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พวกเรา Thoughtworkers ล้วนมีความหลงใหลใน 
เทคโนโลยีี เราสร้าง วิจัยี ทดสอบั เปิดโอเพนซอร์ส 
ผลิตุงานเขีียีน และมีเป้าหมายีที�จะยีกระดับัเทคโนโลยีีให้ดี 
ขี้�นอยี่างตุ่อเนื�องเพื�อทุกคนและทุกธุรกิจ พันธกิจขีองพวก 
เราคือ “ผลักดันความ เป็นเลิศทางซอฟตุ์แวร์ และปฏิวัตุิ 
อุตุสาหกรรมไอทีให้ดีขี้�นกว่าเดิม” การจัดทำาและแบั่งปัน 
เทคโนโลยีีเรดาร์ ก็เพื�อสนับัสนุนพันธกิจนี�

คณะกรรมการที�ปร้กษาขีอง ThoughtWorks ซ้�งประกอบั 
ไปด้วยีผู้นำาและผู้เชุี�ยีวชุาญในเทคโนโลยีีหลากหลายีด้าน  
ที�รวมตุัวกันเป็นประจำาเพื�อพูดคุยีแลกเปลี�ยีนถ้งแผน 
ยีุทธศาสตุร์ทางเทคโนโลยีีภายีใน ThoughtWorks เอง 
และแนวโน้ม ขีองเทคโนโลยีีทีกำาลังมีบัทบัาทสำาคัญ ใน
อุตุสาหกรรมโลกขีณะนั�น

การรวบัรวมผลการประชุุมดังกล่าว ถูกจัดทำาขี้�นเป็นเรดาร์ 
เทคโนโลยีีฉบัับันี� โดยีนำาเสนอในรูปแบับัที�เป็นประโยีชุน์ 
กับัทุกคนในวงการ ตุั�งแตุ่นักพัฒนาจนถ้งผู้บัริหารระดับัสูง  
ตุัวเนื�อหานั�น เราเจตุนาสรุปให้กระชุับัได้ใจความ หาก 
อยีากทราบัถ้งรายีละเอียีดเพิ�มเตุิม เราขีอส่งเสริมให้คุณ 
ทดลองใชุ้เทคโนโลยีีเหล่านั�นด้วยีตุัวเอง

เรดาร์เทคโนโลยีีใชุ้แผนภาพวงกลมในการนำาเสนอขี้อมูล  
โดยีแบั่งพื�นที�ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี� เทคนิค เครื�องมือ แพลตุ 
ฟอร์ม ภาษาและเฟรมเวิร์ก ในกรณีที�บัางเรื�องสามารถจัด 
ลงได้หลายีกลุ่มเราจะจัดลงในกลุ่มที�เหมาะสมที�สุด นอก 
จากนั�นเรายีังจัดกลุ่มเรื�องตุ่างๆ แล้วแบั่งตุามวงแหวน 
ออกเป็น 4 ชุั�นเพื�อสะท้อนมุมมองตุำาแหน่งขีองเทคโนโลยีี
ตุามความคิด เห็นขีองเรา

หากสนใจประวัตุิเพิ�มเตุิมเกี�ยีวกับัเรดาร์เทคโนโลยีีสามารถ 
ดูเพิ�มเตุิมได้ที� thoughtworks.com/radar/faq
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เกี่ยวกับ
เรดาร์เทคโนโลยี

เฝ้้าระวััง (Hold)
ควรดำาเนินการด้วยีความระมัดระวัง

ภาพรวม
ของเรดาร์

นำำาไปใช้้ (Adopt)
เราสนับัสนุนให้นำาเทคโนโลยีีเหล่านี�ไป 
ใชุ้ได้ทันที ซ้�งเราเองได้นำาไปใชุ้แล้วใน 
โครงการตุ่างๆ ที�มีความเหมาะสม

ทดลอง (Trial)
เรามองเห็นว่ามีความคุ้มค่าที�จะศ้กษา 
เพิ�มเติุม เห็นความสำาคัญว่าควรจะใชุ้
ความสามารถทางด้านนี�ได้อยี่างไร 
องค์กรขีนาดใหญ่ควรทดลองใชุ้     
เทคโนโลยีนีี�ในโครงการที�สามารถ 
รองรับัความเสี�ยีงได้

ประเมิินำ (Assess)
มีความคุ้มค่าที�จะสำารวจ เพื�อทำาความ 
เข้ีาใจว่ามีผลตุ่อองค์กรอยี่างไร

มิาใหม่ิหรือเปล่ียนำแปลง
คงเดิมิ

เทคโนโลยีีที�มาใหม่หรือที�มีการเปลี�ยีนแปลงอยี่างเห็นได้ชุัดจากเรดาร์ฉบัับัทีแล้ว 
จะถูกแสดงด้วยีเครื�องหมายีสามเหลี�ยีม ในขีณะที�เทคโนโลยีีที�คงเดิมไม่เปลี�ยีนแปลง 
จะถูกแสดงด้วยีเครื�องหมายีวงกลมเราพยีายีามให้เกิดการเรียีนรู้ในเทคโนโลยีีใหม่ๆ  
ดังนั�นเทคโนโลยีีที�ไม่มีความเคลื�อนไหวจะไม่ถูกพูดถ้งในฉบัับันี� ซ้�งไม่ได้หมายีความ
ว่าเทคโนโลยีีนั�นๆ ไม่มีคุณค่า แตุ่เนื�องด้วยีพื�นที�ขีองเรดาร์นั�นมีจำากัด

เราพยีายีามให้เกิดการเรียีนรู้ในเทคโนโลยีีใหม่ๆ ดังนั�นเทคโนโลยีีที�ไม่มีความเคลื�อนไหวจะไม่ถูกพูดถ้งในฉบัับันี� 
ซ้�งไม่ได้หมายีความว่าเทคโนโลยีีนั�นๆไม่มีคุณค่า แตุ่เนื�องด้วยีพื�นที�ขีอง radar มีจำากัด
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คลาวัด์ : ย่ิงทำามิากย่ิงได้น้ำอย?
—
ผู้ให้บัริการคลาวด์รายีใหญ่ตุ่างมีบัริการหลักที�มีความสามารถ 
ทัดเทียีมกัน ทำาให้การแข่ีงขัีนมุ่งเน้นไปที�การให้บัริการเสริมซ้�ง
ส่งเสริมให้พวกเขีาออกบัริการใหม่ด้วยีความเร็วที�ไม่ปลอดภัยี 
เพื�อเอาชุนะคู่แข่ีง เราเห็นบัริการใหม่ถูกดันออกสู่ตุลาดแบับัไม่
สมบูัรณ์หรือมีความสามารถไม่ครบั

การไปให้ความสำาคัญกับัความเร็วและการเพิ�มจำานวนบัริการ 
อยี่างรีบัเร่ง ผ่านการเขี้าซื�อกิจการหรือการเร่งสร้างบัริการ 
ใหม่ๆ มักนำาไปสู่บัริการที�ไม่เพียีงแตุ่มีข้ีอบักพร่องเท่านั�น แตุ่มี
ทั�งเรื�องเอกสารที�ไม่เรียีบัร้อยี ระบับัที�ทำาให้เป็นอัตุโนมัติุได้ยีาก 
และความไม่สมบัูรณ์ขีองการทำางานร่วมกันระหว่างบัริการ
อื�นๆ ขีองผู้ให้บัริการเองอีกด้วยี สิ�งเหล่านี�นำาความขัีดใจมา
สู่ทีมที�พยีายีามจะส่งมอบัซอฟต์ุแวร์ที�ใชุ้ความสามารถตุ่างๆ 
ที�ผู้ให้บัริการคลาวด์สัญญาไว้ แตุ่กลับัพบัอุปสรรคตุลอดทาง

หลายีบัริษัทเลือกผู้ให้บัริการคลาวด์จากหลายีปัจจัยี และการ
ตัุดสินใจมักมาจากคนระดับัสูงในองค์กรที�ไม่ทราบัรายีละเอียีด  
เพราะฉะนั�นคำาแนะนำาขีองเราสำาหรับัแตุ่ละทีมคือ อย่ีาเหมารวม 
ว่าทุกบัริการในคลาวด์ขีองคุณจะมีคุณภาพเท่ากัน ทดสอบัขีีด 
ความสามารถหลักขีองบัริการก่อนเสมอ และเปิดรับัทางเลือก
ที�เป็นโอเพนซอร์สไว้พิจารณา หรือหากจำาเป็นก็เลือกใชุ้กลยุีทธ์ 
ผสมผู้ให้บัริการคลาวด์หลายีเจ้าเข้ีาด้วยีกันถ้าประเมินแล้วคุ้ม
ค่า ระหว่างการออกผลิตุภัณฑ์์ให้ทันตุลาดได้เร็วข้ี�น เทียีบักับัค่า 
ใชุ้จ่ายีและพลังงานที�ตุ้องเสียีไปในการจัดการคลาวด์หลายีเจ้า 
พร้อมกัน

การปกป้องห่วังโซ่่อุปทานำซ่อฟต์์แวัร์

มีอะไรใหม่?
ประเด็็นท่ีีโด็ด็เด่็นในฉบัับัน้ี

ยีุคปัจจุบัันคือการกำากับัดูแลแบับัอัตุโนมัตุิ (automated 
governance) 

การตี์ควัามิกล่องดำาของแมิช้ชี้นำเลิร์นำนิำง
—
แมชุชุีนเลิร์นนิงมักจะค้นพบัคำาตุอบัสำาหรับัปัญหาที�มนุษยี์
ไม่สามารถแก้ได้ โดยีใชุ้เทคนิค pattern matching หรือ 
back propagation หรือเทคนิคอื�นๆ ที�เป็นที�รู้จักกันดี 
อย่ีางไรก็ตุามแม้จะมีพลังมากมายี โมเดลหลายีตัุวกลับัคลุม 
เครือโดยีธรรมชุาติุ หมายีความว่าผลลัพธ์ขีองมันไม่สามารถ 
อธิบัายีออกมาเป็นเหตุุเป็นผลได้

นี�เป็นปัญหาในสถานการณ์ที�มนุษย์ีควรมีสิทธิ�รู้ว่าการตัุดสิน 
ใจที�เกิดขี้�น มีที�มาที�ไปอยี่างไรหรือเมื�อความเสี�ยีงจากการ 
แทรก อคตุิ กลุ่มตุัวอยี่าง อัลกอริท้ม หรือความลำาเอียีง 
ในรูปแบับัอื�น เขี้าไปในโมเดลจะส่งผลกระทบัตุ่อสังคมใน
วงกว้าง

เราเห็นการก่อตุัวขีองเครื�องมือตุ่างๆ เชุ่น What-If และ 
เทคนิคตุ่างๆ อยี่าการทดสอบความลำำาเอียงทางจริยธรรม 
ที�ชุ่วยีเราหาขี้อจำากัดและทำานายีผลลัพธ์ขีองโมเดลเหล่านี� 
ขีณะที�พัฒนาการขีองการตุีความกำาลังมุ่งไปสู่ทางที�ถูกตุ้อง
แล้ว แตุ่การอธิบัายีนิวรัลเนตุเวิร์คเชิุงล้กยัีงคงเป็นเป้าหมายี 
ที�ยีากที�จะไปถ้ง ด้วยีเหตุุนี�นักวิทยีาศาสตุร์ขี้อมูลจ้งเริ�มให้ 

อยี่างการปกป้องไลำบรารีที�พึึงพึา การกำาหนดนโยบายความ 
ม่�นคงด้วยโค้ด หรือการบริหารค่าใช้้จ่ายเป็นอ่ตโนม่ติ
กลับัชุ่วยีปกป้องส่วนที�สำาคัญ แตุ่ไม่ ฉุกเฉิน ขีองโครงการ 
ซอฟต์ุแวร์เอาไว้ 

เราเห็นวิวัฒนาการขีองกระบัวนการพัฒนาซอฟตุ์แวรก์ำาลัง 
มุ่งสู่การทำาให้ทุกอยี่างเป็นอัตุโนมัตุิมากขี้�น เริ�มตุั�งแตุ่การ
มีชุุดทดสอบัที�เป็นอัตุโนมัตุิ การเชุื�อมตุ่อกันอยี่างตุ่อเนื�อง 
(continuous integration), การส่งมอบัอยี่างตุ่อเนื�อง 
(continuous delivery), ความสามารถในการกำาหนด 
โครงสร้างพื�นฐานด้วยีโค้ด (infrastructure-as-code) และ 

ความสำาคัญถ้งความสามารถในการอธิบายเป็นเกณฑ์์ลำำาด่บ
หนึ�งในการเลืำอกโมเดลำ

งานำพััฒนำาซ่อฟต์์แวัร์ดัง่ทีมิกีฬา
—

นับัตัุ�งแตุ่เทคโนโลยีีเรดาร์ฉบัับัแรกๆ เราเคยีเตืุอนให้เห็นถ้ง 
ผลเสียีขีองเครื�องมือและเทคนิคที�พยีายีามแยีกสมาชุิกขีอง
ทีมพัฒนาซอฟตุ์แวร์ออกจากกัน หรือที�ขีัดขีวางการรับัฟัง
คำาแนะนำาและการร่วมมือระหว่างกันมาแล้ว

บั่อยีครั�งเราจะได้ยีินคำาอ้างจากผู้เชุี�ยีวชุาญที�เขี้ามาใหม่ 
ผู้ปฏิบััติุงาน ผู้รับัจ้าง หรือเครื�องมือที�แนะนำาว่าควรแยีกงาน 
พัฒนาบัางส่วนออกมา เพื�อหลบัเลี�ยีงความโกลาหลในชีุวิตุ 
ประจำาวันขีองงานพัฒนาซอฟตุ์แวร์ เราไม่เห็นด้วยีกับัคำา 
อ้างดังกล่าวและคอยีหาวิธีที�ดีกว่าอยู่ีตุลอด ที�จะทำาให้ความ 
สัมพันธ์ในทีมพัฒนาซอฟต์ุแวร์เป็นดั�งทีมกีฬา

การรับัฟังคำาแนะนำาและความคิดเห็นเป็นสิ�งจำาเป็นอย่ีางยิี�ง
หากตุ้องการสร้างสิ�งที�ซับัซ้อนอย่ีางซอฟต์ุแวร์ แม้มีโครงการ 
ที�ตุ้องการความเชุี�ยีวชุาญเฉพาะด้านมากขี้�นอยี่างตุ่อเนื�อง 
เรายีังพยีายีามจัดความเชุี�ยีวชุาญเหล่านั�น ให้อยีู่กับัความ 
ร่วมมือและการรับัฟังความคิดเห็นขีองกันและกัน

เราไม่ชุอบัมีม “วิศวกรสิบเท่า” ที�อยีู่ในกระแสสังคม แตุ่
เราชุอบัสร้างหรือเปิดทางให้เกิด “ทีมสิบัเท่า” มากกว่า 
เราเห็นสิ �งนี �เกิดขี้ �นแล้วจากการรวมเอา การออกแบับั 
วิทยีาศาตุร์ข้ีอมูล และความมั�นคง ไปใส่ในทีมที�ทำางานข้ีาม 
ฟังก์ชัุนกันได้ จนสิ�งเหล่านี�ถูกทำาให้เป็นอัตุโนมัติุและวางใจได้  
ความท้าทายีถัดไปคือการรวมกิจกรรมที�เกี�ยีวขี้องกับัการ 
กำากับัดูแลและการปฏิบััติุตุามข้ีอกำาหนดเข้ีามาเป็นส่วนหน้�ง 
ขีองความร่วมมือระหว่างกัน

—
องค์กรควรตุ่อตุ้านการกำากับัดูแลที�ไม่สนใจสภาพปัญหา 
หรือความตุ้องการขีองคนทำางาน ซ้ �งการกำากับัแบับันี � 
ใชุ ้เวลานานและตุ้องใชุ้คนเพื �อตุรวจสอบัและอนุม ัตุ ิ  
ในทางตุรงก ันขี ้าม การทำาให ้การก ำาก ับัด ูแลตุ ่างๆ 

https://thoughtworks.com/radar/tools/what-if-tool
https://thoughtworks.com/radar/techniques/ethical-bias-testing
https://thoughtworks.com/radar/techniques/dependency-drift-fitness-function
https://thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://thoughtworks.com/radar/techniques/run-cost-as-architecture-fitness-function
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/explainability-as-a-first-class-model-selection-criterion,explainability%20as%20a%20first%20c
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/explainability-as-a-first-class-model-selection-criterion,explainability%20as%20a%20first%20c
https://thoughtworks.com/radar/techniques/10x-engineers
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เฝาระวัง เฝาระวัง ประเมินประเมิน ทดลองทดลอง นำไปใชนำไปใช
1

18

19

20

21

22

27

26

25

23
24

28

8

7

10

11

12 13
14

15
16 17

2

4

5

6

3

89

9

29

30

34

36

37

38

39

41

42

40

43

44

46

47

45

48

49

50

31
32

33

35

51

54

63

64

65 66

67

68
69

77

70

71

72

73

74

75

76

55
56 57

58
59

60

61

62
52

53

83

85

84

95

94

93

92

91

96

90

88

87
86

82
81

80

79
78

 เรดาร์เทคโนโลยี
เทคนิำค
นำำาไปใช้้
1. Container security scanning
2. Data integrity at the origin
3. Micro frontends
4. Pipelines for infrastructure as code
5. Run cost as architecture fitness function
6. Testing using real device

ทดลอง
7. Automated machine learning (AutoML)
8. Binary attestation
9. Continuous delivery for machine learning 

(CD4ML)
10. Data discoverability
11. Dependency drift fitness function
12. Design systems
13. Experiment tracking tools for machine 

learning
14. Explainability as a first-class model 

selection criteria
15. Security policy as code
16. Sidecars for endpoint security
17. Zhong Tai

ประเมิินำ
18. BERT
19. Data mesh
20. Ethical bias testing
21. Federated learning
22. JAMstack
23. Privacy-preserving record linkage (PPRL) 

using Bloom filter
24. Semi-supervised learning loops

เฝ้้าระวััง
25. 10x engineers
26. Front-end integration via artifact
27. Lambda pinball
28. Legacy migration feature parity 

 

นำำาไปใช้้
ทดลอง
29. Apache Flink
30. Apollo Auto
31. GCP Pub/Sub
32. Mongoose OS
33. ROS

ประเมิินำ
34. AWS Cloud Development Kit
35. Azure DevOps
36. Azure Pipelines
37. Crowdin
38. Crux
39. Delta Lake
40. Fission
41. FoundationDB
42. GraalVM
43. Hydra
44. Kuma
45. MicroK8s
46. Oculus Quest
47. ONNX
48. Rootless containers
49. Snowflake
50. Teleport

เฝ้้าระวััง

นำำาไปใช้้
51. Commitizen
52. ESLint
53. React Styleguidist

ทดลอง
54. Bitrise
55. Dependabot
56. Detekt
57. Figma
58. Jib
59. Loki
60. Trivy
61. Twistlock
62. Yocto Project

ประเมิินำ
63. Aplas
64. asdf-vm
65. AWSume
66. dbt
67. Docker Notary
68. Facets
69. Falco
70. in-toto
71. Kubeflow
72. MemGuard
73. Open Policy Agent (OPA)
74. Pumba
75. Skaffold
76. What-If Tool 

เฝ้้าระวััง
77. Azure Data Factory for orchestration 

 
 

นำำาไปใช้้
ทดลอง
78. Arrow
79. Flutter
80. jest-when
81. Micronaut
82. React Hooks
83. React Testing Library
84. Styled components
85. Tensorflow

ประเมิินำ
86. Fairseq
87. Flair
88. Gatsby.js
89. GraphQL
90. KotlinTest
91. NestJS
92. Paged.js
93. Quarkus
94. SwiftUI
95. Testcontainers

เฝ้้าระวััง
96. Enzyme

มาใหม่หรือเปล่ีียนแปลีง
คงเดิ็ม

เคร่ืองมืิอ 

แพัลต์ฟอร์มิ

ภาษาและเฟรมิเวิัร์ก
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เฝาระวัง เฝาระวัง ประเมินประเมิน ทดลองทดลอง นำไปใชนำไปใช
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นำำาไปใช้้
1. การพิเคราะห์คอนเทเนอร์เพื�อความมั�นคง

2. การทำาขี้อมูล ให้สมบัูรณ์ตุั�งแตุ่ตุ้นกำาเนิด

3. Micro frontends

4. ไปป์ไลน์สำาหรับัโครงสร้างพื�นฐานด้วยีโค้ด

5. ค่าใชุ้จ่ายีในการดำาเนินการเป็นฟังก์ชุันเพื�อวัดความเหมาะ

สม ทางสถาปัตุยีกรรม

6. ทดสอบัโดยีใชุ้อุปกรณ์จริง 

ทดลอง
7. แมชุชุีนเลิร์นนิงแบับัอัตุโนมัตุิ (AutoML)

8. การพิสูจน์ไบันารี

9. การส่งมอบัอยี่างตุ่อเนื�องสำาหรับัแมชุชุีนเลิร์นนิง (CD4ML)

10. ความสามารถในการค้นพบัขี้อมูล

11. ฟังก์ชุันเพื�อวัดความเหมาะสมขีองการเบัี�ยีงเบันขีอง  

สิ�งที�พ้�งพาอ้างอิง

12. Design systems

13. เครื�องมือตุิดตุามการทดลองสำาหรับัแมชุชุีนเลิร์นนิง

14. ใชุ้ความสามารถในการอธิบัายีเป็นเกณฑ์์ลำาดับัแรก         

ในการเลือกโมเดล

15. นโยีบัายีความมั�นคงด้วยีโค้ด

16. ไซด์คาร์สำาหรับัความมั�นคงขีองเอนด์พอยีท์

17. จงไท่

ประเมิินำ
18. BERT

19. Data mesh

20. การทดสอบัความลำาเอียีงทางจริยีธรรม

21. Federated learning

22. JAMstack

23. การเชุื�อมโยีงประวัตุิขี้อมูลแบับัเก็บัรักษาความเป็นส่วนตุัว 

โดยีอาศัยีเทคนิคการกรองแบับั Bloom

24. ห่วงการเรียีนรู้แบับัก้�งสอน 

เฝ้้าระวััง
25. วิศวกรสิบัเท่า

26. การประกอบัฟรอนท์เอนด์เขี้าด้วยีกันผ่านแพ็กเกจ 

27. แลมด้าเล่นชุิ�ง

28. การยี้ายีไประบับัใหม่โดยีคงฟีเจอร์เก่าไว้ทั�งหมด 

 

การพิัเคราะห์คอนำเทเนำอร์เพ่ืัอควัามิมัิน่ำคง
นำาไปใช้้

การนำาคอนเทเนอร์ (โดยีเฉพาะ Docker) มาใชุ้อยี่าง
ตุ่อเนื�องเพื�อการดีพลอยี ทำาให้เทคนิคพิเคราะห์คอนเท
เนอร์เพื�อความมั�นคงกลายีเป็นเทคนิคที�ขีาดไม่ได้ไปเสียี 
เราจ้งยี้ายีเทคนิคนี�เขี้าสู่หมวดนำาไปใชุ้เพื�อสะท้อนให้เห็น 
ถ้งความสำาคัญนี�

เมื �อคอนเทเนอร์เปิดหนทางใหม่ๆ ให้ปัญหาด้านความ 
มั �นคงเขี้ามาได้ จ้งเป็นเรื �องจำาเป็นที �ตุ้องใชุ้เครื �องมือ 
พิเคราะห์ และตุรวจสอบัคอนเทเนอร์ระหว่างการดีพลอยี 
ทุกครั�ง เราชุอบัให้เครื�องมือพิเคราะห์ตุ่างๆ ทำางานอย่ีางอัตุโนมัติุ 
โดยีเป็นส่วนหน้�งขีองไปป์ไลน์ในการดีพลอยี

การทำาข้อมูิลให้สมิบููรณ์์ต้ั์งแต่์ต้์นำกำาเนิำด
นำาไปใช้้

ในปัจจุบัันหากตุ้องการปลดล็อกการเขี้าถ้งขี้อมูลเพื�อการ
วิเคราะห์ คำาตุอบัขีองหลายีๆ องค์กรคือการสร้างไปป์ไลน์
ขี้อมูลที�ซับัซ้อนขี้�นมา ไปป์ไลน์นั�นด้งขี้อมูลจากหลายีๆ 
แหล่งขี้อมูลด้วยีกัน นำาขี้อมูลมาทำาความสะอาด จากนั�น 
แปลงรูปร่างและเคลื�อนยี้ายีมันไปยีังที�ใหม่เพื�อการใชุ้งาน
ตุ่อไป

การจัดการข้ีอมูลด้วยีวิธีนี� มักจะทิ�งงานยีากให้กับัไปป์ไลน์ที�
จะนำาข้ีอมูลไปใชุ้ตุ่อที�เหลือ เชุ่น งานตุรวจสอบัความสมบูัรณ์
ขีองขี้อมูลที�เขี้ามา และงานทำาความสะอาดขี้อมูล ที�ตุ้อง 
สร้างตุรรกะซับัซ้อนข้ี�นมาเพื�อให้ได้ระดับัคุณภาพที�ตุ้องการ

รากฐานขีองปัญหานี�เกิดจากที�แหล่งกำาเนิดขี้อมูลไม่มีแรง 
จูงใจ หรือความรู ้ส้กรับัผิดชุอบัที �จะทำาให้ขี้อมูลมีคุณ
ภาพออกมาตุั �งแตุ่ตุ้น ด้วยีเหตุุนี �เราจ้งสนับัสนุนแนว 
คิดการทำาขี้อมูลให้สมบัูรณ์ตุั�งแตุ่ตุ้นกำาเนิดอยี่างแขี็งขีัน 
ซ้�งหมายีความว่า แหล่งขี้อมูลใดที�จัดสรรขี้อมูลออกมา 
ที�สามารถนำาไปใชุ้งานตุ่อได้ ตุ้องระบัุมาตุรการด้านคุณ 
ภาพขีองข้ีอมูลที�ตัุวเองรับัผิดชุอบัอยี่างชัุดเจน และตุ้องรับั
ประกันมาตุรการเหล่านั�นด้วยี

เทคนิค
เหตุุผลหลักที�อยีู่เบัื�องหลังแนวคิดนี� คือ ระบับัที�ให้กำาเนิด 
และทีมที�ดูแลยี่อมมีความคุ้นเคยีอยี่างใกล้ชุิดกับัขี้อมูล 
ขีองพวกเขีาที�สุด และตุ้องอยีู่ในตุำาแหน่งที�ดีที�สุด   ที�จะแก้ 
ปัญหาจากตุ้นตุอ

สถาปัตุยีกรรม Data Mesh เก่งกว่านี�ไปอีกขีั�น โดยีมัน 
เปรียีบัข้ีอมูลที�สามารถใชุ้งานตุ่อได้เป็นดั�งผลิตุภัณฑ์์ ที�คุณ
ภาพขีองขี้อมูลและเป้าหมายีขีองขี้อมูลเป็นคุณลักษณะจำา
เป็นขีองทุกๆ ชุุดข้ีอมูลที�แบ่ังปันออกไป

Micro frontends 
นำาไปใช้้

ที�ผ่านมาเราเห็นประโยีชุน์อย่ีางมากจากการแนะนำาสถาปัตุ 
ยีกรรมแบับัไมโครเซอร์วิส ซ้�งมันทำาให้ทีมสามารถขียีายีการ 
ส่งมอบัได้มากข้ี�น จากการที�เราสามารถดีพลอยีและบัริหาร 
เซอร์วิสตุ่างๆ แยีกกันอย่ีางเป็นอิสระตุ่อกัน

น่าเสียีดายีที�เรายัีงคงเห็นหลายีๆ ทีมประยุีกต์ุใชุ้ไมโครเซอร์ 
วิสเฉพาะที�ระบับัแบ็ักเอนด์เท่านั�น ส่วนแอปพลิเคชัุนฟรอนท์ 
เอนด์กลับัอยีู่ในรูปแบับัโมโนลิธ ที�มีขีนาดใหญ่และทำางาน 
พันกันอยู่ีในเว็บัแอปพลิเคชัุนเดียีวกัน ซ้�งทำาให้ประโยีชุน์ขีอง 
ไมโครเซอร์วิสถูกลดทอนไปอย่ีางมาก

ไมโครฟรอนท์เอนด์ได้รับัความนิยีมอย่ีางตุ่อเนื�องตัุ�งแตุ่ครั�ง 
แรกที�ถูกแนะนำาไป เราเห็นหลายีทีมได้นำาบัางรูปแบับัขีอง 
สถาปัตุยีกรรมนี�ไปใชุ้จัดการความซับัซ้อนขีองแอพลิเคชัุน ที�
มีทีมหลายีทีมหรือคนหลายีคนพยีายีามเข้ีาแก้ไขีพร้อมกัน

ในเดือนกันยีายีนที�ผ่านมา หน้�งในผู้คิดค้นเทคนิคนี�ได ้
ตีุพิมพ์บทความแนะนำา ที�กลายีเป็นแหล่งอ้างอิงสำาหรับัการ
ทำาไมโครฟรอนท์เอนด์ ในบัทความแสดงให้เห็นว่า รูปแบับั 
สถาปัตุยีกรรมนี�สามารถทำาให้เป็นจริงได้โดยีใชุ้หลากหลายี 
กลไกในการเขีียีนเว็บัเขี้าชุ่วยีเหลือ และยีังมีตุัวอยี่างแอป 
พลิเคชัุนที�พัฒนาด้วยี React.js ที�ทำาไว้ให้อ้างอิงอีกด้วยี

เรามั�นใจว่าสถาปัตุยีกรรมรูปแบับันี�จะได้รับัความนิยีมมาก
ข้ี�น เมื�อองค์กรขีนาดใหญ่พยีายีามจะถอดงานพัฒนาส่วนตุ่อ 

https://thoughtworks.com/radar/platforms/docker
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://martinfowler.com/articles/microservices.html
https://martinfowler.com/articles/micro-frontends.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
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ประสานผู้ใชุ้ออกจากกันเพื�อกระจายีมันสู่ทีมตุ่างๆ

