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เกีี่�ยวกัี่บเรดาร์
เทคู่โนํโลยี
พวกเรา Thoughtworkers ล้วนม่ความหลงใหลในเที่คโนโลยี่ เรา
สร้าง วิจัำยี ที่ด้สอบ เปิด้โอเพนซอร์ส ผู้ลิตังานเข่ยีน และม่เป้า
หมายี ท่ี่�จำะยีกระดั้บเที่คโนโลย่ีให้ด่้ข่�นอยี่างต่ัอเนื�องเพื�อทุี่กคน
และทุี่กธุรกิจำ พันธกิจำของพวกเราคือ “ผู้ลักดั้นความเป็นเลิศที่าง
ซอฟต์ัแวร์ และปฏิิวัติัอุตัสาหกรรมไอท่ี่ให้ด่้ข่�นกว่าเดิ้ม” การจัำด้
ที่ำาและแบ่งปัน เที่คโนโลย่ีเรด้าร์ก็เพื�อสนับสนุนพันธกิจำน่�

คณะกรรมการท่ี่�ปรึกษาของ ThoughtWorks ซึ�งประกอบไปด้้วยี
ผู้้้นำาและผู้้้เชุ่�ยีวชุาญในเที่คโนโลยี่หลากหลายีด้้านท่ี่�มารวมตััวกัน
เป็นประจำำาในทุี่กปี เพื�อพ้ด้คุยีแลกเปล่�ยีนถึงแผู้นยีุที่ธศาสตัร์ที่าง
เที่คโนโลยี่ภายีในของ ThoughtWorks เอง และแนวโน้มของ
เที่คโนโลยี่ท่ี่�กำาลังม่บที่บาที่สำาคัญในอุตัสาหกรรมโลกในขณะนั�น

การรวบรวมผู้ลการประชุุมดั้งกล่าวถ้กจัำด้ที่ำาขึ�นเป็นเรด้าร์
เที่คโนโลยี่ฉบับน่� โด้ยีนำาเสนอในร้ปแบบท่ี่�เป็นประโยีชุน์กับทุี่ก
คนในวงการ ตัั�งแต่ันักพัฒนาจำนถึงผู้้้บริหารระดั้บส้ง ตััวเนื�อหานั�น
เราเจำตันาสรุปให้กระชัุบได้้ใจำความ หากอยีากที่ราบถึงรายี
ละเอ่ยีด้เพิ�มเติัมเราขอส่งเสริมให้คุณที่ด้ลองใชุ้เที่คโนโลยี่เหล่านั�น
ด้้วยีตััวคุณเอง

เรด้าร์เที่คโนโลยี่ใชุ้แผู้นภาพวงกลมในการนำาเสนอข้อม้ล โด้ยีแบ่ง
พื�นท่ี่�ออกเป็น 4 กลุ่มดั้งน่� เที่คนิค เครื�องมือ แพลตัฟอร์ม ภาษา
และเฟรมเวิร์ค ในกรณ่ท่ี่�บางเรื�องสามารถจัำด้ ลงได้้หลายีกลุ่มเรา
จำะจัำด้ลงในกลุ่มท่ี่�เหมาะสมท่ี่�สุด้ นอกจำากนั�นเรายีังจัำด้กลุ่มเรื�อง
ต่ัางๆ แล้วแบ่งตัามวงแหวน ออกเป็น 4 ระดั้บเพื�อสะท้ี่อนมุมมอง
ตัำาแหน่งของเที่คโนโลยี่ ตัามความคิด้เห็นของเรา

หากสนใจำประวัติัเพิ�มเติัมเก่�ยีวกับเรด้าร์เที่คโนโลยี่สามารถด้้เพิ�ม
เติัมได้้ท่ี่ thoughtworks.com/radar/faq.

https://thght.works/3c9PZdj
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เฝาระวัง เฝาระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนําไปใช นําไปใช

เรด้าร์ของเราม่การเปล่�ยีนแปลงตัลอด้เวลาเพื�อนำาเสนอ
สิ�งใหม่ เที่คโนโลยี่ท่ี่�ไม่ม่การเปล่�ยีนแปลงจำะถ้กที่ำาให้จำาง
ลงซึ�งไม่ได้้หมายีความว่าเที่คโนโลยี่นั�นๆ ไม่ม่คุณค่าแต่ั
เนื�องด้้วยีพื�นท่ี่�ของเรด้าร์นั�นม่จำำากัด้

เฝ้้าระวัง (Hold)
ควรด้ำาเนินการด้้วยีความระมัด้ระวัง

ประเมิืนํ (Assess)
ม่ความคุ้มค่าท่ี่�จำะสำารวจำเพื�อที่ำาความเข้าใจำว่าม่ผู้ลต่ัอ
องค์กรอยี่างไร

ทดลอง (Trial)
เราเห็นถึงความคุ้มค่าท่ี่�จำะศึกษาเพิ�มเติั�ม มันสำาคัญท่ี่�จำะ
เข้าใจำวิธ่การได้้มาซึ�งความสามารถน่� องค์กรควรที่ด้ลอง
ใชุ้เที่คโนโลยี่น่�ในโครงการท่ี่�รับความเส่�ยีงได้้

นํําไปใช้� (Adopt) 
เราสนับสนุนให้นำาเที่คโนโลยี่เหล่าน่�ไปใชุ้ได้้ทัี่นท่ี่ซึ�งเรา
เองได้้นำาไปใชุ้แล้วในโครงการต่ัางๆ ท่ี่�ม่ความเหมาะสม

ใหมื�

เลื�อนํเข�า/ออกี่

ไมื�มีืกี่ารเปลี�ยนํแปลงภาพรวมื 
ของเรดาร์
เรด้าร์ คือการติัด้ตัามเที่คโนโลย่ีท่ี่�น่าสนใจำซึ�งเราเร่ยีกว่า 
หัวข้อ เรานำาเสนอเรด้าร์เที่คโนโลย่ีฉบับน่�เป็นแผู้นภาพ
วงกลม โด้ยีแบ่งประเภที่ออกตัามเส่�ยีวและวงแหวน โด้ยี
เส่�ยีวสื�อถึงประเภที่ของหัวข้อต่ัางๆ ในขณะท่ี่�วงแหวนสื�อถึง
ระดั้บชัุ�นของการนำาเที่คโนโลย่ีนั�นไปใชุ้ตัามความเห็นของเรา

หัวข้อต่ัางๆ สื�อถึงเที่คโนโลย่ีหรือเที่คนิคท่ี่�ม่บที่บาที่สำาคัญต่ัอ
การพัฒนาซอฟต์ัแวร์ หัวข้อเป็นสิ�งท่ี่�เคลื�อนไหวได้้ เมื�อระดั้บ
ชัุ�นในวงแหวนม่การเปล่�ยีนตัำาแหน่งไป ปกติัเมื�อม่การขยีับขึ�น
จำะสื�อถึงระดั้บความมั�นใจำกับเที่คโนโลย่ีท่ี่�เพิ�มมากขึ�นตัาม
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ประเด็นํเด�นํในํฉบับนีํ�
เทคู่โนํโลยีท�ามืกี่ลางวิกี่ฤตกี่ารณ์

ดั้�งคำากล่าวท่ี่�ว่า “สถานการณ์์สร้างวีีรบุุรุษฉัันใด ควีาม
จำำาเป็็นสร้างนวัีตกรรมฉัันนั�น” 

ท่ี่�ผู่้านมาบางบริษัที่อาจำเคยีที่ด้ลองที่ำางานที่างไกลอยี้่บ้าง
จำากท่ี่�เที่คโนโลยี่ด้้านการสื�อสารที่างไกลเริ�มม่ความพร้อม
มากพอ แต่ัทัี่นใด้นั�นการเกิด้โรคระบาด้ครั�งใหญ่บังคับให้
บริษัที่ทัี่�วโลกต้ัองเร่งปรับตััวและเปล่�ยีนพื�นฐานการที่ำางาน
ไปอยี่างสิ�นเชิุงเพื�อรักษาธุรกิจำไว้ มาในวันน่�หลายีคนสังเกตั
เห็นแล้วว่า “การที่ำางานแบบ WFH” กับ “การถ้กบังคับให้ 
WFH เพราะม่โรคระบาด้” มันแตักต่ัางอย่ีางสิ�นเชิุง เราเชืุ�อ
ว่าในอนาคตัโลกต้ัองใชุ้เวลาอ่กนานกว่าจำะปรับตััวเพื�อให้ 
การที่ำางานที่างไกลที่ำาได้้เต็ัมประสิที่ธิภาพเหมือนเคยี  
ก่อนหน้าน่�แม้แต่ัเราเองก็ไม่เชืุ�อว่าการสร้างเรด้าร์แบบ 
ที่างไกลเป็นเรื�องท่ี่�เป็นไปได้้ แต่ัตัอนน่�เราก็ที่ำามันแล้ว เรด้าร์
ฉบับน่�เป็นฉบับแรกท่ี่�จัำด้ที่ำาขึ�นโด้ยีไม่เจำอตััวกันเลยี 

เพราะเราไม่อาจำนิ�งเฉยีไม่พ้ด้ถึงวิกฤติัท่ี่�กำาลังเกิด้ขึ�น  
เราถึงสื�อมันผู่้านหัวข้อต่ัางๆ ท่ี่�พยีายีามเป็นตััวชุ่วยีให้กับ
ความต้ัองการอันเร่งด่้วนน่� เพื�อที่ำาให้การที่ำางานร่วมกัน 
แบบที่างไกลเกิด้ประสิที่ธิภาพส้งสุด้ แต่ัหัวข้อท่ี่�ว่า “การจำะ
ที่ำางานร่วมกันแบบที่างไกลให้ด่้ท่ี่�สุด้ต้ัองที่ำาอยี่างไร” เป็น
หัวข้อท่ี่�ลึกและม่รายีละเอ่ยีด้ปล่กยี่อยีมาก แน่นอนว่าการ 
จัำด้ที่ำาเรด้าร์ในร้ปเล่มเชุ่นน่�ม่ข้อจำำากัด้ เราจึำงม่ชุ่องที่างอื�น
นอกจำากเรด้าร์ฉบับน่� เชุ่น รายีการ พอด้แคสต์ั ท่ี่�เราคุยีแลก
เปล่�ยีนประสบการณ์การสร้างเรด้าร์จำากที่างไกล อ่กทัี่�งยีังม่
บที่ความเก่�ยีวกับประสบการณ์ต่ัางๆ ท่ี่�รวมคำาแนะนำาเก่�ยีว
กับการที่ำางานที่างไกลอยี่างม่ประสิที่ธิภาพเอาไว้ ม่งาน
สัมมนาออนไลน์ท่ี่�พ้ด้ถึงกลยีุที่ธ์การที่ำางานในชุ่วงวิกฤตั และ
ม่ลิงค์เชืุ�อมโยีงไปถึงเอกสารอื�นๆ ของ ThoughtWorks ซึ�ง
หนึ�งในนั�นคือค่้มือการที่ำางานที่างไกล

ทุกี่อย�างคู่ือซอฟต์แวร์

บ่อยีครั�งท่ี่�เราคอยีสนับสนุนให้ส่วนอื�นๆ ในระบบนิเวศของ
การพัฒนาซอฟต์ัแวร์นำาหลักปฏิิบัติัที่างวิศวกรรมท่ี่�ท่ี่ม
พัฒนาซอฟต์ัแวร์แบบอไจำล์เป็นผู้้้บุกเบิกไปปรับใชุ้ เราหวน
กลับมาพ้ด้เรื�องน่�อยี้่บ่อยีครั�งเพราะเราพบกลุ่มใหม่ในระบบ
นิเวศน่�อยี้่เรื�อยีๆ ท่ี่�นำาคำาแนะนำาน่�ไปปรับใชุ้ได้้ไม่ถึงไหนเลยี 
สำาหรับเรด้าร์ฉบับน่�เราจึำงตััด้สินใจำเร่ยีกร้องมันอ่กครั�งหนึ�ง 
ผู่้านหัวข้อต่ัางๆ เชุ่น การกำาหนด้โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้ 
การกำาหนด้ไปป์ไลน์ด้้วยีโค้ด้ หัวข้อมากมายีด้้านการปรับ
แต่ังโครงสร้างพื�นฐาน หัวข้อท่ี่�เก่�ยีวกับไปป์ไลน์แมชุชุ่นเลิร์น
นิง และม่หัวข้อท่ี่�เก่�ยีวข้องกับการปรับใชุ้หลักวิศวกรรม
ซอฟต์ัแวร์อื�นๆ อ่ก

เรายีังพบว่าท่ี่มท่ี่�เป็นเจ้ำาของเรื�องนั�นไม่กล้านำาหลักปฏิิบัติั
ที่างวิศวกรรม เชุ่น การที่ำาให้กระบวนการเป็นอัตัโนมัติั  
การเชืุ�อมต่ัอกันอย่ีางต่ัอเนื�อง การสร้างชุุด้ที่ด้สอบ ไป
ประยีุกต์ัใชุ้อยี่างจำริงจัำง ซึ�งเราเข้าใจำด่้ว่าพวกเค้าม่ปัจำจัำยี
มากมายีคอยีขัด้ขวางไม่ให้การเคลื�อนไหวน่�ที่ำาได้้เร็ว เชุ่น 
ปัญหาความซับซ้อน (ท่ี่�เกิด้จำากโด้เมนปัญหาเอง หรือท่ี่�ไม่
ตัั�งใจำให้เกิด้) การขาด้ความร้้ ปัญหาการเมืองภายีใน  
การขาด้เครื�องมือสนับสนุน และยัีงม่เหตุัผู้ลอื�นอ่กมาก 
อยี่างไรก็ตัามประโยีชุน์ท่ี่�องค์กรจำะได้้รับเมื�อปรับใชุ้หลัก
ปฏิิบัติัที่างวิศวกรรมแบบอไจำล์มันชัุด้เจำนและคุ้มค่าท่ี่�จำะ
ลงทุี่นเพื�อให้ได้้มา

โลกี่ของข�อมื่ลที�กี่ําลังพร�อมืและ
ขยายออกี่

แนวที่างหนึ�งท่ี่�กระจำายีตััวไปตัามหัวข้อต่ัางๆ ในเรด้าร์ฉบับ
น่� จัำบประเด็้นไปท่ี่�เรื�องความพร้อมของโลกข้อม้ล โด้ยีให้
ความสำาคัญไปท่ี่�เที่คนิคและเครื�องมือสำาหรับใชุ้วิเคราะห์
ข้อม้ลและแมชุชุ่นเลิร์นนิงโด้ยีเฉพาะ เริ�มจำากท่ี่�เราสังเกตั
เห็นว่าในงานด้้านการประมวลผู้ลภาษาธรรมชุาติั (NLP) 
ต่ัางม่พัฒนาการและนวัตักรรมออกใหม่อยี่างต่ัอเนื�อง 

เราร้้สึกยิีนด่้ท่ี่�เห็นเครื�องมือสำาหรับสร้างแมชุชุ่นเลิร์นนิง
ประเภที่ท่ี่�ที่ำางานได้้อยี่างครบวงจำรเกิด้ขึ�นใหม่อยี้่ตัลอด้และ
ท่ี่�ม่อยี้่เดิ้มก็เติับโตัอยี่างต่ัอเนื�อง ซึ�งชุุด้เครื�องมือเหล่าน่�เกิด้
จำากการนำาหลักปฏิิบัติัที่างวิศวกรรมท่ี่�เข้มแข็งมาใชุ้ร่วมกับ
เครื�องมือต่ัางๆท่ี่�ที่ำางานได้้ด่้กับกระบวนการที่ำางานแบบ 
อไจำล์ อันเป็นการพิส้จำน์ให้เห็นว่า “แมชุชุ่นเลิร์นนิงก็เป็น
ซอฟต์ัแวร์เหมือนกัน” สามารถใชุ้หลักการพัฒนาแบบ
เด่้ยีวกันได้้ 

ในส่วนของสถาปัตัยีกรรมแบบกระจำายีศ้นยี์อยี่าง 
ไมโครเซอร์วิส เราเห็นความสนใจำท่ี่�เพิ�มขึ�นอยี่างมากท่ี่�จำะ
นำาสถาปัตัยีกรรมด้าต้ัาเมชุ (data mesh) มาใชุ้ร่วมด้้วยี 
ซึ�งคือสถาปัตัยีกรรมท่ี่�รองรับการขยีายีของข้อม้ลและที่ำาให้
การแลกเปล่�ยีนข้อม้ลเชิุงวิเคราะห์ระหว่างเซอร์วิสที่ำาได้้
อยี่างม่ประสิที่ธิภาพ จำากท่ี่�อุตัสาหกรรมเริ�มตัั�งคำาถามอยี่าง
จำริงจัำงว่าข้อม้ลควรถ้กจัำด้การอยี่างไรในระบบสมัยีใหม่ และ
จำากทิี่ศที่างโด้ยีรวมและมุมมองท่ี่�เปิด้กว้างท่ี่�เป็นอยี้ ่เราจึำง
ยีินด่้และคาด้หวังจำะได้้เห็นนวัตักรรมใหม่ๆ ออกมาใน
อนาคตัอันใกล้น่�

Kubernetes กี่ับระบบนํิเวศ 
อันํสู่มืบ่รณ์์

จำากการแผู่้อำานาจำเหนือใครในตัลาด้น่�ของ Kubernetes 
ระบบนิเวศท่ี่�อยี้ร่อบข้างก็ได้้รับอนิสงค์ความเจำริญไปด้้วยี
อยี่างชุ่วยีไม่ได้้ การท่ี่�หลายีหัวข้อในเรด้าร์ฉบับน่�กล่าวถึง 
สิ�งท่ี่�อยี้ร่อบตััว Kubernetes นั�นแสด้งให้เห็นถึงอิที่ธิพลท่ี่�
แผู่้กว้างของมัน ยีกตััวอยี่าง เชุ่น Lens และ k9s ท่ี่�อยีาก
ชุ่วยีให้การจัำด้การคลัสเตัอร์ง่ายีขึ�น หรือ kind ท่ี่�ต้ัองการ
ชุ่วยีปรับปรุงวิธ่การที่ด้สอบบนเครื�องนักพัฒนา และ Gloo 
ท่ี่�นำาเสนอตััวเองเป็นเอพ่ไอเกตัเวย์ีที่างเลือกหนึ�ง รวมถึง 
Hydra เป็นเซิร์ฟเวอร์สำาหรับที่ำา OAuth ท่ี่�ถ้กปรับแต่ังมา
สำาหรับ Kubernetes โด้ยีเฉพาะ และ ArgoCD ท่ี่�ใชุ้ 
ความสามารถพื�นฐานของ Kubernetes เพื�อสร้างไปป์ไลน์
การส่งมอบอยี่างต่ัอเนื�อง

สิ�งเหล่าน่�แสด้งให้เห็นว่า Kubernetes วางตัำาแหน่งตััวเอง
ได้้อยี่างเหมาะสม เพื�อสร้างระบบนิเวศของการสนับสนุนให้
เกิด้ขึ�นรอบข้างตััวเอง โด้ยีการม่ความสามารถต่ัางๆ ท่ี่�
จำำาเป็นมาให้อยี่างครบครันแต่ัก็ให้รายีละเอ่ยีด้ส้งจำนใชุ้ยีาก
เกินไปสำาหรับคนทัี่�วไป ชุ่องว่างความซับซ้อนน่�จึำงเป็นพื�นท่ี่�
ให้เกิด้ระบบนิเวศรอบข้างเพื�อที่ำาให้การปรับแต่ัง 
Kubernetes ที่ำางานได้้ง่ายี หรือเป็นการเสริมความ
สามารถใหม่ท่ี่�ขาด้ไป หาก Kubernetes ยีังครองความเป็น
ผู้้้นำาตัลาด้ต่ัอไปเชุ่นน่� เราจำะเห็นระบบนิเวศท่ี่�ขยีายีและ
เติับโตัต่ัอไปท่ี่�ใชุ้ประโยีชุน์จำากจุำด้แข็งหรือท่ี่�พยีายีามปิด้จุำด้
อ่อนท่ี่�ม่ และเมื�อไหร่ท่ี่�ระบบนิเวศน่�พร้อมเต็ัมท่ี่� เราคาด้หวัง
ว่าการวิวัฒน์ไปส่้เครื�องมือท่ี่�ระดั้บส้งขึ�น ท่ี่�ยีังคงคุณ
ประโยีชุน์ของ Kubernetes โด้ยีไม่ที่ำาให้ผู้้้ใชุ้สับสนกับการ
ปรับแต่ังมากมายีท่ี่�เป็นไปได้้

http://www.thoughtworks.com/podcasts/lessons-remote-tech-radar
https://www.thoughtworks.com/tech-strategies-in-a-crisis
https://www.thoughtworks.com/tech-strategies-in-a-crisis
https://files.thoughtworks.com/pdfs/Books/Remote_Work_Playbook.pdf
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-as-code
https://thoughtworks.com/radar/techniques/pipelines-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/ernie
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/transfer-learning-for-nlp
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/dvc
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/continuous-delivery-for-machine-learning-cd4ml
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/experiment-tracking-tools-for-machine-learning
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/lens
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/k9s
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/kind
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/gloo
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/hydra
https://thoughtworks.com/radar/platforms/argo-cd
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นํําไปใช้�
1. จำัด้การแพลตัฟอร์มภายีในเหมือนจำัด้การผู้ลิตัภัณฑ์
2. การกำาหนด้โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้
3. ไมโครฟรอนที่์เอนด้์
4. การกำาหนด้ไปป์ไลน์ด้้วยีโค้ด้
5. การแพร์กันที่างไกลที่่�ใชุ้การได้้จำริง
6. การเปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์ที่่�เร่ยีบง่ายีที่่�สุด้ที่่�จำะเป็นไปได้้ 

ทดลอง
7. การส่งมอบอยี่างตั่อเนื�องสำาหรับแมชุชุ่นเลิร์นนิง (CD4ML)
8. การที่ด้สอบความลำาเอ่ยีงที่างจำริยีธรรม
9. การใชุ้ GraphQL เพื�อรวบรวมข้อม้ลที่างฝ่ั่งเซิร์ฟเวอร์
10. ไมโครฟรอนที่์เอนด้์สำาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชุันบนมือถือ
11. ที่่มวิศวกรการผู้ลิตัแพลตัฟอร์ม
12. นโยีบายีความมั�นคงด้้วยีโค้ด้
13. ขั�นตัอนการเร่ยีนร้้แบบกึ�งสอนแบบวนซำ�า
14. การถ่ายีที่อด้การเร่ยีนร้้สำาหรับ NLP
15. ใชุ้กระบวนการหรือวิธ่ที่่�รับรองการที่ำางานแบบที่างไกลอยี่างเป็นธรรมชุาตัิ
16. สถาปัตัยีกรรมแบบไร้ความเชุื�อใจำ (Zero Trust Architecture) 

ประเมิืนํ
17. Data mesh
18. เอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์
19. การนิยีามไปป์ไลน์ข้อม้ลแบบประกาศ
20. DeepWalk
21. การจำัด้การระบบที่่�จำด้จำำาสถานะข้อม้ลด้้วยีเครื�องมือบริหารควบคุมคอนเที่เนอร์
22. การรันบิลด้์ในสนามซ้อม 

เฝ้้าระวัง
23. การยี้ายีขึ�นคลาวด้์แบบยีกวางที่ั�งระบบ
24. การยี้ายีไประบบใหม่โด้ยีคงฟีเจำอร์เก่าไว้ที่ั�งหมด้
25. การเก็บรวบรวมบันที่ึกเหตัุการณ์เพื�อการวิเคราะห์เชุิงธุรกิจำ
26. GitFlow และการสร้างบรานชุ์ที่่�ม่ชุ่วงชุ่วิตัยีาวนาน
27. การที่ด้สอบแบบบันที่ึกภาพแตั่เพ่ยีงอยี่างเด้่ยีว 

นํําไปใช้�
28. .NET Core
29. Istio 

ทดลอง
30. Anka
31. Argo CD
32. Crowdin
33. eBPF
34. Firebase
35. Hot Chocolate
36. Hydra
37. OpenTelemetry
38. Snowflake 

ประเมิืนํ
39. Anthos
40. Apache Pulsar
41. Cosmos
42. Google BigQuery ML
43. JupyterLab
44. Marquez
45. Matomo
46. MeiliSearch
47. Stratos
48. Trillian

เฝ้้าระวัง
49. การใชุ้งาน Node สำาหรับทีุ่กสิ�ง

นํําไปใช้�
50. Cypress
51. Figma
ทดลอง
52. Dojo
53. DVC
54. เครื�องมือตัิด้ตัามการที่ด้ลองสำาหรับแมชุชุ่นเลิร์นนิง
55. Goss
56. Jaeger
57. k9s
58. kind
59. mkcert
60. MURAL
61. Open Policy Agent (OPA)
62. Optimal Workshop
63. Phrase
64. ScoutSuite
65. เครื�องมือสำาหรับที่ด้สอบการเปล่�ยีนแปลงด้้านภาพแสด้งผู้ล
66. Visual Studio Live Share 

ประเมิืนํ
67. Apache Superset
68. AsyncAPI
69. ConfigCat
70. Gitpod
71. Gloo
72. Lens
73. Manifold
74. Sizzy
75. Snowpack
76. tfsec 

เฝ้้าระวัง

นํําไปใช้�
77. React Hooks
78. React Testing Library
79. Vue.js 

ทดลอง
80. CSS-in-JS
81. Exposed
82. GraphQL Inspector
83. Karate
84. Koin
85. NestJS
86. PyTorch
87. Rust
88. Sarama
89. SwiftUI

ประเมิืนํ
90. Clinic.js Bubbleprof
91. Deequ
92. ERNIE
93. MediaPipe
94. Tailwind CSS
95. Tamer
96. Wire
97. XState 

เฝ้้าระวัง
98. Enzyme

เรดาร์เทคู่โนํโลยี
เท

คู่นํ
คู่ เคู่รื�องมือ

ภาษาและเฟรมืเวิร์คู่
แพ

ลต
ฟอ

ร์มื

ใหม่ เลื�อนเข้า/ออก ไม่ม่การเปล่�ยีนแปลง
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จััดกี่ารแพลตฟอร์มืภายในํเหมืือนํจััดกี่าร
ผู้ลิตภัณฑ์์
นำาไปใชุ้

องค์กรจำำานวนมากพยีายีามสร้างแพลตัฟอร์มภายีในขึ�นมา 
เพื�อลด้ความซับซ้อนที่างเที่คนิคลงที่ำาให้การพัฒนา
ผู้ลิตัภัณฑ์ดิ้จิำทัี่ลต่ัางๆ ที่ำาได้้รวด้เร็วและม่ประสิที่ธิภาพยีิ�ง
ขึ�น บริษัที่ท่ี่�ประสบความสำาเร็จำกับการใชุ้กลยีุที่ธ์น่� ต่ัางก็
ประยีุกต์ัแนวคิด้ จััดกี่ารแพลตฟอร์มืภายในํเหมืือนํจััดกี่าร
ผู้ลิตภัณฑ์์ เข้ากับองค์กรของตัน ด้้วยีการเอาใจำใส่ล้กค้า
ภายีในของตัน ซึ�งในท่ี่�น่�คือบรรด้าท่ี่มพัฒนานั�นเอง เพื�อร่วม
มือกันออกแบบพัฒนาแพลตัฟอร์มท่ี่�ตัอบสนองความ
ต้ัองการ ม่ผู้้้จัำด้การผู้ลิตัภัณฑ์ที่ำาหน้าท่ี่�วางแผู้นกลยุีที่ธ์โด้ยีม่
เป้าหมายีอยี้่ท่ี่�การส่งมอบแพลตัฟอร์มท่ี่�เพิ�มคุณค่าที่าง
ธุรกิจำและที่ำาให้ประสบการณ์ของนักพัฒนาด่้ขึ�น ขณะ
เด่้ยีวกันเป็นท่ี่�น่าเส่ยีด้ายีเพราะม่อ่กหลายีองค์กรไม่ประสบ
ความสำาเร็จำกับภารกิจำน่� เพราะแพลตัฟอร์มถ้กสร้างจำากท่ี่ม
ท่ี่�แยีกตััวไม่สื�อสารกัน ที่ำางานบนสมมติัฐานท่ี่�ขาด้การตัรวจำ
สอบและขาด้ผู้้้ใชุ้งานจำริง ถึงแม้ใชุ้แผู้นการเชิุงรุกในการ
ลงทุี่นเพื�อสร้างให้เสร็จำก็ตัามท่ี่ ก็จำะได้้แพลตัฟอร์มท่ี่�ไม่คุ้ม
ค่าการลงทุี่น ท่ี่�ส้บเอาพลังงานและความสามารถมหาศาล
ขององค์กรไปกับการให้ได้้มา อย่ีางท่ี่�ที่ราบกันด่้ว่า หัวใจำ
ของการจัำด้การผู้ลิตัภัณฑ์ท่ี่�ด่้คือการสร้างผู้ลิตัภัณฑ์ท่ี่�เป็น
ท่ี่�รักของผู้้้ใชุ้ ซึ�งไม่เว้นแม้แต่ัผู้ลิตัภัณฑ์ภายีในองค์กร

กี่ารกํี่าหนํดโคู่รงสู่ร�างพื�นํฐานํด�วยโคู่�ด
นำาไปใชุ้

ถึงแม้ว่า กี่ารกํี่าหนํดโคู่รงสู่ร�างพื�นํฐานํด�วยโคู่�ด จำะเป็น
เที่คนิคท่ี่�ม่มานานพอสมควรแล้ว (เราได้้พ้ด้ถึงเที่คนิคน่�ใน
เรด้าร์เมื�อปี 2011) แต่ัในยุีคของคลาวด์้เที่คโนโลย่ีสมัยีใหม่ 
ท่ี่�การสร้างและติัด้ตัั�งโครงสร้างพื�นฐานเกิด้จำากการส่งคำาสั�ง
การตัั�งค่าไปยีังแพลตัฟอร์มคลาวด์้เท่ี่านั�น เที่คนิคน่�กลับยีิ�งม่
ความสำาคัญมากขึ�นไปอ่ก จำากท่ี่�เราเลือกใชุ้คำาว่า  
“ด้้วยีโค้ด้” จึำงหมายีรวมการนำาหลักปฏิิบัติัท่ี่�ด่้ท่ี่�เราเร่ยีนร้้
จำากการพัฒนาซอฟต์ัแวร์มาใชุ้ในบริบที่ของการสร้าง
โครงสร้างพื�นฐานด้้วยี ตัั�งแต่ัการกำาหนด้เวอร์ชัุนให้โค้ด้  

นํําไปใช้�
1. จำัด้การแพลตัฟอร์มภายีในเหมือนจำัด้การผู้ลิตัภัณฑ์
2. การกำาหนด้โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้
3. ไมโครฟรอนที่์เอนด้์
4. การกำาหนด้ไปป์ไลน์ด้้วยีโค้ด้
5. การแพร์กันที่างไกลที่่�ใชุ้การได้้จำริง
6. การเปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์ที่่�เร่ยีบง่ายีที่่�สุด้ที่่�จำะเป็นไปได้้ 

ทดลอง
7. การส่งมอบอยี่างตั่อเนื�องสำาหรับแมชุชุ่นเลิร์นนิง 

(CD4ML)
8. การที่ด้สอบความลำาเอ่ยีงที่างจำริยีธรรม
9. การใชุ้ GraphQL เพื�อรวบรวมข้อม้ลที่างฝ่ั่ง

เซิร์ฟเวอร์
10. ไมโครฟรอนที่์เอนด้์สำาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชุัน

บนมือถือ
11. ที่่มวิศวกรการผู้ลิตัแพลตัฟอร์ม
12. นโยีบายีความมั�นคงด้้วยีโค้ด้
13. ขั�นตัอนการเร่ยีนร้้แบบกึ�งสอนแบบวนซำ�า
14. การถ่ายีที่อด้การเร่ยีนร้้สำาหรับ NLP
15. ใชุ้กระบวนการหรือวิธ่ที่่�รับรองการที่ำางานแบบที่าง

ไกลอย่ีางเป็นธรรมชุาติั
16. สถาปัตัยีกรรมแบบไร้ความเชุื�อใจำ (Zero Trust 

Architecture) 

ประเมิืนํ
17. Data mesh
18. เอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์
19. การนิยีามไปป์ไลน์ข้อม้ลแบบประกาศ
20. DeepWalk
21. การจำัด้การระบบที่่�จำด้จำำาสถานะข้อม้ลด้้วยีเครื�องมือ

บริหารควบคุมคอนเที่เนอร์
22. การรันบิลด้์ในสนามซ้อม 

เฝ้้าระวัง
23. การยี้ายีขึ�นคลาวด้์แบบยีกวางที่ั�งระบบ
24. การยี้ายีไประบบใหม่โด้ยีคงฟีเจำอร์เก่าไว้ที่ั�งหมด้
25. การเก็บรวบรวมบันที่ึกเหตัุการณ์เพื�อการวิเคราะห์

เชิุงธุรกิจำ
26. GitFlow และการสร้างบรานชุ์ที่่�ม่ชุ่วงชุ่วิตัยีาวนาน
27. การที่ด้สอบแบบบันที่ึกภาพแตั่เพ่ยีงอยี่างเด้่ยีว 

เทคู่นิํคู่

การยีึด้มั�นต่ัอหลักการ DRY การแบ่งโค้ด้ออกเป็นโครงสร้าง
แบบแยีกส่วนประกอบ การรักษาโค้ด้ให้อ่านง่ายีและ 
ปรับแก้ได้้ง่ายี การที่ด้สอบและติัด้ตัั�งระบบได้้อยี่างอัตัโนมัติั 
สิ�งเหล่าน่�ล้วนเป็นหลักปฏิิบัติัท่ี่�สำาคัญอยี่างยีิ�ง
เพราะฉะนั�น เป็นหน้าท่ี่�ของผู้้้ท่ี่�เข้าใจำการพัฒนาซอฟต์ัแวร์
และโครงสร้างพื�นฐานอย่ีางลึกซึ�งท่ี่�ต้ัองเอาใจำใส่และให้ความ
ชุ่วยีเหลือแก่ผู้้้ร่วมงานคนอื�นท่ี่�ยีังไม่เข้าใจำ เพราะการพ้ด้ว่า 
“ให้ด้้แลโครงสร้างพื�นฐานเหมือนท่ี่�เราด้้แลโค้ด้” นั�นยีังไม่
เพ่ยีงพอ เราต้ัองที่ำาให้มั�นใจำว่าสิ�งท่ี่�เราเร่ยีนร้้และปฏิิบัติักัน
ในโลกของการพัฒนาซอฟต์ัแวร์จำะถ้กประยีุกต์ัใชุ้อยี่าง
สมำ�าเสมอตัั�งแต่ัต้ันจำนจำบในโลกของการกำาหนด้โครงสร้าง
พื�นฐานด้้วยีเชุ่นกัน

