่นของ JavaScript โดยปกติแล้ว เราแนะน�าให้ใช้ 
React ในการสร้างแอพพลิเคชั่น โดยที่คุณไม่ต้องปรับ
แต่งการติดตั้ง หรือสร้างแพคเกจด้วยตัวเอง แต่นัก
พัฒนาซอฟแวร์บางส่วนต้องการเครื่องมือที่ ตั้งค่าแรก
เริ่มที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของพวกเขา Next.js 
เป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ความเห็นของตนเองเป็นหลักและ
เป็นการรวบรวมความสนใจระหว่างผู้ที่ชื่นชอบ front-
end ของเรา Next.js ลดความยุ่งยากในการท�า 
routing, เรนเดอร์เพจบนฝั่ง server side และ 
streamlines dependencies พร้อมทั้งการ build ให้
ง่ายขึ้น เรากระตือรือร้นที่จะเห็นว่า Next.js ท�าได้ตาม
ความคาดหวังในโปรเจ็คของเรา

Pose
ประเมิน 

Pose เป็นไลบรารีแอนิเมชันเรียบง่ายคล้าย CSS 
ส�าหรับเฟรมเวิร์ก React.js, React Native และ Vue.js 
ซึ่งเป็นระบบ declarative motion ที่ผสมผสานความ
เรียบง่ายของ CSS syntax และความยืดหยุ่นของ 
JavaScript แอนิเมชันและการปฏิสัมพันธ์กัน

react-testing-library
ประเมิน 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของเฟรมเวิร์ก JavaScript 
น้ันเริ่มช้าลง ทีมของพวกเราก็เลยมีเวลาที่ท�างานกับ
เฟรมเวิร์กบางตัวเป็นพิเศษ และได้ผลลัพธ์เป็น 
ข้อมูลเชิงลึก ส�าหรับ React และ Enzyme ที่เป็น 
เฟรมเวิร์กที่ใช้ในการทดสอบ ที่ครองตลาดตอนนี้  
เราได้สังเกตเห็นถึงความกังวลต่อ unit test ที่ผูกติดกับ

รายละเอียดของ implementation มากเกินไป 
(เนื่องจากมุ่งความส�าคัญไปที่การ shallow 
component เพื่อทดสอบเท่านั้น) นั่นไม่ได้ท�าให้เรา
มั่นใจต่อฟีเจอร์ (features) ที่เราทดสอบ ซ่ึง unit test 
พวกนี้ท�าให้การออกแบบต่อยอดเป็นไปได้ยากขึ้น และ
ท�าให้ต้องย้ายความรับผิดชอบในการทดสอบในมุมมอง
ของ test pyramid เลื่อนขึ้นไปยัง functional testing  
ที่มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ท�าให้เราย้อนกลับไปยังไอเดียของ 
subcutaneous testing นอกจากนี้ ปัญหาของ 
Enzyme คือการออกแบบที่พยายามตามการพัฒนาของ 
React ให้ทัน จากทั้งหมดนี้ท�าเราผลักดัน react-
testing-library ในการเป็นเฟรมเวิร์กตัวใหม่ส�าหรับการ
ทดสอบแอพพลิเคชั่น React

ReasonML
ประเมิน 

ReasonML เป็นภาษาที่น่าสนใจตัวใหม่ที่ได้ต้นแบบมา
จาก OCaml พร้อมกับ syntax ส่วนนึงที่คล้ายกับ 
ภาษา C และคอมไพล์ไปเป็นภาษา JavaScript
ReasonML เป็นภาษาที่สร้างโดย Facebook สามารถ
ใส่ javascript snippets ได้ และยังสามารถใช้ jsx ร่วม
กับ React ได้อีกด้วย ตัวภาษามุ่งเป้าหมายเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พัฒนา JavaScript และ 
เพื่อยกระดับระบบนิเวศ (ecosystem) ที่มีอยู่ ในขณะท่ี
ตัวภาษาเป็น functional ที่มาพร้อมกับ type safety