ไปป์ไลน์ำสำาหรับู 
โครงสร้างพ้ืันำฐานำด้วัยโค้ด
นำาไปใช้้

การใชุ้ไปป์ไลน์การส่งมอบัเพื�อควบัคุมกระบัวนการออก 
ซอฟต์ุแวร์ กลายีเป็นเรื�องที�ปฏิบััติุกันอยี่างแพร่หลายีทั�วไป 
แตุ่เรายัีงสามารถนำาเครื�องมือ CI/CD มาใชุ้ทดสอบัระบับัโครง 
สร้างพื�นฐานได้อีกด้วยี เชุ่น ทดสอบัการตัุ�งค่าขีองเซิร์ฟเวอร์ 
(เชุ่น Chef cookbooks, Puppet modules, Ansible 
playbooks), ทดสอบัการสร้างอิมเมจขีองเซิร์ฟเวอร์  
(เชุ่น Packer), ทดสอบัการสร้างสภาพแวดล้อม (เชุ่น  
Terraform, CloudFormation) และทดสอบัการเชืุ�อมตุ่อ
ระหว่างสภาพแวดล้อมตุ่างๆ

การใชุ้ไปป์ไลน์สำาหรับัโครงสร้างพื�นฐานด้วยีโค้ดทำาให้คุณ 
ทดสอบัและพบัขี้อบักพร่องได้ก่อนที �การเปลี �ยีนแปลง 
จะมีผลกับัสภาพแวดล้อมนั�นๆ ซ้�งรวมทั�งสภาพแวดล้อม 
สำาหรับัการพัฒนา และสภาพแวดล้อมสำาหรับัการทดสอบั 
ด้วยีนอกจากนี� มันยีังสร้างความมั�นใจให้เราว่า เครื�องมือ 
สำาหรับัโครงสร้างพื�นฐานเหล่านี�จะทำางานอย่ีางคงเส้นคงวา 
เสมอ เมื�อทำางานผ่าน CI / CD  แทนการสั�งงานผ่านเครื�อง 
ขีอง นักพัฒนาเอง สำาหรับัพวกเราแล้วการนำาเทคนิคนี�มา 

ใชุ้ได้ผลลัพธ์ที�น่าพ้งพอใจ

ค่าใช้้จ่่ายในำการดำาเนิำนำการ  
เป็นำฟังก์ชั้นำเพ่ืัอวััดควัามิเหมิาะสมิ 
ทางสถาปัต์ยกรรมิ
นำาไปใช้้

การประเมิน การติุดตุาม และการวางแผนค่าใชุ้จ่ายีการดำา 
เนินการบันโครงสร้างพื�นฐานแบับัคลาวด์อยี่างอัตุโนมัตุิ  
เป็นเรื�องที�จำาเป็นสำาหรับัองค์กรในปัจจุบััน รูปแบับัการ
กำาหนดราคาอันหลักแหลมขีองผู้ให้บัริการคลาวด์ ผนวก 
กับัการงอกขียีายีขีองตุัวแปรที�เกี�ยีวขี้องกับัราคาได้เรื�อยีๆ  
และธรรมชุาตุิขีองสถาปัตุยีกรรมในปัจจุบัันที�มีความยีืด 
หยีุ ่นสูง สามารถนำาไปสู ่ค ่าใชุ้จ ่ายีการดำาเนินการที � 
แพงจนน่าตุกใจยีกตุัวอยี่างเชุ่น บัริการ serverless 
ที�ราคาคำานวณจากจำานวนการเรียีกใชุ้ API หรือโซลูชัุนสำาหรับั 
event-streaming ที�ราคาคำานวณจากปริมาณการรับัส่งข้ีอ

มูลที�เกิดข้ี�น หรือคลัสเตุอร์สำาหรับัประมวลผลข้ีอมูลที�ราคา
คำานวณจากจำานวนงานที�ทำาอยีู่ บัริการทั�งหมดนี�ล้วนแล้วมี
ธรรมชุาตุิที�ยีืดหยีุ่น ซ้�งเปลี�ยีนแปลงไปตุามเวลา เชุ่นเดียีว 
กับัสถาปัตุกรรมที�วิวัฒน์ได้

เมื�อทีมขีองเราจัดการโครงสร้างพื�นฐานแบับัคลาวด์ การใชุ้
ค่าใชุ้จ่ายีในการดำาเนินการเป็นฟังก์ชุันเพื�อวัดความเหมาะ 
สมทางสถาปัตุยีกรรม (run cost as architecture fitness 
function) คือหน้�งในสิ�งแรกๆ ที�พวกเขีาทำา นั�นหมายีความ
ว่าทีมขีองเราสามารถสังเกตุค่าใชุ้จ่ายีขีองบัริการที�ทำางาน 
อยีู่ เปรียีบัเทียีบักับัคุณค่าที�ถูกส่งมอบั

เมื �อพวกเขีาเห็นการเบัี �ยีงเบันออกจากราคาที�คาดหวัง 
หรือยีอมรับัได้ ก็จะมีการปร้กษาหารือกันว่าตุ้องวิวัฒน์ 
สถาปัตุยีกรรมไปในทิศทางใดให้ดีขี้ �น โดยีที�การสังเกตุ 
และการคำานวณขีองค่าใชุ้จ่ายีในการดำาเนินการทั�งหมดนั�น 
ถูกทำาให้เป็นอัตุโนมัติุ

ทดสอบูโดยใช้้อุปกรณ์์จ่ริง
นำาไปใช้้

เมื �อนำาการส่งมองอยี่างตุ่อเนื �องมาปฏิบััตุิใชุ้จนสำาเร็จ  
ทีมจะพยีายีามทำาให้ทุกสภาพแวดล้อมเพื�อการทดสอบัม ี
ความใกล้เคียีงกับัสภาพแวดล้อมโปรดักชัุนมากที�สุดเท่าที�จะ 
มากได้ การทำาเชุ่นนี�ชุ่วยีให้ทีมค้นพบัข้ีอบักพร่องได้ล่วงหน้า 
ก่อนที�ปัญหาจะเกิดในโปรดักชัุน

ไม่ใชุ่แค่กับัซอฟตุ์แวร์ทั �วไป แตุ่แนวคิดนี �สามารถประ 
ยีุกตุ์ใชุ้กับัซอฟตุ์แวร์ที�ตุ้องยีุ่งกับัฮาร์ดแวร์ได้เชุ่นเดียีวกัน 
ยีกตุัวอยี่างเชุ่น อุปกรณ์ IoT หรืออุปกรณ์ฝัังตุัว ดั�งนั�น 
การทดสอบัด้วยีอุปกรณ์จริงจะชุ่วยีหลีกเลี�ยีงปัญหาดังกล่าว 
ได้ โดยีนำามันมาเป็นส่วนหน้�งขีองไปป์ไลน์

แมิช้ชี้นำเลิร์นำนิำงแบูบูอัต์โนำมัิติ์ (AutoML)
ทีด็ลีอง	

พลังและสัญญาขีองแมชุชุีนเลิร์นนิงทำาให้ตุลาดงานมีอุป 
สงค์ความตุ้องการผูเ้ชุี�ยีวชุาญในด้านนี�สูงกว่าอุปทานอย่ีาง 
มากเพื�อหลีกปัญหาดังกล่าว เราเห็นการก่อตัุวขีองเครื�องมือ 
ประเภทแมชุชุีเลิร์นนิงแบับัอัตุโนมัตุิ (Automated ma-
chine learning: AutoML) มากข้ี�น โดยีเครื�องมือเหล่านี�อ้างว่า 

สามารถชุ่วยีคนที�ไม่ใชุ่ผู้เชีุ�ยีวชุาญให้ทำางานด้านนี�ได้ง่ายีข้ี�น  
โดยีทำาให้กระบัวนการสร้างโมเดลทั�งวงจรเป็นไปอยี่างอัตุ 
โนมัติุ ตัุวอย่ีางเครื�องมือประเภทนี� เชุ่น Google’s AutoML 
DataRobot และ H2O AutoML

แม้ผลลัพธ์ที�ได้จากเครื�องมือประเภทนี�ดูมีแนวโน้มที�ดีก็ตุาม 
แตุ่เราขีอเตุือนภาคธุรกิจว่า อยี่าเขี้าใจไปว่าโมเดลที�ได้นั�น
สมบูัรณ์สิ�นสุดแล้ว ทางเว็บไซต์ H2O ได้กล่าวไว้ว่า “เพื�อ 
สร้างโมเดลที�ทรงประสิทธิภาพ องค์ความรู้และพื�นฐานทาง 
วิทยีาศาสตุร์ข้ีอมูลบัางส่วนยีังคงมีความจำาเป็น” 
การเชุื�ออยี่างสนิทใจกับัผลลัพธ์ที�ได้จากเทคนิคนี� อาจนำา
มาซ้�งความเสี�ยีงที�จะเกิดความลำาเอียีงทางจริยีธรรม หรือ 
การตัุดสินใจที�ให้ผลเสียีกับัคนกลุ่มน้อยีขีองสังคม ภาคธุรกิจ
อาจใชุ้เครื�องมือเหล่านี�สร้างโมเดลที�มีประโยีชุน์ตุอนเริ�มตุ้น
ได้ แตุ่เราขีอส่งเสริมให้ปร้กษาผู้เชีุ�ยีวชุาญที�มีประสบัการณ์  
เพื�อตุรวจสอบัความสมบัูรณ์และปรับัปรุงโมเดลที�ได้อีกที
หน้�ง

การพิัสูจ่น์ำไบูนำารี
ทีด็ลีอง 
จากการใชุ้คอนเทเนอร์ในการดีพลอยีเซอร์วิสเป็นกลุ่มใหญ่ 
โดยีทีมตุ่างๆ ที�ทำางานเป็นอิสระตุ่อกัน และจากความเร็วที� 
เพิ�มขี้�นขีองการส่งมอบัซอฟตุ์แวร์อยี่างตุ่อเนื�องจนกลายี 
เป็นเรื �องปกตุิขีองหลายีๆ องค์กร ทำาให้ความตุ้องการ 
ซอฟตุ์แวร์ด้านความมั�นคง ที�สามารถทำางานได้อยี่างอัตุโน 
มัติุขีณะดีพลอยี เกิดข้ี�น

การพิสูจน์ไบันารี เป็นเทคนิคที�ทำาให้การควบัคุมความมั�น 
คงขีณะดีพลอยีเป็นจริงได้ โดยีใชุ้การเขี้ารหัสเพื�อพิสูจน์ 
ว่าอิมเมจไบันารีใดๆ มีสิทธิ�จะดีพลอยีหรือไม่

เมื�อใชุ้เทคนิคนี� การวางตุราประทับัเพื�อรับัรองไบันารีอาจ 
มาจากกระบัวนการประกอบัซอฟตุ์แวร ์ท ี � เป ็นอัตุโน 
มัตุิทั�งหมด หรือจะให้ทีมผู้ดูแลความมั�นคงเป็นผู้ลงชุื�อ
รับัรองตุัวไบันารี หลังจากซอฟตุ์แวร์ผ่านการทดสอบั 
การตุรวจสอบัคุณภาพ และการรับัรองสิทธิ�การดีพลอยี 
จากทีมอื�นๆ ก็ได้

บัริการอยี่าง GCP Binary Authorization โดยี Grafeas 
และเครื�องมืออยี่าง in-toto และ Docker Notary รอง
รับัการประทับัตุราและการพิสูจน์ตุราประทับัขีองอิมเมจ 

ก่อนที�จะดีพลอยี

เทคนิค
—
เคร่�องม่อแมชชีนเลิร์นนิงแบบอัตโนมัติ  
ช่วยีปิดช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
ความต้องกิารนักิวิทยีาศาสตร์ข้อมูล 
ที�เชี�ยีวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิง  
เคร่�องม่อประเภทนี�มีประโยีชน์ตอนเริ�มต้น  
แต่ให้้ผลลัพธ์์ที�ดีกิว่า 
ห้ากิให้้ผู้เชี�ยีวชาญเป็นผู้ใช้

(AutoML) 

กิารพิสูจน์ไบนารี  
เป็นเทคนิคที�ทำาให้้กิารควบคุม 
ความมั�นคงขณะดีพลอยีเป็นจริงได้  
โดยีใช้กิารเข้ารหั้สเพ่�อพิสูจน์ว่า 
อิมเมจไบนารี ใดๆ  
มีสิทธิ์�จะดีพลอยีห้ร่อไม่

(กิารพิสูจน์ไบนารี)

https://www.thoughtworks.com/radar/tools/packer
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/serverless-architecture
https://cloud.google.com/automl/
https://www.datarobot.com
http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/automl.html
http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/automl.html
https://cloud.google.com/binary-authorization/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/grafeas
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/in-toto
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/docker-notary
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เพื �อการวิเคราะห์ หรือคนที�กำาลังจะสร้างแพลตุฟอร์ม
ขี้อมูลขี้ �นมาใหม่ คำาน้งถ้งความสามารถในการค้นพบั
ขี้อมูล ให้เป็นความสามารถสำาคัญที�พวกเขีาควรทำาได้ 
ในสภาพแวดล้อมนั�นๆ เพื�อให้การระบุัตุำาแหน่งข้ีอมูลทำาได้ 
โดยีง่ายี สามารถตุรวจสอบัคุณภาพขีองข้ีอมูล สามารถทำา 
ความเขี้าใจโครงสร้างหรือแหล่งที�มาและสามารถเขี้าถ้ง 
มันได้

แตุ่เดิมแล้ว ความสามารถนี�จะอยีู่ในโซลูชุันที�ใชุ้รูปแบับั 
แคตุตุาล็อคขี้อมูลขีนาดใหญ่ในการค้นหาแตุ่ในชุ่วงไมก่ี�ปี 
ที�ผ่านมา การเติุบัโตุขีองโครงการโอเพนซอร์สตุ่างๆ กำาลัง 
ปรับัปรุงประสบัการณ์ขีองนักพัฒนาให้ดีข้ี�น ทั�งฝัั�งผู้ให้ข้ีอมูล 
เองและฝัั�งผู้รับัขี้อมูลไปใชุ้งานตุ่อ เพื�อให้การค้นพบัขี้อมูล
ทำาได้โดยีง่ายี เครื�องมืออยี่าง Amundsen โดยี Lyft และ 
WhereHows โดยี LinkedIn เป็นตุัวอย่ีางขีองเครื�องมือ 
ประเภทนี� 

สิ�งที�เราอยีากจะเห็น คือการเปลี�ยีนพฤติุกรรมขีองผู้ให้ข้ีอมูล 
โดยีเจตุนาให้ขี้อมูลอภิภัณฑ์์เสริมที�ชุ่วยีทำาให้ขี้อมูลถูกค้น 
พบัได้ง่ายี แทนการพ้�งพาเครื�องมือค้นหาที�อนุมานข้ีอมูลอภิ
ภัณฑ์์บัางส่วนจากฐานข้ีอมูลขีองแอปพลิเคชัุนใดๆ

ฟังก์ชั้นำเพ่ืัอวััดควัามิเหมิาะสมิของ 
การเบ่ีูยงเบูนำของส่ิงท่ีพ่ึังพัาอ้างอิง
ทีด็ลีอง 

ทีมและองค์กรจำานวนมากไม่มีแบับัแผนหรือวิธีที�แน่นอน 
ในการตุิดตุามสิ�งที�ซอฟตุ์แวร์ขีองเค้าพ้�งพาตุ่อกันทางเทค
นิค (technical dependency) ประเด็นตุ่างๆ จะไม่แสดง 
ตุัวจนกว่าซอฟตุ์แวร์มีความจำาเป็นตุ้องเปลี�ยีนแปลงแก้ไขี  
ซ้�ง ณ จุดดังกล่าวทั�งไลบัรารี, API ตุ่างๆ หรือส่วนประกอบัอื�นๆ 
ที �ล ้าสมัยีไปแล้วอาจทำาให้เก ิดปัญหาหรือทำาให้การ 
ดำาเนินการล่าชุ้ากว่ากำาหนด

ฟังก์ชุันเพื�อวัดความเหมาะสมขีองการเบัี�ยีงเบันขีองสิ�งที�พ้�
งพาอ้างอิง (Dependency drift fitness function) เป็น
เทคนิคเฉพาะในการทำาฟังก์ชุันเพื�อวัดความเหมาะสมทาง 
สถาปัตยกรรมเช้ิงวิว่ฒน ์ เพื�อตุิดตุามสิ�งที�พ้�งพาอ้างอิงทั�ง
หลายีในระบับัตุลอดชุ่วงอายุี ฉะนั�นมันสามารถบ่ังชีุ�ถ้งงาน
ที�อาจตุ้องทำาเพิ�มในอนาคตุ และบัอกได้ว่าความเสี�ยีงตุ่างๆ 
มันดีข้ี�นหรือแย่ีลง

Design systems
ทีด็ลีอง	

เมื�อการพัฒนาแอปพลิเคชัุนมีความซับัซ้อนและเปลี�ยีนแปลง 
ได้ตุลอด การส่งมอบัอย่ีางมีประสิทธิผล โดยีคงรักษาคุณสมบััติุ 
การเข้ีาถ้งได้ดีขีองผู้ใชุ้ และการทำาให้ผลิตุภัณฑ์์มีหน้าตุาโดยี 
รวมที�สอดคล้องกันเป็นเรื�องที�ยีาก

Design systems เป็นการกำาหนดการออกแบับั รูปแบับั 
คอมโพเนนต์ุไลบัรารี ดีไซน์ที�ดี และแนวปฏิบััติุทางวิศวกรรม
ที�ยีอมรับัร่วมกัน เพื�อทำาให้เรามั�นใจว่าการพัฒนาผลิตุภัณฑ์์มี 
ความสอดคล้องไปในทำานองเดียีวกัน

เราพบัว่า design system เป็นเครื�องมือเสริมที�มีประโยีชุน์มาก
ในงานพัฒนาผลิตุภัณฑ์์ เวลาที�ตุ้องทำางานข้ีามทีมหรือระหว่าง 
บัทบัาทหน้าที�กัน เพราะทีมสามารถเพ่งความสนใจไปกับัสิ�ง 
ท้าทายีที�เป็นยุีทธศาสตุร์ขีองตัุวผลิตุภัณฑ์์เอง โดยีไม่เสียีควา
มสนใจหรือเสียีแรงเพื�อเริ�มสร้างทุกอย่ีางจากศูนย์ีทุกครั�งที�ตุ้อง 
การคอมโพเนนต์ุใหม่

ทั�งนี�ประเภทขีองคอมโพเนนต์ุและเครื�องมือที�ชุ่วยีสร้าง design 
systems นั�นผันแปรได้อย่ีางมาก

เคร่ืองมืิอติิ์ดต์ามิการทดลอง 
สำาหรับูแมิช้ชี้นำเลิิร์นำนิิำง
ทีด็ลีอง 

งานในแตุ่ละวันขีองแมชุชุีนเลิร์นนิงมักจะวนเวียีนอยีู่กับั 
การทดลองปรับัแตุ่งตุัวแปรตุ่างๆ เชุ่น ปรับัวิธีเลือกโมเดล  
ปรับัรูปแบับัการเชุื�อมตุ่อขีองเนตุเวิร์ค ปรับัขี้อมูลที�จะ 
นำามาใชุ้ฝึักสอน ปรับัปรุงประสิทธิภาพการทำางาน หรือปรับัแตุ่ง 
โมเดล

เนื�องจากหลายีๆ ครั�ง โมเดลที�ใชุ้ยีังยีากเกินกว่าจะแปล 
ออกมาหรืออธิบัายีได้ นักวิทยีาศาสตุร์ข้ีอมูลจ้งจำาเป็นตุ้อง 
ใชุ้ประสบัการณ์และสัญชุาตุิญาณในการตุั�งสมมุตุิฐานเพื�อ 
ปรับัแตุ่งค่าแล้ววัดว่าผลกระทบัขีองการปรับัแตุ่งนั�นส่งผล 
อย่ีางไรกับัประสิทธิภาพโดยีรวมขีองโมเดล

เมื�อโมเดลเหล่านี�ถูกนำามาใชุ้จนกลายีเป็นเรื�องทั�วไปมากข้ี�น 
ในระบับัธุรกิจ เราเลยีเห็นเครื�องมือตุิดตุามการทดลอง 

การส่งมิอบูอย่างต่์อเน่ืำองสำาหรับูแมิช้ชี้นำ
เลิร์นำนิำง (CD4ML)
ทีด็ลีอง	

ด้วยีความนิยีมที�เพิ�มขี้�นขีองแอปพลิเคชุันที�มีพื�นฐานเป็น
แมชุชุีนเลิร์นนิง และความซับัซ้อนทางเทคนิคในการสร้าง 
มัน ทีมเราใชุ้ การส่งมอบอย่างต่อเนื�องสำาหร่บแมช้ช้ีน 
เลิำร์นนิง (continuous delivery for machine learning: 
CD4ML) หนักมาก เพื�อส่งมอบัแอปพลิเคชัุนที�มีคุณลักษณะ 
ที�มั�นคง รวดเร็ว และยีั�งยีืน

CD4ML นำาหลักการและแนวปฏิบััตุิขีอง CD มาใชุ้สร้าง
แอปพลิเคชุันที�เกี�ยีวกับัแมชุชุีนเลิร์นนิง โดยีชุ่วยีลดรอบั 
เวลาที�ยีาวนานขีองการทำางานทั�งหมดลง มันทำาเชุ่นนั�นได้ 
โดยีการกำาจัดการส่งงานตุ่อด้วยีมือระหว่างทีมตุ่างๆ 
ตุั�งแตุ่ทีมพัฒนา สู่วิศวกรขี้อมูล สู่นักวิทยีาศาสตุร์ขี้อมูล 
และสู่วิศวกรแมชุชุีนเลิร์นนิง ครอบัคลุมกระบัวนการตุั�ง 
แตุ่ตุ้นจนจบัขีองการสร้างโมเดล ไปจนถ้งการดีพลอยี 
โมเดลในโปรดักชัุน

ทีมงานขีองเราประสบัความสำาเร็จในการนำา CD4ML 
มาทำาให้ทุกขัี�นตุอนเป็นอัตุ โนมัติุ ตัุ�งแตุ่ การกำาหนดเวอร์ชัุน 
การทดสอบั และการดีพลอยีทุกส่วนประกอบัขีองแอป 
พลิเคชุันที�มีพื�นฐานเป็นแมชุชุีนเลริ์นนิง ตุั�งแตุ่ ส่วนขี้อมูล 
ตัุวโมเดล และโค้ดที�เกี�ยีวข้ีอง

ควัามิสามิารถในำการค้นำพับูข้อมูิล
ทีด็ลีอง	

ส่วนที�ยีากลำาบัากที�สุด ในขีั�นตุอนการทำางานขีองนักวิทยีา 
ศาสตุร์ขี้อมูลและนักวิเคราะห์ คือ ขีั �นตุอนการระบั ุ
ตุำาแหน่งขีองขี้อมูลที �ตุ ้องการ แล้วพยีายีามทำาความ 
เขี้าใจกับัมัน เพื�อประเมินความน่าเชุื�อถือขีองขี้อมูลว่าควร
นำามาใชุ้ตุ่อหรือไม่

ขีั�นตุอนเหล่านี�เป็นเรื�องที�ยีากลำาบัาก เพราะขี้อมูลดิบัที� 
ได้มาไม่มีอภิภัณฑ์์ข้ีอมูลเสริม (meta-data) ถ้งแหล่งที�มา 
ขีองขี้อมูลตุิดมาด้วยี การขีาดความสามารถที�เพียีงพอใน 
การค้นหาและระบุัตุำาแหน่งขีองข้ีอมูล ก็เป็นอีกเหตุุผลหน้�ง

พวกเราอยีากส่งเสริมให้ทีมที�ทำาหน้าที �ให้บัริการขี้อมูล

นิวรัลเนตเวิร์คเชิงลึกิ 
ได้สาธิ์ตความสามารถใน 
กิารจดจำาที�น่าทึ�ง 
และความแม่นยีำาที�โดดเด่น  
ผ่านโจทยี์ที�ห้ลากิห้ลายี 
แต่ยีิ�งมีกิารนำาไปใช้มากิขึ�น  
ยีิ�งต้องให้้ความสำาคัญกัิบ 
กิารบอกิได้ว่ากิารตัดสินใจของมัน
มีที�ไปที�มาอยี่างไร

(ใช้ความสามารถในกิารอธิ์บายี 
เป็นเกิณฑ์์ลำาดับแรกิ 
ในกิารเล่อกิโมเดล)

เทคนิค
—

https://github.com/lyft/amundsen
https://github.com/linkedin/WhereHows
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/evolutionary-architecture
https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html
https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html
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ความซัับซ้ัอนของภาพรวมเทคโนโลยีี 
ในปัจจุบัน เรียีกิร้องให้้เราปฏิิบัติกัิบ 
นโยีบายีความมั�นคงด้วยีโค้ด  
ค่อ กิารกิำาห้นดและบันทึกิมันใน 
เวอร์ชันคอนโทรล
ตรวจสอบ ดีพลอยีมันได้อยี่างอัตโนมัติ 
รวมไปถึงกิารวัดประสิทธิ์ภาพ

(นโยีบายีความมั�นคงด้วยีโค้ด)

แก่ินของจงไท่ค่อ 
วิธี์กิารส่งมอบโมเดลทางธุ์รกิิจ 
ที�พร้อมนำาไปใช้ต่อ 
ถูกิออกิแบบมาเพ่�อช่วยีให้้ธุ์รกิิจเล็กิๆ  
สามารถส่งมอบบริกิารชั�นเลิศ 
โดยีไม่จำาเป็นต้องลงทุนพัฒนา 
โครงสร้างพ่�นฐานของตัวเอง 
เห้ม่อนองค์กิรให้ญ่

(จงไท่)

เทคนิค
—

สำาหรับัแมชุชุีนเลิร์นนิงก่อตุัวขี้�น ซ้�งมันชุ่วยีให้ผู้ทำาการทด 
ลองสามารถติุดตุามผลและทำางานอย่ีางมีระบับัแบับัแผน

ถ้งแม้จะยัีงไม่มีผู้ชุนะที�ชัุดเจน แตุ่เครื�องมืออย่ีาง MLflow
หรือ Weights & Biases และแพลตุฟอร์มอย่ีางComet  
หรือ Neptune ได้นำาความเคร่งครัดและความสามารถในการทำา 
ซำ�ามาสู่กระบัวนการคิดและการทำางานขีองนักพัฒนาแมชุชีุนเ
ลิร์นนิง

เครื�องมือเหล่านี�ยีังชุ่วยีสนับัสนุนให้เกิดความร่วมมือระ 
หว่างกันและกัน เปลี�ยีนวิธีการทำางานขีองวิทยีาศาสตุร์ข้ีอมูล 
จากที�อาศัยีความมุมานะโดยีลำาพัง สู่การทำางานร่วมกันเป็นทีม

ใช้้ควัามิสามิารถในำการอธิิบูาย 
เป็นำเกณ์ฑ์์ลำาดับูแรกในำการเลือกโมิเดล
ทีด็ลีอง 

นิวรัลเนตุเวิร์คเชิุงล้กได้สาธิตุความสามารถขีองมันในการจด 
จำาที�น่าท้�งและความแม่นยีำาที�โดดเด่น ผ่านการประยุีกต์ุใชุ้กับั 
โจทย์ีที�หลากหลายี

ถ้าให้การฝึักสอนที�มากพอและรูปแบับัการเชืุ�อมตุ่อที�เหมาะสม
แล้ว  โมเดลเหล่านี�สามารถเทียีบัเคียีง    หรือก้าวข้ีามขีีดความ
สามารถขีองมนุษย์ีในบัางขีอบัเขีตุปัญหาเลยีทีเดียีว

อย่ีางไรก็ตุาม โดยีธรรมชุาติุขีองนิวรัลเนตุเวิร์คนั�นคลุมเครือตุ่อ 
ความเข้ีาใจขีองมนุษย์ี แม้บัางส่วนขีองโมเดลจะสามารถนำาก
ลับัมาใชุ้ใหม่ได้ผ่านเทคนิคการถ่ายทอดการเรียนร้้ น้อยีครั�งที� 
ความรู้เหล่านั�นจะมีเหตุุผลพอที�มนุษย์ีจะเข้ีาใจความหมายีขีอ
งมันได้ 

ในทางตุรงกันขี้าม โมเดลที�สามารถอธิบัายีได้ คือโมเดลที�
ทำาให้เราบัอกได้ว่าการตุัดสินใจมีที�มาอยี่างไร ตุัวอยี่างเชุ่น 
จากการใชุ้ตุ้นไม้ตัุดสินใจ (desicion tree) เราสามารถตีุความ
ผลลัพธ์ที�ได้เพื�ออธิบัายี กระบัวนการที�ใชุ้จำาแนกประเภทข้ีอมูล
ความสามารถในการอธิบัายีกลายี เป็นเรื�องที�จำาเป็นข้ี�นในบัาง 
อุตุสาหกรรมที�ตุ้องถูกดูแล หรือเมื�อเกิดผลกระทบัทางจริยีธรรม
จากการตัุดสินใจเป็นเรื�องที�ตุ้องกังวล เนื�องจากโมเดลเหล่านี�ได้ 
เข้ีาไปอยู่ีในระบับัธุรกิจที�สำาคัญอย่ีางกว้างขีวาง จ้งเป็นเรื�อง 
สำาคัญที�เราควรจะคำาน้งถ้งความสามารถในการอธิบัายีเป็น 
เกณฑ์์ลำาดับัแรกในการเลือกโมเดล