ไมืโคู่รฟรอนํท์เอนํด์
นำาไปใชุ้

เราเห็นถึงประโยีชุน์ของการใชุ้สถาปัตัยีกรรมแบบไมโคร
เซอร์วิสอยี่างมาก ซึ�งมันเปิด้โอกาสให้ท่ี่มต่ัางๆ สามารถ
ขยีายีการพัฒนาเซอร์วิสออกไปได้้มากขึ�น อันเนื�องจำาก
แต่ัละเซอร์วิสสามารถติัด้ตัั�งและด้้แลแยีกกันได้้อยี่างอิสระ 
ไม่ขึ�นต่ัอกัน น่าเส่ยีด้ายีท่ี่�เรายีังคงเห็นหลายีๆ ท่ี่มประยุีกต์ั
ใชุ้ไมโครเซอร์วิสเฉพาะท่ี่�ระบบแบ็กเอนด์้เท่ี่านั�น ส่วน
แอปพลิเคชัุนฟรอนท์ี่เอนด์้กลับอยี้ใ่นร้ปแบบโมโนลิธท่ี่�ม่
ขนาด้ใหญ่และซับซ้อนพันกันเป็นแอปพลิเคชัุนเด่้ยีว ซึ�ง
เป็นการลด้ที่อนประโยีชุน์ของไมโครเซอร์วิสไปอย่ีางมาก 
ขณะน่�เราเห็นการปรับใชุ้สถาปัตัยีกรรมแบบ ไมืโคู่รฟรอนํท์
เอนํด์ อยี่างต่ัอเนื�องในร้ปแบบท่ี่�แตักต่ัางกันไป เพื�อใชุ้
จัำด้การความซับซ้อนของแอปพลิเคชัุนฟรอนท์ี่เอนด์้ขนาด้

84

เฝาระวัง เฝาระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนําไปใช นําไปใช
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กี่ารสู่�งมือบอย�างต�อเนืํ�องสํู่าหรับแมืช้ชี้นํเลิร์นํ
นิํง (CD4ML)
ที่ด้ลอง

การใชุ้แมชุชุ่นเลิร์นนิงเพื�อเพิ�มความฉลาด้ให้กับ
แอปพลิเคชัุนและบริการที่างธุรกิจำนั�นไม่ได้้ม่แค่การฝึ่กสอน
โมเด้ลแล้วก็นำามันไปใชุ้เท่ี่านั�น แต่ัยีังหมายีถึงการสร้าง
วัฏิจัำกรท่ี่�ครบวงจำรท่ี่�สามารถที่ำาซำ�าได้้ เริ�มตัั�งแต่ัการฝึ่กสอน 
การที่ด้สอบ การติัด้ตัั�ง ไปจำนถึงการวัด้ผู้ลการที่ำางานของ
โมเด้ล เพราะฉะนั�น กี่ารสู่�งมือบอย�างต�อเนืํ�องสํู่าหรับ
แมืช้ชี้นํเลิร์นํนิํง (CD4ML) จึำงเป็นเที่คนิคท่ี่�ที่ำาให้วัฏิจัำกร
การพัฒนา ติัด้ตัั�ง และวัด้ผู้ลโมเด้ลแมชุชุ่นเลิร์นนิงม่ความ
น่าเชืุ�อถือ กลุ่มเที่คโนโลยี่ท่ี่�เข้ามาชุ่วยีให้เกิด้ CD4ML 
ประกอบไปด้้วยีหลายีองค์ประกอบ เชุ่น เครื�องมือสำาหรับ
เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อม้ล เครื�องมือไว้กำาหนด้บันทึี่ก
เวอร์ชัุนให้กับผู้ลของการที่ด้ลอง (เชุ่น ข้อม้ล โมเด้ลและ
โค้ด้ท่ี่�ใชุ้) เครื�องมือไว้สร้างไปป์ไลน์สำาหรับการส่งมอบอยี่าง
ต่ัอเนื�อง เครื�องมือไว้สร้างสภาพแวด้ล้อมแบบอัตัโนมัติั
สำาหรับที่ำาการติัด้ตัั�งและที่ด้ลอง เครื�องมือไว้วัด้ผู้ลและ
ติัด้ตัามประสิที่ธิภาพของโมเด้ล และเครื�องมือไว้เฝ้่าตัรวจำ
การปฏิิบัติัการต่ัางๆ ท่ี่�เกิด้ขึ�นกับโมเด้ล บริษัที่ต่ัางๆ 
สามารถเลือกใชุ้เครื�องมือท่ี่�แตักต่ัางกันได้้ขึ�นอยี้่กับ
เที่คโนโลยี่ท่ี่�ม่อยี้่แล้วในบริษัที่นั�นๆ CD4ML จำะเน้นไปท่ี่�
การที่ำาให้ทุี่กอยี่างเป็นอัตัโนมัติัและลด้ปฏิิบัติัการท่ี่�ต้ัองที่ำา
ด้้วยีมือลง สำาหรับพวกเราแล้ว CD4ML คือวิธ่การพัฒนา
โมเด้ลแมชุชุ่นเลิร์นนิงท่ี่�เราใชุ้ในที่างปฏิิบัติัมาเสมอ

กี่ารทดสู่อบคู่วามืลําเอียงทางจัริยธรรมื
ที่ด้ลอง

ในปีท่ี่�ผู่้านมา เราเห็นผู้้้คนให้ความสนใจำแมชุชุ่นเลิร์นนิงใน
อ่กแง่มุมโด้ยีเฉพาะหัวข้อท่ี่�เก่�ยีวข้องกับนิวรัลเน็ตัเวิร์กเชิุง
ลึก ความสามารถท่ี่�น่าทึี่�งของโมเด้ลเหล่าน่�ได้้ขับเคลื�อนให้
เกิด้การพัฒนาเครื�องมือและเที่คนิคมากมายี แต่ัในระยีะ
หลังเริ�มม่ความกังวลว่าโมเด้ลเหล่านั�นอาจำก่อให้เกิด้ผู้ลร้ายี
ต่ัอสังคมโด้ยีไม่เจำตันา ตััวอย่ีางเชุ่น ในธุรกิจำสินเชืุ�อหนึ�ง เมื�อ
โมเด้ลผู่้านการฝึ่กสอนให้ตััด้สินใจำอนุมัติัการขอสินเชืุ�อโด้ยี
เห็นแก่ผู้ลกำาไรส้งสุด้ที่างธุรกิจำ มันอาจำเลือกตััด้สิที่ธิ�ผู้้้ขอ
อนุมัติัซึ�งเป็นผู้้้ด้้อยีโอกาสทิี่�งไปทัี่�งหมด้ เรายีังโชุคด่้ท่ี่�ผู้้้คน
เริ�มให้ความสนใจำวิธ่กี่ารทดสู่อบคู่วามืลําเอียงทาง
จัริยธรรมื (Ethical bias testing) มากขึ�น ซึ�งชุ่วยีเผู้ยีถึง
ความเป็นไปได้้ของความไม่เท่ี่าเท่ี่ยีมในการตััด้สินใจำออกมา

ใหญ่ ท่ี่�ต้ัองใชุ้หลายีท่ี่มในการแก้ไข้ด้้แลพร้อมกัน ในเดื้อน
มิถุนายีนท่ี่�ผู่้านมา หนึ�งในผู้้้คิด้ค้นเที่คนิคน่�ได้้ต่ัพิมพ์
บที่ความแนะนำา ท่ี่�กลายีเป็นแหล่งอ้างอิงสำาหรับการที่ำา
ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้ ในบที่ความแสด้งให้เห็นว่าร้ปแบบ
สถาปัตัยีกรรมน่�สามารถสร้างจำากกลไกต่ัางๆ ท่ี่�แตักต่ัางกัน 
และยัีงม่ตััวอย่ีางแอปพลิเคชัุนท่ี่�พัฒนาด้้วยี React.js ท่ี่�ที่ำา
ไว้เป็นตััวอย่ีางอ้างอิงอ่กด้้วยี เรามั�นใจำว่าสถาปัตัยีกรรมร้ป
แบบน่�จำะได้้รับความนิยีมส้งขึ�นไปอ่กในอนาคตั จำากท่ี่�หลายี
องค์กรต่ัางพากันแตักงานพัฒนาส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้ออก
จำากกันมากขึ�น เพื�อกระจำายีการด้้แลส่้ท่ี่มต่ัางๆ นั�นเอง

กี่ารกํี่าหนํดไปป์ไลน์ํด�วยโคู่�ด
นำาไปใชุ้

กี่ารกี่ําหนํดไปป์ไลนํ์ด�วยโคู่�ด เป็นเที่คนิคท่ี่�เน้นยีำาว่า ทุี่ก
การตัั�งค่าให้แก่ไปป์ไลน์เพื�อการส่งมอบซอฟตั์แวร์ใด้ๆ 
ควรอยี้่ในร้ปแบบของโค้ด้เสมอ ตัั�งแตั่ การบิลด้์ การ
ที่ด้สอบ และการติัด้ตัั�งแอปพลิเคชัุนหรือโครงสร้างพื�น
ฐาน โด้ยีมันควรจำะถ้กกำาหนด้เวอร์ชัุน แยีกเป็นส่วน
ประกอบท่ี่�สามารถนำามาใชุ้ซำ�าภายีหลัง สามารถที่ด้สอบ 
และติัด้ตัั�งได้้อยี่างอัตัโนมัติั จำากท่ี่�หลายีองค์กรปรับตััวเข้า
ส้่การจัำด้ท่ี่มให้อยี้่ในร้ปแบบกระจำายีตััวกันและเป็นอิสระ
ตั่อกันมากขึ�นเพื�อสร้างไมโครเซอร์วิสหรือไมโครฟรอนที่์
เอนด้์ ที่ำาให้หลักปฏิิบัติัที่างวิศวกรรมน่�กลายีเป็นสิ�งจำำาเป็น
ยีิ�งขึ�นไปอ่ก เพื�อที่ำาให้เกิด้ความสอด้คล้องทัี่�วทัี่�งองค์กรใน
การสร้างและติัด้ตัั�งซอฟตั์แวร์ ด้้วยีความตั้องการน่�เองจึำง
เกิด้เครื�องมือและเที่มเพลตัในการกำาหนด้ไปป์ไลน์ขึ�นมา
เพื�อชุ่วยีสร้างมาตัรฐานให้การบิลด้์และติัด้ตัั�งซอฟตั์แวร์ 
ซึ�งเครื�องมือเหล่าน่�จำะรองรับการใชุ้ _ไปป์ไลน์การส่งมอบ
แบบประกาศ_ ซึ�งเป็นเสมือนเอกสารพิมพ์เข่ยีวท่ี่�กำากับให้
งานท่ี่�อยี้่ตัามขั�นตัอนตั่างๆ ของไปป์ไลน์เริ�มที่ำางาน วิธ่น่�
เป็นการซ่อนรายีละเอ่ยีด้ของวิธ่การที่ำางานภายีในเอาไว้
ด้้วยี เพราะฉะนั�นการเลือกเครื�องมือเพื�อสร้างไปป์ไลน์ใด้ๆ
 ควรคำานึงถึงความสามารถในการจัำด้การไปป์ไลน์ด้้วยีโค้ด้
เป็นปัจำจัำยีหนึ�งเสมอ

กี่ารแพร์กัี่นํทางไกี่ลที�ใช้�กี่ารได�จัริง
นำาไปใชุ้

พวกเราเชืุ�ออย่ีางจำริงจัำงว่าการ แพร์โปรแกรมมิ�ง ชุ่วยีพัฒนา
ให้โค้ด้ม่คุณภาพด่้ขึ�น ชุ่วยีกระจำายีความร้้ภายีในท่ี่มได้้
มากกว่า และที่ำาให้การส่งมอบซอฟต์ัแวร์ในภาพรวมนั�นเร็ว

ขึ�น โลกหลังวิกฤตัการณ์โควิด้-19 หลายีๆ ท่ี่มพัฒนา
ซอฟต์ัแวร์จำะหันมาใชุ้การที่ำางานแบบกระจำายีสถานท่ี่�กัน
หรือที่ำางานที่างไกลกันมากขึ�น ในสถานการณ์เชุ่นน่� เราขอ
แนะนำาให้ใชุ้ กี่ารแพร์กัี่นํทางไกี่ลที�ใช้�กี่ารได�จัริง ซึ�ง 
หมายีถึงการปรับใชุ้การแพร์ริ�งให้เหมาะสมกับเครื�องมือท่ี่�ม่
อยี้่ในขณะนั�น โด้ยีพิจำารณาใชุ้เครื�องมืออยี่าง Visual 
Studio Live Share ท่ี่�ให้ประสิที่ธิภาพด่้กว่าและลด้
ความหน่วงของการที่ำางานที่างไกล เลือกใชุ้เครื�องมือ
ประเภที่แชุร์หน้าจำอก็ต่ัอเมื�อผู้้้เข้าร่วมทุี่กคนอยี้่ในพื�นท่ี่�ใกล้
เค่ยีงกันและเชืุ�อมต่ัออยี้่บนอินเที่อร์เน็ตัความเร็วส้ง เลือก
แพร์กันระหว่างนักพัฒนาท่ี่�อยี้ใ่นเขตัเวลาใกล้เค่ยีงกัน 
มากกว่าจำะคาด้หวังกับการแพร์กับผู้้้เข้าร่วมจำากสถานท่ี่� 
ห่างไกล ถ้าหากไม่สามารถแพร์ได้้ด้้วยีเหตุัผู้ลที่างโลจิำสติักส์ 
ควรกลับไปใชุ้แนวที่างปฏิิบัติัอื�นๆ เชุ่น การเข่ยีนโปรแกรม
คนเด่้ยีวเสริมด้้วยีการร่วิวโค้ด้ การที่ำางานร่วมกันผู่้านการส่ง 
pull-request (แต่ัต้ัองระวังเรื�อง Gitflow และการสร้าง
บรานช์ุท่ี่�ม่ชุ่วงชุ่วิตัยีาวนาน) หรือใชุ้การแพร์กันระยีะสั�น
สำาหรับโค้ด้ส่วนท่ี่�สำาคัญ เราแพร์กันแบบที่างไกลมาหลายีปี
แล้วและพบว่าได้้ผู้ลด่้ถ้าปรับใชุ้อยี่างเหมาะสมในที่าง
ปฏิิบัติั

กี่ารเปิด/ปิดฟีเจัอร์ที�เรียบง�ายที�สุู่ดที�จัะเป็นํไป
ได�
นำาไปใชุ้

เป็นเรื�องน่าเส่ยีด้ายีท่ี่�เที่คนิคการเปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์ (feature 
toggles) ไม่ได้้รับความนิยีมเท่ี่าท่ี่�เราอยีากให้มันเป็น และ
เรามักเห็นการใชุ้งานผิู้ด้จุำด้ประสงค์และประเภที่ของมันอยี้่
บ่อยีครั�งเพื�อรับประโยีชุน์จำากการเชืุ�อมต่ัอกันอย่ีางต่ัอเนื�อง 
เราพบว่าท่ี่มมักเลือกใชุ้แพลตัฟอร์มขนาด้ใหญ่ อยี่าง 
LaunchDarkly เพื�อได้้มาซึ�งความสามารถน่� ทัี่�งท่ี่�จำริงการใชุ้
เงื�อนไข ถ้า/แล้ว (if/else) ธรรมด้าก็เพ่ยีงพอแล้ว เพราะ
ฉะนั�น หากการที่ด้สอบเพื�อเลือกระหว่าง A/B หรือการ
ปล่อยีซอฟต์ัแวร์แบบแคนาร่ (Canary release) หรือการ
ให้ฝ่ั่งธุรกิจำเป็นผู้้้รับผิู้ด้ชุอบในการปล่อยีฟีเจำอร์ออกส่้ตัลาด้ 
ไม่ใชุ่สิ�งจำำาเป็น เราแนะนำาอยี่างยีิ�งให้ใชุ้ กี่ารเปิด/ปิดฟีเจัอร์
ที�เรียบง�ายที�สุู่ดเท�าที�จัะเป็นํไปได� แที่นท่ี่�การใชุ้เฟรมเวิร์ค
การเปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์ท่ี่�ซับซ้อน

เทคู่นิํคู่

เราเช่ื่�อในการทำำาแพร์โป็รแกรมม่�ง แต่
โลกหลังว่ีกฤต่โคว่ีด-19 ค่อโลกแห่งการ
ทำำางานทำางไกล การแพร์ทีำ�ป็ระสบุควีาม
สำาเร็จำจำำาเป็็นต้องใช้ื่ว่ีธีีการต่างๆ ทีำ�เหมาะ
สมในทำางป็ฏ่ิบัุต่เพ่�อให้เก่ดป็ระส่ทำธ่ีภาพ
สูงสุด 

(การแพร์กันที่างไกลท่ี่�ใชุ้การได้้จำริง)

เราสนับุสนุนให้ใช้ื่ว่ีธีีการเปิ็ด/ปิ็ดฟีีเจำอร์ทีำ�
เรียบุง่ายทีำ�สุดเท่ำาทีำ�เป็็นไป็ได้ แทำนการใช้ื่ว่ีธีี
การเปิ็ด/ปิ็ดทีำ�ซัับุซ้ัอน

(การเปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์ท่ี่�เร่ยีบง่ายีท่ี่�สุด้ท่ี่�จำะเป็นไป
ได้้)

https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html
https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html
https://martinfowler.com/articles/micro-frontends.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://martinfowler.com/articles/microservices.html
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends
https://martinfowler.com/articles/on-pair-programming.html
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-live-share
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-live-share
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/long-lived-branches-with-gitflow
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/long-lived-branches-with-gitflow
https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html
https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html
https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
https://launchdarkly.com/
https://martinfowler.com/bliki/CanaryRelease.html
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เครื�องมือเชุ่น lime, AI Fairness 360 หรือ What-If Tool 
ชุ่วยีเผู้ยีถึงความคลาด้เคลื�อนท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นได้้จำากการม่กลุ่ม
ข้อม้ลท่ี่�น้อยีเกินไปในชุุด้ข้อม้ลท่ี่�ใชุ้ฝึ่กสอนโมเด้ล  
ส่วนเครื�องมืออยี่าง Google Facets หรือ Facets Dive 
ชุ่วยีให้เราเห็นภาพและค้นพบข้อม้ลกลุ่มยี่อยีท่ี่�คาด้ไม่ถึง
ภายีในแหล่งข้อม้ลท่ี่�ใชุ้ฝึ่กสอน เราใชุ้เที่คนิค lime (local 
interpretable model-agnostic explanations) ร่วมกับ
เที่คนิคน่� เพื�อชุ่วยีให้เราเข้าใจำผู้ลการคาด้การณ์ของตััว
จำำาแนกใด้ๆ ในแมชุชุ่นเลิร์นนิง และเพื�อให้ร้้ว่ามันที่ำางาน
อยี่างไร

กี่ารใช้� GraphQL เพื�อรวบรวมืข�อม่ืลทางฝ่้�ง
เซิร์ฟเวอร์
ที่ด้ลอง

เราเห็นเครื�องมือ เชุ่น Apollo Federation ออกมามากขึ�น 
ท่ี่�สามารถรวมเอนด์้พอยี์นต่ัางๆ ของ GraphQL มาสร้าง
เป็นกราฟเด่้ยีวกันได้้  ด้้วยีเหตุัน่�เราถึงอยีากเตืัอนให้ระวัง
การใชุ้ GraphQL อยี่างผิู้ด้จุำด้ประสงค์ โด้ยีเฉพาะการใชุ้มัน
เป็นโปรโตัคอลสำาหรับสื�อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ
เซิร์ฟเวอร์กันเอง สิ�งท่ี่�เราปฏิิบัติัคือ ใช้� GraphQL เพื�อ
รวบรวมืข�อม่ืลทางฝ่้�งเซิร์ฟเวอร์ เท่ี่านั�น ซึ�งร้ปแบบน่�ที่ำาให้
ไมโครเซอร์วิสยีังคงที่ำาหน้าท่ี่�ประกาศเป็น RESTFul API 
ออกมาเหมือนปกติั  ส่วนเบื�องหลัง แบกเอนด์้สำาหรับ 
ฟรอนท์ี่เอนด์้ (Backend for Frontends, BFF) หรือ
เซอร์วิสสำาหรับรวบรวมผู้ลจำะร้อยีเร่ยีงข้อม้ลจำากเซอร์วิส
ต่ัางๆ เข้าด้้วยีกัน ผู่้าน GraphQL อ่กท่ี่หนึ�ง ส่วนการได้้มา
ซึ�งร้ปกราฟท่ี่�ถ้กต้ัองเกิด้จำากการออกแบบร่วมกันระหว่าง
ท่ี่มกับผู้้้เชุ่�ยีวชุาญในโด้เมน เพื�อให้ภายีในกราฟใชุ้ภาษาที่าง
ธุรกิจำท่ี่�ถ้กต้ัองภายีใต้ับริบที่นั�นๆ การใชุ้เที่คนิคน่�ชุ่วยีที่ำาให้
การสร้างเซอร์วิสเพื�อรวบรวมข้อม้ลหรือการสร้าง BFF 
ที่ำาได้้ง่ายีขึ�น ในขณะเด่้ยีวกันก็เป็นการสนับสนุนให้
ออกแบบเซอร์วิสให้ถ้กต้ัองเพื�อหล่กเล่�ยีงการสร้าง RESTful 
API ท่ี่�ขาด้ความสมบ้รณ์

ไมืโคู่รฟรอนํท์เอนํด์สํู่าหรับกี่ารพัฒนํา
แอปพลิเคู่ชั้นํบนํมืือถืือ
ที่ด้ลอง

ตัั�งแต่ัเรากล่าวถึง micro frontends ในเรด้าร์ฉบับปี 2016 
เราก็พบเห็นการนำาเที่คนิคน่�ไปใชุ้กับการพัฒนาเว็บไซต์ัอย่ีาง
แพร่หลายี อยี่างไรก็ตัาม เมื�อเร็วๆ น่�เราเริ�มเห็นโครงการท่ี่�

ต่ัอยีอด้สถาปัตัยีกรรมน่�เพื�อสร้าง ไมืโคู่รฟรอนํท์เอนํด์
สํู่าหรับกี่ารพัฒนําแอปพลิเคู่ชั้นํบนํมืือถืือ แล้วเชุ่นกัน เมื�อ
แอปพลิเคชัุนเริ�มม่ขนาด้ใหญ่และซับซ้อนมากถึงระดั้บหนึ�ง 
เราจึำงจำำาเป็นต้ัองกระจำายีการพัฒนาออกเป็นหลายีๆ ท่ี่ม แต่ั
วิธ่น่�ก็นำามาซึ�งความท้ี่าที่ายีในการท่ี่�ท่ี่มแต่ัละท่ี่มพยีายีามจำะ
รักษาความอิสระในการที่ำางานของตันเอง ในขณะเด่้ยีวกันก็
ต้ัองพยีายีามเชืุ�อมต่ัองานกับท่ี่มอื�นบนแอปพลิเคชัุนเด่้ยีวกัน 
ถึงแม้ส่วนมากเราพบว่าท่ี่มต่ัางๆ เลือกท่ี่�จำะสร้างเฟรมเวิร์ค
ส่วนตััวขึ�นมาใชุ้เองเพื�อรองรับวิธ่การที่ำางานเชุ่นน่� แต่ัก็เริ�มม่
เฟรมเวิร์คออกมาเพื�อแบ่งโค้ด้ออกเป็นส่วนย่ีอยีๆ แล้วเชุ่น
กัน อยี่างเชุ่น Atlas and Beehive ซึ�งชุ่วยีให้การเชืุ�อมรวม
งานจำากหลายีๆ ท่ี่มเป็นแอปพลิเคชัุนเด่้ยีวกันม่กระบวนการ
ท่ี่�เร่ยีบง่ายีขึ�น

ทีมืวิศวกี่รกี่ารผู้ลิตแพลตฟอร์มื
ที่ด้ลอง

การเปิด้รับการใชุ้คลาวด์้และวัฒนธรรมแบบ DevOps ท่ี่�
มากขึ�น แม้จำะชุ่วยีเพิ�มประสิที่ธิภาพของท่ี่มให้ม่ความคล่อง
ตััวกว่าเดิ้ม จำากการลด้การพึ�งพิงท่ี่มด้้แลระบบจำากส่วน
กลางและงานโครงสร้างพื�นฐานไปได้้ แต่ัก็ที่ำาให้เกิด้ข้อ
จำำากัด้แก่ท่ี่มท่ี่�ขาด้ทัี่กษะท่ี่�จำะด้้แลแอปพลิเคชัุนได้้ด้้วยีตััวเอง
แบบครบวงจำร บางองค์กรเลือกแก้ปัญหาน่�โด้ยีการสร้าง 
ทีมืวิศวกี่รกี่ารผู้ลิตแพลตฟอร์มื ขึ�นมา ซึ�งม่หน้าท่ี่�ด้้แล
แพลตัฟอร์มภายีใน โด้ยีม่เป้าหมายีให้ท่ี่มส่งมอบอื�นๆ 
สามารถติัด้ตัั�งและด้้แลระบบได้้ด้้วยีตััวเองโด้ยีใชุ้เวลา 
ในการส่งมอบท่ี่�สั�นลงและลด้ความซับซ้อนของชุุด้
เที่คโนโลย่ีท่ี่�ใชุ้ลง โด้ยีท่ี่มน่�จำะมุ่งเน้นไปท่ี่�การสร้าง API  
เพื�อให้ท่ี่มอื�นสามารถให้บริการตััวเองได้้ หรือสร้างเครื�องมือ
อำานวยีความสะด้วกต่ัางๆ เพื�อให้ท่ี่มส่งมอบสามารถรับผิู้ด้
ชุอบและรองรับงานของตันในแพลตัฟอร์มได้้โด้ยีไม่ติัด้ขัด้ 
ทัี่�งน่�องค์กรท่ี่�กำาลังพิจำารณาจัำด้ตัั�งท่ี่มน่�ขึ�นมานั�นต้ัอง
ระมัด้ระวังอยี่างมากไม่ให้เกิด้ท่ี่ม DevOps แยีกเป็นอ่ก
แผู้นก หรือการเปล่�ยีนแค่ชืุ�อแผู้นก หรือการยีกโครงสร้าง
แผู้นกปฏิิบัติัการเดิ้มท่ี่�ม่อยี้่แล้ว มาตัั�งใหม่ หากคุณกำาลัง
สงสัยีว่าแล้วท่ี่มแพลตัฟอร์มท่ี่�ด่้ต้ัองม่หน้าตัาอยี่างไร เราใชุ้
แนวคิด้จำาก Team Topologies เพื�อแยีกท่ี่มแพลตัฟอร์ม
ในโครงการของเราออกเป็นท่ี่มสร้างความพร้อมเพื�อให้ 
คำาปรึกษาและชุ่วยีเหลือในชุ่วงเริ�มต้ัน ท่ี่มหลักท่ี่�ที่ำางานอยี้่
ภายีในแพลตัฟอร์มอ่กท่ี่หนึ�งและท่ี่มท่ี่�มุ่งเน้นไปท่ี่�การสร้าง
คุณค่าให้แพลตัฟอร์ม

นํโยบายคู่วามืมัื�นํคู่งด�วยโคู่�ด
ที่ด้ลอง
นโยีบายีความมั�นคงคือกฏิและขั�นตัอนท่ี่�ชุ่วยีป้องกันระบบ
ของเราจำากภัยีคุกคามและการรบกวนต่ัางๆ ตััวอยี่างเชุ่น 
นโยีบายีด้้านสิที่ธิ�การเข้าถึงสามารถกำาหนด้และบังคับว่า 
ใครสามารถเข้าถึงเซอร์วิสและที่รัพยีากรใด้ ในสถานการณ์
ไหนได้้บ้าง หรือนโยีบายีความมั�นคงของระบบเครือข่ายีท่ี่�
สามารถจำำากัด้อัตัราการรับส่งข้อม้ลของแต่ัละเซอร์วิสได้้
อยี่างยีืด้หยีุ่น ความซับซ้อนของภาพรวมเที่คโนโลย่ีทัี่�งหมด้
ในปัจำจุำบัน เร่ยีกร้องให้เราใชุ้ นโยีบายีความมั�นคงด้้วยีโค้ด้ 
แที่นการกำาหนด้ด้้วยีกระบวนการที่ำางานของคน ซึ�งคือการ
ท่ี่�เรากำาหนด้นโยีบายีลงในโค้ด้ ท่ี่�สามารถบันทึี่กเก็บเป็น
หลักฐานด้้วยีเวอร์ชัุนคอนโที่รล สามารถตัรวจำสอบนโยีบายี
และเปิด้ใชุ้งานนโยีบายีต่ัางๆ ได้้อยี่างอัตัโนมัติั รวมไปถึง
การเฝ้่าติัด้ตัามวัด้ผู้ลประสิที่ธิภาพของมัน เครื�องมือเชุ่น 
Open Policy Agent หรือแพลตัฟอร์มอยี่าง Istio ชุ่วยี
ให้การกำาหนด้นโยีบายีและกลไกการบังคับใชุ้ที่ำาได้้อยี่าง
ยีืด้หยีุ่น และรองรับแนวปฏิิบัติัการจัำด้การนโยีบายีรักษา
ความมั�นคงด้้วยีโค้ด้

ขั�นํตอนํกี่ารเรียนํร่�แบบก่ี่�งสู่อนํแบบวนํซํ�า
ที่ด้ลอง

ขั�นตัอนการเร่ยีนร้้แบบกึ�งสอนแบบวนซำ�า (semi-
supervised learning loops) เป็นประเภที่หนึ�งในวิธ่การ
ที่ำาแมชุชุ่นเลิร์นนิงท่ี่� ขั�นตัอนสามารถที่ำาวนซำ�าได้้เรื�อยีๆ โด้ยี
นำาความสัมพันธ์ท่ี่�หาได้้จำากข้อม้ลท่ี่�ไม่ม่ป้ายีกำากับ (label) 
มาใชุ้ให้เกิด้ประโยีชุน์ ซึ�งเที่คนิคน่�อาจำชุ่วยีให้ประสิที่ธิภาพ
ของโมเด้ลด่้ขึ�นได้้จำากการนำาข้อม้ลท่ี่�ม่และไม่ม่ป้ายีกำากับมา
ผู้สมรวมกันในร้ปแบบต่ัางๆ ซึ�งโด้ยีพื�นฐานแล้วมันใชุ้การ
เปร่ยีบเท่ี่ยีบโมเด้ลท่ี่�ถ้กฝึ่กสอนหลายีๆ แบบด้้วยีซับเซ็ตัของ
ข้อม้ลท่ี่�แตักต่ัางกันไป เที่คนิคน่�ต่ัางจำากเที่คนิคการเร่ยีนร้้ท่ี่�
ไม่ม่การสอนจำากมนุษยี์ (unsupervised learning) ท่ี่�
เครื�องจำะอนุมานการจัำด้กลุ่มจำากข้อม้ลท่ี่�ไม่ม่ป้ายีกำากับ แล้ว
ก็ต่ัางจำากเที่คนิคการเร่ยีนร้้ท่ี่�ม่การสอน (supervised 
learning) ท่ี่�ข้อม้ลท่ี่�ใชุ้ฝึ่กสอนถ้กแปะป้ายีไว้หมด้แล้ว โด้ยี
การเร่ยีนร้้แบบกึ�งสอนนำาเอาข้อด่้ของทัี่�งค่้มาใชุ้ โด้ยีใชุ้
ข้อม้ลชุุด้เล็กๆ จำากข้อม้ลท่ี่�ม่ป้ายีกำากับ และข้อม้ลชุุด้ท่ี่�ใหญ่
กว่ามากจำากข้อม้ลท่ี่�ไม่ม่ป้ายีกำากับมาผู้สมกัน เที่คนิคน่�ยีังม่
ความคล้ายีกับเที่คนิคการเร่ยีนร้้ท่ี่�ม่การสอนแบบม่ผู้้้กระที่ำา 
(active learning) ซึ�งม่มนุษยี์ชุ่วยีแปะป้ายีให้กับข้อม้ลท่ี่�
กำากวมอ่กด้้วยี จำากท่ี่�ผู้้้ม่ความชุำานาญท่ี่�สามารถแปะป้ายีให้
กับข้อม้ลได้้อยี่างแม่นยีำาเป็นที่รัพยีากรจำำากัด้ และการแปะ
ป้ายีข้อม้ลก็เป็นขั�นตัอนท่ี่�กินเวลานานท่ี่�สุด้ในบรรด้า 

เทคู่นิํคู่

มีเร่�องกังวีลทีำ�กำาลังพุ่งข้ึ้�นมาว่ีาบุาง
โมเดลอาจำก่อให้เก่ดผลร้ายต่อสังคม
โดยไม่เจำตนา โชื่คยังดีทีำ�เราเห็นผู้คนให้
ควีามสนใจำว่ีธีีการทำดสอบุควีามลำาเอียง
ทำางจำร่ยธีรรมมากข้ึ้�น ซ้ั�งช่ื่วียเผยถ้ง
ควีามเป็็นไป็ได้ขึ้องควีามไม่เท่ำาเทีำยมใน
การตัดส่นใจำออกมา

(การที่ด้สอบความลำาเอ่ยีงที่างจำริยีธรรม)

เทำคน่คไมโครฟีรอนท์ำเอนด์ถูกนำาไป็ใช้ื่
กับุการพัฒนาเว็ีบุไซัต์อย่างแพร่หลาย 
เรากำาลังเห็นการวีางสถาปั็ตยกรรมเช่ื่น
นี�สำาหรับุโลกม่อถ่อเช่ื่นกัน 

(ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้สำาหรับการพัฒนา
แอปพลิเคชัุนบนมือถือ)
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https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/graphql-for-server-side-resource-aggregation
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https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bff-backend-for-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/anemic-rest
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/anemic-rest
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/atlas-and-beehive
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/separate-devops-team
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https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/superficial-private-cloud
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/superficial-private-cloud
https://teamtopologies.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
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ขั�นตัอนการที่ำางานของแมชุชุ่นเลิร์นนิงทัี่�งหมด้ การเร่ยีนร้้
แบบกึ�งสอนจำะชุ่วยีลด้ค่าใชุ้จ่ำายีและเวลาในการฝึ่กสอน 
และที่ำาให้แมชุชุ่นเลิร์นนิงคุ้มค่าและเปิด้ความเป็นไปได้้กับผู้้้
ใชุ้อ่กประเภที่หนึ�ง เราเริ�มท่ี่�จำะเห็นการใชุ้งานของเที่คนิค 
ในอ่กร้ปแบบ ท่ี่�การสอนเกิด้ขึ�นแบบอ่อนๆ (weakly 
supervised) มากขึ�น ท่ี่�เครื�องเป็นผู้้้แปะป้ายีให้กับข้อม้ล
เอง ซึ�งข้อม้ลชุุด้นั�นจำะน่าเชืุ�อถือน้อยีกว่าข้อม้ลท่ี่�ถ้กกำากับ
โด้ยีมนุษยี์โด้ยีตัรง

