
TECHNOLOGY
RADAR

Volume 23

thoughtworks.com/radar
#TWTechRadar

คู่มือนําทางสู่ปลายขอบเทคโนโลยี
ตามแบบฉบับของเรา

https://thght.works/3iCN6Eo
https://thght.works/34w4R3o


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

TECHNOLOGY RADAR |  2

คณะกรรมการท่ี่�ปรึกษาด้้านเที่คโนโลยีป่ระกอบด้้วยีผู้้น้ำาและนักเที่คโนโลยีผู่้้ม้ากประสบการณ์ท่ี่�มากกว่า 21 คนของ ThoughtWorks 
พวกเขารวมตััวประจำำาแบบเจำอหนา้กัน 2 ครั�งต่ัอป ีและที่กุๆ 2 สปัด้าหท์ี่างโที่รศัพัท์ี่ โด้ยีมห่นา้ท่ี่�สำาคัญคือใหค้ำาแนะนำา และเปน็ท่ี่�ปรกึษา
ใหป้ระธานเจ้ำาหนา้ท่ี่�บรหิารฝ่า่ยีเที่คโนโลย่ี Rebecca Parsons 

คณะกรรมการท่ี่�ปรึกษาจำะที่ำาหนา้ท่ี่�เปน็ผู้้พ้จิำารณาเที่คโนโลย่ีท่ี่�กำาลังมบ่ที่บาที่ สำาคัญในอุตัสาหกรรมโลกขณะนั�น และผู้ลกระที่บต่ัอนกั
เที่คโนโลย่ีของ ThoughtWorks เพื�อกำาหนด้แผู้นยุีที่ธศัาสตัรภ์ายีใน ตัามปรกติัแล้วเราจัำด้ที่ำาเรด้าร์เที่คโนโลยีจ่ำากการรวมตััวในสถานท่ี่�
เด่้ยีวกัน แต่ัเนื�องจำากสถานการณ์โรคระบาด้ท่ี่�โลกกำาลังประสบอย้ี ่ค้่มอืฉบบัน่�จึำงเกิด้จำากการประชุุมแบบเสมอืนจำรงิอ่กครั�งหนึ�ง

ผู้้�ร่ว่มสร่�างสร่ร่ค์์
เรด้ารเ์ที่คโนโลยีถ่ก้จัำด้ที่ำาขึ�นโด้ยีคณะกรรมการท่ี่�ปรกึษาด้้านเที่คโนโลย่ี
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เกี่ี�ยวกัี่บเร่ดาร่์
เทีค์โนโลยี
พวกเรา Thoughtworkers ล้วนมค่วามหลงใหลในเที่คโนโลยี ่เรา
สรา้ง วิจัำยี ที่ด้สอบ เปดิ้โอเพนซอรส์ ผู้ลิตังานเขย่ีน และมเ่ป้า
หมายี ท่ี่�จำะยีกระดั้บเที่คโนโลยีใ่หด่้้ข่�นอยีา่งต่ัอเนื�องเพื�อที่กุคน
และทุี่กธุรกิจำ พนัธกิจำของพวกเราคือ “ผู้ลักดั้นความเปน็เลิศัที่าง
ซอฟต์ัแวร ์และปฏิิวัติัอุตัสาหกรรมไอท่ี่ใหด่้้ข่�นกว่าเดิ้ม” การจัำด้
ที่ำาและแบง่ปนั  เที่คโนโลยีเ่รด้าร์ก็เพื�อสนบัสนนุพนัธกิจำน่� 

คณะกรรมการท่ี่�ปรึกษาของ ThoughtWorks ซึ�งประกอบไปด้้วยี
ผู้้น้ำาและผู้้เ้ชุ่�ยีวชุาญในเที่คโนโลย่ีหลากหลายีด้้านท่ี่�มารวมตััวกัน
เปน็ประจำำาในทุี่กป ีเพื�อพด้้คยุีแลกเปล่�ยีนถึงแผู้นยุีที่ธศัาสตัรท์ี่าง
เที่คโนโลย่ีภายีในของ ThoughtWorks เอง และแนวโน้มของ
เที่คโนโลย่ีท่ี่�กำาลังมบ่ที่บาที่สำาคัญในอุตัสาหกรรมโลกในขณะนั�น 

การรวบรวมผู้ลการประชุุมดั้งกล่าวถก้จัำด้ที่ำาข่�นเปน็เรด้าร์
เที่คโนโลย่ีฉบบัน่� โด้ยีนำาเสนอในร้ปแบบท่ี่�เป็นประโยีชุนกั์บที่กุ
คนในวงการ ตัั�งแต่ันกัพฒันาจำนถึงผู้้บ้รหิารระดั้บสง้ ตััวเนื�อหา
นั�นเราเจำตันาสรุปใหก้ระชุบัได้้ใจำความ หากอยีากที่ราบถึงรายี
ละเอ่ยีด้เพิ�มเติัมเราขอสง่เสริมใหค้ณุที่ด้ลองใชุเ้ที่คโนโลยีเ่หล่า
นั�นด้้วยีตััวคุณเอง 

เรด้าร์เที่คโนโลยีใ่ชุแ้ผู้นภาพวงกลมในการนำาเสนอข้อมล้ โด้ยี
แบง่พื�นท่ี่�ออกเปน็ 4 กลุ่มดั้งน่� เที่คนคิ เครื�องมือ แพลตัฟอรม์ 
ภาษาและเฟรมเวิรค์ ในกรณท่่ี่�บางเรื�องสามารถจัำด้ ลงได้้หลายี
กลุ่มเราจำะจัำด้ลงในกลุ่มท่ี่�เหมาะสมท่ี่�สดุ้ นอกจำากนั�นเรายีงัจัำด้
กลุ่มเรื�องต่ัางๆ แล้วแบง่ตัามวงแหวน ออกเปน็ 4 ระดั้บเพื�อ
สะท้ี่อนมมุมองตัำาแหนง่ของเที่คโนโลย่ี ตัามความคิด้เหน็ของเรา

หากสนใจำประวัตัเพิ�มเติัมเก่�ยีวกับเรด้าร์เที่คโนโลยีส่ามารถด้เ้พิ�ม
เติัมได้้ท่ี่ thoughtworks.com/radar/faq

https://thght.works/2GBm7fB
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เรด้าร์ของเราม่การเปล่�ยีนแปลงตัลอด้เวลาเพื�อนำาเสนอสิ�ง
ใหม่ เที่คโนโลยี่ท่ี่�ไม่ม่การเปล่�ยีนแปลงจำะถ้กที่ำาให้จำางลงซึ�งไม่
ได้้หมายีความว่าเที่คโนโลยี่นั�นๆ ไม่ม่คุณค่าแต่ัเนื�องด้้วยีพื�นท่ี่�
ของเรด้าร์นั�นม่จำำากัด้ 

เฝ� าร่ะวัง (Hold)
ควรด้ำาเนินการด้้วยีความระมดั้ระวัง

ปร่ะเมิน (Assess)
มค่วามคุม้ค่าท่ี่�จำะสำารวจำเพื�อที่ำาความเขา้ใจำว่ามผู่้ลต่ัอองค์กร
อยีา่งไร

ทีดลอง (Trial)
เราเห็นถึงความคุม้ค่าท่ี่�จำะศักึษาเพิ�มเติั�ม มนัสำาคัญท่ี่�จำะเขา้ใจำวิธ่
การได้้มาซึ�งความสามารถน่� องค์กรควรที่ด้ลองใชุเ้ที่คโนโลยีน่่�ใน
โครงการท่ี่�รบัความเส่�ยีงได้้

นําไปใช� (Adopt)
เราสนับสนนุใหน้ำาเที่คโนโลย่ีเหล่าน่�ไปใชุ้ได้้ทัี่นท่ี่ซึ�งเราเองได้้นำา
ไปใชุแ้ล้วในโครงการต่ัางๆ ท่ี่�มค่วามเหมาะสม

ใหม่

เลื�อนเขา้/ออก

ไมม่ก่ารเปล่�ยีนแปลงภาพร่วม 
ของเร่ดาร่์
เรด้าร ์คือการติัด้ตัามเที่คโนโลยีท่่ี่�นา่สนใจำซึ�งเรา
เรย่ีกว่า หวัขอ้ เรานำาเสนอเรด้ารเ์ที่คโนโลยีฉ่บบั
น่�เปน็แผู้นภาพวงกลม โด้ยีแบง่ประเภที่ออกตัาม
เส่�ยีวและวงแหวน โด้ยีเส่�ยีวสื�อถึงประเภที่ของ
หวัข้อต่ัางๆ ในขณะท่ี่�วงแหวนสื�อถึงระดั้บชุั�นของ
การนำาเที่คโนโลย่ีนั�นไปใชุต้ัามความเหน็ของเรา

หวัข้อต่ัางๆ สื�อถึงเที่คโนโลยีห่รอืเที่คนคิท่ี่�ม่
บที่บาที่สำาคัญต่ัอการพฒันาซอฟต์ัแวร ์หวัขอ้
เปน็สิ�งท่ี่�เคลื�อนไหวได้้ เมื�อระดั้บชุั�นในวงแหวนม่
การเปล่�ยีนตัำาแหนง่ไป ปกติัเมื�อมก่ารขยีบัขึ�นจำะ
สื�อถึงระดั้บความมั�นใจำกับเที่คโนโลยีท่่ี่�เพิ�มมาก
ขึ�นตัาม
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ปร่ะเด็นเด่นในฉบบันี�
GraphQL กัี่บค์วามยิง่ใหญ่ทีีอ่าจจะ
มากี่เกิี่นไป?

เราเหน็ความนยิีมใน GraphQL ท่ี่�เพิ�มส้งขึ�นในหม้ค่น รวม
ไปถึงระบบนเิวศัรอบ ๆ ตััวมนัท่ี่�เติับโตัขึ�นอยีา่งรวด้เรว็ 
GraphQL ชุว่ยีแก้ปญัหาบางประการท่ี่�มกัพบได้้ทัี่�วไปใน
สถาปัตัยีกรรมกระจำายีตััวอยีา่งไมโครเซอรวิ์ส เพราะเมื�อ
นกัพฒันาแตักระบบเปน็เซอรวิ์สยีอ่ยี ๆ บอ่ยีครั�งท่ี่�พวกเขา
ก็ต้ัอง รวมขอ้มล้กลับเข้าด้้วยีกันอ่กครั�ง อย้ีด่่้ เพื�อตัอบ
โจำที่ยีค์วามต้ัองการที่างธุรกิจำ แมว่้า GraphQL จำะสามารถ
แก้ปญัหาพื�นฐานน่�ได้้อยีา่งสะด้วก แต่ัก็ไมต่่ัางกับที่กุ
แนวคิด้ท่ี่�ที่รงพลังท่ี่�มาพร้อมกับข้อแลกเปล่�ยีนท่ี่�ต้ัอง
พจิำารณาอยีา่งระมดั้ระวังเพื�อหล่กเล่�ยีงขอ้เสย่ีท่ี่�จำะตัามมา
ในระยีะยีาว ตััวอยีา่งเชุน่ เราเหน็บางคนเปดิ้เผู้ยีขอ้มล้
ภายีในมากเกินไปผู้า่นเครื�องมอืรวบรวมข้อมล้ อันนำาไปส้่
ปญัหาที่างสถาปตััยีกรรมท่ี่�เปราะบางในเวลาต่ัอมา อ่ก
กรณห่นึ�ง ท่ี่�เกิด้จำากความพยีายีามแก้ปญัหาระยีะสั�น แต่ัสง่
ผู้ลใหเ้กิด้ความลำาบากในระยีะยีาว คือการท่ี่�คนไปใชุ้ 
เครื�องมอืรวบรวมขอ้มล้บางตััว แล้วพยีายีามสร้างโมเด้ล
ศัน้ย์ีกลางของทัี่�งองค์กรขึ�นมา ใหค้รอบคลุมที่กุบรบิที่ท่ี่�
เปน็ไปได้้ ซึ�งในที่างปฏิิบติััจำะที่ำาใหส้ำาเรจ็ำได้้ยีาก ทัี่�งน่� เรายีงั
คงสง่เสรมิใหค้นใชุ้ GraphQL รวมถึงชุุด้เครื�องมอืท่ี่�กำาลัง
ขยีายีกว้างรอบตััวมันต่ัอไป เพย่ีงแต่ัเราอยีากเตืัอนใหร้ะวัง
การนำาเที่คโนโลยีท่่ี่�ออกแบบมาเพื�อแก้ปญัหาเฉพาะจุำด้ ไป
ใชุแ้ก้ไขหลายีปญัหามากเกินไป

อุปสร่ร่ค์บนเบร่าว์เซอร่ท์ีีย่งัต�อง
ฝ่าฟันต่อไป

เดิ้มท่ี่เบราว์เซอรม์ไ่ว้สำาหรบัท่ี่องด้เ้อกสารเท่ี่านั�น ไมไ่ด้้คิด้
เผู้ื�อการรองรบัแอปพลิเคชัุนเหมอืนท่ี่�เป็นอย้ีทุ่ี่กวันน่� จำาก
ความไมต่ัรงกันนั�นสง่ผู้ลต่ัอนกัพฒันาเสมอมา เพื�อจำะ
เอาชุนะอุปสรรคดั้งกล่าว นกัพฒันาต้ัองที่บที่วนและ

ท้ี่าที่ายีสิ�งท่ี่�เปน็อย้ีซ่ำาแล้วซำาเล่า เพื�อคิด้หาวิธก่ารหรอื
เที่คโนโลยีใ่ด้ท่ี่�เหมาะสม สำาหรบัการสรา้งแอปพลิเคชุนัให้
สามารถที่ด้สอบได้้ มวิ่ธจั่ำด้การสถานะขอ้มล้ท่ี่�ด่้ ตัอบสนอง
ได้้เรว็ และอุด้มไปด้้วยีความสามารถ ในเรด้ารฉ์บบัน่�เราจึำง
อยีากใหเ้หน็แนวโนม้ของเรื�องพวกน่�ว่ามก่ารเปล่�ยีนแปลง
ไปอยีา่งไรบา้ง 

ซึ�งเรื�องแรก เก่�ยีวกับ Redux เมื�อป ี2017 เรายีกใหม้นัอย้ีใ่น
หมวด้ “ใหน้ำาไปใชุ”้ เพื�อสื�อว่า Redux เปน็ไลบรารตั่ั�งต้ัน
สำาหรบัจัำด้การสถานะขอ้มล้เมื�อใชุกั้บแอปพลิเคชุนั React 
ใด้ ๆ ปัจำจุำบนัเราเหน็ว่านกัพฒันาหลายีคนต่ัางเริ�มมองหา
ที่างเลือกอื�นกันแล้ว (Recoil) หรือไมก็่ชุะลอการใชุไ้ลบราร่
ใด้ไลบรารห่นึ�งจำนกว่าจำะจำำาเปน็ 

เรื�องท่ี่�สอง Svelte ท่ี่�กำาลังได้้รบัความสนใจำมากขึ�นอยีา่งต่ัอ
เนื�อง มนัได้้เข้ามาท้ี่าที่ายีแนวคิด้หลักตััวหนึ�ง ท่ี่�เฟรมเวิรค์
ยีอด้นยิีมต่ัางก็ใชุกั้น ทัี่�ง React และ Vue.js  นั�นคือ Virtual 
DOM 

เรื�องท่ี่�สาม คือ เราเริ�มเหน็เครื�องมอืใหม ่ๆ ท่ี่�จำะเข้ามาชุว่ยี
ใหก้ารที่ด้สอบบนเบราว์เซอรท์ี่ำาได้้ง่ายีขึ�น Playwright เปน็
เครื�องมอืที่ด้สอบ UI ท่ี่�พยีายีามปรบัปรุงเรื�องน่�ใหด่้้ขึ�น หรอื 
Mock Service Worker ก็ใชุเ้ที่คนคิใหมท่่ี่�นา่สนใจำ เพื�อแยีก
การที่ด้สอบระบบหลังบา้นออกจำากหนา้บา้น 

เรื�องท่ี่�ส่� คือ เรายีงัเหน็ปญัหาความไมส่มด้ลุกันระหว่าง
ประสทิี่ธภิาพและความคล่องตััวของนกัพฒันา เราจึำงได้้พด้้
ถึง browser-tailored polyfills ท่ี่�มเ่จำตันาชุว่ยีใหเ้รื�องน่�ม่
สมดุ้ลมากขึ�น

ทํีาทีกุี่อยา่งให�เหน็ภาพ

ในเรด้ารฉ์บบัน่� เราพด้้ถึงหวัขอ้มากมายีจำากหลายีสาขา
เที่คโนโลยีด้่้วยีกัน มส่ิ�งหนึ�งท่ี่�คล้ายีกันอย้ีใ่นหวัขอ้พวกนั�น 

นั�นคือเรื�องการแสด้งแผู้นภาพข้อมล้ (visualization) คณุ
จำะได้้พบกับเรื�องน่�ในหวัขอ้สาขาต่ัาง ๆ ทัี่�งในด้้าน
โครงสร้างพื�นฐาน วิที่ยีาศัาสตัร์ขอ้มล้ ที่รพัยีากรบนคลาวด์้ 
มก่ารพด้้ถึงนวัตักรรมใหม ่ๆ ของเครื�องมือสำาหรบัแสด้ง
แผู้นภาพท่ี่�แปลกใหม ่รวมไปถึงเที่คนิคต่ัาง ๆ เพื�อแสด้ง
ขอ้มล้บางเรื�องท่ี่�ปกติัจำะยีากต่ัอการอธบิายี ใหส้ามารถเห็น
เปน็ภาพได้้อยีา่งเห็นผู้ล นอกจำากน่� คณุจำะได้้อ่านข้อคิด้
เหน็เก่�ยีวกับเครื�องมือในกลุ่มน่�ท่ี่�เก่�ยีวกับด้้านวิที่ยีาศัาสตัร์
ขอ้มล้ แด้ชุบอรด์้ต่ัาง ๆ เชุน่ Dash, Bokeh และ Streamlit 
รวมถึงเครื�องมือสำาหรบัแสด้งแผู้นภาพของโครงสร้างพื�น
ฐาน อยีา่ง Kiali ท่ี่�เอาไว้ใชุแ้สด้งแผู้นภาพเน็ตัเวิรค์ของเซ
อรวิ์สเมชุ ในสถาปตััยีกรรมไมโครเซอร์วิส ปจัำจุำบนัระบบ
นเิวศัรอบตััวนักพฒันามค่วามซบัซอ้นมากขึ�น การใชุร้้ปมา
ชุว่ยีที่ำาให้เหน็ภาพเป็นวิธก่ารสื�อสารท่ี่�มป่ระสทิี่ธภิาพ ท่ี่�จำะ
ชุว่ยีใหเ้ราอย้ีกั่บความซบัซอ้นท่ี่�ถาโถมเข้ามาโด้ยีไมบ่า้ไป
เสย่ีก่อน

กี่าร่กี่�าวส้วั่ยรุ่น่ของโค์ร่งสร่�างพื�นฐาน
ด�วยโค์�ด

ที่กุวันน่�การที่ำาให้โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้ กลายีเปน็สิ�งท่ี่�
ปฏิิบติัักันทัี่�วไป จำากท่ี่�องค์กรต่ัาง ๆ เข้าใจำคุณค่าของการ
ที่ำาให้งานโครงสร้างพื�นฐานเป็นเรื�องอัตัโนมติัั ขณะ
เด่้ยีวกันการใชุง้านท่ี่�มากขึ�นน่� ได้้กลายีเป็นเสย่ีงตัอบรับชุั�น
ด่้ใหผู้้้ส้รา้งเครื�องมือและเฟรมเวิรค์นำาไปสรา้งนวัตักรรม
ใหมอ่อกมา อันจำะเหน็ได้้จำากเครื�องมือยุีคใหมอ่ยีา่ง CDK 
และ Pulumi และอ่กมากมายี ท่ี่�มค่วามสามารถท่ี่�หลาก
หลายีกว่าเครื�องมือในยุีคแรกมาก ความแตักต่ัางระหว่าง
เครื�องมือทัี่�งสองรุน่น่� มม่ากเสย่ีจำนเรามค่วามเห็นว่าการ
จัำด้การโครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้ ได้้เขา้ส้ชุ่ว่ง “วัยีรุน่” 
เต็ัมตััวแล้ว ทัี่�งในความหมายีเชิุงบวกและเชิุงลบของคำาน่� 
ตัั�งแต่ัเรื�องนา่ยีนิด่้ท่ี่�เหน็ได้้ผู้า่นหวัขอ้ท่ี่�เก่�ยีวขอ้งกระจำายี
อย้ีทั่ี่�วกลุ่มเรด้าร์ อันเปน็การสะท้ี่อนว่าระบบนิเวศัน่�มค่วาม
พรอ้มมากขึ�น แล้วเราก็ได้้พด้้ถึงเรื�องท้ี่าที่ายีท่ี่�หลายีท่ี่�กำาลัง

เผู้ชิุญกันอย้ีเ่ชุน่กัน ทัี่�งในประเด็้นการขาด้ร้ปแบบการใชุ้
งานท่ี่�ตักผู้ลึกสมบ้รณ ์และในแง่ความยุีง่ยีากจำากความ
พยีายีามใชุ้ความสามารถน่�ให้เต็ัมประสทิี่ธิภาพสง้สดุ้ แต่ั
ทัี่�งหมด้ ล้วนเปน็สญัญาณท่ี่�ด่้ของการเติับโตัก่อนจำะเขา้ส้่
วัยีท่ี่�พรอ้มสมบ้รณ ์เราหวังอยีา่งยีิ�งว่าชุุมชุนนักพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานจำะนำาเที่คนิคการออกแบบซอฟต์ัแวรม์า
ปรบัใชุ ้โด้ยีเฉพาะในเรื�องของการสร้างโครงสร้างพื�นฐานท่ี่�
ด่้พลอยีได้้ท่ี่�อิสระต่ัอกัน

ค์วามเท่ีาเทียีมกัี่นทีางกี่าร่เขยีน
โปร่แกี่ร่ม

ในหลายี ๆ ประเด็้นท่ี่�เราเคยีพด้้ถึงกันไปนั�นมกัจำะมุง่เนน้ไป
ท่ี่� เครื�องมือและเที่คนิคท่ี่�จำะชุว่ยีสนบัสนนุใหเ้กิด้ความเท่ี่า
เท่ี่ยีมที่างการเขย่ีนโปรแกรม ซึ�งชุว่ยีใหผู้้้ท่้ี่�เขย่ีนโปรแกรม
ไมไ่ด้้สามารถที่ำางานท่ี่�โปรแกรมเมอร์เท่ี่านั�นถึงจำะที่ำาได้้ 
ตััวอยีา่งเชุน่ IFTTT และ Zapier ต่ัางเป็นโซลชัุ้นท่ี่�ได้้รบั
ความนิยีมจำากคนกลุ่มน่�

เรายัีงสงัเกตัเห็นเครื�องมือประเภที่น่�มากขึ�น เชุน่ Amazon 
Honeycode ซึ�งเป็นเครื�องมือชุว่ยีสรา้งแอปพลิเคชุนัเชุงิ
ธุรกิจำท่ี่�ไมซ่บัซอ้น มนัเตัรย่ีมสภาพแวด้ล้อมสำาหรบัการ
พฒันาไว้ในแบบท่ี่�ผู้้ใ้ชุแ้ที่บไมต้่ัองเขย่ีนโค้ด้เปน็เลยี แมว่้า
เครื�องมือเหล่าน่�จำะเตัรย่ีมสภาพแวด้ล้อมสำาหรบัการพฒันา
ใหต้ัรงกับวัตัถปุระสงค์ แต่ัก็มค่วามท้ี่าที่ายีเมื�อเราต้ัองการ
ขยีบัมนัขึ�นไปส้ร่ะดั้บโปรดั้กชุนั

เรื�องน่�ไมใ่ชุเ่รื�องใหมแ่ต่ัอยีา่งใด้ ระหว่างนักพฒันา
ซอฟต์ัแวรแ์ละผู้้ใ้ชุส้เปรด้ชุต่ัอยีา่งชุำาชุองก็เคยีเจำอความ
ขดั้แยีง้น่�มาก่อนแล้ว สดุ้ท้ี่ายีพวกเขาก็หาวิธพ่บกันครึ�งที่าง
ได้้ในท่ี่�สดุ้ การถือกำาเนิด้ของเครื�องมือสมัยีใหมใ่นกลุ่มน่� ได้้
จุำด้ใหป้ระเด็้นดั้งกล่าวเป็นท่ี่�ถกเถ่ยีงกันอ่กครั�งในโด้เมนต่ัาง
 ๆ ท่ี่�กว้างขึ�น รวมทัี่�งประเด็้นด้้านขอ้ด่้และขอ้เสย่ี ก็กลับมา
เชุน่กัน

https://thoughtworks.com/radar/techniques/graphql-for-server-side-resource-aggregation
https://thoughtworks.com/radar/techniques/apollo-federation
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/redux
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/recoil
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/svelte
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/vue-js
https://thoughtworks.com/radar/tools/playwright
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/mock-service-worker
https://thoughtworks.com/radar/techniques/browser-tailored-polyfills
https://thoughtworks.com/radar/tools/dash
https://thoughtworks.com/radar/tools/bokeh
https://thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/streamlit
https://thoughtworks.com/radar/tools/kiali
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https://thoughtworks.com/radar/platforms/aws-cloud-development-kit
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https://thoughtworks.com/radar/techniques/bounded-low-code-platforms
https://thoughtworks.com/radar/techniques/bounded-low-code-platforms
https://ifttt.com/
https://zapier.com/
https://www.honeycode.aws/
https://www.honeycode.aws/
https://thoughtworks.com/radar/techniques/productionizing-notebooks
https://thoughtworks.com/radar/techniques/productionizing-notebooks
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ฟงัก์ี่ชนัปร่ะเมนิค์วามเหมาะสมด�านค์วามเบี�ยง
เบนของสิ�งพ่�งพา 
(Dependency drift fitness function)
นำาไปใชุ้

ฟงัก์ชุนัประเมนิความเหมาะสม (Fitness functions) เปน็
แนวคิด้ท่ี่�ถก้นำาเสนอจำาก สถาปตััยีกรรมเชิุงวิวัฒนาการ 
(evolutionary architecture) ซึ�งถก้ยีมืมาจำาก การคำานวณ
เชุงิวิวัฒนาการ (evolutionary computing) อ่กท่ี่หนึ�ง คือ
ฟงัก์ชุนัท่ี่�สามารถคำานวณหาได้้ว่า แอปพลิเคชุนัหรอื
สถาปัตัยีกรรมของเราออกหา่งจำากคณุลักษณะเด่้นท่ี่�เรา
ต้ัองการหรอืไม ่ซึ�งในที่างปฏิิบติััก็มกัจำะอย้ีใ่นร้ปแบบชุุด้
การที่ด้สอบท่ี่�เป็นสว่นหนึ�งของไปปไ์ลน ์หนึ�งในคณุลักษณะ
สำาคัญของแอปพลิเคชัุนท่ี่�ด่้ คือคุณลักษณะด้้านความทัี่น
สมยัีของสิ�งท่ี่�ระบบเราพึ�งพา เชุน่ ไลบราร ่API หรือ
คอมโพเนนท์ี่ใด้ ๆ ดั้งนั�น ฟงัก์ชุนัประเมนิความเหมาะสม
ด้้านความเบ่�ยีงเบนของสิ�งพึ�งพา จำะคอยีจัำบตัาและแจ้ำง
เตืัอนเมื�อพบว่ามสิ่�งพึ�งพาท่ี่�เก่าเกินไปอย้ีใ่นระบบ ด้้วยี
ปจัำจุำบนัมเ่ครื�องมอืท่ี่�มากขึ�นและพรอ้มขึ�นท่ี่�สามารถตัรวจำ
สอบเรื�องน่�ได้้ เชุน่ Dependabot หรอื Snyk เราจึำงรวม 
ฟงัก์ชุนัประเมนิความเหมาะสมด้้านความเบ่�ยีงเบนของสิ�ง
พึ�งพา เปน็สว่นหนึ�งของกระบวนการเผู้ยีแพรซ่อฟต์ัแวรไ์ด้้
ไมย่ีาก เพื�อการแก้ไขจำะเกิด้ขึ�นอยีา่งทัี่นท่ี่วงท่ี่ 

ฟงัก์ี่ชนัค์วามเหมาะสมทีางสถาปัตยกี่ร่ร่มใน
ด�านร่ายจ่ายค่์าบร่หิาร่งาน
นำาไปใชุ้

องค์กรต่ัาง ๆ ต้ัองสามารถประเมนิ ติัด้ตัาม และที่ำานายีค่า
ใชุจ่้ำายีสำาหรบัสรา้งและด้แ้ลรกัษาโครงสรา้งพื�นฐานบน
คลาวด์้ได้้อยีา่งอัตัโนมติัั เพราะปัจำจุำบนั ผู้้ใ้ห้บรกิารหลายี
เจ้ำาวางกฎเกณฑ์การตัั�งราคาไว้อยีา่งแยีบยีล เมื�อรวมกับ
ตััวแปรด้้านราคาท่ี่�มแ่ต่ัจำะเพิ�มขึ�นเรื�อยี ๆ และธรรมชุาติั

นําไปใช�
1. ฟงัก์ชุนัประเมินความเหมาะสมด้้านความเบ่�ยีงเบน

ของสิ�งพึ�งพา (Dependency drift fitness function)
2. ฟงัก์ชุนัความเหมาะสมที่างสถาปัตัยีกรรมในด้้านรายี

จ่ำายีค่าบริหารงาน
3. นโยีบายีความมั�นคงด้้วยีโค้ด้
4. แมแ่บบเซอร์วิสของตันเอง 

ทีดลอง
5. การสง่มอบแมชุชุน่เลิรน์นงิอยีา่งต่ัอเนื�อง (CD4ML)
6. ด้าต้ัาเมชุ (Data mesh)
7. การนิยีามไปปไ์ลนข์อ้มล้แบบประกาศั
8. การสร้างแผู้นภาพด้้วยีโค้ด้
9. อิมเมจำท่ี่�ไมม่ล่่นกุซดิ์้สโตัร
10. การดั้กจัำบอ่เวนท์ี่
11. การเท่ี่ยีบผู้ลลัพธแ์บบค้่ขนาน
12. ใชุก้ระบวนการหรือวิธก่ารท่ี่�รองรับการที่ำางานที่าง

ไกลอยีา่งเป็นธรรมชุาติั
13. สถาปตััยีกรรมแบบไร้ความเชุื�อใจำ (Zero trust 

architecture) 

ปร่ะเมนิ
14. แพลตัฟอรม์ชุนดิ้ลงมอืโค้ด้นอ้ยีเฉพาะที่าง
15. การเติัมโพล่ฟลิเฉพาะสว่นท่ี่�เบราว์เซอรข์าด้
16. เอกลักษณก์ระจำายีศัน้ยี์
17. การจัำด้การบริการบนคลาวด์้ด้้วยี Kubernetes
18. Open Application Model (OAM)
19. Secure enclaves
20. การที่ด้ลองแบบสลับไปมา
21. ขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำน์ได้้ 

เฝ้าร่ะวัง
22. Apollo Federation
23. ESB ในคราบ API Gateway
24. การเก็บรวบรวมบนัทึี่กเหตักุารณเ์พื�อการวิเคราะหเ์ชุงิ

ธุรกิจำ
25. ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้เพื�ออนาธปิไตัยี
26. สมดุ้โนต๊ัเสมอืนในงานโปรดั้กชุนันำาไปใชุ้