แม้จะทรงพลังแค่ไหนก็ตุาม แตุ่นิวรัลเนตุเวิร์คเชิุงล้กอาจไม่ใชุ่
ทางเลือกที�เหมาะสมเมื�อความสามารถในการอธิบัายีเป็นข้ีอ 
กำาหนดที�เข้ีมงวด

นำโยบูายควัามิมัิน่ำคงด้วัยโค้ด
ทีด็ลีอง	

นโยีบัายีความมั�นคงคือกฏและขัี�นตุอนที�ชุ่วยีป้องกันระบับัขีอง
เราจากภัยีคุกคามและการรบักวนตุ่างๆ ตัุวอย่ีางเชุ่น นโยีบัายี 
ด้านสิทธิ�การเข้ีาถ้งสามารถกำาหนดและบัังคับัว่า ใครสามารถ 
เข้ีาถ้งเซอร์วิสและทรัพยีากรใด ในสถานการณ์ไหนได้บ้ัาง หรือ 
นโยีบัายีความมั�นคงขีองระบับัเครือข่ีายีสามารถจำากัดอัตุรา 
การรับัส่งข้ีอมูลขีองแตุ่ละเซอร์วิสได้อย่ีางยืีดหยุ่ีน

ความซับัซ้อนขีองภาพรวมเทคโนโลยีีทั�งหมดในปัจจุบััน เรียีก 
ร้องให้เราปฏิบััติุกับันโยีบัายีความมั�นคงด้วยีโค้ดแทน ซ้�งคือการ 
ที�เราสามารถกำาหนดนโยีบัายีในรูปแบับัโค้ด บัันท้กมันไว้เป็น 
หลักฐานในเวอร์ชัุนคอนโทรล ซ้�งทำาให้การตุรวจสอบัหรือการ 
ดีพลอยีนโยีบัายีทำาได้อย่ีางอัตุโนมัติุ รวมไปถ้งการเฝ้ัาติุดตุาม 
วัดผลประสิทธิภาพขีองมัน

เครื�องมือเชุ่น Open Policy Agent หรือแพลตุฟอร์มอย่ีาง 
Istio ชุ่วยีให้การกำาหนดนโยีบัายีและกลไกการบัังคับัใชุ้ทำาได้ 
อย่ีางยืีดหยุ่ีน และรองรับัแนวปฏิบััติุแบับันโยีบัายีรักษาความ
มั�นคงด้วยีโค้ด 

ไซ่ด์คาร์สำาหรับูควัามิม่ัินำคงของ
เอนำด์พัอยท์
ทีด็ลีอง 

โซลูชัุนที�เราทำาข้ี�นทุกวันนี� ตุ่างก็ทำางานอยู่ีในสภาพแวดล้อมที� 
ความซับัซ้อนเพิ�มขี้ �นไม่หยีุด อยี่าง polycloud หรือ  
hybrid-cloud ซ้�งแตุ่ละเซอร์วิสเองและแตุ่ละส่วนประ 
กอบัตุ่างก็อยู่ีกันแบับักระจายีตัุว

ในสภาพการณ์เชุ่นนี�แล้ว เพื�อรักษาความมั�นคงเราจ้งประยุีกต์ุ 
สองหลักการสำาคัญตัุ�งแตุ่เริ�มลงมือ ได้แก่ หลักการไม่ไว้ใจเนตุเวิร์ค 
และตุ้องพิสูจน์ตัุวตุนก่อนเสมอ (zero trust network) และหลัก 
การให้สิทธิ�ให้น้อยีที�สุดเท่าที�จำาเป็นเท่านั�น (least privilege)

ไซด์คาร์สำาหรับัความมั�นคงขีองเอนด์พอยีท์ เป็นเทคนิคที�เราใชุ้
อยู่ีเป็นประจำาเพื�อประยุีกต์ุหลักการดังกล่าว เพื�อบัังคับัใชุ้การ 
ควบัคุมด้านความมั�นคงไปในทุกเอนด์พอยีท์ขีองทุกส่วนประ 
กอบัเลยี ตัุ�งแตุ่ API ขีองเซอร์วิส, API ขีองที�เก็บัข้ีอมูล และ API 
ขีองตัุวควบัคุม Kubernetes เป็นตุ้น

เราทำาได้โดยีใชุ้เทคนิคไซด์คาร์ที�อยีู่นอกโพรเซส (out-of-
process sidecar) (เป็นโพรเซสหรือคอนเทเนอร์ที�ถูก 
ดีพลอยีควบัคู่ ไปกับัแตุ่ละเซอร์วิสหลัก โดยีทั�งคู่จะใชุ้ execution 
context, host และ identity ร่วมกัน) ซ้�งมีเครื�องมืออย่ีาง 
Open Policy Agent และ Envoy ที�ชุ่วยีให้เทคนิคนี� 
เป็นจริงได้

ไซด์คาร์สำาหรับัความมั�นคงขีองเอนด์พอยีท์ ชุ่วยีให้วงขีอง 
ความน่าเชืุ�อถือแคบัลงอยู่ีที�ระดับัเอนด์พอยีท์ใดๆ ที�สนใจเท่านั�น 
แทนที�จะกระจายีวงกว้างไปทั�วทั�งเครือข่ีายี พวกเราอยีากเห็น 
แตุ่ละทีมรับัผิดชุอบัการตัุ�งค่าความมั�นคงขีองเอนด์พอยีท์ขีอง 
ไซด์คาร์กันเอง แทนที�จะมาจากทีมส่วนกลาง

จ่งไท่
ทีด็ลีอง 

จงไท่ (Zhong Tai) เป็นที�พูดถ้งในวงการ IT ขีองจีนมาเป็น 
เวลาหลายีปีแล้ว แตุ่ก็ยัีงไม่ได้เป็นที�สนใจมากนักในฝัั�งตุะวันตุก 
แก่นขีองจงไท่คือวิธีการส่งมอบัโมเดลทางธุรกิจที�พร้อมนำาไป 
ใชุ้ตุ่อ ซ้�งถูกออกแบับัมาเพื�อชุ่วยีให้ธุรกิจเล็กๆ สามารถส่งมอบั 
บัริการชัุ�นเลิศโดยีไม่จำาเป็นตุ้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 
ขีองตัุวเอง เหมือนองค์กรใหญ่ และชุ่วยีองค์กรที�มีธุรกิจอยู่ีแล้ว
นำาเสนอบัริการลำ�าสมัยีออกสู่ตุลาดได้เร็วจนน่าตุกใจ
 
กลยุีทธจงไท่ ถูกนำาเสนอเป็นครั�งแรกโดยีบัริษัทอาลีบัาบัา และ 
ตุ่อมาบัริษัทอินเตุอร์เนตุขีองจีนหลายีแห่งก็ได้นำาแนวคิดนี�ไป
ปรับัใชุ้กันอย่ีางแพร่หลายี เนื�องจากโมเดลทางธุรกิจขีองพวก 
เขีามีความเป็นดิจิตุอลโดยีกำาเนิดซ้�งสามารถนำาไปทำาซำ�ากับั 
ตุลาดใหม่ๆ และกลุ่มธุรกิจอื�นๆ ได้ ทุกวันนี�บัริษัทตุ่างๆ 
ในจีนเริ�มนำาจงไท่ ไปใชุ้เป็นเครื�องมือเพื�อเปลี�ยีนแปลงตัุวเองให้ 
เข้ีาสู่ความเป็นดิจิตุอลมากข้ี�น

https://mlflow.org/
https://www.wandb.com/
https://comet.ml
https://neptune.ml
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/transfer-learning-for-nlp
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
http://github.com/envoyproxy/envoy
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/zhong-tai-radical-approach-enterprise-it
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เรารู้สึกิยีินดีกัิบกิารก่ิอตัวขึ�นของ 
เทคนิค Federated learning 
ซึั�งเป็นวิธี์กิารเก็ิบรักิษา 
ความเป็นส่วนตัวในกิารฝึึกิสอน
กัิบชุดข้อมูลขนาดให้ญ่  
ที�ห้ลากิห้ลายีและเกีิ�ยีวข้อง 
กัิบข้อมูลส่วนบุคคล

(Federated learning)

Jamstack ทำาให้้เราสร้าง 
ประสบกิารณ์ผู้ใช้ได้อย่ีางเต็มที� 
ให้้กัิบเว็บแอปพลิเคชันที� 
พึ�งพากิารเรียีกิ API และ SaaS 
เป็นส่วนมากิ

(JAMstack)

เทคนิค
—

BERT
ประเมิน 

BERT (Bidirectional Encoder Representations from 
Transformers) เป็นวิธีการใหม่ในการฝึักสอนเพื�อสร้างตัุวแทน 
ขีองภาษาธรรมชุาตุิ ซ้�งผลงานชุิ�นนี�ถูกตุีพิมพ์โดยีนักวิจัยี 
ที� Google เมื�อเดือนตุุลาคม 2018 จากผลการทดสอบัอันยีอด
เยีี�ยีมในงานตุ่างๆ ขีองภาษาธรรมชุาติุ BERT ทำาให้คนเห็นภาพ 
รวมและความเป็นไปได้ขีองเทคโนโลยีีการประมวลผลภาษา 
ธรรมชุาติุเปลี�ยีนไปอย่ีางมีนัยีสำาคัญ

ด้วยีสถาปัตุยีกรรมแบับัแปลงรูป (Transformer) ทำาให้ระหว่าง 
การฝึักสอน BERT สามารถเรียีนรู้บัริบัทขีองคำาได้ โดยีตีุความจ
ากคำารอบัข้ีางทั�งฝัั�งซ้ายีและขีวาขีองคำานั�นๆ
นอกจากนี� Google ได้ปล่อยีโมเดลที�สร้างด้วยี BERT สำาหรับั 
การใชุ้งานทั�วไปให้คนที�สนใจนำาไปใชุ้งานตุ่อ โดยีใชุ้ฐาน 
ขี้อความที�ยีังไม่ถูกให้ความหมายีขีนาดใหญ่ในการฝัึกสอน 
ซ้�งหน้�งในนั�นมี Wikipedia รวมอยู่ีด้วยี นักพัฒนาสามารถ 
นำาโมเดลนี�ไปใชุ้หรือปรับัแตุ่งให้ดีข้ี�น โดยีเอาไปฝึักตุ่อกับัฐาน 
ข้ีอความสำาหรับังานเฉพาะใดๆ เพื�อให้ได้ผลลัพธ์ที�ดียิี�งข้ี�น

ในเรดาร์ฉบัับัเมษายีน 2019 เราได้กล่าวถ้งวิธีการถ่ายีทอดการ
เรียีนรู้ใน NLP ไปแล้ว BERT และสิ�งที�ถูกพัฒนาตุ่อยีอดจากมัน 
จะเดินหน้าทำาให้การถ่ายทอดการเรียนร้้ใน NLP เป็นพื�นที�ที� 
น่าตืุ�นเตุ้นยิี�งข้ี�น เนื�องจากมันชุ่วยีลดภาระการจำาแนกประเภท 
ข้ีอความลงอย่ีางมีนัยีสำาคัญ

Data mesh
ประเมิน 

Data mesh เป็นมุมมองแนวคิดการออกแบับัสถาปัตุยีกรรม 
เพื�อปลดล็อคการเขี้าถ้งขี้อมูลเพื�อการวิเคราะห์และรองรบัั 
การขียีายีตัุวขีองข้ีอมูลที�มีปริมาณมหาศาลได้

ชุุดโดเมนขี้อมูลในระบับัแบับักระจายี โดยีธรรมชุาตุิจะมี 
ปริมาณเพิ�มขี้�นอยี่างตุ่อเนื�อง สถาปัตุยีกรรมแบับั Data 
mesh ชุ่วยีให้การเข้ีาถ้งข้ีอมูลเหล่านี�ทำาได้อย่ีางรวดเร็ว เพื�อ
รองรับัสภาพการณ์ที�ความตุ้องการเข้ีาถ้งข้ีอมูลมีสูงข้ี�นได้ไม่รู้
จบั และการขีอข้ีอมูลมาได้จากหลายีแหล่งที�มาในระบับั เชุ่น 
จากระบับัแมชุชีุนเลิร์นนิง ระบับัวิเคราะห์ข้ีอมูล หรือจากแอป
พลิเคชัุนที�ตุ้องประมวลผลข้ีอมูลจำานวนมากอย่ีางรวดเร็ว

ด้วยีมุมมองแนวคิดแบับัใหม่ ทำาให้ Data mesh มีคำาตุอบัให้
กับัปัญหาที�มักพบัเจอกับั data lake แบับัดั�งเดิมที�ข้ีอมูลอยู่ี
รวมศูนย์ีกัน หรือปัญหาจากสถาปัตุยีกรรมแบับัแพลตุฟอร์ม 
ข้ีอมูลได้ทั�งหมด

Data mesh มองสถาปัตุยีกรรมในมุมใหม่โดยีอาศัยีคุณสมบััติุ 
จากสถาปัตุยีกรรมแบับักระจายียีุคใหม่ ที�พิจารณาให้เรื�อง 
โดเมนมีความสำาคัญเป็นลำาดับัแรก ประยีุกตุ์แนวคิดแบับั 
คิดเชิุงแพลตุฟอร์มเพื�อวางโครงสร้างพื�นฐานทางข้ีอมูลที�ผู้ใชุ้ 
สามารถให้บัริการตุนเองได้ มองขี้อมูลดั�งผลิตุภัณฑ์์ และ 
ทำางานบันมาตุรฐานเปิดเพื�อสร้างระบับันิเวศ ที�ยีอมให ้
ผลิตุภัณฑ์์ข้ีอมูลในระบับักระจายีสามารถแลกเปลี�ยีนข้ีอมูล 
จากกันและกันได้สะดวก

การทดสอบูควัามิลำาเอียงทางจ่ริยธิรรมิ
ประเมิน

ในปีที�ผ่านมา เราเห็นผู้คนให้ความสนใจแมชุชีุนเลิร์นนิงในอีกแง่
มุม โดยีเฉพาะในหัวข้ีอที�เกี�ยีวข้ีองกับันิวรัลเนตุเวิร์คเชิุงล้ก ความ
น่าตืุ�นตุาตืุ�นใจจากความสามารถที�น่าท้�งขีองโมเดลเหล่านี� ได้ขัีบั
เคลื�อนให้เกิดพัฒนาการขีองเครื�องมือและเทคนิคตุ่างๆ
แตุ่ในระยีะหลังเริ�มมีความกังวลก่อตัุวข้ี�น ว่าโมเดลที�ได้อาจสร้าง 
ผลร้ายีทางสังคมโดยีไม่เจตุนา ตัุวอย่ีางเชุ่น ในธุรกิจขีอสินเชืุ�อ 
เมื�อโมเดลผ่านการฝึักสอนให้ตัุดสินใจเพื�อผลกำาไรสูงสุดทาง 
ธุรกิจ มันอาจเลือกตัุดสิทธิ�ผู้สมัครที�ตุกอยู่ีกลุ่มผู้ด้อยีโอกาส 
ทิ�งไปทั�งหมด

กระนั�นยัีงมีเรื�องน่ายิีนดี เราเห็นการพูดถ้งวิธีทดสอบัความ 
ลำาเอียีงทางจริยีธรรม (Ethical bias testing) กันมากข้ี�น ซ้�ง
จะชุ่วยีเปิดเผยีถ้งความเป็นไปได้ที�จะเกิดความไม่เท่าเทียีมกัน

เครื�องมือเชุ่น lime, AI Fairness 360 หรือ What-if ชุ่วยี 
เผยีถ้งความคลาดเคลื�อนที�อาจเกิดข้ี�นได้จากการมีกลุ่มข้ีอมูลที� 
น้อยีเกินไปในชุุดข้ีอมูลที�ใชุ้ฝึักสอนโมเดล ส่วนเครื�องมือ อย่ีาง 
Google Facets หรือ Facets Dive ชุ่วยีให้เราเห็นภาพ และ 
ค ้ นพบักล ุ ่ ม ขี ้ อม ู ลกล ุ ่ ม ยี ่ อยีท ี � อ าจคาด ไม ่ ถ ้ งภ
ายีในแหล่งขี้อมูลที�ใชุ้ฝัึกสอน อยี่างไรก็ตุามหัวขี้อนี�เป็น 
สิ �งที �ก ำาลังพัฒนากันอยีู ่ เราคาดหวังว่าเมื �อเวลาผ่าน 
ไป จะมีมาตุราฐานและแนวปฏิบััตุ ิ เพื �อใชุ ้ทดสอบั 
ความลำาเอียีงทางจริยีธรรมออกมามากข้ี�น

Federated learning
ประเมิน

การจะฝึักสอนโมเดล โดยีทั�วไปแล้ว ตุ้องรวบัรวมข้ีอมูลจาก 
แหล่งข้ีอมูลตุ่างๆ แล้วส่งไปยัีงที�ส่วนกลางเพื�อทำาการฝึักสอน  
วิธีนี�กลับัเป็นปัญหาโดยีเฉพาะกับักรณีที�ขี้อมูลที�จะส่งนั�น 
ประกอบัไปด้วยีข้ีอมูลส่วนบุัคคลที�สามารถระบุัตัุวตุนได้

เรารู้ส้กยิีนดีกับัการก่อตัุวข้ี�นขีองเทคนิค Federated learning 
ซ้�งเป็นวิธีการเก็บัรักษาความเป็นส่วนตัุวในการฝึักสอนกับัชุุด
ข้ีอมูลขีนาดใหญ่ ที�มีความหลากหลายีและเกี�ยีวข้ีองกับัข้ีอมูล
ส่วนบุัคคล

เทคนิคนี�จะอนุญาตุให้ขี้อมูลถูกเก็บัอยีู่บันอุปกรณ์ขีอง 
ผู้ใชุ้ภายีใตุ้การควบัคุมขีองแตุ่ละบัุคคลใดๆ ในขีณะเดียีว
กันก็มีวิธีสนับัสนุนขี้อมูลให้กับัคลังขี้อมูลรวมที�ใชุ้ฝัึกสอน 
โดยีไม่เสียีความเป็นส่วนตัุว

ตัุวอย่ีางหน้�งขีองเทคนิคนี� คือ ให้อุปกรณ์ขีองผู้ใชุ้เป็นผู้ถือข้ีอมูล 
และอัปเดตุโมเดลได้อย่ีางอิสระ จากนั�นอุปกรณ์จะรวบัรวม 
ข้ีอมูลพารามิเตุอร์ขีองโมเดลแล้วส่งไปยัีงส่วนกลางแทนการส่ง 
ตัุวข้ีอมูลโดยีตุรง เทคนิคนี�มีเรื�องอัตุรารับัส่งข้ีอมูลขีองเครือ 
ข่ีายีและความสามารถในการคำานวณขีองอุปกรณ์เป็นข้ีอจำากัด 
และความท้าทายีสำาคัญ แตุ่กระนั�นก็ตุาม เรายัีงชุอบัที� Federat-
ed learning อนุญาตุให้ผู้ใชุ้งานมีอำานาจควบัคุมข้ีอมูลส่วนบุัคคล 
ขีองตุนเองได้

JAMstack
ประเมิน

แนวความคิดที�เริ�มตุ้นเมื�อหลายีปีก่อน จากการทำา backend 
as a service เพื�อรองรับัแอปพลิเคชุันมือถือแบับัเนทีฟ 
ปัจจุบัันแนวคิดดังกล่าว เริ�มได้รับัความนิยีมมากข้ี�นสำาหรับั 
การใชุ้งานกับัเว็บัแอปพลิเคชัุน

เราเห็นเฟรมเวิร์คหลายีตุัวที�นำาแนวคิดนี�มาใชุ้ อยี่างเชุ่น 
Gatsby.js ที�รองรับัเทคนิคการสร้างเว็บัไซต์ุแบับัแสดงผล 
อย่ีางเดียีว (static site generation) ผสมกับัเทคนิคการ 
เรนเดอร์ที�ฝัั�งไคลแอนต์ุ (client-side rendering) ที�ไปเรียีกใชุ้ 
API ภายีนอกโดยีตุรง ซ้�งมีชุื�อเรียีกการรวมกันเชุ่นนี�ว่า 
Jamstack (JavaScript, API, and Markup) วิธีการนี� ทำาให้ 

https://arxiv.org/abs/1810.04805
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/transfer-learning-for-nlp
https://martinfowler.com/articles/data-monolith-to-mesh.html
https://martinfowler.com/bliki/DataLake.html
https://github.com/marcotcr/lime
https://aif360.mybluemix.net/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/what-if-tool
https://ai.googleblog.com/2017/07/facets-open-source-visualization-tool.html
https://pair-code.github.io/facets/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/backend-as-a-service
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/backend-as-a-service
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/gatsby-js
https://jamstack.org/
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ในประสบกิารณ์ของเรา 
วิศวกิรท่ียีอดเยีี�ยีมไม่ได้ถูกิขับเคล่่อน
ด้วยีผลผลิตส่วนบุคคล 
แต่ถูกิขับเคล่่อนจากิกิารทำางาน
กัิบทีมที�น่าอัศจรรยี์มากิกิว่า 
ซ่ึังมันให้้ประสิทธิ์ผลดีกิว่ามากิ

(วิศวกิรสิบเท่า)

เทคนิค
—

เราสร้างประสบัการณ์ผู้ใชุ้ได้อย่ีางเต็ุมที� ให้กับัเว็บัแอปพลิเคชัุน
ที�พ้�งพาการเรียีก API และ SaaS เป็นส่วนมาก 

เนื�องจากแอปพลิเคชัุนจะมี HTML ที�ถูกเรนเดอร์ ณ ตุอนบิัลด์ไทม์ 
หรือเฉพาะในเบัราว์เซอร์ เลยีทำาให้การดีพลอยีไม่ตุ่างกับัการ 
ดีพลอยีเว็บัไซต์ุแบับัแสดงผลอย่ีางเดียีวทั�วไป และเรายัีงได้ 
อานิสงส์ข้ีอดีขีองมันมาด้วยีทั�งหมด นั�นคือ ลดพื�นที�ให้โจมตีุ 
ที�ฝัั�งเซิร์ฟเวอร์ลง และได้ประสิทธิภาพความเร็วมาโดยีใชุ้ 
ทรัพยีากรน้อยีมาก

เมื�อเป็นเชุ่นนั�นแล้ว มันจ้งเหมาะอยี่างยีิ�งกับัการดีพลอยี
ไปที� CDN อันที�จริงเราได้ลองตุั�งชุื�อเล่นให้กับัเทคนิคนี�ว่า 
แอปพลิเคชุันที�ให้ความสำาคัญกับั CDN มาเป็นอันดบััหน้�ง  
(CDN first application)

การเช่ื้อมิโยงประวััติ์ข้อมูิลแบูบู 
เก็บูรักษาควัามิเป็นำส่วันำตั์วั (PPRL) 
โดยอาศััยเทคนิำคการกรองแบูบู Bloom
ประเมิน

การเชืุ�อมโยีงประวัติุข้ีอมูลผู้ใชุ้จากหลายีแหล่งข้ีอมูลเข้ีาด้วยีกัน 
ไม่ใชุ่เรื�องยีาก หากเชืุ�อมโยีงโดยีอาศัยีกุญแจข้ีอมูลที�มีค่าตุรงกัน 
ทุกฝ่ัายี อย่ีางไรก็ดี ถ้ามองในมุมความเป็นส่วนตัุวขีองผู้ใชุ้แล้ว 
แม้ทุกแหล่งข้ีอมูลจะมีกุญแจข้ีอมูลตุรงกัน อาจไม่ใชุ่ความคิด 
ที�ดีนักหากแตุ่ละแหล่งขี้อมูลจะเปิดเผยีมันออกนอกระบับั 
ขีองตัุวเอง

การเชุื�อมโยีงประวัตุิขี้อมูลแบับัเก็บัรักษาความเป็นส่วนตุัว 
โดยีอาศัยีเทคนิคการกรองแบับั Bloom (Privacy-preserving 
record linkage: PPRL) เป็นเทคนิคที�ถูกยีอมรับักันแพร่หลายี 
โดยีใชุ้ความน่าจะเป็นมาเชืุ�อมโยีงประวัติุข้ีอมูลระหว่างแหล่ง 
ข้ีอมูลที�ตุ่างกัน โดยีไม่ตุ้องเปิดเผยีข้ีอมูลส่วนตัุวที�ใชุ้ระบุัตัุวตุน
ผู้ใชุ้แตุ่อย่ีางใด

ตัุวอย่ีางเชุ่น เมื�อตุ้องการจะเชืุ�อมโยีงประวัติุจากแหล่งข้ีอมูล 
สองที� ให้ตุ่างฝ่ัายีตุ่างเข้ีารหัสเขีตุข้ีอมูลส่วนที�สามารถใชุ้ระบุั 
ตัุวตุนผู้ใชุ้ได้ ด้วยีเทคนิคการกรองแบบ Bloom เสียีก่อน  
จากนั�นให้ทั�งคู่ส่งกุญแจที�ถูกเข้ีารหัสไว้ ผ่านชุ่องทางที�มั�นคง  
คุณสามารถนำาประวัตุิทั�งสองส่วนมาเชุื�อมโยีงกันสำาเร็จ  

โดยีการเปรียีบัเทียีบัคะแนนความคล้ายีคล้งกันระหว่างข้ีอมูล 
ทั�งสองชุุด และไม่จำาเป็นตุ้องรู้ถ้งข้ีอมูลส่วนตัุวขีองผู้ใชุ้เลยี

ในบัรรดาเทคนิค PPRL ทั�งหลายีเราพบัว่าการใชุ้เทคนิคการ 
กรองแบับั Bloom นั�น รองรับัการขียีายีตุัวได้ดีเมื�อมีชุุด 
ข้ีอมูลที�มากข้ี�น

ห่วังการเรียนำรู้แบูบูก่ึงสอนำ
ประเมิน

ห่วงการเรียีนรู้แบับัก้�งสอน (Semi-supervised learning 
loops)  เป็นประเภทหน้�งขีองขัี�นตุอนการทำางานทางแมชุชีุน 
เลิร์นนิงที�ขัี�นตุอนสามารถทำาวนซำ�าได้ มันนำาข้ีอดีขีองความ 
สัมพันธ์ที�หาได้จากข้ีอมูลที�ไม่มีป้ายีกำากับัมาใชุ้ให้เกิดประโยีชุน์
 
ซ้�งเทคนิคประเภทนี�ชุ่วยีปรับัปรุงประสิทธิภาพขีองโมเดล  
โดยีการนำาชุุดขี้อมูลที�มีและไม่มีป้ายีกำากับัมาผสมรวมกัน 
หลากหลายีรูปแบับั หรือไม่ก็ใชุ้วิธีเปรียีบัเทียีบัโมเดลที�ถูกฝึัก 
สอนหลายีๆ แบับัด้วยีข้ีอมูลซับัเซ็ตุที�แตุกตุ่างกันไป

เทคนิคนี�ตุ่างจากเทคนิคการเรียีนรู้ที�ไม่มีการสอนจากมนุษย์ี 
(unsupervised learning) ที�เครื�องจะอนุมานการจัดกลุ่ม 
จากข้ีอมูลที�ไม่มีป้ายีกำากับั แล้วก็ตุ่างจากเทคนิคการเรียีนรู้ที�มี
การสอน (supervised learning) ที�ข้ีอมูลที�ใชุ้ฝึักสอนถูกแปะ
ป้ายีไว้ทั�งหมดแล้ว

โดยีการเรียีนรู ้แบับัก้ �งสอนนำาเอาขี้อดีขีองทั �งคู ่มาใชุ้  
โดยีใชุ้ขี้อมูลชุุดเล็กๆ จากขี้อมูลที�มีป้ายีกำากับั และขี้อมูล 
ชุุดที�ใหญ่กว่ามากจากข้ีอมูลที�ไม่มีป้ายีกำากับั เทคนิคนี�ยีงัมี 
ความเกี�ยีวข้ีองอย่ีางใกล้ชิุดกับัเทคนิคการเรียีนรู้แบับัแข็ีงขัีน 
(active learning) ที�มนุษย์ีถูกกำากับัให้เลือกแปะป้ายีให้กับั 
ข้ีอมูลที�มีความกำากวมอีกด้วยี

จากที�มนุษย์ีผู้เชีุ�ยีวชุาญ ที�สามารถแปะป้ายีให้กับัข้ีอมูลได้อย่ีาง 
แม่นยีำา เป็นทรัพยีากรที�มีจำากัด และการแปะป้ายีข้ีอมูลก็เป็น 
กิจกรรมที�กินเวลานานที�สุดในขัี�นตุอนการทำางานขีองแมชุชีุน 
เลิร์นนิงทั�งหมด การเรียีนรู้แบับัก้�งสอนจ้งชุ่วยีลดค่าใชุ้จ่ายี 
และเวลาในการฝึักสอน และทำาให้แมชุชีุนเลิร์นนิงคุ้มค่าและ 
เปิดความเป็นไปได้กับัผู้ใชุ้อีกประเภทหน้�ง

วิัศัวักรสิบูเท่า
เฝ้้าระวััง

คำาศัพท์ที�มีการกล่าวถ้งอย่ีางวิศวกรสิบัเท่า (10x engineer)  
ได้ถูกนำามาไตุร่ตุรองใหม่อีกครั�งในชุ่วงหลายีเดือนที�ผ่า
นมา หลังจากมีกระทู้ในทวิตุเตุอร์ที�ถูกพูดถ้งเรื�องนี�ในวง 
กว้าง ที�สรุปเป็นคำาเชุิญชุวนได้ว่า เพื�อเก็บัรักษาวิศวกร 
ระดับัเทพบัางคนไว้ ที�มีผลผลิตุส่วนบุัคคล ในสายีตุาคนอื�น 
สูงกว่าวิศวกรทั�วไปหลายีเท่า  บัริษัทควรมองข้ีามอย่ีาถือโทษ
พฤติุกรรมการตุ่อตุ้านสังคม หรือพฤติุกรรมที�สร้างความเสียี 
หายีขีองเขีาเหล่านั�นไปบ้ัาง