กี่ารถื�ายทอดกี่ารเรียนํร่�สํู่าหรับ NLP
ที่ด้ลอง 

เราเคยีให้เที่คนิคน่�อยี้่ในกลุ่มประเมินในเรด้าร์ฉบับก่อน 
และนวัตักรรมในโลกของการประมวลผู้ลภาษาธรรมชุาติั 
(NLP) ยีังคงเติับโตัไปข้างหน้าด้้วยีความเร็วส้ง ซึ�งเรา
สามารถใชุ้ประโยีชุน์จำากนวัตักรรมเหล่าน่�กับหลายีๆ 
โครงการของเรา ซึ�งต้ัองขอบคุณเที่คนิค กี่ารถื�ายทอดกี่าร
เรียนํร่�สํู่าหรับ NLP เมื�อเท่ี่ยีบผู้ลการที่ด้สอบกับมาตัรฐาน
การวัด้ผู้ล GLUE (ซึ�งเป็นชุุด้รวมการที่ด้สอบเก่�ยีวกับ 
ความเข้าใจำภาษา) เราได้้เห็นถึงพัฒนาการท่ี่�ด่้ขึ�นอยี่าง 
ก้าวกระโด้ด้ในชุ่วงสองปีท่ี่�ผู่้านมา จำากคะแนนเฉล่�ยีในวันท่ี่�
เปิด้ตััวท่ี่� 70.0 จำนมาถึงเดื้อนเมษายีนปี 2020 ท่ี่�คะแนน
ของกลุ่มผู้้้นำาได้้กันเกิน 90.0 ไปแล้ว แล้วในบรรด้าโครงการ
ท่ี่�เก่�ยีวข้องกับ NLP ของเราทัี่�งหลายี การนำาโมเด้ลท่ี่�ถ้ก
ฝึ่กสอนมาล่วงหน้าของ ELMo, BERT, ERNIE มาที่ำาการ
ปรับปรุงต่ัอให้เหมาะกับความต้ัองการของแต่ัละโครงการ  
ม่พัฒนาการท่ี่�ด่้กว่ามากเมื�อเท่ี่ยีบกับการใชุ้โมเด้ลแบบอื�น

ใช้�กี่ระบวนํกี่ารหรือวิธีที�รับรองกี่ารทํางานํแบบ
ทางไกี่ลอย�างเป็นํธรรมืช้าติ
ที่ด้ลอง

ท่ี่มท่ี่�ที่ำางานแบบต่ัางสถานท่ี่�กันม่ได้้หลายีร้ปแบบ เราพบ
ว่าการได้้ที่ำางานร่วมกันในสถานท่ี่�เด่้ยีวกันแบบ 100% 
กลายีเป็นเรื�องพิเศษไปเส่ยีแล้ว ท่ี่มของเราส่วนใหญ่จำะอยี้่ใน
ร้ปแบบกระจำายีกันอยี้่ในหลายีสถานท่ี่�ที่ำางาน หรือไม่ก็ม่
สมาชิุกบางคนท่ี่�ต้ัองที่ำางานนอกสถานท่ี่�อยี้เ่สมอ ดั้งนั�นกี่าร 
ใช้�กี่ระบวนํกี่ารหรือวิธีที�รับรองกี่ารทํางานํแบบทางไกี่ล
อย�างเป็นํธรรมืช้าติ เป็นที่างเลือกแรกจำะชุ่วยีให้เกิด้ความ
คล่องตััวและให้ประสิที่ธิภาพด่้กว่า โด้ยีเริ�มจำากการท่ี่�ทุี่ก
คนในท่ี่มสามารถเข้าถึงระบบต่ัางๆ ท่ี่�จำำาเป็นจำากที่างไกลได้้ 
ยีิ�งกว่านั�น การใชุ้เครื�องมืออยี่างเชุ่น Visual Studio Live 

Share, MURAL หรือ Jamboard อยี้่ตัลอด้ จำะเปล่�ยีน
พฤติักรรมการที่ำาเวิร์คช็ุอปและการแพร์โปรแกรมมิ�งให้อยี้่
ในร้ปแบบออนไลน์แที่น จำนที่ำาให้สิ�งเหล่าน่�กลายีเป็นกิจำวัตัร
ประจำำาของท่ี่มไป ซึ�งด่้กว่าการใชุ้มันเป็นครั�งคราวท่ี่�เรา 
ไม่คุ้นชิุนแล้วลด้ที่อนประสิที่ธิภาพการที่ำางานลง การรับรอง
การที่ำางานแบบที่างไกลอย่ีางเป็นธรรมชุาติันั�นไปไกลกว่า
การยีกเอาการที่ำางานแบบเดิ้มเข้าส่้โลกดิ้จิำทัี่ลตัรงๆ เพราะ
มันเปิด้และยีอมรับการสื�อสารแบบอะซิงโครนัส ท่ี่�คนอาจำ
ที่ำางานไม่พร้อมกัน มันต้ัองการวินัยีท่ี่�ส้งขึ�นในการจำด้บันทึี่ก
การตััด้สินใจำใด้ๆ และการท่ี่�ทุี่กคนประชุุมแบบที่างไกลอยี้่
เสมอแม้จำะอยี้่ในสถานท่ี่�เด่้ยีวกันก็เป็นอ่กวิธ่ท่ี่�ท่ี่มของเรา
เลือกปฏิิบัติัเพื�อให้สอด้คล้องกับการที่ำางานจำากท่ี่�ใด้ก็ได้้

สู่ถืาป่ตยกี่รรมืแบบไร�คู่วามืเชื้�อใจั (Zero Trust 
Architecture)
ที่ด้ลอง

ณ วันน่�ท่ี่�ภาพรวมเที่คโนโลยี่ของหลายีหน่วยีงานม่ความ 
ซับซ้อนมากขึ�น จำากสินที่รัพย์ีที่างเที่คโนโลยี่ซึ�งอยี้่ในร้ป
แบบท่ี่�ต่ัางกันไป ไม่ว่าจำะเป็นข้อม้ล ฟังก์ชัุน โครงสร้างพื�น
ฐาน และผู้้้ใชุ้ สิ�งเหล่าน่�กระจำายีตััวในแหล่งท่ี่�ม่ขอบเขตั
ความมั�นคงท่ี่�แตักต่ัางกัน ซึ�งอาจำจำะอยี้่ภายีในองค์กร หรือ
อยี้่กับผู้้้ให้บริการคลาวด์้รายีต่ัางๆ และบริการซอฟต์ัแวร์
ผู่้านคลาวด์้ ปัจำจัำยีเหล่าน่�ได้้ขับเคลื�อนให้องค์กรต้ัองม่
สถาปัตัยีกรรมของระบบและการวางแผู้นด้้านความมั�นคง
ขององค์กรแบบใหม่ท่ี่�ต่ัางจำากเดิ้มอยี่างสิ�นเชิุง จำากวิธ่การ
จัำด้การนโยีบายีความมั�นคงแบบเดิ้มๆ ท่ี่�กำาหนด้กันเป็นค่า
คงท่ี่� เปล่�ยีนแปลงไม่บ่อยี และบังคับใชุ้อยี่างหยีาบๆ โด้ยี
อาศัยีการกำาหนด้ขอบเขตัความเชืุ�อใจำและการควบคุมด้้วยี
เน็ตัเวิร์ก ไปส่้วิธ่การจัำด้การแบบใหม่ท่ี่�การเปล่�ยีนแปลงค่า
เกิด้ขึ�นได้้อยี่างยีืด้หยีุ่นตัลอด้เวลา และการบังคับใชุ้นโยีบายี
ที่ำาได้้อยี่างละเอ่ยีด้ โด้ยีอาศัยีการให้สิที่ธิ�การเข้าถึงแบบ
ชัุ�วคราว สู่ถืาป่ตยกี่รรมืแบบไร�คู่วามืเชื้�อใจั (Zero trust 
architecture (ZTA)) เป็นกลยีุที่ธ์และการเดิ้นที่างของ
องค์กร ไปส่้การที่ำาให้แนวคิด้ความมั�นคงแบบไร้ความเชืุ�อใจำ
เป็นจำริงสำาหรับทุี่กสินที่รัพย์ี ไม่ว่าจำะเป็นเครื�องใชุ้อุปกรณ์ 
โครงสร้างพื�นฐาน เซอร์วิส ข้อม้ล และผู้้้ใชุ้ รวมไปถึงการ
สร้างหลักปฏิิบัติัด้้านความมั�นคงต่ัางๆ ภายีในองค์กร เชุ่น 
บังคับให้ทุี่กการเข้าถึงและทุี่กการสื�อสารต้ัองอยี้่ภายีใต้ั
กรอบความมั�นคงเสมอโด้ยีไม่คำานึงถึงท่ี่�ตัั�งของเครือข่ายี 
การบังคับใชุ้นโยีบายีความมั�นคงที่ำาด้้วยีโค้ด้บนพื�นฐาน 
การให้สิที่ธิ�ตัำ�าท่ี่�สุด้เท่ี่าท่ี่�จำำาเป็นและละเอ่ยีด้ท่ี่�สุด้เท่ี่าท่ี่�จำะ
เป็นไปได้้ การม่ระบบสอด้ส่องเฝ้่าระวังตัลอด้เวลา และ 

การจัำด้การภัยีคุกคามท่ี่�เข้ามาได้้อยี่างอัตัโนมัติั หลายีๆ 
หัวข้อในเรด้าร์ของเราสะท้ี่อนให้เห็นถึงเที่คนิคต่ัางๆ ท่ี่�ชุ่วยี
ให้เกิด้สถาปัตัยีกรรมน่� ได้้แก่ นโยีบายีความมั�นคงด้้วยีโค้ด้ 
เที่คนิคไซด์้คาร์ สำาหรับสร้างความมั�นคงให้จุำด้เชืุ�อมต่ัอ และ 
BeyondCorp ถ้าคุณกำาลังอยี้ร่ะหว่างการเดิ้นที่างไปส่้ ZTA 
ลองศึกษาบที่ความต่ัพิมพ์ของก้เกิลท่ี่� BeyondProd และ
ของ NIST ZTA เพื�อศึกษาเพิ�มเติัมถึงหลักแนวคิด้ วิธ่การ
ปรับตััวเข้าส่้สถาปัตัยีกรรมน่� และชุุด้เที่คโนโลย่ีต่ัางๆ ท่ี่�ชุ่วยี
สนับสนุน

ดาต�าเมืช้ (Data mesh)
ประเมิน

ดาต�าเมืช้ (Data mesh) เป็นมุมมองการออกแบบ
สถาปัตัยีกรรมและโครงสร้างองค์กรท่ี่�ท้ี่าท้ี่ายีความเชืุ�อแบบ
ดั้�งเดิ้มว่า เราต้ัองรวมศ้นยี์ข้อม้ลเชิุงวิเคราะห์ก่อนเสมอถึง
จำะใชุ้มันได้้ โด้ยีข้อม้ลทัี่�งหมด้ต้ัองถ้กนำามากองรวมกันในท่ี่�
เด่้ยีว หรือถ้กจัำด้การโด้ยีท่ี่มจัำด้การข้อม้ลท่ี่�มาจำากส่วนกลาง
ขององค์กร ด้าต้ัาเมชุ กล่าวไว้ว่า การจำะนำาบิ�กด้าต้ัา 
ไปต่ัอยีอด้เพื�อสร้างนวัตักรรมใหม่ได้้นั�น กรรมสิที่ธิ�ของ
ข้อม้ลต้ัองถ้กกระจำายีตััวไปส่้บรรด้าเจ้ำาของข้อม้ลในแต่ัละ
โด้เมนเส่ยีก่อน ซึ�งคือผู้้้ท่ี่�ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยีในการให้บริการ
ข้อม้ลนั�นเสมือนข้อม้ลในโด้เมนเป็นดั้�งผู้ลิตัภัณฑ์ของตันเอง 
(ร่วมกับการสนับสนุนท่ี่�ด่้จำากแพลตัฟอร์มข้อม้ล เพื�อให้การ
ดึ้งข้อม้ลที่ำาได้้ง่ายี ผู้้้รับสามารถให้บริการตััวเองได้้ โด้ยีการ
ตััด้ความซับซ้อนที่างเที่คนิคท่ี่�เป็นไปได้้ออกไป) รวมทัี่�ง
ต้ัองการวิธ่การบริหารปกครองข้อม้ลร่วมกันแบบใหม่ท่ี่�ทุี่ก
สิ�งเป็นไปอย่ีางอัตัโนมัติั เพื�อเปิด้ให้ข้อม้ลต่ัางโด้เมนสามารถ
แลกเปล่�ยีนที่ำางานร่วมกันได้้ ฉะนั�นแล้ว ด้้วยีการกระจำายี
ข้อม้ล บวกกับการม่ความสามารถในการที่ำางานร่วมกันท่ี่�ด่้ 
และการให้ความสำาคัญกับประสบการณ์ของผู้้้ใชุ้ข้อม้ล  
สิ�งเหล่าน่�เป็นกุญแจำสำาคัญส่้การที่ำาให้เกิด้นวัตักรรมใหม่
อยี่างเท่ี่าเท่ี่ยีมทัี่�วถึงจำากการใชุ้ข้อม้ลหากองค์กรของคุณม่
โด้เมนจำำานวนมากอยี้่แล้ว ท่ี่�ม่ระบบหรือท่ี่มที่ำาหน้าท่ี่�ผู้ลิตั
ข้อม้ลอยี้่มากมายี หรือม่กรณ่การใชุ้และการเข้าถึงข้อม้ลท่ี่�
หลากหลายี ท่ี่�เกิด้จำากการขับเคลื�อนของข้อม้ล เราแนะนำา
ให้คุณลองประเมินการใชุ้งานด้าต้ัาเมชุด้้ การจำะสร้างองค์กร
และสถาปัตัยีกรรมในร้ปแบบด้าต้ัาเมชุได้้ ต้ัองการการ
ลงทุี่นในการสร้างด้าต้ัาแพลตัฟอร์มท่ี่�สามารถให้บริการ
ข้อม้ลด้้วยีตันเอง และต้ัองปรับองค์กรเพื�อรับกับโด้เมน ให้
เกิด้โครงสร้างท่ี่�กรรมสิที่ธิ�ของผู้ลิตัภัณฑ์ข้อม้ลสามารถถือ
กันแบบระยีะยีาว รวมถึงต้ัองการโครงสร้างรางวัลท่ี่�กระตุ้ัน
ให้เกิด้การสร้างและใชุ้งานผู้ลิตัภัณฑ์ข้อม้ลอ่กด้้วยี

เทคู่นิํคู่

สถาปั็ตยกรรมแบุบุไร้ควีามเช่ื่�อใจำได้
เน้นยำ�าถ้งควีามสำาคัญขึ้องการรักษา
ควีามมั�นคงจำากทุำกการส่�อสารและทุำก
การเข้ึ้าถ้ง การบัุงคับุใช้ื่นโยบุายควีาม
มั�นคงทำำาด้วียโค้ดบุนพ่�นฐานการให้ส่ทำธ่ี�
ตำ�าทีำ�สุดเท่ำาทีำ�จำำาเป็็น 

(สถาปัตัยีกรรมแบบไร้ความเชืุ�อใจำ)
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เอกี่ลักี่ษณ์แบบกี่ระจัายศ่นํย์
ประเมิน

ตัั�งแต่ัอินเตัอร์เน็ตัเกิด้ขึ�นมา โลกของเที่คโนโลยี่ก็ถ้กเร่งให้ม่
วิวัฒนาการเข้าส่้แนวคิด้แบบกระจำายีตััวมาโด้ยีตัลอด้ แม้ว่า
โปรโตัคอลต่ัางๆ อย่ีาง HTTP หรือร้ปแบบสถาปัตัยีกรรม
อยี่าง ไมโครเซอร์วิส หรือ ด้าต้ัาเมชุ ได้้ชุ่วยีให้ระบบ
กระจำายีตััวเกิด้ขึ�นอยี่างมากมายี แต่ัวิธ่จัำด้การเอกลักษณ์ 
(identity management) ในปัจำจุำบันยีังคงถ้กรวมศ้นยี์อยี้่
เหมือนเดิ้ม การเกิด้ขึ�นของเที่คโนโลยี่บัญชุ่ธุรกรรมแบบ
กระจำายีตััว (Distributed ledger technology, DLT) เป็น
ตััวจุำด้ฉนวนให้เเนวคิด้ เอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์ เป็น
จำริงขึ�นมา ซึ�งในระบบการจัำด้การเอกลักษณ์แบบกระจำายี
ศ้นยี์ แต่ัละสิ�งต้ัองม่อัตัลักษณ์ไว้ระบุตััวตันเสมอและ
สามารถเลือกใชุ้รากความน่าเชืุ�อท่ี่�ม่ร่วมกันใด้ๆ ได้้อยี่าง
อิสระ ซึ�งต่ัางจำากโลกทัี่�วไปท่ี่�ใชุ้ระบบจัำด้การเอกลักษณ์ท่ี่�ม่
พื�นฐานอยี้บ่นหน่วยีงานกลางท่ี่�ได้้รับความน่าเชืุ�อถือและ
ระบบระเบ่ยีนต่ัางๆ เชุ่น เที่คโนโลยี่ได้เรกที่อร่เซอร์วิส ผู้้้ให้
บริการรับรองสากล (CA) และหน่วยีงานให้บริการชืุ�อโด้เมน 
เป็นต้ัน เราร้้สึกตืั�นเต้ันท่ี่�เห็นการพัฒนาของ มาตัรฐาน
ระบบจัำด้การเอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์ ซึ�งเป็นมาตัรฐาน
สำาคัญท่ี่�ที่ำาให้ระบบเอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์เป็นไปได้้ 
ถึงแม้ระบบจัำด้การเอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์ท่ี่�รองรับ 
การขยีายีของข้อม้ลยีังม่อยี้่น้อยีมาก โด้ยีเราเริ�มปรับใชุ้หลัก
คิด้เด่้ยีวกันในสถาปัตัยีกรรม สำาหรับผู้้้ท่ี่�สนใจำการที่ด้ลอง
ล่าสุด้และการร่วมมือกันในอุตัสาหกรรม สามารถเข้าไปท่ี่� 
สมาคมเอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์

กี่ารนิํยามืไปป์ไลน์ํข�อม่ืลแบบประกี่าศ
ประเมิน

ไปป์ไลน์ของข้อม้ลส่วนมากมักจำะเข่ยีนอยี้่ในร้ปแบบสคริปต์ั
ขนาด้ใหญ่ ท่ี่�ไม่มากก็น้อยีถ้กเข่ยีนในเชิุงคำาสั�งด้้วยีภาษา 
Python หรือ Scala ซึ�งในสคริปต์ัเต็ัมไปด้้วยีโค้ด้ท่ี่�อธิบายี
รายีละเอ่ยีด้วิธ่การที่ำางานของแต่ัละขั�นตัอนท่ี่�ยีุ่งเหยีิงและ
ยีากต่ัอการด้้แล ในอด่้ตัเมื�อพบสถานการณ์ท่ี่�คล้ายีกันเวลา
สร้างชุุด้ที่ด้สอบด้้วยี Selenium นักพัฒนาได้้คิด้ค้น 
การจัำด้การโค้ด้ในร้ปแบบเพจำออบเจำกต์ั (Page Object 
pattern) ขึ�นมา โด้ยีในภายีหลังเฟรมเวิร์คสำาหรับสร้าง 
ชุุด้สอบท่ี่�ขับเคลื�อนจำากพฤติักรรมท่ี่�เห็น (Behavior-Driven 
Development, BDD) ต่ัางก็ออกแบบมาโด้ยีสามารถแยีก
ขั�นตัอนการที่ำางานออกเป็นส่วน เพื�อเร่ยีงร้อยีมันเข้าด้้วยีกัน
ท่ี่หลัง บางท่ี่มของเรากำาลังที่ด้ลองนำาแนวคิด้เด่้ยีวกันมา

ปรับใชุ้กับวิศวกรรมข้อม้ลอยี้ ่จึำงเกิด้ กี่ารนิํยามืไปป์ไลน์ํ
ข�อม่ืลแบบประกี่าศ ขึ�นมา ท่ี่�การนิยีามถ้กแยีกออกมาต่ัาง
หาก ซึ�งอาจำอยี้ใ่นร้ปแบบไฟล์ YAML ท่ี่�ในนั�นจำะระบุเพ่ยีง
ขั�นตัอนและลำาดั้บการที่ำางานเท่ี่านั�น โด้ยีอ้างอิงไปท่ี่�ชุุด้
ข้อม้ลขาเข้าและขาออกท่ี่�ใชุ้ และจำะอ้างอิงไปท่ี่�สคริปต์ัของ
โค้ด้เฉพาะกรณ่ท่ี่�ตัรรกะม่ความซับซ้อนส้งเท่ี่านั�น เราพบว่า 
A La Mode เป็นเครื�องมือโอเพนซอร์สตััวแรกท่ี่�เข้ามา
จัำด้การเรื�องดั้งกล่าว

DeepWalk
ประเมิน

DeepWalk เป็นอัลกอริทึี่มสำาหรับชุ่วยีนำาแมชุชุ่นเลิร์นนิง
มาใชุ้กับกราฟ ความยีากอยี่างหนึ�งเมื�อต้ัองที่ำางานกับชุุด้
ข้อม้ลในร้ปแบบกราฟอยี้ท่่ี่�วิธ่การสกัด้เอาฟีเจำอร์ออกจำาก
กราฟ ซึ�ง DeepWalk สามารถชุ่วยีได้้ มันที่ำางานโด้ยีใชุ้ 
อัลกอริทึี่ม SkipGram เพื�อสร้างข้อม้ลฝั่งตััวของโหนด้ 
(node embedding) โด้ยีมองกราฟเป็นเหมือนภาษา
ธรรมชุาติั โด้ยีให้โหนด้แต่ัละโหนด้เปร่ยีบเสมือนคำาแต่ัละคำา
ท่ี่�ไม่ซำ�ากันในภาษานั�น การสร้างร้ปประโยีคจึำงเกิด้จำากการ
เดิ้นแบบสุ่มบนกราฟแบบจำำากัด้ระยีะที่าง ข้อม้ลฝั่งตััวท่ี่�ได้้
เหล่าน่�จำะสามารถนำาไปใชุ้ต่ัอกับโมเด้ลแมชุชุ่นเลิร์นนิงท่ี่�
หลากหลายี DeepWalk เป็นหนึ�งในเที่คนิคท่ี่�พวกเรากำาลัง
ที่ด้ลองใชุ้ในหลายีๆ โครงการท่ี่�ต้ัองที่ำางานแมชุชุ่นเลิร์นนิง
บนข้อม้ลในร้ปแบบกราฟ

กี่ารจััดกี่ารระบบที�จัดจํัาสู่ถืานํะข�อม่ืลด�วย
เคู่รื�องมืือบริหารคู่วบคุู่มืคู่อนํเทเนํอร์
ประเมิน

เราขอเตืัอนให้ระวัง กี่ารจััดกี่ารระบบที�จัดจํัาสู่ถืานํะข�อม่ืล
ด�วยเคู่รื�องมืือบริหารคู่วบคุู่มืคู่อนํเทเนํอร์ อยี่างเชุ่น 
Kubernetes ระบบฐานข้อม้ลบางตััวไม่ได้้ถ้กออกแบบมา
เพื�อที่ำางานภายีใต้ัสภาพแวด้ล้อมท่ี่�ตััวเองจำะถ้กบริหาร
ควบคุม เชุ่น มันไม่เคยีคาด้หวังว่าจ่้ำๆ จำะถ้กสั�งให้หยุีด้ 
การที่ำางานลงในทัี่นท่ี่ หรือต้ัองย้ีายีไปที่ำางานบนเครื�องอื�นได้้ 
ซึ�งการสร้างเซอร์วิสประเภที่ฐานข้อม้ลท่ี่�ม่เสถ่ยีรภาพส้ง 
ท่ี่�ที่ำางานได้้ตัลอด้เวลานั�นไม่ใชุ่เรื�องเล็ก ดั้งนั�นเรายีังคง
แนะนำาให้ติัด้ตัั�งใชุ้งานมันบนเครื�องเวอร์ชุวลแมชุชุ่นหรือ
เครื�องเปล่าตัรงๆ มากกว่าพยีายีามฝื่นติัด้ตัั�งมันใน
แพลตัฟอร์มบริหารควบคุมคอนเที่เนอร์

กี่ารรันํบิลด์ในํสู่นํามืซ�อมื
ประเมิน

แม้เราจำะสนับสนุนอยี่างแข็งขันให้ใชุ้วิธ่การเชืุ�อมต่ัอกันอย่ีาง
ต่ัอเนื�อง มากกว่าการใชุ้กระบวนการที่ำางานแบบ Gitflow 
ท่ี่�การเชืุ�อมต่ัอขาด้ความต่ัอเนื�อง เราก็ที่ราบด่้ว่าหากท่ี่มม่
ขนาด้ใหญ่เกินไปหรือในท่ี่มขาด้วินัยีท่ี่�จำะรันชุุด้ที่ด้สอบบน
เครื�องตััวเองเส่ยีก่อน การจำะคอมมิตัตัรงๆ ไปท่ี่�มาสเตัอร์
บรานช์ุ หรือการรันไปป์ไลน์บนมาสเตัอร์บรานช์ุนั�นจำะที่ำาให้
ประสิที่ธิภาพการที่ำางานลด้ลง เพราะมันที่ำาให้กระบวนการ
บิลด์้ชุ้า ไม่น่าเชืุ�อถือ และหากม่บิลด์้เส่ยีนานๆ อาจำบล็อคไม่
ให้นักพัฒนาคนอื�นที่ำางานต่ัอได้้ ซึ�งแที่นท่ี่�จำะแก้ปัญหาท่ี่�ต้ัน
เหตุั (เชุ่น ที่ำาให้ชุุด้ที่ด้สอบที่ำางานได้้เร็วขึ�น หรือที่ำาให้
สามารถที่ด้สอบได้้บนเครื�องตััวเอง หรือแก้ไขด้้วยีการ
เปล่�ยีนสถาปัตัยีกรรมออกจำากโมโนลิธ) หลายีท่ี่มเลือกท่ี่�จำะ
ใชุ้การแตักฟีเจำอร์บรานช์ุออกมาเพื�อหลบเล่�ยีงปัญหาเหล่าน่� 
ซึ�งอยี่างท่ี่�ที่ราบกันว่าเราไม่สนับสนุนให้ใชุ้ฟีเจำอร์บรานช์ุมา
ตัลอด้ เพราะว่ามันที่ำาให้ท่ี่มเส่ยีแรงไปกับการแก้ปัญหาเวลา
เกิด้ความทัี่บซ้อนของงาน ใชุ้เวลานานกว่าจำะได้้ผู้ลลัพธ์ 
และอาจำที่ำาให้เผู้ลอสร้างข้อผิู้ด้พลาด้ระหว่างการแก้ไขความ
ทัี่บซ้อน ดั้งนั�นเราจึำงอยีากเสนอให้พิจำารณา กี่ารรันํบิลด์ในํ
สู่นํามืซ�อมื (preflight build) เป็นอ่กที่างเลือก ซึ�งมัน
เป็นวิธ่ท่ี่�ที่ำางานด้้วยีการสร้าง Pull request สำาหรับบรานช์ุ
อายีุสั�น โด้ยีบรานช์ุจำะเปิด้รับทุี่กคอมมิตัและม่อายีุอยี้่แค่
ระหว่างชุ่วงการบิลด์้เท่ี่านั�น และเพื�อที่ำาให้กระบวนการน่�
เป็นไปอย่ีางอัตัโนมัติั เราพบว่าม่ระบบหุ่นยีนต์ั อยี่าง Bors 
ท่ี่�สามารถชุ่วยีให้การรวมบรานช์ุไปท่ี่�มาสเตัอร์และการลบ
บรานช์ุท่ี่�บิลด์้สำาเร็จำแล้วเกิด้ขึ�นอยี่างอัตัโนมัติั เรากำาลัง
ประเมินกระบวนการที่ำางานแบบน่�อยี้่ ซึ�งเราก็แนะนำาให้คุณ
ลองประเมินด้้เชุ่นเด่้ยีวกัน แต่ัโปรด้อย่ีาใชุ้มันเพื�อแก้ผิู้ด้
ปัญหา เพราะมันอาจำนำาไปส่้การใชุ้บรานช์ุอยี่างผิู้ด้ๆ และ
ก่อให้เกิด้ผู้ลเส่ยีมากกว่าผู้ลด่้

เทคู่นิํคู่

เทำคโนโลยีบัุญชีื่ธุีรกรรมแบุบุกระจำาย
ตัวี (DLT) ทีำ�เป็็นรากฐานขึ้อง BitCoin 
ได้จุำดฉันวีนให้เก่ดแนวีค่ดขึ้องการระบุุ
เอกลักษณ์์แบุบุกระจำายศููนย์ 

(เอกลักษณ์แบบกระจำายีศ้นยี์)

ควีามยากอย่างหน้�งเม่�อต้องทำำางานกับุ
ชุื่ดข้ึ้อมูลในรูป็แบุบุกราฟีอยู่ทีำ�ว่ีธีีการ
สกัดเอาฟีีเจำอร์ออกจำากกราฟี ซ้ั�ง 
DeepWalk สามารถช่ื่วียได้

(DeepWalk)

https://martinfowler.com/articles/microservices.html
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://www.w3.org/TR/did-core/
https://www.w3.org/TR/did-core/
https://identity.foundation/
https://github.com/binaryaffairs/a-la-mode
https://github.com/phanein/deepwalk
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/gitflow
https://trunkbaseddevelopment.com/committing-straight-to-the-trunk/
https://trunkbaseddevelopment.com/committing-straight-to-the-trunk/
https://bors.tech/
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กี่ารย�ายข่�นํคู่ลาวด์แบบยกี่วางทั�งระบบ
เฝ้่าระวัง

มันน่าประหลาด้ใจำท่ี่�แม้ว่าจำะผู่้านประสบการณ์มามากกว่า 
10 ปีในการยี้ายีระบบไปบนคลาวด์้ เรายัีงร้้สึกจำำาเป็นท่ี่�จำะ
ต้ัองพ้ด้ถึงแนวคิด้ กี่ารย�ายข่�นํคู่ลาวด์แบบยกี่วางทั�งระบบ 
(Cloud lift and shift) ท่ี่�คลาวด์้ถ้กมองเป็นเพ่ยีงแค่
โซล้ชัุนสำาหรับโฮุสต์ังานเท่ี่านั�น โด้ยีท่ี่�เรื�องอื�นๆ ท่ี่�ม่อยี้่แล้ว 
เชุ่น ระบบสถาปัตัยีกรรม แนวปฏิิบัติัด้้านความมั�นคง วิธ่
การด้้แลระบบของไอท่ี่ ยีังคงเป็นแบบเดิ้มต่ัอไป แนวคิด้น่�
ที่ำาให้พลาด้ประโยีชุน์จำากความคล่องตััวและนวัตักรรมท่ี่�
ควรจำะได้้รับจำากการใชุ้คลาวด์้ การจำะย้ีายีระบบไปบน 
คลาวด์้ต้ัองการการเปล่�ยีนแปลงอย่ีางตัั�งใจำในหลายีๆ ด้้าน 
เพื�อจำะก้าวไปส่้องค์กรท่ี่�ใชุ้คลาวด์้ได้้อย่ีางเป็นธรรมชุาติั  
ยีกตััวอย่ีางเชุ่น สถาปัตัยีกรรมของระบบเป็นหนึ�งในเสาหลัก
สำาคัญเพื�อให้เกิด้การส่งมอบท่ี่�คล่องตััวก็ต้ัองม่การ
เปล่�ยีนแปลง ทัี่�งน่�ขึ�นอยี้่กับสถานการณ์ท่ี่�แตักต่ัางกันของ
แต่ัละองค์กร ผู้ลลัพธ์ของการย้ีายีไปบนคลาวด์้อาจำไปตักอยี้่
ตัรงไหนสักแห่งในสเปกตัรัม ระหว่างการได้้คลาวด์้แบบ 
ยีกวางหรือการได้้คลาวด์้แบบธรรมชุาติั วิธ่การยี้ายีแบบยีก
วางทัี่�งระบบโด้ยีใชุ้คอนเที่เนอร์ ไปบนคลาวด์้นั�นน่าเยี้ายีวน
เป็นอยี่างมาก แม้มันจำะชุ่วยีร่นเวลาในการยี้ายีได้้จำริง แต่ัวิธ่
น่�ไม่ตัอบโจำที่ยี์ในการสร้างความคล่องตััวให้กับองค์กร และ
ไม่ที่ำาให้การส่งมอบทัี่�งฟีเจำอร์และคุณค่าด่้ขึ�นเลยี ส่วนวิธ่
การบริหารความมั�นคงขององค์กรบนคลาวด์้ก็ใชุ้พื�นฐานท่ี่�
แตักต่ัางอย่ีางสิ�นเชิุงเมื�อเท่ี่ยีบกับการบริหารความมั�นคง
แบบดั้�งเดิ้มท่ี่�มักใชุ้ไฟร์วอลล์และการแบ่งเขตัโซนเท่ี่านั�น 
เพราะต้ัองการการเปล่�ยีนแปลงเพื�อมุ่งส่้การสร้าง
สถาปัตัยีกรรมแบบไร้ความเชืุ�อใจำ (Zero trust 
architecture) ส่วนวิธ่การด้้แลระบบของไอท่ี่ก็ควรจำะม่ 
การเปล่�ยีนร้ปแบบไปเชุ่นกัน เพื�อให้มุ่งส่้การม่แพลตัฟอร์มท่ี่�
สามารถให้บริการคลาวด์้ได้้อย่ีางเป็นอัตัโนมัติั ท่ี่�ท่ี่มสามารถ
ให้บริการตันเองได้้อยี่างปลอด้ภัยี ส่งเสริมให้ท่ี่มรับผิู้ด้ชุอบ
ต่ัองานด้้แลระบบด้้วยีตันเองมากขึ�น และม่อำานาจำตััด้สินใจำ
ได้้อยี่างอิสระ สุด้ท้ี่ายีแต่ัไม่ท้ี่ายีสุด้ องค์กรต้ัองสร้าง
รากฐานเพื�อรองรับการเปล่�ยีนแปลงท่ี่�เข้ามาอยี่างต่ัอเนื�อง 
อยี่างเชุ่น การสร้างไปป์ไลน์ท่ี่�ที่ด้สอบแอปพลิเคชัุนและ
โครงสร้างพื�นฐานไว้เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการยี้ายีขึ�น
คลาวด์้ วิธ่น่�จำะส่งผู้ลให้ได้้ระบบท่ี่�คงที่นกว่า ถ้กแบ่งออก
เป็นส่วนๆ อย่ีางด่้ และให้แนวที่างแก่องค์กรในการวิวัฒน์
และปรับปรุงระบบให้ด่้ขึ�นต่ัอไป