เทีค์นิค์

ของสถาปตััยีกรรมสมยัีใหมท่่ี่�เพิ�มลด้ขนาด้ได้้ตัลอด้เวลา 
เราอาจำจำะตักใจำได้้เมื�อเหน็ค่าใชุจ่้ำายีท่ี่�ออกมาท่ี่หลัง เพื�อให้
เหน็ภาพมากขึ�น ขอยีกตััวอยีา่ง เชุน่ ราคาค่าใชุ้จ่ำายีของ
บรกิาร serverless ขึ�นอย้ีกั่บจำำานวน API ท่ี่�ถก้เรย่ีกใชุ้งาน 
สว่นระบบอ่เวนต์ัสตัรม่มิ�งราคาจำะขึ�นกับปริมาณขอ้มล้ท่ี่�วิ�ง
ผู้า่น หรอืสว่นคลัสเตัอรเ์พื�อประมวลผู้ลขอ้มล้ ราคาจำะขึ�น
กับจำำานวนงานท่ี่�เปิด้ใชุ ้สิ�งเหล่าน่�ล้วนแต่ัมค่วามได้นามิกสง้ 
มโ่อกาสเปล่�ยีนแปลงได้้ตัลอด้เมื�อสถาปตััยีกรรมวิวัฒนไ์ป

เมื�อท่ี่มของเราต้ัองบรหิารจัำด้การโครงสรา้งพื�นฐานของ
คลาวด์้ เราจำะที่ำากิจำกรรมหนึ�งเพื�อกำาหนด้หา ฟงัก์ชุนัความ

เหมาะสมที่างสถาปัตัยีกรรมในด้้านรายีจ่ำายีค่าบริหารงาน 
(run cost as architecture fitness function) ตัั�งแต่ัเนิ�น ๆ 
เสมอ เมื�อเปน็เชุน่นั�น ท่ี่มของเราจำะสามารถติัด้ตัาม เปรย่ีบ
เท่ี่ยีบ ค่าใชุ้จ่ำายีของบริการท่ี่�ใชุ้กับคณุค่าท่ี่�เราสง่มอบ เมื�อ
พวกเขาเห็นว่ามก่ารเบ่�ยีงเบนออกจำากค่าท่ี่�ตัั�งไว้ หรอืเกิน
กว่าค่าท่ี่�ยีอมรับได้้ พวกเขาจำะพด้้คยุีตักลงกัน ว่าน่�ถึงเวลา
ท่ี่�จำะต้ัองปรบัเปล่�ยีนสถาปตััยีกรรมแล้วหรอืยีงั ซึ�งการ
ติัด้ตัามและการคำานวณค่าใชุ้จ่ำายีค่าด้แ้ลรักษา จำะถก้สร้าง
เปน็ฟงัก์ชุนัท่ี่�ที่ำางานอยีา่งอัตัโนมติัั

เฝ้าระวัง เฝ้าระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนำไปใช้ นำไปใช้
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เพิ�งจำะตืั�นเต้ันกับคำาว่า MLOps อย้ีเ่ลยี เราเชุื�อว่า CD4ML 
นั�นเปน็วิธก่ารท่ี่�ครอบคลุมทัี่�งกระบวนการ เพื�อใหโ้มเด้ล
แมชุชุน่เลิรน์นงิมค่วามนา่เชุื�อถือ และสามารถเก่งขึ�นตัลอด้
เวลา ตัั�งแต่ัเริ�มไอเด่้ยีจำนถึงโปรดั้กชุนั

ดาต�าเมช 
(Data mesh)
ที่ด้ลอง

ด้าต้ัาเมชุ (Data mesh) เปน็การปรบัมมุมองความคิด้ที่าง
สถาปตััยีกรรมและองค์กร โด้ยีตัั�งคำาถามว่าเราควรจัำด้การ
กับขอ้มล้วิเคราะห์ขนาด้ใหญอ่ยีา่งไรให้ด่้กว่าท่ี่�เปน็อย้ี ่ซึ�ง
แนวคิด้น่�ประกอบไปด้้วยีหลักการ 4 ขอ้ด้้วยีกัน ได้้แก่ (1) 
ใหก้ระจำายีความเป็นเจ้ำาของขอ้มล้ โด้ยีกระจำายี
สถาปตััยีกรรมตัามโด้เมนของข้อมล้ (2) ให้โด้เมนใด้ ๆ 
บรกิารข้อมล้เสมอืนเปน็ผู้ลิตัภัณฑ์ของโด้เมนนั�น (3) ม่
แพลตัฟอรม์โครงสร้างพื�นฐาน ใหใ้ครมาใชุ้ขอ้มล้ได้้สะด้วก 
เพื�อสง่เสริมใหเ้กิด้ท่ี่มตัามโด้เมนท่ี่�สามารถบรหิารด้แ้ล
ตันเองได้้ (4) กำากับด้แ้ลขอ้มล้รว่มกัน เพื�อสง่เสรมิใหเ้กิด้
ระบบนิเวศัและการแลกเปล่�ยีนขอ้มล้ระหว่างโด้เมน แมว่้า
หลักการเหล่าน่�จำะฟงัด้ต้ัรงตััว และพุง่เปา้ไปท่ี่�ปญัหา
เด่้ยีวกันกับท่ี่�วิธก่ารจัำด้การขอ้มล้วิเคราะหแ์บบรวมศัน้ย์ีได้้
พยีายีามอย้ีก็่ตัาม แต่ัผู้ลลัพธท่์ี่�ได้้กลับต่ัางกันมาก หลังจำาก
ท่ี่�พวกเราได้้พฒันาด้าต้ัาเมชุใหกั้บลก้ค้าหลายี ๆ เจ้ำา โด้ยี
ต่ัอยีอด้จำากเครื�องมือเดิ้มท่ี่�มอ่ย้ี ่เราได้้เรย่ีนร้้ว่า (ก) ยัีงม่
ชุอ่งว่างที่างเครื�องมือท่ี่�กว้างมาก ทัี่�งท่ี่�เปน็โอเพนซอรส์ก็ด่้
หรอืท่ี่�เปน็เชุงิพาณิชุยีก็์ตัาม ท่ี่�จำะชุว่ยีเรง่การพฒันาด้าต้ัา
เมชุใหเ้ร็วยีิ�งขึ�น ขนาด้เรายีงัต้ัองพฒันาเครื�องมอืเฉพาะให้
แก่ลก้ค้าหลายีสว่น และ (ข) แมว่้าจำะมชุ่อ่งว่างอย้ีก็่ตัาม แต่ั
มนัก็เปน็ไปได้้ท่ี่�จำะใชุเ้ที่คโนโลยีท่่ี่�มอ่ย้ีใ่นปจัำจุำบนัเปน็พื�น
ฐานเพื�อต่ัอยีอด้

จำรงิท่ี่� การเลือกเที่คโนโลยีท่่ี่�เหมาะสม เปน็สว่นประกอบ
หลักของการพฒันากลยุีที่ธข์อ้มล้บนด้าต้ัาเมชุขององค์กร 
แต่ัจำะที่ำาให้สำาเร็จำได้้นั�น ต้ัองปรบัโครงสรา้งองค์กรเพื�อ
กระจำายีท่ี่มด้าต้ัาแพลตัฟอรม์ออกไป แล้วสรา้งบที่บาที่
หนา้ท่ี่� เจ้ำาของผู้ลิตัภัณฑ์ขอ้มล้ (data product owner) 
ประจำำาแต่ัละโด้เมนขึ�นมา โด้ยีวางโครงสร้างระบบผู้ล
ตัอบแที่นท่ี่�จำำาเป็น เพื�อใหแ้ต่ัละโด้เมนเกิด้ความร้ส้กึอยีาก
เปน็เจ้ำาของ และอยีากจำะแบง่ปนัขอ้มล้เชุงิวิเคราะห ์

นโยบายค์วามมั�นค์งด�วยโค์�ด
นำาไปใชุ้

ในปจัำจุำบนัภาพรวมของเที่คโนโลยีซ่บัซอ้นขึ�นกว่าแต่ัก่อน
มาก จึำงต้ัองการวิธก่ารจัำด้การเรื�องความมั�นคงแบบใหม ่
โด้ยีการที่ำาเรื�องน่�ใหม้นัเปน็อัตัโนมติััมากท่ี่�สดุ้ และต้ัองนำา
หลักปฏิิบติััที่างวิศัวกรรมมาใชุม้ากขึ�น พอเราจำะสรา้งระบบ
ใด้ ๆ ขึ�นมา เราจำำาเปน็ต้ัองเอาเรื�องนโยีบายีความมั�นคง 
(security policy) มาพิจำารณาด้้วยีเสมอ ซึ�งก็คือกฎเกณฑ์
และนโยีบายีท่ี่�จำะคอยีปกปอ้งระบบของเรา จำากภัยีคุกคาม
และการที่ำาลายีท่ี่�มโ่อกาสเกิด้ขึ�น ยีกตััวอยีา่งเชุน่ การ
กำาหนด้นโยีบายีการเขา้ถึง (access control policy) 
เปน็การกำาหนด้ว่าใครสามารถท่ี่�จำะเขา้ถึงเซอรวิ์ส หรอื
รซ่อรส์ใด้ได้้บา้ง ในโอกาสใด้บา้ง หรอืการมน่โยีบายีความ
มั�นคงที่างเนต็ัเวิรค์ (network security policy) ก็จำะ
สามารถควบคมุจำำากัด้ปรมิาณขอ้มล้ของเซอรวิ์สใด้ ๆ ได้้

หลายีท่ี่มของเราได้้ใชุวิ้ธก่ารกำาหนด้ นโยีบายีความมั�นคง
ด้้วยีโค้ด้ แล้วได้้ผู้ลด่้ ซึ�งคำาว่า ด้้วยโค้้ด้ เราไมไ่ด้้หมายีความ
ว่า จำะต้ัองเขย่ีนนโยีบายีพวกน่�ลงในไฟล์เท่ี่านั�น แต่ัรวม
ความหมายีแฝ่งอื�นด้้วยี นั�นคือการใชุแ้นวที่างปฏิิบติััที่าง
วิศัวกรรมต่ัาง ๆ กับนโยีบายีความมั�นคง ไมว่่าจำะเป็น การ
จัำด้การและควบคมุเวอรช์ุนันโยีบายี การตัรวจำสอบความ
ถก้ต้ัองของนโยีบายีในไปปไ์ลน ์หรอืการด่้พลอยีนโยีบายี
ลงสภาพแวด้ล้อมใด้ ๆ อยีา่งอัตัโนมติัั รวมถึง สามารถเฝ่า้
สงัเกตัและติัด้ตัามด้ป้ระสทิี่ธภิาพของนโยีบายีท่ี่�ติัด้ตัั�งไป
แล้วด้้วยี จำากประสบการณข์องเรา และความพรอ้มของ
เที่คโนโลยีใ่นกลุ่มน่�ท่ี่�ด่้มาก —- เชุน่ Open Policy Agent 
และแพลตัฟอรม์อยีา่ง Istio ท่ี่�รองรบัการกำาหนด้และบงัคับ
ใชุน้โยีบายีอยีา่งยีดื้หยุีน่ ท่ี่�เขา้กันด่้กับแนวคิด้ นโยีบายี
ความมั�นคงด้้วยีโค้ด้ —- เราจึำงแนะนำาอยีา่งยีิ�ง ใหใ้ชุเ้ที่คนคิ
น่�กับงานของคณุได้้แล้ว

แมแ่บบเซอร่วิ์สของตนเอง 
(Tailored service templates)
นำาไปใชุ้

จำากครั�งท่ี่�เราได้้พด้้ถึงเที่คนคิการสรา้ง แมแ่บบเซอร์วิสของ
ตันเอง (Tailored service templates) ไว้ ถึงตัอนน่�เราเห็น
การประยุีกต์ัใชุเ้ที่คนคิน่�กันมากขึ�น เพื�อใชุป้้ที่างของ

องค์กรไปส้ส่ถาปตััยีกรรมไมโครเซอร์วิส จำากท่ี่�เที่คโนโลยี่
ด้้านโครงสรา้งพื�นฐานมก่ารพัฒนาอยีา่งต่ัอเนื�องไมห่ยุีด้ 
ตัั�งแต่ัเครื�องมือเฝ่า้สงัเกตัการณ์ ระบบควบคุม
คอนเที่นเนอร ์หรอืแมแ้ต่ัไซด์้คาร์ของเซอร์วิสเมชุก็ด่้ การม่
แมแ่บบเซอร์วิสไว้ ชุว่ยีรน่เวลาการติัด้ตัั�งเซอร์วิสในสว่น
การเชุื�อมต่ัอกับโครงสร้างพื�นฐานต่ัาง ๆ เพราะได้้กำาหนด้
ค่าตัั�งต้ันท่ี่�ด่้ ในตััวเซอรวิ์สท่ี่�จำะสรา้งเลยี

เราได้้ใชุห้ลักการบริหารผู้ลิตัภัณฑ์ภายีใน กับแมแ่บบ
เซอร์วิสแล้วได้้ผู้ลด่้ ที่ำาโด้ยีการใสใ่จำท่ี่มนกัพฒันาผู้้ม้าใชุ้
งาน เสมือนเปน็ลก้ค้าคนหนึ�ง บริการให้พวกเขานำาโค้ด้ขึ�น
โปรดั้กชุนัได้้ง่ายี ด้แ้ลบริหารกันเองได้้ โด้ยีมเ่ครื�องมือเฝ่า้
สงัเกตัการณ์ท่ี่�เหมาะสมให ้การใชุ้แมแ่บบเซอร์วิสยีงัเปิด้
โอกาสใหเ้กิด้การกำากับด้แ้ลเที่คโนโลยีร่ะหว่างกันแบบไม่
ต้ัองลงแรงมาก ซึ�งด่้กว่าการใชุ้หนว่ยีงานกลางเป็นผู้้ตั้ัด้สนิ
ใจำอนมุติััเที่คโนโลยีใ่ด้ ๆ

กี่าร่สง่มอบแมชชนีเลิร่น์นิงอยา่งต่อเนื�อง 
(CD4ML)
ที่ด้ลอง

เมื�อประมาณที่ศัวรรษท่ี่�แล้ว เราได้้แนะนำาใหร้้จั้ำกเที่คนคิ 
การสง่มอบอยีา่งต่ัอเนื�อง (Continuous Deilvery - CD) ซึ�ง
เปน็วิธห่ลักท่ี่�เราใชุส้ง่มอบโซลชัุ้นซอฟต์ัแวรเ์สมอมา ที่กุ
วันน่� หลายีโซลชุ้นัมก่ารนำาโมเด้ลแมชุชุน่เลิรน์นงิเข้ามาใชุ้
ด้้วยี เราเองก็ไมเ่ว้นท่ี่�จำะปรบัใชุห้ลักปฏิิบติัั CD กับโมเด้ล
พวกน่�เหมอืนกัน ซึ�งเราเรย่ีกเที่คนิคน่�ว่า การสง่มอบ
แมชุชุน่เลิรน์นงิอยีา่งต่ัอเนื�อง (CD4ML) แมว่้าหลักการของ 
CD ยีงัคงเดิ้ม แต่ัแนวปฏิิบติััและเครื�องมือท่ี่�ใชุ้ เพื�อ
ครอบคลุมทัี่�งกระบวนการของแมชุชุน่เลิรน์นงิ ตัั�งแต่ัการ
ฝ่กึ การที่ด้สอบ การด่้พลอยี จำนไปถึงการติัด้ตัามโมเด้ล นั�น
แตักต่ัาง เชุน่ การควบคมุเวอรช์ุนั ไมไ่ด้้มแ่ค่สว่นขอ้มล้ท่ี่�
ต้ัองถก้จัำด้เก็บ แต่ัรวมไปถึงตััวโมเด้ลเอง และตััวแปร
พารามิเตัอรต่์ัาง ๆ ด้้วยี สว่นการที่ด้สอบใหค้รอบคลมุทัี่�ง
สามเหล่�ยีมพร่ะมิด้ (testing pyramid) ก็ต้ัองคำานงึถึงเรื�อง 
การที่ด้สอบความลำาเอ่ยีงของโมเด้ล (model bias) ความ
เปน็ธรรมของโมเด้ล (fairness) รวมไปถึงการตัรวจำสอบ
ความถก้ต้ัองของฟเีจำอรแ์ละขอ้มล้ด้้วยี สว่นการด่้พลอยี ก็
ต้ัองพจิำารณาว่าจำะเลื�อนขั�นหรอืวัด้ประสทิี่ธภิาพของโมเด้ล
ใหม ่เท่ี่ยีบกับโมเด้ลแชุมปป์จัำจุำบนัอยีา่งไร ในขณะท่ี่�โลก

เทีค์นิค์

ด้าต้้าเมช (Data mesh) เป็น็การป็รบัมุม

มองค้วามคิ้ด้ โด้ยตั้�งค้ำาถามว่าเราค้วร

จััด้การกับข้อ้มลูวิเค้ราะห์ข์้นาด้ให์ญ่่

อยา่งไร โด้ยพุุ่ง่เป็า้ไป็ท่ี่�ป็ญั่ห์าเด่้ยวกัน

กับท่ี่�วิธีก่ารจััด้การข้้อมลูวิเค้ราะห์แ์บบ

รวมศูนูย์ได้้พุ่ยายามแก้ไข้อยู ่แต่้อยา่งไร

ก็ต้าม มนัก็ยงัมช่อ่งว่างที่างเค้ร่�องมอ่ท่ี่�

กว้างมาก ทัี่�งท่ี่�เป็น็โอเพุ่นซอรส์ก็ด่้ห์รอ่ท่ี่�

เป็น็เชงิพุ่าณิชิย์ก็ต้าม

(ด้าต้ัาเมชุ)

https://martinfowler.com/articles/data-monolith-to-mesh.html
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/applying-product-management-to-internal-platforms
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/continuous-delivery-cd
https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html
https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html
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เสมอืนว่าขอ้มล้น่�เป็นผู้ลิตัภัณฑ์ของตัน

กี่าร่นิยามไปป์ไลน์ข�อมล้แบบปร่ะกี่าศ
ที่ด้ลอง

ไปป์ไลนข์อ้มล้สว่นมาก จำะเขย่ีนเป็นไฟล์สครปิต์ัขนาด้ใหญ่
 และนยิีมเข่ยีนกันด้้วยีภาษา Python หรือ Scala โด้ยีจำะ
อธบิายีขั�นตัอนการที่ำางานด้้วยีโค้ด้ ที่ำาใหภ้ายีในสครปิต์ัเอง
จำะปนไปด้้วยีโค้ด้ท่ี่�เล่าวิธก่ารที่ำางานแต่ัละขั�นตัอน และโค้ด้
ท่ี่�จำะรอ้ยีขั�นตัอนต่ัาง ๆ เขา้ด้้วยีกัน ซึ�งจัำด้การได้้ยุีง่ยีากมาก 
สถานการณน์่�เคยีเกิด้ขึ�นกับคนท่ี่�เคยีเข่ยีนชุุด้ที่ด้สอบกับ 
Selenium มาแล้ว ในตัอนนั�นนกัพฒันาได้้ค้นพบวิธก่ารจัำด้
ระเบย่ีบโค้ด้ด้้วยีท่ี่าเพจำออบเจำกต์ั (Page Object pattern) 
และในภายีหลังเฟรมเวิรค์ในกลุ่มบด่่้ด่้ (Behavior-Driven 
Development, BDD) ก็ได้้เริ�มแยีกสว่นท่ี่�รอ้ยีเรย่ีงขั�นตัอน
ต่ัาง ๆ  กับสว่นท่ี่�อธิบายีวิธก่ารที่ำางานแต่ัละขั�นตัอนออก
จำากกันมาใหใ้นตััว 

ปจัำจุำบนัเริ�มมบ่างท่ี่มกำาลังที่ด้ลองนำาแนวคิด้เด่้ยีวกันมาส้่
วิศัวกรรมข้อมล้แล้ว เกิด้เปน็แนวคิด้ การนยิีามไปป์ไลน์
ขอ้มล้แบบประกาศั ซึ�งการนยิีามอาจำประกาศัในร้ปแบบ
ไฟล์ YAML ท่ี่�จำะระบุเพย่ีงขั�นตัอนและลำาดั้บการที่ำางาน
เท่ี่านั�น มก่ารระบุชุุด้ขอ้มล้ขาเขา้และขาออกท่ี่�แต่ัละขั�น
ตัอนต้ัองการ และจำะอ้างอิงไปท่ี่�สคริปต์ัก็ต่ัอเมื�อกรณน่ั�นม่
ตัรรกะท่ี่�ซบัซอ้นเท่ี่านั�น ยีกตััวอยีา่ง เชุน่ A La Mode เป็น
เครื�องมอืท่ี่�เพิ�งออกมาได้้ไมน่าน และสรา้งภาษาเฉพาะ 
(DSL - Domain Specific Language) ขึ�นมา เพื�อใชุ้
กำาหนด้ไปปไ์ลน ์สว่น airflow-declarative ก็นา่สนใจำเชุน่
กัน เพราะสามารถสรา้งกราฟแบบไมว่นทิี่ศั (DAG - 
Directed Acyclic graphs) ด้้วยีการประกาศัในไฟล์ YAML 
แล้วแปลงเปน็ตััวควบคมุการที่ำางานของ Airflow ได้้ทัี่นท่ี่ ซึ�ง
เครื�องมอืตััวน่�ด้เ้หมอืนจำะเป็นท่ี่�นยิีมกว่าใครเพื�อนในตัอนน่�

กี่าร่สร่�างแผู้นภาพด�วยโค์�ด
ที่ด้ลอง

เราเริ�มเหน็เครื�องมอืท่ี่�สามารถวาด้สถาปัตัยีกรรม
ซอฟต์ัแวรแ์ละ  แผู้นภาพด้้วยีโค้ด้ ออกมามากขึ�น การใชุ้

เครื�องมอืประเภที่น่�มข่อ้ด่้เหนอืกว่าการใชุเ้ครื�องมือ
แผู้นภาพแบบจัำด้เต็ัมทัี่�ว ๆ ไป ตัรงท่ี่�มนัควบคุมเวอรช์ุนัได้้
ง่ายี และสามารถสรา้งและรวม DSL จำากหลายีแหล่งเข้า
ด้้วยีกัน เครื�องมอืในกลุ่มน่�ท่ี่�เราชุอบ ก็ม ่Diagrams, 
Structurizr DSL AsciiDoctor Diagram และพวกท่ี่�เสถ่ยีร
ไว้ใจำได้้ ก็ม ่WebSequenceDiagrams, PlantUML โด้ยีม ่
Graphviz เปน็ตััวท่ี่�อาวุโสท่ี่�สดุ้ในกลุ่ม ทัี่�งน่�การสร้างร้ป 
SVG ด้้วยีตััวเองไมใ่ชุเ่รื�องยีากเหมอืนสมัยีก่อนแล้ว ฉะนั�น
อยีา่ตััด้ที่างเลือกการสรา้งเครื�องมอืขึ�นมาใชุเ้องออกไป 
หนึ�งในผู้้เ้ขย่ีนยีงัเคยีเขย่ีนสคริปต์ั Ruby เพื�อสรา้งร้ป SVG 
ขึ�นมาใชุเ้องด้้วยีเหมอืนกัน

อิมเมจทีี�ไมม่ลีนุีกี่ซดิ์สโตร่
ที่ด้ลอง

เมื�อเราจำะสร้าง Docker อิมเมจำเพื�อครอบแอปพลิเคชุัน
ของเรา จำะม่อย้ี่สองเรื�องท่ี่�เราต้ัองให้ความสำาคัญ คือ 
เรื�องความมั�นคง และเรื�องขนาด้ของอิมเมจำ โด้ยีปกติั 
เราจำะใชุ้เครื�องมือ พิเคราะห์คอนเที่นเนอร์เพื�อความ
มั�นคง (container security scanning) เพื�อตัรวจำจัำบ
และอุด้ชุ่องโหว่ต่ัาง ๆ ท่ี่�ถ้กเปิด้เผู้ยี และใชุ้ล่นุกซ์ดิ้สโตัร
ขนาด้เล็กเป็นพื�นฐาน เชุ่น Alpine Linux เพื�อจัำด้การ
เรื�องขนาด้และที่รัพยีากร จำากท่ี่�ได้้ใชุ้ อิมเมจำท่ี่�ไม่ม่ล่
นุกซ์ดิ้สโตัร (distroless Docker images) มามากขึ�นจำน
มั�นใจำ เราก็พร้อมจำะแนะนำาให้ไปใชุ้ต่ัอ เพื�อเป็นเกราะ
ป้องกันความมั�นคงอ่กชุั�นหนึ�งให้กับแอปพลิเคชุัน 
เที่คนิคน่�ชุ่วยีลด้ข้อผู้ิด้พลาด้ของการตัรวจำพิเคราะห์ ลด้
พื�นท่ี่�การโจำมต่ัให้แคบลง แถมยีังม่ชุ่องโหว่ให้อุด้น้อยีลง
ด้้วยี ส่วนขนาด้ท่ี่�เล็กลงก็ที่ำาให้ประหยีัด้ที่รัพยีากรได้้
มากขึ�น Google ได้้เตัร่ยีม คอนเที่นเนอร์อิมเมจำสำาหรับ
ดิ้สโตัรเลส ของแต่ัละภาษาไว้ให้ใชุ้ หรือคุณจำะสร้างดิ้ส
โตัรเลสเอง ผู้่านเครื�องมืออยี่าง Bazel ของ Google 
หรือจำะใชุ้การสร้างมัลติัสเตัจำใน Docker ก็ได้้ หมายีเหตัุ
ไว้ว่า ถ้าใชุ้อิมเมจำท่ี่�ไม่ม่ล่นุกซ์ดิ้สโตัรจำะไม่ม่เชุลล์ติัด้มา
ด้้วยี ที่ำาให้ด่้บั�กได้้ยีาก อยี่างไรก็ด่้ มันแก้ได้้ไม่ยีากโด้ยี
การหาอิมเมจำเวอร์ชุันท่ี่�ด่้บั�กได้้ในโลกออนไลน์ เชุ่น 
BusyBox shell ทัี่�งน่� การใชุ้อิมเมจำท่ี่�ไม่ม่ล่นุกซ์ดิ้สโตัรติั
ด้มาด้้วยี เป็นเที่คนิคท่ี่� Google เป็นผู้้้บุกเบิกมาตัั�งแต่ั
ต้ัน และจำากประสบการณ์ของเราพบว่าอิมเมจำส่วนมาก

ยีังคงม่ท่ี่�มาจำาก Google อย้ี่ เราหวังว่าเที่คนิคน่�จำะถ้กใชุ้
มากขึ�นนอกระบบนิเวศัน่�

กี่าร่ดักี่จับอเีวนท์ี
ที่ด้ลอง

จำากท่ี่�หลายี ๆ บรษัิที่กำาลังหาที่างยีา้ยีออกจำากระบบเก่าไป
ส้ร่ะบบใหม ่เราจึำงอยีากแนะนำาที่างเลือกอื�นนอกจำาก
เที่คนิคการดั้กจัำบขอ้มล้ท่ี่�เปล่�ยีนแปลง (change data 
capture - CDC) ไว้ด้้วยี อันเปน็เที่คนคิหนึ�งท่ี่�เราเคยี
แนะนำาไว้แล้ว แต่ัเมื�อป ี2004 Martin Fowler เคยีใหน้ยิีาม
อ่กเที่คนิคหนึ�งเอาไว้ คือเที่คนคิ การดั้กจัำบอ่เว้นท์ี่ (event 
interception) ซึ�งเป็นการดั้กจัำบรเ่ควสต์ัท่ี่�เขา้มาส้ร่ะบบ
เก่าแล้วสง่ไปท่ี่�ใหม ่เพื�อท่ี่�จำะค่อยี ๆ แที่นท่ี่�ของเก่าด้้วยีของ
ใหมไ่ด้้ในท่ี่�สดุ้ ซึ�งในที่างปฏิิบติััมนัที่ำาได้้ ด้้วยีการคัด้ลอกชุุด้
ของอ่เวนท์ี่ หรอืขอ้ความ ออกมาเปน็อ่กชุุด้หนึ�ง หรอืหาก
เปน็โปรโตัคอล HTTP ก็ใชุก้ารดั้กจัำบรเ่ควสต์ัท่ี่�เขา้มาได้้
เชุน่เด่้ยีวกัน ยีกตััวอยีา่งเชุน่ ใหคั้ด้ลอกชุุด้ของอ่เวนท์ี่จำาก
ระบบหนึ�งก่อนท่ี่�คำาสั�งจำะถก้ใชุ้ในการแก้ไขเมนเฟรม หรอื
การคัด้ลอกรายีการชุำาระเงินก่อนท่ี่�จำะถก้เขย่ีนลงฐาน
ขอ้มล้ในระบบแกนหลักของแบงค์ (core banking) ซึ�งทัี่�ง
สองตััวอยีา่งนำาไปส้วิ่ธก่ารท่ี่�เราสามารถค่อยี ๆ ถอด้เอา
ระบบเก่าออกไปได้้ เราเหน็ว่าเที่คนิคการดั้กจัำบการ
เปล่�ยีนแปลงตัั�งแต่ัต้ันที่างเชุน่น่� ไมค่่อยีเป็นท่ี่�พด้้ถึงเท่ี่าไหร่
นกั เปน็เหตัผุู้ลว่าที่ำาไมเราถึงอยีากจำะยีกมันมาพด้้ถึงใน
ฉบบัน่�

กี่าร่เทียีบผู้ลลัพธ์์แบบค์้่ขนาน
ที่ด้ลอง

การจำะยีา้ยีระบบเก่าขนาด้ใหญไ่ปใหมไ่มเ่คยีเป็นเรื�องง่ายี
เลยี แต่ัวิธห่นึ�งท่ี่�ประสทิี่ธภิาพสง้มากคือ การใชุเ้ที่คนคิ การ
เท่ี่ยีบผู้ลลัพธแ์บบค้่ขนาน (Parallel run with 
Reconcillation) กล่าวคือ เพื�อจำะพสิจ้ำนว่์าโค้ด้ชุุด้เก่ากับ
โค้ด้ชุุด้ใหมท่ี่ำางานได้้ผู้ลลัพธต์ัรงกัน ใหเ้รานำาโค้ด้ทัี่�งสอง
ชุุด้มาประมวลผู้ลด้้วยีขอ้มล้ชุุด้เด่้ยีวกันไปพรอ้ม ๆ กัน 
แล้วด้ผู้้ลลัพธส์ดุ้ท้ี่ายีเปรย่ีบเท่ี่ยีบกัน แมเ้ที่คนคิน่�จำะมม่า
นานแล้ว แต่ัเราก็เริ�มเหน็การประยุีกต์ัใชุกั้บเครื�องมือใน
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เราเริ�มเห์น็เค้ร่�องมอ่ท่ี่�สามารถวาด้

สถาป็ตั้ยกรรมซอฟต์้แวร ์และแผนภาพุ่

ด้้วยโค้้ด้ ออกมามากข้้�น ข้อ้ด่้ค่้อมนั

ค้วบคุ้มเวอรช์นัได้้ง่าย และสามารถสรา้ง

และรวม DSL จัากห์ลายแห์ล่งเข้า้ด้้วยกัน 

(การสร้างแผู้นภาพด้้วยีโค้ด้)