ตุ้องขีอบัคุณที�หลายีคนบันสื�อสังคมออนไลน์มองเรื�องนี�เป็นเรื�อง 
ตุลก แตุ่ทัศนคติุขีองสังคมตุ่อเรื�อง “ฮีโร่นักพัฒนาระดับัเทพ” 
นั�นยัีงมีกันอย่ีางแพร่หลายี

ในประสบัการณ์ขีองเรา วิศวกรที�ยีอดเยีี�ยีมไม่ได้ถูกขัีบัเคลื�อน 
ด้วยีผลผลิตุส่วนบุัคคล แตุ่ถูกขัีบัเคลื�อนจากการทำางานกับัทีม
ที�น่าอัศจรรย์ีมากกว่า ซ้�งมันให้ประสิทธิผลดีกว่ามาก โดยีสร้าง 
ทีมจากการนำาแตุ่ละคนที�มีความสามารถมารวมกัน ผสมระดับั 
ประสบัการณ์ที�แตุกตุ่างและภูมิหลังที�หลากหลายีเข้ีาด้วยีกัน แล
ะให้การสนับัสนุนที�พอเหมาะเพื�อให้เกิด ความร่วมมือ การเรียีนรู้ 
และการพัฒนาอย่ีางตุ่อเนื�อง

ทีมสิบัเท่า (10x team) แบับันี� สามารถที�จะเคลื�อนที�ได้ไวกว่า 
ขียีายีขีนาดได้เร็วกว่า และมีความยืีดหยุ่ีนสูงกว่ามาก โดยีไม่ 
จำาเป็นตุ้องให้ท้ายีพฤติุกรรมที�ไม่เหมาะสม

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom_filter
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เม่�อเวลาผ่านไป 
ระบบเก่ิาจะบวมขึ�นเสมอ 
มีฟีีเจอร์มากิมายีไม่ได้ใช้แล้ว 
ธุ์รกิิจก็ิได้วิวัฒน์ไปจากิเดิม 
กิารยี้ายีฟีีเจอร์เห้ล่านั�น 
ไประบบให้ม่ทั�งห้มด 
เป็นกิารสูญเปล่าโดยีใช้เห้ตุ 

(กิารยี้ายีไประบบให้ม่ 
โดยีคงฟีีเจอร์ไว้ทั�งห้มด)

เทคนิค
—

การประกอบูฟรอนำท์เอนำด์เข้าด้วัยกันำ 
ผ่่านำแพ็ักเกจ่
เฝ้้าระวััง

เมื�อทีมนำาแนวคิดขีองไมโครฟรอนท์เอนด์ไปใชุ้ พวกเขีามีวิธี 
ที�จะประกอบัคอมโพเนนตุ์ตุ่างๆ เขี้ามาเป็นแอปพลิเคชุัน 
เดียีวกันได้หลายีรูปแบับั และแน่นอนว่าย่ีอมมีรูปแบับัที�ไม่ควร 
อยู่ีในนั�นเชุ่นกัน กรณีที�พบัได้ทั�วไป คือการประกอบัฟรอนท์ 
เอนด์เข้ีาด้วยีกันผ่านแพ็กเกจ

แพ็กเกจจะถูกสร้างขี้�นจากไมโครฟรอนท์เอนด์แตุ่ละส่วน 
ซ้�งส่วนมากอยู่ีในรูปแบับัแพ็กเกจชุนิด NPM แล้วถูกส่งตุ่อไป 
เก็บัที�ระเบีัยีน จากนั�น แพ็คเกจแตุ่ละชิุ�นจะถูกรวบัรวมเข้ีา 
ด้วยีกัน เป็นเพ็คเกจสุดท้ายีที�บัรรจุทุกไมโครฟรอนท์เอนเอา 
ไว้ทั�งหมด

หากมองจากมุมทางเทคนิคอย่ีางเดียีว การประกอบัไมโคร 
ฟรอนท์เอนด์เข้ีาด้วยีกัน  ณ ตุอนบิัลด์ไทม์ลักษณะนี� ให้ผลลัพธ์
เป็นแอปพลิเคชัุนที�ใชุ้งานได้ปกติุดี
 
อย่ีางไรก็ตุาม การประกอบัเข้ีาด้วยีกันผ่านการใชุ้แพ็กเกจบัอ
กเป็นนัยีว่า ทุกครั�งที�เกิดการเปลี�ยีนแปลง แพ็กเกจหลักทั�งชิุ�น 
จะตุ้องถูกสร้างข้ี�นมาใหม่ ซ้�งตุ้องใชุ้เวลา มีโอกาสอย่ีางมากที�จะ 
ส่งผลเสียีกับัประสบัการณ์การพัฒนา

แย่ีไปกว่านั�นรูปแบับัขีองการประกอบัฟรอนท์เอนด์เข้ีาด้วยีกัน
ยัีงทำาให้ระหว่างไมโครฟรอนท์เอนด์แตุ่ละตัุวเกิดการพ้�งพาอ้าง 
อิงตุ่อกันตุรงๆ ณ บิัลด์ไทม์ เป็นเหตุุให้ตุ้องเสียีแรงไม่น้อยีไป 
กับัการประสานงานกัน

แลมิด้าเล่นำช่ิ้ง
เฝ้้าระวััง

พวกเราพัฒนาโครงการที�ใชุ้สถาปัตุยีกรรม serverless 
มาสองปีแล้ว และพบัว่ามันค่อนข้ีางง่ายีที�จะตุกหลุมพรางขีอง
การสร้างระบับัให้กลายีเป็นโมโนลิธแบับักระจายีตัุวแทน

สถาปัตุยีกรรมแบับัแลมด้าเล่นชิุ�ง (Lambda pinball) โดยี
บุัคลิกขีองมันแล้วทำาให้คนหลุดการเอาใจใส่เรื�องตุรรกะขีอง 
โดเมนที�สำาคัญไป เพราะมัวยีุ่งกับัการจัดการความยีุ่งเหยีิง
ขีองรีเควสตุ่างๆ ระหว่าง lambda, bucket และ queue 
ที�ชุิ�งกันไปกันมาระหว่างกัน เกิดเป็นกราฟความสัมพันธ์ที� 
ซับัซ้อนข้ี�นเรื�อยีๆ ระหว่างบัริการตุ่างๆ ในคลาวด์ ซ้�งทำาให้การ 
ทดสอบัระดับัยูีนิตุก็ทำาได้ยีาก และตุ้องทำาการทดสอบัแอป 
พลิเคชัุนผ่านการประกอบัทุกส่วนเข้ีาด้วยีกันทั�งหมดเท่านั�น

รูปแบับัหน้�งที�ชุ่วยีหลีกเลี�ยีงการสร้างสถาปัตุยีกรรมแบับันี�ได้  
คือ ให้แยีกความแตุกตุ่างระหว่าง ส่วนต่อประสานที�เป็น 
สาธารณะก่บส่วนต่อประสารนที�ไว้เผยแพึร่ ออกจากกัน  
โดยีเริ�มจากการประยุีกต์ุเทคนิคการแบ่ังขีอบัเขีตุขีองโดเมนที� 
เราคุ้นเคยีกันดี แล้วค่อยีทำาให้แตุ่ละโดเมนใชุ้ส่วนตุ่อประสานที�
ไว้เผยีแพร่ในการสื�อสารระหว่างกัน

การย้ายไประบูบูใหม่ิ 
โดยคงฟีเจ่อร์เก่าไว้ัทัง้หมิด
เฝ้้าระวััง

เพื�อรับัมือกับัความตุ้องการขีองลูกค้า (ทั�งลูกค้าภายีในและ 
ภายีนอกองค์กร) เราพบัว่ามีองค์กรที�ตุ้องการแทนที�ระบับัเก่า 
ที�ล้าสมัยีด้วยีระบับัใหม่เพิ�มข้ี�น หน้�งในพฤติุกรรมไม่ดีที�พบั 
เห็นได้บ่ัอยี คือการย้ีายีไประบับัใหม่โดยีคงฟีเจอร์เก่าไว้ทั�งหมด 
(legacy migration feature parity) ซ้�งมาจากความเสียีดายี 
ฟีเจอร์ในระบับัเก่านั�นเอง

เรากลับัมองว่านี�เป็นการเสียีโอกาสอย่ีางมาก เพราะเมื�อเวลา 
ผ่านไประบับัเก่ามักจะบัวมข้ี�นเสมอ มีฟีเจอร์มากมายีที�ผู้ใชุ้ 
ไม่ได้ใชุ้แล้ว (50% ตุามรายงานของ Standish Group ปี 
2014) และกระบัวนการในการทำางานทางธุรกิจได้วิวัฒน์ไป 
จากเดิมแล้ว การย้ีายีฟีเจอร์เหล่านี�ไปด้วยีเป็นการสูญเปล่า 
โดยีใชุ่เหตุุ

คำาแนะนำาขีองเราสำาหรับัเรื�องนี�คือ ลองโน้มน้าวลูกค้าขีองคุณ
ให้ถอยีหน้�งก้าวเพื�อทำาความเข้ีาใจความตุ้องการขีองลูกค้าใน 
ปัจจุบัันให้ดี แล้วจัดลำาดับัความสำาคัญขีองความตุ้องการเหล่า 
นั�นกับัผลลัพธ์ทางธุรกิจและตัุวชีุ�วัดที�เหมาะสม 

ซ้�งประโยีคนี�มักพูดง่ายีแตุ่ทำายีาก เพราะตุ้องลงทุนทำาการวิจัยี
ผู้ใชุ้และประยุีกต์ุแนวปฏิบััติุขีองการพัฒนาผลิตุภัณฑ์์สมัยีใหม่ 
ลงไปก่อน แทนการย้ีายีฟีเจอร์เก่ามาใชุ้ตุรงๆ เลยี

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/serverless-architecture
https://martinfowler.com/ieeeSoftware/published.pdf
https://martinfowler.com/ieeeSoftware/published.pdf
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/Exceeding%20Value_Layout.pdf
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/Exceeding%20Value_Layout.pdf


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

TECHNOLOGY RADAR |  13

เฝาระวัง เฝาระวัง ประเมินประเมิน ทดลองทดลอง นำไปใชนำไปใช
1

18

19

20

21

22

27

26

25

23
24

28

8

7

10

11

12 13
14

15
16 17

2

4

5

6

3

89

9

29

30

34

36

37

38

39

41

42

40

43

44

46

47

45

48

49

50

31
32

33

35

51

54

63

64

65 66

67

68
69

77

70

71

72

73

74

75

76

55
56 57

58
59

60

61

62
52

53

83

85

84

95

94

93

92

91

96

90

88

87
86

82
81

80

79
78

29. Apache Flink
30. Apollo Auto
31. GCP PubSub
32. Mongoose OS
33. ROS 

34. AWS Cloud Development Kit
35. Azure DevOps
36. Azure Pipelines
37. Crowdin
38. Crux
39. Delta Lake
40. Fission
41. FoundationDB
42. GraalVM
43. Hydra
44. Kuma
45. MicroK8s
46. Oculus Quest
47. ONNX
48. Rootless containers
49. Snowflake
50. Teleport

แพลตฟอร์ม นำำาไปใช้้

ประเมิินำ

เฝ้้าระวััง

ทดลองApache Flink
ทีด็ลีอง	

Apache Flink มีผู้ใชุ้มากขี้�นจากที�เราให้ประเมินไว้เมื�อ 
ปี 2016 มันได้รับัการยีอมรับัในฐานะผู้นำาเอนจิ�นสำาหรับั 
ประมวลผลข้ีอมูลในรูปแบับัสตุรีม แล้วยัีงเติุบัโตุข้ี�นในด้าน
การประมวลผลแบับัแบัตุช์ุและด้านแมชุชีุนเลิร์นนิงเชุ่นกัน
 
หน้�งในข้ีอแตุกตุ่างขีอง Flink เมื�อเทียีบักับัเอนจิ�นสำาหรับั 
ประมวลผลขี้อมูลในรูปแบับัสตุรีมอื�นๆ คือความสามารถ 
ในการบัันท้กสถานะขีองแอปพลิเคชัุนไว้เป็นระยีะอย่ีางตุ่อ 
เนื�อง หากแอปพลิเคชุันเกิดล้มเหลวขี้�นมา แอปพลิเคชุัน 
จะถูกรีสตุาร์ทและสถานะขีองมันจะถูกฟ้�นฟูกลับัมาจาก 
บัันท้กล่าสุดที�เก็บัไว้ ดังนั�นแอปพลิเคชัุนสามารถประมวลผล 
ได้อย่ีางตุ่อเนื�อง ราวกับัว่าความล้มเหลวไม่เคยีเกิดข้ี�น วิธีนี� 
ชุ่วยีนักพัฒนาลดความซับัซ้อนขีองการสร้างและการบัริหาร 
ระบับัภายีนอกให้มีความทนทานรองรับัความล้มเหลว 

เราเห็นหลายีบัริษัทนำา Flink ไปสร้างแพลตุฟอร์มในการ 
ประมวลผลข้ีอมูลมากข้ี�นอยี่างตุ่อเนื�อง

Apollo Auto
ทีด็ลีอง	

แม้ในอดีตุเทคโนโลยีียีานพาหนะไร้คนขัีบัจะถูกจำากัดแค่ใน
กลุ่มบัริษัทเทคโนโลยีียีักษ์ใหญ่เท่านั�น แตุ่ปัจจุบััน Apollo 
Auto ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีีนี�ไม่ใชุ่เรื�องยีาก 
ขีนาดนั�นอีกตุ่อไป 

เป้าหมายีขีองโครงการที� Baidu ผู้เป็นเจ้าขีอง ได้วางไว้ คือ 
ตุ้องการให้ Apollo กลายีเป็นดั�งระบับัปฎิิบััติุการ Andriod 
สำาหรับัอุตุสาหกรรมยีานพาหนะไร้คนขัีบั

แพลตุฟอร์ม Apollo มีส่วนประกอบัมากมายี เชุ่น ส่วนรับัรู้ 
ส่วนจำาลอง ส่วนวางแผน และส่วนควบัคุมอัจฉริยีะที�ทำาให้ 
บัริษัทรถยีนต์ุตุ่างๆ สามารถเชืุ�อมตุ่อระบับัขัีบัเคลื�อนด้วยีตุน 
เองกับัฮาร์ดแวรข์ีองรถยีนตุ์ได้ แม้ชุุมชุนนักพัฒนายัีงใหม ่

อยีู่ แตุ่ผู้จำาหน่ายียีานพาหนะหลายีเจ้าได้เขี้าร่วมโครงการ 
เพื�อผลักดันให้เกิดจุดเชืุ�อมตุ่อมากข้ี�น

หน้�งในโครงการขีองเราได้ชุ่วยีให้ลูกค้าผ่านการทดสอบัใบั
อนุญาตุยีานพาหนะไร้คนขีับั ซ้�งส่วนระบับัขีับัเคลื�อนด้วยี 
ตุนเองถูกพัฒนาบันพื�นฐานขีอง Apollo นอกจากนี� Apollo  
ยีังจัดสรรวิธีการเพิ�มฟีเจอร์ขีั �นสูงเขี้าไปได้เรื �อยีๆ ตุาม 
แนวคิดสถาปัตุยีกรรมเชุิงวิวัฒน์ ที�เปิดให้เราเพิ�มเซนเซอร์
และความสามารถตุ่างๆ เข้ีาไปได้ตุลอด ตุามวิถีแบับัเอไจล์

GCP PubSub
ทีด็ลีอง 

GCP Pub/Sub เป็นแพลตุฟอร์มสำาหรับัทำา event- 
streaming ขีอง Google มันเป็นชุิ�นส่วนทางโครงสร้าง
พื�นฐานที�เราหยีิบัมาใชุ้บั่อยีในสถาปัตุยีกรรมที�ทำางานบัน 
Google Cloud Platform เพื�อชุ่วยีนำาเข้ีาข้ีอมูลอีเวนท์ใน
ปริมาณสูงๆ, ใชุ้สื�อสารระหว่างงาน serverless ตุ่างๆ, และ
ใชุ้สตุรีมข้ีอมูลในขัี�นตุอนงานการประมวลผลข้ีอมูล เป็นตุ้น

หน้�งในฟีเจอร์ที�เป็นเอกลักษณ์คือการรองรับัการตุิดตุาม 
ขี้อมูลได้ทั �งแบับัผลักและด้ง กล่าวคือ ขี้อมูลสามารถ 
ถูกผลักให้ผู้สนใจ เชุ่น การส่งตุ่อข้ีอมูลใดๆ ไปที�เอนด์พอยีท์ 
หน้�ง หรือผู้สนใจเลือกด้งข้ีอมูลเองเมื�อตุ้องการ เชุ่น การรอ 
และด้งขี้อมูลเป็นชุุดเพื�อประมวลผลขี้อมูลพร้อมกัน ทีม 
ขีองเราพอใจในความน่าเชืุ�อถือและรองรับัการขียีายีตัุวได้ดี 
เหมือนที�มันได้โฆษณาไว้

Mongoose OS
ทีด็ลีอง	

Mongoose OS ยีังคงเป็นหน้�งในระบับัปฏิบััตุิการไมโคร 
คอนโทรเลอร์ที�เป็นโอเพนซอร์ส และเป็นเฟรมเวิร์คสำาหรับั 
พัฒนาเฟิร์มแวร์ขีองระบับัฝัังตัุวที�เราถูกใจ Mongoose OS  
เตุิมเตุ็มชุ่องว่างเพื �อนักพัฒนาซอฟตุ์แวร์ระบับัฝัังตุัว  
คือ ชุ่องว่างระหว่างเฟิร์มแวร์ขีอง Arduino ที�เหมาะแก่การทำา 
ผลิตุภัณฑ์์ตุ้นแบับั กับั SDK แบับัเนทีฟขีองแบัร์เมทัลไมโคร 

https://flink.apache.org/
http://apollo.auto/
http://apollo.auto/
https://cloud.google.com/pubsub/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-platform
http://mongoose-os.com/
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แพลตฟอร์ม	
—
Apache Flink 
ได้รับกิารยีอมรับในฐานะ 
ผู้นำาเอนจิ�นสำาห้รับประมวลผลข้อมูล 
ในรูปแบบสตรีม  
แล้วยัีงเติบโตขึ�นในด้านกิาร 
ประมวลผลแบบแบตช์และด้าน 
แมชชีนเลิร์นนิงเช่นกัิน

(Apache Flink)

เป้าห้มายีของโครงกิารที�วางไว้ค่อ 
ต้องกิารให้้ Apollo 
กิลายีเป็นดั�งระบบปฎิิบัติกิาร Andriod 
สำาห้รับอุตสาห้กิรรมยีานพาห้นะไร้คนขับ

(Apollo Auto)

คอนโทรลเลอร์ 

จากประสบัการณ์ ทีมขีองเราประสบัความสำาเร็จในการใชุ้ 
mDash ซ้�งเป็นแพลตุฟอร์มจัดการอุปกรณ์แบับัครบัวงจร
ขีอง Cesanta เพื�อพัฒนาโครงการขีนาดเล็กที�เริ�มทำาจาก
ศูนยี์ได้สำาเร็จ

ในปัจจุบัันผู้ให้บัริการคลาว์ดแพลตุ์ฟอร์มสำาหรับัอุปกรณ์  
IoT รายีใหญ่ทั �งหลายีได้รองรับัเฟรมเวิร์คการพัฒนา 
ขีอง Mongoose OS แล้ว เพื�อนำาไปใชุ้ในเรื�องตุ่างๆ เชุ่น 
การจัดการอุปกรณ์ การเชืุ�อมตุ่อสัญญาณ หรือการอัปเกรด 
เฟิร์มแวร์ทางอากาศ (over--the-air: OTA)

ตัุ�งแตุ่เรารายีงาน Mongoose OS ไปคราวที�แล้ว จำานวน
บัอร์ดและไมโครคอนโทรลเลอรท์ี�รองรับัมันได้เพิ�มมากขี้�น 
ซ้�งรวมทั�งฮาร์ดแวร์จาก STM, Texas Instruments และ 
Espressif ก็เชุ่นกัน เรายีังคงถูกใจกับัความสามารถในการ 
อัปเดตุเฟิร์มแวร์ทางอากาศแบับัไม่มีสะดุด และการที�มัน 
สามารถฝัังการรักษาความมั�นคงมาในระดับัอุปกรณ์แตุ ่
ละตัุวเลยี

ROS
ทีด็ลีอง 

ROS (Robot Operating System) คือชุุดขีองไลบัารีและ 
เครื �องมือที �ชุ่วยีนักพัฒนาซอฟตุ์แวร์ในการสร้างแอป 
พลิเคชุันหุ ่นยีนตุ์ มันคือเฟรมเวิร์คสำาหรับัการพัฒนา 
ที�ได้จัดเตุรียีมเครื�องมือตุ่างๆ ให้ เชุ่น แอบัแสตุรกชุันเพื�อ 
จำาลองฮาร์ดแวร์ ไดร์เวอร์ขีองอุปกรณ์ ไลบัารีชุ่วยีเหลือ 
ตุัวแสดงผล ระบับัการส่งผ่านขี้อความ ตุัวจัดการแพ็คเกจ 
และอื�นๆ อีกมากมายี

ตัุว Apollo Autoเองก็พัฒนามาจาก ROS เชุ่นกัน ในอีกโครง 
การหน้�งขีองเราที�ใชุ้งาน ADAS เพื�อพัฒนาระบับัจำาลอง 
การขัีบัขีี� เราก็ใชุ้ระบับัส่งข้ีอความขีอง ROS (bag) เทคโนโลยีี 
นี�ไม่ใชุ่เทคโนโลยีีใหม่แตุ่อยี่างใด แตุ่มันได้รับัความสนใจ 
อีกครั�งจากพัฒนาการขีอง ADAS ที�เกิดข้ี�น

AWS Cloud Development Kit
ประเมิน

หลายีๆ ทีมขีองเรามักเลือก Terraform เป็นตัุวเลือกแรกเมื�อ 
ตุ้องการกำาหนดโครงสร้างพื�นฐานขีองคลาวด์ อยี่างไรก็ดีมี 
บัางทีมที�ได้เริ�มทดลองใชุ้งาน AWS Cloud Development 
Kit (AWS CDK) แล้ว และค่อนข้ีางพอใจกับัสิ�งที�ได้เจอมา 
โดยีเฉพาะการรองรับัการใชุ้ภาษาโปรแกรมมิ�งเป็นวิธีหลัก
ในการกำาหนดค่า แทนที�จะใชุ้ไฟล์คอนฟิคอยี่างปกติุทั�วไป 

การทำาเชุ่นนี�ได้ ทำาให้พวกเขีาสามารถประยุีกต์ุใชุ้เครื�องมือ  
วิธีการทดสอบั และทักษะที�มีอยู่ีแล้วได้ทันที แตุ่เชุ่นเดียีวกับั 
เครื�องมืออื�นๆ ในตุระกูลนี� การดูแลใส่ใจเพื�อรับัรองว่าการ 
ดีพลอยียีังง่ายีตุ่อความเขี้าใจและการบัำารุงรักษายีังเป็น 
เรื�องที�ตุ้องทำา

แม้ว่าการรองรับัภาษา C# และภาษา Java ยัีงตุ้องรอตุ่อไป 
และหากสามารถมองขี้ามฟังก์ชุันบัางอยี่างที�ยีังไม่สมบัูรณ ์
ในตุอนนี�ไปก่อน เราคิดว่า AWS CDK นั�นน่าจับัตุามองใน 
ฐานะเครื�องมือทางเลือกอื�นขีองการใชุ้ไฟล์คอนฟิค

Azure DevOps 
ประเมิน

บัริการขีอง Azure DevOps ประกอบัไปด้วยีชุุดขีองบัริการ 
ที�ชุ่วยีสนับัสนุนการพัฒนา ที�แพลตุฟอร์มบัริหารจัดการให้ 
ยีกตุัวอยี่างบัริการ เชุ่น ที �เก็บัซอร์สโค้ดสำาหรับั Git, 
CI/CD ไปป์ไลน์ เครื�องมือสำาหรับัทดสอบัแบับัอัตุโนมัตุิ 
เครื�องมือจัดการงานคงค้าง และคลังสำาหรับัเก็บัแพ็กเกจ 
 
ไปป์ไลน์ขีอง Azure DevOps มีพัฒนาการขี้�นตุามเวลา 
ที�ผ่านมา สิ�งที�เราชุอบัเป็นพิเศษคือความสามารถในการ 
กำาหนดไปป์ไลำน์ด้วยโค้ด และระบับันิเวศขีองส่วนตุ่อ 
ขียีายีขีองมันที�อยีู่บัน Azure DevOps marketplace 
กระนั�นในขีณะที�เขีียีนบัทความนี� ทีมงานขีองเราพบัว่ามีฟีเจ
อร์บัางส่วนยัีงไม่สมบูัรณ์นัก ยีกตัุวอย่ีางเชุ่น ขีาดส่วนแสดงผล 
ที�มีประสิทธิภาพ ที�ผู้ใชุ้สามารถเห็นภาพไปป์ไลน์และท่องไป 
รอบัๆ ได้ง่ายี รวมถ้งยีังขีาดสามารถในการสั�งไปป์ไลน์ให้ 
ทำางานจากแพ็กเกจ หรือจากไปป์ไลน์อื�นๆ ได้

Azure Pipelines
ประเมิน

Azure Pipelines ที�ให้เราสามารถเป็นหน้�งในผลิตุภัณท์ 
ขีอง Azure DevOps ที�ให้เราสามารถสร้างไปป์ไลน์ด้วยีโค้ด 
บันคลาวด์ สำาหรับัโครงการที�ใชุ้ Git เซิร์ฟเวอร์ขีอง Azure 
DevOps เอง หรือจากผู้ให้บัริการ Git เจ้าอื�นๆ เชุ่น GitHub 
หรือ Bitbucket

ความน่าสนใจขีองมันคือความสามารถในการสั�งสคริปตุ์
ให้ทำางานในเอเยี่นตุ์ตุ่างระบับัปฏิบััตุิการตุ่างๆ ได้ ตุั�งแตุ่ 
Linux, MacOS รวมถ้ง Windows โดยีไม่ตุ้องจัดการ 
เวอร์ชุวลแมชุชุีนเอง นี �เป็นความก้าวหน้าที �ดีโดยีเฉพ
าะอยี่างยีิ �งกับัทีมที �ตุ้องใชุ้โซลูชุัน .NET Framework 
ที�ตุ้องทำางานบันระบับัปฏิบััติุการ Windows เรากำาลังประ 
เมินการใชุ้บัริการนี�สำาหรับัทำาการส่งมอบัซอฟตุ์แวร์อยี่าง 
ตุ่อเนื�องบันระบับั iOS ด้วยีเชุ่นกัน

Crowdin
ประเมิน

โครงการที�ตุ้องรองรับัผู้ใชุ้หลายีภาษาส่วนมากเริ�มตุ้นด้วยี 
การพัฒนาฟีเจอร์ในภาษาเดียีวก่อนและค่อยีจัดการแปล 
ภาษาที�เหลือแบับัออฟไลน์ผ่านการใชุ้อีเมลหรือสเปรดชุีตุ  
แม้ว่ากระบัวนการเหล่านี�จะง่ายีและใชุ้ได้ดี แตุ่ความยีุ่ง
ยีากอาจเกิดขี้�นได้ในเวลาอันรวดเร็วคุณอาจจะตุ้องตุอบั 
คำาถามเดิมซำ�าๆ กับัผู้แปลในแตุ่ละภาษา สูญเสียีพลังงาน 
จากการประสานงานระหว่างนักแปล นักพิสูจน์อักษร 
และตัุวทีมพัฒนาเอง

Crowdin เป็นหน้�งในไม่กี�แพลตุฟอร์มที�ชุ่วยีปรับัปรุงกระ 
บัวนการแปลในโครงการขีองเราให้เป็นระเบีัยีบั ด้วยีเครื�อง 
มือนี� ไม่ขัีดจังหวะการทำางาน โดยีจะทำาให้ทีมพัฒนาสามารถ 
พัฒนาฟีเจอร์ตุ่อไปเรื�อยีๆ โดยีแพลตุฟอร์มจะจัดระเบัียีบั 
ข้ีอความที�ตุ้องถูกแปลไปสร้างเป็นขัี�นตุอนงานแบับัออนไลน์ 
เตุรียีมไว้

เราชุอบัที� Crowdin มีฟีเจอร์ที�คอยีกระตุุ้นทีมให้ชุ่วยีกัน 

https://mdash.net/home/
https://mongoose-os.com/about.html
https://www.ros.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/apollo-auto
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_driver-assistance_systems
http://wiki.ros.org/Bags
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/home.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/home.html
https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/pipelines-as-code
https://marketplace.visualstudio.com/azuredevops
https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/pipelines/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure-devops
https://crowdin.com
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GraalVM ได้สร้างความต่�นเต้น 
อยี่างมากิในชุมชนนักิพัฒนา 
 Java ซึั�งเฟีรมเวิร์คต่างๆ 
รวมทั�ง Micronaut, 
Quarkus และ Helidon 
ต่างก็ิใช้ประโยีชน์จากิข้อดีของมัน

(GraalVM)

แพลตฟอร์ม	
—

แปลอยี่างสมำ�าเสมอและตุ่อเนื�อง แทนที�จะจัดการการแปล
เป็นชุุดใหญ่ชุุดเดียีวตัุ�งแตุ่ตุ้นจนจบั

Crux
ประเมิน

Crux เป็นฐานข้ีอมูลแบับัเอกสาร (document database) 
ที�มีความสามารถในการการสืบัค้นขี้อมูลแบับักราฟตุาม 
เวลาแบับัสองมิติุ (bitemporal graph queries)
 