กี่ารย�ายไประบบใหมื�โดยคู่งฟีเจัอร์เกี่�าไว�
ทั�งหมืด
เฝ้่าระวัง

เราพบว่าม่หลายีองค์กรมากขึ�น ท่ี่�ต้ัองการแที่นท่ี่�ระบบเก่าท่ี่�
ล้าสมัยีด้้วยีระบบใหม่เพื�อรองรับกับความต้ัองการของล้กค้า
ท่ี่�ส้งขึ�น (ทัี่�งล้กค้าภายีในและภายีนอกองค์กร) หนึ�งใน
แบบแผู้นท่ี่�ไม่ควรแต่ัมักที่ำากันประจำำา คือ กี่ารย�ายไประบบ
ใหมื�โดยคู่งฟีเจัอร์เกี่�าไว�ทั�งหมืด (legacy migration 
feature parity) ซึ�งเกิด้จำากความเส่ยีด้ายีฟีเจำอร์ในระบบ
เก่านั�นเอง เรากลับเห็นว่า การตััด้สินใจำเชุ่นนั�นเป็นการเส่ยี
โอกาสอยี่างมาก เนื�องจำากระบบเก่ามักจำะบวมขึ�นตัาม
กระบวนการที่างธุรกิจำท่ี่�วิวัฒน์เปล่�ยีนแปลงตัามเวลา ที่ำาให้
ม่ฟีเจำอร์หลายีส่วนไม่ได้้ถ้กใชุ้งานแล้ว (ซึ�งอาจำจำะส้งถึง 50% 
ของฟีเจำอร์ทัี่�งหมด้ ตัามรายีงานของ Standish Group ปี 
2014) การแที่นท่ี่�ฟีเจำอร์ทัี่�งหมด้จึำงเป็นการส้ญเปล่าโด้ยีใชุ่
เหตุั คำาแนะนำาของเราสำาหรับเรื�องน่�คือ ลองโน้มน้าวล้กค้า
ของคุณให้หยุีด้คิด้และพิจำารณา ที่ำาความเข้าใจำความ
ต้ัองการของผู้้้ใชุ้ในปัจำจุำบันให้ด่้ และจัำด้ลำาดั้บความสำาคัญ
ของความต้ัองการเหล่านั�นใหม่ให้สอด้คล้องกับผู้ลลัพธ์ที่าง
ธุรกิจำ ด้้วยีตััวชุ่�วัด้ท่ี่�เหมาะสม ซึ�งคำาแนะนำาน่�มักพ้ด้ง่ายีแต่ั
ที่ำาได้้ยีาก เพราะแที่นท่ี่�จำะนำาฟีเจำอร์เก่ามาใชุ้ตัรงๆ บริษัที่
ต้ัองลงทุี่นที่ำาวิจัำยีพฤติักรรมผู้้้ใชุ้ และประยุีกต์ัเที่คนิควิธ่
พัฒนาผู้ลิตัภัณฑ์แบบสมัยีใหม่เข้าไป

กี่ารเก็ี่บรวบรวมืบันํท่กี่เหตุกี่ารณ์เพื�อกี่าร
วิเคู่ราะห์เชิ้งธุรกิี่จั
เฝ้่าระวัง

เมื�อหลายีปีก่อนแพลตัฟอร์มสำาหรับการเก็บรวมรวมบันทึี่ก
เหตุัการณ์แบบใหม่ได้้ถือกำาเนิด้ขึ�น ท่ี่�สามารถจัำด้เก็บและ
ค้นหาบันทึี่กเหตุัการณ์จำำานวนมากเพื�อค้นพบเที่รนด์้และ
ข้อม้ลเชิุงลึกจำากข้อม้ลการที่ำางานของระบบ ซึ�งม่ Splunk 
เป็นหนึ�งในเครื�องมือท่ี่�โด้ด้เด่้นท่ี่�สุด้ในด้้านน่� ด้้วยีความท่ี่�
แพลตัฟอร์มประเภที่น่�ชุ่วยีให้มองเห็นภาพรวมของความ
มั�นคงและการที่ำางานของระบบในทุี่กส่วน จึำงกลายีเป็น
เครื�องมือท่ี่�ผู้้้ด้้แลระบบและนักพัฒนาพึ�งพิงจำนขาด้ไม่ได้้ 
กระแสการใชุ้งานน่�ได้้แพร่ไปส่้ฝ่ั่งธุรกิจำด้้วยีเชุ่นกันจำนนำามา
ซึ�งความคิด้ท่ี่�ว่า เราน่าจำะใชุ้กี่ารเก็ี่บรวบรวมืบันํท่กี่
เหตุกี่ารณ์เพื�อกี่ารวิเคู่ราะห์เชิ้งธุรกิี่จัได้้ด้้วยีเหมือนกัน 
อยี่างไรก็ตัามความต้ัองการที่างธุรกิจำมักจำะลำ�าหน้าและ
เปล่�ยีนแปลงอยี่างรวด้เร็วไปกว่าท่ี่�ความสามารถของ 
เครื�องมือประเภที่น่�จำะรองรับไหว เพราะโด้ยีทัี่�วไปแล้ว
บันทึี่กเหตุัการณ์เพื�อการเฝ้่าสังเกตัการณ์ในเชิุงเที่คนิค 
ให้ข้อม้ลไม่พอเพ่ยีงสำาหรับใชุ้ที่ำาความเข้าใจำล้กค้าในเชิุงลึก 
หากคุณต้ัองการท่ี่�จำะวิเคราะห์หาข้อม้ลของล้กค้าอยี่าง

จำริงจัำง เราแนะนำาให้ใชุ้เครื�องมือและตััวชุ่�วัด้ท่ี่�สร้างขึ�นมา
เพื�องานประเภที่น่�โด้ยีเฉพาะ หรือออกแบบระบบให้รองรับ
การสังเกตัการณ์โด้ยีธรรมชุาติั โด้ยีใชุ้วิธ่การขับเคลื�อน
พฤติักรรมจำากเหตุัการณ์ท่ี่�เกิด้ขึ�น (event-driven 
appraoch) ซึ�งวิธ่น่�ที่ำาให้เหตุัการณ์ทัี่�งในแง่ธุรกิจำและการใชุ้
งานจำะถ้กรวบรวมและจัำด้เก็บด้้วยีกลวิธ่ท่ี่�สามารถนำา
เหตุัการณ์เหล่าน่�กลับมาฉายีซำ�าหรือประมวลผู้ลด้้วยี 
เครื�องมือท่ี่�สร้างขึ�นมาเพื�อวัตัถุประสงค์น่�โด้ยีเฉพาะ

GitFlow และกี่ารสู่ร�างบรานํช์้ที�มีืช้�วงชี้วิต
ยาวนํานํ
เฝ้่าระวัง

เราได้้ชุ้ประเด็้นปัญหาเรื�อง GitFlow และกี่ารสู่ร�างบรานํช์้
ที�มีืช้�วงชี้วิตยาวนํานํ ไว้เมื�อห้าปีก่อน เพราะโด้ยีแก่นแล้ว 
การสร้างบรานช์ุท่ี่�ม่ชุ่วงชุ่วิตัยีาวนานนั�นขัด้แยี้งกับแนวคิด้ท่ี่�
ว่าเราควรผู้สานโค้ด้กันอยี่างสมำ�าเสมอ ซึ�งจำากประสบการณ์
ของเรา การผู้สานโค้ด้อยี่างต่ัอเนื�องนั�นเป็นวิธ่การพัฒนา
ซอฟแวร์ท่ี่�ด่้กว่าแนวที่างอื�นๆ หลังจำากนั�นเราได้้เพิ�ม 
คำาเตืัอนไปยีังท่ี่มท่ี่�ใชุ้ Gitflow เพราะเรามักจำะเห็นมันถ้กใชุ้
งานควบค่้กับการสร้างบรานช์ุท่ี่�ม่ชุ่วงชุ่วิตัยีาวนานอยี้่ตัลอด้ 
ในปัจำจุำบันเรายีังคงเห็นท่ี่มท่ี่�ตัั�งเป้าท่ี่�จำะพัฒนาระบบเว็บไซต์ั
โด้ยีใชุ้การส่งมอบอยี่างต่ัอเนื�องนั�นถ้กดึ้งด้้ด้เข้าส่้การใชุ้ท่ี่าน่� 
เราร้้สึกยิีนด่้ท่ี่�ได้้เห็นผู้้้เผู้ยีแพร่ GitFlow ได้้เพิ�มข้อความ 
ลงในบที่ความของเขาท่ี่�อธิบายีว่า Gitflow ไม่ได้้ถ้กสร้างมา
เพื�อจุำด้ประสงค์ดั้งกล่าว

กี่ารทดสู่อบแบบบันํท่กี่ภาพแต�เพียงอย�างเดียว
เฝ้่าระวัง

การที่ด้สอบแบบบันทึี่กภาพ (snapshot testing) ม่
ประโยีชุน์อย่ีางปฏิิเสธไม่ได้้เมื�อใชุ้สำาหรับที่ด้สอบระบบเก่า 
ท่ี่�ล้าสมัยี โด้ยีใชุ้ยีืนยีันว่าการแก้ไขเปล่�ยีนแปลงใด้ๆ ยีังคงให้
ผู้ลลัพธ์การที่ำางานเหมือนท่ี่�บันทึี่กไว้ อยี่างไรก็ตัามเราพบผู้ล
เส่ยีจำากการใชุ้เที่คนิคน่�อยี่างไม่ถ้กต้ัอง โด้ยีการใชุ้กี่าร
ทดสู่อบแบบบันํท่กี่ภาพแต�เพียงอย�างเดียวเป็นกลไกหลัก
สำาหรับที่ด้สอบระบบใด้ๆ จำากท่ี่�การที่ด้สอบประเภที่น่�จำะ
ตัรวจำท่ี่�ผู้ลลัพธ์สุด้ท้ี่ายีว่าให้ผู้ลของ DOM เหมือนกับท่ี่�
บันทึี่กไว้หรือไม่เท่ี่านั�นโด้ยีไม่ได้้มุ่งที่ด้สอบท่ี่�พฤติักรรมว่า
ที่ำางานอยี่างไร ฉะนั�นมันจึำงค่อนข้างเปราะบางและขาด้
ความน่าเชืุ�อถือ และเป็นการส่งเสริมหลักปฏิิบัติัท่ี่�ไม่ด่้ท่ี่�คิด้
แบบมักง่ายีว่า “ก็แค่ลบภาพท่ี่�บันทึี่กทิี่�งแล้วบันทึี่กใหม่อ่ก
ครั�ง” ซึ�งวิธ่ท่ี่�ด่้กว่าคือการที่ด้สอบตัรรกะและพฤติักรรมของ
คอมโพเนนท์ี่โด้ยีจำำาลองจำากการใชุ้งานของผู้้้ใชุ้ โด้ยีวิธ่คิด้
แบบน่�ถ้กโปรโมตัให้ใชุ้ด้้วยีเครื�องมือในตัระก้ล Testing 
Library

เทคู่นิํคู่

โดยทัำ�วีไป็แล้วีบัุนท้ำกเหตุการณ์์เพ่�อการ
เฝ้้าสังเกตการณ์์ในเช่ื่งเทำคน่คให้ข้ึ้อมูล
ไม่พอเพียงสำาหรับุใช้ื่ทำำาควีามเข้ึ้าใจำ
ลูกค้าในเช่ื่งล้ก  

(การเก็บรวบรวมบันทึี่กเหตุัการณ์เพื�อการ
วิเคราะห์เชิุงธุรกิจำ)

การทำดสอบุแบุบุบัุนท้ำกภาพมี
ป็ระโยชื่น์อย่างป็ฏ่ิเสธีไม่ได้เม่�อใช้ื่
สำาหรับุทำดสอบุระบุบุเก่าทีำ�ล้าสมัย แต่
มันไม่ควีรถูกใช้ื่เป็็นกลไกหลักสำาหรับุ
ทำดสอบุระบุบุใดๆ 

(การที่ด้สอบแบบบันทึี่กภาพแต่ัเพ่ยีงอย่ีาง
เด่้ยีว)

https://cloud.google.com/migrate/anthos/docs/anthos-migrate-benefits
https://cloud.google.com/migrate/anthos/docs/anthos-migrate-benefits
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/zero-trust-architecture-zta
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/zero-trust-architecture-zta
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/Exceeding%20Value_Layout.pdf
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/Exceeding%20Value_Layout.pdf
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/splunk
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/gitflow
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://testing-library.com/docs/guiding-principles
https://testing-library.com/docs/guiding-principles
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.NET Core
นำาไปใชุ้

ท่ี่�ผู่้านมาเราได้้ยีกให้ .NET Core อยี้ใ่นกลุ่มควรนำาไปใชุ้ไป 
ซึ�งบ่งบอกถึงการเป็นที่างเลือกแรกของเราสำาหรับใชุ้ใน
โครงการท่ี่�เป็น .NET ในฉบับน่�เราอยีากจำะยีกมันมาพ้ด้ถึง
อ่กครั�งจำากการเปล่�ยีนแปลงท่ี่�เกิด้ขึ�นอยี่างมาก เพราะนับ
ตัั�งแต่ัเวอร์ชัุน 3._x_ ท่ี่�ออกมาปีท่ี่�แล้ว ได้้ม่ฟีเจำอร์มากมายี
ถ้กถ่ายีโอนจำาก .NET Framework มาส่้ .NET Core 
เพราะจำากประกาศของไมโครซอฟต์ัเองท่ี่�บอกว่า น่�จำะเป็น
เวอร์ชัุนสุด้ท้ี่ายีของ .NET Framework ก็เป็นการเน้นยีำ�าว่า 
.NET Core คืออนาคตัของ .NET ท่ี่�ผู่้านมาไมโครซอฟต์ัได้้
ทุ่ี่มเที่อยี่างมากเพื�อที่ำาให้ .NET Core สามารถที่ำางานร่วม
กับคอนเที่เนอร์ได้้อยี่างเป็นมิตัร ซึ�งโครงการส่วนใหญ่ของ
เราท่ี่�ใชุ้ .NET Core ได้้ที่ำางานอยี้บ่นระบบปฏิิบัติัการล่นุกซ์
และส่วนมากอยี้่ในร้ปแบบคอนเที่เนอร์แล้ว ส่วน .NET 5 ท่ี่�
กำาลังจำะออกมาก็เป็นท่ี่�คาด้หวังอยี่างมาก ซึ�งเราก็ตัั�งหน้าตัั�ง
ตัารออยี้เ่ชุ่นกัน 

Istio
นำาไปใชุ้

หากคุณกำาลังสร้างหรือบริหารสถาปัตัยีกรรมไมโครเซอร์วิส 
ขนาด้ใหญ่ภายีใต้ัแพลตัฟอร์มอย่ีาง Kubernetes อยี้ล่ะก็ 
ควรอย่ีางยีิ�งท่ี่�ต้ัองนำา เซอร์วิสเมชุ (service mesh) มาใชุ้
เพื�อบริหารด้้แลความต้ัองการประเภที่ท่ี่�กระจำายีตััวไปทัี่�วทัี่�ง
ระบบ ในบรรด้าตััวเลือกเซอร์วิสเมชุทัี่�งหมด้ Istio เป็นหนึ�ง
ในตััวเลือกท่ี่�ได้้รับความนิยีมอยี่างส้ง จำากความสามารถท่ี่�
หลากหลายี โด้ยีสามารถให้บริการระบุท่ี่�อยี้ข่องเซอร์วิสอื�น 
บริหารการจำราจำรของข้อม้ล รักษาความมั�นคงระหว่าง
เซอร์วิสด้้วยีกันหรือระหว่างต้ันที่างกับเซอร์วิส สามารถคอยี
เฝ้่าสังเกตัการณ์การที่ำางานของเซอร์วิส (ซึ�งรวมการติัด้ตัาม
ร่องรอยีระหว่างเซอร์วิส และการส่งสัญญาณต่ัางๆ ของ
เซอร์วิส) สามารถปล่อยีอัพเด้ตัเวอร์ชัุนใหม่แบบที่ะยีอยี
เปล่�ยีน และสามารถสร้างระบบท่ี่�ฟื�นฟ้กลับส่้สภาวะปกติัได้้

ในเวอร์ชัุนล่าสุด้ Istio ได้้ปรับปรุงประสบการณ์ผู้้้ใชุ้ด้้วยีการ
ติัด้ตัั�งและการจัำด้วางแผู้งควบคุมท่ี่�ใชุ้งานง่ายี จำาก
ประสบการณ์ในการส่งมอบระบบของเรา มันชุ่วยีให้การ
สร้างระบบไมโครเซอร์วิสขนาด้ใหญ่ท่ี่�ต้ัองใชุ้การบริหารด้้แล
คุณภาพส้งม่ความซับซ้อนน้อยีลง แต่ัต้ัองยีอมรับว่าการจำะ
บริหารด้้แลระบบ Istio และ Kubernetes ด้้วยีตันเองนั�น 
จำำาเป็นต้ัองม่ความร้้และที่รัพยีากรภายีในท่ี่�มากพอ ซึ�งไม่
เหมาะกับองค์กรท่ี่�ขาด้ความพร้อม

แพลตฟอร์มื นํําไปใช้�
28. .NET Core
29. Istio 

ทดลอง
30. Anka
31. Argo CD
32. Crowdin
33. eBPF
34. Firebase
35. Hot Chocolate
36. Hydra
37. OpenTelemetry
38. Snowflake 

ประเมิืนํ
39. Anthos
40. Apache Pulsar
41. Cosmos
42. Google BigQuery ML
43. JupyterLab
44. Marquez
45. Matomo
46. MeiliSearch
47. Stratos
48. Trillian

เฝ้้าระวัง
49. การใชุ้งาน Node สำาหรับทีุ่กสิ�ง

Anka
ที่ด้ลอง

Anka เป็นชุุด้เครื�องมือไว้สร้าง จัำด้การ แจำกจ่ำายี บิลด์้ และ
ที่ด้สอบ เวอร์ชุวลแมชุชุ่นสำาหรับระบบปฏิิบัติัการ iOS และ 
MacOS มันนำาประสบการณ์การใชุ้งานแบบ Docker มาส่้
สภาพแวด้ล้อมท่ี่�เป็น MacOS เชุ่น เราสามารถสั�งสภาพ
แวด้ล้อมให้เปิด้ขึ�นในทัี่นท่ี่ได้้ ม่ชุุด้คำาสั�งคอมมานด์้ไลน์ให้
สำาหรับจัำด้การเวอร์ชุวลแมชุชุ่น ม่ร่จิำสที่ร่สำาหรับจัำด้การ
เวอร์ชัุน และการติัด้ป้ายีกำากับให้กับเวอร์ชุวลแมชุชุ่นเพื�อ
การแจำกจ่ำายี เราได้้ลองใชุ้ Anka เพื�อสร้างคลาวด์้ภายีใน
องค์กรของล้กค้ามาแล้ว มันเป็นเครื�องมือท่ี่�คุ้มค่าแก่การ
พิจำารณา หากคุณต้ัองการจำำาลองสภาพแวด้ล้อมของระบบ
ปฏิิบัติัการ iOS และ MacOS ขึ�นมา

84
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https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://istio.io
https://ankadoc.bitbucket.io/
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Argo CD
ที่ด้ลอง

แม้เราไม่อยีากตััด้สินเที่คนิคอย่ีาง GitOps ว่าด่้หรือไม่ แต่ั
เราอยีากจำะพ้ด้ถึง Argo CD ในขอบเขตัของการติัด้ตัั�งและ
ติัด้ตัามการที่ำางานของแอปพลิเคชัุนลงบนแพลตัฟอร์ม 
Kubernetes จำากความสามารถของ Argo CD ท่ี่�ชุ่วยี
ให้การติัด้ตัั�งแอปพลิเคชัุนที่ำาได้้ง่ายี โด้ยีการกำาหนด้สถานะ
ของแอปพลิเคชัุนท่ี่�คาด้หวังเอาไว้แล้วมันจำะเปล่�ยีนแปลง
ระบบปัจำจุำบันให้เข้าส่้สถานะนั�นอยี่างอัตัโนมัติั และการใชุ้
มันเพื�อตัรวจำหาข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาท่ี่�เกิด้จำากการ
ติัด้ตัั�ง รวมไปถึงการใชุ้มันเพื�อสืบค้นบันทึี่กเหตุัการณ์และ
สถานะการติัด้ตัั�ง เราเลยีอยีากแนะนำาให้คุณลองใชุ้ Argo 
CD แล้วคุณจำะเห็นภาพว่าม่อะไรเกิด้ขึ�นบนคลัสเตัอร์บ้าง 
คุณจำะเห็นแบบเร่ยีลไที่ม์ถึงการเกิด้และตัายีของพ็อด้ต่ัางๆ 
เลยีท่ี่เด่้ยีว

Crowdin
ที่ด้ลอง

โครงการท่ี่�ต้ัองรองรับผู้้้ใชุ้งานได้้หลายีภาษาส่วนมากเริ�มต้ัน
จำากการพัฒนาฟีเจำอร์ในภาษาใด้ภาษาหนึ�งก่อน แล้วค่อยี
จัำด้การแปลภาษาท่ี่�เหลือแบบออฟไลน์ผู่้านการใชุ้อ่เมลหรือ
สเปรด้ชุ่ตั แม้ว่ากระบวนการเหล่าน่�จำะง่ายีและใชุ้ได้้ด่้ แต่ั
ความยีุ่งยีากอาจำเกิด้ขึ�นได้้ในเวลาอันรวด้เร็ว คุณอาจำจำะต้ัอง
ตัอบคำาถามเดิ้มซำ�าๆ กับผู้้้แปลในแต่ัละภาษา และนั�นที่ำาให้
นักแปล นักพิส้จำน์อักษร และนักพัฒนาซอฟต์ัแวร์เหนื�อยีล้า
กับการประสานงานระหว่างกันและกัน Crowdin เป็นหนึ�ง
ในแพลตัฟอร์มท่ี่�ชุ่วยีปรับปรุงกระบวนการแปลให้เป็น
ระเบ่ยีบ ท่ี่มพัฒนาซอฟต์ัแวร์สามารถมุ่งไปท่ี่�การพัฒนา
ฟีเจำอร์ต่ัางๆ ต่ัอไป โด้ยีท่ี่�แพลตัฟอร์ม Crowdin จำะเป็นตััว
จัำด้การนำาข้อความเข้าส่้ขั�นตัอนการแปลภาษาแบบออนไลน์
ให้อยี่างอัตัโนมัติั เราชุอบท่ี่� Crowdin ม่ฟีเจำอร์ท่ี่�คอยี
กระตุ้ันท่ี่มให้ชุ่วยีกันแปลภาษาอย่ีางสมำ�าเสมอและต่ัอเนื�อง 
แที่นท่ี่�จำะแปลงานเป็นชุุด้ใหญ่ชุุด้เด่้ยีวตัั�งแต่ัต้ันจำนจำบ

eBPF
ที่ด้ลอง

หลายีปีท่ี่�ผู่้านมาล่นุกซ์เคอร์เนลได้้รวมเอาเวอร์ชุวลแมชุชุ่น
สำาหรับกรองเน็ตัเวิร์กแพ็กเกตั อย่ีาง eBPF (The 
extended Berkeley Packet Filter) มาในตััว ซึ�งที่ำาให้
สามารถแนบตััวกรองแพ็กเกตัของ eBPF ไปท่ี่�ซอกเก็ตัใด้ๆ 
ก็ได้้ แต่ั eBPF ที่ำาได้้มากกว่าการกรองแพ็กเกตั มันยัีง
อนุญาตัให้ผู้้้ใชุ้สามารถกำาหนด้สคริปต์ัของตันเอง โด้ยีท่ี่�
สคริปต์ันั�นจำะถ้กให้ที่ำางานในเคอร์เนลทุี่กครั�งตัามเหตุัการณ์
ต่ัางๆ ท่ี่�เกิด้ขึ�น โด้ยีวิธ่น่�จำะสิ�นเปลืองที่รัพยีากรของเครื�อง
น้อยีมาก แม้เที่คโนโลยี่น่�จำะไม่ใชุ่เที่คโนโลยี่ใหม่ แต่ัปัจำจุำบัน
มันได้้กลายีเป็นส่วนสำาคัญในโลกของไมโครเซอร์วิสท่ี่�อยี้่
ภายีใต้ัการกำากับของตััวควบคุมคอนเที่เนอร์ เพราะการ
สื�อสารระหว่างเซอร์วิสด้้วยีกันในระบบลักษณะน่�มักจำะ 
ซับซ้อนมาก ที่ำาให้ยีากท่ี่�จำะเชืุ�อมปัญหาด้้านประสิที่ธิภาพ
หรือความหน่วงกลับไปท่ี่� API ใด้ๆ ปัจำจุำบันเราจึำงเห็น 
เครื�องมือต่ัางๆ ท่ี่�ถ้กปล่อยีออกมาม่สคริปต์ั eBPF ของตััว
เองให้ด้้วยี เพื�อใชุ้สำาหรับเก็บและแสด้งภาพการจำราจำรของ
เน็ตัเวิร์กแพ็กเกตัท่ี่�เกิด้ขึ�น หรือใชุ้รายีงานผู้ลการบริโภค
ที่รัพยีากรของ CPU จำากความนิยีมของ Kubernetes 
ที่ำาให้เราได้้เห็นวิธ่การบังคับใชุ้ความมั�นคงและการดั้ด้แปลง
แพ็กเกตัยุีคใหม่ ผู่้านเที่คนิคการใชุ้สคริปต์ั eBPF เพื�อชุ่วยี
ลด้ความซับซ้อนของการติัด้ตัั�งระบบไมโครเซอร์วิสขนาด้
ใหญ่ลง

Firebase
ที่ด้ลอง

Firebase จำาก Google ได้้รับการพัฒนาขึ�นอยี่างมากจำาก
ครั�งท่ี่�เราได้้กล่าวถึงมันเมื�อปี 2016 ผู่้านหัวข้อเรื�อง 
สถาปัตัยีกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ซึ�ง Firebase เป็น
แพลตัฟอร์มสำาหรับสร้างแอปพลิเคชัุนบนมือถือและเว็บไซต์ั
ท่ี่�ม่เครื�องมือมาให้อยี่างครบครัน โด้ยีที่ำางานต่ัอยีอด้บน
โครงสร้างพื�นฐานท่ี่�รองรับการขยีายีได้้ของ Google เรานั�น
ชุอบเครื�องมืออยี่าง Firebase App Distribution เป็น
พิเศษ ท่ี่�ให้เราสามารถออกแอปพลิเคชัุนเวอร์ชัุนที่ด้สอบ
ผู่้านที่างไปป์ไลน์ของการส่งมอบอย่ีางต่ัอเนื�องได้้ และอ่ก

เครื�องมืออยี่าง Firebase Remote Config ท่ี่�ให้เรา
สามารถเปล่�ยีนแปลงและส่งออกค่าการปรับแต่ังไปหา
แอปพลิเคชัุนท่ี่�ติัด้ตัั�งไว้อยี้่แล้ว โด้ยีท่ี่�ไม่ต้ัองออก
แอปพลิเคชัุนเวอร์ชัุนใหม่

Hot Chocolate
ที่ด้ลอง

ชุุมชุนนักพัฒนาและโลกของ GraphQL ยัีงคงเติับโตัขึ�น
อยี่างต่ัอเนื�อง ที่ำาให้เกิด้ Hot Chocolate ซึ�งเป็น 
GraphQL เซิร์ฟเวอร์สำาหรับ .NET (ใชุ้ได้้ทัี่�ง .NET Core 
และ .NET แบบดั้�งเดิ้ม) เราสามารถใชุ้มันสร้างและโฮุสต์ั
โครงสร้างข้อม้ลเก็บไว้ เพื�อใชุ้สืบค้นข้อม้ลผู่้านคอมโพเนนท์ี่
พื�นฐานของ GraphQL ซึ�งได้้แก่ ตััวโหลด้ข้อม้ล ร่โซล์ฟเวอร์ 
โครงสร้างข้อม้ล โอเปอเรชัุน และ ไที่ป์ ท่ี่มผู้้้พัฒนา Hot 
Chocolate ได้้เพิ�มความสามารถในการร้อยีโครงสร้าง
ข้อม้ล (schema stitching) เข้าด้้วยีกัน ซึ�งชุ่วยีให้เรา
สามารถประมวลข้อม้ลจำากโครงสร้างข้อม้ลท่ี่�มาจำากต่ัาง
แหล่งท่ี่�มาภายีในเอนด์้พอยีน์เด่้ยีวได้้ แม้ว่าวิธ่น่�อาจำถ้กนำา
ไปใชุ้ในที่างท่ี่�ไม่สมควร แต่ัท่ี่มของเรายีังร้้สึกพอใจำกับการใชุ้ 
Hot Chocolate เพราะม่เอกสารค่้มือการใชุ้งานท่ี่�ด่้ และ
จำากท่ี่�เราสามารถใชุ้มันส่งมอบคุณค่าให้กับล้กค้าของเราได้้
อยี่างรวด้เร็ว

Hydra
ที่ด้ลอง

การติัด้ตัั�งระบบ OAuth2 ของตััวเอง อาจำไม่ใชุ่เรื�องจำำาเป็น
สำาหรับทุี่กองค์กร แต่ัถ้าม่ความจำำาเป็นเราพบว่า Hydra เป็น
เครื�องมือท่ี่�น่าสนใจำ Hydra เป็นโอเพนซอร์สเซิฟเวอร์ท่ี่�ที่ำา
ตัามมาตัรฐาน OAuth2 และที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผู้้้ให้บริการ 
OpenID connect มันรองรับการเก็บข้อม้ลใน 
หน่วยีความจำำาเพื�อใชุ้สำาหรับการพัฒนาและรองรับฐาน
ข้อม้ลเชิุงสัมพันธ์อยี่าง PostgreSQL สำาหรับการใชุ้งานใน
โปรดั้กชัุน มันที่ำางานโด้ยีไม่จำด้จำำาสถานะ (stateless) และ
สามารถขยีายีประสิที่ธิภาพในแนวขวางบนแพลตัฟอร์ม
อยี่าง Kubernetes ได้้โด้ยีง่ายี ทัี่�งน่�คุณอาจำจำะต้ัองปรับเพิ�ม
หรือลด้จำำานวนหน่วยีของฐานข้อม้ลในระหว่างการขยีายี
หน่วยีของ Hydra ด้้วยีเชุ่นกันเพื�อให้ได้้ประสิที่ธิภาพท่ี่�คุณ

แพลตฟอร์มื

แม้เทำคโนโลยีนี�จำะไม่ใช่ื่เทำคโนโลยีใหม่ 
แต่ปั็จำจุำบัุนมันได้กลายเป็็นส่วีนสำาคัญ
ในโลกขึ้องไมโครเซัอร์ว่ีสทีำ�อยู่ภายใต้
การกำากับุขึ้องตัวีควีบุคุมคอนเทำเนอร์ 

(eBPF)

การแยกออกจำากกันอย่างชัื่ดเจำน
ระหว่ีางส่วีนจัำดการเอกลักษณ์์และ 
OAuth2 เฟีรมเว่ีร์คทีำ�เหล่อ ทำำาให้
เป็็นการง่ายทีำ�จำะเช่ื่�อม Hydra เข้ึ้ากับุ
ระบุบุการยน่ยันตัวีตนทีำ�มีอยู่แล้วี 

(Hydra)

https://argoproj.github.io/argo-cd/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://crowdin.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://firebase.google.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/serverless-architecture
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/graphql
https://hotchocolate.io/
https://www.ory.sh/hydra/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
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ต้ัองการ และเพราะว่า Hydra ไม่ม่ระบบจัำด้การเอกลักษณ์ 
(identity management) มาให้ในตััว คุณสามารถเชืุ�อมต่ัอ
ระบบจัำด้การเอกลักษณ์ใด้ๆ ก็ตัามกับ Hydra ผู่้าน API ท่ี่�
ออกแบบมาอยี่างด่้ การแยีกออกจำากกันอยี่างชัุด้เจำน
ระหว่างส่วนจัำด้การเอกลักษณ์ (identity) และ OAuth2 
เฟรมเวิร์คท่ี่�เหลือ ที่ำาให้เป็นการง่ายีท่ี่�จำะเชืุ�อม Hydra เข้า
กับระบบการยีืนยีันตััวตันท่ี่�ม่อยี้่แล้ว

OpenTelemetry
ที่ด้ลอง

OpenTelemetry เป็นโครงการโอเพนซอร์ส ใชุ้สำาหรับ
เฝ้่าสังเกตัการณ์ระบบ ท่ี่�รวมเอามาตัรฐาน OpenTracing 
และ OpenCensus เข้าด้้วยีกัน โด้ยี OpenTelemetry 
นั�นประกอบไปด้้วยีข้อกำาหนด้มาตัรฐาน ไลบราร่ เอเยีนต์ั 
และเครื�องมืออื�นๆ สำาหรับใชุ้จัำบค่าสัญญาณที่างไกลจำาก
เซอร์วิสต่ัางๆ เพื�อชุ่วยีให้การสังเกตัการณ์ การจัำด้การ และ
การหาข้อบกพร่องที่ำาได้้ด่้ขึ�น OpenTelemetry ครอบคลุม
สามหลักสำาคัญของการเฝ้่าสังเกตัการณ์ ได้้แก่ สามารถ
ติัด้ตัามร่องรอยีการสื�อสารระหว่างกัน ม่ตััวชุ่�วัด้ และบันทึี่ก
เหตุัการณ์ท่ี่�เกิด้ขึ�น ซึ�งจำากข้อกำาหนด้มาตัรฐานแล้ว 
Correlations API จำะเป็นตััวเชืุ�อมสามสิ�งน่�เข้าด้้วยีกัน 
เพราะฉะนั�น เราสามารถใชุ้ ตัวีชีื่�วัีด เพื�อตัรวจำจัำบปัญหา ใชุ้ 
ร่องรอย ท่ี่�เก่�ยีวข้องเพื�อหาว่าผู้ลกระที่บเกิด้ขึ�นบริเวณใด้
บ้าง และด่้ท่ี่�สุด้คือเร่ยีนร้้จำาก บัุนท้ำกเหตุการณ์์ เพื�อสืบหา
ว่าต้ันตัอของปัญหาเกิด้จำากอะไร นอกจำากนั�น ส่วนประกอบ
ต่ัางๆ ของ OpenTelemetry สามารถเชืุ�อมต่ัอกับส่วนแบ็ค
เอนด์้ของระบบเฝ้่าสังเกตัการณ์ต่ัางๆ เชุ่น Prometheus 
และ Jaeger รวมไปถึงระบบอื�นๆ อ่กด้้วยี แนวที่างของ 
OpenTracing นั�นกำาลังด้ำาเนินไปส่้ทิี่ศที่างท่ี่�ด่้ ท่ี่�มาตัรฐาน
ต่ัางก็เกื�อหนุนกันและการท่ี่�เครื�องมือม่ความเร่ยีบง่ายีขึ�น