การดั้กจัับอ่เวนท์ี่ เป็น็อ่กที่างเล่อกท่ี่�นา่

สนใจัเม่�อต้้องการด้้งข้อ้มูลออกจัากระบบ

เก่าไป็สูร่ะบบให์ม ่ซ้�งเที่ค้นคิ้การดั้กจัับ

การเป็ล่�ยนแป็ลงตั้�งแต่้ต้้นที่าง แที่นท่ี่�จัะ

ไป็สรา้งข้อ้มูลข้้�นมาให์มโ่ด้ยอาศูยัการดั้ก

จัับข้อ้มลูท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลง (change data 

capture - CDC) นั�น มกัจัะไมค่่้อยเป็น็ท่ี่�

พุ่ดู้ถ้งเท่ี่าไห์รน่กั

(การดั้กจัำบอ่เวนท์ี่)

https://github.com/binaryaffairs/a-la-mode
https://github.com/rambler-digital-solutions/airflow-declarative
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/airflow
https://diagrams.mingrammer.com/
https://structurizr.com/dsl
https://asciidoctor.org/docs/asciidoctor-diagram/
https://www.websequencediagrams.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/plantuml
https://graphviz.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/ruby
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/docker
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/container-security-scanning
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/container-security-scanning
https://cve.mitre.org/
https://alpinelinux.org/
https://github.com/GoogleContainerTools/distroless
https://github.com/GoogleContainerTools/distroless
https://bazel.build/
https://busybox.net/downloads/BusyBox.html
https://www.martinfowler.com/bliki/EventInterception.html
https://www.martinfowler.com/bliki/EventInterception.html
https://www.martinfowler.com/bliki/EventInterception.html
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กลุ่ม CD ต่ัาง ๆ เชุน่ การจำะที่ำาแคนารร่ล่่ส หรอืการเปิด้/ปดิ้
ฟเีจำอรใ์ด้ ๆ (feature toggles) ก็จำะใชุเ้ที่คนคิน่�ประกอบ
ด้้วยีเพื�อที่ำาการที่ด้ลองและวิเคราะหข์อ้มล้โด้ยีใชุข้อ้มล้จำรงิ
ประกอบ นอกจำากน่� เรายีงัเคยีใชุเ้ที่คนคิน่�เพื�อเปรย่ีบเท่ี่ยีบ
ขอ้มล้ในเชุงิคณุภาพอ่กด้้วยี เชุน่ การเปรย่ีบเท่ี่ยีบความเร็ว
ในการที่ำางาน แม้เราจำะเคยีใชุท่้ี่าน่�หลายีต่ัอหลายีครั�ง ผู้า่น
เครื�องมอืท่ี่�เราที่ำาขึ�นมาเอง แต่ัเครื�องมอื อยีา่ง Scientist 
ของ GitHub ก็ด่้มากจำนเราต้ัองปรบมอืให ้พวกเขาใชุ้
เครื�องมอืน่�ปรบัชุิ�นสว่นสำาคัญมากในระบบภายีในของตััว
เองได้้สำาเรจ็ำ ปจัำจุำบนัเครื�องมอืตััวน่�ได้้รบัความนยิีมและถก้
คัด้ลอกไปส้ภ่าษาอื�น ๆ ด้้วยี

ใช�กี่ร่ะบวนกี่าร่หร่อืวิธ์กีี่าร่ทีี�ร่องร่บักี่าร่ทํีางาน
ทีางไกี่ลอยา่งเป็นธ์ร่ร่มชาติ
ที่ด้ลอง

ขณะท่ี่�โรคระบาด้ยัีงยีดื้เยืี�อต่ัอไป การที่ำางานแบบกระจำายี
ตััวกัน ด้้เหมือนจำะเป็นสิ�งธรรมด้าใหมไ่ปเสย่ีแล้ว อยีา่งนอ้ยี
ก็สำาหรบัชุว่งเวลาน่� ตัลอด้ชุว่งหกเดื้อนท่ี่�ผู้า่น เราเองก็ได้้
เรย่ีนร้้อยีา่งมาก ถึงวิธ่ที่ำางานที่างไกลอยีา่งไรใหม้่
ประสทิี่ธิภาพ ซึ�งในที่างท่ี่�ด่้ มันผู้ลักดั้นให้เราค้นพบเครื�อง
มอืใหม ่ๆ ท่ี่�จำะมาชุว่ยีใหก้ารที่ำางานรว่มกันแบบที่างไกล
สะด้วกขึ�นกว่าเดิ้ม เชุน่ นักพัฒนาสามารถไว้ใจำให ้Visual 
Studio Live Share และ GitHub Codespaces ชุว่ยีอำานวยี
ความสะด้วกให้ที่ำางานกันเปน็ท่ี่ม และเพิ�มผู้ลิตัผู้ลของงาน 
สว่นในที่างท่ี่�ไมค่่อยีด่้นัก การที่ำางานที่างไกลก็ที่ำาใหร้้ส้กึ
หมด้ไฟได้้เหมือนกัน ม่หลายีต่ัอหลายีคนท่ี่�ถก้นัด้ประชุุมที่าง
ไกลติัด้ ๆ กันทัี่�งวัน พอมากเกินไปมันก็สง่ผู้ลกระที่บท่ี่�ไมด่่้
ตัามมา แมเ้ครื�องมือออนไลน์ท่ี่�ชุว่ยีแสด้งภาพการที่ำางานจำะ
ที่ำาใหก้ารรว่มมือกันง่ายีขึ�นจำริง แต่ัความซับซอ้นก็เกิด้ง่ายี
ขึ�นด้้วยี อ่กทัี่�งในการเผู้ยีแพรง่านจำากเครื�องมอืพวกน่�ก็อาจำ
ม่ประเด็้นเรื�องความมั�นคงให้ต้ัองระวัง คำาแนะนำาของเราคือ 
เราอยีากใหห้ยุีด้คิด้ และคยุีกันในท่ี่มใหม้ากขึ�น ประเมนิด้ว่้า

อะไรด่้และอะไรไมด่่้ และปรบักระบวนการหรือเครื�องมือ
ตัามท่ี่�เห็นสมควร

สถาปัตยกี่ร่ร่มแบบไร่�ค์วามเชื�อใจ 
(Zero trust architecture)
ที่ด้ลอง

ขณะท่ี่�เที่คโนโลยี่คอมพิวเตัอร์และระบบข้อม้ลในองค์กร 
เปล่�ยีนไปไม่หยุีด้นิ�ง — จำากสถาปัตัยีกรรมโมโนลิธ ส้่
ไมโครเซอร์วิส จำากการจัำด้เก็บข้อม้ลรวมศั้นย์ีด้้วยีด้าต้ัา
เลค ส้่ การเก็บข้อม้ลกระจำายีศั้นยี์ด้้วยีด้าต้ัาเมชุ (data 
mesh) จำากโฮุสต์ัท่ี่�ตัั�งอย้ี่ในองค์กร ส้่การโฮุสบนคลาวด์้
พร้อมกันหลายีเจ้ำา และจำากความพร้อมของอุปกรณ์
เชุื�อมต่ัอต่ัาง ๆ ท่ี่�มากขึ�นทีุ่กวัน — แต่ัวิธ่ท่ี่�หลายีองค์กรใชุ้
รักษาความมั�นคงกลับไม่ค่อยีเปล่�ยีนไปจำากเดิ้มเลยี ยีังคง
พึ�งพิงเที่คนิคการกำาหนด้ขอบเขตัเน็ตัเวิร์คความไว้ใจำ 
อยี่างหนัก โด้ยีการลงทีุ่นปกป้องของหวงเหล่าน่�ด้้วยีการ
ที่ำาให้ไฟร์วอลล์หนาขึ�น ใชุ้ท่ี่อสัญญาณส่วนตััว และการ
ตัั�งค่าระบบไฟร์วอลล์ท่ี่�จุำกจิำก รวมถึงการตัั�งกฎและ
กระบวนการรักษาความมั�นคงท่ี่�ยุี่งยีากไม่ยีืด้หยุี่น ซึ�งล้า
หลังไม่เหมาะสมกับโจำที่ยี์ท่ี่�เจำอในสถานการณ์ปัจำจุำบันไป
เส่ยีแล้ว ทัี่�งหมด้น่�ที่ำาให้พวกเราอยีากกล่าวถึง 
สถาปัตัยีกรรมแบบไร้ความเชุื�อใจำ (Zero Trust 
Architecture - ZTA) อ่กครั�งหนึ�ง

ZTA เป็นการเปล่�ยีนมุมมองครั�งใหญ่ของการวาง
สถาปัตัยีกรรมและกลยุีที่ธ์ด้้านความมั�งคง ท่ี่�วางอย้ี่บน
ความเชุื�อว่า เราไม่สามารถใชุ้ขอบเขตัเน็ตัเวิร์คความ
ไว้ใจำ เป็นตััวแที่นขอบเขตัความมั�นคงได้้อ่กต่ัอไป และไม่
ควรใชุ้ความไว้ใจำโด้ยีปริยีายีใด้เป็นตััวกำาหนด้สิที่ธิ�ของผู้้้
ใชุ้หรือเซอร์วิส เพ่ยีงแค่พวกเขาอย้ี่ภายีใต้ัเน็ตัเวิร์คหรือ
สถานท่ี่�เด่้ยีวกัน ปัจำจุำบันม่ที่รัพยีากรและเครื�องมือต่ัางๆ
มากขึ�น ท่ี่�จำะที่ำาให้ ZTA เป็นจำริงในแง่มุมต่ัาง ๆ เชุ่น เรา

สามารถกำาหนด้ นโยีบายีความมั�นคงด้้วยีโค้ด้ โด้ยีใชุ้หลัก
การตัั�งค่าสิที่ธิ�ของผู้้้ใชุ้เฉพาะท่ี่�จำำาเป็นท่ี่�สุด้ ให้ละเอ่ยีด้
ท่ี่�สุด้เท่ี่าท่ี่�จำะเป็นไปได้้ ท่ี่�ติัด้ตัามการใชุ้งานได้้ตัลอด้ และ
สามารถผู้่อนภัยีต่ัาง ๆ ท่ี่�เข้ามาได้้อยี่างอัตัโนมัติั หรือใชุ้
สถาปัตัยีกรรมเซอร์วิสเมชุ (service mesh) เพื�อควบคุม
การติัด้ต่ัอกันแบบจุำด้ต่ัอจุำด้เท่ี่านั�น ระหว่างแอปพลิเคชุัน
ถึงเซอร์วิส หรือระหว่างเซอร์วิสด้้วยีกันเอง หรือติัด้ตัั�ง ตััว
พิส้จำน์ไบนาร่ไฟล์ เพื�อยีืนยีันแหล่งกำาเนิด้ของไบนาร่ไฟล์
นั�นได้้ หรือใชุ้เที่คนิค การล้อมกรอบความมั�นคง เสริมกับ
วิธ่การเข้ารหัสแบบทัี่�วไป เพื�อบังคับให้ข้อม้ลมั�นคงเสมอ
ให้ครบทัี่�งสามเสาหลัก อันได้้แก่ ระหว่างเดิ้นที่าง ขณะ
อย้ี่กับท่ี่� และเมื�ออย้ี่ในหน่วยีความจำำา สำาหรับการหา
ข้อม้ลเพิ�มเติัมเก่�ยีวกับ ZTA เราแนะนำาให้คุณศัึกษางานต่ั
พิมพ์ของ NIST ZTA และของ Google บนเว็บไซต์ั 
BeyondProd

แพลตฟอร่ม์ชนิดลงมอืโค์�ดน�อยเฉพาะทีาง
ประเมิน 

หลายี ๆ องค์กรขณะน่�ต้ัองเผู้ชุิญหน้ากับการตััด้สินใจำท่ี่�ด้้
เหมือนเล็กแต่ัม่ผู้ลอยี่างมากต่ัออนาคตั นั�นคือการตััด้สิน
ใจำว่าจำะใชุ้แพลตัฟอร์มจำำาพวกท่ี่�ไม่ต้ัองเข่ยีนโค้ด้ 
(no-code platform) หรือเข่ยีนบ้างแต่ัน้อยี (low-code 
platform) หรือไม่ ซึ�งแพลตัฟอร์มประเภที่น่�จำะออกแบบ
มาเพื�อแก้ปัญหาเฉพาะที่างในโด้เมนท่ี่�จำำากัด้มาก ปัจำจุำบัน
ม่ผู้้้ให้บริการจำำานวนมากพยีายีามผู้ลักดั้นผู้้้ใชุ้ไปใน
ทิี่ศัที่างน่�อยี่างหนัก ความกังวลท่ี่�เราม่ต่ัอแพลตัฟอร์ม
เหล่าน่� คือ ความยีากในการประยุีกต์ัใชุ้หลักปฏิิบัติัที่าง
วิศัวกรรมท่ี่�ด่้ อยี่างเชุ่น การที่ำาเวอร์ชัุน หรือการที่ด้สอบ 
แต่ัอยี่างไรก็ตัาม เราสังเกตัเห็นผู้้้เล่นหน้าใหม่ท่ี่�น่าสนใจำ
ในตัลาด้น่�เชุ่นกัน ทัี่�ง Amazon Honeycode ท่ี่�เป็น
แพลตัฟอร์มชุ่วยีให้การสร้างแอปพลิเคชุันเอาไว้จัำด้การอ่
เวนท์ี่หรืองานง่ายี ๆ ที่ำาได้้โด้ยีไม่ต้ัองเข่ยีนโค้ด้ และ 
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แพุ่ลต้ฟอรม์จัำาพุ่วกท่ี่�ไมต้่้องเข่้ยนโค้้ด้ 

(no-code platform) ห์รอ่เข่้ยนบา้งแต่้นอ้ย

(low-code platform) มกัจัะถูกออกแบบมา

เพุ่่�อแก้ป็ญั่ห์าเฉพุ่าะที่างในโด้เมนท่ี่�จัำากัด้มาก 

กระนั�นแล้ว เรายงัเค้ล่อบแค้ลงค้วามสามารถ

ข้องมนัอยูว่่าจัะที่ำาได้้ด่้แค่้ไห์นห์ากป็รบัใชใ้น

วงกว้าง

(แพลตัฟอรม์ชุนดิ้ลงมอืโค้ด้นอ้ยีเฉพาะที่าง)

https://github.com/github/scientist
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-live-share
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-live-share
https://visualstudio.microsoft.com/services/github-codespaces/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/microservices
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/binary-attestation
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/binary-attestation
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/secure-enclaves
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final
https://cloud.google.com/security/beyondprod
https://www.honeycode.aws/
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Parabola ท่ี่�เป็นแพลตัฟอร์มจัำด้การขั�นตัอนงานบนคลา
วด์้ ท่ี่�ม่ลักษณะความสามารถคล้ายี ๆ กับ IFTTT ทัี่�งหมด้
น่�จึำงเป็นสาเหตัุให้เราหยีิบยีกเรื�อง แพลตัฟอร์มชุนิด้
ลงมอืโค้ด้นอ้ยีเฉพาะที่าง (bounded low-code platform) 
มาไว้ในเรด้าร์ฉบับน่� กระนั�นแล้ว เรายีังเคลือบแคลง
ความสามารถของมันอย้ี่ว่าจำะที่ำาได้้ด่้แค่ไหนหากปรับใชุ้
ในวงกว้าง ด้้วยีท่ี่�ว่าเครื�องมือเหล่าน่�เปร่ยีบเหมือนกับผัู้ก
ตับชุวาในประเที่ศัไที่ยี ท่ี่�สามารถเจำริญเติับโตัออกนอก
กรอบได้้เสมอ และพร้อมจำะพันเก่�ยีวทีุ่กสิ�งรอบตััวเข้า
ด้้วยีกัน นั�นเป็นเหตัุท่ี่�เราต้ัองเตืัอนให้ระมัด้ระวังอยี่าง
มากหากจำะนำาแพลตัฟอร์มประเภที่น่�มาใชุ้งาน

กี่าร่เติมโพลฟีลิเฉพาะสว่นทีี�เบร่าว์เซอร่ข์าด 
(Browser-tailored polyfills)
ประเมิน

โพล่ฟลิ (Polyfill) เป็นเที่คนคิการเติัมฟงัก์ชุนัสมยัีใหมใ่หกั้บ
เบราว์เซอรท่์ี่�ยีงัไมม่ ่ซึ�งมป่ระโยีชุนอ์ยีา่งสง้ต่ัอการพฒันา
เว็บใหก้้าวไปขา้งหนา้ได้้โด้ยีไมต้่ัองพะวงหลัง แต่ับอ่ยีครั�งท่ี่�
เว็บแอปพลิเคชุนัได้้เติัมโพล่ฟลิใหกั้บเบราว์เซอรรุ์น่ใหมท่่ี่�ไม่
ต้ัองการมนั เป็นการสิ�นเปลืองการด้าวนโ์หลด้และการ
ประมวลผู้ลโด้ยีไมจ่ำำาเป็น ขอ้เสย่ีน่�เริ�มเด่้นชุดั้ขึ�นจำาก
สถานการณใ์นปจัำจุำบนัท่ี่�เหลือเบราว์เซอรเ์อนจิำ�นในตัลาด้
เพย่ีงไมก่่�ตััว การใชุโ้พล่ฟลิก็มุง่ประสงค์ไปหาเอนจิำ�นเด่้ยีว
เท่ี่านั�น คือเอนจิำ�น Trident ของ IE11 หนำาซำา สว่นแบง่
ที่างการตัลาด้ของ IE11 ก็กำาลังถด้ถอยี เนื�องจำาก การ
สนับสนนุท่ี่�กำาลังจำะหยุีด้ลง ในอ่กไมถึ่งปขีา้งหนา้ 

ดั้งนั�น พวกเราจึำงแนะนำาใหผู้้้พ้ฒันาหนัมาใชุเ้ที่คนคิการเติัม
โพล่ฟลิเฉพาะสว่นท่ี่�ขาด้ของเบราว์เซอรน์ั�น (browser-
tailored polyfills) จำะด่้กว่า ซึ�งเที่คนคิน่�สามารถที่ำาเปน็
ระบบบรกิารได้้ด้้วยีซำา เชุน่ บรกิารของ Polyfill.io

เอกี่ลักี่ษณ์์กี่ร่ะจายศ้นย์
ประเมิน

ในป ี2016 นายี Christopher Allen ผู้้ม้ส่ว่นสำาคัญต่ัอ
มาตัรฐาน SSL/TLS เข่ยีนบที่ความ the path to self-
sovereign identity ท่ี่�ให้แรงบนัด้าลใจำแก่เรา ถึงหลักการ 
10 ขอ้ท่ี่�จำะหนุนให้เกิด้เอกลักษณดิ์้จิำทัี่ลร้ปแบบใหม ่และวิถ่

ที่างจำะไปถึงส้จุ่ำด้นั�น อธิปไตัยีเอกลักษณข์องตันเอง 
(self-sovereign identity) หรือ เอกลักษณแ์บบกระจำายี
ศัน้ยี ์(decentralized identity) มค่วามหมายีตัาม
มาตัรฐาน Trust over IP ว่าเปน็ “เอกลักษณข์องบุคคล 
องค์กร หรอืสิ�งของ ท่ี่�จำะไมม่วั่นหมด้อายุี เคลื�อนยีา้ยีได้้ ไม่
ขึ�นกับหนว่ยีงานผู้้ม้อ่ำานาจำกลางใด้ และไมส่ามารถถก้
พรากไปได้้” การสร้างและการปรบัใชุร้ะบบเอกลักษณ์
กระจำายีศัน้ยี ์กำาลังได้้รบักระแสและใกล้จำะสำาเร็จำเต็ัมท่ี่ เรา
เหน็การใชุง้านมนักับระบบต่ัาง ๆ เพื�อปกปอ้งความเป็น
สว่นตััว เชุน่ ระบบสขุภาพลก้ค้า ระบบโครงสรา้งพื�นฐาน
ด้้านสขุภาพของรฐับาล และ ระบบอัตัลักษณท์ี่างกฎหมายี
องค์กร หากคณุต้ัองการเริ�มต้ันเรย่ีนร้ร้ะบบเอกลักษณ์
กระจำายีศัน้ยีอ์ยีา่งกระชุบั คณุสามารถประเมนิเครื�องมือ
ต่ัาง ๆ เชุน่ Sovrin Network, Hyperledger Aries และ 
Indy OSS หรือด้ม้าตัรฐาน การระบุเอกลักษณก์ระจำายีศัน้ยี ์
และ ขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำนไ์ด้้ (verifiable 
credentials) เรากำาลังจัำบตัามองเรื�องน่�อยีา่งใกล้ชุดิ้ จำากท่ี่�
เรากำาลังชุว่ยีลก้ค้าวางตัำาแหนง่ที่างกลยุีที่ธในยุีคเอกลักษณ์
ดิ้จิำทัี่ลร้ปแบบใหมน่่�

กี่าร่จัดกี่าร่บร่กิี่าร่บนค์ลาวด์ด�วย Kubernetes
ประเมนิ

ผู้้ใ้หบ้รกิารคลาวด์้เจ้ำาต่ัาง ๆ เริ�มที่ยีอยีรองรบัการเรย่ีกใชุ้
บรกิารของตัน ผู้า่น API ของ Kubernetes กันมากขึ�น
เรื�อยีๆ ด้้วยีเที่คนคิการนิยีามรซ่อร์สสว่นเสรมิ (custom 
resource definitions - CRD) โด้ยีสว่นใหญ ่บริการคลาวด์้
เหล่าน่�จำะเปน็แกนสำาคัญของระบบโครงสรา้งพื�นฐาน ซึ�ง
มกัจำะเหน็การใชุเ้ครื�องมอื อยีา่ง Terraform หรอื Pulumi 
ในการสรา้ง แต่ัด้้วยี CRD ประเภที่น่� อันได้้แก่ (ACK ของ 
AWS หรือ Azure Service Operator ของ Azure และ 
Config Connectors ของ GCP) คุณสามารถสรา้งและ
จัำด้การบรกิารคลาวด์้ต่ัาง ๆ ผู้า่น Kubernetes โด้ยีตัรงได้้
เลยี ขอ้ด่้หนึ�งของ การจัำด้การบรกิารบนคลาวด์้ด้้วยี 
Kubernetes คือ คณุสามารถใชุป้ระโยีชุนจ์ำากสว่นควบคมุ
ของ Kubernetes ตััวเด่้ยีวกัน ในการควบคมุสถานะของ
ระบบ ทัี่�งสว่นแอปพลิเคชุนัและระบบโครงสรา้งพื�นฐาน 
สว่นขอ้เสย่ีคือ มนัจำะเปน็การผู้ก้คลัสเตัอร ์Kubernetes 
ของคณุเขา้กับระบบโครงสรา้งพื�นฐานอยีา่งแนน่หนา ดั้ง
นั�น เราจึำงกำาลังประเมนิวิธก่ารน่�อยีา่งระมดั้ระวัง และคุณ
เองก็ควรจำะที่ำาเชุน่เด่้ยีวกัน 

Open Application Model (OAM)
ประเมิน
บอ่ยีครั�งท่ี่�เราได้้พด้้ถึงประโยีชุน์ของการตัั�งท่ี่มผู้ลิตัภัณฑ์
วิศัวการแพลตัฟอร์ม (platform engineering product 
teams) เพื�อสนบัสนนุท่ี่มพฒันาผู้ลิตัภัณฑ์อื�น ๆ แต่ัในที่าง
ปฏิิบติััมนัก็ไมไ่ด้้ที่ำากันง่ายี ๆ อย้ีด่่้ มห่ลายีสิ�งท่ี่�วงการน่�
พยีายีามหาที่างปรับปรุงให้ง่ายีขึ�น หนึ�งในนั�นคือการ 
กำาหนด้โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีโค้ด้ 

แม้เครื�องมืออยีา่ง Terraform และ Helm จำะเดิ้นมาถก้ที่าง
แล้ว แต่ัเครื�องมือพวกน่�ก็ยีงัมุง่สนใจำกับการจัำด้การ
โครงสร้างพื�นฐาน มากกว่าเรื�องการพัฒนาแอปพลิเคชุนั
อย้ีด่่้ เราจึำงเหน็การขยีบัตััวเขา้ส้แ่นวคิด้ การกำาหนด้
โครงสร้างพื�นฐานด้้วยีซอฟต์ัแวร ์(infrastructure as 
software) กันบา้งแล้ว ผู้า่นเครื�องมืออยีา่ง Pulumi และ 
CDK ท่ี่�เพิ�งออกมา Open Application Model (OAM) นั�น
เปน็ความพยีายีามท่ี่�จำะนำามาตัรฐานมาส้เ่ครื�องมือกลุ่มน่� 
โด้ยีตัั�งนยิีามแนวคิด้ต่ัาง ๆ เชุน่ คอมโพเนนท์ี่ คอนฟกิ 
สโคป และเที่รตั ไว้ใหน้กัพฒันาสามารถอธบิายี
แอปพลิเคชุนัของตันโด้ยีไมข่ึ�นกับแพลตัฟอรม์ใด้ ๆ สว่น
คนพฒันาแพลตัฟอรม์ก็สามารถอธบิายีแพลตัฟอร์มของ
ตันในร้ปแบบแนวคิด้ เวิรค์โหลด้ สโคป และเที่รตั ได้้เชุน่กัน 

คงต้ัองติัด้ตัามกันต่ัอไปว่า มาตัรฐาน OAM จำะเป็นท่ี่�
ยีอมรับแพรห่ลายีแค่ไหน แต่ัเราขอแนะนำาใหจั้ำบตัามอง
แนวคิด้อันนา่สนใจำและกำาลังเปน็ท่ี่�ต้ัองการน่�ไว้ใหด่้้

กี่ร่อบล�อมค์วามมั�นค์ง
(Secure enclaves)
ประเมิน

กรอบล้อมความมั�นคง หรอืท่ี่�เรย่ีกกันว่า สภาพแวด้ล้อม
การประมวลผู้ลท่ี่�ปลอด้ภัยี (Trusted Execution 
Environments - TEE) เปน็เที่คนคิการแยีกสภาพแวด้ล้อม 
— ตััวประมวลผู้ล หนว่ยีความจำำา และท่ี่�เก็บขอ้มล้ — ออก
จำากสว่นอื�น ใหภ้ายีในมร่ะดั้บความมั�นคงอยีา่งแนน่หนา 
โด้ยีจำำากัด้การแลกเปล่�ยีนขอ้มล้กับระบบแวด้ล้อมภายีนอก
ท่ี่�ไมเ่ชุื�อถือ ยีกตััวอยีา่ง เชุน่ หากมก่รอบล้อมความมั�นคงท่ี่�
ระดั้บฮุาร์ด้แวรแ์ละระบบปฏิิบติััการ จำะสามารถสร้างและ
เก็บกญุแจำสว่นตััว (private key) ไว้ภายีใน เพื�อประมวล
งานท่ี่�เก่�ยีวขอ้งกับกญุแจำนั�น เชุน่ การเขา้รหสั หรอืการ

เทีค์นิค์

ที่กุวันน่� ข้อ้มลูรบัรองตั้วต้นดิ้จิัทัี่ลสว่น

ให์ญ่เ่ป็น็เพุ่ย่งแค่้บนัท้ี่กข้อ้มลูง่าย ๆ ใน

ระบบสารสนเที่ศู ซ้�งง่ายต่้อการแก้ไข้ 

ป็ลอมแป็ลง และบอ่ยค้รั�งก็เป็ดิ้เผยข้อ้มลู

ท่ี่�ไมจ่ัำาเป็น็ออกมาด้้วย ชว่งไมก่่�ป็ท่ีี่�ผา่น

มา เราเห์น็ถ้งค้วามพุ่รอ้มข้้�นเร่�อย ๆ ข้อง

วิธีท่่ี่�จัะมาแก้ป็ญั่ห์าน่� ท่ี่�เรย่กกันว่า ข้อ้มลู

รบัรองตั้วต้นท่ี่�พุ่สิจูันไ์ด้้ (Verifiable 

Credentials)

(ขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำน์ได้้)

https://parabola.io/
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666
https://polyfill.io/v3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html
http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/trust-over-ip-stack
https://www.civic.com/healthkey/
https://www.truu.id/
https://www.truu.id/
https://id-bulletin.com/2020/06/04/news-gleif-and-evernym-demo-organization-wallets-to-deliver-trust-and-transparency-in-digital-business/
https://id-bulletin.com/2020/06/04/news-gleif-and-evernym-demo-organization-wallets-to-deliver-trust-and-transparency-in-digital-business/
https://sovrin.org/
https://github.com/hyperledger/aries
https://github.com/hyperledger/indy-node
https://www.w3.org/TR/did-core/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/verifiable-credentials
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/verifiable-credentials
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/verifiable-credentials
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/pulumi
https://github.com/aws/aws-controllers-k8s
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://github.com/Azure/azure-service-operator
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure
https://cloud.google.com/config-connector/docs/overview
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-platform
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/platform-engineering-product-teams
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/platform-engineering-product-teams
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/platform-engineering-product-teams
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/helm
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/pulumi
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws-cloud-development-kit
https://oam.dev/
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_execution_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_execution_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_execution_environment
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พสิจ้ำนซ์กิเนเจำอร ์โด้ยีท่ี่�กญุแจำสว่นตััวไมห่ลดุ้ออกนอก
กรอบ หรอืถก้นำาเขา้ไปท่ี่�หนว่ยีความจำำาของแอปพลิเคชุนัท่ี่�
ไมไ่ว้ใจำเลยี โด้ยีท่ี่�กรอบล้อมความมั�นคงจำะมชุุ่ด้คำาสั�งท่ี่�จำำากัด้
ใหใ้ชุ ้เพื�อสั�งใหท้ี่ำางานท่ี่�ไว้ใจำแยีกออกจำากสว่นท่ี่�ไมไ่ว้ใจำ

เที่คนคิน่�ไมใ่ชุเ่รื�องใหมแ่ต่ัอยีา่งใด้ หลายี ๆ อุปกรณ์
ฮุารด์้แวรแ์ละระบบปฏิิบติััการ ต่ัางก็รองรบัเที่คนคิน่� เชุน่ 
Apple แต่ัสว่นใหญจ่ำะเหน็การใชุง้านในอุปกรณ ์IoT และ
แอปพลิเคชุนัท่ี่�ประมวลผู้ลอย้ีไ่กลศัน้ย์ี (edge 
application) แต่ัเพย่ีงไมน่านน่� เที่คนิคน่�เริ�มได้้รบัความ
สนใจำเพื�อใชุกั้บงานองค์กรและกับแอปพลิเคชุนับนระบบ
คลาวด์้มากขึ�น ที่ำาใหผู้้้ใ้หบ้รกิารคลาวด์้หลายีเจ้ำา เริ�มนำา
เสนอบรกิารด้้าน การประมวลผู้ลแบบไว้วางใจำได้้ 
(confidential computing) ออกมา เชุน่ กรอบล้อมความ
มั�นคงโด้ยีใชุฮุ้ารด์้แวรข์อง Azure หรือ Azure confidential 
computing infrastructure จำะรองรับเวอรช์ุวลแมชุชุน่ท่ี่�
เปดิ้ใชุง้าน TEE และสามารถใชุง้านกรอบได้้ผู้า่นไลบราร ่
Open Enclave SDK ท่ี่�เป็นโอเพนซอรส์ สว่นฝ่ั� ง GCP ก็ม่
เชุน่กัน ผู้า่นบรกิาร GCP Confidential VMs and 
Compute Engine ท่ี่�เพิ�งเปดิ้ที่ด้ลองในโหมด้เบต้ัาอย้ีข่ณะ
น่� โด้ยียีอมใหใ้ชุเ้วอรช์ุวลแมชุชุน่กับการเขา้รหสัขอ้มล้ใน
หนว่ยีความจำำา หรอืบรกิาร AWS Nitro Enclaves ก็ม่
บรกิารคล้ายี ๆ กันกำาลังจำะเปดิ้ใหล้องใชุบ้รกิารเร็ว ๆ น่� 
จำากการนำาเสนอบรกิารลักษณะน่�บนคลาวด์้ กับการ
ประมวลผู้ลแบบลับ (confidential computing) ทัี่�งหมด้น่�
ที่ำาใหค้ณุสามารถยีกระดั้บการปกปอ้งขอ้มล้ครบที่กุองค์
ประกอบ ทัี่�งตัอนเก็บอย้ี ่ระหว่างรบั-สง่ และตัอนอย้ีใ่น
หนว่ยีความจำำา 