ฐานขี้อมูลโดยีส่วนใหญ่จะเก็บัขี้อมูลเวลาเพียีงมิตุิเดียีว  
ซ้ �งหมายีความว่าเราสามารถโมเดลขี้อเท็จจริงตุ่างๆ  
ไปพร้อมกับัเวลาที�ขี้อเท็จจริงนั�นเกิดขี้�นได้ แตุ่ฐานขี้อมูล 
ตุามเวลาแบับัสองมติุิ นอกจากจะสามารถโมเดลเวลาที�ขี้อ
เท็จจริงเกิดข้ี�น (valid time) แล้ว ยีังสามารถโมเดลเวลาที�
ระบับัยีอมรับัข้ีอเท็จจริงนั�น (transaction time) อีกด้วยี

ถ้าคุณตุ้องการฐานขี้อมูลแบับัเอกสารที�มีความสามารถใน
การสืบัค้นแบับักราฟในการค้นหาขี้อมูล เราอยีากให้ลอง 
Crux ดู แม้ขีณะนี�มันยีังอยีู่ในชุ่วงอัลฟาและยีังไม่รองรับั 
การสืบัค้นด้วยี SQL ก็ตุาม แตุ่คุณสามารถใชุ้ Datalog ในการ 
สืบัค้นเพื�ออ่านข้ีอมูลและท่องไปในความสัมพันธ์ขีองข้ีอมูล

Delta lake
ประเมิน

Delta Lake เป็นชุั�นเก็บัขี้อมูลโอเพนซอร์สที�พัฒนาโดยี 
Databricks มันพยีายีามนำาแนวคิดทรานแซคชัุนมาสู่ระบับั 
ประมวลผลขี้อมูลขีนาดใหญ่ ซ้�งหน้�งในปัญหาที�พบัไดบ้ั่อยี 
เวลาใชุ้ Apache Spark คือขีาดความสามารถการทำาทราน
แซคชัุนที�รองรับั ACID 

Delta Lake เชืุ�อมตุ่อกับั Spark API และจัดการปัญหานี� 
โดยีใชุ้ประโยีชุน์จากบัันท้กขีองทรานแซคชุัน และไฟล์  
Parquet ที�มีการกำาหนดเวอร์ชัุนไว้

นอกจากนี�ด้วยีการรองรับัการแยีกระดับัขีองทรานแซคชุัน 
แบับัจัดลำาดับั (serializable) ชุ่วยีให้การอ่านและเขีียีน 
ไฟล์ไปที� Parquet สามารถทำาได้พร้อมๆ กัน มันยัีงมีฟีเจอร์ 
ที�น่าสนใจอื�นๆ เชุ่น สามารถบัังคับัใชุ้โครงสร้างข้ีอมูลขีณะ 
เขีียีน และสามารถกำาหนดเวอร์ชุันได้ ซ้�งชุ่วยีให้เราสืบัค้น 

และย้ีอนคืนข้ีอมูลเวอร์ชัุนเก่าๆ ถ้าจำาเป็น เราเริ�มใชุ้ Delta 
Lake ในบัางโครงการขีองเราและค่อนข้ีางพอใจกับัมัน

Fission
ประเมิน

ระบับันิเวศขีอง serverless ใน Kubernetes กำาลังเติุบัโตุข้ี�น 
เราเคยีกล่าวถ้ง Knative ในเรดาร์ที�แล้ว ในครั�งนี�เราก ็
เห็นถ้งเฟรมเวิร์คตุัวหน้�งที�กำาลังได้รับัความสนใจ ซ้�งนั�นก็ 
คือ Fission

Fission ทำาให้นักพัฒนาสามารถโฟกัสไปที �การเขีียีน  
serverless ฟังก์ชุันที�มีอายีุสั �น และผูกตุัวฟังก์ชุันเขี้า 
กับั http request ที�ตุ้องการ ขีณะที�ตุัวเฟรมเวิร์คเองจะ 
จัดการงานส่วนที�เหลือให้อยู่ีเบืั�องหลัง ทั�งการเชืุ�อมตุ่อระบับั
เข้ีาด้วยีกันและจัดการทรัพยีากร Kubernetes ให้อัตุโนมัติุ

นอกจากนี� Fission ยีังทำาให้เราสามารถร้อยเรียงฟังก์ช่้น 
หลายีตุัวเขี้าด้วยีกัน หรือเชุื�อมตุ่อกับัผู้ให้บัริการภายีนอก 
ผ่านเว็บัฮุก (web hooks) หรือแม้กระทั�งทำาให้การจัดการ
โครงสร้างพื�นฐานขีอง Kubernetes เป็นไปอยี่างอัตุโนมัติุ

FoundationDB
ประเมิน
 
FoundationDB เป็นฐานขี้อมูลโอเพนซอร์สประเภทที� 
โมเดลมีได้หลากหลายีรูปแบับั ซ้�งถูกพัฒนาโดยีแอปเปิ�ล 
โดยีแอปเปิ�ลซื�อกิจการมาในปี 2015 และเปิดเผยีซอร์สโค้ด 
ในปี 2018 

หัวใจหลักขีอง FoundationDB คือความสามารถในการ 
จัดเก็บัค่าในรูปแบับั key-value ในระบับัแบับักระจายี 
โดยีรองรับัทรานแซคชุันชุนิด “จัดลำาดับัแบับัเขี้มงวด” 
(strict serializability) ได้ด้วยี

อีกมุมหน้�งที�น่าสนใจขีอง FoundationDB คือแนวคิด 
“ระดับัชุั�น” ซ้�งเป็นการสร้างขี้อมูลเสริมให้กับัโมเดลที�
มีอยีู่ ซ้ �งระดับัชุั�นเหล่านี�เป็นเพียีงคอมโพเนนตุ์ที�ไม่ถือ
ค่าขีองตุัวเอง แตุ่ทำางานร่วมกับั key-value หลักอีกที 
หน้�ง ตุัวอยี่างขีองระดับัชุั�น ได้แก่ Record layer และ 
Document layer 

FoundationDB ได้ตัุ�งมาตุรฐานไว้สูง ด้วยีการใชุ้การทดสอบั 
แบับั simulation testing โดยีทุกวันจะทดสอบัเพื�อจำาลอง 
สถานการณ์ให้ระบับัล้มเหลวในรูปแบับัตุ่างๆ เพื�อดูว่าระบับั
สามารถกู้ตัุวเองกลับัมาเป็นปกติุได้หรือไม่ ด้วยีประสิทธิภาพ
การทำางานที�ยีอดเยีี�ยีม การผ่านบัททดสอบัอย่ีางหนักหน่วง 
และความง่ายีในการบัริหาร ทำาให้ FoundationDB 
ไม่ใชุ่แค่ฐานขี้อมูลธรรมดา แตุ่เป็นทางเลือกที�ดีสำาหรับัผู้
ที�กำาลังพิจารณาสร้างระบับัแบับักระจายี โดยีสามารถใชุ้ 
FoundationDB เป็นแกนพื�นฐานขีองระบับันั�น

GraalVM
ประเมิน

GraalVM เป็นเวอร์ชุวลแมชุชุีนครอบัจักรวาลที�พัฒนาโ
ดยี Oracle สำาหรับัสั�งงานแอปพลิเคชุันที�เขีียีนด้วยีภาษา
ที�มีพื�นฐานบัน JVM, JavaScript, Python Ruby, R รวม 
ถ้งภาษา C/C++ และภาษาที�มีพื�นฐานบัน LLVM ด้วยี

GraalVM ในรูปฟอร์มที�เรียีบัง่ายีที�สุด คือเวอร์ชุวลแมชุชีุน 
ที�มีประสิทธิภาพสูงกว่าเวอร์ชุวลแมชุชุีนทั�วไป สำาหรับั 
ทำางานร่วมกับัภาษาในตุระกูล JVM หรือกับัภาษาอื�นๆ นอก 
JVM ที�รองรับั มันยัีงอนุญาตุให้เราสร้างแอปพลิเคชัุนที�ผสม 
หลายีภาษาในแอปพลิเคชุันเดียีวกันได้ โดยีเสียีผลกระทบั 
ทางประสิทธิภาพเพียีงเล็กน้อยี

เครื�องมือสารพัดประโยีชุน์ขีองมันอยี่าง Native Image 
(ปัจจุบัันมีแค่รุ่นไลเซนส์แบับั Early Adopter Technology 
ให้เลือกใชุ้) สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา Java แบับัล่วงหน้า 
เป็นไฟล์ที�สามารถทำางานได้ด้วยีตัุวเอง ที�ใชุ้เวลาในการเริ�ม 
ตุ้นทำางานสั�นกว่า และใชุ้พื�นที�ในหน่วยีความจำาน้อยีกว่า

GraalVM ได้สร้างความตืุ�นเตุ้นอย่ีางมากในชุุมชุนนักพัฒนา 
Java ซ้�งเฟรมเวิร์คตุ่างๆ รวมทั�ง Micronaut, Quarkus และ 
Helidon ตุ่างก็ใชุ้ประโยีชุน์จากข้ีอดีขีองมัน

https://www.juxt.pro/crux/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Datalog
https://docs.databricks.com/delta/index.html
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/apache-spark
https://parquet.apache.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/knative
https://fission.io/
https://fission.io/workflows/
https://www.foundationdb.org
https://www.foundationdb.org/blog/announcing-record-layer/
https://www.foundationdb.org/blog/announcing-document-layer/
https://apple.github.io/foundationdb/testing.html
https://www.graalvm.org/
https://www.graalvm.org/docs/reference-manual/native-image/
https://docs.oracle.com/en/graalvm/enterprise/19/guide/overview/license/licensing-information.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/micronaut
https://quarkus.io/
https://helidon.io/#/
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ความสามารถในกิารทำางานร่วมกัิน 
ระห้ว่างเคร่�องม่อและเฟีรมเวิร์คใน 
ระบบนิเวศของนิวรัลเนตเวิร์ค 
ยีังเป็นความท้าทายีที�มีมาเสมอ  
ซึั�ง ONNX สามารถช่วยีได้

(ONNX)

Kuma เป็น service mesh 
ที�ไม่ขึ�นกัิบแพลตฟีอร์มใดๆ 
เราสามารถนำาไปใช้ 
บน Kubernetes บนเวอร์ชวลแมชชีน  
ห้ร่อบนเคร่�องเซิัร์ฟีเวอร์เปล่าก็ิได้

(Kuma)

แพลตฟอร์ม	
—

Hydra
ประเมิน

การติุดตัุ�งโซลูชัุน OAuth2 ขีองตัุวเอง อาจไม่ใชุ่เรื�องจำาเป็น 
ขีองทุกองค์กร แตุ่ถ้าจำาเป็นขี้�นมา เราพบัว่า Hydra เป็น 
เครื�องมือที�น่าสนใจ

Hydra เป็นโอเพนซอร์สโซลูชัุน สำาหรับัทำา OAuth2 เซิฟเวอร์ 
และให้บัริการ OpenID Connect

Hydra ตัุ�งใจไม่มีระบับัจัดการเอกลักษณ์ (identity manage-
ment) มาให้ในตัุว ซ้�งเป็นสิ�งที�เราพอใจมาก เพราะไม่ว่าจะใชุ้
จัดการเอกลักษณ์แบับัไหนอยู่ี เราสามารถนำามาเชืุ�อมตุ่อกับั 
Hydra ผ่าน API ที�ออกแบับัมาอย่ีางดี

การแยีกการจัดการเอกลักษณ์ออกจากเฟรมเวิร์ค OAuth2 
เชุ่นนี� ชุ่วยีให้ง่ายีกว่าในการนำา Hydra ไปใชุ้ในองค์กรที�มี 
ระบับัพิสูจน์ตัุวตุนอยีูแ่ล้ว

Kuma
ประเมิน

Kuma เป็น service mesh ที�ไม่ขี้�นกับัแพลตุฟอร์มใดๆ 
เราสามารถนำาไปใชุ้บัน Kubernetes บันเวอร์ชุวลแมชุชีุน 
หรือบันเครื�องเซิร์ฟเวอร์เปล่าก็ได้

Kuma ถูกสร้างขี้ �นเพื�อทำาหน้าที �เป็นหอบัังคับัการบัิน  
(control plane) ที�ทำางานซ้อนอยีู่บัน Envoy อีกชัุ�นหน้�ง 
มันเปิดโอกาสให้เราดัดแปลงแก้ไขีขี้อมูลที�วิ �งอยีู่ระหว่าง 
เนตุเวิร์คในระดับัชัุ�นที� 4 และชัุ�นที� 7 ได้

เมื�อเป็นเชุ่นนั�นแล้ว เราสามารถเชุื�อมโยีงขี้อมูล สังเกตุ 
ตุรวจตุรา รักษาความมั�นคง หรือเตุิมแตุ่งขี้อมูลที�วิ�งไปมา 
ระหว่างเซอร์วิสได้

Service mesh ตัุวอื�นๆ มักถูกพัฒนาข้ี�นมาเพื�อทำางานกับั 
Kubernetes โดยีเฉพาะ ซ้�งไม่ใชุ่เรื�องเลวร้ายีอะไร แตุ่ 
หากองค์กรยีังไม่พร้อมเปลี�ยีนไปใชุ้ Kubernetes โอกาส 

การรับัเอา service mesh ไปใชุ้จะถูกจำากัดลง

แทนที�จะรอให้การเปลี�ยีนแพลตุฟอร์มขีนาดใหญ่เชุ่นนั�น 
เสร็จสมบัูรณ์ การนำา Kuma มาใชุ้ในสภาพแวดล้อม 
ปัจจุบัันเลยี เป็นการยีกระดับัระบับัโครงสร้างพื�นฐาน 
ทางเนตุเวิร์คให้ทันสมัยีในทันทีี

MicroK8s
ประเมิน

เราเคยีแนะนำา Kubernetes ไปแล้ว และมันยัีงคงเป็นตัุว 
เลือกตุั�งตุ้นเพื�อจัดการหรือดีพลอยีคอนเทเนอร์ลงกลุ่ม 
คลัสเตุอร์ในโปรดักชัุน

อยี่างไรก็ตุาม การดีพลอยี Kubernetes บันเครื�องขีองนัก 
พัฒนาเองเป็นเรื�องที�ยีากขี้�นเรื�อยีๆ แล้ว หากตุ้องการได้ 
ประสบัการณ์ที�สมบัูรณ์ระดับัเดียีวกับัสภาพแวดล้อมใน 
โปรดักชัุน

จากตุัวเลือกที�มีอยีู่ เราพบัว่า MicroK8s เป็นตุัวเลือก 
ที�มีประโยีชุน์ การดีพลอยี MicroK8s snap ทำาได้ง่ายี  
โดยีแค่เลือกเวอร์ชัุนที�ตุ้องการ แล้วคุณจะได้ Kubernetes 
ที�พร้อมใชุ้งานในไม่กี�คำาสั�ง คุณยัีงสามารถตุรวจสอบัติุดตุาม 
เมื�อมีเวอร์ชัุนสำาคัญออกใหม่ และเลือกให้อัปเกรดเองอยีา่ง
อัตุโนมัติุหากตุ้องการ 

Oculus Quest
ประเมิน

เราได้ตุิดตุามเทคโนโลยีี AR/VR (Augmented/Virtual 
Reality) ในเรดาร์ขีองเรามาพักใหญ่แล้ว เราพบัว่าความ 
น่าสนใจขีองมันถูกจำากัดจากแพลตุฟอร์มที�เฉพาะเจาะจง 
เกินไป และทางเลือกในการเชืุ�อมตุ่อสัญญาณที�ยีุ่งยีาก

แตุ ่  Oculus Quest ได ้ เปล ี � ยีนเกมการแขี ่ งขี ัน 
โดยีเป็นผลิตุภัณฑ์์ VR แบับัสวมศรีษะเจ้าแรกสำาหรับัลูกค้า 
ทั�วไปที�สามารถทำางานได้ด้วยีตุัวเอง โดยีไม่ตุ้องพ้�งพา 
สายีเชืุ�อมตุ่อหรืออุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ

ด้วยีศักยีภาพขีองอุปกรณ์นี � จะเปิดโอกาสให้คนทั�วไป 
สามารถเข้ีาถ้งแอปพลิเคชัุน VR ได้ง่ายีข้ี�น ซ้�งความตุ้องการ
ที�สูงข้ี�นจะส่งผลให้ตุลาดพัฒนานวัตุกรรมออกมาแข่ีงขัีนกัน 
อย่ีางเข้ีมข้ีน พวกเราขีอชืุ�นชุมอุปกรณ์นี�ที�มันชุ่วยีให้การเข้ีา 
ถ้ง VR เป็นเรื�องง่ายี และตุื�นเตุ้นที�จะได้เห็นสิ�งที�กำาลังจะ 
ตุามมาจากนี�

ONNX
ประเมิน

ระบับันิเวศขีองเครื�องมือและเฟรมเวิร์คสำาหรับันิวรัลเนตุ 
เวิร์คมพีัฒนาการที�เร็วมาก แตุ่ความสามารถในการทำางาน 
ร่วมกันระหว่างเครื�องมือตุ่างๆ ยีังเป็นความท้าทายีที�มี 
มาเสมอ

เป็นเรื�องไม่แปลกในวงการแมชุชุีนเลิร์นนิงที�เราจะสร้าง 
โมเดลตุ้นแบับัข้ี�นมาอย่ีางฉับัไว ฝึักสอนโมเดลด้วยีเครื�องมือ 
หน้�ง แล้วนำาโมเดลที�ได้ไปดีพลอยีในอีกเครื�องมือหน้�งเพื�อใชุ้ 
วิจัยีและสรุปผลอีกที

แตุ่ด้วยีรูปแบับัขี้อมูลภายีในที�ไม่เขี้ากัน ทำาให้เราตุ้อง 
สร้างและบัริหารตัุวแปลงโมเดลที�ยุ่ีงเหยิีงข้ี�นเอง รูปแบับัไฟล์ 
ONNX (Open Neural Network Exchange) จ้งเกิดข้ี�น 
เพื�อจัดการกับัปัญหานี�

ภายีใน ONNX นั�น นิวรัลเนตุเวิร์คโมเดลจะถูกนำาเสนอ 
อยู่ีในรูปแบับักราฟข้ีอมูลที�อ้างอิงตุามข้ีอกำาหนดขีองโอเปอ 
เรเตุอร์มาตุรฐาน พอรวมกับัที�มันกำาหนดวิธีการแปลง 
ขี้อมูลค่านำ�าหนักที�ผ่านการฝัึกสอนไว้ด้วยี ทำาให้ ONNX  
สามารถถ่ายีทอดโมเดลนิวรัลเนตุเวิร์คจากเครื�องมือหนึ�งไป
ส่้อีกเครื�องมือหนึ�งได้ 

สิ�งนี�เปิดโอกาสและความเป็นไปได้อีกมากมายี ตุัวอยี่าง 
เชุ่น โครงการ Model Zoo ที�ได้รวบัรวมชุุดโมเดลตุ่างๆ ที� 
ผ่านการฝึักสอนแล้วในรูปแบับัข้ีอมูล ONNX ไว้แล้ว

https://www.ory.sh/hydra/
https://kuma.io
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.envoyproxy.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://microk8s.io/
https://snapcraft.io/microk8s
https://onnx.ai/
https://onnx.ai/supported-tools
https://onnx.ai/supported-tools
https://github.com/onnx/models
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เป็นด่านตรวจด้านความมั�นคง 
สำาห้รับตรวจสอบสิทธิ์�กิารเข้าถึง 
ในโครงสร้างพ่�นฐาน 
แบบคลาวด์เนทีฟี

(Teleport)

แพลตฟอร์ม	
—

คอนำเทเนำอร์ท่ีไม่ิมีิสิทธ์ิิรูท
ประเมิน

การจัดการและสั�งงานคอนเทเนอร์ในอุดมคติุนั�นควรดำาเนิน
การโดยีตัุวจัดการคอนเทเนอร์ไม่มีสิทธิ�รูท ซ้�งในทางปฏิบััติุ 
ไม่ไชุ่สิ�งที�ทำาได้ตุรงตุัวนัก แตุ่หากทำาได้สำาเร็จก็จะลดพื�นที� 
ให้โจมตุีลงจากผู้ไม่หวังดีและหลีกเลี�ยีงปัญหาด้านความ 
มั�นคงออกไปได้ชุุดใหญ่เลยี โดยีเฉพาะความเสี�ยีงที�สิทธิ�ถูก
ยีกออกภายีนอกคอนเทเนอร์ 

ชุุมชุนนักพัฒนามีการถกเถียีงกันเรื �องการทำาคอนเทอร์ 
ที�ไม่มีสิทธิ�รูทมาได้สักพัก และเรื�องนี�เป็นหน้�งในข้ีอกำาหนด 
ที� Open Container ได้กำาหนดไว้ โดยีมี runc เป็นรันไทม์ 
มาตุรฐานที�ทำาตุามข้ีอกำาหนดนี� ซ้�ง Kubernetes เองก็ใชุ้งาน 
มันอยีูเ่บืั�องล่าง

ปัจจุบััน Docker เวอร์ชัุน 19.03 มีฟีเจอร์คอนเทเนอร์ที�ไม่มี
สิทธิ�รูทให้ทดลองใชุ้แล้ว แม้มันจะทำางานได้จริงแตุ่ฟีเจอร์นี� 
ยัีงไม่สามารถทำางานร่วมกับัอีกหลายีฟีเจอร์ได้ เชุ่น cgroup 
ส่วนควบัคุมทรัพยีากร และตุัวจัดการประวัตุิขี้อมูลด้าน 
ความมั�นคงขีอง AppArmor

Snowflake
ประเมิน

เมื�อเราน้กถ้งการสร้างคลังข้ีอมูล (data warehouse) เรา 
มักน้กถ้งงานสร้างโครงสร้างพื�นฐานเพื�อรวมศูนยี์ขี้อมูลที� 
ยีากที�จะจัดการหรือขียีายีเพราะตุ้องรับัมือกับัความตุ้องการ 
เข้ีาถ้งข้ีอมูลที�มากข้ี�นเรื�อยีๆ

แตุ่ Snowflake ตุ่างจากนั�น มันคือโซลูชุันที�ถูกพัฒนาขี้�น 
เพื�อให้บัริการคลังขี้อมูลชุนิด SQL บันคลาวด์โดยีเฉพาะ  
ประกอบัไปด้วยีฟีเจอร์ที�คัดสรรมาอย่ีางดี เชุ่น สามารถสร้าง 
ทรานแซคชุันที�รับัประกันความถูกตุ้องขีองขี้อมูลที�ครอบั 
คลุมทั�งฐานข้ีอมูล รองรับัการสร้างรูปแบับัข้ีอมูลแบับัมีโครง 
สร้างหรือก้�งมีโครงสร้าง  มีฟังก์ชุันการวิเคราะห์ขี้อมูลใน 
ฐานขี้อมูลโดยีตุรง และที �สำาคัญที �สุด มันถูกออกแบับั 
มาให้แยีกส่วนจัดเก็บั ส่วนประมวลผล และส่วนงานบัริการ
ออกจากกันอย่ีางชัุดเจน ผลคือ Snowflake สามารถจัดการ 
ปัญหาท้าทายีแทบัทั�งหมดที�มักพบัในงานบัริหารคลังข้ีอมูล

Teleport
ประเมิน

เป็นด่านตุรวจด้านความมั�นคงสำาหรับัตุรวจสอบัสิทธิ�การ 
เข้ีาถ้งในโครงสร้างพื�นฐานแบับัคลาวด์เนทีฟ หน้�งในฟีเจอร์
ที�น่าสนใจคือมันสามารถทำาตุัวเสมือนเป็นผู้ออกใบัรับัรอง 
(CA) สำาหรับัโครงสร้างพื�นฐาน ทำาให้สามารถออกใบัรับัรอง 
ระยีะสั�นให้กับัระบับัที�ตุ้องการ และกำาหนดสิทธิ�การเขี้าถ้ง 
ตุามบัทบัาท (role-based access control) ได้หลากหลายี 
เพื�อใชุ้ภายีในโครงสร้างพื�นฐาน Kubernetes ขีองคุณ  
(หรือเพื�อใชุ้บัริหารแค่ SSH อยี่างเดียีวก็ได้) 

ในโครงสร้างพื�นฐานที�ตุ้องการเพิ�มความเขี้มงวดด้านความ
มั�นคง ความสามารถด้านการติุดตุามการเปลี�ยีนแปลงที�เกิด 
ข้ี�นอย่ีางตุลอดเวลาเป็นเรื�องสำาคัญ อย่ีางไรก็ตุาม ไม่ใชุ่ทุก
เหตุุการณ์จะตุ้องใชุ้ความเข้ีมงวดในการตุรวจสอบัที�เท่ากัน 
ด้วยี Teleport คุณสามารถใชุ้การบัันท้กการเปลี�ยีนแปลง 
ที�เกิดข้ี�นกับัเหตุุการณ์ส่วนมาก และเพิ�มระดับัความเข้ีมงวด 
เป็นพิเศษโดยีการบัันท้กหน้าจอขีองผู้ใชุ้งานที�ขีอใชุ้สิทธิ�รูท 
ที�สูงกว่า

https://github.com/opencontainers/runc#rootless-containers
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.snowflake.com
https://gravitational.com/teleport/features/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
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51. Commitizen
52. ESLint
53. React Styleguidist

54.  Bitrise
55. Dependabot
56. Detekt
57. Figma
58. Jib
59. Loki
60. Trivy
61. Twistlock

62. โครงการ Yocto

63. Aplas
64. asdf-vm
65. AWSume
66. dbt
67. Docker Notary
68. Facets
69. Falco
70. in-toto
71. Kubeflow
72. MemGuard
73. Open Policy Agent (OPA)
74. Pumba
75. Skaffold
76. What-If tool 

77. Azure Data Factory  
สำาหร่บควบคุมไปป์ไลำน์

เคร่่องม่อ
นำำาไปใช้้

ประเมิินำ

เฝ้้าระวััง

ทดลอง

Commitizen
นำาไปใช้้

Commitizen เป็นเครื�องมือง่ายีๆ ที�ชุ่วยีจัดระเบัียีบัการ 
คอมมิตุเมื�อใชุ้ GIT มันจะคอยีถามและใหคุ้ณกรอกเฉพาะ
ข้ีอมูลที�จำาเป็นเท่านั�น แล้วก็จัดรูปแบับัข้ีอความในคอมมิตุ
นั�นๆ ให้อยี่างเหมาะสม

มันยีังมีแม่แบับัขี้อความตุามสถานการณ์ตุ่างๆ ให้เลือกใชุ้ 
มากมายี หรือคุณจะเพิ�มแม่แบับัขีองคุณเองก็ได้ผ่านการ 
สร้างตุัวแปลงขี้�นเอง เครื�องมืออันเรียีบัง่ายีนี�ชุ่วยีประหยีัด
เวลาและป้องกันการปฏิเสธจากคอมมิตุฮุกที�อาจเกิดได้ใน
ภายีหลัง

ESLint
นำาไปใช้้

เราใชุ้ ESLint ในหลายีๆ  โครงการในฐานะเครื�องมือมาตุร 
ฐานเพื�อวิเคราะห์ซอร์สโค้ดสำาหรับัภาษา JavaScript  มันมี 
ชุุดกฎิเกณฑ์์ให้เลือกใชุ้มากมายี มีชุุดมาตุรฐานที�แนะนำาให้ใชุ้ 
และส่วนขียีายีตุ่อเติุมเพื�อรองรับัเฟรมเวิร์คหรือ Javascript 
ในรูปแบับัตุ่างๆ

เราเห็นมันถูกใชุ้ประโยีชุน์อยี่างหนักเพื�อเป็นการชุ่วยีทีม 
สร้างและบัังคับัใชุ้บัรรทัดฐานในการเขีียีนโค้ด โดยีมันคอยี
วิเคราะห์และรายีงานผลให้ตุลอดเวลาระหว่างการพัฒนา

เราสามารถสร้างมาตุรฐานร่วมกัน โดยีบัังคับัใชุ้แนวปฏิบััติุ
ที�ดีที�สุด หรือสไตุล์การเขีียีนโค้ดให้เป็นแนวทางตุามที�ตุกลง 
กันไว้ และยีังชุ่วยีชีุ�ชุ่องโหว่ในโค้ดขีองเราให้อีกด้วยี

ESLint เชืุ�อมตุ่อเข้ีากับั IDE ส่วนใหญ่ และคอยีให้คำาแนะ 
นำาระหว่างเขีียีนโค้ดแบับัทันทีทันใด โดยีเฉพาะกฎิที�เกี�ยีว 
กับัสไตุล์การเขีียีนโค้ด  มันสามารถแก้ไขีส่วนที�ผิดกฎิให้เอง 
โดยีอัตุโนมัตุิ ชุ่วยีให้กระบัวนการพัฒนาลื�นไหลและมีประ 
สิทธิภาพโดยีไม่เสียีค่าใชุ้จ่ายีในการพัฒนาอื�นๆ เพิ�ม

นักพัฒนาสามารถเข้ีาใจกฎิตุ่างๆ ได้อย่ีางรวดเร็วจากเอกสาร 
ที�ชุุมชุนชุ่วยีกันทำาข้ี�นมา ซ้�งเอกสารได้อธิบัายีรูปแบับัตุ่างๆ 
ในการเขีียีนโค้ดเอาไว้อย่ีางดี

เมื�อ ESLint กลายีเป็นสิ�งที�ใชุ้กันทั�วไปและทรงพลังมากข้ี�น 
จ้งทำาให้มันเป็นที�สนใจมากข้ี�นในอุตุสาหกรรม ซ้�งเห็นได้จาก 
การที�ทีมพัฒนาภาษา TypeScript ได้ย้ีายีมาสนับัสนุนและ 
ทำางานร่วมกับั ESLint แล้ว แทนที�จะลงทุนตุ่อใน TSLint