Snowflake
ที่ด้ลอง

Snowflake ได้้พิส้จำน์ความสามารถในการเป็นซอฟต์ัแวร์
บนคลาวด์้สำาหรับเก็บข้อม้ลของระบบบิ�กด้าต้ัา ด้าต้ัาแวร์
เฮุาส์ หรือด้าต้ัาเลค ให้กับล้กค้าของเราหลายีๆ รายี มันม่
สถาปัตัยีกรรมท่ี่�เหนือชัุ�นท่ี่�รองรับการขยีายีพื�นท่ี่�จัำด้เก็บ 

ปรับข่ด้ความสามารถในการประมวลผู้ล หรือปรับจำำานวน
หน่วยีบริการเพื�อจัำด้การข้อม้ล นอกจำากน่� Snowflake ยีังม่
ความยีืด้หยีุน่ส้งมากจำากการรองรับการเก็บข้อม้ลได้้ทัี่�งแบบ
ม่โครงสร้าง แบบกึ�งม่โครงสร้าง และแบบไม่ม่โครงสร้าง  
มันยีังม่ตััวเชืุ�อมต่ัอ (connectors) สำาหรับการใชุ้งานใน 
ร้ปแบบท่ี่�ต่ัางกัน เชุ่น ตััวเชืุ�อมต่ัอกับ Spark สำาหรับใชุ้ใน
งานวิที่ยีาศาสตัร์ข้อม้ล และตััวเชืุ�อมต่ัอกับ SQL สำาหรับใชุ้
ในงานวิเคราะห์ เป็นต้ัน อ่กทัี่�งยีังรองรับการที่ำางานร่วมกับ
ผู้้้ให้บริการคลาวด์้หลากหลายีรายี เราได้้ให้คำาแนะนำา 
แก่ล้กค้าหลายีรายีให้ใชุ้บริการแบบท่ี่�ไม่ต้ัองจัำด้การด้้แลเอง 
สำาหรับการใชุ้เป็นเครื�องมืออำานวยีความสะด้วก เชุ่น  
การเป็นแหล่งเก็บข้อม้ลขนาด้ใหญ่ แต่ัหากตััวเลือกดั้งกล่าว
ม่ความเส่�ยีงหรือม่กฎข้อบังคับห้ามไว้ เราแนะนำาให้ใชุ้ 
Snowflake สำาหรับงานประมวลผู้ลแที่น ซึ�งมันจำะเป็นตััว
เลือกท่ี่�ด่้สำาหรับองค์กรท่ี่�ม่ข้อม้ลปริมาณมหาศาลท่ี่�ต้ัองใชุ้
แรงงานในการประมวลผู้ลอย่ีางหนัก แม้เราจำะประสบความ
สำาเร็จำในการใชุ้ Snowflake กับงานขนาด้กลางของเรา  
เรายีังรอท่ี่�จำะได้้ใชุ้มันในงานท่ี่�ม่ข้อม้ลขนาด้มหาศาล  
ท่ี่�ข้อม้ลต้ัองถ้กรับผิู้ด้ชุอบโด้ยีแต่ัละภาคส่วนขององค์กร

Anthos
ประเมิน

เราได้้เห็นการเปล่�ยีนแปลงในอุตัสาหกรรม จำากท่ี่�แต่ัก่อน
นั�นการสร้างคลาวด์้แบบไฮุบริด้เกิด้จำากความไม่ตัั�งใจำ หรือท่ี่�
มักคิด้กันว่าการย้ีายีไปคลาวด์้ต้ัองยีกไปทัี่�งแผู้ง ส่้การคิด้
แบบใหม่ท่ี่�การสร้างคลาวด์้แบบไฮุบริด้เกิด้จำากเจำตันาและ
เป็นไปอยี่างพอเพ่ยีง ม่การตััด้สินใจำท่ี่�รอบคอบเพื�อเลือก
ระหว่างการใชุ้ผู้้้ให้บริการคลาวด์้หลายีเจ้ำาผู้สมผู้สานกัน 
หรือการใชุ้เที่คนิคการสร้างคลาวด์้ท่ี่�ไม่ขึ�นกับผู้้้ให้บริการด่้ 
ซึ�งทัี่�งหมด้น่�เกิด้จำากการท่ี่�องค์กรประยีุกต์ัใชุ้หลักคิด้หลาก
หลายีมิติัเข้าด้้วยีกันในการวางกลยุีที่ธ์และลงมือที่ำา เชุ่น 
การตััด้สินใจำว่าจำะโฮุสต์ัข้อม้ลหรือสินที่รัพย์ีต่ัางๆ ไว้ท่ี่�ใด้โด้ยี
พิจำารณาจำากความเส่�ยีง ความสามารถในการควบคุม และ
คุณลักษณะที่างด้้านประสิที่ธิภาพ ม่การตัั�งคำาถามกับตััวเอง
ว่าจำะที่ำาอยี่างไรถึงจำะใชุ้ระบบภายีในท่ี่�ลงทุี่นไปได้้เต็ัม
ประสิที่ธิภาพท่ี่�สุด้ ในขณะเด่้ยีวกันก็เป็นการชุ่วยีลด้ค่าใชุ้
จ่ำายีในการด้ำาเนินการด้้แลอ่กด้้วยี หรือจำะที่ำาอยี่างไรให้ใชุ้
ข้อได้้เปร่ยีบของการผู้สมผู้สานผู้้้ให้บริการคลาวด์้หลายีรายี
เข้าด้้วยีกัน โด้ยีเลือกใชุ้บริการท่ี่�เป็นจุำด้แข็ง 

หรือเป็นความสามารถพิเศษของผู้้้ให้บริการแต่ัละรายี โด้ยี
ไม่สร้างความซับซ้อนหรือความลำาบากให้กับท่ี่มพัฒนาใน
การสร้างและด้้แลแอปพลิเคชัุนของตันเอง

Anthos เป็นคำาตัอบของ Google ท่ี่�จำะที่ำาให้คลาวด์้แบบ 
ไฮุบริด้หรือกลยีุที่ธ์การใชุ้คลาวด์้หลายีรายีผู้สมผู้สานกัน
ที่ำาได้้ง่ายีขึ�น โด้ยีมันม่ระบบจัำด้การและตััวบังคับการ เพื�อ
ควบคุมโอเพนซอร์สเที่คโนโลยี่ต่ัางๆ เชุ่น  GKE,  
เซอร์วิสเมชุ และม่ระบบจัำด้การการตัั�งค่า โด้ยีใชุ้ Git เป็น
พื�นฐาน โด้ยีมันจำะที่ำาให้ชิุ�นงานต่ัางๆ เคลื�อนยี้ายีไปมาระ
หว่างสภาพแวด้ล้อมท่ี่�แตักต่ัางกันได้้ ซึ�งรวมทัี่�งสภาพ
แวด้ล้อมของ Google Cloud และฮุาร์ด้แวร์ท่ี่�อยี้ภ่ายีใน
องค์กรส่วนตััว แม้คลาวด์้เจ้ำาอื�นๆ ก็ม่บริการในลักษณะ
เด่้ยีวกัน แต่ั Anthos ม่เจำตันาจำะไปไกลกว่าการเป็นคลาวด์้
แบบไฮุบริด้ เพราะต้ัองการที่ำาตััวเป็นเครื�องมือท่ี่�ที่ำาให้เรา
สามารถโยีกงานระหว่างคลาวด์้เจ้ำาต่ัางๆ ได้้ด้้วยีเชุ่นกัน โด้ยี
ใชุ้ส่วนประกอบจำากโครงการโอเพนซอร์สต่ัางๆ เป็นพื�นฐาน 
แต่ัจำะไปถึงเป้าหมายีนั�นได้้เราคงต้ัองรอด้้กันต่ัอไป เราเห็น
ถึงความสนใจำของ Anthos ท่ี่�เพิ�มขึ�น แม้วิธ่น่�ของ Google 
ในการจัำด้การคลาวด์้แบบไฮุบริด้จำะด้้ม่ความหวัง แต่ัมันก็
ไม่ใชุ่ยีาวิเศษ เพราะเราต้ัองเปล่�ยีนแปลงทัี่�งคลาวด์้ท่ี่�ม่อยี้่ 
และระบบภายีใน สำาหรับคำาแนะนำาของเราแก่ล้กค้าท่ี่�กำาลัง
พิจำารณา Anthos อยี้่ คือให้สร้างมาตัรการเพื�อเปร่ยีบเท่ี่ยีบ
ข้อด่้ข้อเส่ยีระหว่างการเลือกใชุ้บริการต่ัางๆ ของ Google 
Cloud เปร่ยีบเท่ี่ยีบกับที่างเลือกอื�นๆ เพื�อรักษาระดั้บความ
เป็นกลางและความสามารถในการควบคุมท่ี่�เหมาะสม

Apache Pulsar
ประเมิน

Apache Pulsar เป็นแพลตัฟอร์มโอเพนซอร์สสำาหรับการ
ประกาศ-รับฟังข้อความ (publish-subscribe messaging/
streaming) ซึ�งแข่งขันในตัลาด้เด่้ยีวกันกับ Apache Kafka 
โด้ยีมันม่ความสามารถทัี่�วไปตัามท่ี่�เราคาด้หวังไว้ ตัั�งแต่ั  
การรองรับการส่งข้อความทัี่�งแบบอะซิงโครนัสท่ี่�ม่
ความหน่วงตัำ�าและแบบซิงโครนัสได้้ ม่ร้ปแบบการจัำด้เก็บ
ข้อความแบบถาวรท่ี่�รองรับการขยีายีของข้อม้ล รวมถึงม่
ไลบราร่เพื�อเร่ยีกใชุ้งานท่ี่�หลากหลายีให้เลือกใชุ้ แต่ัสิ�งท่ี่�
ที่ำาให้เราสนใจำมันคือเรื�องความง่ายีต่ัอการขยีายีบริการ โด้ยี
เฉพาะกับองค์กรขนาด้ใหญ่ท่ี่�กลุ่มผู้้้ใชุ้ถ้กแบ่งออกเป็นหลายี

แพลตฟอร์มื

OpenTelemetry ป็ระกอบุไป็ด้วียข้ึ้อ
กำาหนดมาตรฐาน ไลบุรารี เอเยนต์ 
และเคร่�องม่ออ่�นๆ สำาหรับุใช้ื่จัำบุค่า
สัญญาณ์ทำางไกลจำากเซัอร์ว่ีสต่างๆ 
เพ่�อช่ื่วียให้การสังเกตการณ์์ การ
จัำดการ และการหาข้ึ้อบุกพร่องทำำาได้ดี
ข้ึ้�น

(OpenTelemetry)

Anthos เป็็นคำาตอบุขึ้อง Google ทีำ�
จำะทำำาให้คลาวีด์แบุบุไฮบุร่ดหร่อกลยุทำธ์ี
การใช้ื่คลาวีด์หลายรายผสมผสานกัน
ทำำาได้ง่ายข้ึ้�น โดยมันจำะทำำาให้ช่ื่�นงาน
ต่างๆ เคล่�อนย้ายไป็มาระหว่ีางสภาพ
แวีดล้อมทีำ�แตกต่างกันได้ ซ้ั�งรวีมทัำ�ง
สภาพแวีดล้อมขึ้อง Google Cloud 
และฮาร์ดแวีร์ทีำ�อยู่ภายในองค์กรส่วีน
ตัวี 

(Anthos)

https://opentelemetry.io/
https://opentracing.io/
https://github.com/census-instrumentation
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-specification
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-specification/blob/master/specification/correlationcontext/api.md
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/prometheus
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/jaeger
https://opentelemetry.io/registry/?s=exporter
https://www.snowflake.com/
https://docs.snowflake.com/en/user-guide/conns-drivers.html
https://cloud.google.com/anthos
https://cloud.google.com/anthos/gke
https://cloud.google.com/anthos/service-mesh
https://cloud.google.com/anthos/config-management
https://pulsar.apache.org/en/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
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ภาคส่วนเพราะโด้ยีธรรมชุาติัแล้ว Apache Pulsar รองรับ
การแบ่งผู้้้ใชุ้ออกเป็นกลุ่มๆ สามารถจัำด้สิที่ธิ�การเข้าถึงตัาม
บที่บาที่ สามารถแจ้ำงอัตัราการใชุ้งานแยีกตัามกลุ่ม และ
สามารถที่ำาสำาเนาข้อม้ลข้ามภ้มิศาสตัร์กันได้้ เราได้้พิจำารณา
ใชุ้ Pulsar เพื�อจัำด้การข้อความท่ี่�เกิด้จำากบันทึี่กเหตุัการณ์ท่ี่�
คอยีเข้ามาไม่ร้้จำบในระบบข้อม้ลขนาด้ใหญ่  
ซึ�งข้อความเหตุัการณ์ใด้ๆ ถ้กคาด้หวังว่าจำะถ้กจัำด้เก็บไปไม่ม่
ท่ี่�สิ�นสุด้ และผู้้้ท่ี่�สนใจำรับฟังข้อความสามารถเริ�มดึ้งข้อความ
จำากอด่้ตัเป็นต้ันมาได้้เสมอ ซึ�งปัญหาน่� Pulsar รองรับโด้ยี
การใชุ้การจัำด้การจัำด้เก็บเป็นชัุ�น แม้มันจำะเป็นแพลตัฟอร์มท่ี่�
น่าจัำบตัาสำาหรับองค์กรขนาด้ใหญ่ มันยัีงม่สิ�งท่ี่�ต้ัองปรับปรุง
อยี้่เชุ่นกัน โด้ยีการติัด้ตัั�ง ณ วันน่�ยีังต้ัองจัำด้การด้้แลระบบ
อยี่าง ZooKeeper และ BookKeeper ร่วมด้้วยี จำากท่ี่�มัน
ได้้รับความนิยีมเพิ�มมากขึ�นเรื�อยีๆ เราหวังว่าจำะได้้เห็นการ
สนับสนุนจำากชุุมชุนนักพัฒนามากกว่า

Cosmos
ประเมิน

ประสิที่ธิภาพของเที่คโนโลย่ีบล็อกเชุนนั�นได้้พัฒนาไปอยี่าง
มาก หากเท่ี่ยีบกับครั�งท่ี่�เราได้้ประเมินบล็อกเชุนไว้ในเรด้าร์
ฉบับก่อนๆ อย่ีางไรก็ตัาม ยีังไม่ม่บล็อกเชุนเจ้ำาใด้ท่ี่�สามารถ
รองรับการใชุ้งานในระดั้บเด่้ยีวกันกับ “อินเตัอร์เน็ตั” ได้้ 
จำากการม่แพลตัฟอร์มบล็อกเชุนเจ้ำาต่ัางๆ เกิด้ขึ�นมากมายี 
เราจึำงเห็นถึงการแยีกกันอยี้่ของข้อม้ลและค่าต่ัางๆ ด้้วยีเหตุั
น่�เที่คโนโลย่ีแบบข้ามเชุน (cross-chain tech) จึำงเป็น
หัวข้อสำาคัญในชุุมชุนนักพัฒนาบล็อกเชุนตัลอด้มา ซึ�งก็คือ
แนวคิด้ท่ี่�เชืุ�อว่า “อนาคตัของบล็อกเชุนคือการสร้างเครือ
ข่ายีของบล็อกเชุนแบบขนานท่ี่�เป็นอิสระต่ัอกันเข้าด้้วยีกัน” 
และน่�ก็เป็นวิสัยีทัี่ศน์ของ Cosmos เชุ่นเด่้ยีวกัน Cosmos 
ได้้ปล่อยี Tendermint ออกมา และม่ CosmosSDK ท่ี่�นัก
พัฒนาสามารถปรับแต่ังบล็อกเชุนท่ี่�อยี้อ่ยี่างอิสระใด้ๆ ได้้ 
ซึ�งบล็อกเชุนท่ี่�แยีกกันอยี่างอิสระสามารถแลกเปล่�ยีนค่าโด้ยี
ใชุ้โปรโตัคอล Inter-Blockchain Communication (IBC) 
และ Peg-Zones ท่ี่มของเรานั�นร้้สึกประทัี่บใจำอยี่างมาก
หลังจำากใชุ้งาน CosmosSDK ในขณะเด่้ยีวกันโปรโตัคอล 
IBC ก็ม่ความพร้อมขึ�นไปทุี่กท่ี่ สถาปัตัยีกรรมลักษณะน่�อาจำ
จำะแก้ปัญหาการที่ำางานร่วมกันข้ามบล็อกเชุนท่ี่�เป็นอยี้่ และ
ปัญหาการด้้านการขยีายีของบล็อกเชุนก็เป็นได้้

Google BigQuery ML
ประเมิน

โด้ยีทัี่�วไปการฝึ่กสอนโมเด้ลแมชุชุ่นเลิร์นนิงและการใชุ้มัน
ที่ำานายีผู้ลนั�นต้ัองเข่ยีนโค้ด้ให้นำาข้อม้ลไปหาโมเด้ล Google 
BigQuery ML สลับวิธ่คิด้น่� โด้ยีเลือกนำาโมเด้ลไปหาข้อม้ล
แที่น จำากท่ี่� Google BigQuery เป็นบริการด้าต้ัาแวร์เฮุาส์ท่ี่�
ออกแบบมาให้รองรับการสืบค้นข้อม้ลขนาด้ใหญ่ด้้วยีภาษา 
SQL เพื�อการวิเคราะห์ข้อม้ล โด้ยี Google BigQuery ML 
ได้้ต่ัอยีอด้มันเพื�อใชุ้สร้าง ฝึ่กสอน และวัด้ผู้ลโมเด้ลแมชุชุ่น
เลิร์นนิงจำากชุุด้ข้อม้ลท่ี่�อยี้่ใน Google BigQuery ได้้ทัี่นท่ี่ 
และยัีงสามารถนำาผู้ลการที่ำานายีของโมเด้ลไปสร้างเป็นชุุด้
ข้อม้ลใหม่เก็บไว้ท่ี่� BigQuery ได้้อ่กด้้วยี มันรับรองการใชุ้
งานโมเด้ลบางประเภที่มาให้ในตััว เชุ่น โมเด้ลการถด้ถอยี
เชิุงเส้นตัรง (linear regression) สำาหรับงานพยีากรณ์ 
โมเด้ลแบบไบนาร่หรือมัลติัคลาสสำาหรับงานจำำาแนกข้อม้ล 
นอกจำากนั�นมันยีังรองรับการใชุ้โมเด้ลท่ี่�ได้้รับการฝึ่กสอน
แล้วจำาก TensorFlow แต่ัจำะม่ความสามารถในการใชุ้งาน
บางอยี่างท่ี่�จำำากัด้ ถึงแม้ว่า BigQuery ML และวิธ่การใชุ้งาน
มันผู่้าน SQL จำะชุ่วยีให้งานแมชุชุ่นเลิร์นนิงเพื�อการที่ำานายี
ผู้ลหรือการเสนอแนะที่ำาได้้ง่ายีขึ�นมาก โด้ยีเฉพาะหาก
ต้ัองการที่ำาการที่ด้ลองอยี่างรวด้เร็ว แต่ัวิธ่น่�ก็ม่ข้อเส่ยีด้้วยี
เชุ่นกัน นั�นคือการท่ี่�ต้ัองประน่ประนอมกับบางแง่มุมของ
การฝึ่กสอนโมเด้ล อยี่าง การที่ด้สอบความลำาเอ่ยีงที่าง
จำริยีธรรม ความสามารถในการอธิบายี และ การส่งมอบ
อยี่างต่ัอเนื�องสำาหรับแมชุชุ่นเลิร์นนิง

JupyterLab
ประเมิน

JupyterLab เป็นส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้ผู่้านเว็บไซต์ัรุ่นถัด้ไป
ของโครงการ Jupyter หากคุณกำาลังใชุ้งาน Jupyter 
Notebook อยี้่เราอยีากให้พิจำารณา JupyterLab ด้้วยีเชุ่น
กัน เพราะมันสร้างสภาพแวด้ล้อมเชิุงโต้ัตัอบให้กับโค้ด้ 
ข้อม้ล และ Jupyter Notebook เรามองว่าสิ�งน่�เป็น
วิวัฒนาการของ Jupyter Notebook เพราะมันสร้าง
ประสบการณ์ท่ี่�ด่้ขึ�น จำากการขยีายีความสามารถเดิ้มท่ี่�ม่อยี้่
แล้วของ Jupyter Notebook ท่ี่�อนุญาตัให้นำาโค้ด้ การ
แสด้งผู้ลเป็นภาพ และเอกสารต่ัางๆ มาอยี้่ร่วมกัน

Marquez
ประเมิน

Marquez เป็นโครงการโอเพนซอร์สน้องใหม่สำาหรับจัำด้
เก็บและให้บริการข้อม้ลอภิพันธ์ุ (metadata) ของระบบ
นิเวศข้อม้ล (data ecosystem) ใด้ๆ โด้ยีม่โมเด้ลข้อม้ลท่ี่�
สามารถจัำด้เก็บค่าต่ัางๆ เชุ่น ท่ี่�มาท่ี่�ไปข้อม้ล ตััวประมวลผู้ล
ข้อม้ลต้ันที่าง ตััวประมวลผู้ลข้อม้ลปลายีที่าง สถานะของ
งาน สามารถให้คำากำากับ (tag) เพิ�มเติัมเพื�อใชุ้ระบุ 
คุณลักษณะอื�นๆ และม่ RESTful API สำาหรับจัำด้การข้อม้ล
อภิพันธ์ุ ซึ�งชุ่วยีให้การเชืุ�อมต่ัอ Marquez กับชุุด้เครื�องมือ
อื�นๆ ในระบบนิเวศข้อม้ลง่ายีขึ�น เราเริ�มใชุ้ Marquez ตัรงๆ 
ในตัอนต้ัน จำากนั�นค่อยีๆ ปรับแต่ังการใชุ้งานให้เข้ากับความ
ต้ัองการของเรา เชุ่น เพิ�มการบังคับใชุ้นโยีบายีความมั�นคง 
และปรับแต่ังภาษาให้ตัรงกับโด้เมน หากคุณกำาลังมองหา
เครื�องมือขนาด้เล็กและใชุ้งานง่ายีสำาหรับการเริ�มต้ันบันทึี่ก
และชุ่วยีแสด้งภาพตััวประมวลผู้ลข้อม้ลอภิพันธ์ุในระบบอยี้่
ละก็ Marquez เป็นจุำด้เริ�มต้ันท่ี่�ด่้

Matomo
ประเมิน

Matomo (ชืุ�อเดิ้ม Piwik) เป็นแพลตัฟอร์มโอเพนซอร์ส
สำาหรับวิเคราะห์สถิติัการใชุ้งานเว็บแอปพลิเคชัุน ท่ี่�คุณ
สามารถควบคุมและจัำด้การข้อม้ลด้้วยีตันเองอย่ีางเต็ัมท่ี่�  
คุณสามารถติัด้ตัั�ง Matomo ไว้ท่ี่�โฮุสต์ัส่วนตััวเพื�อรักษาไม่
ให้ข้อม้ลเชิุงวิเคราะห์ของคุณไปอยี้่กับระบบภายีนอก 
Matomo สามารถเชืุ�อมโยีงข้อม้ลเชิุงวิเคราะห์เข้ากับ
แพลตัฟอร์มข้อม้ลภายีในองค์กรได้้ง่ายี เพื�อนำาข้อม้ลไป
สร้างร้ปแบบโมเด้ลการใชุ้งานท่ี่�เหมาะสมกับความต้ัองการ
ของเราโด้ยีเฉพาะ

MeiliSearch
ประเมิน

MeiliSearch คือเครื�องมือสร้างระบบสืบค้นหาคำา (text 
search engine) ท่ี่�ให้ผู้ลลัพธ์การค้นหาท่ี่�รวด้เร็ว ใชุ้งานง่ายี 
และไม่ยีุ่งยีากในการติัด้ตัั�ง แม้ตัลอด้หลายีปีท่ี่�ผู่้านมา 
Elasticsearch จำะเป็นตััวเลือกยีอด้นิยีมสำาหรับสร้างระบบ
สืบค้นหาคำาท่ี่�รองรับการขยีายี แต่ัหากคุณม่ข้อม้ลไม่มาก

แพลตฟอร์มื

BigQuery ML ช่ื่วียให้งานแมชื่ชีื่น
เล่ร์นน่งเพ่�อการทำำานายผลหร่อการ
เสนอแนะทำำาได้ง่ายข้ึ้�นมาก โดยเฉัพาะ
หากต้องการทำำาการทำดลองอย่าง
รวีดเร็วี 

(Google BigQuery ML)

https://pulsar.apache.org/docs/en/concepts-tiered-storage/
https://pulsar.apache.org/docs/en/administration-zk-bk/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/blockchain-beyond-bitcoin
https://cosmos.network/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/tendermint
https://cloud.google.com/bigquery-ml/docs
https://cloud.google.com/bigquery-ml/docs
https://cloud.google.com/bigquery
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/tensorflow
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethical-bias-testing
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethical-bias-testing
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/explainability-as-a-first-class-model-selection-criterion
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/continuous-delivery-for-machine-learning-cd4ml
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/continuous-delivery-for-machine-learning-cd4ml
https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/getting_started/overview.html
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/jupyter
https://marquezproject.github.io/marquez/
https://marquezproject.github.io/marquez/openapi.html#
https://matomo.org/
https://github.com/meilisearch/MeiliSearch
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พอจำนต้ัองใชุ้ระบบกระจำายีศ้นยี์ในการเก็บ และอยีากได้้
ระบบค้นหาคำาท่ี่�รองรับการค้นด้้วยีคำาท่ี่�สะกด้ผิู้ด้ เราแนะนำา
ให้ประเมิน MeiliSearch ด้้

Stratos
ประเมิน

Ultraleap (เดิ้มชืุ�อ Leap Motion) คือผู้้้นำาด้้านการสร้าง
โลกความเป็นจำริงขยีายี (Extended Reality, XR) และเป็น
ผู้้้สร้างอุปกรณ์ฮุาร์ด้แวร์สุด้ลำ�าท่ี่�สามารถติัด้ตัามการ
เคลื�อนไหวของมือ ที่ำาให้มือของผู้้้ใชุ้เข้าส่้โลกความเป็นจำริง
เสมือนได้้ Stratos  เป็นแพลตัฟอร์มเที่คโนโลย่ีท่ี่�อยี้่เบื�อง
หลังงานผู้ลงานต่ัางๆ ของ Ultraleap ซึ�งประกอบไปด้้วยี
เที่คโนโลยี่ระบบสัมผัู้ส เซ็นเซอร์ และแพลตัฟอร์ม
ซอฟต์ัแวร์ ท่ี่�ม่ความสามารถในการใชุ้เส่ยีงอัลตัราซาวด์้เพื�อ
สร้างการตัอบสนองด้้วยีระบบสัมผัู้ส โด้ยีผู้้้ใชุ้ไม่จำำาเป็นต้ัอง
ถืออุปกรณ์ใด้ๆ ไว้ ซึ�งสามารถนำาไปใชุ้ในกรณ่ เชุ่น 
รถยีนต์ัท่ี่�สามารถอ่านสัญญาณมือของคนขับเพื�อปรับ
อุณหภ้มิในรถและตัอบสนองด้้วยีการสั�นเพื�อเป็นการรับ
ที่ราบถึงคำาสั�ง เราตืั�นเต้ันท่ี่�จำะได้้เห็นเที่คโนโลยี่น่�และเฝ้่ารอ
ว่านักคิด้สร้างสรรค์ที่างเที่คโนโลยี่ทัี่�งหลายีจำะนำามันไปใชุ้แก้
ปัญหาอะไร

Trillian
ประเมิน

Trillian เป็นคริปโตัชุนิด้ท่ี่�ใชุ้การจัำด้เก็บข้อม้ลแบบรวมศ้นยี์ 
ตัรวจำสอบได้้ ซึ�งต่ัางจำากการบันทึี่กธุรกรรมด้้วยีเที่คโนโลยี่
บล็อกเชุนทัี่�วไป ท่ี่�เหมาะสำาหรับสภาพแวด้ล้อมแบบ
กระจำายีตััวท่ี่�ไม่สามารถเชืุ�อถือใครได้้ สำาหรับสภาพแวด้ล้อม
แบบองค์กร ท่ี่�ไม่จำำาเป็นต้ัองใชุ้เที่คนิคการหาข้อตักลงร่วม
กันผู่้านการประมวลผู้ลหนักของซ่พ่ยี ้เราอยีากแนะนำาให้
ลองพิจำารณา Trillian ด้้เป็นที่างเลือก

กี่ารใช้�งานํ Node สํู่าหรับทุกี่สิู่�ง
เฝ้่าระวัง

เที่คโนโลย่ีท่ี่�ได้้รับความนิยีมส้งๆ มักม่แนวโน้มท่ี่�จำะถ้กนำาไป
ใชุ้อยี่างพรำ�าเพรื�อ ท่ี่�เห็นได้้ชัุด้เจำนในขณะน่� คือกี่ารใช้�งานํ 
Node สํู่าหรับทุกี่สิู่�ง ซึ�งม่โอกาสให้เกิด้การเลือกใชุ้งาน 
Node โด้ยีไม่พิจำารณาให้ถ่�ถ้วนเส่ยีก่อน หรือใชุ้มันด้้วยีเหตุั
ผู้ลผิู้ด้ๆ ซึ�งม่อยี้่สองเหตุัผู้ลท่ี่�เรามักได้้ยีินกันเป็นประจำำา
เหตุัผู้ลแรกท่ี่�คนถ้กชัุกชุวนให้ใชุ้ Node เพราะมันจำะได้้
กลายีเป็นภาษาโปรแกรมมิ�งเด่้ยีวท่ี่�ใชุ้กันทัี่�งระบบ ซึ�งเรา
เห็นต่ัางว่าการผู้สมใชุ้หลายีภาษาโปรแกรมมิ�ง (Polyglot 
programming) เข้าด้้วยีกันเป็นแนวที่างท่ี่�ด่้กว่าเสมอ ทัี่�งน่� 

JavaScript เองก็เป็นภาษาท่ี่�ด่้เชุ่นกัน เหตุัผู้ลท่ี่�สองท่ี่�คนมัก
จำะอ้างในการเลือก Node.js คือเหตุัผู้ลด้้าน“ประสิที่ธิภาพ” 
แม้จำะม่ผู้ลการที่ด้สอบประสิที่ธิภาพท่ี่�ด่้ออกมามากมายีให้
เปร่ยีบเท่ี่ยีบ แต่ัความคิด้น่�ก็ยีังฝั่งติัด้มาจำากชุ่วงแรกท่ี่� 
Node.js ได้้รับกระแสความนิยีม เพราะขณะนั�นมันเป็น
เฟรมเวิร์คแรกท่ี่�นำาเที่คนิคการเข่ยีนโปรแกรมแบบไม่ม่การ
บล็อค (Nonblocking Programming Model) มาใชุ้ ซึ�งวิธ่
น่�ให้ประสิที่ธิภาพท่ี่�ด่้มากกับงานประเภที่ท่ี่�ใชุ้ I/O หนักๆ (
ซึ�งเราได้้กล่าวถึงในงานเข่ยีนเรื�อง Node.js ตัั�งแต่ัปี 2012) 
แต่ัก็ด้้วยีธรรมชุาติัการที่ำางานท่ี่�อาศัยีหน่วยีการประมวลผู้ล
ยี่อยีเพ่ยีงหน่วยีเด่้ยีว (Single-threaded) เท่ี่านั�น มันจึำงไม่
เหมาะกับการใชุ้ในงานประมวลผู้ลหนักๆ ปัจำจุำบัน
แพลตัฟอร์มอื�นๆ ต่ัางก็ม่ความสามารถการเข่ยีนโปรแกรม
แบบไม่ม่การบล็อคออกมาให้ใชุ้งานแล้ว ซึ�งบางตััวยัีงม่ API 
ท่ี่�เร่ยีบง่ายีและทัี่นสมัยีกว่า การเลือกใชุ้งาน Node.js เพื�อ
เหตุัผู้ลด้้าน “ประสิที่ธิภาพ” จึำงไม่ใชุ่เหตุัผู้ลท่ี่�ด่้อ่กต่ัอไป

แพลตฟอร์มื

MeiliSearch ค่อเคร่�องม่อสร้างระบุบุ
ส่บุค้นหาคำาทีำ�ให้ผลลัพธ์ีการค้นหาทีำ�
รวีดเร็วี ใช้ื่งานง่าย และไม่ยุ่งยากใน
การต่ดตั�ง มันเหมาะอย่างมากหากคุณ์
มีข้ึ้อมูลไม่มากพอจำนต้องใช้ื่ระบุบุ
กระจำายศููนย์ในการเก็บุ และอยากได้
ระบุบุค้นหาคำาทีำ�รองรับุการค้นด้วียคำา
ทีำ�สะกดผ่ด

(MeiliSearch)

Stratos ค่อ เทำคโนโลยีระบุบุสัมผัส 
เซ็ันเซัอร์ และแพลตฟีอร์มซัอฟีต์แวีร์ทีำ�
อยู่เบุ่�องหลังงาน XR ทีำ� Ultraleap  
(ช่ื่�อเด่ม Leap Motion) เป็็นผู้บุุกเบุ่ก 

(Stratos)

https://www.ultraleap.com/haptics/
https://github.com/google/trillian
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/javascript-as-a-first-class-language
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เคู่รื�องมืือ
นํําไปใช้�
50. Cypress
51. Figma

ทดลอง
52. Dojo
53. DVC
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เฝ้้าระวัง