แมป้จัำจุำบนัจำะเปน็เพย่ีงชุว่งเริ�มต้ันของการใชุก้รอบล้อม
ความมั�นคงกับงานระดั้บองค์กร เราขอสง่เสรมิใหพ้จิำารณา
ใชุเ้ที่คนคิน่� ขณะเด่้ยีวกันก็คอยีติัด้ตัามด้ ้ชุอ่งโหว่ท่ี่�มก่าร
ประกาศัออกมา ท่ี่�อาจำจำะที่ำาใหก้รอบล้อมความมั�นคงของผู้้้
ใหบ้รกิารอุปกรณฮ์ุารด์้แวรอ่์อนแอลงได้้

กี่าร่ทีดลองแบบสลับไปมา
ประเมนิ

ในการที่ด้ลองปดิ้ใด้ ๆ เที่คนคิการที่ด้สอบแบบ A/B เป็น
ขอ้มล้ประกอบการตััด้สนิใจำท่ี่�ด่้เยี่�ยีมเมื�อใชุกั้บการพฒันา
ผู้ลิตัภัณฑ์ แต่ัผู้ลการที่ด้สอบจำะได้้ไมต่ัรงนัก หากไม่
สามารถที่ำาให้ A/B เปน็อิสระต่ัอกันได้้ เชุน่ เมื�อเพิ�มคนใน
กลุ่มหนึ�ง จำะสง่ผู้ลกระที่บต่ัออ่กกลุ่มหนึ�งเสมอ ซึ�งปญัหาน่�
สามารถแก้ไขด้้วยีวิธ ่การที่ด้ลองแบบสลับไปมา 
(Switchback experimentation) โด้ยีแก่นหลักของแนวคิด้
น่�บอกไว้ว่า ให้สลับการที่ด้ลองไปมาระหว่างทัี่�งสองโหมด้ 
ณ กลุ่มสถานท่ี่�เด่้ยีวกันแต่ัต่ัางเวลาออกไป แที่นท่ี่�จำะ
ที่ด้ลองไปทัี่�งสองโหมด้ในเวลาเด่้ยีวกัน จำากนั�นถึงเปรย่ีบ
เท่ี่ยีบด้ว่้า ลก้ค้าชุอบวิธไ่หนมากกว่ากัน รวมถึงค่าชุ่�วัด้อื�น 
ๆ ท่ี่�สนใจำ เราได้้ลองวิธก่ารน่�ในบางโปรเจำคแล้ว ซึ�งก็ได้้
ผู้ลด่้ และคิด้ว่ามันเปน็เที่คนคิท่ี่�ด่้ท่ี่�เราจำะเก็บมนัไว้ใชุใ้น
ครั�งถัด้ไป

ข�อมล้ร่บัร่องตัวตนทีี�พสิจ้น์ได�
ประเมิน

ขอ้มล้รบัรองตััวตัน (credential) อย้ีไ่ปที่กุท่ี่�ในชุวิ่ตัเรา ทัี่�ง
หนงัสอืเดิ้นที่าง ใบขบัข่� หรอืใบประกาศัที่างการศึักษาก็ด่้ 
อยีา่งไรก็ตัาม ที่กุวันน่� ขอ้มล้รบัรองตััวตันดิ้จิำทัี่ลสว่นใหญ่
เปน็เพย่ีงแค่บนัทึี่กขอ้มล้ง่ายี ๆ ในระบบสารสนเที่ศั ซึ�งง่ายี
ต่ัอการแก้ไข ปลอมแปลง และบอ่ยีครั�งก็เปดิ้เผู้ยีข้อมล้ท่ี่�ไม่
จำำาเป็นออกมาด้้วยี ชุว่งไมก่่�ปท่ีี่�ผู้า่นมา เราเห็นถึงความ
พรอ้มขึ�นเรื�อยี ๆ ของวิธท่่ี่�จำะมาแก้ปญัหาน่� ท่ี่�เรย่ีกกันว่า 
ขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำนไ์ด้้ (Verifiable Credentials) 
ซึ�ง มาตัรฐาน W3C ได้้ใหน้ยิีามเที่คนิคน่�ว่า เป็นการสรา้ง
ชุุด้ขอ้มล้ท่ี่�รกัษาความมั�นคงด้้วยีการเขา้รหสั ท่ี่�เคารพ
ความเป็นสว่นตััวของผู้้ถื้อ และสามารถใชุเ้ครื�องพิสจ้ำน์
ความถก้ต้ัองได้้ โด้ยีร้ปแบบการใชุ้งานจำะคำานงึถึงผู้้ถื้อ
ขอ้มล้เปน็ศัน้ยีก์ลางเสมอ เสมอืนวิธท่่ี่�เราจัำด้การกับขอ้มล้
รบัรองตััวตันในชุวิ่ตัจำรงิ ท่ี่�ผู้้ใ้ชุส้ามารถบรรจุำขอ้มล้รบัรอง
ตััวตันท่ี่�พสิจ้ำนไ์ด้้ใสใ่นกระเป๋าเงินดิ้จิำทัี่ล แล้วใชุแ้สด้งต่ัอ
ใครก็ตัาม โด้ยีไมต้่ัองขออนญุาตักับผู้้อ้อกใบรบัรอง 
แนวที่างแบบกระจำายีศัน้ย์ีเชุน่น่� สง่ผู้ลใหผู้้้ใ้ชุง้านสามารถ
จัำด้การขอ้มล้ของตันได้้ด่้กว่าเดิ้ม และเลือกท่ี่�จำะเปดิ้เผู้ยี
เฉพาะข้อมล้ท่ี่�ต้ัองการ ซึ�งเป็นการยีกระดั้บการปกปอ้ง

ความเป็นสว่นตััวของขอ้มล้ไปอ่กขั�น ตััวอยีา่งเชุน่ เมื�อใชุ้
เที่คนิคการพิสจ้ำนค์วามจำริงโด้ยีไมต้่ัองเปดิ้เผู้ยีขอ้มล้ 
(zero-knowledge proof) คณุสามารถสร้างขอ้มล้รบัรอง
ตััวตันเพื�อท่ี่�จำะยีนืยีนัว่าคุณเปน็ผู้้ใ้หญ ่โด้ยีไมต้่ัองเปดิ้เผู้ยี
ขอ้มล้วันเกิด้ของคณุเลยี ปจัำจุำบนัชุุมชุนนกัพฒันาได้้จัำด้ที่ำา 
ตััวอยีา่งการใชุ้งาน ขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำน์ได้้ในร้ป
แบบต่ัาง ๆ ไว้ใหศ้ักึษากัน พวกเราเองก็พฒันาขอ้มล้
รบัรองสขุภาพเก่�ยีวกับ COVID ขึ�นมาเชุน่กัน โด้ยีอ้างอิง
จำาก COVID-19 Credentials Initiative (CCI) แม้ว่าเที่คนคิ
น่�จำะไมข่ึ�นกับเที่คโนโลยีบ่ล็อกเชุน หรอื เอกลักษณแ์บบ
กระจำายีศัน้ย์ี (decentralized identity) แต่ัในที่างปฎิบติัั 
เรามักจำะเหน็มนัที่ำางานรว่มกับเอกลักษณแ์บบกระจำายี
ศัน้ยีอ์ย้ีเ่สมอ และใชุบ้ล็อกเชุนเพื�อลงที่ะเบย่ีนข้อมล้ท่ี่�ใชุ้
พสิจ้ำน ์นอกจำากน่� มกัจำะเหน็เฟรมเวิรค์ด้้านเอกลักษณแ์บบ
กระจำายีศัน้ย์ี ถก้ผู้นวกรวมกับขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำน์
ได้้มาเลยี

Apollo Federation
เฝ่า้ระวัง

เมื�อครั�งแรกท่ี่�เราพ้ด้ถึง GraphQL ในเรด้าร์ เราได้้เตืัอน
ว่าการใชุ้มันอยี่างผู้ิด้ ๆ จำะเผู้ลอไปที่ำาตัามร้ปแบบท่ี่�ไม่ด่้
ท่ี่�คนนิยีมที่ำากัน ซึ�งหากใชุ้มันหนักขึ�นจำะก่อให้เกิด้โที่ษ
มากกว่าคุณ อยี่างไรก็ด่้ เราก็เห็นหลายีท่ี่มให้ความสนใจำ
ใน GraphQL มากขึ�น ซึ�งในนั�นก็รวมท่ี่มของพวกเราด้้วยี 
จำากท่ี่�มันสามารถรวบรวมข้อม้ลจำากหลายีแหล่งเข้าด้้วยี
กันได้้ ครั�งน่�เราอยีากจำะเตืัอนว่าให้ใชุ้ Apollo 
Federation อยี่างระมัด้ระวัง จำากท่ี่�มันชุอบแนะนำาให้
สร้างข้อม้ลกราฟขนาด้ใหญ่ (unified data graph) ท่ี่�
ครอบคลุมทีุ่กโด้เมนขององค์กรขึ�นมา แนวคิด้น่� ถ้าฟัง
เผู้ิน ๆ ก็คงฟังด้้น่าสนใจำท่ี่�เด่้ยีว แต่ัเราก็ควรระลึกถึง
ความพยีายีามในที่ำานองเด่้ยีวกัน ท่ี่�เคยีเกิด้ขึ�นมาแล้วกับ
อุตัสาหกรรมน่�เชุ่นกัน อยี่างเชุ่น แนวคิด้ MDM หรือการ
บัญญัติัโมเด้ลข้อม้ล (canonical data model) และอื�น ๆ 
ท่ี่�แสด้งให้เห็นถึงกับดั้กของความคิด้น่� เรื�องน่�จำะที่ว่ความ
ร้ายีแรงขึ�น หากว่าโด้เมนท่ี่�เรากำาลังยุี่งอย้ี่ด้้วยีนั�น ม่ความ
สลับซบัซอ้นมากพอท่ี่�จำะสรา้งเป็นโมเด้ลเฉพาะของตััวเอง

เทีค์นิค์

ไมว่่าเค้ร่�องมอ่นั�นจัะช่�อว่าอะไรก็ต้าม แต่้

การนำาต้รรกะที่างธุีรกรรมไป็รวมศููนย์ไว้

ในเค้ร่�องมอ่ห์น้�งเป็น็ค้วามคิ้ด้ท่ี่�ไมด่่้เลย ม่

แต่้จัะสรา้งพุ่นัธีะผกูพุ่นั ข้าด้ค้วาม

โป็รง่ใส และที่ำาให์ห้์ลุด้ไมพุ่่น้จัากผูใ้ห์้

บรกิารรายนั�น โด้ยไมม่ข้่้อด่้ท่ี่�ชดั้เจัน

อะไรเลย

(ESB ในคราบ API Gateway)

https://support.apple.com/guide/security/secure-enclave-overview-sec59b0b31ff/web
https://confidentialcomputing.io/
https://confidentialcomputing.io/
https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/confidential-compute/
https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/confidential-compute/
https://github.com/openenclave/openenclave
https://cloud.google.com/compute/confidential-vm/docs/about-cvm
https://cloud.google.com/compute/confidential-vm/docs/about-cvm
https://aws.amazon.com/ec2/nitro/nitro-enclaves/
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreshadow
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreshadow
https://medium.com/@DoorDash/switchback-tests-and-randomized-experimentation-under-network-effects-at-doordash-f1d938ab7c2a
https://medium.com/@DoorDash/switchback-tests-and-randomized-experimentation-under-network-effects-at-doordash-f1d938ab7c2a
https://www.w3.org/TR/vc-data-model/
https://www.w3.org/TR/vc-use-cases/
https://www.covidcreds.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/decentralized-identity
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/decentralized-identity
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/decentralized-identity
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/graphql
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/graphql-for-server-side-resource-aggregation
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/graphql-for-server-side-resource-aggregation
https://www.apollographql.com/docs/apollo-server/federation/introduction/
https://www.apollographql.com/docs/apollo-server/federation/introduction/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/master-data-management
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ESB ในค์ร่าบ API Gateway
เฝ่า้ระวัง

นานมาแล้ว เราเคยีเตืัอนให้ระวังถึง อ่เอสบแ่บบรวมศัน้ยี ์
หรอื centralized enterprise services buses แล้วบอกว่า
แนวคิด้ “ความฉลาด้ไปอย้ีท่่ี่�ปลายีท่ี่อ สว่นความโง่ไปอย้ีใ่น
ท่ี่อ” ต่ัางหาก ท่ี่�เป็นหนึ�งในคณุสมบติััท่ี่�ด่้ของไมโครเซอรวิ์ส 
ท่ี่�นา่หว่งคือ เราสงัเกตัเหน็ว่ากลุ่มผู้ลิตัภัณฑ์ ESB เก่ากำาลัง
ปรับภาพลักษณผ์ู้ลิตัภัณฑ์ตััวเองใหม ่ให้กลายีเปน็ ESB ใน
คราบ API Gateway ท่ี่�จำะชุอบเชุื�อเชุญิใหผู้้้ใ้ชุ้ออกแบบ API 
Gateway ใหเ้ก่งเกินตััวกว่าท่ี่�ควร ได้้โปรด้อยีา่ใหค้ำาโฆษณา
พวกน่�หลอกคณุได้้ เพราะไมว่่าเครื�องมอืนั�นจำะชุื�อว่าอะไร
ก็ตัาม แต่ัการนำาตัรรกะที่างธุรกรรมไปรวมศ้ันยีไ์ว้ในเครื�อง
มอืหนึ�งเปน็ความคิด้ท่ี่�ไมด่่้เลยี มแ่ต่ัจำะสรา้งพนัธะผู้ก้พนั 
ขาด้ความโปรง่ใส และที่ำาใหห้ลุด้ไมพ่น้จำากผู้้ใ้หบ้รกิารรายี
นั�น โด้ยีไมม่่ขอ้ด่้ท่ี่�ชุดั้เจำนอะไรเลยี ทัี่�งน่� เราเชุื�อว่า API 
Gateway มป่ระโยีชุนเ์สมอ หากใชุม้นัจัำด้การเรื�องความ
ต้ัองการท่ี่�ตััด้ขวางทัี่�งระบบ (cross-cutting concern) แต่ั
ความฉลาด้ต่ัาง ๆ ก็ควรไปอย้ีท่่ี่� API ข้างนอกไมใ่ชุท่่ี่�ตััวมนั

กี่าร่เก็ี่บร่วบร่วมบนัท่ีกี่เหตกุี่าร่ณ์์เพื�อกี่าร่
วิเค์ร่าะหเ์ชิงธุ์ร่กิี่จ
เฝ่า้ระวัง

หลายีปีก่อน เปน็ชุว่งท่ี่�แพลตัฟอร์มด้้านเก็บรวบรวมล็อก
บนัทึี่กเหตักุารณ ์(log aggregation platform) ยุีคใหม่
ที่ยีอยีเกิด้ขึ�นมา แพลตัฟอรม์พวกน่�สามารถจัำด้เก็บและ
ค้นหาขอ้มล้จำากล็อกบันทึี่กเหตักุารณจ์ำำานวนมาก คนจึำง
นยิีมนำามาใชุวิ้เคราะห์ข้อมล้การที่ำางานของระบบ เพื�อสกัด้
หาแนวโน้มและความร้ใ้หมท่่ี่�ซอ่นอย้ี ่ซึ�ง Splunk เปน็หนึ�ง
ในกลุ่มเครื�องมอืประเภที่น่�ท่ี่�โด้ด้เด่้นกว่าใคร การท่ี่�เครื�อง
มอืเหล่าน่�ชุว่ยีให้คนสามารถเหน็ภาพรวมด้้านความมั�นคง
และการที่ำางานของระบบ จึำงกลายีเปน็สิ�งท่ี่�นกัพฒันาและผู้้้
ด้แ้ลระบบขาด้ไมไ่ด้้ กระแสการใชุ้งานน่�ได้้แพรห่ลายีไปส้่
ฝ่ั� งธุรกิจำด้้วยีเชุน่กัน นำามาซึ�งความคิด้ท่ี่�ว่า เรานา่จำะใชุ ้การ
เก็บรวบรวมล็อกบันทึี่กเหตักุารณเ์พื�อการวิเคราะหเ์ชุงิ
ธุรกิจำ ได้้ด้้วยีเหมือนกัน 

แต่ัในความเปน็จำรงิแล้ว ความต้ัองการที่างธุรกิจำมกัจำะลำา
หนา้และเปล่�ยีนแปลงอยีา่งรวด้เรว็ เกินกว่าท่ี่�เครื�องมือ
ประเภที่น่�จำะตัอบสนองได้้ เพราะด้้วยีธรรมชุาติัการจำด้
บนัทึี่กเหตักุารณน์ั�น มไ่ว้สำาหรบัการเฝ่า้สงัเกตัการณ์ในเชุงิ
เที่คนคิเท่ี่านั�น และมักใหข้อ้มล้ไมเ่พย่ีงพอหากจำะใชุ้
ที่ำาความเขา้ใจำลก้ค้าในเชุงิลึก ฉะนั�นแล้ว หากคุณต้ัองการ
วิเคราะหห์าขอ้มล้ลก้ค้าอยีา่งจำรงิจัำง เราแนะนำาใหใ้ชุเ้ครื�อง
มอืและตััวชุ่�วัด้ท่ี่�สรา้งขึ�นสำาหรบังานประเภที่น่�โด้ยีเฉพาะ 
หรอืออกแบบระบบใหร้องรบัการสงัเกตัการณโ์ด้ยี
ธรรมชุาติั โด้ยีใชุวิ้ธก่ารขบัเคลื�อนพฤติักรรมจำากเหตักุารณ์
ท่ี่�เกิด้ขึ�น (event-driven approach) ซึ�งวิธน่่� ที่ำาให้
เหตักุารณทั์ี่�งในแง่ธุรกิจำและการใชุง้านจำะถก้รวบรวมและ
จัำด้เก็บด้้วยีกลวิธท่่ี่�สามารถนำาเหตักุารณเ์หล่าน่�กลับมาฉายี
ซำา หรอืประมวลผู้ลด้้วยีเครื�องมอืท่ี่�สรา้งขึ�นมาเพื�อ
วัตัถปุระสงค์น่�โด้ยีเฉพาะ

ไมโค์ร่ฟร่อนท์ีเอนด์เพื�ออนาธิ์ปไตย
เฝ่า้ระวัง

ตัั�งแต่ัท่ี่�เราได้้นยิีามคำาน่�ไว้ในป ี2016 ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้ 
ก็ได้้รบัความนยิีมขึ�นและเปน็ท่ี่�แพรห่ลายี ซึ�งมันเองก็โชุค
รา้ยีไมต่่ัางกับเที่คนคิอื�น ๆ ท่ี่�ดั้นมชุ่ื�อติัด้ห ้นั�นคือโด้นใชุ้
อยีา่งผู้ดิ้ ๆ หรือมากเกินควร ซึ�งประเด็้นท่ี่�เรากังวลเปน็
พเิศัษ คือสถาปตััยีกรรมน่�ถก้นำาไปสรา้งความชุอบธรรมใน
การผู้สมใชุเ้ที่คโนโลยี ่เครื�องมอื หรอืเฟรมเวิรค์ต่ัาง ๆ ท่ี่�
ทัี่บซอ้นไว้ด้้วยีกัน อันนำาไปส้ภ่าวะท่ี่�เรย่ีกว่า ไมโครฟรอนท์ี่
เอนด์้เพื�ออนาธปิไตัยี หนึ�งในร้ปแบบของอาการร้ายีแรงท่ี่�
มกัพบเหน็กัน คือการผู้สมเอาหลายีเฟรมเวิรค์ที่างฟรอนท์ี่
เอนด์้  เชุน่ ใชุ ้React.js และ Angular ในหน้าแอปพลิเคชุนั
เด่้ยีวกัน แมจ้ำะที่ำาได้้ในที่างเที่คนคิ แต่ัก็ไมแ่นะนำาใหท้ี่ำาเลยี 
ถ้าไมไ่ด้้เปน็สว่นหนึ�งของกลยุีที่ธก์ารเปล่�ยีนถ่ายีเที่คโนโลย่ี
ท่ี่�ไตัรต่ัรองกันไว้อยีา่งด่้ แต่ัหากจำะที่ำาจำรงิ ๆ ท่ี่มควรจำะ
สรา้งความสอด้คล้องกันในคุณสมบติััต่ัาง ๆ อยีา่งวิธก่ารจัำด้
ร้ปแบบเว็บ เชุน่ ตักลงกันว่าจำะใชุ ้CSS-in-JS หรือ CSS 
modules และกลไกท่ี่�จำะใชุเ้ชุื�อมคอมโพเนนท์ี่ต่ัาง ๆ เข้า
ด้้วยีกัน เชุน่ จำะเลือกใชุ ้iFrames หรือ Web Components 
กันด่้ ยีิ�งไปกว่านั�น องค์กรควรจำะตััด้สนิใจำว่าจำะกำากับด้แ้ล

กันอยีา่งไร จำะตัั�งมาตัรฐานขึ�นมา หรอืจำะปล่อยีให้ท่ี่มต่ัาง ๆ 
ตััด้สนิใจำกันเอง ว่าจำะใชุ้เครื�องมือบรหิารจัำด้การสถานะ
ขอ้มล้ วิธก่ารดึ้งขอ้มล้ เครื�องมือชุว่ยีบลิด์้ ไลบรารเ่พื�อการ
วิเคราะห์ ฯลฯ ตััวใด้ในแอปพลิเคชุนัไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้

สมดุโน๊ตเสมอืนในงานโปร่ดักี่ชนั
เฝ่า้ระวัง 

ตัลอด้หลายีสิบปีมาน่� แนวคิด้ computational 
notebooks หรือ สมุด้โน๊ตัเสมือนเพื�อการคำานวณ ท่ี่� 
Wolfram Mathematica คิด้ค้น ได้้เติับโตักลายีเป็น
เครื�องมือสำาคัญท่ี่�ใชุ้กับงานวิจัำยีที่างวิที่ยีาศัาสตัร์ งาน
ที่ด้ลอง และงานด้้านวิชุาการเสมอมา ก่อนจำะถ้กใชุ้กับ
งานวิที่ยีาศัาสตัร์ข้อม้ลในเวลาต่ัอมา

จำากความนิยีมของ Jupyter notebooks และ 
Databricks notebooks มันจึำงกลายีเป็นค่้ห้คนโปรด้ของ
นักวิที่ยีาศัาสตัร์ข้อม้ลไปเลยี แต่ัการใชุ้งานก็จำะจำำากัด้อย้ี่
กับการเป็นสื�อกลางการสื�อสารระหว่างกัน หรือใชุ้เป็น
เครื�องมือคิด้ค้นที่ด้ลองนวัตักรรมสมัยีใหม่เท่ี่านั�น จำน
กระทัี่�งเมื�อเร็ว ๆ น่� เราเริ�มเห็นแนวโน้มใหม่ ท่ี่�สนับสนุน
ให้ใชุ้สมุด้โน๊ตัเสมือนกับงานระดั้บโปรดั้กชุันได้้เลยี ผู้่าน
การโฆษณาชุวนเชุื�อของผู้้้ให้บริการบางรายี กรณ่น่�แม้
เจำตันาอาจำจำะด่้ — เพื�อให้เกิด้ความเท่ี่าเท่ี่ยีมและความ
ร่วมมือกันเข่ยีนโปรแกรมระหว่างนักวิที่ยีาศัาสตัร์ข้อม้ล 
— แต่ัผู้ลลัพธ์ท่ี่�ได้้กลับแยี่ โด้ยีวิธ่การน่�จำะส้ญเส่ยี
คุณสมบัติัด่้ ๆ ท่ี่�จำำาเป็นต้ัองม่ในงานโปรดั้กชุันไปเส่ยีหมด้ 
ทัี่�งเรื�อง ความสามารถในการขยีายีตััว การด้้แลรักษา 
ความยีืด้หยุี่นต่ัอความล้มเหลว ฯลฯ เราจึำงอยีากแนะนำา
ว่า อยี่าใชุ้ สมุด้โน๊ตัเสมือนในงานโปรดั้กชุัน แต่ัจำงส่ง
เสริมให้นักวิที่ยีาศัาสตัร์ข้อม้ลสามารถสร้างโค้ด้คุณภาพ
ด่้ได้้ด้้วยีตััวเอง ด้้วยีเครื�องมือและเฟรมเวิร์คท่ี่�เหมาะสม 
และให้ไปใชุ้แพลตัฟอร์มสำาหรับแมชุชุ่นเลิร์นนิงท่ี่�ที่ำางาน
ได้้ครบวงจำร ท่ี่�ชุว่ยีใหก้ารกระบวนการการสง่มอบอยีา่งต่ัอ
เนื�องที่ำาได้้ง่ายี และชุว่ยีซอ่นความซบัซอ้นออกไปใหแ้ล้ว

เทีค์นิค์

ป็ระเด็้นท่ี่�เรากังวลเป็น็พุ่เิศูษค่้อการนำา

สถาป็ตั้ยกรรมไมโค้รฟรอนท์ี่เอนด์้ไป็

สรา้งค้วามชอบธีรรมในการผสมใช้

เที่ค้โนโลย ่เค้ร่�องมอ่ ห์รอ่เฟรมเวิรค์้ต่้าง 

ๆ ท่ี่�ทัี่บซอ้นไว้ด้้วยกันในห์นา้

แอป็พุ่ลิเค้ชันเด่้ยวกัน แมจ้ัะที่ำาได้้ในที่าง

เที่ค้นคิ้ แต่้เราก็ไมแ่นะนำาให์ท้ี่ำา

(ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้เพื�ออนาธปิไตัยี)
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Azure DevOps
ที่ด้ลอง

บรกิารของ Azure DevOps เปน็บรกิารชุุด้เครื�องมอืสำาหรบั
การพฒันาซอฟต์ัแวร ์โด้ยีมบ่ริการท่ี่�เก็บซอรส์โค้ด้สำาหรบั 
Git ระบบไปปไ์ลน ์CI/CD เครื�องมอืชุว่ยีที่ด้สอบอยีา่ง
อัตัโนมติัั เครื�องมอืบรหิารงานคงค้าง และบรกิารคลังเก็บ
แพก็เกจำ

เราพบว่า ท่ี่มของเราเลือกใชุ้บรกิาร Azure DevOps กัน
มากขึ�น ซึ�งพวกเขาก็พอใจำกับผู้ลลัพธ์ท่ี่�ได้้ น่�เปน็สญัญาณท่ี่�
ด่้ว่า Azure DevOps มค่วามพรอ้มกว่าเดิ้ม เรานั�นชุอบใจำ
ในความยีดื้หยุีน่ของมนั ท่ี่�ยีอมให้ผู้สมบริการต่ัาง ๆ เข้า
ด้้วยีกันอยีา่งอิสระ แมว่้าบรกิารเหล่านั�นจำะเปน็ของผู้้ใ้ห้
บรกิารภายีนอกก็ตัาม เชุน่ ในขณะท่ี่�ใชุ้บรกิารไปปไลน์ของ 
Azure DevOps อย้ี ่เราสามารถใชุท่้ี่�เก็บซอรส์โค้ด้จำากผู้้ใ้ห้
บรกิารอ่กเจ้ำาได้้ ท่ี่มของเราฮืุอฮุากับบริการ Azure DevOps 
Pipelines เป็นท่ี่�สดุ้ อยีา่งไรก็ด่้บรกิารอื�น ๆ ของ Azure 
DevOps ก็สรา้งความประทัี่บใจำท่ี่�ด่้กับนักพฒันาท่ี่�ใชุ้งาน
เชุน่กัน และชุว่ยีสง่มอบคุณค่าใหเ้ราอยีา่งต่ัอเนื�อง

Debezium
ที่ด้ลอง

Debezium เป็นแพลตัฟอร์มดั้กจัำบการเปล่�ยีนแปลงของ
ข้อม้ล (change data capture: CDC) ซึ�งมันสามารถจัำบ
การเปล่�ยีนแปลงท่ี่�เกิด้ขึ�นในฐานข้อม้ลแล้วส่งต่ัอไปยีัง
ที่อปปิกของ Kafka

เที่คนิคการที่ำา CDC สามารถประยุีกต์ักับสถานการณ์
หลายีร้ปแบบ เชุ่น ใชุ้ที่ำาสำาเนาข้อม้ลระหว่างฐานข้อม้ล 
ใชุ้ป้อนข้อม้ลเข้าส้่ระบบวิเคราะห์ ใชุ้จัำด้การข้อม้ลเมื�อ
ต้ัองแตักสถาปัตัยีกรรมโมโนลิธออกเป็นไมโครเซอร์วิส 

หรือใชุ้หักล้างข้อม้ลท่ี่�อย้ี่ในแคชุ Debezium ที่ำางานโด้ยี
การอ่านไฟล์ล็อกบันทึี่กเหตุัการณ์ของฐานข้อม้ลเพื�อดั้ก
จัำบการเปล่�ยีนแปลงท่ี่�เกิด้ขึ�น ม่หัวเชุื�อมต่ัอท่ี่�รองรับฐาน
ข้อม้ลหลายีเจ้ำา ทัี่�ง Postgres, MySQL, Oracle และ 
MongoDB เราใชุ้งาน Debezium กับหลายีโครงการ และ
มันที่ำางานได้้ด่้สมใจำเรา

Honeycomb
ที่ด้ลอง

Honeycomb เปน็บรกิารด้้านการสงัเกตัการณข์อ้มล้ ท่ี่�
รองรบัการนำาเขา้ขอ้มล้ปรมิาณมหาศัาลจำากระบบต่ัาง ๆ 

แพลตฟอร่ม์ นําไปใช� 

ทีดลอง
27. Azure DevOps
28. Debezium
29. Honeycomb
30. JupyterLab 

ปร่ะเมนิ
31. Amundsen
32. AWS Cloud Development Kit
33. Backstage
34. Dremio
35. DuckDB
36. K3s
37. Materialize
38. Pulumi
39. Tekton
40. Trust over IP stack

เฝ้าร่ะวัง
41. Node overload

ในโปรดั้กชุนัแล้วที่ำาให้มนัจัำด้การได้้ ผู้า่นเที่คนิคการสุม่
กลุ่มตััวอยีา่งข้อมล้แบบได้นามกิ นกัพฒันาจำะสามารถ
เขย่ีนล็อกบนัทึี่กเหตักุารณ์ท่ี่�สมบ้รณไ์ว้ก่อน แล้วค่อยีคิด้ว่า
จำะหั�นและเชุื�อมขอ้มล้พวกน่�กันอยีา่งไรท่ี่หลัง ซึ�งเหมาะกับ
ระบบกระจำายีตััวขนาด้ใหญท่่ี่�เปน็อย้ีใ่นปจัำจุำบนั เพราะเรา
อย้ีใ่นยุีคท่ี่�ไมส่ามารถจำะคาด้เด้าได้้ทัี่�งหมด้ ว่าในอนาคตัจำะ
มข่อ้มล้ใด้ท่ี่�เราอยีากร้เ้พิ�มเติัมบา้ง ท่ี่มงานของ 
Honeycomb กำาลังพฒันาบรกิารน่�ให้ใชุร้ว่มกับภาษาและ
เฟรมเวิรค์ต่ัาง ๆ ซึ�งขณะน่�รองรับทัี่�ง Go, Node, Java และ 
Rails ฯลฯ มก่ารเพิ�มฟเีจำอรใ์หมเ่ขา้มาอยีา่งรวด้เร็ว อ่กทัี่�ง
อัตัราค่าบริการก็ถก้ปรบัใหเ้ขา้ถึงได้้ง่ายีขึ�นเพื�อเพิ�มความ
นา่สนใจำ และท่ี่มของเราก็ชุอบมนัมากด้้วยี