React Styleguidist
นำาไปใช้้

React Styleguidist เป็นเครื�องมือที�ใชุ้สำาหรับัการพัฒนา 
React คอมโพเนนตุ์ ซ้�งประกอบัไปด้วยีเซิร์ฟเวอร์สำาหรับั 
ใชุ้ระหว่างการพัฒนา ที�มีความสามารถในการรีโหลดหน้าได้
อย่ีางอัตุโนมัติุเมื�อมีการแก้ไขีโค้ดเกิดข้ี�น และมันยัีงสร้างคู่มือ 
การใชุ้สไตุล์ในรูปแบับัเอกสาร HTML เพื�อใชุ้ร่วมกันกับัทีม 
คู่มือนี�จะแสดงคอมโพเนนตุ์เวอร์ชุันล่าสุดไว้ที �เดียีวกัน 
ทั�งหมด พร้อมเอกสารวิธีการใชุ้งานคอมโพเนนต์ุใดๆ และ 
props ที�เกี�ยีวข้ีอง

เราเคยีกล่าวถ้ง React Styleguidist ในสภาพึแวดล้ำอมใน
การพ่ึฒนาส่วนต่อประสานผ้้ใช้้ มาก่อนหน้านี� และเมื�อเวลา 
ผ่านไป มันได้กลายีเป็นทางเลือกแรกในกลุ่มเครื�องมือ 
ประเภทเดียีวกันนี�

Bitrise
ทีด็ลีอง

การประกอบั การทดสอบั และการดีพลอยีแอปพลิเคชุัน 
มือถือ นำามาซ้�งความซับัซ้อนในขัี�นตุอนตุ่างๆ อย่ีางหลีกเลี�ยีง 
ไม่ได้ โดยีเฉพาะเมื�อเราพิจารณาดทูั�งไปป์ไลนต์ุั�งแตุ่การดง้ 
โค้ดออกมาจากที�เก็บัซอร์สโค้ดจนถ้งการดีพลอยีขี้�นแอป
สโตุร์ 

แม้ว่าขีั�นตุอนทั�งหมดสามารถทำาให้เป็นอัตุโนมัตุิได้ด้วยี
การเขีียีนสคริปตุ์ หรือสร้างไปป์ไลน์การประกอบัโดยีใชุ้ 

http://commitizen.github.io/cz-cli/
https://eslint.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://github.com/styleguidist/react-styleguidist
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/ui-dev-environments
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/ui-dev-environments
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Figma มีความสามารถที� 
เห้ม่อนกัินกัิบโปรแกิรมออกิแบบ  
อยี่าง Sketch ห้ร่อ Invision  
แต่มันช่วยีให้้เราทำางานร่วมกัินได้ดีกิว่า

(Figma)

ถ้าคุณกิำาลังพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ด้วยีภาษา Java  
และใช้งาน Docker อยีู่แล้ว 
แออยีากิให้้ลองพิจารณาใช้ Jib  
จากิ Google ดูได้

(jib)

เคร่ืองมือ
—

เครื�องมือ CI/CD ทั�วไป อยี่างไรก็ตุาม ทีมเราพบั Bitrise 
ซ้�งเป็นเครื�องมือ CD ที�ถูกสร้างมาเพื�อแอปพลิเคชุันมือถือ
โดยีเฉพาะ มันเหมาะมากกับัแอปพลิเคชุันมือถือที�มองว่า 
การเชืุ�อมตุ่อกับัไปป์ไลน์ขีองระบับัหลังบ้ัานไม่ใชุ่เรื�องจำาเป็น

Bitrise ง่ายีในการดีพลอยี และจัดสรรชุุดขัี�นตุอนสำาเร็จรูป 
ที�งานพัฒนาแอปพลิเคชัุนมือถือส่วนใหญ่ตุ้องการมาให้อย่ีาง 
ครบัครัน

Dependabot
ทีด็ลีอง

การทำาไลบัรารีที�แอปพลิเคชุันขีองเราพ้�งพาอ้างอิงให้ทัน 
สมัยีอยีู่เสมอเป็นงานที�ไม่สนุก แตุ่ด้วยีเหตุุผลด้านความ 
มั�นคง มันสำาคัญที�ตุ้องคอยีอัปเกรดไลบัรารีเหล่านั�นให้ทัน
สมัยีอยีู่เสมอ

มีเครื�องมือหลายีตุัวที�ชุ่วยีให้กระบัวนการนี�เจ็บัปวดน้อยีที� 
สุดและเป็นอัตุโนมัตุิที �ส ุด จากประสบัการณ์ขีองเรา 
เราพบัว่า Dependabot ทำาได้ดีในเรื�องนี�

โดยี Dependabot จะเชุื �อมตุ่อกับัที�เก็บัซอร์สโค้ดใน 
Github และคอยีตุรวจสอบัไลบัรารีที�แอปพลิเคชัุนขีองเรา
พ้�งพาอ้างอิงให้อัตุโนมัติุ เมื�อมันพบัว่ามีไลบัรารีใดที�ควรได้ 
รับัการอัปเกรด Dependabot จะขีอเปิด pull request  
พร้อมกับัแจ้งเวอร์ชัุนที�ควรอัปเกรดให้เราตุรวจสอบั

Detekt
ทีด็ลีอง

Detekt เป็นเครื �องมือวิเคราะห์ซอร์สโค้ดสำาหรับัภาษา 
Kotlin มันสามารถรายีงานความซับัซ้อนอิงตุามชุุดขีองกฎิ 
ที�ปรับัแตุ่งได้อย่ีางละเอียีด และวิเคราะห์หาโค้ดที�เป็นปัญหา 
ด้านการออกแบับั เราสามารถเรียีกมันทำางานจากบัรรทัด 
คำาสั�งหรือใชุ้งานผ่านส่วนตุ่อขียีายีขีอง Gradle, SonarQube 
และ IntelliJ ก็ได้ พวกเราพบัว่า Detekt เป็นเครื�องมือที�ดี 
สำาหรับัใชุ้ดูแลซอร์สโค้ดให้มีคุณภาพสูง 

ทั�งนี� เมื�อการวิเคราะห์และการสร้างรายีงานถูกรวมเขี้าสู่ 
ไปป์ไลน์การประกอบัแล้ว การตุรวจสอบัรายีงานเป็น 

ประจำานั�นเป็นเรื�องสำาคัญที�ชุัดเจนอยีู่แล้ว ทีมงานควรจัด 
สรรเวลาเพื�อจัดการกับัปัญหาที�พบัอยีู่เสมอ

Figma
ทีด็ลีอง

หน้�งในความเจ็บัปวดขีองการออกแบับั การตุอบัสนองการ 
ใชุ้งาน และ การออกแบับัหน้าตุาขีองผลิตุภัณฑ์์  คือการขีาด 
เครื�องมือที�ชุ่วยีให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และนี�คือจุดที� 
Figma เข้ีามาเติุมเต็ุม

Figma มีความสามารถที�เหมือนกันกับัโปรแกรมออกแบับั 
อยี่าง Sketch หรือ Invision แตุ่ด้วยีความสามารถในการ 
ทำางานร่วมกับัผู้อื�นได้ในเวลาเดียีวกัน ชุ่วยีให้เราพบัไอเดียี 
ใหม่ๆ ร่วมกันแบับัเรียีลไทม์ 

ทีมขีองเราพบัว่า Figma มีประโยีชุน์มาก โดยีเฉพาะการ 
ทำางานแบับัรีโมทหรือกับัทีมแบับักระจายีสถานที� นอกจาก 
ความสามารถในการทำางานร่วมกันแล้ว Figma ยีังมี API 
ที�ชุ่วยีให้เราพัฒนากระบัวนการ DesignOps ให้ดีข้ี�นอีกด้วยี

Jib
ทีด็ลีอง

การทำาแอปพลิเคชุันให้เป็นคอนเทเนอร์อาจตุ้องการการ 
ปรับัแตุ่งค่าที�ซับัซัอนที�สภาพแวดล้อมการพัฒนาหรือใน 
บิัลด์เอเยีนต์ุเองก็ตุาม

ถ้าคุณกำาลังพัฒนาแอปพลิเคชัุนด้วยีภาษา Java และใชุ้งาน  
Docker อยีูแ่ล้ว อยีากให้ลองพิจารณา Jib จาก Google 
ดูได้ มันเป็นส่วนตุ่อขียีายีสำาหรับั Maven และ Gradle  
ที�เป็นโอเพนซอร์ส

โดยีส่วนตุ่อขียีายีนี�จะใชุ้ขี้อมูลจากไฟล์บัิลด์คอนฟิคโดยี 
ตุรง เพื�อสร้างแอปพลิเคชัุนออกมาเป็นอิมเมจขีอง Docker  
โดยีไม่ตุ้องมี Dockerfile หรือ Docker daemon เลยีก็ตุาม

Jib ปรับัแตุ่งประสิทธิภาพการแบ่ังชัุ�นขีองอิมเมจให้ด้วยี ซ้�ง
โดยีทางทฤษฏีจะทำาให้การบิัลด์ครั�งถัดไปเร็วข้ี�น

Loki
ทีด็ลีอง

Loki เป็นเครื�องมือสำาหรับัทดสอบัส่วนตุ่อประสานผู้ใชุ้ 
มีการเปลี�ยีนแปลงจากเดิมหรือไม่ (visual regression) 
โดยีมันทำางานร่วมกับั Storybook ซ้�งเราเคยีกล่าวถ้งมัน 
ในบัริบัทขีองสภาพึแวดล้ำอมในการพ่ึฒนาส่วนต่อประสานผ้้ใช้้  
ไปแล้ว เพียีงปรับัแตุ่งไม่กี�บัรรทัด เราสามารถใชุ้ Loki  
ทดสอบัคอมโพเนนต์ุส่วนตุ่อประสานผู้ใชุ้ที�มีอยู่ี อย่ีางง่ายีได้

เราพบัว่า ทางที �ดีควรทำาการทดสอบัผ่านเบัราว์เซอร์ 
Chrome ภายีใตุ้ Docker คอนเทเนอร์อีกชุั�นหน้�ง เพื�อ 
หลีกเลี�ยีงผลการทดสอบัที�อ่อนไหวอันเกิดจากการแสดงผล
ที�ผิดเพี�ยีนเล็กน้อยีระหว่างสภาพแวดล้อมที�ตุ่างกัน

จากประสบัการณ์ขีองเรา พบัว่าผลทดสอบัขีอง Loki  
นั�นมีเสถียีรภาพ การอัปเกรดเวอร์ชุันขีอง Storybook  
มีโอกาสทำาให้ผลการทดสอบัผิดพลาดไปบั้างเล็กน้อยี  
ขี้อจำากัดที �ตุ้องระวังอีกอยี่างคือ หากตุ้องการทดสอบั 
คอมโพเนนต์ุที�ใชุ้ position: fixed นั�นทำาไม่ได้ตุรงตัุว แตุ่ 
สามารถหลีกเลี�ยีงปัญหานี�โดยีการห่อคอมโพเนนตุ์นั�นไว้
ก่อน

Trivy
ทีด็ลีอง

ในไปป์ไลน์การประกอบัที�ใชุ้สร้างและดีพลอยีคอนเทเนอร์ 
ควรมีขีั �นตุอนการพึิเคราะห์คอนเทเนอร์เพึื�อความม่�นคง 
อยู่ีด้วยี ทีมเราชุอบั Trivy เป็นพิเศษ ซ้�งเป็นเครื�องมือไว้ตุรวจ 
จับัชุ่องโหว่ขีองคอนเทเนอร์ การที�มันเป็นไบันารีที�ใชุ้งาน 
ได้ด้วยีตุัวเองทำาให้มันง่ายีในการดีพลอยีกว่าเครื�องมือตุัว
อื�น นอกจากนี� ประโยีชุน์ขีอง Trivy คือมันเปิดโอเพนซอร์ส  
และรองรับัคอนเทเนอร์ประเภทดิสโตรเลำส (distroless)

Twistlock
ทีด็ลีอง

Twistlock เป็นผลิตุภัณท์เชุิงพาณิชุยี์ที�สามารถตุรวจจับั 
และป้องกันความเสี�ยีงด้านความมั�นคงทั�งตุอนบัิลด์ไทม ์
และตุอนรันไทม์

https://www.bitrise.io
http://dependabot.com/
https://github.com/arturbosch/detekt
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/gradle
https://www.sonarqube.org/
https://github.com/GoogleContainerTools/jib
https://loki.js.org
https://storybook.js.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/ui-dev-environments
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/container-security-scanning
https://github.com/aquasecurity/trivy
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/distroless-docker-images
https://www.twistlock.com/


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

TECHNOLOGY RADAR |  20

โครงกิาร Yocto 
กิลับมามีประโยีชน์อีกิครั�ง  
ในฐานะเคร่�องม่อช่วยีออกิแบบ 
และปรับแต่งลินุกิซ์ัเพ่�อกิาร 
แจกิจ่ายีที�สร้างขึ�นพิเศษ 
สำาห้รับแต่ละเง่�อนไข  
เช่น อุปกิรณ์ Internet of Things

(โครงกิาร Yocto)

เป็นเคร่�องม่อทำาแผนภาพ 
ซัอฟีต์แวร์เพ่�อให้้เราเห็้นภาพรวมท
างซัอฟีต์แวร์ที�ถูกิใช้อยีู่ภายีใน 
องค์กิรในรูปแบบแผนที�

(Aplas)

เคร่ืองมือ
—

 อย่ีางไรก็ตุามชุ่วงหลายีปีที�ผ่านไป โครงการ Yocto ได้ด้งดูด 
ให้เกิดชุุมชุนนักพัฒนาที�กระตุือรือร้นที�พร้อมให้ความชุ่วยี 
เหลือ

เมื�อเปรียีบัเทียีบักับัเครื�องมือในลักษณะเดียีวกัน Yocto  
สามารถนำาไปใชุ้ในกระบัวนการส่งมอบัซอฟตุ์แวร์อยี่าง 
ตุ่อเนื�องได้ง่ายีกว่า และไม่ยี้ดตุิดกับัระบับันิเวศอันใดอัน 
หน้�ง เหมือน Android Things หรือ Ubuntu core

Aplas
ประเมิน

ส่วนมากแล้ว การบัริหารสินทรัพย์ีทางซอฟต์ุแวร์ขีองเราเป็น 
เรื�องยีากมากเมื�อมันมีมากและซับัซ้อนข้ี�นเรื�อยีๆ Aplas เป็น 
เครื�องมือทำาแผนภาพซอฟตุ์แวร์เพื�อให้เราเห็นภาพรวม 
ทางซอฟต์ุแวร์ที�ถูกใชุ้อยีู่ภายีในองค์กรในรูปแบับัแผนที�

เครื�องมือทำางานโดยีการนำาเข้ีาอภิพันธ์ุข้ีอมูล (meta-data) 
ขีองระบับัปัจจุบััน แล้วแสดงผลเป็นแผนที�ออกมา โดยีเรา 
สามารถแสดงแผนที�จากมุมมองที�หลากหลายี ซ้�งการนำา 
เข้ีาข้ีอมูลสินทรัพย์ีสามารถทำาได้ทั�งแบับัป้อนข้ีอมูลด้วยีมือ 
หรือแบับัผ่านการเรียีก API อย่ีางอัตุโนมัติุ เราค่อนข้ีางตืุ�นเตุ้น 
ที�ได้เห็นวิวัฒนาการขีองผลิตุภัณท์นี� และความเป็นไปได้ที�
จะเกิดข้ี�นจากการรวมรวบัอภิพันธ์ุข้ีอมูลได้อยี่างอัตุโนมัติุ

ตุัวอยี่างเชุ่น มันควรเป็นไปได้ที�จะเปิดเผยีฟังก์ชุันความ 
เหมาะสมทางสถาปัตุยีกรรม (architectural fitness func-
tion) ขีองเราออกมา เชุ่น ค่าใช้้จ่ายในการดำาเนินการ แล้วใชุ้ 
Aplas ทำาให้เห็นภาพว่าเราจ่ายีกับัโครงสร้างพื�นฐานขีอง 
คลาวด์ไปเท่าไหร่แล้ว

การทำาความเขี้าใจว่าระบับัไหนสื�อสารกับัระบับัไหนบั้าง 
ด้วยีเทคโนโลยีีอะไร เป็นปัญหาหน้�งที�เราเจออยีู่ประจำา ซ้�ง  
Aplas สามารถแสดงมันให้เราเห็นได้

asdf-vm
ประเมิน

asdf-vm เป็นเครื�องมือประเภทรับับัรรทัดคำาสัง ที�ชุ่วยี 
บัร ิหารเวอร ์ชุ ันขีองระบับัรันไทม์ในแตุ่ละโครงการ  
รองรับัภาษาโปรแกรมได้หลากหลายี มันทำางานคล้ายีกับั 

ความสามารถเหล่านี�ยีังปกป้องครอบัคลุมไปถ้งเวอร์ชุวล 
แมชุชีุน คอนเทเนอร์ ตัุวควบัคุมคอนเทเนอร์ ที�เก็บัระเบีัยีน 
และที�เก็บัซอร์สโค้ดตุ่างๆ ที�แอปพลิเคชัุนพ้�งพาอ้างอิง

Twistlock ชุ่วยีให้ทีมขีองเราพัฒนาแอปพลิเคชัุนที�ตุ้องถูก
กำากับัดูแลได้เร็วข้ี�น  ที�โครงสร้างพื�นฐานและสถาปัตุยีกรรม 
ขีองแอปพลิเคชัุนตุ้องปฎิิบััติุตุามกฎิและข้ีอบัังคับัตุ่างๆ เชุ่น 
มาตุรฐานอุตุสาหกรรมบััตุรเครดิตุ (PCI) และ มาตุรฐานคุ้ม 
ครองข้ีอมูลที�เกี�ยีวข้ีองกับัผู้ป่วยี (HIPAA) 

ทีมขีองเราชืุ�นชุอบัประสบัการณ์ในการพัฒนาที� Twistlock  
มอบัให้ ยีกตัุวอย่ีางเชุ่น ความสามารถในการจัดสร้างสภาพ 
แวดล้อมด้วยีโค้ดได้ ความง่ายีในการเชุื�อมตุ่อเขี้ากับัแพลตุ 
ฟอร์มสำาหรับัการเฝั้าสังเกตุการณ์ตุ่างๆ และชุุดทดสอบั 
ประสิทธิภาพที�มีมาให้ในตุัว ที�สามารถใชุ้วัดประสิทธิภาพ
ขีองโครงสร้างพื�นฐานขีองเราเทียีบักับัมาตุรฐานที�อุตุสาห
กรรมวางไว้ 

เราใชุ้งาน Twistlock ร่วมกับัเครื �องมือพิเคราะห์แอป 
พลิเคชุันอื�นๆ บันคลาวด์ขีองเราแบับัรันไทม์ โดยีเฉพาะ 
กับัแอปพลิเคชุันที�จำาเป็นจะตุ้องปฎิิบััตุิตุามกฎิและขี้อ 
บัังคับัอยี่างเคร่งครัด

โครงการ Yocto
ทีด็ลีอง

เราเห็นอุปกรณ์ Internet of Things ที�มากด้วยีความ 
สามารถแล้วเลือกใชุ้ลินุกซ์เป็นระบับัปฏิบััตุิการเพิ�มขี้�น  
แทนการใชุ้ระบับัปฎิิบััติุการแบับัฝัังตัุวที�ทำาข้ี�นพิเศษสำาหรับั 
อุปกรณ์นั�นๆ

และเพื�อเป็นการประหยีัดทรัพยีากรและลดพื�นที�การโจมตุี  
มันจ้งสมเหตุุสมผลพอที�จะใชุ้ลินุกซ์ที�ถูกออกแบับัและปรับั 
แตุ่งเฉพาะตุัวสำาหรับัอุปกรณ์ใดๆ โดยีตุิดตุั�งเครื�องมือที� 
จำาเป็นเพียีงพอให้ซอฟต์ุแวร์ทำางานบันอุปกรณ์นั�นเท่านั�น

ในบัริบัทนี� จ้งทำาให้ โครงการ Yocto กลับัมามีประโยีชุน์อีกครั�ง 
ในฐานะเครื�องมือชุ่วยีออกแบับัและปรับัแตุ่งลินุกซ์เพื�อการ 
แจกจ่ายี

ด้วยีความที�เครื �องมือนี �ใชุ้พื �นฐานความรู ้ค่อนขี้างมาก 
และมีความยีืดหยีุ ่นส ูง จ ้งม ีโอกาสผิดพลาดได้ง ่ายี 

เครื�องมือ เชุ่น rvm ขีอง Ruby และ nvm ขีอง Node

ด้วยีขี้อดีขีองการใชุ้สถาปัตุยีกรรมที�ออกแบับัให้รองรับั 
การตุ่อเตุิมขียีายีเลยีทำาให้มีภาษาและเครื �องมืออยีู ่ใน 
รายการส่วนขยาย มากมายี เชุ่น  Bazel หรือ tflint ซ้�งเป็น 
เครื�องมือที�ผู้ใชุ้ตุ้องบัริหารรันไทม์เวอรช์ุันเป็นโครงการตุ่อ 
โครงการไปเหมือนกัน

AWSume
ประเมิน

AWSume เป็นสคริปตุ์สำาหรับัอำานวยีความสะดวก ที�ชุ่วยี
ให้เราจัดการโทเค่นสำาหรับัเขี้าใชุ้งาน AWS และไว้ใชุ้สวม 
รหัสยืีนยัีนตัุวตุนตุามบัทบัาท (assume role credentials) 
ตุ่างๆ ผ่านบัรรทัดคำาสั�งได้

เราพบัว่า AWSume ใชุ้งานค่อนข้ีางสะดวกเมื�อตุ้องใชุ้งาน 
ร่วมกับัหลายีๆ บััญชุีพร้อมกัน แทนที�จะตุ้องระบัุโปรไฟล์
ที�ตุ้องการใชุ้งานในทุกๆ คำาสั�ง ตุัวสคริปตุ์อ่านค่าจากแคชุ 
ขีองบัรรทัดคำาสั�งไว้ และส่งออกค่าเหล่านั�นไปยีังตุัวแปร 
ระดับัสภาพแวดล้อม (environment variables) ซ้�งส่งผล 
ให้ทั�งการออกคำาสั�งผ่านบัรรทัดคำาสั�งและ AWS SDK สามารถ 
เลือกหยิีบัรหัสยืีนยีันตัุวตุนที�ถูกตุ้องมาใชุ้ได้อยี่างสะดวก

dbt
ประเมิน

การแปลงรูปข้ีอมูล (data transformation) เป็นส่วนสำาคัญ 
ขีองขีั�นตุอนงานการประมวลผลขี้อมูล ตุั�งแตุ่ การกรอง 
การจัดกลุ่ม หรือการรวมข้ีอมูลจากหลายีๆ แหล่งข้ีอมูลเพื�อ 
จัดรูปแบับัข้ีอมูลให้เหมาะสมสำาหรับันำาไปวิเคราะห์ หรือเพื�อ 
นำาเข้ีาข้ีอมูลให้แมชุชีุนเลิร์นนิงโมเดล

dbt เป็นโอเพนซอร์สและผลิตุภัณฑ์์เชุิงพาณิชุยี์ประเภท 
SaaS สำาหรับันักวิเคราะห์ข้ีอมูล เพื�อชุ่วยีให้การแปลงรูปข้ีอ 
มูลเป็นเรื�องง่ายีและมีประสิทธิภาพ

เฟรมเวิร์คและเครื �องมือสำาหรับัการแปลงรูปขี้อมูลใน 
ปัจจุบัันสามารถแบั่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที�ทรงพลัง 
และยีืดหยีุ่น แตุ่ตุ้องการความเขี้าใจอยี่างล้กซ้�งในรูปแบับั 
การเขีียีนโปรแกรมและภาษาขีองแตุ่ละเฟรมเวิร์ค อย่ีางเชุ่น 

https://aplas.com/public
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/architectural-fitness-function
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/architectural-fitness-function
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/run-cost-as-architecture-fitness-function
https://asdf-vm.com
https://www.yoctoproject.org/
https://rvm.io/
https://asdf-vm.com/#/plugins-all
https://github.com/rajatvig/asdf-bazel
https://github.com/RykHawthorn/asdf-tflint
https://github.com/trek10inc/awsume
https://www.getdbt.com
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จากิกิารที� Kubernetes  
ถูกินำาไปใช้เป็นระบบ 
ควบคุมคอนเทเนอร์มากิขึ�น  
ชุดเคร่�องม่อด้านความมั�นคง 
สำาห้รับคอนเทเนอร์และ Kubernetes 
เลยีมีวัฒนากิารอยี่างรวดเร็ว  
Falco เป็นห้นึ�งในเคร่�องม่อที�ทำามา 
เพ่�อคอนเทเนอร์โดยีเฉพาะ 
เพ่�อจัดกิารด้านความมั�นคงขณะรันไทม์

(Falco)

เคร่ืองมือ
—

Apache Spark หรือกลุ่มเครื�องมือประเภทหน้าจอลากและ 
วาง ที�ก็ไม่เขี้ากันกับัแนวปฏิบััตุิด้านวิศวกรรมที�ชุ่วยีเสริม 
ความน่าเชุื�อถือขีองระบับั อยี่างเชุ่น การทดสอบัอยี่างอัตุ 
โนมัติุ และการดีพลอยี 

dbt ชุ่วยีเติุมเต็ุมชุ่องว่างนี� มันใชุ้ภาษา SQL ในการสื�อสาร  
ซ้�งเป็นภาษาที�เขี้าใจกันอยี่างกว้างขีวาง สามารถโมเดล 
การแปลงรูปข้ีอมูลที�อยีู่ในรูปแบับัแบัตุช์ุ ในขีณะเดียีวกันก็ 
รองรับัการใชุ้งานผ่านบัรรทัดคำาสั�ง ที�ส่งเสริมกันกับัแนว 
ปฏิบััติุด้านวิศวกรรมที�ดี เชุ่นการกำาหนดเวอร์ชัุน การทดสอบั 
อย่ีางอัตุโนมัติุ และการดีพลอยี โดยีแก่นหลักขีองมันแล้ว มัน 
ตุ้องการเป็นเครื�องมือสำาหรับัโมเดลการแปลงรูปข้ีอมูลด้วยี
โค้ด ในรูปแบับั SQL นั�นเอง

dbt ในขีณะนี �รองรับัขี้อมูลจากหลายีๆ แหลำ่งข้อม้ลำ  
อยี่างเชุ่น Snowflake และ Postgres และมีต่วเลำือก
ในการส่�งงานให้หลากหลายี อยี่างเชุ่น Airflow และ  
ระบับัคลาวด์ขีองมันเอง ความสามารถในการแปลงรูปข้ีอมูล 
ถูกจำากัดตุามข้ีอจำากัดขีองภาษา SQL และมันยีังไม่รองรับั 
การแปลงข้ีอมูลแบับัเรียีล์ไทม์ ณ ขีณะนี�ที�บัทความนี�ถูกเขีียีน

Docker Notary
ประเมิน

Docker Notary เป็นซอฟตุ์แวร์โอเพนซอร์สสำาหรับั 
ใชุ้ประทับัสินทรัพยี์ทางดิจิตุอลตุ่างๆ เชุ่น ไฟล์ อิมเมจ 
และคอนเทเนอร์ นั�นหมายีความว่าเราสามารถพิสูจน์แหล่งที� 
มาขีองสินทรัพยี์ได้ ซ้�งเป็นแนวปฏิบััตุิที�ดีกว่าสำาหรับัทุกที� 
ที�นำาไปใชุ้ และมีประโยีชุน์อยี่างมากในสภาพแวดล้อมที� 
ตุ้องถูกกำากับัดูแล

ตุัวอยี่างเชุ่น หลังจากคอนเทเนอรถ์ูกสร้าง เราสามารถใชุ้ 
กุญแจส่วนตุัวขีองผู้สร้างและค่าแฮชุขีองอิมเมจนั�นร่วมกัน 
เพื�อประทับัตัุวตุนขีองผู้สร้างกับัอิมเมจเข้ีาด้วยีกัน จากนั�น
เราสามารถพิสูจน์แหล่งที�มาโดยีตุรวจสอบัค่าแฮชุร่วมกับั 
กุญแจสาธารณะขีองผู้สร้างอีกที

เพื�อบัริหารขี้อมูลกุญแจสาธารณะตุ่างๆ ที�มีในระบับัเรา 
สามารถใชุ้ระเบีัยีนสาธารณะที�รองรับั Notary ที�น่าเชืุ�อถือ 
เชุ่น Docker Trusted Registry หรือเราจะตุิดตุั�งและ 
บัริหารระเบีัยีนส่วนตัุวเองก็ได้เชุ่นกัน

บัางทีมขีองเราที�บัริหารเซิฟเวอร์ Notary ด้วยีตุัวเอง ได้ 
รายีงานถ้งความไม่เสถียีรในบัางกรณี ฉะนั�นเราจ้งแนะนำา 
ให้ใชุ้ระเบีัยีนที�มี Notary ติุดตัุ�งมาพร้อมใชุ้ในตัุวถ้าเป็นไปได้

Facets
ประเมิน

อันเนื�องจากขี้อมูลขีนาดใหญ่ถูกใชุ้ในการตุัดสินใจสำาคัญ 
นั�นเพิ�มข้ี�นอย่ีางตุ่อเนื�อง ไม่ว่าจะใชุ้ตัุดสินใจตุรงๆ หรือใชุ้เพื�อ 
ฝัึกสอนโมเดลแมชุชุีนเลิร์นนิงก็ตุาม มันสำาคัญที�ตุ้องเขี้าใจ 
ชุ่องว่าง ข้ีอบักพร่อง และความเอนเอียีงตุ่างๆ ที�มีโอกาสเกิด 
ในชุุดข้ีอมูลขีองคุณ

โครงการ Facets ขีอง Google มอบัเครื�องมือมีที�มีประโยีชุน์ 
ให้แก่เราสองตุัวด้วยีกัน ได้แก่ Facets Overview และ 
Facets Drive