Cypress
นำาไปใชุ้

Cypress ยีังเป็นเครื�องมือโปรด้สำาหรับเรา เพราะชุ่วยีให้นัก
พัฒนาสามารถจัำด้การแบบที่ด้สอบการที่ำางานตัั�งแต่ัต้ันจำน
จำบได้้ด้้วยีตััวเอง ตัามแนวคิด้การวางชุุด้ที่ด้สอบเป็น
สามเหล่�ยีมพ่ระมิด้ (test pyramid) เราเลือกท่ี่�จำะหยีิบยีก
มันขึ�นมาอ่กครั�งในเรด้าร์ฉบับน่� เพราะในเวอร์ชัุนล่าสุด้ 
Cypress ได้้เพิ�มความสามารถการที่ำางานร่วมกับเบราว์เซอร์
 Firefox เข้ามา ซึ�งเราก็เห็นด้้วยีอยี่างยีิ�งกับการที่ด้สอบงาน
บนเบราว์เซอร์ท่ี่�แตักต่ัางกัน ท่ี่�ผู่้านมา การครองตัลาด้ของ
เบราว์เซอร์ Chrome หรือเบราว์เซอร์ในตัระก้ล 
Chromium ได้้นำาไปส่้เที่รนด์้ท่ี่�น่ากังวล ว่าท่ี่มจำะให้ความ
สำาคัญกับการที่ด้สอบแค่บนเบราว์เซอร์เด่้ยีวเท่ี่านั�น ซึ�งอาจำ
ก่อให้เกิด้เรื�องประหลาด้ใจำท่ี่�ร้ายีแรงขึ�นมาได้้

Figma
นำาไปใชุ้

Figma ได้้พิส้จำน์ตััวเองแล้วว่าเป็นเครื�องมือไว้ร่วมกัน
ออกแบบท่ี่�ด่้ โด้ยีไม่ใชุ่แค่เฉพาะกับท่ี่มนักออกแบบด้้วยี
กันเอง แต่ัรวมถึงท่ี่มท่ี่�ม่สมาชิุกต่ัางบที่บาที่รวมอยี้ด้่้วยี
นักพัฒนาหรือคนอื�นๆ สามารถท่ี่�จำะด้้การออกแบบท่ี่�ที่ำาไว้  
และให้ความคิด้เห็นผู่้านเว็บไซต์ัโด้ยีไม่จำำาเป็นต้ัองติัด้ตัั�ง
แอปพลิเคชัุนเพิ�มเติัม เมื�อเท่ี่ยีบกับค่้แข่ง (เชุ่น Invision 
หรือ Sketch) ท่ี่�คุณจำำาเป็นต้ัองใชุ้เครื�องมือหลายีตััวร่วมกัน 
เพื�อจัำด้การเวอร์ชัุน ประสานงาน และแชุร์ผู้ลการออกแบบ 
แต่ั Figma ได้้รวมความสามารถทัี่�งหมด้น่�ไว้ในเครื�องมือตััว
เด่้ยีวกัน ที่ำาให้ง่ายีสำาหรับท่ี่มในการร่วมมือและสร้างสรรค์
ไอเด่้ยีใหม่ๆ ด้้วยีกัน ท่ี่มของเราพบว่า Figma ม่ประโยีชุน์
มาก โด้ยีเฉพาะกับการที่ำางานแบบที่างไกล หรือกับท่ี่มท่ี่�
กระจำายีสถานท่ี่�กันที่ำางาน นอกจำากความสามารถในการ
ที่ำางานร่วมกันและการออกแบบได้้อยี่างเร่ยีลไที่ม์แล้ว 
Figma ยีังม่ API ไว้ให้เราพัฒนากระบวนการ DesignOps 
ให้ด่้ขึ�นอ่กด้้วยี

Dojo
ที่ด้ลอง

เมื�อไม่ก่�ปีท่ี่�ผู่้านมา Docker และแนวคิด้คอนเที่เนอร์ได้้
เปล่�ยีนวิธ่คิด้ของเราไปอยี่างสิ�นเชิุง ถึงวิธ่การสร้างแพ็คเกจำ 
การติัด้ตัั�ง และการใชุ้งานแอพลิเคชัุน แม้สภาพแวด้ล้อม 
โปรดั้กชัุนจำะถ้กปรับปรุงไปมากขึ�นแค่ไหนก็ตัาม แต่ัสำาหรับ
สภาพแวด้ล้อมสำาหรับการพัฒนายัีงม่การเปล่�ยีนแปลงไม่
มากนัก นักพัฒนายีังเส่ยีเวลาอย่ีางมากให้กับการเตัร่ยีม
ความพร้อมก่อนลงมือพัฒนาและยัีงคงประสบปัญหา “แต่ั
มันที่ำางานได้้ท่ี่�เครื�องฉันนะ” อยี้เ่ป็นประจำำา ซึ�ง Dojo 
พยีายีามเข้ามาชุ่วยีแก้ปัญหาน่� โด้ยีการที่ำาให้สภาพแวด้ล้อม
ในการพัฒนาม่มาตัรฐาน ถ้กจัำด้เก็บเป็นเวอร์ชัุน สามารถ

แจำกจ่ำายีผู่้านอิมเมจำของ Docker ได้้ม่หลายีท่ี่มของเราใชุ้ 
Dojo เพื�อปรับปรุงให้การพัฒนา การที่ด้สอบและการบิลด์้
โค้ด้เป็นหนึ�งเด่้ยีวกันทัี่�งหมด้ ตัั�งแต่ับนเครื�องส่วนตััวไป
จำนถึงในไปป์ไลน์ของโปรดั้กชัุน

DVC
ที่ด้ลอง

ในปี 2018 เราได้้กล่าวถึง DVC ร่วมกับการกำาหนด้เวอร์ชัุน
ของข้อม้ลเพื�อการวิเคราะห์ท่ี่�ที่ำาซำ�าได้้ นับตัั�งแต่ันั�นเป็นต้ัน
มา DVC ได้้กลายีเป็นเครื�องมือยีอด้นิยีมเพื�อใชุ้จัำด้การ 
การที่ด้ลองในโครงการแมชุชุ่นเลิร์นนิง DVC ใชุ้ git เป็นพื�น
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ใชุ้เครื�องมืออยี่าง Goss คือ การต้ัองบริหารจัำด้การเป็นค่้
เสมอ กล่าวคือ เมื�อการเปล่�ยีนแปลงใด้ๆ เกิด้ขึ�นท่ี่�ไฟล์
โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้เราจำะต้ัองตัามไปแก้ไฟล์ท่ี่� 
เก่�ยีวข้องในชุุด้ที่ด้สอบด้้วยีเสมอ  เนื�องจำากทัี่�งค่้ม่ความ
สัมพันธ์ท่ี่�ผู้้กกันอยี่างใกล้ชิุด้เกินไปจึำงต้ัองใชุ้พลังงานอยี่าง
มากในการด้้แลทัี่�งสองฝ่ั่ง โด้ยีความผิู้ด้พลาด้ท่ี่�เกิด้ขึ�นส่วน
ใหญ่มักมาจำากนักพัฒนาเองท่ี่�ไปแก้ไขท่ี่�ฝ่ั่งหนึ�งแล้วลืมแก้ไข
อ่กฝ่ั่งด้้วยี ซึ�งการสร้างชุุด้ที่ด้สอบในลักษณะน่�น้อยีครั�งมาก
ท่ี่�จำะตัรวจำจัำบเจำอปัญหาได้้จำริง

Jaeger
ที่ด้ลอง

Jaeger คือระบบโอเพนซอร์สสำาหรับติัด้ตัามร่องรอยีแบบ
กระจำายีตััว ซึ�งรองรับมาตัรฐาน OpenTelemetry โด้ยี 
Jaeger ได้้รับแรงบันด้าลใจำจำากงานวิจัำยีเรื�อง Dapper ของ 
Google เชุ่นเด่้ยีวกับ Zipkin เราเองประสบความสำาเร็จำใน
การใชุ้ Jaeger ร่วมกับ Istio และ Envoy บน Kubernetes 
และเรายัีงชุอบส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้งานท่ี่�ม่ให้อ่กด้้วยี มัน
เปิด้ให้ดึ้งข้อม้ลตััวชุ่�วัด้ท่ี่�ได้้จำากการทิี่�งร่องรอยีมาเก็บไว้ใน
ร้ปแบบท่ี่�ใชุ้กับ Prometheus ได้้ ซึ�งที่ำาให้เครื�องมืออื�น
สามารถนำาข้อม้ลไปใชุ้ต่ัอ อยี่างไรก็ตัาม เครื�องมือยีุคใหม่
อยี่าง Honeycomb จำะรวมข้อม้ลการทิี่�งร่องรอยีและ
ข้อม้ลตััวชุ่�วัด้การที่ำางานของระบบเข้าด้้วยีกันไว้ให้ในตััว 
เพื�อให้งานวิเคราะห์ข้อม้ลท่ี่�มาใชุ้ต่ัอที่ำาได้้ง่ายีขึ�น Jaeger 
เข้าร่วมกับโครงการ CNCF ตัั�งแต่ัปี 2017 และถ้กยีกระดั้บ
จำาก CNCF ให้อยี้่ในระดั้บความพร้อมส้งท่ี่�สุด้ไปแล้ว ซึ�งบ่ง
บอกถึงความแพร่หลายีของการใชุ้งานมันบนโปรดั้กชัุน

k9s
ที่ด้ลอง

เรายีังคงเป็นผู้้้สนับสนุนให้ใชุ้การกำาหนด้โครงสร้างพื�นฐาน
ด้้วยีโค้ด้อยี่างหนักแน่น และเราเชืุ�อเสมอว่าการจำะบริหาร
จัำด้การแอปพลิเคชัุนแบบกระจำายีศ้นยี์ได้้ด่้จำำาเป็นต้ัองม่วิธ่
การตัรวจำสอบด้้แลระบบท่ี่�แข็งแรงเส่ยีก่อน ถึงอย่ีางนั�นการ
ม่เครื�องมือประเภที่โต้ัตัอบกับผู้้้ใชุ้ได้้ อยี่างเชุ่น AWS web 
console ก็ม่ประโยีชุน์เสริมอยี้่บ้าง เพราะเครื�องมือ
ประเภที่น่�ชุ่วยีให้เราสามารถสำารวจำด้้ที่รัพยีากรต่ัางๆ เป็น
กรณ่เฉพาะกิจำไปโด้ยีไม่จำำาเป็นต้ัองจำำาคำาสั�งท่ี่�คลุมเครือได้้
ขึ�นใจำ อยี่างไรก็ตัามการแก้ไขระบบด้้วยีเครื�องมือประเภที่น่�
โด้ยีตัรงยีังเป็นวิธ่การปฏิิบัติัท่ี่�ไม่เหมาะสม สำาหรับ 

Kubernetes นั�นม่ k9s เป็นเครื�องมือประเภที่โต้ัตัอบกับผู้้้
ใชุ้ท่ี่�สามารถที่ำางานทุี่กอยี่างท่ี่� kubectl ที่ำาได้้ ผู่้านส่วนต่ัอ
ประสานผู้้้ใชุ้ท่ี่�อยี้ใ่นร้ปแบบแอปพลิเคชัุนบนเที่อมินอล  
ซึ�งอาจำที่ำาให้บางคนหวนนึกถึงความที่รงจำำาเก่าๆ ท่ี่�เคยีม่กับ 
Midnight Commander

kind
ที่ด้ลอง

kind เป็นเครื�องมือสร้างคลัสเตัอร์ของ Kubernetes ใน
เครื�องส่วนตััว มันสามารถจำำาลองสภาพแวด้ล้อมขึ�นมาได้้
โด้ยีอาศัยีการสร้างคอนเที่เนอร์ของ Docker ขึ�นมา พอนำา 
kubetest มาใชุ้ร่วมกับ kind แล้ว จำะสามารถที่ด้สอบการ
ที่ำางานของระบบตัั�งแต่ัต้ันจำนจำบภายีใต้ัสภาพแวด้ล้อมท่ี่�
จำำาลองขึ�นมาได้้อยี่างง่ายีด้ายี ส่วนเรานั�นใชุ้ kind ในการ
สร้างคลัสเตัอร์ขึ�นมาชัุ�วคราวเพื�อที่ด้สอบว่าที่รัพยีากรของ 
Kubernetes เชุ่น โอเปอเรเตัอร์และ CRD ที่ำางานถ้กต้ัอง
หรือไม่ โด้ยีที่ำาการที่ด้สอบเป็นส่วนหนึ�งของไปป์ไลน์

mkcert
ที่ด้ลอง

mkcert เป็นเครื�องมืออำานวยีความสะด้วกในการสร้าง 
ใบรับรองอิเล็กที่รอนิกส์ เพื�อใชุ้ระหว่างการพัฒนา
ซอฟต์ัแวร์ การใชุ้ใบรับรองอิเล็กที่รอนิกส์ตััวจำริงท่ี่�ออกโด้ยี 
ผู้้้ให้บริการรับรองสากล (CA) บนเครื�องส่วนตััวนักพัฒนา
เป็นเรื�องท่ี่�ยีากจำนแที่บเป็นไปไม่ได้้ (เชุ่น บนโฮุสต์ัอยี่าง 
example.test, localhost หรือ 127.0.0.1) ใน
สถานการณ์เชุ่นน่� การเลือกใชุ้ใบรับรองอิเล็กที่รอนิกส์ชุนิด้
ท่ี่�ออกด้้วยีตันเอง (self-signed) อาจำเป็นเพ่ยีงตััวเลือกเด่้ยีว
ท่ี่�เป็นไปได้้ mkcert สามารถที่ำาให้เรื�องน่�สะด้วกขึ�น โด้ยีจำะ
สร้างใบรับรองชุนิด้ท่ี่�ออกด้้วยีตันเองขึ�นมาท่ี่�ผู่้านการรับรอง
จำาก CA ปลอมท่ี่�มันสร้างขึ�นมาค่้กัน และที่ำาการติัด้ตัั�ง CA 
ปลอมในเครื�องนักพัฒนาให้อยี่างอัตัโนมัติั อยี่างไรก็ตัาม 
สำาหรับการใชุ้งานเพื�อจุำด้ประสงค์อื�นท่ี่�ไม่ใชุ่เพื�อการพัฒนา
บนเครื�องส่วนตััวหรือเพื�อการที่ด้สอบแล้ว เราขอแนะนำา
เป็นอยี่างยีิ�งให้ใชุ้ใบรับรองอิเล็กที่รอนิกส์ท่ี่�ออกโด้ยีผู้้้ให้
บริการสากลตััวจำริงเพื�อหล่กเล่�ยีงปัญหาความน่าเชืุ�อถือของ
ใบรับรองท่ี่�จำะตัามมา

ฐานจึำงเป็นสภาพแวด้ล้อมท่ี่�คุ้นเคยีสำาหรับนักพัฒนาให้
สามารถประยีุกต์ัใชุ้หลักปฏิิบัติัที่างวิศวกรรมกับแนวที่าง
ของแมชุชุ่นเลิร์นนิงได้้สะด้วกขึ�น เนื�องจำากมันกำาหนด้
เวอร์ชัุนของโค้ด้ท่ี่�ประมวลผู้ลข้อม้ลไว้กับตััวข้อม้ลเอง และ
ชุ่วยีติัด้ตัามสถานะขั�นตัอนของไปป์ไลน์ มันจึำงชุ่วยีให้
กิจำกรรมต่ัางๆ ในการสร้างโมเด้ลข้อม้ลเป็นระเบ่ยีบมากขึ�น
โด้ยีไม่ส่งผู้ลรบกวนต่ัอกระบวนการการวิเคราะห์ข้อม้ลแต่ั
อยี่างใด้

เคู่รื�องมืือติดตามืกี่ารทดลองสํู่าหรับแมืช้ชี้นํ
เลิร์นํนิํง
ที่ด้ลอง

งานในแต่ัละวันของแมชุชุ่นเลิร์นนิงมักจำะวนเว่ยีนอยี้่กับ 
การที่ด้ลองปรับแต่ังตััวแปรต่ัางๆ เชุ่น ปรับวิธ่เลือกร้ปแบบ
โมเด้ลและการเชืุ�อมต่ัอของเน็ตัเวิร์ก ปรับข้อม้ลท่ี่�จำะนำามา
ใชุ้ฝึ่กสอน ปรับปรุงประสิที่ธิภาพการที่ำางาน หรือปรับแต่ัง
โมเด้ลเล็กน้อยีให้สมบ้รณ์ นักวิที่ยีาศาสตัร์ข้อม้ลจำำาเป็นต้ัอง
ใชุ้ประสบการณ์และสัญชุาตัญาณในการตัั�งสมมุติัฐานเพื�อ
ปรับแต่ังค่า แล้วจึำงตัรวจำสอบว่าการเปล่�ยีนแปลงค่าเหล่า
นั�นส่งผู้ลต่ัอประสิที่ธิภาพของโมเด้ลโด้ยีรวมอยี่างไร หลัง
จำากท่ี่�วิธ่ปฏิิบัติัน่�ม่ความพร้อมและเป็นท่ี่�ร้้จัำกมากขึ�น เราพบ
ว่าม่หลายีท่ี่มม่ความต้ัองการใชุ้ เคู่รื�องมืือติดตามืกี่าร
ทดลองสํู่าหรับแมืช้ชี้นํเลิร์นํนิํง มากขึ�นเรื�อยีๆ เพราะมัน
ชุ่วยีให้ผู้้้ที่ำาการที่ด้ลองสามารถติัด้ตัามผู้ลและที่ำางานอยี่างม่
ระบบแบบแผู้นยีิ�งขึ�น แม้ยีังไม่ม่ผู้้้ชุนะท่ี่�ชัุด้เจำน แต่ัเครื�องมือ
อยี่าง MLflow และแพลตัฟอร์มอย่ีาง Comet หรือ 
Neptune ก็ชุ่วยีเพิ�มความเคร่งครัด้และความสามารถใน
การที่ำาซำ�าให้กับกระบวนการที่ำางานแมชุชุ่นเลิร์นนิง

Goss
ที่ด้ลอง

เราได้้กล่าวถึง Goss แบบคร่าวๆ ในเรด้าร์ของเรามาบ้าง 
ว่าเป็นเครื�องมือสำาหรับ ที่ด้สอบการสร้างสภาพแวด้ล้อม 
(provisioning testing) เมื�อครั�งท่ี่�เราพ้ด้ถึงเที่คนิค การ
พัฒนาคอนเที่เนอร์ท่ี่�ขับเคลื�อนด้้วยีชุุด้ที่ด้สอบ Goss อาจำ
จำะแที่น Serverspec ไม่ได้้โด้ยีตัรงเพราะมันไม่ได้้ม่ฟีเจำอร์ท่ี่�
มากเท่ี่า แต่ัคุณก็อาจำพิจำารณาใชุ้มันได้้หากว่ามันเพ่ยีงพอ
ต่ัอความต้ัองการ ด้้วยีขนาด้ท่ี่�เล็กและอยี้ใ่นร้ปแบบไบนาร่ท่ี่�
ไม่พึ�งพิงกับใคร (เมื�อเท่ี่ยีบกับการท่ี่� ServerSpec ต้ัองม่ 
Ruby ติัด้ตัั�งไว้ก่อน) ร้ปแบบท่ี่�ไม่ควรแต่ัพบเห็นได้้บ่อยีเมื�อ

เคู่รื�องมืือ

Jaeger ค่อระบุบุโอเพนซัอร์สสำาหรับุ
ต่ดตามร่องรอยแบุบุกระจำายตัวี เราเอง
ป็ระสบุควีามสำาเร็จำในการใช้ื่มันร่วีมกับุ 
Istio และ Envoy บุน Kubernetes 
และเรายังชื่อบุส่วีนต่อป็ระสานผู้ใช้ื่ทีำ�มี
ให้อีกด้วีย 

(Jaeger)

k9s เป็็นเคร่�องม่อป็ระเภทำโต้ตอบุกับุผู้
ใช้ื่ทีำ�สามารถทำำางานทุำกอย่างทีำ� kubectl 
ทำำาได้ ผ่านส่วีนต่อป็ระสานผู้ใช้ื่ทีำ�อยู่ใน
รูป็แบุบุแอป็พล่เคชัื่นบุนเทำอม่นอล 

(k9s)

https://github.com/jaegertracing/jaeger
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/opentelemetry
https://ai.google/research/pubs/pub36356
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/zipkin
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://www.envoyproxy.io/
https://github.com/jaegertracing/jaeger-ui
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/prometheus
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/honeycomb
https://www.cncf.io/blog/2017/09/13/cncf-hosts-jaeger/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/infrastructure-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/infrastructure-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://k9scli.io/
https://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander
https://github.com/kubernetes-sigs/kind
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://github.com/kubernetes/test-infra/tree/master/kubetest
https://github.com/FiloSottile/mkcert
https://mlflow.org/
https://comet.ml/
https://neptune.ml/
https://github.com/aelsabbahy/goss
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/provisioning-testing
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/provisioning-testing
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/tdd-ing-containers
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/tdd-ing-containers
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/serverspec
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MURAL
ที่ด้ลอง

MURAL ให้คำานิยีามตััวเองว่าคือ “พื�นท่ี่�ที่ำางานดิ้จิำทัี่ลเพื�อ
ประสานงานกันแบบเห็นภาพ” โด้ยีเป็นเว็บไซต์ัท่ี่�จำำาลอง
พื�นท่ี่�กระด้านไวท์ี่บอร์ด้และกระด้าษโน้ตัเพื�อให้ท่ี่มมาสร้าง
ปฏิิสัมพันธ์ร่วมกันออนไลน์ มันม่ความสามารถในการโหวตั 
การให้ข้อคิด้เห็น การเข่ยีนโน้ตัและการ“ติัด้ตัามผู้้้นำาเสนอ” 
มาให้ในตััว ซึ�งหนึ�งในความสามารถท่ี่�เราชุอบเป็นพิเศษคือ 
ผู้้้ใชุ้สามารถสร้างกระด้านแม่แบบเตัร่ยีมไว้ก่อน แล้วใชุ้มัน
ซำ�ากับการประชุุมแต่ัละครั�ง ผู้้้ให้บริการผู้ลิตัภัณฑ์ชุุด้สำาหรับ
ที่ำางานร่วมกันหลายีเจ้ำาต่ัางก็ม่เครื�องมือในลักษณะน่�เหมือน
กัน (เชุ่น Google Jamboard และ Microsoft 
Whiteboard) ซึ�งต่ัางก็น่าศึกษาเพิ�มเติัม แต่ัเราพบว่า 
MURAL นั�นลื�นไหล ให้ประสิที่ธิผู้ลท่ี่�ด่้ และม่ความยีืด้หยีุน่
กับการใชุ้งาน

Open Policy Agent (OPA)
ที่ด้ลอง

Open Policy Agent (OPA) ได้้กลายีเป็นเครื�องมือท่ี่�เรา
โปรด้ปรานอยี่างรวด้เร็วสำาหรับใชุ้เป็นส่วนประกอบหนึ�งใน
ระบบแบบกระจำายีศ้นยี์ท่ี่�เราสร้างให้กับล้กค้า โด้ยีท่ี่� OPA 
เป็นเฟรมเวิร์คและภาษาท่ี่�ชุ่วยีสร้างความเป็นหนึ�งเด่้ยีวให้
กับการประกาศ การบังคับใชุ้ และการควบคุมนโยีบายี 
สำาหรับคอมโพเนนท์ี่ใด้ๆ บนระบบคลาวด์้เนท่ี่ฟ OPA เป็น
ตััวอยี่างท่ี่�ด่้เยี่�ยีมของเครื�องมือท่ี่�ใชุ้แนวคิด้กำาหนด้นโยีบายี
ความมั�นคงด้้วยีโค้ด้ พวกเราได้้รับประสบการณ์ท่ี่�ลื�นไหล
จำากการใชุ้ OPA ในหลากหลายีสถานการณ์ ตัั�งแต่ั ใชุ้ในการ
ติัด้ตัั�งที่รัพยีากรให้กับคลัสเตัอร์ของ Kubernetes บังคับใชุ้
ควบคุมสิที่ธิ�เข้าถึงบริการต่ัางๆ ในเซอร์วิสเมชุ (service 
mesh) และวางกฎเพื�อควบคุมการเข้าถึงที่รัพยีากรของ
แอปพลิเคชัุนอยี่างละเอ่ยีด้ ล่าสุด้ Styra ม่บริการเชิุง
พาณิชุยี์ออกมาในชืุ�อ Declarative Authorization 
Service (DAS) ท่ี่�ชุ่วยีให้องค์กรขนาด้ใหญ่สามารถนำา OPA 
มาใชุ้ได้้สะด้วกยีิ�งขึ�น ด้้วยีการเพิ�มเครื�องมือควบคุมจัำด้การ 
OPA สำาหรับ Kubernetes ม่ไลบราร่ท่ี่�เตัร่ยีมชุุด้นโยีบายี
ต่ัางๆ ไว้ล่วงหน้ามาให้ในตััว ม่เครื�องมือวิเคราะห์ผู้ลกระที่บ
ของการประยีุกต์ันโยีบายี และมาพร้อมกับความสามารถใน
การบันทึี่กเหตุัการณ์สำาคัญท่ี่�เกิด้ขึ�น เราตัั�งตัารอท่ี่�จำะเห็น 
OPA ม่ความพร้อมมากขึ�น และถ้กขยีายีการใชุ้งานไปนอก

เหนือการให้บริการในระดั้บปฏิิบัติัการ ไปส่้โลกของข้อม้ล
ขนาด้ใหญ่

Optimal Workshop
ที่ด้ลอง

งานวิจัำยีพฤติักรรมและประสบการณ์ของผู้้้ใชุ้ต้ัองเก็บและ
วิเคราะห์ข้อม้ล เพื�อใชุ้ตััด้สินใจำทิี่ศที่างของผู้ลิตัภัณฑ์ ท่ี่มเรา
พบว่า Optimal Workshop ม่ประโยีชุน์เพราะมันชุ่วยี
ให้การพิส้จำน์งานต้ันแบบและการปรับแต่ังการที่ด้สอบเพื�อ
เก็บข้อม้ลที่ำาได้้ง่ายี ส่งผู้ลให้เราตััด้สินใจำได้้ด่้กว่า ความ
สามารถต่ัางๆ เชุ่น การร้้ว่าผู้้้ใชุ้คลิกตัรงไหนเป็นท่ี่�แรก  
การจัำด้เร่ยีงการ์ด้ หรือการรายีงานบริเวณใด้ท่ี่�ผู้้้ใชุ้ให้ความ
สนใจำบ่อยี นอกจำากชุ่วยีพิส้จำน์งานต้ันแบบแล้ว ยัีงชุ่วยี
ปรับปรุงการออกแบบการนำาที่างในเว็บไซต์ั และการจัำด้
ลำาดั้บข้อม้ลในการแสด้งผู้ลอ่กด้้วยี เครื�องมือน่�เหมาะสม 
อยี่างยีิ�งกับท่ี่มท่ี่�ที่ำางานต่ัางสถานท่ี่�กันเพราะสามารถที่ำาการ
วิจัำยีแบบที่างไกลได้้

Phrase
ที่ด้ลอง

เราเคยีกล่าวไว้ในหัวข้อ Crowdin ว่าปัจำจุำบันการจำะบริหาร
งานแปลเพื�อให้ผู้ลิตัภัณฑ์รองรับผู้้้ใชุ้หลายีภาษา คุณม่
แพลตัฟอร์มต่ัางๆ เป็นที่างเลือกแที่นการใชุ้วิธ่แลกเปล่�ยีน 
สเปรตัชุ่ตัผู่้านอ่เมลกันไปมา ท่ี่มของเราได้้รับประสบการณ์
ท่ี่�ด่้เมื�อใชุ้ Phrase เพราะความง่ายีต่ัอการใชุ้งานสำาหรับ 
ผู้้้ใชุ้ทุี่กบที่บาที่ นักแปลสามารถใชุ้เครื�องมือน่�จำากบราวเซอร์
โด้ยีตัรง ผู้้้จัำด้การสามารถเพิ�มรายีการใหม่ท่ี่�ต้ัองการแปล
เข้าไป และสามารถเชืุ�อมโยีงงานแปลให้กับท่ี่มต่ัางๆ ผู่้าน
ที่างหน้าจำอเด่้ยีวกัน ส่วนนักพัฒนาก็สามารถใชุ้งาน Phrase 
บนเครื�องของนักพัฒนาได้้โด้ยีตัรง หรือเร่ยีกใชุ้งานบนไปป์
ไลน์ได้้ด้้วยี อ่กฟีเจำอร์ท่ี่�ค่้ควรแก่การกล่าวถึง คือความ
สามารถในการกำาหนด้เวอร์ชัุ�นของงานแปลผู่้านการแท็ี่ก 
ซึ�งส่งผู้ลให้เราสามารถมองเห็นข้อแตักต่ัางระหว่างงานแปล
ท่ี่�ต่ัางเวอร์ชัุ�นกันได้้ภายีในผู้ลิตัภัณฑ์ของเราโด้ยีตัรง

ScoutSuite
ที่ด้ลอง

ScoutSuite เป็นเครื�องมือท่ี่�ถ้กพัฒนาต่ัอยีอด้มาจำาก 
Scout2 อ่กท่ี่ (ซึ�งเราเคยีกล่าวถึงในเรด้าร์ปี 2018) เรา
สามารถใชุ้มันเพื�อประเมินสถานภาพความมั�นคงขององค์กร
ท่ี่�อยี้่ภายีใต้ัผู้้้ให้บริการคลาวด์้รายีต่ัางๆ ครอบคลุมทัี่�ง 
AWS, Azure, GCP และผู้้้ให้บริการรายีอื�นๆ โด้ยีมันจำะ
รวบรวมข้อม้ลการตัั�งค่าต่ัางๆ บนสภาพแวด้ล้อมใด้ๆ ไว้
อยี่างอัตัโนมัติั และที่ำาการประเมินโด้ยีการนำาข้อม้ลไป
ประยุีกต์ักับกฎท่ี่�ตัั�งไว้ จำากหลายีๆ โครงการของเรา พบว่า
มันม่ประโยีชุน์อย่ีางมากหากต้ัองการประเมินความมั�นคงท่ี่�
ชุ่วงเวลาใด้เวลาหนึ�ง

เคู่รื�องมืือสํู่าหรับทดสู่อบกี่ารเปลี�ยนํแปลงด�านํ
ภาพแสู่ดงผู้ล
ที่ด้ลอง

นับตัั�งแต่ัครั�งแรกท่ี่�เรากล่าวถึง เคู่รื�องมืือสํู่าหรับทดสู่อบ
กี่ารเปลี�ยนํแปลงด�านํภาพแสู่ดงผู้ล (visual regression 
testing tools) ในปี 2014 การใชุ้งานเที่คนิคน่�ก็เป็นท่ี่�แพร่
หลายีมากขึ�น เครื�องมือท่ี่�เก่�ยีวข้องก็ม่พัฒนาการท่ี่�เปล่�ยีนไป
จำากนั�นอยี่างมาก BackstopJS ยีังคงเป็นเครื�องมือท่ี่�ยีอด้
เยี่�ยีมและม่ฟีเจำอร์ใหม่ออกมาอย่ีางสมำ�าเสมอ หนึ�งในนั�นคือ
ความสามารถในการที่ำางานภายีใต้ั Docker คอนเที่เนอร์ 
Loki เป็นอ่กเครื�องมือท่ี่�เราได้้กล่าวถึงในเรด้าร์ฉบับท่ี่�แล้ว 
ส่วนเครื�องมืออยี่าง Applitools, CrossBrowserTesting 
และ Percy ก็อยี้่ในร้ปแบบคลาวด์้โซล้ชัุน ส่วนเครื�องมือท่ี่�
น่ากล่าวถึงอ่กตััวคือ Resemble.js ซึ�งเป็นไลบราร่ในการ
หาความแตักต่ัางของร้ปภาพ แม้ท่ี่มส่วนมากจำะได้้ใชุ้มันใน
ที่างอ้อมผู่้าน BackstopJS เท่ี่านั�น แต่ัก็ม่บางท่ี่มนำา 
Resemble.js ไปใชุ้วิเคราะห์และเปร่ยีบเท่ี่ยีบร้ปภาพหน้า
เว็บเพจำโด้ยีตัรง โด้ยีรวมแล้ว จำากประสบการณ์ของเราพบ
ว่าในชุ่วงแรกของการพัฒนาเครื�องมือที่ด้สอบประเภที่น่�จำะ
ม่ประโยีชุน์ไม่มากนัก เพราะส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้ม่การ
เปล่�ยีนแปลงขนานใหญ่อยี้่ตัลอด้  แต่ัจำะเริ�มคุ้มค่าเมื�อ
ผู้ลิตัภัณฑ์ม่ความพร้อมมากขึ�น ม่ส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้ท่ี่�นิ�ง
แล้ว

เคู่รื�องมืือ

OPA เป็็นเฟีรมเว่ีร์คและภาษาทีำ�ช่ื่วีย
สร้างควีามเป็็นหน้�งเดียวีให้กับุการ
ป็ระกาศู การบัุงคับุใช้ื่ และการควีบุคุม
นโยบุาย สำาหรับุคอมโพเนนท์ำใดๆ บุน
ระบุบุคลาวีด์เนทีำฟี 

(Open Policy Agent (OPA))

ทีำมเราพบุว่ีา Optimal Workshop มี
ป็ระโยชื่น์เพราะมันช่ื่วียให้การพ่สูจำน์
งานต้นแบุบุและการป็รับุแต่งการ
ทำดสอบุเพ่�อเก็บุข้ึ้อมูลทำำาได้ง่าย ส่งผล
ให้เราตัดส่นใจำได้ดีกว่ีา 

(Optimal Workshop)

https://www.mural.co/
https://jamboard.google.com/
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.openpolicyagent.org/
https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/#rego
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://www.styra.com/
https://www.styra.com/
https://www.optimalworkshop.com
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/crowdin
https://phrase.com/
https://github.com/nccgroup/ScoutSuite
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-platform
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/backstopjs
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/loki
https://applitools.com/
https://crossbrowsertesting.com/
https://percy.io/
https://github.com/rsmbl
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Visual Studio Live Share
ที่ด้ลอง

Visual Studio Live Share เป็นชุุด้ส่วนต่ัอขยีายีของ 
Visual Studio Code และ Visual Studioในชุ่วง  
สถานการณ์น่�ท่ี่�หลายีท่ี่มกำาลังมองหาตััวเลือกสำาหรับการ
ที่ำางานร่วมกันระยีะไกล เราอยีากให้คนให้ความสนใจำกับ
เครื�องมืออันเยี่�ยีมยีอด้น่� Live Share ให้ประสบการณ์ท่ี่�ด่้ 
ในการแพร์กันระยีะไกล ใชุ้เวลาแฝ่งน้อยี โด้ยีแบนด์้วิธท่ี่�ใชุ้
ตัำ�ากว่ามากเมื�อเท่ี่ยีบกับการใชุ้เครื�องมือสำาหรับแสด้งหน้า
จำอทัี่�วไป ท่ี่�สำาคัญคือ ตัลอด้เวลาท่ี่�ที่ำางานร่วมกันนั�น  
นักพัฒนาสามารถใชุ้การตัั�งค่า ส่วนต่ัอขยีายี และค่ย์ีลัด้ของ
ตััวเองได้้ นอกเหนือการที่ำางานร่วมกันแบบเร่ยีลไที่ม์ 
เพื�อแก้ไข หรือตัรวจำหาข้อบกพร่องแล้ว Live Share ยัีง
อนุญาตัให้สามารถใชุ้การสนที่นาเส่ยีงและใชุ้เที่อร์มินัลและ
เซิร์ฟเวอร์ร่วมกันได้้ด้้วยี