เฝ้าระวัง เฝ้าระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนำไปใช้ นำไปใช้
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JupyterLab
ที่ด้ลอง

ตัั�งแต่ัฉบบัท่ี่�แล้ว ท่ี่�เราแนะนำาใหป้ระเมนิ JupyterLab ไป 
ในตัอนน่� มันได้้กลายีเปน็เว็บ UI หลักสำาหรบัใชุง้าน 
Project Jupyter ของหลายี ๆ คนไปแล้ว ซึ�งความนิยีมของ 
JupyterLab กำาลังแซง Jupyter Notebook ไปอยีา่ง
รวด้เรว็มาก และไมชุ่า้ก็เรว็นา่จำะมาแที่นท่ี่�ในท่ี่�สดุ้ หากคณุ
ยีงัใชุ ้Jupyter Notebook อย้ี ่ก็นา่จำะลอง JupyterLab ด้้
ได้้แล้ว สภาพแวด้ล้อมท่ี่�โต้ัตัอบกับผู้้ใ้ชุข้องมนัก็เปน็
วิวัฒนาการมาจำาก Jupyter Notebook โด้ยีมนัเอาความ
สามารถเดิ้มท่ี่�ม ่มาเพิ�มเติัมความสามารถใหมเ่ขา้ไป ให้
สามารถลากวางเซลล์ต่ัาง ๆ ได้้ หรือกด้แท็ี่บเพื�อชุว่ยีเติัม
คำาท่ี่�เหลือใหเ้ต็ัม นอกจำากนั�นยีงัมอ่่กหลายีฟีเจำอรท่์ี่�นา่
สนใจำท่ี่�ยีงัไมไ่ด้้กล่าวถึง

Amundsen
ประเมนิ

นกัวิที่ยีาศัาสตัรข์อ้มล้ใชุเ้วลาสว่นใหญไ่ปกับการสำารวจำ
ขอ้มล้ (data discovery) หากมเ่ครื�องมอืใหม ่ๆ มาชุว่ยีได้้ 
ก็ยีอ่มจำะที่ำาใหพ้วกเขาตืั�นเต้ันขึ�นมาได้้บา้ง ที่กุวันน่�
โครงการ Apache Atlas ได้้ถก้ใชุเ้ปน็เครื�องมอืหลักเพื�อใชุ้
จัำด้การขอ้มล้อภิพนัธ์ุ (metadata management) ไปแล้ว 
แต่ัการจำะสำารวจำขอ้มล้ก็ยีงัที่ำาได้้ไมง่่ายีนกัอย้ีด่่้ ขอเสนอ 
Amundsen เครื�องมอืท่ี่�สามารถติัด้ตัั�งและที่ำางานควบค้่ไป
กับ Apache Atlas ท่ี่�จำะที่ำาใหห้นา้จำอการค้นหาเพื�อการ
สำารวจำขอ้มล้นั�นนา่ใชุย้ีิ�งขึ�น

ชุดเค์ร่ื�องมอืสาํหร่บัพฒันาบนค์ลาวด์ของ AWS
ประเมนิ

Terraform กลายีเปน็ตััวเลือกหลักของพวกเราหลายีคน
เพื�อใชุก้ำาหนด้โครงสรา้งพื�นฐานบนคลาวด์้ แต่ัก็มบ่างคน

ได้้ไปที่ด้ลองใชุ ้AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) แล้วชุอบใจำไมเ่บาเหมือนกัน โด้ยีเฉพาะการท่ี่�พวก
เขาสามารถใชุ้ภาษาโปรแกรมมิ�งยีอด้นยิีมกำาหนด้ค่า แที่น
การใชุ้ไฟล์คอนฟคิแบบเดิ้ม จึำงสามารถประยุีกต์ัใชุทั้ี่กษะ 
เครื�องมือ และวิธก่ารที่ด้สอบ ท่ี่�คุ้นเคยีได้้ทัี่นท่ี่กับการ
กำาหนด้โครงสร้างพื�นฐาน แต่ัทัี่�งน่�การใชุ้ AWS CDK ก็ไม่
ต่ัางจำากเครื�องมือตััวอื�น ๆ ท่ี่�ต้ัองใหค้วามใสใ่จำ เพื�อใหก้าร
ติัด้ตัั�งจัำด้การเป็นสิ�งท่ี่�เขา้ใจำและด้แ้ลรักษาได้้ง่ายี โด้ยีขณะ
น่� มนัรองรับการเขย่ีนด้้วยีภาษา TypeScript, JavaScript, 
Python, Java, C# และ .NET เราจำะยีงัคงจัำบตัาด้ม้นัต่ัอไป 
โด้ยีเฉพาะ หลังจำากท่ี่�ท่ี่มของ AWS รว่มกับ HashiCorp จัำบ
มอืกันเปดิ้ตััว ชุุด้เครื�องมือ Cloud Development Kit 
สำาหรบั Terraform ฉบบัที่ด้ลอง ซึ�งสามารถผู้ลิตัค่ากำาหนด้
ของ Terraform และควบคมุการสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
จำากแพลตัฟอร์มของ Terraform ผู้า่น CDK ได้้

Backstage
ประเมิน

หลายีองค์กรสรรหาวิธส่นบัสนนุและปรบัปรุงสภาพ
แวด้ล้อมการพฒันาของตันใหม้ค่วามสะด้วกยีิ�งขึ�น ด้้วยีการ
ตัั�งศัน้ยีห์รอืแพลตัฟอรม์สำาหรบันกัพฒันาขึ�นมา ยีิ�งองค์กร
มเ่ที่คโนโลย่ีและเครื�องมือมากเท่ี่าไหร ่ก็ควรใหค้วามสำาคัญ
กับการจัำด้ตัั�งมาตัรฐานระหว่างกันสกัร้ปแบบหนึ�งขึ�นมา 
เพื�อใหอ้งค์กรเดิ้นหนา้ไปในทิี่ศัที่างเด่้ยีวกัน ทัี่�งน่�ก็เพื�อให้
นกัพฒันาสนใจำไปท่ี่�การสรา้งนวัตักรรมและผู้ลิตัภัณฑ์เปน็
หลัก ได้้ใชุป้ระโยีชุน์จำากงานท่ี่�คนอื�นที่ำากันไว้ ไมเ่สย่ีเวลา
เริ�มสรา้งอะไรใหมจ่ำากศัน้ยี ์ฉะนั�นการมศ่ัน้ยีส์ง่เสริมนกั
พฒันา (developer portal) จำะชุว่ยีใหน้กัพฒันาร้ว่้าม่
บรกิารและแนวที่างปฏิิบติััอะไรใหใ้ชุบ้า้งภายีในหนว่ยีงาน 
Backstage เปน็แพลตัฟอรม์โอเพนซอร์สสำาหรบัสรา้งศัน้ยี์
สง่เสริมนกัพฒันาท่ี่�สร้างโด้ยี Spotify ท่ี่�รองรับการสร้างแม่
แบบซอฟต์ัแวรเ์พื�อใหก้ารขึ�นโครงการใหมท่ี่ำาได้้ง่ายี ชุว่ยี
รวบรวมเครื�องมือด้้านโครงสรา้งพื�นฐานไว้ด้้วยีกัน และเปน็
คลังเก็บเอกสารที่างเที่คนิคต่ัาง ๆ Backstage ม่

สถาปตััยีกรรมการออกแบบท่ี่�รองรับการต่ัอเติัมขยีายี จึำง
ที่ำาให้การเพิ�มความสามารถใหม ่หรอืการปรบัแต่ังระบบให้
เขา้กับระบบนเิวศัขององค์กรนั�น เปน็เรื�องท่ี่�ที่ำาได้้

Dremio
ประเมิน

Dremio เปน็คลาวด์้ด้าต้ัาเลคเอนจิำ�น ท่ี่�สามารถประมวลผู้ล
งานคิวรข่อ้มล้เชุงิตัอบโต้ักับด้าต้ัาเลคบนคลาวด์้ได้้โด้ยีตัรง 
เมื�อคุณใชุง้าน Dremio เพื�อพยีากรณ์แนวโนม้ คุณไมต้่ัอง
เสย่ีแรงบริหารไปปไ์ลนเ์พื�อสกัด้และแปลงขอ้มล้ไปเก็บท่ี่�
ด้าต้ัาแวร์เฮุาส์แยีกต่ัางหาก มันชุว่ยีแบง่ขอ้มล้ออกเปน็ชุุด้ 
เสมอืนร้ปแบบการนำาเข้าขอ้มล้ส้ด่้าต้ัาเลค และชุว่ยีปรบั
มมุมองผู้้ใ้ชุข้อ้มล้ใหม้ร้่ปแบบเด่้ยีวกัน แมว่้าเอนจิำ�นอยีา่ง 
Presto จำะเปน็ผู้้เ้ผู้ยีแพรเ่ที่คนคิการแยีกแหล่งเก็บขอ้มล้
ออกจำากหนว่ยีประมวลผู้ลขอ้มล้ ใหเ้ป็นท่ี่�ร้จั้ำก แต่ั Dremio 
นำาเที่คนิคดั้งกล่าวไปต่ัอยีอด้แล้วที่ำาได้้ด่้กว่า ทัี่�งในด้้าน
ประสทิี่ธภิาพ และการลด้ค่าใชุ้จ่ำายีด้้านบรหิารงานใหถ้ก้ลง
ไปอ่ก

DuckDB
ประเมิน

เปน็ระบบฐานข้อมล้แบบคอลัมน ์(columnar database) 
สามารถฝ่งัตััวเขา้กับโปรแกรมอื�นได้้ โด้ยีออกแบบมาเพื�อ
งานด้้านวิที่ยีาศัาสตัร์ขอ้มล้และงานวิเคราะหข์อ้มล้โด้ยี
เฉพาะ เนื�องจำากว่า นกัวิเคราะห์ขอ้มล้มกัใชุ้เวลาสว่น
สำาคัญกับการเตัรย่ีมข้อมล้ใหส้ะอาด้และการจำำาลองขอ้มล้
ใหด่้้บนเครื�องตััวเอง ก่อนจำะขยีบัขยีายีนำางานไปประมวล
ต่ัอบนเครื�องเซิรฟ์เวอรท่์ี่หลัง

แม้ในอด่้ตั เที่คโนโลยีร่ะบบฐานข้อมล้ถก้พฒันามานาน
หลายีที่ศัวรรษแล้วก็ตัาม แต่ัสว่นใหญท่ี่ำามาเพื�อใชุกั้บงาน
ระหว่างไคลแอนต์ั-เซริฟ์เวอรเ์ปน็หลัก ไมไ่ด้้ถก้ออกแบบให้

แพลตฟอร่ม์

สภาพุ่แวด้ล้อมท่ี่�โต้้ต้อบกับผูใ้ชข้้อง 

JupyterLab เป็น็วิวัฒนาการมาจัาก 

Jupyter Notebook โด้ยมันเอาค้วาม

สามารถเดิ้มท่ี่�ม ่มาเพุ่ิ�มเติ้มค้วามสามารถ

ให์มเ่ข้า้ไป็ ให์ส้ามารถลากวางเซลล์ต่้าง 

ๆ ได้้ ห์รอ่กด้แท็ี่บเพุ่่�อชว่ยเติ้มค้ำาท่ี่�เห์ล่อ

ให์เ้ต็้ม นอกจัากนั�นยงัมอ่่กห์ลายฟเีจัอรท่์ี่�

นา่สนใจัท่ี่�ยงัไมไ่ด้้กล่าวถ้ง

(JupyterLab)

Backstage เป็น็แพุ่ลต้ฟอรม์โอเพุ่น

ซอรส์สำาห์รบัสรา้งศููนยส์ง่เสรมินกัพุ่ฒันา 

(developer portal) ท่ี่�สรา้งโด้ย Spotify 

มนัชว่ยจััด้ตั้�งมาต้รฐานข้องเที่ค้โนโลย่

และเค้ร่�องมอ่ต่้าง ๆ ท่ี่�ท่ี่มกำาลังใชง้านอยู ่

และป็อ้งกันไมใ่ห์ร้ะบบนเิวศูข้อง

ซอฟต์้แวรน์ั�นกระจััด้กระจัายและมค่้วาม

ค้วามซบัซอ้น

(Backstage)

https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/getting_started/overview.html
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/jupyter
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/apache-atlas
https://github.com/amundsen-io/amundsen
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/home.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://aws.amazon.com/blogs/developer/introducing-the-cloud-development-kit-for-terraform-preview/
https://aws.amazon.com/blogs/developer/introducing-the-cloud-development-kit-for-terraform-preview/
https://backstage.io/
https://www.dremio.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/presto
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เหมาะสำาหรบัเปน็ฐานข้อมล้บนเครื�องนกัพฒันา เพื�อ
รองรบังานประเภที่ประมวลคิวรเ่ชิุงโต้ัตัอบ นกัวิเคราะหจึ์ำง
หาที่างหล่กเล่�ยีงขอ้จำำากัด้ดั้งกล่าว ด้้วยีการใชุ้เครื�องมอืท่ี่�
สามารถประมวลผู้ลขอ้มล้จำากหนว่ยีความจำำาแที่น ผู้า่น
เครื�องมอื เชุน่ Pandas หรือ data.table แมเ้ครื�องมอืเหล่า
น่�จำะใหผู้้ลลัพธ์เปน็ท่ี่�นา่พอใจำก็จำรงิ แต่ัก็มข่อ้จำำากัด้สำาคัญ 
คือขอ้มล้ท่ี่�นำามาวิเคราะห์จำะต้ัองมข่นาด้ใหญไ่มเ่กินหนว่ยี
ความจำำาท่ี่�มใ่นเครื�อง ซึ�งเราเหน็ว่า DuckDB แก้ขอ้จำำากัด้น่�
อยีา่งลงตััว จำากการเป็นระบบฐานข้อมล้แบบเชุงิคอลัมน์
แบบฝั่งตััว ท่ี่�ปรบัแต่ังประสทิี่ธภิาพใหเ้หมาะสำาหรบังาน
วิเคราะห์ขอ้มล้บนเครื�องนกัพฒันาโด้ยีเฉพาะ และยีงั
รองรบัขอ้มล้ท่ี่�มข่นาด้ใหญก่ว่าหนว่ยีความจำำาบนเครื�องได้้
ด้้วยี

K3s
ประเมิน

K3s เป็น Kubernetes ขนาด้เล็กท่ี่�สร้างมาเพื�อฝ่ังใน
อุปกรณ์ IoT หรือใชุ้กับระบบประมวลผู้ลไกลศั้นยี์ (edge 
computing)

จำากท่ี่� K3s อย้ี่ในร้ปแบบไบนาร่เด่้�ยีวท่ี่�สามารถที่ำางาน
ด้้วยีตััวเอง และแที่บไม่พึ�งพิงไลบราร่ใด้จำากระบบปฏิิบัติั
การ เลยีที่ำาให้ง่ายีต่ัอการใชุ้งานและด้้แล มันสลับเอา 
sqlite3 มาใชุ้เป็นตััวจัำด้เก็บข้อม้ลตัั�งต้ัน แที่นการใชุ ้
etcd แบบปกติั มันตััด้สินใจำลด้ขนาด้การใชุ้หน่วยีความ
จำำาลง ด้้วยีการนำาเอาทีุ่กส่วนงานสำาคัญมาประมวลไว้ใน
โปรเซสเด่้ยีวเท่ี่านั�น และเจำตันาลด้ขนาด้ไบนาร่ลง ด้้วยี
การตััด้เอาได้รเวอร์ตััวจัำด้เก็บข้อม้ลของผู้้้ให้บริการ
ภายีนอก และไลบราร่ท่ี่�เก่�ยีวข้องกับผู้้้ให้บริการคลาวด์้ ท่ี่�
ไม่จำำาเป็นกับการใชุ้งาน K3s ออกไปทัี่�งหมด้ ที่ำาให้ K3s 
เป็นตััวเลือกท่ี่�ด่้และน่าพิจำารณามากสำาหรับใชุ้ในสภาพ
แวด้ล้อมท่ี่�ที่รัพยีากรม่จำำากัด้

Materialize
ประเมนิ
Materialize เป็นระบบฐานข้อม้ลแบบสตัร่มมิ�ง 
(streaming database) ท่ี่�ชุ่วยีให้ผู้้้ใชุ้ประมวลผู้ลข้อม้ล
เฉพาะส่วนท่ี่�เพิ�มเข้ามา (incremental computation) 
โด้ยีไม่ใชุ้ไปป์ไลน์ประมวลข้อม้ลซับซ้อน ผู้้้ใชุ้เพ่ยีงเข่ยีน
คำาสั�งสร้างวิวในภาษา SQL มาตัรฐาน และเชุื�อม 
Materialize เข้ากับฐานข้อม้ลท่ี่�ต้ัองการจำะสตัร่มข้อม้ล
ออกมาเท่ี่านั�น ภายีใน Materialize ใชุ้เอนจิำ�นแบบ 
differential data flow ประมวลผู้ลข้อม้ลเฉพาะส่วนท่ี่�
เพิ�มเข้ามา เพื�อให้ได้้ผู้ลลัพธ์ท่ี่�ถ้กต้ัอง สอด้คล้องกัน และ
ใชุ้เวลาประมวลน้อยีท่ี่�สุด้ มันยีังต่ัางจำากระบบฐานข้อม้ล
ทัี่�ว ๆ ไป ตัรงท่ี่�มันไม่ม่ข้อจำำากัด้ที่างการสร้างวิว และการ
ประมวลผู้ลนั�นเกิด้ขึ�นแบบเร่ยีลไที่ม์

Pulumi
ประเมนิ

เราเหน็ความสนใจำใน Pulumi ค่อยี ๆ โตัขึ�นอยีา่งต่ัอเนื�อง 
Pulumi เป็นเครื�องมอืท่ี่�มาเติัมเต็ัมชุอ่งว่างท่ี่�มใ่นตัลาด้การ
กำาหนด้โครงสรา้งพื�นฐานด้้วยีโค้ด้ ท่ี่� Terraform เปน็เจ้ำา
ตัลาด้อย้ี ่แม้ Terraform เปน็ที่างเลือกท่ี่�พสิจ้ำนตั์ัวเองแล้ว 
แต่ัด้้วยีธรรมชุาติัการกำาหนด้เชุงิประกาศัของมัน ผู้้ใ้ชุจ้ำะ
ต้ัองที่นอย้ีกั่บการไมม่วิ่ธส่รา้งแอบแสตัรกชุนัท่ี่�ด่้พอ และ
การที่ด้สอบท่ี่�ที่ำาได้้อยีา่งจำำากัด้ ปกติัแล้วการใชุ้ Terraform 
จำะพอเพย่ีงหากโครงสรา้งพื�นฐานไมค่่อยีเปล่�ยีนแปลง แต่ั
ถ้าเปล่�ยีนกันตัลอด้เชุน่นั�น การจัำด้การด้้วยีภาษาโปรแกรม
จำรงิ ๆ จำะเหมาะกว่า 

Pulumi แตักต่ัางท่ี่�การกำาหนด้สามารถเขย่ีนด้้วยีภาษา 
TypeScript/JavaScript, Python และ Go ไมต้่ัองใชุภ้าษา
มารก์อัพ (markup language) หรือเที่มเพลตัใด้ ๆ มนัมุง่
เนน้ไปท่ี่�การจัำด้การสถาปตััยีกรรมแบบคลาวด์้เนท่ี่ฟ 

รองรับคอนเที่นเนอร ์เซริฟ์เวอรเ์ลสฟงัก์ชุนั และบรกิาร
ด้้านขอ้มล้ ของแต่ัละผู้้ใ้หบ้รกิาร อ่กทัี่�งยีงัรองรับ 
Kubernetes ได้้เป็นอยีา่งด่้ แม้ว่าเร็ว ๆ น่� AWS CDK จำะเข้า
มาท้ี่าชุงิตัลาด้ แต่ั Pulumi ยัีงคงเปน็เครื�องมือเด่้ยีวท่ี่�ไมข่ึ�น
กับผู้้ใ้หบ้รกิารรายีใด้ เราคาด้ว่า Pulumi จำะเป็นท่ี่�นยิีมกว่าน่� 
และหวังท่ี่�จำะได้้เหน็เครื�องมือและความร้้ใหมเ่กิด้ขึ�นรอบ ๆ 
เปน็ระบบนเิวศัสนบัสนนุกันและกัน

Tekton
ประเมิน

Tekton เปน็แพลตัฟอรม์นอ้งใหมส่ำาหรบัจัำด้การไปปไ์ลน์
การสง่มอบซอฟต์ัแวร ์(CD pipeline) บน Kubernetes 
แบบเนท่ี่ฟ ไมเ่พย่ีงแค่การติัด้ตัั�งหรือการใชุ้งานท่ี่�ที่ำามาเพื�อ 
Kubernetes โด้ยีเฉพาะเท่ี่านั�น สว่นการเขย่ีนไปป์ไลนย์ีงั
เปน็ (รซ่อรส์เสรมิ) (custom resource) ชุนดิ้หนึ�งของ 
Kubernetes เลยี นั�นหมายีความว่าคุณสามารถควบคุม
ไปปไ์ลนผ์ู้า่นเครื�องมือไคลแอนต์ัของ Kubernetes โด้ยีตัรง 
(ทัี่�ง CLI หรอื API) หรอืใชุป้ระโยีชุน์จำากความสามารถด้้าน
การจัำด้การที่รัพยีากรของ Kubernetes อยีา่งการย้ีอนกลับ
เวอรช์ุนัเก่าได้้ เปน็ต้ัน Tekton มฟ่อรแ์มตัท่ี่�มค่วามยีดื้หยุีน่ 
สามารถกำาหนด้ขั�นตัอนงานต่ัาง ๆ เป็นเงื�อนไข กำาหนด้งาน
ค้่ขนานกัน หรอืกำาหนด้งานสดุ้ท้ี่ายีเพื�อที่ำาหนา้ท่ี่�เก็บกวาด้
ได้้ ฯลฯ สง่ผู้ลใหเ้ราสามารถสร้างไปปไ์ลนเ์พื�อการด่้พลอยี
ท่ี่�ซบัซอ้นหรอืผู้สมผู้สานกันได้้อยีา่งหลากหลายี รองรับการ
ยีอ้นกลับเวอรช์ุนัเก่า หรอืการที่ยีอยีปล่อยีเวอร์ชุั�นใหม ่
และอ่กมากมายี Tekton เปดิ้โอเพนซอรส์ และม ่บริการ
บน GCP ใหเ้ลือกใชุ ้แมค้้่มอืใชุง้านจำะยีงัไมด่่้ท่ี่�สดุ้ และ
ชุุมชุนผู้้ใ้ชุย้ีงัไมใ่หญม่าก แต่ัการใชุ้ Tekton ของเรากับงาน
ระดั้บโปรดั้กชุนับน AWS ก็สำาเร็จำไปด้้วยีด่้

แพลตฟอร่ม์

K3s เป็น็ Kubernetes ข้นาด้เล็กท่ี่�สรา้งมาเพุ่่�อฝังั

ในอุป็กรณิ ์IoT ห์รอ่ใชกั้บระบบป็ระมวลผลไกล

ศูนูย ์(edge computing) โด้ยอาศูยัการตั้ด้เอา

ได้รเวอรตั์้วจััด้เก็บข้อ้มลูข้องผูใ้ห์บ้รกิารภายนอก 

และไลบรารท่่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับผูใ้ห์บ้รกิารค้ลาวด์้ ท่ี่�ไม่

จัำาเป็น็กับการใชง้านออกไป็ทัี่�งห์มด้ 

(K3s)

Materialize เป็น็ระบบฐานข้อ้มลูแบบสต้รม่มิ�ง 

(streaming database) ท่ี่�ชว่ยให์ผู้ใ้ชป้็ระมวลผล

ข้อ้มลูเฉพุ่าะสว่นท่ี่�เพุ่ิ�มเข้า้มา (incremental 

computation) โด้ยไมใ่ชไ้ป็ป็ไ์ลนป์็ระมวลข้อ้มูล

ซบัซอ้น

(Materialize)

https://pandas.pydata.org/
https://github.com/Rdatatable/data.table
https://duckdb.org
https://k3s.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html
https://etcd.io/
https://materialize.io/
https://github.com/TimelyDataflow/differential-dataflow
https://pulumi.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/python-3
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/go-language
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws-cloud-development-kit
https://tekton.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/custom-resources/
https://cloud.google.com/tekton
https://cloud.google.com/tekton
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
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Trust over IP stack
ประเมนิ

ปจัำจุำบนั มโ่จำที่ยีใ์หม ่ๆ ท่ี่�เข้ามาท้ี่าที่ายีวิธก่ารท่ี่�องค์กรและ
บุคคลต่ัาง ๆ สร้างความเชุื�อใจำระหว่างกันในโลกดิ้จิำทัี่ล 
ผู้ลักดั้นที่ำาใหเ้กิด้เปน็แนวคิด้ใหมเ่พื�อปรบัปรุงวิธก่ารพสิจ้ำน์
ตััวตัน วิธแ่บง่ปนัและพสิจ้ำนค์ณุลักษณะท่ี่�จำำาเป็นต่ัอการ
สรา้งความไว้วางใจำ และวิธก่ารที่ำาธุรกรรมท่ี่�มั�นคง ท่ี่�ด่้ขึ�น
กว่าเดิ้ม เรด้าหข์องเรามก่ารกล่าวถึงเที่คโนโลยีพ่ื�นฐานท่ี่�
เก่�ยีวขอ้งกับเรื�องน่� เชุน่  เอกลักษณแ์บบกระจำายีศัน้ย์ี และ 
ขอ้มล้รบัรองตััวตันท่ี่�พสิจ้ำนไ์ด้้ ซึ�งเปน็กญุแจำสำาคัญเพื�อเปดิ้
ที่างส้ร้่ปแบบความเชุื�อใจำที่างดิ้จิำทัี่ลยุีคใหมท่่ี่�กำาลังจำะมาถึง

อยีา่งไรก็ด่้ ปฏิิเสธไมไ่ด้้ว่าถ้าจำะใหค้นทัี่�งโลกยีอมรับวิธก่าร
ใหมเ่ชุน่น่� จำำาเปน็ต้ัองมม่าตัรฐานกลางเกิด้ขึ�นเพื�อกำากับ
ด้แ้ลที่างเที่คนคิใหเ้กิด้การแลกเปล่�ยีนกับมาตัรฐานรอบ
ขา้งได้้ มล้นิธ ิTrust over IP Foundation อันเปน็สว่นหนึ�ง
ของ Linux Foundation จึำงเกิด้มาเพื�อผู้ลักดั้นใหส้ิ�งน่�เกิด้
ขึ�น พวกเขาได้้แรงบนัด้าลใจำมาจำากมาตัรฐานโปรโตัคอล 
TCP/IP ท่ี่�คอยีเปน็สื�อกลางใหอิ้นเตัอรเ์นต็ัสามารถแลก
เปล่�ยีนขอ้มล้กันได้้ขา้มอุปกรณน์บัล้าน ๆ เครื�อง ที่างกลุ่ม
จึำงพยีายีามรา่งมาตัรฐานโด้ยีแบง่ออกเปน็ 4 ลำาดั้บชุั�นที่าง

ด้้านเที่คนคิและที่างด้้านการกำากับด้แ้ล ซึ�งสามารถด้เ้พิ�ม
เติัมได้้ท่ี่� ระดั้บขั�นของ Trust over IP หากองค์กรใด้กำาลัง
ที่บที่วนเรื�องระบบเอกลักษณ ์และวิธก่ารสร้างความเชุื�อใจำ
ที่างดิ้จิำทัี่ลกับระบบรอบขา้งอย้ีล่ะก็ เราแนะนำาใหพ้จิำารณา 
ToIP และเครื�องมอืสนบัสนนุของมนั อยีา่ง Hyperledger 
Aries

กี่าร่ใช�งาน Node อยา่งพร่�าเพร่ื�อ
เฝ่า้ระวัง

เที่คโนโลย่ีท่ี่�ได้้รบัความนยิีมสง้ มกัมแ่นวโนม้ท่ี่�จำะถก้นำาไป
ใชุอ้ยีา่งพรำาเพรื�อจำนเกินไป ดั้งเชุน่กระแส การใชุ้งาน 
Node อยีา่งพรำาเพรื�อ ท่ี่�กำาลังเกิด้ขึ�นอย้ีต่ัอนน่� อันเปน็
พฤติักรรมการใชุ้ Node โด้ยีไมไ่ตัรต่ัรองให้ถ่�ถ้วน หรอืใชุ้
มนัด้้วยีเหตัผุู้ลผู้ดิ้ ๆ ซึ�งมส่องคำาอ้างท่ี่�มกัถก้ยีกขึ�นมาใชุ้อย้ี่
ประจำำา

คำาอ้างแรก คือการใชุ ้Node ทัี่�งระบบเป็นเรื�องด่้เพราะจำะ
ได้้ด้แ้ลรกัษาง่ายี เป็นการใชุ้ภาษาโปรแกรมมิ�งเด่้ยีวกันทัี่�ง
ระบบ ซึ�งเราเห็นต่ัางว่า วิธผู่้สมใชุห้ลายีภาษาโปรแกรมมิ�ง
เขา้ด้้วยีกัน (Polyglot programming) ตัามความเหมาะสม

ของงานเป็นวิธท่่ี่�ด่้กว่า ซึ�ง Node เองเปน็เที่คโนโลย่ีท่ี่�ด่้เชุน่
กัน เพย่ีงแต่ัต้ัองใชุอ้ยีา่งเหมาะสม

เหตัผุู้ลท่ี่�สองท่ี่�มกัจำะถก้ยีกมาสนบัสนนุ คือเหตัผุู้ลด้้าน  
“ประสทิี่ธภิาพ” แม้ในปจัำจุำบนัจำะมผู่้ลการที่ด้สอบที่าง
ประสทิี่ธภิาพท่ี่�นา่เชุื�อถือออกมามากมายีใหเ้ปรย่ีบเท่ี่ยีบ 
แต่ัความเชุื�อในสมยัีเริ�มแรกท่ี่� Node ได้้รบัความนยิีมก็ยีงั
ฝ่งัใจำผู้้ค้นอย้ี ่ในขณะนั�น มนัเปน็เฟรมเวิรค์แรกท่ี่�นำาเที่คนคิ
การเขย่ีนโปรแกรมแบบ ไมบ่ล็อคหนว่ยีประมวลผู้ลยีอ่ยี 
(Nonblocking Programming Model) มาใชุอ้ยีา่งจำรงิจัำง 
เที่คนิคน่�ใหป้ระสทิี่ธภิาพท่ี่�ด่้มาก เมื�อใชุ้กับงานท่ี่�มก่าร
ติัด้ต่ัอกับ I/O มาก ๆ (ซึ�งเราเองได้้กล่าวถึงขอ้ด่้น่�ไปแล้วใน
งานเขย่ีนเรื�อง Node.js ในป ี2012) แต่ักับงานท่ี่�ใชุก้าร
ประมวลผู้ลที่างซพ่ย้่ีสง้ ๆ มนักลับไมใ่ชุท่ี่างเลือกท่ี่�ด่้เอา
เสย่ีเลยี เพราะธรรมชุาติัของรนัไที่มใ์นภาษา JavaScript 
นั�นจำะมห่นว่ยีประมวลผู้ลยีอ่ยีเพย่ีงหนว่ยีเด่้ยีว (Single-
threaded) เท่ี่านั�น ซึ�งหากมองกลับมาท่ี่�ปจัำจุำบนั 
แพลตัฟอรม์หรอืเฟรมเวิรก์อื�น ๆ ต่ัางก็มค่วามสามารถ 
การเขย่ีนโปรแกรมแบบไมม่ก่ารบล็อคออกมาแล้วเชุน่กัน 
ซึ�งบางตััวยีงัม ่API ท่ี่�เรย่ีบง่ายีและทัี่นสมยัีกว่าอ่กด้้วยี การ
ยีกประเด็้นด้้าน “ประสทิี่ธภิาพ” จึำงไมใ่ชุเ่หตัผุู้ลท่ี่�ฟงัขึ�น 
อ่กต่ัอไป