Taiko
ประเมิน 

Taiko เป็นไลบรารี่ Node.js ซึ่งมี API ส�าหรับช่วยเหลือ
การท�า automation บนเว็บเบราว์เซอร์ chrome และ 
chromium คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก selector 
อัจฉริยะของ Taiko ในการเขียนเทสต์ที่น่าเช่ือถือไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยไม่จ�าเป็นต้องมี selector จ�าพวก id, CSS หรือ 
XPath หรือการเพิ่มค�าสั่งรอโดยตรง (ส�าหรับ XHR 
request) ในเทสต์สคริปต์ Taiko มีเครื่องมือส�าหรับ
บันทึกการโต้ตอบกับ REPL ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณ
ต้องการพัฒนาการทดสอบควบคู่ไปกับการตรวจฟังก์ชัน

การท�างานของระบบ  และแม้ว่า Taiko นั้นสามารถ
ท�างานได้อย่างอิสระ แต่เราก็มีเร่ืองราวดีๆจากการใช้
งานร่วมกับ Gauge

Vapor
ประเมิน 

เราได้น�าเสนอ polyglot programming แต่ตระหนักว่า
ในบางกรณี ก็เหมาะสมท่ีจะโฟกัสภาษาโปรแกรม  
ภาษาใดภาษาหนึ่ง ถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ 
ภาษา Swift เพราะว่าคุณต้องพัฒนาของบน iOS และ
คุณก็ค้นพบว่าตัวเองก�าลังมองหาเทคโนโลยี ไว้ส�าหรับ
เขียนเซอร์วิส server-side คุณควรลองดู Vapor  
เพราะเป็นเว็บเฟรมเวิร์กส�าหรับ Swift ท่ีได้รับความ
นิยมอยู่พอสมควร

https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://nextjs.org/
https://popmotion.io/pose/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-native
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/vue-js
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/enzyme
https://www.martinfowler.com/bliki/SubcutaneousTest.html
https://github.com/airbnb/enzyme/issues/1917
https://github.com/airbnb/enzyme/issues/1917
https://github.com/kentcdodds/react-testing-library
https://github.com/kentcdodds/react-testing-library
https://reasonml.github.io/
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://github.com/getgauge/taiko
https://thoughtworks.com/radar/tools/gauge
https://thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://vapor.codes/
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เราคือบริษัทให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี 
เราเป็นชุมชนท่ีเป็นแหล่งรวมของนักสร้างสรรค ์

ผู้ท่ีมีเป้าหมายและความหลงไหลในสิ่งที่ท�าเป็นแรงผลักดัน 
เราช่วยลูกค้าของเราประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

เข้าไปเป็นแกนส�าคัญอีกแกนหน่ึงที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ 
พร้อมท้ังสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ที่มีความส�าคัญกับพวกเขา

ไปด้วยกันพวกเราทุ่มเทให้กับภารกิจอันส�าคัญของเรา คือ 
การใช้ซอฟต์แวร์ผลักดันสังคมและมนุษยชาติ นอกจากน้ี
เราร่วมมือกับหลากหลายองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

 เพ่ือการสร้างความเปล่ียนแปลงที่ดีให้เกิดข้ึนกับสังคม

กว่า 25 ปี ThoughtWorks ได้เติบโตเป็นบริษัท
ท่ีมีผู้คนเข้าร่วมด้วยกว่า 6,000 คน และเรายังม ี

แผนกท่ีมีหน้าท่ีคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ให้ทีมพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของเราใช้โดยเฉพาะอีกด้วย 

ThoughtWorks มีส�านักงานทั้งหมด 40 แห่ง กระจายอยู่ 
14 ประเทศท่ัวโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา,  

ชิลี,  จีน, เอกวาดอร์, เยอรมัน, อินเดีย, อิตาลี,  สิงคโปร์, 
สเปน, ไทย, สหราชอาณาจักร  และ สหรัฐอเมริกา

thoughtworks.com

อยากติดตามข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก
ล่าสุดเก่ียวกับเรดาร์ใช่ไหม?

ติดตามเราบนช่องทางโซเชียลท่ีคุณถนัด  
หรือ สมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์

กดติดตามเลย

https://thght.works/2v4lGRB
https://thght.works/2v4lGRB
https://thght.works/TWFB
https://thght.works/TWIN
https://thght.works/TWLI
https://thght.works/TWTW
https://thght.works/2v3DKer
https://thght.works/2v3DKer
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