Facets Overview แสดงภาพการกระจายีขีองค่าสำาหรับั 
แตุ่ละคุณลักษณะในชุุดขี้อมูล สามารถแสดงการเบัี �ยีง 
เบันขีองชุุดขี้อมูลทั�งที�ใชุ้ฝัึกสอนและใชุ้ตุรวจสอบั และ 
สามารถใชุ้เปรียีบัเทียีบัชุุดข้ีอมูลหลายีๆ ชุุดได้

Facets Drive ใชุ้สำาหรับัเจาะล้กและแสดงภาพขี้อมูลแตุ่ 
ละจุดในชุุดข้ีอมูลขีนาดใหญ่ ด้วยีการใชุ้มิติุที�มองเห็นได้ตุ่างๆ  
ในการสำารวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

เครื�องมือทั�งสองมีประโยีชุน์มากสำาหรับัการทำาการทดสอบ
ความลำำาเอียงทางจริยธรรม

Falco
ประเมิน

จากการที� Kubernetes ถูกนำาไปใชุ้เป็นระบับัควบัคุม 
คอนเทเนอร์มากขี้�น ชุุดเครื�องมือด้านความมั�นคงสำาหรับั 
คอนเทเนอร์และ Kubernetes เลยีมีวัฒนาการอย่ีางรวดเร็ว 
Falco เป็นหน้�งในเครื�องมือที�ทำามาเพื�อคอนเทเนอร์โดยี 
เฉพาะเพื�อจัดการด้านความมั�นคงขีณะรันไทม์
Falco ใชุ้ประโยีชุน์จากเครื�องมือตรวจจ่บ Linux kernel 
ขีอง Sysdig และการตุรวจประวัติุจาก system call ทำา
ให้เราสามารถเขี้าถ้งขี้อมูลเชุิงล้กขีองระบับั และชุ่วยีให้ 
เราตุรวจพบักิจกรรมไม่ปกติุใน แอปพลิเคชัุน คอนเทเนอร์ 

เครื�องเซิร์ฟเวอร์ หรือแม้กระทั�งตัุวควบัคุมขีอง Kubernetes 
เองก็ได้ เราชุอบัความสามารถขีอง Falco ที�มันสามารถ 
ตุรวจจับัการบัุกรุกได้โดยีไม่ตุ้องพ้�งพาโค้ดภายีนอก หรือ 
การพ่วงคอนเทเนอร์ไว้ด้านข้ีางแตุ่อยี่างใด

in-toto
ประเมิน

เราเห็นเทคนิคการพิึส้จน์ไบนารี ถูกใชุ้เพิ�มมากขี้�นในการ 
รักษาความมั�นคงให้กับัห่วงโซ่อุปทานซอฟต์ุแวร์ โดยีเฉพาะ 
อยี่างยีิ�งในอุตุสาหกรรมที�มีการกำากับัดูแล ซ้�งแนวทาง
ที�ได้รับัความนิยีมในปัจจุบัันมีทั�งการสร้างระบับัสำาหรับั 
การพิสูจน์ไบันารีขี้�นมาใชุ้เองหรือพ้�งพาบัริการบันคลาวด์  
พวกเรารู้ส้กยีินดีที�ได้เห็นโอเพนซอร์สที�ชุื �อว่า in-toto 
เข้ีามามีบัทบัาทในพื�นที�นี�

in-toto เป็นเฟรมเวิร์คที�ใชุ้เทคนิคการเข้ีารหัสในการพิสูจน์  
มันจะพิสูจน์ทุกส่วนประกอบัและทุกขีั�นตุอนตุลอดทาง 
จนถ้งโปรดักชุันขีองแพ็กเกจใดๆ มันยีังมีจุดเชุื �อมตุ่อ 
ให้หลากหลายีครอบัคลุมเครื �องมือประเภทตุ่างๆ เชุ่น 
เครื�องมือชุ่วยีประกอบั เครื�องมือตุรวจสอบัคอนเทเนอร์ 
และเครื�องมือชุ่วยีดีพลอยี

เป็นไปได้ที�เครื�องมือสำาหรับัห่วงโซ่อุปทานซอฟต์ุแวร์จะเป็น
เครื�องมือส่วนที�วิกฤตุทิี�สุดในชุุดเครื�องมือรักษาความมั�นคง 
ขีององค์กร เราจ้งพอใจที�มันเป็นโครงการโอเพนซอร์ส และที� 
in-toto มีพฤตุิกรรมโปร่งใสตุรวจสอบัได้ แม้กระทั�งความ 
สมบัูรณ์ถูกตุ้องและห่วงโซ่อุปทานขีองตุัวเองก็ยีังสามารถ 
ถูกพิสูจน์ได้โดยีชุุมชุน เราตุ้องมารอดูกันว่ามันจะด้งดูดผู้ใชุ้ 
และผู้มีส่วนร่วมพัฒนาได้มากพอหรือไม่ เพื�อแข่ีงขัีนในตุลาด 
นี�

Kubeflow
ประเมิน

Kubeflow น่าสนใจด้วยีเหตุุผลสองประการ ประการแรก 
มันนำาเอา Kubernetes Operators มาใชุ้อย่ีางชุาญฉลาด  
ซ้�งเราได้พูดให้ความสำาคัญในเทคโนโลยีีเรดาร์ ฉบัับัเดือน
เมษายีน 2019

ประการที�สองคือ Kubeflow เปิดให้เราสามารถฝัังรหัส 

https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/apache-spark
https://docs.getdbt.com/docs/supported-databases
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/snowflake
https://docs.getdbt.com/docs/running-dbt-in-production
https://docs.getdbt.com/docs/running-dbt-in-production
https://docs.docker.com/notary/
https://docs.docker.com/ee/dtr/
https://pair-code.github.io/facets/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethical-bias-testing
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethical-bias-testing
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://falco.org/
https://sysdig.com/blog/fascinating-world-linux-system-calls/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/binary-attestation
https://github.com/in-toto/in-toto
https://www.kubeflow.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/kubernetes-operators
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เคร่ืองมือ
—
Pumba เป็นเคร่�องม่อ 
ทดสอบความโกิลาห้ล
และช่วยีจำาลองสถานกิารณ์ 
เนตเวิร์ค มีประโยีชน์อยี่างมากิ 
เม่�อต้องกิารทดสอบระบบแบบ 
กิระจายี โดยีสามารถทดสอบใน 
กิลุ่มคอนเทเนอร์บนเคร่�องส่วนตัว 
ของนักิพัฒนา ห้ร่อบนไปป์ไลน์ 
กิารประกิอบก็ิได้

(Pumba)

และการกำาหนดเวอร์ชัุนขีองขัี�นตุอนงานขีองแมชุชีุนเลิร์นนิง 
ได้ ทำาให้เรายีา้ยีขัี�นตุอนงานจากสภาพแวดล้อมหน้�งไปสู่อีก
สภาพแวดล้อมหน้�งได้ง่ายี

Kubeflow ประกอบัไปด้วยีคอมโพเนนตุ์หลากหลายี เชุ่น  
Jupyter notebook, ไปป์ไลน์ข้ีอมูล และเครื�องมือควบัคุม 
ตุ่างๆ

เมื�อนำาคอมโพเนนตุ์เหล่านี�มาจัดเป็นแพ็กเกจในรูปแบับั  
Kubernetes operator แล้ว เราสามารถด้งความสามารถ 
จาก Kubernetes มาใชุ้โตุ้ตุอบักับัเหตุุการณ์ตุ่างๆ ที� pods 
สร้างขี้�น เพื�อสร้างเป็นลำาดับัขีั�นตุ่างๆ ขีองขีั�นตุอนงาน  
เมื�อแตุ่ละแพ็กเกจแยีกคอนเทเนอร์ขีองโปรแกรมและข้ีอมูล 
ออกจากกันแล้ว ขีั�นตุอนงานทั�งหมดสามารถถูกยี้ายีจาก 
สภาพแวดล้อมหน้�งไปยีังอีกที�หน้�งได้

สิ �งนี �เป็นประโยีชุน์มากในสถานการณ์ที �ขีั �นตุอนงานถูก 
พัฒนาข้ี�นบันคลาวด์หน้�ง แตุ่ความตุ้องการการประมวลผล 
มีส ูงขี้ �นจ้งตุ้องยี้ายีไปสู ่อ ีกสภาพแวดล้อมหน้ �ง เชุ่น 
ซูเปอร์คอมพิวเตุอร์ที�ทำาขี้�นเอง หรือคลัสเตุอร์ที�ใชุ้หน่วยี 
ประมวลผลเทนเซอร์ (TPU) แทน

MemGuard
ประเมิน

แอปพลิเคชุันที�ตุ้องรับัมือกับัขี้อมูลที�ละเอียีดอ่อน (เชุ่น 
ขี้อมูลกุญแจที�ใชุ้ในการเขี้ารหัส) เมื�อขี้อมูลเหล่านั�นถูกจัด
เก็บัลงหน่วยีความจำาแบับัไม่เขี้ารหัสแล้ว มีความเสี�ยีงที�ผู้
ไม่ประสงค์ดีจะใชุ้จุดอ่อนนี� อ่านค่าและเขี้าถ้งเครื�องอื�นๆ  
ในเนตุเวิร์ค หรือนำาข้ีอมูลไปใชุ้ในทางไม่ดี

คลาว์ดโซลูชัุนส่วนมาก มักเลือกใชุ้เทคนิค hardware se-
curity modules (HSM) เพื�อหลีกเลี�ยีงการโจมตีุลักษณะนี�  
อยี่างไรก็ตุาม หากคุณตุ้องทำาสิ�งเดียีวกันบันศูนย์ีข้ีอมูลขีอง
ตุนเองที�ไม่มี HSM ให้ใชุ้แล้วละก็ MemGuard เป็นอีกทาง
เลือกหน้�งที�มีประโยีชุน์

MemGuard เป็นแอปพลิเคชุันที �ทำางานที�ระดับัหน่วยี 
ความจำา มันทำาหน้าที�เสมือนกับักล่องนิรภัยีที�หุ้มขี้อมูล 
ส ำาค ัญไว ้ แม้ MemGuard จะแทนที �การใชุ ้ HSM 
ไม่ได้ซะทีเดียีว แตุ่มันก็ตุิดตุั�งความสามารถด้านความ 

มั�นคงหลายีอยี่างมาให้ เชุ่น สามารถป้องกันการโจมตุี 
ในลักษณะ cold boot คอยีชุ่วยีระวังไม่ให้ขี้อมูลสำาคัญ 
ถูกรบักวนจากการทำา garbage collection และเป็นเสมือน 
ป้อมปราการที�ทำางานร่วมกับั guard page เพื�อลดโอกาสที�
ข้ีอมูลที�ละเอียีดอ่อนจะถูกเปิดเผยีสู่ภายีนอก

Open Policy Agent (OPA)
ประเมิน

การกำาหนดและบัังคับัใชุ้นโยีบัายีด้านความมั�นคงให้เหมือน
กันท่ามกลางความหลากหลายีขีองเทคโนโลยีีเป็นเรื�องยีาก 

แม้แตุ่แอปพลิเคชัุนง่ายีๆ เรายีังตุ้องควบัคุมสิทธิ�การเข้ีาถ้ง 
ขีองส่วนประกอบัตุ่างๆ ขีองมัน โดยีตุ้องทำาการปรับัแตุ่ง 
นโยีบัายีความมั�นคงและบัังคับัใชุ้ผ่านกลไกที�ส่วนประกอบั 
แตุ่ละส่วนมีให้เอง ทั�งตัุวควบัคุมคอนเทเนอร์ ตัุวเซอร์วิส และ 
แหล่งเก็บัข้ีอมูลขีองเซอร์วิสใดๆ เป็นตุ้น

พวกเราตุื�นเตุ้นกับั Open Policy Agent (OPA) ซ้�งเป็น 
เทคโนโลยีีโอเพนซอร์สที�พยีายีามจะแก้ปัญหานี� OPA ให้
คุณกำาหนดนโยีบัายีสิทธิ�การเขี้าถ้งได้อยี่างละเอียีดและยีืด
หยีุ่นผ่านโค้ด โดยีใชุ้ภาษาสำาหรับักำาหนดนโยีบัายีที�ชุื�อว่า  
Rego มันมีพฤติุกรรมการบัังคับัใชุ้นโยีบัายีแบับักระจายีตัุว  
และทำาการควบัคุมอยีู่ภายีนอกไม่รุกลำ�าเขี้าไปยีุ่งกับัโค้ด 
ขีองแอปพลิเคชัุน

ขีณะที�กำาลังเขีียีนบัทความนี�อยีู่ OPA ได้ทำาให้การกำาหนด 
นโยีบัายีและการบัังคับัใชุ้ตุ่างๆ มีความยีืดหยีุ่นและเป็น 
รูปแบับัเดียีวกัน เพื�อรักษาความมั�นคงการเข้ีาถ้ง API ขีอง 
Kubernates, API ขีองไมโครเซอร์วิสผ่านการพ่วงไซด์คาร์
กับั Envoy และ Kafka มันยีังสามารถใชุ้เป็นไซด์คาร์พ่วง 
เข้ีากับัเซอร์วิสใดๆ ที�ตุ้องการตุรวจสอบัสิทธิ�การเข้ีาถ้งหรือ
กรองข้ีอมูล http response ที�ออกไปได้ด้วยี

Styra บัริษัทที�อยู่ีเบืั�องหลัง OPA ยัีงมีผลิตุภัฑ์ณ์เชิุงพาณิชุยี์ 
ที�ไว้จัดการนโยีบัายีที�กระจายีตุัวอยีู่ให้มองเห็นเสมือนรวม 
ศูนยี์อยีู่ที�เดียีว พวกเราอยีากที�จะเห็น OPA เตุิบัโตุอยี่าง 
มั�นคงข้ี�นผ่านโปรแกรมบ่ัมเพาะขีอง CNCF (CNCF incu-
bation program) และพัฒนาตุ่อไปเพื�อรองรับัการบัังคับั 
ใชุ้นโยีบัายีในสถานการณ์ที�ท้าทายีมากยีิ�งขี้�น เชุ่น สถาน 
การณ์ที�มีแหล่งข้ีอมูลที�หลากหลายี

Pumba
ประเมิน

Pumba เป็นเครื�องมือทดสอบัความโกลาหล (chaos test-
ing) และเครื�องมือจำาลองเนตุเวิร์ค (network emulation)  
สำาหรับั Docker

Pumba สามารถสั�งคอนเทเนอร์ให้หยีุดชัุ�วคราว หยุีดถาวร 
ถอนตุัว หรือตุายีไปได้ แล้วยีังจำาลองเนตุเวิร์คโดยีสร้าง 
เหตุุการณ์ล้มเหลวในรูปแบับัตุ่างๆ ได้ เชุ่น ข้ีอมูลมาล่าชุ้า 
ข้ีอมูลสูญหายี และข้ีอมูลถูกจำากัดอัตุรารับัส่ง

Pumba ใชุ้เครื�องมือ tc ในการจำาลองเนตุเวิร์ค ดังนั�น  
ในคอนเทเนอร์ขีองเราตุ้องมี tc ติุดตัุ�งไว้แล้ว หรือเราอาจจะ 
เปิดการทำางานขีอง Pumba แยีกเป็นคอนเทเนอร์ตุ่างหาก 
แล้วพ่วงมันกับัคอนเทเนอร์หลักอีกที

Pumba มีประโยีชุน์อยี่างมากเมื�อตุ้องการทดสอบัความ 
โกลาหลอยี่างอัตุโนมัตุิกับัระบับัแบับักระจายี โดยีเราจะ 
จำาลองและทดสอบับันกลุ่มคอนเทเนอร์ในเครื�องส่วนตุัว 
ขีองนักพัฒนาหรือในไปป์ไลน์การประกอบัก็ได้

Skaffold
ประเมิน

Google นำาเสนอ Skaffold ออกมา ซ้�งเป็นเครื�องมือโอเพน 
ซอร์สที�ไว้ทำาให้ขัี�นตุอนการพัฒนาบันเครื�องนักพัฒนาเป็นไป 
อยี่างอัตุโนมัตุิ ซ้�งรวมไปถ้งการดีพลอยีงานไปที� Kuber-
netes 

มันชุ่วยีตุรวจจับัการเปลี�ยีนแปลงขีองซอร์สโค้ดและเรียีก 
ขีั�นตุอนตุ่างๆ ตุั�งแตุ่การประกอบั ตุิดป้ายี และดีพลอยี 
เข้ีาไปในคลัสเตุอร์ขีอง K8s แล้วยัีงนำาบัันท้กการเปลี�ยีนแปลง 
ขีองแอปพลิเคชัุนออกสู่บัรรทัดคำาสั�งให้อีกด้วยี ขัี�นตุอนเหล่า 
นี�สามารถเชืุ�อมเข้ีากับัเครื�องมือในการประกอบัและดีพลอยี
อื�นๆ ได้ แตุ่ค่าเริ�มตุ้นที�เตุรียีมไว้นั�นถูกกำาหนดตุามความเห็น
ส่วนตัุวขีองผู้สร้างเพื�อให้ง่ายีตุ่อการเริ�มตุ้นใชุ้งาน

https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module
https://github.com/awnumar/memguard
https://www.openpolicyagent.org/
https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/
https://www.envoyproxy.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://www.styra.com/
https://www.cncf.io/blog/2019/04/02/toc-votes-to-move-opa-into-cncf-incubator/
https://www.cncf.io/blog/2019/04/02/toc-votes-to-move-opa-into-cncf-incubator/
https://github.com/alexei-led/pumba
https://en.wikipedia.org/wiki/Tc_%28Linux%29
https://skaffold.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
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What-if Tool ช่วยีให้้ 
นักิวิทยีาศาสตร์ข้อมูลขุดลึกิลงไป 
ในพฤติกิรรมของโมเดล 
และทำาให้้เห็้นว่าฟีีเจอร์  
ห้ร่อชุดข้อมูลใด มีผลกิระทบ 
อยี่างไรกัิบผลลัพธ์์ที�ออกิมา

(What-If Tool)

เคร่ืองมือ
— 

What-If tool
ประเมิน

โลกขีองแมชุชุีนเลิร์นนิงเริ�มเปลี�ยีนมุมมองสิ�งที�ให้ความ 
สำาคัญไปเล็กน้อยี จากการเน้นสำารวจดูว่าโมเดลสามารถ 
ฉลาดข้ี�นได้แค่ไหน ไปสู่เรื�องว่ามันทำาอยี่างไร

ความกังวลเรื�องการสร้างความลำาเอียีงให้โมเดล หรือการ 
พยีายีามทำาให้โมเดลใชุ้งานได้ทั�วถ้งจนเกินไปทำาให้เกิด 
เครื�องมือที�น่าสนใจ เชุ่น What-if Tool (WIT) ข้ี�นมา

เครื�องมือตุัวนี�ชุ่วยีให้นักวิทยีาศาสตุร์ขี้อมูลขีุดลงล้กไปใน 
พฤติุกรรมขีองโมเดลและทำาให้เห็นว่าฟีเจอร์ หรือชุุดข้ีอมูลใด  
มีผลกระทบัอยี่างไรกับัผลลัพธ์ที�ออกมา

WIT ถูกแนะนำาโดยี Google และเปิดให้ใชุ้ผ่าน Tensorboard  
หรือ Jupyter notebook มันชุ่วยีทำาให้งานตุ่างๆ ง่ายีข้ี�น 
เชุ่น การเปรียีบัเทียีบัระหว่างโมเดล การแบั่งชุุดขี้อมูล 
การแสดงแผนภาพในแง่มุมตุ่างๆ และการแก้ไขีขี้อมูลดิบั  
ถ้งแม้ว่า WIT จะชุ่วยีให้งานวิเคราะห์เหล่านี�ง่ายีข้ี�น แตุ่มัน
ยีังตุ้องการความเขี้าใจคณิตุศาสตุร์และทฤษฎิีเบัื�องหลังแตุ่
ละโมเดลพวกนี�อยี่างล้กซ้�ง

ผู้ใชุ้ทั�วไปไม่ควรจะคาดหวังเครื�องมือตุัวใดจะชุ่วยีกำาจัด 
ความเสี�ยีงหรือลดความเสียีหายีที�เกิดขี้�นไปแล้วจากการ 
ประยุีกต์ุใชุ้โมเดลผิดประเภทหรือใชุ้อัลกอริท้มการสอนที�แย่ี

Azure Data Factory 
สำาหรับูควับูคุมิไปป์ไลน์ำ
เฝ้้าระวััง

ปัจจุบััน Azure Data Factory (ADF) เป็นผลิตุภัณฑ์์หลัก 
ขีอง Azure สำาหรับัใชุ้ควบัคุมไปป์ไลน์การประมวลผลข้ีอมูล

ม ันรองร ับัการน ำาเขี ้าขี ้อม ูล การค ัดลอกขี ้อม ูลไป
มาระหว ่างแหล ่ง เก ็บัขี ้อม ูลตุ ่างๆ ท ั � ง ใน Azure 
เองหรือศูนยี์บัริการขี้อมูลขี้างนอก และการสั�งโปรแกรม 
ตุรรกะการแปลงรูปให้ทำางาน

แม้เราจะมีประสบัการณ์ที�ดีในระดับัหน้�งกับัการใชุ้ ADF 
เพื�อยี้ายีขี้อมูลง่ายีๆ จากศูนยี์ขี้อมูลขี้างนอกไปยีังคลาวด์  
เรากลับัรู้ส้กไม่อยีากแนะนำาให้ใชุ้ Azure Data Factory  
สำาหรับัควาบัคุมไปป์ไลน์ขีองงานประมวลผลขี้อมูลที � 
ซับัซ้อน

มีหลายีปัจจัยีที�ทำาให้ประสบัการณ์ใชุ้งานขีองเราถูกท้าทายี  
เชุ่น ขี้อจำากัดที�ความสามารถหลายีๆ อยี่างไม่สามารถ 
ทำาผ่านโค้ดก่อน ดูเหมือนว่า ADF จะให้ความสำาคัญกับั 
การสร้างแพึลำตฟอร์มที�โค้ดน้อยไว้ก่อนเสียีมากกว่า, ไม่ 
สะดวกนักในการตุรวจจับัและรายีงานขี้อบักพร่องที�พบั,  
ความสามารถในการเฝ้ัาสังเกตุที�ถูกจำากัดเนื�องจาก ADF ไม่
สามารถนำาบัันท้กการเปลี�ยีนแปลงขีองตุัวเองไปเชุื�อมกับั 
บัริการอื�นๆ ขีอง Azure ได้ เชุ่นบัริการ Azure Data Lake 

หรือ DataBricks ทำาให้ยีากตุ่อการเฝั้าสังเกตุระบับัตุั�งแตุ่ 
ตุ้นนำ�าถ้งปลายีนำ�า และกลไก source-triggering ขีองข้ีอมูล
ก็มีให้ใชุ้แค่ในบัางภูมิภาคขีองคลาว์ดเท่านั�น 

ในตุอนนี�เราขีอส่งเสริมให้ใชุ้เครื�องมือทางเลือกที�เป็นโอเพ
นซอร์ส (เชุ่น Airflow) ในการจัดการไปป์ไลน์ข้ีอมูลที�มีควา
มซับัซ้อนไปก่อน และจำากัดการใชุ้งาน ADF เฉพาะการคัด 
ลอกธรรมดาหรือการบัันท้กภาพรวมเท่านั�น

เราหวังว่า ADF จะนำาความกังวลเหล่านี�ไปปรับัปรุงเพื�อ 
รองรับัขีั�นตุอนงานประมวลผลขี้อมูลที�มีความซับัซ้อนมาก
ยีิ�งข้ี�น และให้ความสำาคัญกับัการใชุ้งานความสามารถตุ่างๆ  
ผ่านโค้ดไว้ก่อนมากข้ี�นเชุ่นกัน

https://pair-code.github.io/what-if-tool/
https://www.tensorflow.org/tensorboard
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/jupyter
https://azure.microsoft.com/en-us/services/data-factory/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/low-code-platforms
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/airflow
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96. Enzyme

ภาษาและเฟรมเวิร์ก
นำำาไปใช้้

ทดลอง

ประเมิินำ

เฝ้้าระวััง

Arrow
ทีด็ลีอง

Arrow เป็นไลบัรารีเสริมสำาหรับัเขีียีนโปรแกรมเชุิง 
ฟังก์ชุันสำาหรับัภาษา Kotlin โดยีถือกำาเนิดจากการควบั 
รวมระหว่างสองไลบัรารียีอดนิยีมเขี้าด้วยีกัน (kategory 
และ funKTionale)

ในขีณะที�ภาษา Kotlin นั�นจัดสรรโครงสร้างพื�นฐานสำาหรับั
การเขีียีนโปรแกรมเชิุงฟังก์ชัุนไว้ให้แล้ว Arrow เข้ีามาเติุม 
เต็ุมโดยีเป็นไลบัรารีเสริมที�มาพร้อมกับัชุุดเครื�องมือที�พร้อม 
ใชุ้ ที�มีแอบัสแตุรกชุันระดับัสูงกว่าเพื�อให้นักพัฒนาแอป 
พลิเคชัุนเอาไปประยีุกต์ุใชุ้ได้ทันที

Arrow นั�นมีให้ทั�ง data type, type class, effect, optic 
และ functional pattern อื�นๆ รวมถ้งการเชุื�อมตุ่อกับั 
ไลบัรารียีอดนิยีมตุ่างๆ ให้ใชุ้

ความประทับัใจที�ได้จาก Arrow ในแรกพบั ถูกยีืนยีันอีก 
ครั�งผ่านการใชุ้มันสร้างแอปพลิเคชุันหลากหลายีที�ทำางาน 
อยีู่ในโปรดักชัุนในปัจจุบััน

Flutter
ทีด็ลีอง

หลายีๆ ทีมขีองเราใชุ้ Flutter แล้วชุื�นชุอบัเป็นอยี่างมาก 
มันคือเฟรมเวิร์คขี้ามแพลตุฟอร์มที�ทำาให้คุณพัฒนาแอป 
พลิเคชุันมือถือแบับัเนทีฟด้วยีภาษา Dart ดังนั�นมันจ้งได้ 
รับัผลประโยีชุน์จากความสามารถขีอง Dart โดยีตุรง เชุ่น 
มันสามารถคอมไพล์เป็นโค้ดเนทีฟที�สื�อสารกับัแพลตุฟอร์ม 
เป้าหมายีโดยีปราศจากตัุวกลาง และนักพัฒนาไม่ถูกรบักวน 
ทางความคิดจากการสลับัระหว่างภาษาระหว่างพัฒนา 

เหมือนเครื�องมือตัุวอื�น

ความสามารถฮอตุรีโหลดขีองมันยี ังคงน่าประทับัใจ  
เมื �อแก้ไขีโค้ดเราจะเห็นผลลัพธ์โดยีทันที เรามั �นใจที � 
จะแนะนำาให้คุณลอง Flutter ในสักโครงการขีองคุณดู

jest-when
ทีด็ลีอง

jest-when คือ JavaScript ไลบัรารีขีนาดเล็ก ซ้�งเข้ีามาเติุม 
เต็ุม Jest ในด้านการจับัคู่เปรียีเทียีบัอาร์กิวเมนต์ุขีองฟังก์ชัุน 
จำาลอง Jest เป็นเครื�องมือที�เยีี�ยีมยีอดสำาหรับัการทดสอบั
อยีู่แล้ว ในขีณะที� jest-when ชุ่วยีให้คุณสามารถทดสอบั 
อาร์กิวเมนต์ุที�เฉพาะเจาะจงขีองฟังก์ชัุนจำาลองได้ ดังนั�นคุณ
จะเขีียีนการทดสอบัระดับัยีูนิตุแตุ่ละส่วนงานที�ทนทานข้ี�น

Micronaut
ทีด็ลีอง

Micronaut เป็นเฟรมเวิร์คสำาหรับัสร้างไมโครเซอร์วิสที� 
ทำางานบัน JVM โดยีรองรับัทั�งภาษา Java, Kotlin และ 
Groovy

มันแตุกตุ่างกับัเฟรมเวิร์คอื�น ตุรงที�มันใชุ้หน่วยีความจำา 
น้อยีกว่า และใชุ้เวลาในการเริ �มตุ้นทำางานที �เร ็วกว่า 
สาเหตุุที�เป็นเชุ่นนี�ได้ เกิดจากการออกแบับัสถาปัตุยีกรรม
ภายีในเพื�อทำา dependency injection (DI) ที�แตุกตุ่าง  
โดยีไม่มีการใชุ้เทคนิครันไทม์รีเฟลคชุันและการสร้าง 
พร็อกซี �คลาสเลยี ซ้ �งเป็นเทคนิคที �มักพบัได้บั่อยีครั �ง 
และเป็นจุดอ่อนขีองเฟรมเวิร ์คอื �น ซ้ �ง Micornaut 
ใชุ ้เทคนิคที �ยีอมให้การทำา DI/AOP เก ิดขี ้ �นได ้  ณ 
ตุอนคอมไพล์ไทมเท่านั�น

https://arrow-kt.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://github.com/JcMinarro/kategory
https://github.com/JcMinarro/kategory
http://flutter.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/google-dart
https://www.npmjs.com/package/jest-when
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/jest
https://micronaut.io/
https://martinfowler.com/articles/injection.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming
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ภาษาและ
เฟรมเวิิร์ก
—
Micronaut เป็นเฟีรมเวิร์คสำาห้รับ 
สร้างไมโครเซัอร์วิสที�ทำางานบน JVM 
โดยีรองรับทั�งภาษา Java, Kotlin  
และ Groovy มันแตกิต่างจากิเฟีรมเวิร์คอ่�น 
ตรงที�มันใช้ห้น่วยีความจำาน้อยีกิว่า  
และใช้เวลาในกิารเริ�มต้นทำางานที�เร็วกิว่า