แพลตฟอร่ม์

มาต้รฐานน่�ถูกแบง่ออกเป็น็ 4 ลำาดั้บชั�น

ที่างด้้านเที่ค้นคิ้และที่างด้้านการกำากับ

ด้แูล โด้ยมุง่เป็า้ไป็ท่ี่�การสรา้งบรรทัี่ด้ฐาน

ข้องการจััด้การเอกลักษณิแ์บบกระจัาย

ศูนูย์ ให์อ้ยูใ่นรูป็แบบท่ี่�สามารถแลก

เป็ล่�ยนข้อ้มลูระห์ว่างกันได้้

(ระดั้บขั�นของ Trust over IP)

Node.js เป็น็เที่ค้โนโลยท่่ี่�ได้้รบัค้วามนยิม

สงู แต่้นั�นก็ไมท่ี่ำาให์ม้นัเห์มาะสมท่ี่�จัะใช้

สำาห์รบัที่กุอยา่ง ตั้วอยา่งเชน่ งานท่ี่�ต้้อง

ใชก้ารป็ระมวลผลที่างซพุ่่ยู่สงู ๆ ซ้�ง 

Node.js ก็เป็น็ตั้วเล่อกท่ี่�ไมด่่้เอาเสย่เลย 

เราจ้ังอยากเต่้อนเก่�ยวกับพุ่ฤติ้กรรมการ

ใช ้Node.js โด้ยไมไ่ต้รต่้รองให์ถ่้�ถ้วน 

ห์รอ่ใชม้นัด้้วยเห์ต้ผุลผดิ้ ๆ 

(การใชุง้าน Node อยีา่งพรำาเพรื�อ)

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/decentralized-identity
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/verifiable-credentials
https://trustoverip.org/
https://github.com/hyperledger/aries-rfcs/blob/master/concepts/0289-toip-stack/README.md
https://www.hyperledger.org/projects/aries
https://www.hyperledger.org/projects/aries
https://www.thoughtworks.com/TH/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/TH/radar/techniques/polyglot-programming
https://www.thoughtworks.com/TH/radar/languages-and-frameworks/javascript-as-a-first-class-language
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เฝ้าร่ะวัง

Airflow
นำาไปใชุ้

Airflow ยีงัคงเปน็เครื�องมอืติัด้ตัามขั�นตัอนงาน (workflow 
management tool) แบบโอเพนซอรส์ สำาหรบัสรา้งเปน็
ไปป์ไลนป์ระมวลขอ้มล้ในร้ปแบบกราฟแบบไมว่นทิี่ศั 
(Directed Acyclic Graph - DAG) ท่ี่�เราโปรด้และใชุกั้น
แพรห่ลายีท่ี่�สดุ้ โด้ยีเครื�องมอืประเภที่น่�แขง่ขนักันหนกัขึ�น 
ทัี่�งจำากกลุ่มท่ี่�เป็นโอเพนซอรส์ด้้วยีกัน เชุน่ Luigi และ 
Argo หรอืจำากกลุ่มธุรกิจำผู้้ใ้ห้บรกิาร เชุน่ Azure Data 
Factory หรอื AWS Data Pipeline อยีา่งไรก็ด่้ Airflow วาง
ตัำาแหนง่แตักต่ัางจำากตััวอื�น ตัรงท่ี่�สามารถกำาหนด้ขั�นตัอน
งานด้้วยีการเข่ยีนโปรแกรม แที่นการกำาหนด้ค่าในไฟล์
แบบไมเ่ขย่ีนโค้ด้ อ่กทัี่�งยีงัรองรบัการที่ด้สอบแบบอัตัโนมติัั 
เปดิ้โอเพนซอรส์ ใชุง้านได้้หลายีแพลตัฟอร์ม มชุ่อ่งที่าง
เชุื�อมต่ัอมากมายีกับระบบนิเวศัขอ้มล้ต่ัาง ๆ และมก่ลุ่มผู้้้
ใชุข้นาด้ใหญค่อยีชุว่ยีเหลือ แต่ัทัี่�งน่� Airflow ยีงัไมร่องรบั
สถาปัตัยีกรรมขอ้มล้แบบกระจำายีศ้ันย์ี เชุน่ ด้าต้ัาเมชุ 
เนื�องจำากมนัควบคมุขั�นตัอนงานแบบรวมศ้ันยีน์ั�นเอง

Bitrise
นำาไปใชุ้

Bitrise เปน็เครื�องมอืด้้าน CD ท่ี่�ที่ำาขึ�นเฉพาะแอปพลิเคชุนั
มอืถือ และยีงัมป่ระโยีชุน์อยีา่งมากในกระบวนการพัฒนา
แอปพลิเคชุนัมอืถือของเรา ท่ี่�เราอยีากจำะแนะนำาใหใ้ชุกั้น
มากกว่าน่� Bitrise ชุว่ยีให้การพฒันาแอปพลิเคชุนัมือถือ
ที่ำาได้้สะด้วก ตัั�งแต่ัการบลิด์้ การที่ด้สอบ และการด่้พลอยี 
โด้ยีเริ�มชุว่ยีเหลือตัั�งแต่ักระบวนการแรก ท่ี่�โค้ด้ยีงัอย้ีใ่น
เครื�องนกัพฒันา ไปจำนถึงกระบวนการสุด้ท้ี่ายี ท่ี่�จำะเอา
แอปพลิเคชุนัขึ�นแอปสโตัร ์มนัติัด้ตัั�งไมย่ีากเลยี และยีงั
เตัรย่ีมขั�นตัอนต่ัาง ๆ ท่ี่�จำำาเปน็สำาหรบัการพฒันา
แอปพลิเคชุนับนมือถือ ไว้ให้พรอ้มแล้ว

Dependabot
นำาไปใชุ้

ในบรรด้าเครื�องมอืท่ี่�ชุว่ยีอัพเด้ที่ไลบรารท่่ี่�เราพึ�งพา 
(dependencies) ให้ทัี่นสมยัีทัี่�งหมด้ Dependabot เปน็ตััว
เลือกแรกท่ี่�เราจำะนกึถึงก่อนเสมอ มนัเชุื�อมต่ัอและที่ำางาน
รว่มกับ GitHub ได้้อยีา่งแนบเนย่ีน โด้ยีมันจำะคอยีตัรวจำ
สอบว่าไลบรารใ่ด้ควรได้้รบัการอัพเด้ที่บา้ง แล้วจำะสง่คำาขอ
แก้ไข (pull request) มาให้อยีา่งอัตัโนมติัั สามารถเปิด้ใชุ้
กับที่กุโครงการภายีในองค์กร ที่ำาใหท่้ี่มต่ัาง ๆ สามารถรบั
การอัพเด้ที่ได้้อยีา่งง่ายีด้ายี หากไมไ่ด้้ใชุ ้Github ก็ไม่
เปน็ไร คณุยีงัใชุไ้ลบรารข่องมนัในบลิด์้ไปป์ไลนไ์ด้้อย้ี ่แต่ั
หากคณุสนใจำตััวเลือกอื�น อาจำลองพจิำารณา Renovate ท่ี่�
ครอบคลมุการเชุื�อมต่ัอกับผู้้ใ้หบ้รกิารต่ัาง ๆ ท่ี่�มากกว่า ซึ�ง
รวมทัี่�ง GitLab, Bitbucket และ Azure DevOps

Helm
นำาไปใชุ้

Helm เปน็ตััวจัำด้การแพ็กเกจำของ Kubernetes ท่ี่�มาพรอ้ม
กับ Chart Repository อันเปน็คลังเก็บแอปพลิเคชุนั 
Kubernetes อยีา่งเป็นที่างการท่ี่�ได้้รบัการด้แ้ลอยีา่งด่้ จำาก
ครั�งล่าสุด้ท่ี่�ได้้กล่าวถึงไป ระหว่างนั�น Helm 3 ก็ได้้ออกมา 
ซึ�งมก่ารเปล่�ยีนแปลงครั�งสำาคัญคือการเอา Tiller ออก ซึ�ง
เปน็คอมโพเนนท์ี่ไว้ควบคมุฝ่ั� งเซริฟ์เวอรท่์ี่�เคยีอย้ีใ่น Helm 
2 ซึ�งการตััด้ออกเชุน่น่� เปน็การบังคับใหก้ารเปล่�ยีนแปลง
คลัสเตัอรท์ี่ำาได้้จำากฝ่ั� งไคลแอนต์ัเท่ี่านั�น อันมข่อ้ด่้คือการ
แก้ไขจำะที่ำาได้้ตัามสทิี่ธิ�ของผู้้ใ้ชุท่้ี่�เรย่ีกคำาสั�ง Helm เข้ามา 
เราได้้ใชุ ้Helm กับงานของลก้ค้าหลายีโครงการด้้วยีกัน ซึ�ง
ความสามารถด้้านการจัำด้การสิ�งพึ�งพา (dependency 
management) การที่ำาเที่มเพลตั และกลไกฮุุกท่ี่�มนัมใ่ห ้ได้้

เฝ้าระวัง เฝ้าระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนำไปใช้ นำไปใช้
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https://airflow.apache.org/
https://github.com/spotify/luigi
https://github.com/argoproj/argo
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ตัามท่ี่�เหน็เหมาะสม Bokeh นั�นยีดื้หยุีน่ จำากท่ี่�มนัไมอ่นมุาน
ว่าเราจำะใชุ้งานมนัอยีา่งไร และเพื�อใหท้ี่ำางานได้้ มนัก็ไม่
พึ�งพาไลบรารอื่�นมากมายี (เหมอืนอยีา่ง pandas หรอื 
notebooks)

Concourse
ที่ด้ลอง

การจำะสร้างบลิด์้ไปปไ์ลน ์ท่ี่�สามารถบลิด์้และด่้พลอยี
ซอฟต์ัแวรไ์ปส้ส่ภาพแวด้ล้อมต่ัาง ๆ ได้้หลากหลายี ต้ัองการ
เครื�องมอืท่ี่�ใหค้วามสำาคัญกับเรื�อง “ไปป์ไลนแ์ละแพก็เกจำท่ี่�ได้้
” มาก่อนเรื�องอื�น นานมาแล้วเราใชุ ้Concourse เราก็ถก้ใจำ
หลายีอยีา่ง ตัั�งแต่ัวิธก่ารอันเรย่ีบง่ายีและยีดื้หยุีน่ กับหลักการ
ท่ี่�ว่าที่กุบลิด์้ต้ัองสรา้งเปน็คอนเที่นเนอรเ์สมอ และการบงัคับ
ใหก้ำาหนด้ ไปปไ์ลนด้์้วยีโค้ด้ (pipeline as code) เท่ี่านั�น ใน
ปจัำจุำบนัมนัได้้ปรบัปรุงใหส้ะด้วกต่ัอการใชุง้านมากขึ�น สว่นวิธ่
การอันเรย่ีบง่ายีของมนั ก็ได้้ผู้า่นบที่พสิจ้ำนข์องเวลาแล้วว่าด่้ ท่ี่�
ผู้า่นมามห่ลายีท่ี่มของเราและลก้ค้าท่ี่�ได้้ติัด้ตัั�งไปปไ์ลนข์นาด้
ใหญด้่้วยี Concourse แล้วประสบผู้ลสำาเรจ็ำ นอกจำากนั�น บอ่ยี
ครั�งท่ี่�เราใชุป้ระโยีชุนจ์ำากความยีดื้หยุีน่ของตััวเวิรค์เกอร ์ท่ี่�
สามารถที่ำางานจำากท่ี่�ใด้ก็ได้้ เชุน่ กรณก่ารที่ด้สอบการที่ำางาน
รว่มกันฮุารด์้แวรน์ั�นต้ัองติัด้ตัั�งบนเครื�องท่ี่�เชุื�อมต่ัออย้ีเ่ท่ี่านั�น

Dash
ที่ด้ลอง

ในเรด้าร์ฉบบัน่� เราได้้แนะนำาเครื�องมอืหลายีตััวด้้วยีกัน ท่ี่�
สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชุนัเพื�อใหผู้้้ใ้ชุเ้หน็ภาพหรอื
โต้ัตัอบกับขอ้มล้ได้้ เครื�องมอืในกลุม่น่�เก่งกว่าไลบรารส่ำาหรับ
สร้างกราฟทัี่�วไปอยีา่ง D3 เพราะชุว่ยีทีุ่น่แรงการสร้าง
แอปพลิเคชุนัวิเคราะหข์อ้มล้ จำากขอ้มล้ท่ี่�มอ่ย้ีแ่ล้ว Dash โด้ยี 
Plotly กำาลังได้้รบัความในนยิีมในหม้น่กัวิที่ยีาศัาสตัร์ขอ้มล้ 
จำากการเปน็เครื�องมอืท่ี่�สามารถสรา้งแอปพลิเคชุนัด้้านการ
วิเคราะหด้์้วยีภาษา Python มนัที่ำางานโด้ยีเข้าไปเพิ�มความ
สามารถใหมใ่หกั้บด้าต้ัาไลบรารใ่น Python คล้ายีกับท่ี่� Shiny 
ที่ำากับภาษา R แอปพลิเคชุนัพวกน่�ท่ี่�ถก้สรา้งขึ�น มกัจำะถก้

เรย่ีกกันอยีา่งติัด้ปากว่าเปน็ “แด้ชุบอรด์้” แต่ัความสามารถ
ของมนัที่ำาได้้มากกว่าท่ี่�สื�อไปไกล โด้ยี Dash เก่งพอจำะสรา้ง
แอปพลิเคชุนัท่ี่�รองรบัการต่ัอขยีายี และพรอ้มท่ี่�จำะใชุง้านได้้
จำรงิบนระบบโปรดั้กชุนั ต่ัางไปจำากเครื�องมอืในกลุ่มเด่้ยีวกัน 
อยีา่ง Streamlit หากคณุต้ัองนำาเสนอขอ้มล้เชุงิวิเคราะหท่์ี่�
สลับซบัซอ้นใหกั้บผู้้ใ้ชุฝ้่ั� งธุรกิจำ เราอยีากใหล้องพจิำารณา 
Dash แที่นการใชุโ้ซลชัุ้นท่ี่�ไมอ่าศัยัีการเขย่ีนโค้ด้ หรอืท่ี่�เขย่ีน
ได้้แต่ัเพย่ีงน้อยี อยีา่งท่ี่� Tableau มใ่ห้

jscodeshift
ที่ด้ลอง

การจำะด้แ้ลโค้ด้เบสขนาด้ใหญไ่มเ่คยีเป็นเรื�องง่ายี โด้ยี 
เฉพาะการไมเกรตัไปหาโค้ด้ใหม ่ท่ี่�บางฟเีจำอรไ์มร่องรบักับ
ของเดิ้ม (breaking change) ถึงแม้ IDE หลายี ๆ ตััวจำะ 
สามารถรแ่ฟคเตัอร์โค้ด้ได้้ แต่ัก็ใชุไ้ด้้เฉพาะกับงานท่ี่�ไมซ่บั
ซอ้นนกั หากเจำอกรณย่ีาก ๆ ก็อาจำจำะชุว่ยีไมไ่หว ต้ัองม่
มนษุยีเ์ขา้มาด้เ้อง เชุน่ ตัอนท่ี่�โค้ด้ของเราเปน็ไลบรารท่่ี่�ม่
ใครมาเรย่ีกใชุ้อยีา่งกว้างขวาง ทุี่กครั�งท่ี่�จำะแก้ไขอะไร และ
มโ่ค้ด้สว่นท่ี่�ไมร่องรับกับของเดิ้มอย้ีด้่้วยี นกัพฒันาจำะต้ัอง
ตัามไปแก้โค้ด้ของสว่นท่ี่�มาเรย่ีกใชุใ้หถ้ก้ต้ัองตัาม ซึ�งเปน็
งานท่ี่�ผู้ดิ้ได้้ง่ายีและใชุ้เวลา ความลำาบากน่�จำะบรรเที่าลงได้้ 
ถ้าใชุ ้jscodeshift ซึ�งเป็นชุุด้เครื�องมือสำาหรบัการรแ่ฟค
เตัอร์โค้ด้ในภาษา JavaScript และ TypeScript มันที่ำางาน
โด้ยีการคอมไพล์เปน็กราฟเอเอสท่ี่ (Abstract Syntax 
Trees - AST) ท่ี่�เราสามารถเข้าไปแก้ไขเปล่�ยีนแปลงร้ป
ขอ้มล้น่� ผู้า่นการใชุ้ตััวแปลงต่ัาง ๆ ท่ี่�มนัม ่API เตัรย่ีมไว้ให ้
(ยีกตััวอยีา่ง เชุน่ คณุสามารถเพิ�ม ลบ เปล่�ยีนชุื�อ พรอ็พเพ
อรต่์ั�ใด้ ๆ จำากคอมโพเนนท์ี่ท่ี่�มอ่ย้ีแ่ล้วได้้) จำากนั�นมนัจำะ
แปลง AST ท่ี่�ผู้า่นการแก้ไขแล้ว กลับไปเปน็โค้ด้ชุุด้ใหมใ่ห ้
นอกจำากน่� มันยีงัมาพร้อมกับเครื�องมือชุว่ยีเหลือการ
ที่ด้สอบเปน็ย้ีนติั ที่ำาให้คณุสามารถที่ด้สอบงานไมเกรตัโค้ด้
ด้้วยี jscodeshift แบบเขย่ีนการที่ด้สอบก่อนลงมอืที่ำา 
(test-driven development) เราเคยีใชุ้มนัตัอนท่ี่�เรา
พยีายีามจำะด้แ้ลระบบ design systems แล้วพบว่ามนัม่
ประโยีชุน์ด่้

ชุว่ยีใหก้ารจัำด้การแอปพลิเคชุนัตัลอด้ทัี่�งชุว่งชุวิ่ตัของมนัใน 
Kubernetes เป็นเรื�องง่ายีขึ�นมาก

Trivy
นำาไปใชุ้

ไปปไ์ลนส์ำาหรบัการสรา้งและการด่้พลอยีคอนเที่นเนอรใ์ด้ 
ๆ ควรรวมขั�นตัอนการสแกนความมั�นคงของคอนเที่นเนอร์ 
เขา้ไปด้้วยีเสมอ ในบรรด้าเครื�องมอืท่ี่�ด่้หลายีตััวในกลุ่มน่� 
Trivy เปน็เครื�องมอืตัรวจำจัำบชุอ่งโหว่ของคอนเที่นเนอรท่์ี่�
ท่ี่มของเราชุื�นชุอบเปน็พเิศัษ เราได้้ลองใชุทั้ี่�ง Clair และ 
Anchore Engine ไปแล้ว สิ�งท่ี่�ที่ำาให ้Trivy แตักต่ัางจำาก 
Clair คือมนัไมเ่พย่ีงแต่ัตัรวจำสอบคอนเที่นเนอรเ์ท่ี่านั�น แต่ั
ยีงัตัรวจำสอบไปถึงไลบรารท่่ี่�พึ�งพาในระดั้บโค้ด้อ่กด้้วยี การ
ท่ี่�มนัเปน็ไบนารเ่ด่้�ยีวท่ี่�ที่ำางานได้้เลยี ที่ำาใหติ้ัด้ตัั�งได้้ง่ายีกว่า
เครื�องมอืตััวอื�น นอกจำากน่� ขอ้ด่้ของ Trivy คือมนัเปดิ้โอ
เพนซอรส์ และรองรบัคอนเที่นเนอรป์ระเภที่ดิ้สโตัรเลส 
(distroless) อ่กด้้วยี

Bokeh
ที่ด้ลอง

Bokeh เปน็หนึ�งในไลบรารส่ำาคัญในภาษา Python สำาหรับ
วาด้กราฟ แสด้งแผู้นภาพขอ้ม้ล และสามารถแสด้งผู้ลบน
เบราว์เซอร์ได้้ ผู้า่น JavaScript มนัที่ำาใหก้ารใชุโ้ค้ด้ซำาเปน็
เรื�องง่ายีหากเท่ี่ยีบกับเครื�องประเภที่เด่้ยีวกันบนเด้สก์ที่อป 
เหมาะกับงานท่ี่�ต้ัองลองผู้ดิ้ลองถก้บนเว็บแอปพลิเคชุนั อ่ก
ทัี่�งมนัยีงัเปน็ไลบรารท่่ี่�ม่ความสมบ้รณ ์และมฟ่งัก์ชุนัครบครนั 
สิ�งท่ี่�เราชุอบเก่�ยีวกับ Bokeh ได้้แก่ การคงความสนใจำอย้ีกั่บ
การแสด้งผู้ลใหด่้้ และไมพ่ยีายีามก้าวก่ายีเรื�องอื�นท่ี่�ไมใ่ชุ่
หนา้ท่ี่� อยีา่งเรื�อง การรวบรวมขอ้ม้ล (ด้้ ggplot) หรอื การ
สรา้งเว็บแอปพลิเคชัุน (เชุน่ Shiny หรอื Dash การใชุ ้Bokeh 
จึำงเปน็เรื�องท่ี่�สะด้วกมาก หากการแยีกการจัำด้การออกจำากกัน
เชุน่น่� เป็นสิ�งสำาคัญสำาหรบัคณุ มันยีงัม่วิด้เจ็ำตัสำาหรับแสด้ง
ผู้ลบนเว็บมาให ้และยีงัสามารถใชุ้งานในโหมด้เซริฟ์เวอรไ์ด้้
ด้้วยี แต่ัคณุจำะเลือกใชุห้รอืไมใ่ชุค่วามสามารถเหล่าน่�ก็ได้้ 

เค์ร่ื�องมอื

Trivy เป็น็เค้ร่�องม่อต้รวจัจัับชอ่งโห์ว่ข้อง

ค้อนเที่นเนอร ์ซ้�งเป็น็ไบนารเ่ด่้�ยวท่ี่�

ที่ำางานได้้เลย ที่ำาให์ติ้้ด้ตั้�งได้้ง่ายกว่า

เค้ร่�องมอ่ตั้วอ่�น

(Trivy)

jscodeshift ชว่ยลด้ค้วามนา่ป็วด้ห์วัข้อง

การด้แูลโค้้ด้เบส JavaScript ข้นาด้ให์ญ่ ่

ซ้�งเราเค้ยใชม้นัต้อนท่ี่�เราพุ่ยายามจัะ

ด้แูลระบบ design systems แล้วพุ่บว่า

มนัมป่็ระโยชนด่์้

(jscodeshift)

https://pandas.pydata.org/
https://concourse-ci.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/pipelines-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/d3
https://plotly.com/dash/
https://shiny.rstudio.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/streamlit
https://github.com/facebook/jscodeshift
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/design-systems
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/container-security-scanning
https://github.com/aquasecurity/trivy
https://github.com/quay/clair
https://github.com/anchore/anchore-engine
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/distroless-docker-images
https://bokeh.org/
http://ggplot.yhathq.com/
https://shiny.rstudio.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/dash


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

23  | TECHNOLOGY RADAR

Kustomize
ที่ด้ลอง

Kustomize เป็นเครื�องมือไว้จัำด้การและแก้ไขไฟล์มานิ
เฟสต์ั (manifest files) ของ Kubernetes ท่ี่�คุณสามารถ
เลือกดั้ด้แปลงร่ซอร์สพื�นฐานใด้ ๆ ของ Kubernetes 
ก่อนท่ี่�มันจำะถ้กติัด้ตัั�งลงในสภาพแวด้ล้อมต่ัาง ๆ ใน
ปัจำจุำบันคำาสั�ง kubectl ก็รองรับ Kustomize โด้ยีตัรง
แล้วด้้วยี เราชุอบท่ี่�มันชุ่วยีรักษาโค้ด้ให้ ไม่ซำาซ้อนกัน 
(DRY) หากจำะเปร่ยีบเท่ี่ยีบกับ Helm ท่ี่�พยีายีามจำะเป็น
หลายีอยี่าง ไม่ว่าจำะเป็นตััวจัำด้การแพ็คเกจำ ตััวจัำด้การ
เวอร์ชุัน เป็นต้ัน เราพบว่า Kustomize นั�นด้ำาเนินตัาม
รอยีปรัชุญาของ Unix มากกว่า นั�นคือ การที่ำาสิ�งหนึ�ง
เพ่ยีงสิ�งเด่้ยีวให้ด่้ และการเคารพว่าเอาท์ี่พุตัของ
โปรแกรมหนึ�ง สามารถต่ัอเป็นอินพุตัของอ่กโปรแกรม
หนึ�งได้้เสมอ

MLflow
ที่ด้ลอง

MLflow เป็นเครื�องมือโอเพนซอร์สสำาหรับ ติัด้ตัามการ
ที่ด้ลองของแมชุชุ่นเลิร์นนิง และการจัำด้การโมเด้ล
แมชุชุ่นเลิร์นนิงตัลอด้ทัี่�งกระบวนการ การจำะพัฒนา
และวิวัฒน์โมเด้ลแมชุชุ่นเลิร์นนิงประกอบไปด้้วยีขั�น
ตัอนต่ัาง ๆ ตัั�งแต่ั เริ�มที่ำาการที่ด้ลอง ติัด้ตัามผู้ลของการ
ที่ด้ลอง และคอยีติัด้ตัามและปรับแต่ังประสิที่ธิภาพของ
โมเด้ล ซึ�ง MLFLow ชุ่วยีอำานวยีความสะด้วกตัลอด้ทัี่�ง
กระบวนการ ผู้่านการที่ำางานร่วมกับมาตัรฐานเปิด้ต่ัาง 
ๆ และการเชุื�อมต่ัอกับเครื�องมืออื�น ๆ ในระบบนิเวศั 
นอกจำากน่� บริการ MLFlow บนคลาวด์้ท่ี่�บริหารโด้ยี 
Databricks ก็ม่และรองรับทัี่�ง AWS และ Azure ซึ�ง
บริการน่�สมบ้รณ์ขึ�นมากในเวลาอันรวด้เร็ว จำากท่ี่�เราได้้
ใชุ้ก็ให้ผู้ลด่้ มันเป็นเครื�องมือท่ี่�ด่้ท่ี่เด่้ยีวสำาหรับจัำด้การ
และติัด้ตัามโมเด้ล และรองรับวิธ่การใชุ้งานผู้่านทัี่�ง API 
และ UI อยี่างไรก็ตัาม ความกังวลเด่้ยีวของเราท่ี่�ม่ คือด้้
เหมือน MLflow พยีายีามจำะเป็นทีุ่กอยี่างมากเกินไปใน
แพลตัฟอร์มเด่้ยีวกัน เชุ่น มันสามารถให้บริการและให้
คะแนนโมเด้ลได้้อ่กด้้วยี

Pitest
ที่ด้ลอง

วิธก่ารที่ด้สอบทัี่�วไปจำะมุง่ไปท่ี่�การตัรวจำสอบว่าโค้ด้โปรดั้ก
ชุนัของเราที่ำางานถก้ต้ัองตัามท่ี่�ควรหรอืไม ่อยีา่งไรก็ด่้ 
บางท่ี่เราอาจำจำะเผู้ลอ สรา้งโค้ด้การที่ด้สอบท่ี่�ไมส่มบ้รณ์
หรอืไรป้ระโยีชุนข์ึ�นมา จำนมค่วามมั�นใจำผู้ดิ้ ๆ ว่าโค้ด้เรายีงั
ที่ำางานได้้ถก้ต้ัองอย้ี ่ซึ�งการที่ด้สอบแบบมวิเที่ชุนั 
(mutation testing) สามารถตัรวจำจัำบปญัหาน่�ได้้ โด้ยีมัน
จำะที่ำาหนา้ท่ี่�ประเมนิคณุภาพของโค้ด้ชุุด้ที่ด้สอบ และชุว่ยี
ใหพ้บกรณแ่ปลก ๆ ท่ี่�ยีากจำะสงัเกตั  การที่ด้สอบมวิเที่ชุนั
ที่ำางานโด้ยีการเขา้แก้ไขโค้ด้โปรดั้กชุนัของเรา แล้วลอง
เรย่ีกที่ด้สอบด้ ้โด้ยีหวังว่าการที่ด้สอบจำะตัรวจำพบขอ้ผู้ดิ้
ปกติัท่ี่�ใสเ่ขา้ไปได้้ แต่ัหากผู้ลการที่ด้สอบยีงัคงผู้า่นอย้ี ่
แสด้งว่าคณุภาพชุุด้ที่ด้สอบนั�นยีงัไมด่่้พอ ต้ัองได้้รบัการ
ปรบัปรุง ท่ี่มของเราได้้ใชุ ้Pitest มาสกัระยีะแล้วได้้ผู้ลด่้ จึำง
อยีากแนะนำาใหใ้ชุต่้ัอ เพื�อใชุป้ระเมินคณุภาพของชุุด้
ที่ด้สอบของคณุ มนัเหมาะแก่การใชุ้กับโครงการท่ี่�เขย่ีนด้้วยี
ภาษา Java แต่ัหากคณุใชุภ้าษาอื�นอย้ี ่ก็ลองที่างเลือกอยีา่ง 
Stryker ด้้ก็ได้้

Sentry
ที่ด้ลอง

Sentry เปน็เครื�องมอืสำาหรบัมอนเิตัอรแ์อปพลิเคชุนั ท่ี่�
สนใจำไปท่ี่�การรายีงานความผู้ดิ้ปกติัของระบบ เครื�องมือ
ประเภที่น่� แตักต่ัางจำากเครื�องมอืจัำด้การล็อกบนัทึี่ก
เหตักุารณทั์ี่�วไป อยีา่ง ELK Stack ตัรงท่ี่�มนัจำะเนน้ความ
สามารถไปท่ี่�การค้นพบ สืบหา และแก้ไขขอ้ผู้ดิ้ปกติัโด้ยี
เฉพาะ Sentry เปน็แอปพลิเคชุนัท่ี่�มม่าสกัพกัใหญ ่และ
รองรบัหลายีภาษาและเฟรมเวิรค์ เราได้้ใชุ้มนัในหลายี ๆ 
โครงการ ซึ�งเราก็ได้้ใชุป้ระโยีชุนจ์ำากการติัด้ตัามความผู้ดิ้
ปกติั มันชุว่ยีบอกได้้ว่าคอมมทิี่ใด้ เปน็ตััวแก้ไขความผู้ดิ้
ปกติันั�น ๆ  และคอยีแจ้ำงเตืัอนเมื�อพบว่า ม่ความผู้ดิ้ปกติัใด้
ท่ี่�หายีไปแล้วกลับขึ�นมาอ่ก อันเนื�องจำากข้อผู้ดิ้พลาด้ใน
ระบบ