Apache Superset
ประเมิน

Apache Superset เป็นเครื�องมือ Business 
Intelligence (BI) ท่ี่�ด่้เยี่�ยีมสำาหรับการสำารวจำและการแสด้ง
แผู้นภาพข้อม้ลจำากแหล่งข้อม้ลขนาด้ใหญ่อยี่างด้าต้ัาเลค 
หรือด้าต้ัาแวร์เฮุาส์ มันที่ำางานร่วมกับ Presto, Amazon 
Athena และ Amazon Redshift ได้้เป็นอยี่างด่้ อ่กทัี่�งยีัง
สามารถเชืุ�อมต่ัอเข้ากับระบบยีืนยีันตััวตันขององค์กรได้้ด้้วยี 
มันถ้กออกแบบมาให้เหมาะกับนักพัฒนาทัี่�วไปใชุ้สำารวจำหา
ข้อม้ลในการที่ำางานในแต่ัละวัน คุณไม่จำำาเป็นต้ัองเป็น
วิศวกรข้อม้ลก็สามารถใชุ้เครื�องมือน่�ได้้ อยี่างไรก็ตัาม 
Apache Superset ยีังเป็นโครงการใหม่ท่ี่�อยี้่ในชุ่วงการบ่ม
เพาะภายีใต้ั Apache Software Foundation (ASF) ซึ�ง
หมายีความว่ามันยีังไม่ได้้รับการรับรองอย่ีางเป็นที่างการ
โด้ยี ASF

AsyncAPI
ประเมิน

มาตัรฐานเปิด้เป็นหนึ�งในรากฐานสำาคัญของการสร้างระบบ
แบบกระจำายีตััว ยีกตััวอย่ีางเชุ่น OpenAPI (ชืุ�อเดิ้ม 
Swagger) ซึ�งเป็นข้อกำาหนด้ท่ี่�ได้้กลายีเป็นมาตัรฐานที่าง
อุตัสาหกรรมเพื�อใชุ้นิยีาม API แบบ RESTful มันถือเป็น

เครื�องมือสำาคัญในความสำาเร็จำของไมโครเซอร์วิสเลยีท่ี่เด่้ยีว 
และมันก็ได้้ก่อให้เกิด้เครื�องมือจำำานวนมากออกมาเพื�อชุ่วยี
ในการจัำด้การ API ตัั�งแต่ักระบวนการบิลด์้ การที่ด้สอบ 
และการติัด้ตัามการใชุ้งาน อยี่างไรก็ตัามมันยีังขาด้
มาตัรฐานท่ี่�สำาคัญอ่กประเภที่หนึ�งท่ี่�ระบบแบบกระจำายีตััว
ต้ัองการ นั�นคือมาตัรฐานเพื�อใชุ้กำาหนด้ API ท่ี่�ถ้กขับเคลื�อน
จำากเหตุัการณ์ท่ี่�เกิด้ขึ�น (event-driven)

โครงการโอเพนซอร์ส AsyncAPI เป็นความพยีายีามท่ี่�จำะ
สร้างมาตัรฐานสำาหรับ API แบบอะซิงโครนัสขึ�นมา เพื�อใชุ้
ในงานท่ี่�ขับเคลื�อนพฤติักรรมด้้วยีเหตุัการณ์ รวมทัี่�งม่ชุุด้
เครื�องมือสำาหรับการใชุ้งานมาตัรฐานน่� ข้อกำาหนด้ของ 
AsyncAPI นั�นได้้รับแรงบันด้าลใจำมาจำากข้อกำาหนด้ของ 
OpenAPI นั�นเอง ซึ�งมันพยีายีามจำะอธิบายี API ท่ี่�ถ้กขับ
เคลื�อนจำากเหตุัการณ์ในร้ปแบบเอกสารท่ี่�เครื�องสามารถ
อ่านออก จำากข้อกำาหนด้ไม่ได้้จำำากัด้การใชุ้งานไว้กับ
โปรโตัคอลใด้เป็นพิเศษ ฉะนั�นมันจึำงเข้ากันได้้กับหลายี
โปรโตัคอล ตัั�งแต่ั MQTT, WebSocket และ Kafka เราตัั�ง
ตัาคอยีท่ี่�จำะได้้เห็นพัฒนาการของ AsyncAPI และ 
ความพร้อมท่ี่�มากขึ�นของชุุด้เครื�องมือท่ี่�ไว้คอยีสนับสนุน

ConfigCat
ประเมิน

ConfigCat เป็นตััวเลือกท่ี่�น่าสนใจำสำาหรับใครท่ี่�กำาลังมอง
หาบริการควบคุมการเปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์ (feature toggle) ท่ี่�
รองรับการปรับแต่ังได้้อย่ีางยีืด้หยีุ่น (โปรด้ระลึกอ่กครั�ง
ว่าการใชุ้วิธ่เปิด้/ปิด้ฟีเจำอร์แบบพื�นๆ ก็เพ่ยีงพอสำาหรับงาน
ส่วนมากแล้ว) เราให้คำาจำำากัด้ความมันว่า “คล้ายีๆ กับ
บริการของ LaunchDarkly ด้้วยีราคาท่ี่�เป็นมิตัรแต่ัไม่
หร้หราเท่ี่า”  ซึ�งเราพบว่าความสามารถท่ี่�ม่ให้ก็เพ่ยีงพอกับ
ความต้ัองการของเราแล้ว ConfigCat รองรับการเปิด้/ปิด้
ฟีเจำอร์แบบเร่ยีบง่ายี การแบ่งกลุ่มประเภที่ผู้้้ใชุ้งานและการ
ที่ด้สอบแบบ A/B พร้อมทัี่�งม่แผู้นแบบฟร่ท่ี่�เป็นมิตัรสำาหรับ
การใชุ้งานในปริมาณไม่มากหรือสำาหรับผู้้้เริ�มต้ัน

Gitpod
ประเมิน

คุณสามารถเริ�มพัฒนาซอฟต์ัแวร์ส่วนใหญ่ด้้วยีสองขั�นตัอน
ง่ายีๆ โด้ยีเริ�มจำากการเอาโค้ด้ลงมาจำากท่ี่�จัำด้เก็บซอร์สโค้ด้ 

แล้วก็รันสคริปต์ัคำาสั�งเด่้ยีวเพื�อบิลด์้ แต่ัการจำะจัำด้เตัร่ยีม
สภาพแวด้ล้อมของเครื�องให้พร้อมต่ัอการพัฒนาบางครั�งยีัง
เป็นเรื�องท่ี่�ยีุ่งยีากอยี้่ Gitpod ชุ่วยีแก้ปัญหาน่�โด้ยีการจัำด้
เตัร่ยีมสภาพแวด้ล้อมบนคลาวด์้ไว้ล่วงหน้า ที่ำาให้เราพร้อม
เข่ยีนโค้ด้ได้้ทัี่นท่ี่ และรองรับโครงการท่ี่�อยี้บ่น Github หรือ 
Gitlab ซึ�ง Gitpod มาพร้อมกับเว็บ IDE ท่ี่�ม่พื�นฐานจำาก 
Visual Studio Code โด้ยีค่าตัั�งต้ันสภาพแวด้ล้อมเหล่าน่� 
จำะถ้กสร้างขึ�นบนแพลตัฟอร์ม Google Cloud ให้อัตัโนมัติั 
อยี่างไรก็ตัามคุณสามารถนำาไปติัด้ตัั�งเพื�อใชุ้งานภายีใน
องค์กรได้้ด้้วยี เรายีังเห็นว่าเครื�องมือน่�จำะชุ่วยีอำานวยีความ
สะด้วกให้นักพัฒนาท่ี่�อยีากสนับสนุนโครงการโอเพนซอร์ส
ให้เริ�มต้ันได้้ง่ายีขึ�น ทัี่�งน่�ยีังคงต้ัองด้้ต่ัอไปว่า แนวที่างน่�จำะ
เหมาะกับการใชุ้ในสภาพแวด้ล้อมองค์กรมากน้อยีเพ่ยีงใด้

Gloo
ประเมิน

จำากความนิยีมท่ี่�เพิ�มขึ�นของ Kubernetes และ เซอร์วิสเมชุ 
ที่ำาให้เครื�องมือประเภที่เอพ่ไอเกตัเวย์ี (API gateway) กำาลัง
ประสบปัญหาไม่ม่ท่ี่�ยีืนในระบบกระจำายีศ้นยี์แบบคลาวด์้ 
เนท่ี่ฟ เนื�องจำากหลายีๆ ความสามารถของเอพ่ไอเกตัเวย์ี  
(เชุ่น การควบคุมการจำราจำรของ API การจัำด้การความมั�นคง  
การจัำด้เส้นที่าง และการเฝ้่าสังเกตัการณ์) นั�นก็ม่ในตััว
ควบคุมที่างเข้า (ingress controller) ของคลัสเตัอร์และ
เกตัเวย์ี เมชุอยี้่แล้ว Gloo เป็นเอพ่ไอเกตัเวยี์ขนาด้เล็กท่ี่�
ปรับตััวรับการเปล่�ยีนแปลงน่� โด้ยีมันใชุ้ Envoy เป็น
เที่คโนโลยี่จัำด้การเกตัเวย์ี โด้ยีเสริมด้้วยีคุณค่าอื�นๆ เชุ่น 
สามารถแสด้งภาพความสัมพันธ์ของ API เท่ี่ยีบกับผู้้้ใชุ้งาน
และแอปพลิเคชัุนท่ี่�เก่�ยีวข้อง ม่หน้าจำอสำาหรับนักด้้แลระบบ
เพื�อใชุ้ควบคุมเกตัเวย์ีของ Envoy และที่ำาหน้าท่ี่�เป็นตััว
เชืุ�อมต่ัอการที่ำางานระหว่างเซอร์วิสเมชุต่ัางๆ เชุ่น Linkerd, 
Istio และ AWS App Mesh แม้ว่าเวอร์ชัุนโอเพนซอร์สของ 
Gloo จำะม่ความสามารถพื�นฐานทัี่�งหมด้ท่ี่�เอพ่ไอเกตัเวย์ีควร
จำะม่ แต่ัเวอร์ชัุนเพื�อการพาณิชุยี์นั�นสามารถควบคุมความ
มั�นคงได้้สมบ้รณ์กว่า เชุ่น ม่ระบบจัำด้การ API ค่ยี์ หรือ
สามารถเชืุ�อมต่ัอกับ OPA ได้้ Gloo เป็นเอพ่ไอเกตัเวย์ีขนาด้
เล็กท่ี่�น่าจัำบตัามอง เนื�องจำากสามารถเข้ากันได้้ด่้กับ
เที่คโนโลยี่และสถาปัตัยีกรรมแบบคลาวด์้เนท่ี่ฟ ในขณะ
เด่้ยีวกันก็ชุ่วยีหล่กเล่�ยีงหลุมพรางของการใชุ้เอพ่ไอเกตัเวย์ี
แบบผิู้ด้ๆ ท่ี่�มักจำะถ้กใชุ้เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�ร้อยีเร่ยีง API ต่ัางๆ 
เข้าด้้วยีกันให้กับผู้้้ใชุ้

เคู่รื�องมืือ

โครงการโอเพนซัอร์ส AsyncAPI เป็็น
ควีามพยายามทีำ�จำะสร้างมาตรฐาน
สำาหรับุ API แบุบุอะซ่ังโครนัสข้ึ้�นมา 
เพ่�อใช้ื่ในงานทีำ�ขัึ้บุเคล่�อนพฤต่กรรม
ด้วียเหตุการณ์์ (event-driven) รวีม
ทัำ�งมีชุื่ดเคร่�องม่อสำาหรับุการใช้ื่งาน
มาตรฐานนี� 

(AsyncAPI)

ConfigCat รองรับุการเปิ็ด/ปิ็ดฟีีเจำอร์
แบุบุเรียบุง่าย การแบุ่งกลุ่มป็ระเภทำผู้
ใช้ื่งานและการทำดสอบุแบุบุ A/B 
พร้อมทัำ�งมีแผนแบุบุฟีรีทีำ�เป็็นม่ตร
สำาหรับุการใช้ื่งานในป็ร่มาณ์ไม่มาก
หร่อสำาหรับุผู้เร่�มต้น 

(ConfigCat)

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MS-vsliveshare.vsliveshare-pack
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-code
https://superset.apache.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/presto
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://github.com/OAI
https://github.com/OAI
https://martinfowler.com/articles/microservices.html
https://martinfowler.com/articles/201701-event-driven.html
https://martinfowler.com/articles/201701-event-driven.html
https://www.asyncapi.com/
https://www.asyncapi.com/docs/specifications/2.0.0/
https://www.asyncapi.com/docs/specifications/2.0.0/
https://configcat.com/
https://www.gitpod.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://www.solo.io/products/gloo/
https://www.envoyproxy.io/
https://linkerd.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://aws.amazon.com/app-mesh/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
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Lens
ประเมิน

หนึ�งในจุำด้แข็งของ Kubernetes คือความยืีด้หยีุน่ สามารถ
ปรับแต่ังได้้แที่บทุี่กอยี่าง รวมทัี่�งม่กลวิธ่การปรับแต่ังท่ี่�ที่ำาได้้
ผู่้าน API ทัี่�งยีังสามารถเข่ยีนโปรแกรมไปกำากับและม่ชุุด้คำา
สั�งคอมมานด์้ไลน์ท่ี่�สามารถมองเห็นและควบคุมระบบผู่้าน
การใชุ้ไฟล์ตัั�งค่า อย่ีางไรก็ตัาม จุำด้แข็งน่�อาจำกลายีเป็นจุำด้
อ่อนได้้เหมือนกัน เชุ่น เมื�อการติัด้ตัั�งม่ความซับซ้อนส้ง หรือ
ตัอนท่ี่�ต้ัองบริหารหลายีๆ คลัสเตัอร์ด้้วยีกัน ซึ�งมันเป็น 
เรื�องยีากท่ี่�จำะเห็นภาพของสถานะโด้ยีรวมทัี่�งหมด้ผู่้านการ
ใชุ้ชุุด้คำาสั�งคอมมานด์้ไลน์และการใชุ้ไฟล์ตัั�งค่าเท่ี่านั�น
 
Lens จึำงพยีายีามจำะแก้ปัญหาน่�ด้้วยีการสร้างเป็นเครื�องมือ 
IDE ท่ี่�สามารถแสด้งสถานะปัจำจุำบันของคลัสเตัอร์และ
ปริมาณงานท่ี่�เกิด้ขึ�น สามารถแสด้งค่าสถิติัผู้ลการชุ่�วัด้ออก
เป็นกราฟ และสามารถปรับแต่ังค่าต่ัางๆ ผู่้านเครื�องมือ
แก้ไขข้อความท่ี่�ม่มาให้ในตััว แที่นท่ี่�จำะสร้างเป็น
แอปพลิเคชัุนท่ี่�ม่หน้าจำอกราฟิก Lens ถ้กสร้างเป็นเครื�อง
มือท่ี่�นักด้้แลระบบจำะสามารถใชุ้งานได้้ด้้วยี โด้ยีเป็นเครื�อง
มือท่ี่�สามารถถ้กเร่ยีกจำากคำาสั�งคอมมานด์้ไลน์เพื�อเปิด้ออก
เป็นหน้าต่ัางท่ี่�ผู้้้ใชุ้สามารถเปล่�ยีนหน้าไปมาได้้ เครื�องมือน่�
เป็นหนึ�งในหลายีๆ วิธ่ท่ี่�พยีายีามลด้ความซับซ้อนในการ
จัำด้การระบบ Kubernetes แม้เรายัีงไม่เห็นผู้้้ชุนะอยี่าง
ชัุด้เจำน แต่ั Lens ก็จัำด้สมดุ้ลได้้ด่้ระหว่างการเป็นเครื�องมือท่ี่�
ม่หน้าจำอกราฟิก หรือเป็นแค่ชุุด้คำาสั�งคอมมานด์้ไลน์

Manifold
ประเมิน

Manifold เป็นเครื�องมือชุ่วยีพินิจำหาข้อบกพร่องในแมชุชุ่น
เลิร์นนิง โด้ยีไม่ขึ�นกับโมเด้ลใด้ๆ เนื�องจำากนักพัฒนาโมเด้ล
มักจำะใชุ้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงโมเด้ลท่ี่�

ม่อยี้่ มากกว่าการสร้างโมเด้ลใหม่ขึ�นมาอยี้่แล้ว Manifold 
ชุ่วยีปรับมุมมองไปอยี้่ท่ี่�เรื�องของกลุ่มข้อม้ลท่ี่�ใชุ้ แที่นท่ี่�จำะ
สนใจำเรื�องของโมเด้ลแต่ัอย่ีางเด่้ยีว พอนำามาใชุ้ร่วมกับตััวชุ่�
วัด้ประสิที่ธิภาพอื�นๆ ท่ี่�ม่อยี้่ ก็เป็นการส่งเสริมกันและกันได้้
ด่้ โด้ยีมันชุ่วยีแสด้งให้เห็นว่า บุคลิกของข้อม้ลนั�นส่งอิที่ธิพล
อยี่างไรต่ัอประสิที่ธิภาพของโมเด้ลได้้บ้าง เราคิด้ว่า 
Manifold จำะเป็นเครื�องมือท่ี่�ม่ประโยีชุน์ในการประเมิน
สภาพแวด้ล้อมของแมชุชุ่นเลิร์นนิง

Sizzy
ประเมิน

การสร้างเว็บแอปพลิเคชัุนให้หน้าตัาเหมือนกับท่ี่�ออกแบบไว้
สำาหรับทุี่กอุปกรณ์และทุี่กขนาด้หน้าจำอเป็นเรื�องท่ี่�ยีุ่งยีาก 
Sizzy เป็นซอฟต์ัแวร์บนคลาวด์้ท่ี่�ชุ่วยีรวบรวมหน้าจำอ
หลายีๆ ขนาด้มาไว้บนหน้าต่ัางเด่้ยีวกัน การแสด้งผู้ลของ
แอปพิเคชัุนก็จำะเกิด้ขึ�นบนหลายีหน้าจำอพร้อมกัน รวมทัี่�ง
การโต้ัตัอบกับแอปพลิเคชัุนใด้ๆ จำะส่งผู้ลไปท่ี่�หน้าจำอต่ัางๆ 
ทัี่นท่ี่ จำากประสบการณ์ของเราพบว่า การที่ด้สอบ
แอปพลิเคชัุนด้้วยีวิธ่การแบบน่�ชุ่วยีให้จัำบข้อผิู้ด้พลาด้ได้้ตัั�ง
แต่ัเนิ�นๆ ก่อนท่ี่�เครื�องมือที่ด้สอบการแสด้งผู้ล (visual 
regression tool) จำะจัำบได้้ในไปป์ไลน์เส่ยีอ่ก อยี่างไรก็ตัาม 
ท่ี่มพัฒนาของเราท่ี่�ได้้ใชุ้เครื�องมือน่�มาสักพักบางส่วนยัีงชุอบ
การใชุ้เครื�องมือนักพัฒนาท่ี่�มากับ Chrome มากกว่า

Snowpack
ประเมิน

Snowpack เป็นสมาชิุกใหม่ท่ี่�น่าสนใจำในกลุ่มของเครื�องมือ
บิลด์้สำาหรับ JavaScript พัฒนาการท่ี่�สำาคัญท่ี่�ที่ำาให้มันแตัก
ต่ัางจำากเครื�องมืออื�น คือความสามารถท่ี่�ที่ำาให้การบิลด์้
แอปพลิเคชัุนท่ี่�สร้างจำากเฟรมเวิร์คสมัยีใหม่ เชุ่น React.js, 

Vue.js หรือ Angular ได้้โด้ยีไม่จำำาเป็นต้ัองใชุ้เครื�องมือสร้าง
แพกเก็จำเป็นบันเดิ้ล การตััด้ขั�นตัอนการรวมไฟล์เพื�อสร้าง
แพ็คเกจำออกไป ชุ่วยีลด้เวลาท่ี่�ใชุ้ในการรอผู้ลและเพิ�ม
ประสิที่ธิภาพการพัฒนาไปอยี่างมาก เพราะเราสามารถเห็น
ผู้ลลัพธ์ของการเปล่�ยีนแปลงในเบราว์เซอร์แที่บจำะทัี่นท่ี่ 
เพื�อให้เวที่ย์ีมนต์ัน่�เป็นจำริงได้้ Snowpack ใชุ้วิธ่การแปลง
โมด้้ลท่ี่�พึ�งพิงใน node_modules ให้กลายีเป็นไฟล์ 
JavaScript เพ่ยีงไฟล์เด่้ยีว แล้วเก็บไว้ท่ี่� web_modules 
ซึ�งสามารถถ้กนำาเข้าเป็นโมด้้ลของ ECMAScript ได้้ต่ัอไป
สำาหรับเบราว์เซอร์ IE11 และเบราว์เซอร์อื�นๆ ท่ี่�ไม่
สนับสนุนการใชุ้โมด้้ลของ ECMAScript นั�นม่วิธ่การเล่�ยีง
ปัญหาน่�อยี้่เชุ่นกัน แต่ัเป็นท่ี่�น่าเส่ยีด้ายีท่ี่�ตัอนน่�ยีังไม่ม่
เบราว์เซอร์ใด้ท่ี่�สามารถนำาเข้า CSS โด้ยีใชุ้ JavaScript 
โด้ยีตัรงได้้ เนื�องจำากการใชุ้ CSS module ไม่ใชุ่สิ�งท่ี่�ตัรงไป
ตัรงมาเท่ี่าไหร่

tfsec
ประเมิน

ความมั�นคงเป็นหน้าท่ี่�ของทุี่กคนไม่ใชุ่ของใครคนใด้คนหนึ�ง 
และการตัรวจำพบความเส่�ยีงตัั�งแต่ัเนิ�นๆ ยี่อมด่้กว่าการพบ
ปัญหาในภายีหลังเสมอ เราได้้กล่าวถึงเรื�อง การกำาหนด้
โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้ ซึ�ง Terraform เป็นตััวเลือกท่ี่�
ชัุด้เจำนมากสำาหรับการจัำด้การสภาพแวด้ล้อมบนคลาวด์้  
ซึ�งตัอนน่�เราก็ใชุ้ tfsec ร่วมด้้วยี มันเป็นเครื�องมือเชิุง
พิเคราะห์ท่ี่�ชุ่วยีตัรวจำสอบไฟล์ของ Terraform เพื�อเตืัอนถึง
ความเส่�ยีงที่างความมั�นคงท่ี่�เป็นไปได้้ โด้ยีมันได้้เตัร่ยีมกฎ
การตัรวจำสอบสำาหรับการใชุ้งานร่วมกับผู้้้ให้บริการคลาวด์้
เจ้ำาต่ัางๆ ทัี่�ง AWS และ Azure ไว้ให้ เราชุอบเครื�องมือใด้
ก็ตัามท่ี่�สามารถแบ่งเบาภาระในการตัรวจำสอบความเส่�ยีง
ที่างด้้านความมั�นคงอยี้่เสมอ และ tfsec ไม่ได้้แค่เย่ี�ยีมยีอด้
ในเรื�องการตัรวจำหาความเส่�ยีงเหล่าน่�เท่ี่านั�น มันยีังม่ด่้ท่ี่�
สามารถติัด้ตัั�งและใชุ้งานสะด้วกอ่กด้้วยี

เคู่รื�องมืือ

Lens เป็็นหน้�งในหลายๆ ว่ีธีีทีำ�พยายาม
ลดควีามซัับุซ้ัอนในการจัำดการระบุบุ 
Kubernetes 

(Lens)

tfsec เป็็นเคร่�องม่อเช่ื่งพ่เคราะห์ทีำ�ช่ื่วีย
ตรวีจำสอบุไฟีล์ขึ้อง Terraform เพ่�อ
เต่อนถ้งควีามเสี�ยงทำางควีามมั�นคงทีำ�เป็็น
ไป็ได้ 

(tfsec)

https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://k8slens.dev/
https://github.com/uber/manifold
https://sizzy.co/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-regression-testing-tools
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-regression-testing-tools
https://www.snowpack.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/vue-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/angular
https://www.snowpack.dev/#importing-css
https://www.snowpack.dev/#importing-css
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://github.com/liamg/tfsec
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure
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นํําไปใช้�
77. React Hooks
78. React Testing Library
79. Vue.js 

ทดลอง
80. CSS-in-JS
81. Exposed
82. GraphQL Inspector
83. Karate
84. Koin
85. NestJS
86. PyTorch
87. Rust
88. Sarama
89. SwiftUI

ประเมิืนํ
90. Clinic.js Bubbleprof
91. Deequ
92. ERNIE
93. MediaPipe
94. Tailwind CSS
95. Tamer
96. Wire
97. XState 

เฝ้้าระวัง
98. Enzyme

React Hooks
นำาไปใชุ้

React Hooks ได้้นำาเสนอวิธ่ใหม่ในการจัำด้การกลไกการ
จำด้จำำาสถานะ (Managing stateful logic) จำากท่ี่�ผู่้านมา 
React คอมโพเนนท์ี่เหมาะกับการเข่ยีนในร้ปแบบฟังก์ชัุน
มากกว่าการเข่ยีนในร้ปแบบคลาสอยี้่แล้ว Hook จึำงนำาหลัก
การน่�มาปรับใชุ้ ที่ำาให้เราสามารถจัำด้การค่าสถานะในร้ป
แบบฟังก์ชัุน แที่นการเข่ยีนเป็นเมธอด้ของคลาส
จำากประสบการณ์ของเรา Hook ที่ำาให้โค้ด้เข้าใจำง่ายี และ
ที่ำาให้ความสามารถต่ัางๆ ถ้กใชุ้ซำ�าระหว่างคอมโพเนนท์ี่
มากกว่าเดิ้ม จำากท่ี่�เราสามารถที่ด้สอบการที่ำางานร่วมกับ 
Hook ได้้ง่ายีขึ�นแล้ว ผู่้านการใชุ้ React Test Renderer 
และ React Testing Library ร่วมกับการม่ชุุมชุนนักพัฒนา
ท่ี่�เติับโตัขึ�นเรื�อยีๆ มันจึำงกลายีเป็นที่างเลือกเราชุอบมากกว่า
วิธ่เดิ้ม 

React Testing Library
นำาไปใชุ้

ด้้วยีประสบการณ์ของเราท่ี่�มากขึ�นและการเปล่�ยีนแปลงท่ี่�
รวด้เร็วในของโลก JavaScript ที่ำาให้คำาแนะนำาของเราก็
เปล่�ยีนตัามไปด้้วยี React Testing Library เป็นไลบราร่
สำาหรับใชุ้ที่ด้สอบฟรอนท์ี่เอนด์้ท่ี่�พัฒนาด้้วยี React มันเป็น
ตััวอยี่างท่ี่�ด่้ของเฟรมเวิร์คท่ี่�ยีิ�งใชุ้งานมากขึ�นเท่ี่าไร ก็ยีิ�ง
ชัุด้เจำนว่ามันเป็นที่างเลือกท่ี่�ด่้กว่า ท่ี่มของเราพบความจำริงท่ี่�
ว่าชุุด้ที่ด้สอบท่ี่�ถ้กเข่ยีนด้้วยีเฟรมเวิร์คน่�ม่ความเปราะบาง
น้อยีกว่าเฟรมเวิร์คอื�นๆ อยี่าง Enzyme เพราะมันจำะ
สนับสนุนให้ที่ด้สอบความสัมพันธ์ระหว่างคอมโพเนนท์ี่ใด้ๆ 
มากกว่าท่ี่�จำะที่ด้สอบวิธ่การที่ำางานภายีใน ซึ�งแนวคิด้น่�ถ้ก
คิด้ค้นโด้ยี Testing Library ซึ�ง React Testing Library 
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เป็นเพ่ยีงส่วนหนึ�งเท่ี่านั�น มันยีังม่ไลบราร่อื�นๆ ในตัระก้ลน่�
สำาหรับใชุ้ที่ด้สอบ Angular หรือ Vue.js อ่กด้้วยี

Vue.js
นำาไปใชุ้

Vue.js ได้้กลายีเป็นหนึ�งใน JavaScript เฟรมเวิร์คท่ี่�
ประสบความสำาเร็จำด้้านการถ้กประยีุกต์ัใชุ้ ได้้รับเส่ยีงชืุ�นชุม
และความน่าเชืุ�อถือจำากชุุมชุนนักพัฒนาฟรอนท์ี่เอนด์้ แม้
จำะม่เฟรมเวิร์คอื�นท่ี่�ม่ผู้้้ใชุ้งานจำำานวนมากให้เลือกใชุ้ เชุ่น 
React.js แต่ัด้้วยี API ท่ี่�ถ้กออกแบบมาอยี่างเร่ยีบง่ายีของ 
Vue.js ซึ�งแยีกส่วนอย่ีางชัุด้เจำนระหว่างได้เร็กท่ี่ฟกับ

คอมโพเนนท์ี่ (แยีกหนึ�งไฟล์ต่ัอหนึ�งคอมโพเนนท์ี่โด้ยี
ธรรมเน่ยีม) พร้อมทัี่�งม่วิธ่จัำด้การสถานะ (state 
management) ท่ี่�ง่ายีกว่า จึำงที่ำาให้มันเป็นตััวเลือกท่ี่�น่า
ดึ้งด้้ด้ท่ี่ามกลางบรรด้าตััวเลือกอื�นๆ

CSS-in-JS
ที่ด้ลอง

เมื�อปี 2017 เราได้้กล่าวถึงเที่คนิคการเข่ยีน CSS ด�วย 
JavaScript ว่าเป็นเที่คนิคเกิด้ใหม่ ในปัจำจุำบันเที่คนิคน่�ได้้
รับความนิยีมแพร่หลายีขึ�น เราเองก็ได้้ใชุ้มันด้้วยีเชุ่นกัน ซึ�ง
จำากบที่พิส้จำน์ในงานโปรดั้กชัุนท่ี่�เราด้้แลเอง เราจึำงมั�นใจำท่ี่�

https://reactjs.org/docs/hooks-intro.html
https://reactjs.org/docs/test-renderer.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-testing-library
https://testing-library.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/enzyme
https://testing-library.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/angular
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/vue-js
https://vuejs.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
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เที่คนิคน่�อยี่างต่ัอเนื�อง และเมื�อนำา GraphQL Inspector 
มาใชุ้ร่วมกันบนไปป์ไลน์ CI แล้วเราพบว่ามันชุ่วยีตัรวจำจัำบ
การเปล่�ยีนแปลงท่ี่�ม่โอกาสก่อให้เกิด้ปัญหา อันเนื�องจำาก
โครงสร้างข้อม้ลของ GraphQL ท่ี่�เปล่�ยีนไปได้้เป็นอยี่างด่้

Karate
ที่ด้ลอง

จำากประสบการณ์ของเราพบว่าชุุด้ที่ด้สอบคือเอกสารยืีนยีัน
วิธ่ใชุ้งาน API ท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุด้ ฉะนั�นเราจึำงมองหาเครื�องมือ
ใหม่ๆ ท่ี่�อาจำชุ่วยีให้การที่ด้สอบด่้ขึ�น Karate เป็น 
เฟรมเวิร์คสำาหรับที่ด้สอบ API ท่ี่�ม่เอกลักษณ์อยี้ท่่ี่�ความ
สามารถในการเข่ยีนชุุด้ที่ด้สอบด้้วยีภาษา Gherkin โด้ยีไม่
จำำาเป็นต้ัองสร้างตััวแปลงภาษาเพื�อสร้างพฤติักรรมแต่ัอยี่าง
ใด้ โด้ยีมันกำาหนด้ภาษาเฉพาะที่างขึ�นมาสำาหรับใชุ้ที่ด้สอบ
กับ API ท่ี่�อยี้่ในร้ปแบบโปรโตัคอล HTTP โด้ยีเฉพาะ  
ท่ี่มของเราชุอบเครื�องมือน่�เพราะโค้ด้ท่ี่�ได้้ กลายีเป็นเอกสาร
ท่ี่�อ่านเข้าใจำในทัี่นท่ี่ ซึ�งเราขอแนะนำาให้ใชุ้ Karate เป็นชุุด้
ที่ด้สอบในระดั้บชัุ�นบนๆ ตัามวิธ่การวางชุุด้ที่ด้สอบเป็น
สามเหล่�ยีมพ่ระมิด้ โด้ยีที่ด้สอบเฉพาะภาพรวมเท่ี่านั�นไม่
จำำาเป็นต้ัองลงรายีละเอ่ยีด้จำนลึกเกินไป

Koin
ที่ด้ลอง

จำากการท่ี่�ภาษา Kotlin ถ้กใชุ้งานอยี่างแพร่หลายีเพื�อ
พัฒนาแอปพลิเคชัุนบนมือถือหรือใชุ้งานในฝ่ั่งเซิร์ฟเวอร์ 
เครื�องมือท่ี่�เก่�ยีวข้องกับทัี่�งค่้จึำงม่พัฒนาการเปล่�ยีนไปด้้วยี 
Koin เป็นเฟรมเวิร์คในภาษา Kotlin ท่ี่�เข้ามาชุ่วยีแก้ปัญหา
หนึ�งท่ี่�พบเป็นประจำำาในการพัฒนาซอฟต์ัแวร์ ซึ�งก็คือการฉ่ด้
สิ�งพึ�งพา (dependency injection, DI) เข้าส่้ออบเจำกต์ั
แม้ใน Kotlin จำะม่เฟรมเวิร์คที่างเลือกอื�นให้เลือกอ่กหลาก
หลายี แต่ัท่ี่มของเราก็ชุอบความเร่ยีบง่ายีของ Koin ซึ�งมัน
หล่กเล่�ยีงวิธ่ประกาศแบบใชุ้แอนโนเที่ชัุน (annotation) 
และใชุ้การฉ่ด้ผู่้านคอนสตัรัคเตัอร์ (constructor) หรือฉ่ด้
ผู่้านวิธ่ท่ี่�เล่ยีนแบบการสร้างออบเจำกต์ัแบบล่าชุ้า (lazy 
initialization) ของภาษา Kotlin เอง (ซึ�งที่ำาให้การฉ่ด้เกิด้
ขึ�น ณ เวลาต้ัองการ) เราจำะเห็นได้้ว่าแนวที่างท่ี่� Koin ใชุ้นั�น
ตัรงกันข้ามกับ Dagger  ท่ี่�เป็นเฟรมเวิร์คเพื�อที่ำา DI สำาหรับ 