(Micronaut)

React Testing Library เป็นตัวอย่ีางที�
ดีของเฟีรมเวิร์คที�ยีิ�งใช้ลึกิลงไปเท่าไห้ร่ 
ยีิ�งบดบังทางเล่อกิอ่�นมากิขึ�น และได้กิลายี 
เป็นตัวเล่อกิแรกิเม่�อต้องทดสอบระบบ 
ฟีรอนท์เอนด์ที�พัฒนาด้วยี React

(React Testing Library)

ความสามารถนี�ไม่เพียีงแตุ่ด้งดูดให้มันถูกนำาไปใชุ้สร้าง 
ไมโครเซอร์วิสเท่านั �น แตุ่ถูกนำาไปใชุ้ในบัริบัทอื�น เชุ่น 
ซอฟตุ์แวร์สำาหรับังาน IoT แอนดรอยีด์แอปพลิเคชุัน  
หรือสร้าง serverless ฟังก์ชัุน

Micronaut ทำางานอยีู่บัน Netty เซิร์ฟเวอร์อีกที ทำา
ให้การเขีียีนโปรแกรมในเชุิงปฏิกิริยีานั �นทำาได้ตุรงตุัว  
มีเครื�องมือชุ่วยีเหลือชัุ�นเลิศ

นอกจากนี�ยีังมีฟีเจอร์ที�แนบัมาให้ในตัุว เชุ่น service dis-
covery และ circuit breaker ซ้�งเหมาะกับัสถาปัตุยีกรรม
ยีุคใหม่ที�อยีู่ในรูปแบับัคลาวด์เนทีฟ

Micronaut ถือว่าเป็นผู้ท้าชุิงหน้าใหม่ที�น่าสนใจในตุลาด 
เฟรมเวิร์คที�ทำางานบัน JVM เราเห็นการใชุ้งานมันมากขี้�น 
เรื�อยีๆ ในโปรดักชุัน ทำาให้เราขียีับัมันขี้�นมาอยีู่ในหมวด 
หมู่น่าทดลอง

React Hooks
ทีด็ลีอง

เมื�อตุ้นปีที�ผ่านมา React Hooks ได้ถูกเพิ�มเข้ีาเป็นส่วนหน้�ง 
ขีองเฟรมเวิร์ก React อันโด่งดัง ซ้�งชุ่วยีเพิ�มความสามารถ 
ที �จะใชุ ้สถานะภายีในและฟีเจอร์อ ื �นๆ ขีอง React  
โดยีที�ไม่ตุ้องสร้างคลาส มันนำาเสนอวิธีที�ดูสะอาดกว่าเทคนิค 
การสร้างคอมโพเนนตุ์ระดับัสูง (higher-order compo-
nent) หรือเทคนิค render-props

ไลบัรารีหลายีตัุว อย่ีางเชุ่น Material UI และ Apollo ก็
ได้เปลี�ยีนมาใชุ้มันเป็นที�เรียีบัร้อยีแล้ว แตุ่ก็ยีังมีปัญหา 
อยีู ่บั้างกับัการทดสอบัคอนโพเนนตุ์ที �ใชุ้งาน Hooks 
โดยีเฉพาะกับัการใชุ้ร่วมกับั Enzyme ซ้�งเหตุุการณ์นี �  
ก็นำาไปสู่การประเมิน Enzyme ใหม่ ถ้งความเหมาะสม 
ขีองการเป็นเครื�องมือที�ควรใชุ้

React Testing Library
ทีด็ลีอง

โลกขีอง JavaScript เปลี�ยีนแปลงเคลื�อนไหวค่อนขี้าง 
รวดเร็ว และจากที�เรามีประสบัการณ์มากข้ี�นจากการใชุ้งาน 
เฟรมเว ิร ์ค ค ำาแนะนำาขีองเราจ ้งเปล ี �ยีนไปเชุ ่นก ัน  

React Testing Library เป็นตุัวอยี่างที�ดีขีองเฟรมเวิร์ค 
ที�ยีิ�งใชุ้ล้กลงไปเท่าไหร่ ยีิ�งบัดบัังทางเลือกอื�นมากขี้�น และ 
ได้กลายีเป็นตุัวเลือกแรกเมื�อตุ้องทดสอบัระบับัฟรอนท ์
เอนด์ที�พัฒนาด้วยี React

ทีมขีองเราชุอบัความจริงที �ว่า ชุุดทดสอบัที �เขีียีนด้วยี 
เฟรมเวิร์คนี�เปราะบัางน้อยีกว่าเฟรมเวิร์คทางเลือกอื�น อย่ีาง 
Enzym เพราะคุณถูกส่งเสริมให้แยีกทดสอบัความสัมพันธ์ 
ตุ่างๆ ระหว่างคอมโพเนนตุ์จากกัน ซ้�งตุรงกันขี้ามกับัการ 
ทดสอบัรายีละเอียีดวิธีทำาภายีใน

Styled Component
ทีด็ลีอง

styled components ทำาให้เราสามารถเขีียีน CSS 
เพื�อกำาหนดสไตุล์ขีอง React component ในโค้ดขีอง 
คอมโพเนนตุ์ได ้ตุรงๆ เลยี โดยีใชุ ้เทคนิค tagged 
template literal ขีอง JavaScript เขี้าชุ่วยี ซ้ �งลด 
ความลำาบัากในการจัดการกับั CSS ไปอยี่างมาก และ 
ทำาให้ไม่จำาเป็นที�ตุ้องใชุ้วิธีตุั�งชุื�อตุามธรรมเนียีม (naming 
convention) หรือวิธีการอื�นๆ เพื�อหลีกเลี�ยีงการตุั�งชุื�อ 
ชุนกันใน CSS นอกจากนี�ยีังไม่ตุ้องคอยีจำา CSS จำานวน 
มหาศาลว่ามีอะไรอยีู่ที�ไหนอีกด้วยี

แตุ่แน่นอนว่าการนำา CSS เข้ีาไปใส่ไว้ใน Javascript โดยีตุรง 
เชุ่นนี� ก็อาจทำาให้ยีากขี้�นตุ่อการมองภาพรวมและการ 
จัดการสไตุล์ที�อยู่ีในคอมโพเนนต์ุตุ่างๆ เราจ้งอยีากแนะนำาว่า 
ถ้าจะนำามันไปใชุ้ ให้เข้ีาใจว่ากำาลังแลกกับัอะไรเสียีก่อน

Tensorflow
ทีด็ลีอง

จากการปล่อยีเวอร์ชัุน 2.0 ออกมา ทำาให้ TensorFlow ยีัง 
รักษาความเป็นผู้นำาในอุตุสากรรมขีองการเป็นเฟรมเวิร์ค 
สำาหรับัทำาแมชุชีุนเลิร์นนิง

TensorFlow เริ�มตุ้นจากการเป็นไลบัรารีในการประมวลผล 
เชิุงตัุวเลขี จากนั�นค่อยีๆ ขียีายีกลายีเป็นไลบัรารีที�สนับัสนุน 
วิธีการและสภาพแวดล้อมการประมวลผลที�หลากหลายีใน 
การทำาแมชุชุีนเลิร์นนิง ตุั�งแตุ่ระดับัซีพียีูสำาหรับัโทรศัพท์ 
มือถือ ไปจนถ้งระดับัคลัสเตุอร์ขีองจีพียีูขีนาดใหญ่ 

ระหว่างนั�นก็มีเฟรมเวิร์คเกิดขี้�นมากมายีเพื�อทำาให้งาน 
สร้างเครือขี่ายีและการฝัึกสอนง่ายีขี้�น ในชุ่วงเวลานั�นเอง 
เฟรมเวิร์คอื�นๆ โดยีเฉพาะ PyTorch ได้นำาเสนอโมเดลการ 
เขีียีนโปรแกรมเชุิงคำาสั�ง (imperative programming) 
ออกมา ทำาให้การดีบัั�กและการสั�งงานเป็นเรื�องที�ง่ายีข้ี�น

ปัจจุบััน TensorFlow 2.0 กำาหนดให้การเขีียีนโปรแกรมเชิุง
คำาสั�ง (แบับัดำาเนินการทันที) เป็นค่าเริ�มตุ้นแล้ว และเลือกใชุ้  
Keras เป็น API ระดับัสูงเพียีงตัุวเดียีว แม้การเปลี�ยีนแปลงนี� 
จะทำาให้การใชุ้งาน TensorFlow ทันสมัยีมากขี้�นและทำา 
ให้มันแขี่งขีันกับั PyTorch ได้ แตุ่มีหลายีส่วนถูกเขีียีนขี้�น 
ใหม่อยี่างมีนัยีสำาคัญ ซ้ �งบั่อยีครั �งทำาให้ส่วนตุ่างๆ ไม ่
สามารถเข้ีากันได้กับัขีองเก่าที�มี ทั�งเครื�องมือและเฟรมเวิร์ค 
ตุ่างๆ ที�อยู่ีในระบับันิเวศขีอง Tensorflow เดิมจะไม่สามารถ 
ทำางานกับัเวอร์ชัุนใหม่ได้ทันที

ดังนั �นชุ่วงเวลานี�ลองพิจารณาว่าคุณอยีากจะออกแบับั 
และทำาการทดลองใน TensorFlow 2.0 แตุ่ยี้อนมัน 
กลับัไปใชุ้เวอร์ชัุนแรก เพื�อให้บัริการและรันโมเดลในโปรดัก 
ชัุนหรือไม่

Fairseq
ประเมิน

Fairseq เป็นชุุดเครื �องมือสำาหรับัการสร้างโมเดลแบับั 
ลำาดับัสู่ลำาดับั (sequence-to-sequence) โดยี Facebook 
AI Research

ซ้�งทำาให้นักวิจัยีและนักพัฒนาสามารถนำาโมเดลที�ทำาขี้�น 
เฉพาะมาฝึักสอนเพื�อสร้างโมเดลที�รองรับั งานแปล สรุปความ  
ออกแบับัโมเดลภาษา และงานอื�นๆ ทางภาษาธรรมชุาติุ

สำาหรับัผู้ใชุ้ PyTorch นี�เป็นตัุวเลือกที�ดี เนื�องจาก Fairseq 
ให้โค้ดตุัวอยี่างสำาหรับัอ้างอิงโมเดลแบับัลำาดับัสู ่ลำาดับั 
หลากหลายีรูปแบับัด้วยีกัน รองรับัการฝัึกสอนโมเดลแบับั
กระจายีข้ีามหลายี GPU และหลายีเครื�อง ตุ่อขียีายีได้ง่ายี  
และมีกลุ่มโมเดลที�ผ่านการฝัึกสอนมาล่วงหน้าให้เลือกใชุ้ 
หน้�งในนั�นคือ RoBERTa ซ้�งเป็นโมเดลที�ปรับัปรุงประสิทธิ
ภาพตุ่อยีอดจาก BERT อีกที

https://reactjs.org/docs/hooks-intro.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/material-ui
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/apollo
https://testing-library.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/enzyme
https://www.styled-components.com/
https://www.tensorflow.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/pytorch
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/keras
https://github.com/pytorch/fairseq
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/pytorch
https://github.com/pytorch/fairseq/blob/master/examples/roberta/README.md
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bert
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Gatsby.js เป็นเฟีรมเวิร์คที�ใช้ใน 
กิารเขียีนเว็บแอปพลิเคชันใน 
สถาปัตยีกิรรมรูปแบบ JAMstack  
มันแบ่งโค้ดและข้อมูลออกิจากิกัิน 
ให้้ในตัวเพ่�อลดเวลาในกิารโห้ลด 
ห้น้าเพจลง และดึงข้อมูลห้น้าถัด 
ไปเตรียีมไว้ก่ิอน เพ่�อเพิ�ม 
ประสิทธิ์ภาพความเร็วระห้ว่าง 
กิารท่องเว็บแอปพลิเคชัน

(Gatsby.js)

Quarkus เป็นเฟีรมเวิร์คสำาห้รับ 
สร้างแอปพลิเคชันด้วยีภาษา  
Java ที�พัฒนาโดยี Red Hat  
ออกิแบบโดยีให้้ความสำาคัญกัิบ 
คอนเทเนอร์ไว้ก่ิอน มันใช้เวลาสั�น 
มากิในกิารเริ�มต้นทำางาน 
และใช้พ่�นที�ห้น่วยีความจำาน้อยี

(Quarkus)

ภาษาและ
เฟรมเวิิร์ก
—

Flair
ประเมิน

Flair เป็นเฟรมเวิร์คที�เรียีบัง่ายีสำาหรับังานประมวลผล 
ภาษาธรรมชุาตุิ มันมีพื�นฐานอยีู่บันภาษา Python และ 
ครอบัค ุลมงานมาตุรฐานในภาษาธรรมชุาตุ ิ  เชุ ่น 
การรู้จำาชืุ�อ (named entity recognition: NER), วจีวิภาค  
(part-of-speech tagging: PoS), การแก้ปัญหาความกำากวม 
(word-sense disambiguation), และการจัดแบ่ังประเภท 
และยีังทำางานได้แม่นยีำาในงานตุ่างๆ ด้วยีเชุ่นกัน

Flair มี API ที�เรียีบัง่ายี และพยีายีามรวมเอมเบัดดิงขีองคำา 
และเอกสารหลากหลายีรูปแบับัไว้เป็นหน้�งเดียีว ซ้�งรวมไปถ้ง 
BERT, Elmo และเอ็มเบ็ัดดิงขีอง Flair เองด้วยี

นอกจากนี� Flair ยีังรองรับัการประมวลหลายีภาษาธรรม
ชุาตุิ ตุัวเฟรมเวิร์คเองถูกสร้างขี้�นบัน Pytorch อีกทีหน้�ง 
พวกเราใชุ้ Flair อยีูใ่นบัางโครงการ และชุอบัในความง่ายี 
ในการใชุ้งานและความเรียีบัง่ายีที�ทรงพลังขีองมัน

Gatsby
ประเมิน

Gatsby.js เป็นเฟรมเวิร์คที�ใชุ้ในการเขีียีนเว็บัแอปพลิเคชัุน
ในสถาปัตุยีกรรมรูปแบับั JAMstack 

ส่วนหน้ �งขีองแอปพลิเคชุันจะถูกสร้างตุั �งแตุ่ตุอนตุอ
นบัิลด์ไทม์และถูกดีพลอยีในลักษณะขีองเว ็บัไซตุ์ท ี � 
แสดงผลได้อยี่างเดียีว (static site) ความสามารถส่วนที� 
เหลือจะถูกจัดการตุ่อด้วยี Progressive web appli-
cation (PWA) ที�ทำางานบันเบัราว์เซอร์ แอปพลิเคชุัน 
ล ักษณะนี �สามารถทำางานได ้โดยีไม ่ตุ ้องพ ้ � งโค ้ดฝั ั � ง 
เซิร์ฟเวอร์เลยี เพื�อจัดการเนื�อหาขีองเว็บัไซตุ์ โดยีทั�วไป 
แอปพลิเคชัุนจะเรียีก API จากเซอร์วิสภายีนอกหรือโซลูชัุน 
SaaS โดยีตุรงแทน

ในกรณีขีอง Gatsby.js โค้ดทั�งหมดจะถูกเขีียีนด้วยี React 
ซ้�งเฟรมเวิร์คได้ปรับัแตุ่งประสิทธิภาพความเร็วมาให้ในตุัว  
เพื�อผู้ใชุ้จะรู้ส้กลื�นในการใชุ้งาน โดยีมันแบ่ังโค้ดและข้ีอมูล 

ออกจากกันให้ในตัุว เพื�อลดเวลาในการโหลดหน้าเพจลง และ 
ด้งขี้อมูลหน้าถัดไปเตุรียีมไว้ก่อน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ 
ความเร็วระหว่างการท่องเว็บัแอปพลิเคชัุน

เรายีังสามารถเรียีก API ตุ่างๆ ผ่าน GraphQL และมีส่วน 
ตุ่อขียีายีเพิ�มเตุิมหลายีตุัวที�ชุ่วยีให้การเชุื�อมตุ่อกับัระบับั 
อื�นเรียีบัง่ายีข้ี�น

GraphQL 
ประเมิน

หลายีโครงการขีองเราประสบัความสำาเร ็จในการนำา  
GraphQL ไปใชุ้งาน เราได้พบับัางรูปแบับัการใชุ้งานที� 
น่าสนใจอีกด้วยี หน้�งในนั�นคือการใช้้ GraphQL เป็นต่วรวบ
รวมข้อม้ลำทางฝัั่�งเซิร์ฟเวอร์ 

ถ้งอยี่างนั�นก็ตุาม เรากังวลว่ามันจะถูกนำาไปใชุ้งานอยี่าง 
ผิดๆ หรืออาจมีบัางปัญหาเกิดขี้�นได้ ตุัวอยี่างเชุ่น ปัญหา 
ประสิทธิภาพที�เกิดจากงานคิวรี�ประเภท N+1 หรือความ 
ซับัซ้อนที�เกิดจากการเพิ�มโค้ดตัุ�งตุ้นจำานวนมากเมื�อตุ้องการ 
เพิ�มโมเดลใหม่เขี้าไป ซ้�งก็มีทางหลบัปัญหาเหล่านี�ด้วยีกัน 
หลายีวิธี เชุ่นการทำาคิวรีแคชุชิุง

แม้มันจะไม่ใชุ่คำาตุอบัขีองทุกปัญหา แตุ่ก็น่าลองประเมินดู 
ว่าควรนำา GraphQL ไปใชุ้ในส่วนไหนขีองสถาปัตุยีกรรม
ขีองคุณ

KotlinTest
ประเมิน

KotlinTest คือเครื�องมือที�อยีู่ได้ด้วยีตุัวเองเพื�อใชุ้ทดสอบั 
สำาหรับัระบับันิเวศขีองภาษา Kotlin ที�ทีมขีองพวกเราชืุ�นชุอบั 
มันสามารถทำา property-based testing ได้ ซ้�งเป็น 
เทคนิคที � เราพูดให้ความสำาคัญไปในเรดาร์คร ั �งก ่อน
ขี้อแตุกตุ่างที �ส ำาคัญ คือ มันรองรับัวิธ ีการเขีียีนการ 
ทดสอบัหลากหลายีรูปแบับัเพื�อจัดโครงสร้างชุุดทดสอบั
ให้เหมาะสม และมีตุัวจับัคู่เปรียีบัเทียีบั (matchers) ที� 
ครบัครันชุ่วยีให้การเขีียีนชุุดทดสอบัสามารถเล่าเป็นเรื�องร
าวผ่าน DSL ที�งดงาม

NestJS
ประเมิน

NestJS คือ Node.js เฟรมเวิร์คสำาหรับัทำางานที�ฝัั�งเซิร์ฟ 
เวอร์ ซ้�งพัฒนาด้วยีภาษา TypeScript ด้วยีการเชืุ�อมระบับั 
นิเวศที�อุดมสมบัูรณ์ขีองชุุมชุน node ตุ่างๆ เขี้าด้วยีกัน 
ทำาให้ NestJS เตุรียีมสถาปัตุยีกรรมที�มีพร้อมทุกอยี่าง 
สำาหรับัสร้างเว็บัแอปพลิเคชัุน 

NestJS ถูกพัฒนาขี้ �นมาด้วยีความตุั �งใจให้นักพัฒนา 
ใชุ้เวลาในการเรียีนรู้น้อยีตุัวเฟรมเวิร์คน้อยี มันยีังรองรับั 
โปรโตุคอลหลากหลายี เชุ่น GraphQL  Websocket 
และไลบัรารี ORM ขีองค่ายีตุ่างๆ

Paged.js
ประเมิน

เมื�อใชุ้ HTML และเทคโนโลยีีที�เกี�ยีวข้ีองในการสร้างหนังสือ 
และสิ�งพิมพ์แล้ว การจัดหน้าให้เหมาะสมเป็นสิ�งที�ตุ้องคำาน้ง 
ถ้ง ซ้�งรวมถ้งการ ใส่เลขีหน้า การนับัจำานวนหน้า องค์ประกอบั 
ในแตุ่ละหน้าที �ซำ �ากันในส่วนหัวและส่วนท้ายีขีองหน้า 
รวมไปถ้งกลไกตุ่างๆ เพื�อหลีกเลี�ยีงกรณีขี้�นหน้าใหม่แบับั
แปลกๆ
Paged.js เป็นโอเพนซอร์สไลบัรารีที�เติุมเต็ุมส่วนที�ขีาดหายี 
สำาหรับัมาตุรฐาน Paged Media และมาตุรฐาน Gener-
ated Content for Paged Media ขีอง CSS module  
แม้ว่า Paged.js ยัีงอยู่ีในชุ่วงขีองการทดลอง แตุ่ก็สามารถชุ่วยี
เติุมเต็ุมชุ่องว่างที�สำาคัญ เรื�อง “เขีียีนครั�งเดียีว ตีุพิมพ์ได้ทุกที�” 
 ขีอง HTML

Quarkus
ประเมิน

Quarkus เป็นเฟรมเวิร์คสำาหรับัสร้างแอปพลิเคชัุนด้วยีภาษา  
Java ที �พัฒนาโดยี Red Hat ออกแบับัโดยีให้ความ 
สำาคัญกับัคอนเทเนอร์ไว้ก่อนและรองรับัสถาปัตุยีกรรม 
แบับัคลาวด์เนทีฟ มันใชุ้เวลาสั�นมากในการเริ�มตุ้นทำาง
าน (ระดับัสิบัมิลลิวินาที) และใชุ้พื�นที�หน่วยีความจำาน้อยี 
ทำาให้เหมาะมากกับั FaaS (Function as a Service)  

https://github.com/pytorch/fairseq
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/pytorch
https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Part-of-speech_tagging
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bert
https://www.gatsbyjs.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/jamstack
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_web_applications
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_web_applications
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/graphql
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/graphql-for-server-side-resource-aggregation
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/graphql-for-server-side-resource-aggregation
https://github.com/kotlintest/kotlintest
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/property-based-unit-testing
https://nestjs.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/graphql
https://www.pagedmedia.org/paged-js/
https://www.w3.org/TR/css-page-3/
https://www.w3.org/TR/css-gcpm-3/
https://quarkus.io/


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

TECHNOLOGY RADAR |  27

กิารทดสอบแบบอัตโนมัติ 
กัิบกิารสร้างสภาพแวดล้อมที�ไว้ใจได้ 
เป็นประเด็นที�อยีู่กัินเสมอมา 
Testcontainers เป็นไลบรารี 
ที�ช่วยีจัดกิารปัญห้านี�ทำาให้้สิ�งพึ�งพาอ้างอิง
ถูกิหุ้้มด้วยีคอนเทเนอร์

(Testcontainers)

ภาษาและ
เฟรมเวิิร์ก
—

หรือเซอร์วิสที�มีการปรับัขียีายีขี้�นหรือลงบั่อยีๆ จากระบับั 
ควบัคุมคอนเทเนอร์ 

Quarkus นั �นเหมือนกับั Micronaut ตุรงที �สามารถ
ใชุ้เทคนิคคอมไพล์ล่วงหน้าในการทำา dependency 
injection ณ ตุอนคอมไพล์ไทม์ และสามารถหลีกเลี�ยีงการ
เสียีค่าใชุ้จ่ายี ณ  รันไทม์จากการใชุ้รีเฟลคชัุน มันยัีงสามารถ 
ทำางานร่วมกับัอิมเมจขีอง GraalVM Native ได้ดี ซ้�งยีิ�งชุ่วยี 
ให้ลดเวลาในการเริ�มตุ้นทำางานลงได้อีก

Quarkus รองรับัโมเดลการเขีียีนโปรแกรมทั�งเชุิงปฏิกิริยีา 
(reactive programming) หรือเชุิงคำาสั�ง (imperative 
programming) เคียีงข้ีางกับั Micronaut และ Helidon 
ขีณะนี� Quarkus กำาลังเป็นผู้นำายีุคใหม่ขีองเฟรมเวิร์ค 
สำาหรับัภาษา Java ที�พยีายีามปรับัปรุงประสิทธิภาพขีองเวลา 
ในการเริ�มตุ้นทำางานและการใชุ้หน่วยีความจำา โดยีไม่ทำาให้
นักพัฒนาเสียีประสิทธิผลการทำางาน

มันได้รับัความสนใจจากชุุมชุนนักพัฒนามากขี้�นเรื �อยีๆ 
และน่าจับัตุามองไว้

SwiftUI
ประเมิน

Apple เลือกเปลี�ยีนแปลงครั�งใหญ่ด้วยีการนำาเสนอ SwiftUI 
ซ้�งเป็นเฟรมเวิร์คที�ใชุ้สร้างส่วนตุ่อประสานผู้ใชุ้สำาหรับัแพลตุ
ฟอร์ม macOS และ iOS 

เราชุอบัการตุัดสินใจขีอง SwiftUI ที �เลือกทิ�งความสัม 
พันธ์ที�งุ่มง่ามระหว่าง Interface Builder และ Xcode 
ไปใชุ้วิธีใหม่ที �เป็นการประกาศ ที�มีความสอดประสาน 
ระหว่างกันโดยีมีโค้ดเป็นศูนยี์กลาง คุณสามารถเทียีบัโค้ด 

และการแสดงผลขีองมันแบับัเคียีงข้ีางกันใน XCode 11 ทำา
ให้ประสบัการณ์การพัฒนาดีข้ี�นกว่าเดิมมาก

SwiftUI เฟรมเวิร์คได้รับัแรงบัันดาลใจมาจากโลก React.js 
ที�เป็นผู้นำาด้านการพัฒนาเว็บัไซต์ุในชุ่วงหลายีปีมานี� การรอง 
รับัการใชุ้ค่าขี้อมูลที�ไม่เปลี�ยีนรูป (Immutable values) 
ในโมเดลขีองการแสดงผล (view model) และการรองรับั
กลไกการเปลี�ยีนแปลงข้ีอมูลแบับัไม่พร้อมกัน (asynchro-
nous update) ทำาให้มันรวมเป็นหน้�งเดียีวกับัการเขีียีน 
โปรแกรมเชิุงปฏิกริยีา ทำาให้นักพัฒนามีทางเลือกอื�นที�เป็น
แบับัเนทีฟ นอกเหนือจากเฟรมเวิร์คประเภทเดียีวกัน อย่ีาง 
React Native หรือ Flutter

แม้ SwiftUI จะเป็นตัุวแทนที� Apple วางไว้สำาหรับัอนาคตุ 
การพัฒนาส่วนตุ่อประสานผู้ใชุ้ แตุ่มันยีังค่อนขี้างใหม่ 
และตุ้องให้เวลากว่ามันจะเขี้าที� เราตุั�งตุารอที�จะเห็นคู่มือ 
การใชุ้งานที�ดีขี้�นและการเกิดขีองชุุมชุนนักพัฒนาที�ร่วม
กันตุั�งแนวปฏิบััตุิตุ่างๆ สำาหรับัทำาการทดสอบั SwiftUI 
และห่วงทางวิศวกรรมอื�นๆ

Testcontainers
ประเมิน

การทดสอบัแบับัอัตุโนมัติุกับัการสร้างสภาพแวดล้อมที�ไว้ใจ 
ได้ เป็นประเด็นที�อยีู่คู่กันมาเสมอ โดยีเฉพาะอยี่างยีิ�งเมื�อ 
จำานวนส่วนประกอบัที�ระบับัสมัยีใหม่ตุ้องพ้�งพาอ้างอิงกลับั
มีสูงข้ี�นเรื�อยีๆ Testcontainers เป็นไลบัรารีสำาหรับัภาษา 
Java ที�ชุ่วยีจัดการปัญหานี�ด้วยีการทำาให้สิ�งที�พ้�งพาอ้างอิง
นั�นถูกหุ้มด้วยีคอนเทเนอร์อีกทีก่อนจะทำาการทดสอบั

สิ�งนี�มีประโยีชุน์อยี่างมากสำาหรับัเปิดและปิดฐานขี้อมูลอยีู่ 
เรื�อยีๆ เพื�อใชุ้ในการทดสอบั แตุ่ไม่ใชุ่แค่นั�นมันสามารถนำา 

ไปใชุ้หุ ้มเบัราว์เซอร์ได้ด้วยีเพื �อทำาการทดสอบัส่วนตุ่อ 
ประสานผู ้ใชุ้ ทีมขีองเราพบัว่าไลบัรารีตุัวนี �ชุ่วยีทำาให้ 
การทดสอบัการเชุื�อมตุ่อขีองแตุ่ละระบับัน่าเชุื �อถือมาก
ขี้�น อีกทั�งยีังสามารถเขีียีนโปรแกรมสั�งการได้ มีขีนาดเล็ก  
และเมื�อใชุ้งานเสร็จแล้วสามารถโยีนคอนเทเนอร์ทิ�งได้เลยี

Enzyme
เฝ้้าระวััง

ส่วนใหญ่เรามักไม่ยี้ายีเครื �องมือที �ถ ูกแทนที �แล้วไปที � 
กลุ ่มเฝั้าระวังในเรดาร์ แตุ่ทีมขีองเรารู ้ส้กอยี่างยีิ �งว่า  
Enzyme (เครื �องมือไว้ทดสอบัระดับัยีูนิตุขีองคอมโพ 
เนนตุ์ส่วนตุ่อประสานผู้ใชุ้ขีอง React) ควรถูกแทนที�โดยี 
React Testing Library ได้แล้ว เนื�องจากหลายีทีมพบัว่า 
Enzyme มุ ่งเน้นไปที �การทดสอบัสถานะภายีในคอม 
โพเนนตุ์ ซ้�งนำาไปสู่การสร้างชุุดทดสอบัที�เปราะบัางและ 
ยีากในการบัริหารเปลี�ยีนแปลง

https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/micronaut
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/graalvm
https://helidon.io/#/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-native
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/flutter
https://www.testcontainers.org/
http://airbnb.io/enzyme/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://testing-library.com/docs/intro
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