ShellCheck
ที่ด้ลอง

แม้เครื�องมือชุว่ยีเหลือด้้านโครงสรา้งพื�นฐานจำะด่้ขึ�นมาก
เพย่ีงใด้ แต่ัการใชุ้เชุลล์สครปิต์ัก็ยีงัเหมาะกับบาง
สถานการณอ์ย้ีด่่้ เปน็ความจำรงิท่ี่�ว่า ไวยีกรณ์ของภาษา
เชุลล์สครปิต์ัเรย่ีกได้้ว่าเป็นภาษาลึกลับเลยีท่ี่เด่้ยีว อาจำเปน็
เพราะว่า เราไมค่่อยีจำะได้้ใชุ้มนับอ่ยีเท่ี่าไหรน่กั นั�นที่ำาให้
เราชุื�นชุอบ ShellCheck ซึ�งเป็นเครื�องมือตัรวจำสอบร้ป
แบบและไวยีากรณ์ (linter) สำาหรบัเชุลล์ครปิต์ั สามารถสั�ง
การได้้ผู้า่นชุุด้บรรทัี่ด้คำาสั�ง หรอืที่ำางานเป็นสว่นหนึ�งของบิ
ลด์้ หรอืท่ี่�ด่้ไปกว่านั�น สามารถใชุเ้ปน็สว่นเสรมิรว่มกับ IDE 
เจ้ำาดั้งต่ัาง ๆ ShellCheck สามารถตัรวจำสอบรายีละเอ่ยีด้
ได้้หลายีรอ้ยีปญัหา โด้ยีปญัหาเหล่านั�นได้้ถก้ระบุรายี
ละเอ่ยีด้ไว้ในวิกิเพจำ เพื�อความสะด้วก เครื�องมือและ IDE 
ต่ัาง ๆ ก็จำะมท่ี่างเชุื�อมโยีงไปหาวิกิเพจำเหล่านั�นใหต้ัอนพบ
เจำอปญัหา 

Stryker
ที่ด้ลอง

Stryker เปน็นอ้งใหมใ่นกลุ่มเครื�องมือที่ด้สอบคณุภาพของ
ชุุด้ที่ด้สอบ (mutation testing) มค่วามสามารถคล้ายีกับ 
Pitest ท่ี่�สามารถใชุ้เปน็เครื�องมือวัด้คณุภาพชุุด้ที่ด้สอบท่ี่�ม่
อย้ี ่ท่ี่มของเราใชุ้มนักับโครงการต่ัาง ๆ ท่ี่�พฒันาด้้วยี 
JavaScript แล้วได้้ผู้ลเปน็ท่ี่�นา่พอใจำ มนัยีงัรองรับภาษาอื�น 
อยีา่ง C# และ Scala ด้้วยีเชุน่กัน Stryker ใชุง้านง่ายีและ
ปรบัแต่ังได้้หลากหลายี จำากท่ี่�ได้้ใชุ้งาน มนัชุว่ยีเพิ�มความ
ครอบคลมุของชุุด้ที่ด้สอบ และความมั�นใจำในแอปพลิเคชุนั
ท่ี่�เรากำาลังสง่มอบใหล้ก้ค้า

Terragrunt
ที่ด้ลอง

เราใชุ้ Terraform อยีา่งหนกั เพื�อสรา้งและจัำด้การ
โครงสร้างพื�นฐานของคลาวด์้ จำากการใชุง้านมันกับงาน
ขนาด้ใหญ ่ท่ี่�ต้ัองแบง่งานออกเป็นโมด้ล้ยีอ่ยีแล้วค่อยีร้อยี

เค์ร่ื�องมอื

Kustomize เป็น็เค้ร่�องมอ่ไว้จััด้การและ

แก้ไข้ไฟล์มานเิฟสต์้ (manifest files) 

ข้อง Kubernetes ท่ี่�ค้ณุิสามารถเล่อก

ดั้ด้แป็ลงรซ่อรส์พุ่่�นฐานใด้ ๆ ข้อง 

Kubernetes ก่อนท่ี่�มนัจัะถกูติ้ด้ตั้�งลงใน

สภาพุ่แวด้ล้อมต่้าง ๆ

(Kustomize)

Sentry เป็น็เค้ร่�องมอ่สำาห์รบัมอนเิต้อร์

แอป็พุ่ลิเค้ชัน ท่ี่�สนใจัไป็ท่ี่�การรายงาน

ค้วามผดิ้ป็กติ้ข้องระบบ มนัชว่ยให์ท่้ี่ม

ข้องเราสามารถติ้ด้ต้ามค้วามผดิ้ป็กติ้ 

บอกได้้ว่าค้อมมทิี่ใด้เป็น็ตั้วแก้ไข้ค้วาม

ผดิ้ป็กติ้นั�น ๆ  และค้อยแจ้ังเต่้อนเม่�อพุ่บ

ว่า มค่้วามผดิ้ป็กติ้ใด้ท่ี่�ห์ายไป็แล้วกลับ

ข้้�นมาอ่ก อันเน่�องจัากข้อ้ผดิ้พุ่ลาด้ใน

ระบบ

(Sentry)

https://kustomize.io/
https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/overview/
https://wiki.c2.com/?DontRepeatYourself
https://wiki.c2.com/?DontRepeatYourself
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/helm
https://mlflow.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/experiment-tracking-tools-for-machine-learning
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/experiment-tracking-tools-for-machine-learning
https://databricks.com/product/managed-mlflow
https://databricks.com/product/managed-mlflow
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure
http://pitest.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/stryker
https://sentry.io/
https://www.elastic.co/elk-stack
https://www.shellcheck.net/
https://stryker-mutator.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/pitest
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
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รวมกันท่ี่หลัง ท่ี่มเราเจำอว่า มโ่ค้ด้บางสว่นระหว่างโมด้ล้ท่ี่�
เขย่ีนซำาซอ้นกันอยีา่งหล่กเล่�ยีงไมไ่ด้้ อันเกิด้จำากขอ้จำำากัด้
ของ Terraform เอง ซึ�งปญัหาน่�ท่ี่มเราแก้ด้้วยีการใชุ ้
Terragrunt ซึ�งเปน็ไลบรารข่นาด้เล็กท่ี่�ครอบ Terraform 
ไว้บาง ๆ ท่ี่�เพิ�มความสามารถตัามแนวปฏิิบติััท่ี่� Yevgeniy 
Brikman แนะนำาไว้ในหนงัสอื Terraform: Up and 
Running ท่ี่�เขาเปน็คนแต่ัง เราพบว่า Terragrunt ชุว่ยีได้้
มาก เพราะมนัสนบัสนนุใหเ้รากำาหนด้โมด้ล้เปน็เวอรช์ุนั 
และการสรา้งโมด้ล้ท่ี่�ใชุซ้ำาได้้ในสภาพแวด้ล้อมท่ี่�แตักต่ัาง
กัน สว่นความสามารถด้้านฮุุก (lifecycle hook) เปน็อ่ก
คณุสมบติััท่ี่�มป่ระโยีชุนแ์ละชุว่ยีเพิ�มความยีดื้หยุีน่ในการ
ที่ำางาน สว่นในเรื�องการที่ำาเปน็แพก็เกจำ Terragrunt มข่อ้
จำำากัด้เด่้ยีวกันกับ Terraform ท่ี่�ว่า มนัไมม่วิ่ธชุ่ดั้ ๆ ในการ
กำาหนด้แพก็เกจำ หรอืการอ้างอิงระหว่างแพก็เกจำท่ี่�
เก่�ยีวขอ้งกัน ซึ�งก็สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหนา้ ด้้วยีการที่ำา
เปน็โมด้ล้ยีอ่ยี ๆ แล้วระบุเวอรช์ุนัผู้า่นการใชุแ้ท็ี่กของ Git

tfsec
ที่ด้ลอง

ความมั�นคงเป็นหน้าท่ี่�ของทุี่กคนไมใ่ชุข่องใครคนใด้คนหนึ�ง
 และการตัรวจำพบความเส่�ยีงตัั�งแต่ัเนิ�น ๆ ยีอ่มด่้กว่าการ
พบปญัหาในภายีหลังเสมอ

เราได้้กล่าวถึงเที่คนคิ การกำาหนด้โครงสรา้งพื�นฐานด้้วยี
โค้ด้ ไปบอ่ยีครั�ง ซึ�ง Terraform เปน็ตััวเลือกแรก ๆ สำาหรบั
ใชุบ้รหิารสภาพแวด้ล้อมบนคลาวด์้ เราสามารถนำา tfsec 
มาใชุร้ว่มกับ Terraform เพื�อพเิคราะหต์ัรวจำหาความเส่�ยีง
ด้้านความมั�นคงท่ี่�มโ่อกาสเปน็ไปได้้ จำากท่ี่�เราใชุ้งานมา มัน
ใหผู้้ลค่อนขา้งเปน็ท่ี่�นา่พอใจำเลยีท่ี่เด่้ยีว เครื�องมือน่�
สามารถติัด้ตัั�งและใชุง้านได้้สะด้วก จึำงเปน็ที่างเลือกอัน
ยีอด้เยี่�ยีมสำาหรบัท่ี่มท่ี่�มุง่มั�นจำะปดิ้ความเส่�ยีงด้้านความ
มั�นคง เพื�อปอ้งกันความเสย่ีหายีท่ี่�อาจำเกิด้

tfsec เตัรย่ีมกฎการตัรวจำสอบสำาเรจ็ำร้ปสำาหรบัการที่ำางาน
รว่มกับผู้้ใ้หบ้รกิารคลาวด์้เจ้ำาต่ัาง ๆ ใหพ้รอ้ม รองรับทัี่�ง 

AWS และ Azure หากท่ี่มกำาลังใชุง้าน Terraform อย้ีแ่ล้ว 
การใชุ้ tfsec รว่มด้้วยี จึำงเปน็การสง่เสริมกันด่้

Yarn
ที่ด้ลอง

Yarn ยีงัคงเป็นเครื�องมือบรหิารจัำด้การแพ็คเกจำในด้วงใจำ
ของหลายี ๆ ท่ี่ม ขณะเด่้ยีวกัน Yarn 2 ท่ี่�เพิ�งออกก็ด้น้า่
สนใจำเอามาก มก่ารปรับปรุงและพัฒนาความสามารถไป
อยีา่งมากมายีจำากเวอร์ชุนัก่อนหนา้ นอกจำากท่ี่�มนัปรบัปรุง
ใหเ้วิรค์เสปซใชุ้งานง่ายีขึ�นแล้ว ยีงันำาเสนอคอนเซป็ต์ัใหม ่
zero-installs เขา้มา ซึ�งชุว่ยีใหน้กัพฒันาสามารถรันงาน
ได้้ทัี่นท่ี่หลังจำากโคลนโปรเจำกต์ัลงมา โด้ยีไมต้่ัอง
ด้าวนโ์หลด้ไลบรารก่่อน ทัี่�งน่� ก็ต้ัองระวังไว้ด้้วยี เพราะ 
Yarn 2 มก่ารเปล่�ยีนแปลงบางอยีา่งท่ี่�ไมร่องรับความ
สามารถท่ี่�มใ่นเวอร์ชุนัก่อน ที่ำาให้การอัพเกรด้นั�นค่อนขา้ง
ยุีง่ยีากไมต่ัรงตััว นอกจำากนั�น มนัยีงัเปิด้ใชุง้านสภาพ
แวด้ล้อมแบบใหม ่ท่ี่�เปน็แบบ plug’n’play (PnP) มาให้
ตัั�งแต่ัต้ัน ซึ�งขณะน่� React Native ยีงัไมส่ามารถที่ำางาน
รว่มกับสภาพแวด้ล้อมแบบ PnP ได้้ ซึ�งท่ี่มมท่ี่างเลือกคือ
ปดิ้การใชุง้าน PnP ไปก่อน หรอืใชุ ้Yarn 1 ต่ัอไป แต่ัหาก
จำะใชุ ้Yarn 1 จำรงิ ๆ ก็ต้ัองตัระหนกัไว้ด้้วยีว่า ขณะน่� Yarn 
1 ได้้เขา้ส้โ่หมด้บำารุงรักษา (maintenance mode) 
เรย่ีบร้อยีแล้ว

CML
ประเมิน

ในเรด้าร์ฉบบัท่ี่�แล้ว เราพด้้ถึงเที่คนิคการ สง่มอบอยีา่งต่ัอ
เนื�องสำาหรบัแมชุชุน่เลิรน์นงิ (CD4ML) ไปแล้ว ในฉบบัน่� 
เราอยีากให้ความสนใจำกับเครื�องมือตััวใหมท่่ี่�ด้ม้แ่วว ท่ี่�ชุื�อ
ว่า Continuous Machine Learning หรอื CML ท่ี่�ถก้
พฒันาโด้ยีกลุ่มเด่้ยีวกันท่ี่�สรา้ง DVC ขึ�นมา CML มุง่เป้าจำะ
นำาหลักปฏิิบติััที่างวิศัวกรรมในด้้าน CI/CD มาใชุกั้บงาน AI 
และ ML แล้วเลือกใชุชุุ้ด้เครื�องมือเดิ้มท่ี่�นกัพฒันาคุ้นชุิ�นอย้ี่

แล้ว เอามาจัำด้ระเบย่ีบใหม ่ที่ำาเป็นโครงสร้างพื�นฐาน
สำาหรบัที่ำา MLOps แที่นการสรา้ง AI แพลตัฟอรม์ขึ�นมา
ใหมโ่ด้ยีเฉพาะ เราชุอบท่ี่�มนัใหค้วามสำาคัญกับการรองรบั 
DVC อันเปน็สญัญาณท่ี่�ด่้ว่าเครื�องมือตััวน่�กำาลังเติับโตั

Eleventy
ประเมิน

พวกเราชุอบแนวคิด้ของพวก เครื�องมือก่อกำาเนดิ้เว็บไซต์ั
สแตัติัก (static site generator) มานานแล้ว เราจำะใชุม้นั
เสมอหากเหมาะโอกาส เพราะมันชุว่ยีหล่กเล่�ยีงความซบั
ซอ้นและใหป้ระสทิี่ธภิาพท่ี่�ด่้ Eleventy เป็นเครื�องมอืท่ี่�อย้ี่
มาหลายีปแีล้ว แต่ัเพึ�งจำะเข้าตัาเรา จำากท่ี่�มนัมค่วาม
สมบ้รณม์ากขึ�น และจำากท่ี่�เครื�องมือท่ี่�เราเคยีโปรด้อยีา่ง 
Gatsby.js แสด้งปญัหาด้้านการรองรบัการขยีายีออกมา 
โด้ยี Eleventry นั�นเรย่ีนร้้ได้้ง่ายี ชุว่ยีขึ�นเว็บไซต์ัได้้เรว็ เรา
ยีงัชุอบความง่ายีในการสร้างมาร์คอัพท่ี่�มค่วามหมายี 
(semantic markup) ผู้า่นเที่มเพลตัท่ี่�มนัเตัรย่ีมให ้(ซึ�ง
ที่ำาให้ผู้้ใ้ชุเ้ขา้ถึงเว็บไซต์ัได้้สะด้วกขึ�น) และมวิ่ธแ่บง่หนา้
การแสด้งผู้ล (pagination) ท่ี่�เรย่ีบง่ายีแต่ัใหผู้้ลด่้

Flagger
ประเมิน

การใชุ้ เซอร์วิสเมชุ และเอพ่ไอเกตัเวยี์ ชุ่วยีให้การ
กระจำายีโหลด้ภายีในคลัสเตัอร์ของไมโครเซอร์วิสใด้ ๆ 
ที่ำาได้้สะด้วก Flagger ใชุ้ความสามารถน่�ปรับแต่ัง
ปริมาณโหลด้ท่ี่�วิ�งไปหาเซอร์วิสใด้ ๆ เพื�อที่ด้สอบความ
พร้อมของเซอร์วิสนั�นตัอนท่ี่�มันม่เวอร์ชัุนใหม่ออกมา ซึ�ง
ความสามารถน่�เป็นสิ�งท่ี่�เที่คนิคอยี่าง แคนาร่ร่ล่ส 
(canary releases) และการด่้พลอยีแบบบล้กร่น (blue/
green deployment) นั�นต้ัองการ โด้ยี Flagger 
สามารถที่ำางานร่วมกับพร็อกซ่ยีอด้นิยีมต่ัาง ๆ (เชุ่น 
Envoy และ Kong) เพื�อที่ยีอยีป้อนร่เควสเข้าส้่เซอร์วิส 
และรายีงานผู้ลความสำาเร็จำของเซอร์วิสใหม่ เราชุอบท่ี่�

เค์ร่ื�องมอื

Flagger เป็น็เค้ร่�องมอ่ท่ี่�ชว่ยในการป็รบั

แต่้งป็รมิาณิโห์ลด้ท่ี่�วิ�งไป็ห์าเซอรวิ์สใด้ ๆ 

เพุ่่�อที่ด้สอบค้วามพุ่รอ้มข้องเซอรวิ์สนั�น

ต้อนท่ี่�มเ่วอรช์นัให์มอ่อกมา ซ้�งจัะสะด้วก

มากเม่�อต้้องที่ำางานท่ี่�เก่�ยวกับเซอรวิ์

สเมช และเอพุ่ไ่อเกต้เวย ์

(Flagger)

https://github.com/gruntwork-io/terragrunt
https://www.oreilly.com/library/view/terraform-up-and/9781491977071/
https://www.oreilly.com/library/view/terraform-up-and/9781491977071/
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
https://yarnpkg.com/
https://yarnpkg.com/advanced/migration
https://classic.yarnpkg.com/en/docs/pnp/
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://cml.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/dvc
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/static-site-generators
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/static-site-generators
https://www.11ty.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/gatsby-js
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://flagger.app/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/1-canary
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/1-canary
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/kong-api-gateway
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มันที่ำาให้แนวปฏิิบัติัท่ี่�ด่้เชุ่นน่�เป็นจำริงได้้ง่ายีขึ�น คนจำะได้้
หันมาใชุ้กันมากกว่าน่� และแม้ว่ามันจำะถ้กพัฒนาและ
สนับสนุนโด้ยี Weaveworks แต่ัมันที่ำางานได้้อยี่างอิสระ 
ไม่ขึ�นกับเครื�องมืออื�น ๆ ของ Weaveworks แต่ัอยี่างใด้

gossm
ประเมิน

เมื�อต้ัองการเชุื�อมต่ัอกับเซิร์ฟเวอร์บน AWS เป็นท่ี่�แนะนำา
กันว่าควรเชุื�อมต่ัอผู้่านเครื�องบาสเต่ัยีน (bastion host) 
แที่นการเชืุ�อมต่ัอตัรง ๆ

แต่ัการจำะต้ัองสร้างเครื�องบาสเต่ัยีนขึ�นมาเพ่ยีงเพื�อจุำด้
ประสงค์น่�เท่ี่านั�น อาจำด้้ไม่คุ้มและยุี่งยีากเกินไป เป็น
สาเหตัุท่ี่� AWS ถึงม่บริการ AWS Systems Manager’s 
Session Manager ให้คุณสามารถมุด้เข้าไปท่ี่�เครื�อง
เซิร์ฟเวอร์ใด้ ๆ ท่ี่�ต้ัองการได้้สะด้วกยีิ�งขึ�น gossm เป็น
เครื�องมือบรรทัี่ด้คำาสั�ง (cli) โอเพนซอร์สท่ี่�ชุ่วยีให้การใชุ้
งาน Session Manager นั�นง่ายีขึ�นไปอ่ก 

โด้ยีคุณสามารถใชุป้ระโยีชุนจ์ำากระบบความมั�นคงท่ี่�ม่อย้ีใ่น 
Session Manager กับกฎเกณฑ์ IAM ท่ี่�ประกาศัไว้ เพื�อ
เร่ยีกใชุเ้ครื�องมอืคำาสั�ง `ssh` และ `scp` ในเที่อรมิ์นลัของ
เราโด้ยีตัรง นอกจำากน่�ยีงัมค่ำาสั�งแสด้งรายีการเซริฟ์เวอร์ท่ี่�ม่ 
และสามารถเชุื�อมต่ัอกับ SSH ได้้โด้ยีตัรง ซึ�งเปน็คำาสั�งท่ี่�ขาด้
ไปจำากชุุด้บรรทัี่ด้คำาสั�งมาตัรฐานของ AWS

Great Expectations
ประเมิน

จำากความตืั�นตััวเรื�อง CD4ML ท่ี่�มากขึ�น ที่ำาใหแ้ง่มมุต่ัาง ๆ 
ของการด้แ้ลรักษาขอ้มล้ของนกัวิที่ยีาศัาสตัรข์อ้มล้หรอื
วิศัวกรข้อมล้ นั�นได้้รบัความสนใจำมากขึ�นไปด้้วยี ซึ�งเรื�อง
การกำากับด้แ้ลขอ้มล้อยีา่งอัตัโนมติัั (automated data 
governance) ก็เป็นอ่กแง่มมุหนึ�งท่ี่�ได้้รบัการพฒันามากขึ�น
เชุน่กัน Great Expectations เป็นเฟรมเวิรค์ท่ี่�คณุสามารถ
สรา้งตััวควบคุมต่ัาง ๆ ขึ�นมา เพื�อใชุต้ัรวจำจัำบความผู้ดิ้ปกติั
หรอืปญัหาคณุภาพในไปปไ์ลนข์อ้มล้ คล้ายีกับท่ี่�การ

ที่ด้สอบต่ัาง ๆ จำะถก้ที่ด้สอบในบิลด์้ไปปไ์ลน ์Great 
Expectations จำะที่ำาหนา้ท่ี่�ตัรวจำสอบขอ้ม้ลในไปปไ์ลน์
ขอ้ม้ลไมต่่ัางกัน นอกจำากการเป็น ตััวหยุีด้สายีพาน ของ
ไปปไ์ลนท่์ี่�ด่้แล้ว มันยีงัม่ประโยีชุนอ์ยีา่งอื�นคือ เปน็ตััวชุว่ยี
ที่ำาใหแ้นใ่จำว่าอัลกอรทึิี่มท่ี่�อาศัยัีโมเด้ลต่ัาง ๆ จำะอย้ีใ่น
ขอบเขตัท่ี่�ถก้ต้ัองเสมอ ท่ี่�กำาหนด้โด้ยีชุุด้ขอ้มล้ท่ี่�จำะใชุฝ้่กึ 
การควบคุมอยีา่งเปน็อัตัโนมัติัเชุน่น่� ชุว่ยีใหข้อ้มล้อย้ี่
กระจำายีตััวกันได้้ ที่ำาใหเ้กิด้ความเท่ี่าเท่ี่ยีมด้้านการเขา้ถึง
ขอ้ม้ล และความรบัผิู้ด้ชุอบต่ัอขอ้ม้ล นอกจำากน่� Great 
Expectations ยีงัมาพร้อมกับเครื�องมือชุว่ยีวิเคราะหก์าร
ที่ำางาน (profiler tool) ท่ี่�ชุว่ยีใหเ้ราที่ำาความเขา้ใจำคณุภาพ
ของขอ้ม้ลเฉพาะจุำด้ท่ี่�สนใจำ และชุว่ยีหาขอบเขตัขอ้มล้ท่ี่�
เหมาะสม

k6
ประเมนิ

k6 เปน็เครื�องมอืสำาหรบัที่ด้สอบประสทิี่ธภิาพท่ี่�เพิ�งออกมา
ได้้ไมน่านท่ี่�พวกเราต่ัางพด้้ถึงกันใหญ ่มจุ่ำด้เด่้นตัรงท่ี่�มนัให้
ความใสใ่จำต่ัอประสบการณก์ารใชุง้านของนกัพฒันา เรา
สามารถใชุ ้k6 ผู้า่นชุุด้บรรทัี่ด้คำาสั�ง (command line) ด้้วยี
การสง่สครปิต์ัการที่ด้สอบท่ี่�เขย่ีนด้้วยีภาษา JavaScript 
เขา้ไป แล้วปรับแต่ังระยีะเวลาและจำำานวนผู้้ใ้ชุท่้ี่�ต้ัองการ
จำำาลองในระบบที่ด้สอบ มนัยีงัม ่ความสามารถขั�นสง้ อ่ก
มากใหป้รบัแต่ัง เชุน่ สั�งใหแ้สด้งค่าสถิติัระหว่างการ
ที่ด้สอบทัี่นท่ี่ ไมต้่ัองรอใหก้ารที่ด้สอบสิ�นสดุ้จึำงแสด้งผู้ล สั�ง
ปรบัเพิ�มลด้จำำานวนผู้้ใ้ชุท่้ี่�ต้ัองการจำำาลองระหว่างการ
ที่ด้สอบ หรอืสั�งพกัหรอืสั�งเดิ้นหนา้การที่ด้สอบ ผู้ลลัพธข์อง
การที่ด้สอบจำะประกอบไปด้้วยีคะแนนค่าชุ่�วัด้ท่ี่�ปรบัแต่ังได้้ 
สามารถแปลงค่าเพื�อสง่ไปแสด้งผู้ลท่ี่� Datadog หรอืเครื�อง
มอือื�น ๆ ท่ี่�ใชุส้ำาหรบังานสงัเกตัการณ์

เราสามารถที่ำาใหก้ารที่ด้สอบประสทิี่ธภิาพเปน็สว่นหนึ�ง
ของไปปไลน์ CI/CD ได้้ง่ายี ๆ โด้ยีเพิ�ม checks เขา้ไปใน
สครปิต์ัด้้วยี หากต้ัองการเรง่การที่ด้สอบด้้านประสทิี่ธภิาพ 
คณุอาจำพจิำารณาใชุ ้k6 Cloud อันเปน็เวอรช์ุนัที่างการค้า
ของมนั ท่ี่�มค่วามสามารถการขยีายีการที่ด้สอบไปที่ำางาน
ในคลาวด์้ สามารถแสด้งผู้ลลัพธอ์อกมาเปน็แผู้นภาพท่ี่�
หลากหลายีกว่าเวอรช์ุนัโอเพนซอรส์

Katran
ประเมิน

Katran เปน็เครื�องมือโหลด้บาลานซร์ะดั้บ L4 ท่ี่�ให้
ประสทิี่ธภิาพสง้ มันอาจำไมจ่ำำาเป็นสำาหรบังานทัี่�วไปนกั แต่ั
ถ้าใครท่ี่�มองหาเครื�องมือโหลด้บาลานซอ่์กตััวมาสำารอง
เครื�องมือโหลด้บาลานซร์ะดั้บ L7 (อยีา่งเชุน่ HAProxy 
หรอื NGINX) ท่ี่�มอ่ย้ี ่หรอืถ้าต้ัองการขยีายีงานโหลด้
บาลานซอ์อกไปท่ี่�เครื�องท่ี่�สองหรือมากกว่านั�น เราแนะนำา
ใหป้ระเมิน Kratan ด้ ้เราเหน็ว่าการใชุ้ Katran เปน็ที่าง
เลือกท่ี่�ยีดื้หยุีน่และใหป้ระสทิี่ธภิาพด่้กว่าการใชุ้ DNS เพื�อ
กระจำายีงานไปหากลุ่มเครื�องมือโหลด้บาลานซร์ะดั้บ L7 
หรอืการกระจำายีด้้วยี IPVS ในเคอรเ์นลของล่นกุซ ์ท่ี่�วิศัวกร
เนต็ัเวิรค์มกัใชุกั้นเพื�อแก้ปญัหาน่�

Kiali
ประเมิน

จำากความนิยีมนำาเซอร์วิสเมชุมา ใชุด่้้พลอยีคอนเที่นเนอร์
ต่ัาง ๆ เป็นไมโครเซอร์วิสกันมากขึ�น แนน่อนว่าจำะมเ่ครื�อง
มอืใหม ่ๆ ออกมาด้้วยีเชุน่กัน ท่ี่�จำะมาชุว่ยีใหก้ารด้แ้ล
สถาปตััยีกรรมน่�ง่ายีขึ�น และเปน็อัตัโนมติััมากขึ�น Kiali เอง
ก็เปน็หนึ�งในนั�น โด้ยีมนัม ่UI สำาหรบัสงัเกตัและควบคุม
เครือขา่ยีเซอร์วิสท่ี่� Istio เปน็ผู้้จั้ำด้การ ชุว่ยีใหเ้รามองเห็น
ภาพความสัมพนัธข์องเซอร์วิสต่ัาง ๆ ในเน็ตัเวิรค์ และ
เขา้ใจำปรมิาณขอ้มล้ท่ี่�ไหลไปมาระหว่างกัน เชุน่ เมื�อใชุ้
ควบค้่ไปกับ Flagger ขณะอย้ีใ่นการรล่่สแบบแคนาร ่มัน
สามารถแสด้งปริมาณรเ่ควสต์ัท่ี่�กำาลังถก้สง่ไปยีงัเซอร์วิส
ใหมไ่ด้้ เราชุอบความสามารถหนึ�งของ Kiali เปน็พเิศัษ ท่ี่�
สามารถจำำาลองความล้มเหลวของเครอืขา่ยีเข้าไปในเซอร์วิ
สเมชุ เพื�อที่ด้สอบด้ว่้า ระบบมค่วามพร้อมแค่ไหนหากต้ัอง
รบัมอืกับภาวะเน็ตัเวิรค์สะด้ดุ้ ซึ�งการที่ด้สอบเชุน่น่� มกัจำะ
ถก้ละเลยีไปเสมอ เนื�องจำากมันยีากท่ี่�จำะกำาหนด้ค่าและ
ที่ด้สอบความล้มเหลวในไมโครเซอร์วิสท่ี่�มโ่ครงขา่ยีซบั
ซอ้น

เค์ร่ื�องมอื

Great Expectations เป็น็เฟรมเวิรค์้ท่ี่�

ค้ณุิสามารถสรา้งตั้วค้วบค้มุต่้าง ๆ ข้้�นมา 

เพุ่่�อใชต้้รวจัจัับค้วามผดิ้ป็กติ้ห์รอ่ป็ญั่ห์า

ค้ณุิภาพุ่ในไป็ป็ไ์ลนข์้อ้มลู ชว่ยให์ค้้ณุิ

สามารถกำากับด้แูลข้อ้มูลได้้อยา่ง

อัต้โนมติั้ (automated data 

governance)

(Great Expectations)

LGTM ค่้อเค้ร่�องมอ่พุ่เิค้ราะห์โ์ค้้ด้ (static 

code analysis tool) ท่ี่�มุง่เนน้ต้รวจัสอบ

ด้้านค้วามมั�นค้งโด้ยเฉพุ่าะ โด้ยอ้างอิง

ข้อ้มลูจัากกฏเกณิฑ์์ด้้านการเข้ย่นโค้้ด้ท่ี่�

มั�นค้งท่ี่�มนัได้้รวบรวมไว้ 

(LGTM)

https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html
https://github.com/gjbae1212/gossm
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/continuous-delivery-for-machine-learning-cd4ml
https://docs.greatexpectations.io/en/latest/
https://en.wikipedia.org/wiki/Andon_(manufacturing)
https://k6.io/
https://k6.io/blog/how-to-control-a-live-k6-test
https://www.datadoghq.com/
https://k6.io/docs/using-k6/checks
https://k6.io/cloud
https://github.com/facebookincubator/katran
http://www.haproxy.org/
https://www.nginx.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/service-mesh
https://kiali.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/istio
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/flagger
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LGTM
ประเมนิ