Android ท่ี่�การฉ่ด้เกิด้ขึ�น ณ ตัอนคอมไพล์ไที่ม์เลยี ท่ี่มนัก
พัฒนาของเราชืุ�นชุอบเฟรมเวิร์คน่�เพราะม่ขนาด้เล็กโด้ยี
ธรรมชุาติั และการท่ี่�มันม่ความสามารถท่ี่�รองรับการที่ด้สอบ
มาให้ในตััว

NestJS
ที่ด้ลอง

ความนิยีมท่ี่�เพิ�มขึ�นของ Node.js มาพร้อมกับเที่รนด์้อยี่าง 
การใชุ้ Node สำาหรับทุี่กสิ�ง ท่ี่�ได้้นำาพาผู้้้คนให้เลือกพัฒนา
แอปพลิเคชัุนที่างธุรกิจำด้้วยี Node.js จึำงม่บ่อยีครั�งท่ี่�เราพบ
ปัญหาด้้านการด้้แลรักษาและการรองรับการขยีายีกับ
แอปพลิเคชัุนขนาด้ใหญ่ท่ี่�เข่ยีนด้้วยี JavaScript 
NestJS เป็นเฟรมเวิร์คสำาหรับ Node.js ท่ี่�ชุ่วยีให้การ
พัฒนาปลอด้ภัยีขึ�น ชุ่วยีลด้โอกาสการสร้างข้อผิู้ด้พลาด้โด้ยี
ไม่ได้้ตัั�งใจำลง และรองรับภาษา TypeScript เป็นสำาคัญ 
ดั้งนั�นมันจึำงค่อนข้างชุ่�นำาวิธ่การเข่ยีนให้เป็นในแนวที่างท่ี่�มัน
คิด้ว่าด่้ รองรับการจัำด้การโค้ด้โด้ยีอิงหลักการ SOLID และม่
สถาปัตัยีกรรมท่ี่�ได้้รับอิที่ธิพลจำาก Angular มาให้ในตััว เมื�อ
ใด้ท่ี่�เราต้ัองการสร้างไมโครเซอร์วิสด้้วยี Node.js หนึ�งใน
เฟรมเวิร์คท่ี่�เรามักเลือกใชุ้เสมอ คือ NestJS เพราะมัน
สนับสนุนให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัุนท่ี่�สามารถ
ที่ด้สอบได้้ รองรับการขยีายี จัำด้วางโค้ด้ให้อยี้่กันแบบ
หลวมๆ และง่ายีต่ัอการด้้แล

PyTorch
ที่ด้ลอง

ตัลอด้มาท่ี่มของพวกเรายัีงคงใชุ้และชืุ�นชุอบเฟรมเวิร์ค
สำาหรับแมชุชุ่นเลิร์นนิงอยี่าง PyTorch สำาหรับหลายีๆ ท่ี่ม
แล้ว Pytorch เป็นตััวเลือกท่ี่�ด่้กว่า TensorFlow เส่ยีอ่ก
ด้้วยีความท่ี่� PyTorch เปิด้ให้เห็นถึงรายีละเอ่ยีด้การที่ำางาน
ภายีในของกระบวนการแมชุชุ่นเลิร์นนิง ซึ�งต่ัางจำาก 
TensorFlow ท่ี่�เลือกปิด้ไว้ โปรแกรมเมอร์จึำงม่ความคุ้นเคยี
กับโครงสร้างไวยีากรณ์มากกว่า และการตัรวจำสอบหาข้อผิู้ด้
พลาด้ของโปรแกรมก็ที่ำาได้้ง่ายี ยีิ�งในเวอร์ชัุนล่าสุด้ของ 
PyTorch ม่การปรับปรุงประสิที่ธิภาพการที่ำางานของมันให้
เร็วขึ�น และพวกเราก็ประสบความสำาเร็จำด้้วยีด่้ในการใชุ้มัน
ในระดั้บโปรดั้กชัุน

จำะแนะนำาต่ัอ styled components ซึ�งเป็นเฟรมเวิร์คท่ี่�เรา
ได้้กล่าวถึงในเรด้าร์ฉบับท่ี่�แล้ว เป็นจุำด้เริ�มต้ันศึกษาท่ี่�ด่้  
นอกเหนือจำากข้อด่้ต่ัางๆ แล้วเที่คนิคน่�ก็ม่ข้อเส่ยีอยี้่บ้าง คือ 
การประมวลผู้ลสไตัล์ในชุ่วงรันไที่ม์บางครั�งสามารถที่ำาให้
เกิด้อาการหน่วงท่ี่�สังเกตัได้้จำากมุมผู้้้ใชุ้งาน Linaria เป็น
เฟรมเวิร์คประเภที่ใหม่ออกมาเพื�อปิด้ข้อเส่ยีดั้งกล่าว โด้ยี 
Linaria ประยีุกต์ัใชุ้เที่คนิคต่ัางๆ เข้าด้้วยีกันเพื�อยี้ายี
ความหน่วงชุ่วงรันไที่ม์ไปอยี้ใ่นชุ่วงบิลด์้ไที่ม์แที่น อย่ีางไร
ก็ตัามวิธ่น่�ก็ม่ข้อเส่ยีของตััวเองเชุ่นกัน โด้ยีมันไม่รองรับการ
เปล่�ยีนสไตัล์ในชุ่วงรันไที่ม์บนเบราว์เซอร์รุ่นเก่าอยี่าง IE11

Exposed
ที่ด้ลอง

จำากการใชุ้งาน Kotlin อยี่างหนัก ท่ี่มพัฒนาของเราม่ทัี่กษะ
และประสบการณ์มากขึ�นกับเฟรมเวิร์คท่ี่�ออกแบบมาเพื�อ 
Kotlin โด้ยีเฉพาะ แม้จำะอยี้่มานานแล้ว แต่ั Exposed ก็
ที่ำาให้เราสนใจำมันในฐานะการเป็นไลบราร่สำาหรับแปลง 
ออบเจำกต์ักับฐานข้อม้ลเชิุงสัมพันธ์ (object-relational 
mapper, ORM) ท่ี่�ม่ขนาด้เล็ก โด้ยีมันม่วิธ่ใชุ้สองวิธ่ด้้วยีกัน 
คือใชุ้ผู่้านภาษาเฉพาะที่างท่ี่�ครอบไวยีกรณ์ภาษา SQL เอา
ไว้เพื�อให้สะด้วกและปลอด้ภัยี หรือใชุ้ผู่้านร้ปแบบออบเจำกต์ั
เพื�อการเข้าถึงข้อม้ล (data access object, DAO) ก็ได้้เชุ่น
กัน มันรองรับความสามารถหลักท่ี่� ORM ท่ี่�ด่้ควรจำะม่ เชุ่น 
การรองรับการโมเด้ลความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่ัอกลุ่ม การดึ้ง
ข้อม้ลไว้ล่วงหน้า การเชืุ�อมความสัมพันธ์ระหว่างเอนติัต่ั�
ต่ัางๆ เข้าด้้วยีกัน เราชุอบวิธ่การที่ำางานภายีในของมันด้้วยี 
โด้ยีมันไม่ใชุ้เที่คนิคการสร้างพร็อกซ่�หรือใชุ้ร่เฟลกชัุนเลยี  
ซึ�งยี่อมด่้กับประสิที่ธิภาพมากกว่า

GraphQL Inspector
ที่ด้ลอง

GraphQL Inspector  ชุ่วยีให้เราสามารถเปร่ยีบเท่ี่ยีบ
ระหว่างโครงสร้างข้อม้ลของ GraphQL สองตััวได้้ จำากท่ี่�เรา
เคยีให้ข้อควรระวังเมื�อต้ัองเลือกใชุ้ GraphQL ไปนั�น เป็น
เรื�องน่ายีินด่้ท่ี่�จำากนั�นเป็นต้ันมา พัฒนาการด้้านเครื�องมือ
สำาหรับ GraphQL ได้้เพิ�มส้งขึ�น ท่ี่มท่ี่�ใชุ้ GraphQL สำาหรับ
ที่ำาหน้าท่ี่�รวบรวมข้อม้ลที่างฝ่ั่งเซิร์ฟเวอร์ ส่วนใหญ่ยีังคงใชุ้

ภาษาและเฟรมืเวิร์คู่

Koin เป็็นเฟีรมเว่ีร์คในภาษา Kotlin ทีำ�
เข้ึ้ามาช่ื่วียแก้ปั็ญหาหน้�งทีำ�พบุเป็็นป็ระจำำา
ในการพัฒนาซัอฟีต์แวีร์ ซ้ั�งก็ค่อการฉีัดส่�ง
พ้�งพา (dependency injection, DI) 

(Koin)

NestJS เป็็นเฟีรมเว่ีร์คสำาหรับุ Node.js ทีำ�
ช่ื่วียให้การพัฒนาป็ลอดภัยข้ึ้�น ช่ื่วียลด
โอกาสการสร้างข้ึ้อผ่ดพลาดโดยไม่ได้ตั�งใจำ
ลง และรองรับุภาษา TypeScript เป็็น
สำาคัญ 

(NestJS)

https://intuit.github.io/karate/
https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html
https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://insert-koin.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/dagger
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-overload
https://nestjs.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
http://pytorch.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/tensorflow
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/styled-components
https://calendar.perfplanet.com/2019/the-unseen-performance-costs-of-css-in-js-in-react-apps/
https://linaria.now.sh/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://github.com/JetBrains/Exposed
https://github.com/kamilkisiela/graphql-inspector
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
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Rust
ที่ด้ลอง

ภาษา Rust ยัีงคงได้้รับความนิยีมอยี่างต่ัอเนื�อง โด้ยีท่ี่�ผู่้าน
มาเราได้้ถกเถ่ยีงอยี่างร้อนแรงว่าภาษาไหนด่้กว่ากันสำาหรับ
งานระบบ ระหว่างการใชุ้ Rust เท่ี่ยีบกับ C++ ผู้สมกับ Go 
แต่ัเราก็ยีังไม่ได้้ม่ผู้้้ชุนะท่ี่�ชัุด้เจำน ถึงอย่ีางไรก็ตัาม เราด่้ใจำท่ี่�
ได้้เห็น Rust ม่พัฒนาการส้งขึ�นอยี่างม่นัยียีะสำาคัญเมื�อ
เท่ี่ยีบกับตัอนท่ี่�เราได้้กล่าวถึงมันในเรด้าร์ครั�งก่อน ม่ API 
มาให้ในตััวท่ี่�นิ�งขึ�นและมากขึ�น ซึ�งรวมทัี่�ง API ท่ี่�สนับสนุน
การเข่ยีนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัสขั�นส้งด้้วยี ยีิ�งกว่านั�น 
Rust ยีังเป็นแรงบันด้าลใจำในการออกแบบภาษาใหม่ๆ อ่ก
ด้้วยี เชุ่น ภาษา Move บน Libra ท่ี่�ได้้หยิีบยีืมวิธ่การ
บริหารจัำด้การที่รัพยีากรหน่วยีความจำำาของ Rust ไปใชุ้ เพื�อ
ที่ำาให้มั�นใจำว่าที่รัพยี์สินในร้ปแบบดิ้จิำทัี่ลไม่สามารถถ้กคัด้
ลอกหรือละทิี่�งโด้ยีไม่ได้้ตัั�งใจำ

Sarama
ที่ด้ลอง

Sarama เป็นไคลเอนต์ัไลบราร่สำาหรับเชืุ�อมต่ัอกับ Apache 
Kafka ท่ี่�พัฒนาด้้วยีภาษา Go หากคุณกำาลังพัฒนา API 
ด้้วยีภาษา Go อยี้่แล้ว จำะพบว่าเราสามารถตัั�งค่าและ
จัำด้การ Sarama ได้้ค่อนข้างง่ายี เนื�องจำากมันไม่ขึ�นกับ 
เนท่ี่ฟไลบราร่ใด้ๆ Sarama ประกอบด้้วยี API สองแบบ
ด้้วยีกัน ได้้แก่ API ระดั้บส้งท่ี่�ใชุ้รับส่งข้อความสำาเร็จำร้ป 
และ API ระดั้บล่างท่ี่�ใชุ้ควบคุมการรับส่งข้อม้ลระดั้บไบต์ั

SwiftUI
ที่ด้ลอง

Apple เลือกเปล่�ยีนแปลงครั�งใหญ่ด้้วยีการนำาเสนอ 
เฟรมเวิร์ค SwiftUI ออกมา มันเป็นเฟรมเวิร์คสำาหรับใชุ้
สร้างส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้ให้กับ macOS และ iOS เราชุอบ
ท่ี่� SwiftUI ตััด้สินใจำทิี่�งการจัำด้การส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้แบบ
เดิ้มท่ี่�ใชุ้ Interface Builder ของ Xcode ไปใชุ้วิธ่การใหม่ 
ท่ี่�ใชุ้การประกาศ โด้ยีให้โค้ด้เป็นศ้นยี์กลาง ท่ี่�การแก้ไขโค้ด้
จำะเห็นผู้ลการเปล่�ยีนแปลงในทัี่นท่ี่ ที่ำาให้ประสบการณ์ใน
การพัฒนาด่้ขึ�นกว่าเดิ้มมาก SwiftUI เฟรมเวิร์คได้้รับแรง

บันด้าลใจำหลายีอยี่างจำาก React.js ท่ี่�เป็นผู้้้นำาด้้านการ
พัฒนาเว็บไซต์ัในชุ่วงหลายีปีมาน่� จำากการออกแบบโด้ยี
สนับสนุนให้ใชุ้ตััวแปรท่ี่�ค่าเปล่�ยีนแปลงไม่ได้้ภายีหลัง 
(Immutable values) ในโมเด้ลการแสด้งผู้ล และการ
รองรับกลไกการเปล่�ยีนแปลงข้อม้ลแบบอะซิงโครนัส ก็เข้า
กันได้้ด่้กับแนวคิด้การเข่ยีนโปรแกรมเชิุงร่แอกท่ี่ฟ 
(reactive programming) มันจึำงกลายีเป็นอ่กที่างเลือก
แบบเนท่ี่ฟให้นักพัฒนานอกเหนือจำากเฟรมเวิร์คในเชิุงเด่้ยีว
กันอยี่าง React Native หรือ Flutter SwiftUI จำะเป็น
ตััวแที่นการพัฒนาส่วนต่ัอประสานผู้้้ใชุ้แห่งอนาคตัของ 
Apple อยี่างแน่นอน แม้มันยีังใหม่มากแต่ัก็ได้้แสด้งให้เห็น
ถึงประโยีชุน์และศักยีภาพของตััวเอง จำากการใชุ้งานของเรา
พบว่ามันมอบประสบการณ์ท่ี่�ด่้ และไม่ต้ัองใชุ้การเร่ยีนร้้มาก
นัก อยี่างไรก็ตัามหากต้ัองการใชุ้มัน คุณควรคำานึงถึง
ลักษณะการใชุ้งานของผู้้้ใชุ้ก่อนเสมอเนื�องจำากมันไม่รองรับ 
iOS เวอร์ชัุน 12 และตัำ�ากว่า 

Clinic.js Bubbleprof
ประเมิน

เมื�อต้ัองการปรับปรุงประสิที่ธิภาพของโค้ด้เราให้ด่้ยีิ�งขึ�น 
การใชุ้เครื�องมือวิเคราะห์การใชุ้ที่รัพยีากร (profiling tool) 
เข้าชุ่วยีจึำงม่ประโยีชุน์อย่ีางมาก เพราะมันชุ่วยีระบุหา 
คอขวด้ของปัญหาหรือหาว่าความล่าชุ้าใด้ๆ ในระบบเกิด้
จำากส่วนไหนของโค้ด้ ซึ�งปกติัแล้วจำะระบุได้้ยีากโด้ยีเฉพาะ
อยี่างยีิ�งกับระบบท่ี่�ที่ำางานเป็นอะซิงโครนัส Clinic.js 
Bubbleprof แสด้งให้เห็นเป็นภาพถึงงานอะซิงโครนัส
ต่ัางๆ ท่ี่�อยี้ใ่นโปรเซสของ Node.js และนำาความล่าชุ้า 
ในแอพลิเคชัุนออกมาสร้างเป็นแผู้นท่ี่� เราชุอบเครื�องมือน่�
เพราะมันชุ่วยีให้นักพัฒนาสามารถระบุปัญหาและจัำด้ลำาดั้บ
ความสำาคัญของสิ�งท่ี่�ต้ัองปรับปรุงในโค้ด้ได้้อยี่างง่ายีได้้

Deequ
ประเมิน

ในโลกของวิศวกรรมข้อม้ลยีังม่ชุ่องว่างของการนำาเครื�องมือ
ท่ี่�ส่งเสริมหลักปฏิิบัติัที่างวิศวรรมท่ี่�ด่้มาใชุ้เมื�อเท่ี่ยีบกับโลก
ของการพัฒนาซอฟต์ัแวร์ทัี่�วไป ท่ี่มของเราต้ัองประหลาด้ใจำ
เมื�อพบว่าม่เครื�องมือเพ่ยีงไม่ก่�ตััวในท้ี่องตัลาด้ท่ี่�สามารถชุ่วยี

ให้การตัรวจำสอบคุณภาพของข้อม้ลในขั�นตัอนต่ัางๆ ของ
ไปป์ไลน์ข้อม้ลนั�นเป็นไปอยี่างอัตัโนมัติั สุด้ท้ี่ายีแล้วพวกเขา
ลงเอยีกับ Deequ ซึ�งเป็นไลบราร่สำาหรับสร้างชุุด้ที่ด้สอบท่ี่�
คล้ายีกับการเข่ยีนชุุด้ที่ด้สอบระดั้บยี้นิตัให้กับข้อม้ล 
Deequ นั�นใชุ้ Apache Spark เป็นพื�นฐานการที่ำางานอยี้่
เบื�องล่าง แม้จำะถ้กเผู้ยีแพร่โด้ยี AWS Labs แต่ัเราสามารถ
ใชุ้มันได้้กับทุี่กสภาพแวด้ล้อมนอกเหนือจำากท่ี่� AWS

ERNIE
ประเมิน

ในเรด้าร์ฉบับก่อนเราได้้พ้ด้ถึง BERT ซึ�งเป็นก้าวท่ี่�ยีิ�งใหญ่
ของวงการการประมวลผู้ลภาษาธรรมชุาติั ปีท่ี่�แล้ว Baidu 
ได้้ปล่อยี ERNIE 2.0 (Enhanced Representation 
through kNowledge IntEgration) ซึ�งที่ำาคะแนนด่้กว่า 
BERT ในเจ็ำด้งานจำากมาตัรฐานความเข้าใจำภาษาของ GLUE 
และทัี่�งเก้างานในงานประมวลผู้ลภาษาจ่ำน (Chinese NLP) 
ERNIE คล้ายีกับ BERT ท่ี่�ม่โมเด้ลท่ี่�ผู่้านการฝึ่กสอนมาล่วง
หน้ามาให้ ซึ�งสามารถปรับแต่ังความสามารถโด้ยีการเพิ�ม
เลเยีอร์ขาออก (output layers) ของนิวรัลเน็ตัเวิร์กเพื�อ
สร้างเป็นโมเด้ลท่ี่�เป็นท่ี่�สุด้สำาหรับงานประมวลผู้ลภาษา
ธรรมชุาติั ERNIE แตักต่ัางจำากโมเด้ลการฝึ่กสอนล่วงหน้า
แบบดั้�งเดิ้มตัรงท่ี่�มันเป็นเฟรมเวิร์คการฝึ่กสอนแบบต่ัอเนื�อง 
(continual pretraining framework) กล่าวคือแที่นท่ี่�จำะ
ฝึ่กสอนด้้วยีข้อม้ลจำำานวนน้อยีๆ มันสามารถใชุ้งานฝึ่กสอน 
(pretraining tasks) ท่ี่�หลากหลายีชุนิด้มาฝึ่กสอนอยี่างต่ัอ
เนื�องเพื�อให้การเร่ยีนร้้ภาษาของโมเด้ลเท่ี่�ยีงตัรงมากขึ�น
เราตืั�นเต้ันมากกับความก้าวหน้าของการประมวลผู้ลภาษา
ธรรมชุาติัในปัจำจุำบัน และคาด้หวังว่าจำะสามารถเอา ERNIE 
ไปใชุ้กับโครงการของเราได้้ในอนาคตั

MediaPipe
ประเมิน

MediaPipe คือเฟรมเวิร์คสำาหรับการสร้าง MultiModal  
(เชุ่น วิด่้โอ เส่ยีง ข้อม้ลจำำาแนกตัามเวลา ฯลฯ) ท่ี่�ที่ำางานได้้
ข้ามแพลตัฟอร์ม (ไม่ว่าจำะเป็น Android, iOS, เว็บไซต์ัและ
อุปกรณ์ IoT) และเป็นไปป์ไลน์ที่างแมชุชุ่นเลิร์นนิงแบบ
ประยุีกต์ั ซึ�ง MediaPipe ก็มาพร้อมกับความสามารถท่ี่�

ภาษาและเฟรมืเวิร์คู่

Deequ เป็็นไลบุรารีสำาหรับุสร้างชุื่ด
ทำดสอบุทีำ�คล้ายกับุการเขีึ้ยนชุื่ดทำดสอบุ
ระดับุยูน่ตให้กับุข้ึ้อมูล ทีำ�สามารถนำาไป็
วีางไว้ีในแต่ละขัึ้�นตอนขึ้องไป็ป์็ไลน์ข้ึ้อมูล
เพ่�อให้การตรวีจำสอบุคุณ์ภาพเป็็นไป็อย่าง
อัตโนมัต่ 

(Deequ)

ERNIE มีโมเดลภาษาธีรรมชื่าต่ทีำ�ผ่านการ
ฝึ้กสอนมาล่วีงหน้ามาให้ ซ้ั�งสามารถป็รับุ
แต่งควีามสามารถโดยการเพ่�มเลเยอร์ขึ้า
ออก (output layers) ขึ้องน่วีรัล
เน็ตเว่ีร์กเพ่�อสร้างเป็็นโมเดลใหม่ทีำ�เป็็น
ทีำ�สุดสำาหรับุงานป็ระมวีลผลภาษา
ธีรรมชื่าต่ 

(ERNIE)

http://www.rust-lang.org/
https://blog.rust-lang.org/2019/11/07/Async-await-stable.html
https://developers.libra.org/docs/move-overview
https://github.com/Shopify/sarama
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://developer.apple.com/xcode/swiftui/
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://clinicjs.org/bubbleprof/
https://clinicjs.org/bubbleprof/
https://github.com/awslabs/deequ
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/apache-spark
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bert
https://github.com/PaddlePaddle/ERNIE/
https://github.com/google/mediapipe
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หลากหลายีไม่ว่าจำะเป็น การตัรวจำจัำบใบหน้า ตัรวจำจัำบการ
เคลื�อนไหวของมือ การตัรวจำจัำบท่ี่าที่าง และการตัรวจำจัำบ
วัตัถุ แม้ว่ามันมักจำะถ้กใชุ้งานบนแแพลตัฟอร์มมือถือเป็น
หลักแต่ัก็เริ�มเห็นการใชุ้งานได้้บนเบราว์เซอร์แล้วเชุ่นกัน ซึ�ง
ที่ำาผู่้านเที่คโนโลย่ี WebAssembly และไลบราร่ XNNPack 
ML Inference เข้าชุ่วยีเหลือ เรากำาลังที่ด้ลองใชุ้ 
MediaPipe เพื�อใชุ้กับงานความเป็นจำริงเสริม 
(Augmented Reality) ซึ�งเท่ี่าท่ี่�ได้้ใชุ้งานมามันก็ที่ำางานได้้
อยี่างด่้

Tailwind CSS
ประเมิน

เครื�องมือและเฟรมเวิร์คสำาหรับ CSS มักนำาเสนอ
คอมโพเนนท์ี่สำาเร็จำร้ปให้ใชุ้เพื�อความสะด้วกรวด้เร็วในการ
พัฒนา อย่ีางไรก็ตัามเมื�อเวลาผู่้านไป การปรับแต่ัง
คอมโพเนนท์ี่เหล่านั�นกลับให้ความยีุง่ยีากกับเราแที่น 
Tailwind CSS ได้้นำาเสนอวิธ่การท่ี่�น่าสนใจำไว้ โด้ยีมัน
กำาหนด้ชุุด้คลาสพื�นฐานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�อำานวยีความสะด้วก
ต่ัางๆ ไว้ให้ ซึ�งคลาสเหล่าน่�จำะไม่ยีุ่งกับการแสด้งผู้ลแต่ัจำะมุ่ง
ประสงค์เพื�อให้ง่ายีต่ัอการปรับแต่ังเท่ี่านั�น จำากชุุด้คลาสพื�น
ฐานท่ี่�ให้มาอย่ีางครอบคลุมการใชุ้งานทัี่�วไป ที่ำาให้เราแที่บ
ไม่ต้ัองเข่ยีนคลาสขึ�นมาเองเลยี ซึ�งนำาไปส่้โค้ด้ท่ี่�ง่ายีต่ัอการ
ด้้แลในระยีะยีาว จำากทัี่�งหมด้ท่ี่�กล่าวมานั�นด้้เหมือนว่า 
Tailwind CSS พยีายีามเป็นเฟรมเวิร์คสำาหรับสร้าง
คอมโพเนนท์ี่การแสด้งผู้ลท่ี่�แบ่งสมดุ้ลได้้ด่้ท่ี่เด่้ยีว เพื�อให้
ปรับแต่ังได้้ง่ายีและสามารถนำาไปใชุ้ใหม่ท่ี่�อื�น

Tamer
ประเมิน

หากคุณต้ัองการเชืุ�อมข้อม้ลจำากฐานข้อม้ลเชิุงสัมพันธ์ 
(relational databases) ไปต่ัอกับที่อปปิกของ Kafka เรา
อยีากให้คุณลองพิจำารณา Tamer มันให้นิยีามตันเองว่า
เป็น “ตััวเชืุ�อมต่ัอฐานข้อม้ลผู่้าน JDBC สำาหรับใชุ้กับ Kafka 
ท่ี่�เชืุ�องมือ” แม้ว่าเฟรมเวิร์คน่�จำะค่อนข้างใหม่มาก แต่ัเราพบ
ว่า Tamer นั�นม่ประสิที่ธิภาพมากกว่าตััวเชืุ�อมต่ัอฐานข้อม้ล
ผู่้าน JDBC ของ Kafka เองเส่ยีอ่ก โด้ยีเฉพาะเมื�อต้ัอง
ที่ำางานกับข้อม้ลท่ี่�ม่ปริมาณมากๆ

Wire
ประเมิน

ระหว่างคนในชุุมชุนนักพัฒนาของ Golang ม่การแบ่งความ
เห็นออกเป็นสองฝ่่ายีท่ี่�เท่ี่าๆ กันเมื�อพ้ด้ถึงการใชุ้เที่คนิคการ
ฉ่ด้สิ�งท่ี่�พึ�งพา (dependency injection, DI) ซึ�งความไม่
เห็นด้้วยีส่วนหนึ�งมาจำากความสับสนระหว่างความต่ัางของ
ร้ปแบบกับเฟรมเวิร์คประเภที่น่� และจำากท่ี่�นักพัฒนาส่วน
ใหญ่ท่ี่�ม่พื�นฐานเป็นนักเข่ยีนโปรแกรมระบบมาก่อนจำะไม่
ชุอบการเส่ยีค่าสิ�นเปลือง ณ รันไที่ม์ ท่ี่�จำะเกิด้จำากร่เฟลคชัุน 
จำนกระทัี่�งการมาถึงของ Wire ซึ�งเป็นเครื�องมือชุ่วยีที่ำา DI 
โด้ยีอาศัยีการสร้างโค้ด้ขึ�นมาอยี่างอัตัโนมัติั และผู้้กมันเข้า
ด้้วยีกันกับคอมโพเนนท์ี่ต่ัางๆ ตัอนคอมไพล์ไที่ม์ Wire จึำงไม่
ต้ัองเส่ยีค่าสิ�นเปลืองใด้ ณ รันไที่ม์เลยี อ่กทัี่�งการใชุ้กราฟ
แสด้งการพึ�งพา (dependency graph) แบบคงท่ี่�ก็ยีังง่ายี
ต่ัอการที่ำาความเข้าใจำอ่กด้้วยี ไม่ว่าคุณจำะร้อยีสิ�งท่ี่�พึ�งพาด้้วยี
ตััวเองหรือว่าจำะใชุ้เฟรมเวิร์คเข้าชุ่วยี เรายีังคงแนะนำาให้ใชุ้
เที่คนิคการฉ่ด้สิ�งท่ี่�พึ�งพาอยี้่เสมอ  เพื�อส่งเสริมการออกแบบ
โค้ด้ท่ี่�แยีกเป็นสัด้ส่วนและรองรับการที่ด้สอบ

ภาษาและเฟรมืเวิร์คู่

Tailwind ได้นำาเสนอว่ีธีีการทีำ�น่าสนใจำ 
โดยมันมีชุื่ดคลาสพ่�นฐานทีำ�ทำำาหน้าทีำ�
อำานวียควีามสะดวีกไว้ีให้ ซ้ั�งคลาสเหล่านี�
จำะไม่ยุ่งกับุการแสดงผลแต่จำะมุ่งป็ระสงค์
เพ่�อให้ง่ายต่อการป็รับุแต่งเท่ำานั�น 

(Tailwind CSS)

Wire ซ้ั�งเป็็นเคร่�องม่อช่ื่วียฉีัดส่�งทีำ�พ้�งพาให้ 
โดยอาศัูยการสร้างโค้ดข้ึ้�นมาอย่าง
อัตโนมัต่ และผูกมันเข้ึ้าด้วียกันกับุ
คอมโพเนนท์ำต่างๆ ตอนคอมไพล์ไทำม์ 

(Wire)

XState
ประเมิน

ในเรด้าร์ฉบับก่อนๆ เราได้้แนะนำาไลบราร่สำาหรับจัำด้การ
สถานะ (state management) ไปหลายีตััว แต่ั XState ม่
แนวคิด้บางอยี่างท่ี่�น่าสนใจำต่ัางจำากตััวอื�น มันเป็นเฟรมเวิร์ค
ท่ี่�เร่ยีบง่ายีสำาหรับสร้างเครื�องสถานะจำำากัด้ (finite state 
machine) ด้้วยีภาษา JavaScript และ TypeScript โด้ยี
รองรับกับมาตัรฐานเครื�องสถานะจำำากัด้ของ W3C และม่
ความสามารถในการแสด้งผู้ลค่าสถานะในร้ปแบบแผู้นภ้มิ
ได้้อ่กด้้วยี โด้ยีเราสามารถใชุ้มันร่วมกับเฟรมเวิร์คยีอด้นิยีม 
เชุ่น Vue.js, Ember.js, React.js และ RxJS หรือเรา
สามารถแปลงโมเด้ลของมันให้อยี้่ในร้ปแบบฟอร์แมตัต่ัางๆ  
สิ�งหนึ�งท่ี่�เราพบว่าม่ประโยีชุน์เมื�อใชุ้เครื�องสถานะจำำากัด้ใน
บริบที่อื�น (โด้ยีเฉพาะในบริบที่การเข่ยีนตัรรกะให้เกมส์) คือ
การได้้เห็นค่าสถานะและเส้นที่างการเปล่�ยีนแปลงระหว่าง
สถานะเป็นภาพ ซึ�งเราชุอบท่ี่� XState ที่ำาสิ�งน่�ได้้เชุ่นกันผู่้าน
ตััวแสด้งสถานะ ท่ี่�ม่มาให้

Enzyme
เฝ้่าระวัง

ไม่บ่อยีนักท่ี่�เราจำะย้ีายีเครื�องมือท่ี่�ถ้กแที่นท่ี่�แล้วมายัีงกลุ่ม
เฝ้่าระวังในเรด้าร์  แต่ัท่ี่มของเราม่ความเชืุ�ออย่ีางยีิ�งว่า 
React Testing Library ได้้เข้าแที่นท่ี่� Enzyme  ในการ
เป็นเครื�องมือสำาหรับที่ด้สอบ React คอมโพเนนท์ี่ในระดั้บ
ยี้นิตัแล้ว สืบเนื�องจำากหลายีท่ี่มพบว่า Enzyme มุ่งเน้นการ
ที่ด้สอบโด้ยีอ้างอิงข้อม้ลภายีในคอมโพเนนท์ี่จำนเกินไป 
ที่ำาให้ชุุด้ที่ด้สอบม่ความเปราะบางและยีากต่ัอการจัำด้การ

https://tailwindcss.com/
https://github.com/laserdisc-io/tamer
https://martinfowler.com/articles/injection.html
https://github.com/google/wire
https://xstate.js.org/docs/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/vue-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/ember-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://rxjs.dev/
https://xstate.js.org/viz/
https://testing-library.com/docs/intro
http://airbnb.io/enzyme/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js


ThoughtWorks คือบริษัที่ให้คำาปรึกษาและวางแผู้นที่าง
ด้้านเที่คโนโลย่ีระดั้บโลก เราคือชุุมชุนท่ี่�รวมปัจำเจำกชุน 
ผู้้้หลงใหลในการที่ำาในสิ�งท่ี่�เราเชืุ�อมากกว่า 7,000 คน 
จำากสำานักงาน 43 แห่งท่ี่�กระจำายีอยี้ ่14 ประเที่ศทัี่�วโลก 
ด้้วยีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีท่ี่�เราใชุ้เที่คโนโลยีส่ร้าง
ความแตักต่ัางเพื�อชุ่วยีแก้ปัญหาที่างธุรกิจำท่ี่�ซับซ้อนให้กับ
ล้กค้า เมื�อการเปล่�ยีนแปลงคือความแน่นอน เราเตัร่ยีม
คุณให้พร้อมรับกับสิ�งไม่คาด้ฝั่น

อยีากติัด้ตัามข่าวสารและข้อม้ลเชิุงลึกล่าสุด้เก่�ยีวกับ
เรด้าร์ใชุ่ไหม? ติัด้ตัามเราบนชุ่องที่างโซเชุ่ยีลท่ี่�คุณถนัด้ 
หรือ สมัครรับข่าวสารที่างอ่เมล์จำากเรา

อยากติิดติามข่่าวสารและข้่อมูลเชิิงลึกล่าสุด

เก่�ยวกับเรดาร์ใช่ิไหม? 
ติัด้ตัามเราบนชุ่องที่างโซเชุ่ยีลท่ี่�คุณถนัด้ 
หรือ สมัครรับข่าวสารที่างอ่เมล์จำากเรา

สู่มัืคู่รรับข�าวสู่ารทันํที!
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