การเขย่ีนโค้ด้ท่ี่�มั�นคง (secure coding) เป็นเรื�องสำาคัญกว่า
เรื�องไหน แต่ันกัพฒันาก็ยีงัมอ่่กหลายีเรื�องท่ี่�ต้ัองด้แ้ลให้
ความสำาคัญ LGTM ที่ำาหนา้ท่ี่�รกัษาความมั�นคงให้เราอ่กชุั�น
หนึ�ง ในขณะเด่้ยีวกันก็พยีายีามเก็บเก่�ยีวความร้้จำากหลัก
ปฏิิบติััด้้านการเขย่ีนโค้ด้ท่ี่�มั�นคงจำากโครงการต่ัาง ๆ มาไว้ท่ี่�
มนั มันที่ำางานเปน็เครื�องมอืพเิคราะหโ์ค้ด้ (static code 
analysis tool) ท่ี่�มุง่เนน้ตัรวจำสอบด้้านความมั�นคงโด้ยี
เฉพาะ โด้ยีอ้างอิงขอ้มล้จำากกฏิเกณฑ์ด้้านการเขย่ีนโค้ด้ท่ี่�
มั�นคงท่ี่�มนัได้้รวบรวมไว้ (ท่ี่�สว่นหนึ�งเปน็โอเพนซอร์ส) ซึ�ง
การบงัคับใชุก้ฎเกณฑ์ใด้ สามารถที่ำาได้้ผู้า่นการคิวรไ่ปท่ี่�
โค้ด้ใด้ ๆ ด้้วยีภาษา CodeQL คุณสามารถนำา LGTM ไป
เชุื�อมต่ัอในไปปไลนเ์พื�อตัรวจำสอบความมั�นคงของโค้ด้ได้้
เชุน่กัน โด้ยีมนัรองรบัทัี่�งภาษา Java, Go, JavaScript, 
Python, C# และ C/C++ ทัี่�งน่� LGTM และ CodeQL เปน็
สว่นหนึ�งของโครงการ Github Security Lab

Litmus
ประเมนิ

Litmus เป็นเครื�องมอืจำำาลองความผู้ดิ้ปกติัใหกั้บระบบ 
(chaos engineering) ท่ี่�ใครก็เริ�มต้ันใชุท้ี่ด้สอบระบบได้้ไม่
ยีาก มนัสามารถจำำาลองเหตักุารณค์วามผู้ดิ้ปกติัหลากหลายี

ร้ปแบบใหกั้บคลัสเตัอรข์อง Kubernetes เราประทัี่บ
ใจำความครอบคลุมของ Litmus ท่ี่�ที่ำาได้้มากกว่าการไล่ที่บุ
พอ็ด้ทิี่�ง แต่ัสามารถจำำาลองสถานการณ์ความผู้ดิ้ปกติัอื�น ๆ 
ท่ี่�เกิด้จำากเนต็ัเวิรก์ หนว่ยีประมวลผู้ล หนว่ยีความจำำา หรอื
จำาก I/O ได้้ด้้วยี นอกจำากนั�น มนัยีงัมแ่บบจำำาลอง
สถานการณค์วามผู้ดิ้ปกติัท่ี่�ที่ำาขึ�นเฉพาะเพื�อที่ด้สอบ 
Kafka และ Cassandra อ่กด้้วยี

Opacus
ประเมิน

แนวคิด้ของ differential privacy เปน็เที่คนคิการรักษา
ความเป็นสว่นตััวด้้วยีการปนเป้� อนขอ้มล้ ปรากฎตััวครั�ง
แรกในเรด้าร์ป ี2016 แมก้ารละเมิด้ความเปน็สว่นตััวผู้า่น
การคิวร่�ท่ี่�สามารถอนมุานหาคำาตัอบได้้ด้้วยีโมเด้ลการคิด้
อยีา่งเป็นระบบ จำะเปน็ท่ี่�ที่ราบกันว่าเกิด้ขึ�นได้้แต่ัโด้ยีสว่น
มากถก้มองว่าเป็นปญัหาที่างที่ฤษฏ่ิมากกว่า เนื�องด้้วยี
แนวที่างแก้ไขมอ่ย้ีน้่อยีมาก แวด้วงน่�ยีงัขาด้เครื�องมือท่ี่�จำะ
ปอ้งกันไมใ่หส้ิ�งน่�เกิด้ขึ�น Opacus เปน็ไลบรารใ่หมข่อง 
Python ท่ี่�สามารถนำามาใชุ้เสรมิกับ PyTorch เพื�อขดั้ขวาง
การโจำมต่ัประเภที่น่� ถึงแม้น่�เปน็พฒันาการท่ี่�มแ่นวโน้มด่้ 
แต่ัการหาโมเด้ลท่ี่�ถก้ต้ัองและชุุด้ขอ้มล้ท่ี่�จำะนำามาใชุ้ได้้นั�น
ค่อนขา้งท้ี่าที่ายี ไลบรารน่่�ยีงัค่อนขา้งใหมม่าก ดั้งนั�นเราจำะ
คอยีด้ว่้ามันจำะได้้รบัการยีอมรับอยีา่งไรต่ัอจำากน่�

เค์ร่ื�องมอื

Sensei ชว่ยให์ก้ารกำาห์นด้และกระจัาย

แนวที่างการเข้ย่นโค้้ด้ท่ี่�มั�นค้ง (secure 

code) นั�นกลายเป็น็เร่�องท่ี่�ง่าย

(Sensei)

 OSS Index
ประเมิน

มนัเปน็เรื�องสำาคัญสำาหรบัท่ี่มพฒันา ท่ี่�จำะต้ัองระบุได้้ว่า
ไลบรารใ่ด้ท่ี่�แอปพลิเคชุนัของเราพึ�งพาอย้ีน่ั�น มชุ่อ่งโหว่
หรอืไม ่ซึ�งเราสามารถนำา OSS Index มาชุว่ยีจัำด้การเรื�องน่� 
OSS Index ได้้รวบรวมและจัำด้โอเพนซอรส์คอมโพเนนท์ี่
และเครื�องมือสแกนต่ัาง ๆ ไว้เปน็หมวด้หม้ ่ใหน้กัพฒันาใชุ้
มนัระบุหาชุอ่งโหว่ ที่ำาความเข้าใจำความเส่�ยีงท่ี่�เก่�ยีวขอ้ง 
และรักษาให้ซอฟต์ัแวรม์ั�งคงอย้ีเ่สมอ ท่ี่มของเราได้้เชุื�อม
ต่ัอ OSS Index เปน็สว่นหนึ�งของไปปไ์ลนด้์้วยีวิธท่่ี่�ต่ัางกัน
ไปตัามภาษาท่ี่�ใชุ้ ผู้า่นเครื�องมืออยีา่ง AuditJS หรอื 
Gradle plugin เราพอใจำกับผู้ลลัพธท่์ี่�ได้้ มันที่ำาการตัรวจำ
สอบหาชุอ่งโหว่ได้้อยีา่งรวด้เร็ว แมน่ยีำา และมก่ารแจ้ำง
เตืัอนท่ี่�ไมใ่ชุเ่รื�องจำริงเพย่ีงเล็กนอ้ยีเท่ี่านั�น

Playwright
ประเมิน

ตัลาด้ของกลุ่มเครื�องมือชุว่ยีที่ด้สอบ UI ของเว็บไซต์ัยีงัคง
แขง่ขนักันไมห่ยุีด้ Playwright ถก้พฒันาจำากประสบการณ์
ความร้้ ของท่ี่มผู้้ส้รา้ง Puppeteer กลุ่มหนึ�ง ท่ี่�ยีา้ยีมา
ที่ำางานให้กับ Microsoft โด้ยีมนัมค่วามสามารถท่ี่�นา่สนใจำ
คือ ผู้้พ้ฒันาสามารถเขย่ีนชุุด้ที่ด้สอบใหร้องรบัได้้ทัี่�ง
เบราว์เซอร ์Chromium, Firefox และ Webkit ผู้า่น API 

http://lgtm.com/
https://help.semmle.com/QL/learn-ql/index.html
https://securitylab.github.com/
https://litmuschaos.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/differential-privacy
https://github.com/pytorch/opacus
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/pytorch
https://ossindex.sonatype.org/
https://github.com/sonatype-nexus-community/auditjs
https://github.com/sonatype-nexus-community/scan-gradle-plugin
https://playwright.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/puppeteer
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ชุุด้เด่้ยีวกันทัี่�งหมด้ จำากการรองรบัทุี่กเอนจิำ�นหลัก ๆ ได้้
ทัี่�งหมด้ ที่ำาให ้Playwright ได้้รบัความสนใจำจำากชุุมชุนขึ�น
มาทัี่นท่ี่ เคล็ด้ลับการที่ำางานขา้มแพลตัฟอรม์ของมนั อย้ีท่่ี่�
การที่ำางานรว่มกับ Firefox และ Webkit เวอร์ชุนัดั้ด้แปลง
ท่ี่�มนัแนบมาใหด้้้วยี เรายัีงต้ัองติัด้ตัามด้กั้นต่ัอไปว่าเครื�อง
มอือื�น ๆ จำะตัามความสามารถน่�ทัี่นหรือไม ่จำากท่ี่�หลายีเจ้ำา
หนัมาใชุ ้Chrome DevTools Protocol เปน็ API หลักมาก
ขึ�นเรื�อยี ๆ เพื�อสั�งการเบราว์เซอร ์ซึ�งโปรโตัคอลน่�รองรบั
การสั�งการเบราว์เซอรไ์ด้้หลายีค่ายีเชุน่กัน

pnpm
ประเมิน

pnpm เปน็เครื�องมอืจัำด้การแพค็เกจำด้าวรุง่ สำาหรบั Node.
js ท่ี่�เรากำาลังจัำบตัาด้อ้ยีา่งใกล้ชุดิ้จำากความเรว็และ
ประสิที่ธภิาพท่ี่�ด่้กว่าเมื�อเท่ี่ยีบกับตััวจัำด้การแพ็คเกจำอื�น ๆ 
โด้ยีมนัจำะจัำด้เก็บไลบรารท่่ี่�พึ�งพา (dependencies) รวมไว้ท่ี่�
เด่้ยีวกัน แล้วค่อยีให้ได้เรกที่อร ่node_modules ท่ี่�เก่�ยีวขอ้ง
สร้างลิงค์ไปหาแที่น ทัี่�งน่� pnpm ปรบัแต่ังประสทิี่ธภิาพโด้ยี

ละเอ่ยีด้ได้้ถึงระดั้บไฟล์ มพ่ื�นฐาน API ท่ี่�ด่้รองรับการขยีายี
และการปรบัแต่ังเพิ�มเติัม รองรบัการใชุง้านในโหมด้
เซริฟ์เวอร ์ซึ�งจำะที่ำาใหก้ารด้าวนโ์หลด้ไลบรารต่่ัาง ๆ เร็วยีิ�ง
ขึ�นอ่ก หากองค์กรของคณุมห่ลายีโครงการท่ี่�ใชุไ้ลบราร่
เด่้ยีวกันซำา ๆ  เราอยีากให้คณุลองพจิำารณา pnpm ด้้

Sensei
ประเมนิ

Sensei จำากท่ี่มงาน Secure Code Warrior เป็นสว่นเสรมิ
ของ IDE ท่ี่�ชุว่ยีใหท่้ี่มสามารถกำาหนด้และกระจำายีแนวที่าง
การเขย่ีนโค้ด้ท่ี่�มั�นคง (secure code) ของภาษา Java ได้้ ท่ี่� 
ThoughtWorks เราจำะสนบัสนนุแนวคิด้ “ใหใ้ชุเ้ครื�องมือ 
ก่อนการบงัคับเสมอ” คือการสง่เสรมิใหก้ารที่ำาเรื�องด่้เปน็
เรื�องง่ายี มากกว่าการใชุก้ฎและขั�นตัอนมาตัรวจำสอบกำากับ 
ซึ�งการใชุ ้Sensei เข้ากันด่้กับปรชัุญาน่� นกัพฒันาสามารถ
สรา้งกฎกำากับไว้ แล้วสง่ต่ัอใหเ้พื�อนรว่มท่ี่มได้้ใชุร้ว่มกัน 
โด้ยีเราสามารถเขย่ีนกฎเปน็สต้ัรท่ี่�ง่ายีหรอืซบัซอ้นอยีา่งไร
ก็ได้้ เปน็ภาษาคิวรท่่ี่�เล่นกับ AST ของภาษา Java ตััวอยีา่ง

ของกฎท่ี่�มใ่หอ้ย้ีแ่ล้ว เชุน่ กฎการแจ้ำงเตืัอนเมื�อพบความ
เส่�ยีงเรื�อง SQL injection หรอืเมื�อพบวิธก่ารเข้ารหสัท่ี่�
อ่อนหดั้ไป ฯลฯ อ่กสิ�งหนึ�งท่ี่�เราชุอบ คือ Sensei ที่ำางาน
ตัอนท่ี่�เรากำาลังแก้ไขโค้ด้ใน IDE อย้ี ่ดั้งนั�นเราจำะได้้รบัผู้ล
การตัรวจำสอบในทัี่นท่ี่ เรว็กว่าการใชุ้เครื�องมือเชุงิพิเคราะห์
 (static analysis tool) ทัี่�วไป

Zola
ประเมิน

Zola เปน็เครื�องมือสำาหรบัสรา้งเว็บไซต์ัแบบสแตัติัก 
(static site generator) ท่ี่�เขย่ีนด้้วยีภาษา Rust ดั้งนั�นมนั
จึำงมาในร้ปแบบไบนารเ่ด่้�ยีวท่ี่�ไมพ่ึ�งพิงไลบรารภ่ายีนอกเลยี 
ที่ำางานได้้รวด้เร็ว รองรบัความสามารถทัี่�วไป ท่ี่�การสร้าง
เว็บไซต์ัควรที่ำาได้้ เชุน่ รองรบัการที่ำางานรว่มกับ Sass หรอื
จัำด้ร้ปแบบเนื�อหาในร้ปแบบมาร์คด้าว์น (Markdown) และ
การที่ำาฮุอตัรโ่หลด้ (Hot reloaded) พวกเราใชุ ้Zola สรา้ง
เว็บไซต์ัสแตัติักแล้วได้้ผู้ลด่้ เราชุื�นชุอบท่ี่�มนัสามารถ
ที่ำางานได้้ดั้�งใจำ

https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/
https://pnpm.js.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-js
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-js
https://securecodewarrior.com/sensei
https://www.getzola.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/rust


ภาษา &
เฟร่มเวิร่ค์์

TECHNOLOGY RADAR



© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

29  | TECHNOLOGY RADAR

นําไปใช�
76. Arrow
77. jest-when 

ทีดลอง
78. Fastify
79. Immer
80. Redux
81. Rust
82. single-spa
83. Strikt
84. XState

ปร่ะเมนิ
85. Babylon.js
86. Blazor
87. Flutter Driver
88. HashiCorp Sentinel
89. Hermes
90. io-ts
91. Kedro
92. LitElement
93. Mock Service Worker
94. Recoil
95. Snorkel
96. Streamlit
97. Svelte
98. SWR
99. Testing Library 

เฝ้าร่ะวัง

Arrow
นำาไปใชุ้

Arrow ถก้ยีกใหเ้ปน็ไลบรารเ่สริมใน ไลบรารม่าตัรฐานของ 
Kotlin ท่ี่�จำะเพิ�มความสามารถการเข่ยีนโปรแกรมเชุงิ
ฟงัก์ชุนัใหด่้้ยีิ�งขึ�น ชุุด้ฟงัก์ชุนัแอบแสตัรกชุนัระดั้บสง้ท่ี่� 
Arrow เตัรย่ีมไว้ได้้พส้ิจำนแ์ล้วว่ามป่ระโยีชุนอ์ยีา่งมาก จำน
ท่ี่มของเราพจิำารณาให้ใชุ ้Arrow เปน็ไลบรารตั่ั�งต้ันพื�นฐาน
เมื�อต้ัองที่ำางานกับภาษา Kotlin หมายีเหตั ุไมน่านมาน่� 
Arrow มก่ารเปล่�ยีนแปลงยีกใหญเ่พื�อเตัรย่ีมออกเวอรช์ุนั 
1.0 มก่ารเพิ�มโมด้ล้ใหมเ่ข้ามาหลายีตััว พร้อมกันน่�ก็ได้้
ยีกเลิกการสนบัสนนุบางโมด้ล้และลบบางโมด้ล้ออกไปด้้วยี
เชุน่กัน

jest-when
นำาไปใชุ้

jest-when เปน็ไลบรารภ่าษา JavaScript ขนาด้เล็กท่ี่�สง่
เสรมิการที่ำางานรว่มกับ Jest ที่ำาใหส้ามารถจำำาลองการ
ที่ำางานของฟงัก์ชุนัตัามอารกิ์วเมนต์ัท่ี่�สง่เข้ามา Jest เป็น
เครื�องมอืที่ด้สอบท่ี่�ยีอด้เย่ี�ยีมอย้ีแ่ล้ว jest-when ยีิ�งที่ำาให้
การที่ด้สอบโมด้ล้ท่ี่�พึ�งพงิอารกิ์วเมนต์ัหลายีตััวมค่วาม
ที่นที่านขึ�นไปอ่ก เพราะจำะที่ด้สอบได้้ว่า อารกิ์วเมนต์ัใด้
ของฟงัก์ชุนัจำำาลองนั�นถก้สง่ค่าตัรงกับค่าท่ี่�คาด้หวังไว้หรอื
ไม ่ท่ี่มของเราจำะเลือกใชุ้ jest-when ก่อนเสมอหาก
ต้ัองการจำะจำำาลองฟงัก์ชุนัใด้ ๆ เพราะมันใชุ้งานง่ายีและ
รองรบัการเปรย่ีบเท่ี่ยีบค่าได้้หลากหลายี
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Fastify
ที่ด้ลอง
เมื�อใด้ท่ี่�การใชุ้ Node.js เปน็เรื�องเหมาะสม เราเหน็ว่า 
Fastify เปน็ที่างเลือกหนึ�งท่ี่�ท่ี่มของเราใชุแ้ล้วปลื�มมาก 
เฟรมเวิรค์ตััวน่�มค่วามสามารถหลากหลายี ชุว่ยีจัำด้การเรื�อง
การตัรวจำสอบความถก้ต้ัองของรเ่ควสต์ัและเรสปอนส ์
รองรบัภาษา TypeScript แล้วก็มร่ะบบนเิวศัของสว่นต่ัอ
ขยีายีต่ัาง ๆ ท่ี่�สมบ้รณ ์ชุว่ยีใหท่้ี่มของเราที่ำางานได้้ง่ายีขึ�น 
จำรงิอย้ี ่ท่ี่�มนัเปน็ที่างเลือกท่ี่�ด่้ในระบบนเิวศัของ Node.js 
แต่ัเรายีงัยีนืยีนัคำาแนะนำาเดิ้มท่ี่�ใหไ้ปว่า อยีา่เผู้ลอใชุ้ Node 
อยีา่งพรำาเพรื�อ

Immer
ที่ด้ลอง

เมื�อความซบัซอ้นของเว็บแอปพลิเคชุนัเพิ�มสง้ขึ�น การ
จัำด้การขอ้มล้สถานะในระบบใหเ้ขา้ใจำง่ายีกลายีเป็นสิ�ง
สำาคัญกว่าเดิ้ม ซึ�งการเขย่ีนโปรแกรมโด้ยีไมเ่ปล่�ยีนแปลง
ค่าตััวแปร (immutability) เปน็เที่คนคิท่ี่�สามารถชุว่ยีให้
แอปพลิเคชุนัของเรามพ่ฤติักรรมท่ี่�วางใจำได้้ แต่ันา่เสย่ีด้ายี
ท่ี่�ภาษา JavaScript กลับไมม่โ่ครงสร้างภาษาท่ี่�รองรับการ
เขย่ีนโปรแกรมในลักษณะน่�มาให้ในตััว (ด้เ้พิ�มเติัมได้้ท่ี่� ES 
Record and Tuple proposal) Immer — ในภาษาเยีอรมนั

https://arrow-kt.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://www.npmjs.com/package/jest-when
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/jest
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-js
https://www.fastify.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-overload
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-overload
https://github.com/tc39/proposal-record-tuple
https://github.com/tc39/proposal-record-tuple
https://github.com/mweststrate/immer
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รวมไปถึง Materialize ซึ�งเป็นระบบฐานข้อมล้แบบสตัรม่
มิ�งความหน่วงตัำา ก็ถ้กพัฒนาด้้วยี Rust เชุ่นกัน

single-spa
ที่ด้ลอง

single-spa เป็นเฟรมเวิรค์ JavaScript ท่ี่�ใชุส้ำาหรบัผู้สม 
ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้ หลายีตััวเข้าด้้วยีกันเปน็แอปพลิเคชุนั 
ฟรอนท์ี่เอนด์้เด่้ยีวกัน แมเ้ราจำะไมแ่นะนำาหลักการ ไมโคร 
ฟรอนท์ี่เอนด์้เพื�ออนาธปิไตัยี หรอืการใชุ้ไมโครฟรอนท์ี่ 
เอนด์้เปน็ขอ้อ้างในการผู้สมเฟรมเวิรค์ต่ัาง ๆ เข้าด้้วยีกัน 
แต่ั single-spa ก็รองรบัความสามารถน่� ซึ�งเราก็ยีอมรับว่า
มก่รณอั่นสมควรใหใ้ชุอ้ย้ีบ่า้ง เชุน่ กรณก่ารอัปเกรด้
เวอรช์ุนัของเฟรมเวิรค์ขา้มไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้หลายีตััว 
จำำาเป็นต้ัองเชุื�อมเฟรมเวิรค์ต่ัาง ๆ เข้าด้้วยีกัน singsle-spa 
ได้้กลายีเปน็เฟรมเวิรค์โปรด้สำาหรบัพวกเรา หากจำะเชุื�อม
ไมโครฟรอนท์ี่เอนด์้เขา้ด้้วยีกัน เราพบว่ามันที่ำางานเข้ากัน
ด่้กับ SystemJS โด้ยีเฉพาะกรณท่่ี่�มก่ารพึ�งพิงไลบรารตั่ัว
เด่้ยีวกัน แต่ัต่ัางเวอร์ชุนักัน

Strikt
ที่ด้ลอง

ระบบนิเวศัรอบ ๆ ตััวภาษา Kotlin ยีงัคงเติับโตัอยีา่งต่ัอ
เนื�อง มไ่ลบรารห่ลายีตััวท่ี่�หนัมาใชุป้ระโยีชุน์จำากคุณสมบติัั
ของภาษา Kotlin เพื�อแขง่ขนักับไลบรารชุ่นดิ้เด่้ยีวกันท่ี่�
เขย่ีนด้้วยีภาษา Java เชุน่เด่้ยีวกับ Strikt ท่ี่�เปน็ไลบราร่
สำาหรบัการยีนืยีนัความถก้ต้ัอง (Assertion) ของโปรแกรม 
มนัที่ำางานโด้ยีอาศัยัีคุณสมบติััเรื�องบล็อคและแลมด้้า
ฟงัก์ชุนัในภาษา Kotlin เพื�อชุว่ยีใหเ้ราสามารถเขย่ีนการ
ที่ด้สอบด้้วยีภาษาท่ี่�อ่านแล้วกระชุบั ลื�นไหล นอกจำากน่�เรา
ยีงัสามารถสร้างกฎการยืีนยีนัความถก้ต้ัองขึ�นมาได้้เอง 
ที่ำาให้เราสามารถเขย่ีนการที่ด้สอบของเราด้้วยีภาษาท่ี่�อ่าน
เขา้ใจำง่ายี ตัรงกับโด้เมนนั�น ๆ มากยีิ�งขึ�น

XState
ที่ด้ลอง

ในเรด้าร์ฉบบัก่อน ๆ เราได้้แนะนำาไลบรารส่ำาหรบับรหิาร

จัำด้การสถานะขอ้มล้ (state management) ไปหลายีตััว 
แต่ั XState มแ่นวคิด้บางอยีา่งท่ี่�นา่สนใจำ ต่ัางจำากตััวอื�น 
มนัเปน็เฟรมเวิรค์ท่ี่�เรย่ีบง่ายีสำาหรบัสรา้งเครื�องสถานะ
จำำากัด้ (finite state machine) ด้้วยีภาษา JavaScript และ 
TypeScript โด้ยีรองรับมาตัรฐานเครื�องสถานะจำำากัด้ของ 
W3C และสามารถแสด้งผู้ลค่าสถานะต่ัาง ๆ ในร้ป
แบบแผู้นภมิ้ได้้อ่กด้้วยี 
  
โด้ยีเราสามารถใชุ้มนัรว่มกับเฟรมเวิรค์ยีอด้นยิีม เชุน่ Vue.
js, Ember.js, React.js และ RxJS หรือแปลงโมเด้ลของมัน
ไปอย้ีใ่นร้ปแบบฟอรแ์มตัต่ัาง ๆ ได้้ จำากประสบการณก์าร
ใชุเ้ครื�องจำำากัด้สถานะในบรบิที่อื�น (โด้ยีเฉพาะในบรบิที่การ
เขย่ีนตัรรกะให้เกมส)์ เราพบว่าเป็นประโยีชุนม์าก หาก
สามารถแสด้งค่าสถานะและความสัมพนัธข์องการ
เปล่�ยีนแปลงระหว่างสถานะออกมาได้้ ซึ�ง XState ก็ที่ำาเชุน่
นั�นได้้ ผู้า่นเครื�องมือ visualizer ท่ี่�มม่าให้

Babylon.js
ประเมิน

เมื�อหลายีปก่ีอน เราได้้เขย่ีนบที่ความเก่�ยีวกับเที่คโนโลยี่
เสมอืนจำรงิ (VR) กับเรื�องอื�น ๆ นอกจำากเกมส ์ในบที่ความ
นั�นเราไมไ่ด้้ที่ำานายีว่าเที่คโนโลย่ีน่�จำะเปน็ท่ี่�นยิีมแค่ไหน 
รวด้เรว็เพย่ีงใด้ หรือไปได้้ไกลแค่ไหนในตัลาด้อื�น ๆ 
นอกจำากเกมส ์หากสะท้ี่อนด้วั้นน่� เราเหน็ชุดั้ว่าเที่คโนโลยีน่่�
ได้้รบัความสนใจำและถก้ใชุม้ากขึ�น แต่ัการตัอบรบัก็ยีงัชุ้า
กว่าท่ี่�บางคนของเราหวังเอาไว้ หากมองไปท่ี่�เอนจิำ�นสำาหรบั
ใชุพ้ฒันาแอปพลิเคชุนั VR ทัี่�ง Unity และ Unreal ต่ัางก็
เปน็เครื�องมือท่ี่�มค่วามสมบ้รณแ์ละเปน็ท่ี่�ยีอมรบัในความ
สามารถ นอกจำากนั�นยีงัมเ่ครื�องมืออื�น ๆ ท่ี่�เราเคยีพด้้ถึง 
เชุน่ Godot ด้้วยี อยีา่งไรก็ด่้ ความลำาบากอย้ีท่่ี่�เครื�องมอื
เหล่าน่� เปน็สิ�งท่ี่�นกัพฒันาและท่ี่มในองค์กรสว่นใหญไ่มคุ่้น
ชุนิ พวกเราจึำงสำารวจำไปไกลขึ�น แล้วพบว่าเที่คโนโลยี่
เสมอืนจำรงิสำาหรบัเว็บนั�นมพ่ฒันาการมาไกลแล้วเชุน่กัน 
ซึ�งเราร้้สกึด่้กับ Babylon.js มนัถก้เขย่ีนด้้วยีภาษา 
TypeScript และสามารถเรนเด้อร์ตััวแอปพลิเคชุนับน
บราวเซอร์ได้้ ซึ�งมันใชุวิ้ธก่ารพฒันาไมต่่ัางจำากวิธท่่ี่�นกั
พฒันาสว่นใหญคุ่้นเคยีกันด่้ นอกจำากนั�นแล้ว Babylon.js 
ยีงัเป็นซอฟต์ัแวรโ์อเพนซอร์สท่ี่�มค่วามพรอ้มสง้ ได้้รบัการ
สนบัสนนุที่างการเงินเปน็อยีา่งด่้ จึำงที่ำาใหม้นัยีิ�งนา่สนใจำ
เขา้ไปอ่ก

แปลว่า เสมอ — มันเปน็ไลบรารข่นาด้เล็กท่ี่�ชุว่ยีใหเ้รา
เขย่ีนโปรแกรมแบบไมเ่ปล่�ยีนสถานะได้้สะด้วกยีิ�งขึ�น มนั
อาศัยัีเที่คนคิการที่ำางานแบบ copy-on-write และม ่API ท่ี่�
ไมซ่บัซอ้น ที่ำางานรว่มกับออบเจำกต์ัและอาร์เรยีพ์ื�นฐาน
ของ JavaScript ได้้โด้ยีตัรง ซึ�งที่ำาใหก้ารเริ�มต้ันใชุกั้บ
โครงการท่ี่�มอ่ย้ีแ่ล้ว ที่ำาได้้สะด้วกไมต้่ัองปรบัโค้ด้แบบ
ยีกใหญ ่หลายีท่ี่มของเราท่ี่�ได้้ใชุ้มนัแล้ว ชุอบมนัมากกว่า 
Immutable.js เสย่ีอ่ก ซึ�งน่�เปน็เหตัผุู้ลท่ี่�เราขยีบัมนัเขา้มา
อย้ีใ่นหมวด้ใหท้ี่ด้ลองใชุง้าน

Redux
ที่ด้ลอง

เราตััด้สนิใจำยีา้ยี Redux กลับมาท่ี่�หมวด้หม้ ่“ที่ด้ลองใชุง้าน
” อ่กครั�ง เพื�อสะท้ี่อนความเหน็ของเราว่า Redux ไมใ่ชุ่
ระบบบรหิารจัำด้การสถานะขอ้มล้ (state management) 
ที่างเลือกแรกสำาหรบั React อ่กต่ัอไป จำากประสบการณ์ท่ี่�
ผู้า่นมา Redux ยีงัคงเปน็เฟรมเวิรค์ท่ี่�มข่อ้ด่้สำาหรบัหลายี
กรณ ่แต่ัเมื�อเท่ี่ยีบกับแนวที่างอื�น ๆ มันมักจำะสรา้งโค้ด้ท่ี่�
ฟุม่เฟอ้ยีกว่า และยีากต่ัอการเขา้ใจำ ยีิ�งถ้าเอา Redux 
Sagas เขา้ไปผู้สมโรงด้้วยี ยีิ�งจำะไปกันใหญก่ว่าเดิ้ม บอ่ยี
ครั�งท่ี่�วิธก่ารบรหิารจัำด้การสถานะขอ้มล้ใน React เวอรช์ุนั
หลัง ๆ ก็ใหป้ระสทิี่ธภิาพเพย่ีงพอแล้ว ไมต้่ัองเสรมิด้้วยี
เฟรมเวิรค์อื�นเลยี อยีา่งไรก็ด่้ เราอยีากจำะเนน้ว่า เมื�อไหรท่่ี่�
การใชุวิ้ธจั่ำด้การสถานะขอ้มล้แบบพื�นฐานเริ�มซบัซอ้นขึ�น 
เปน็จัำงหวะท่ี่�ด่้ใหพ้จิำารณาใชุ ้Redux หรือจำะลอง Recoil ท่ี่� 
Facebook เพิ�งประกาศัออกมาด้ก็้ได้้

Rust
ที่ด้ลอง

Rust เป็นภาษาท่ี่�กำาลังเติับโตัอยี่างต่ัอเนื�องและเป็นท่ี่�
นิยีมมากขึ�นเรื�อยี ๆ โด้ยีมันถ้กโหวตัในเว็บไซต์ั Stack 
Overflow ให้เป็นภาษา “ท่ี่�ถ้กรักมากท่ี่�สุด้” ของนัก
พัฒนาตัลอด้ 5 ปีท่ี่�ผู้่านมา เราเองก็ชุอบมันเชุ่นกัน มัน
เป็นภาษาท่ี่�ทัี่�งเร็ว ปลอด้ภัยี และเล่าเรื�องได้้สวยีงาม เรา
พบว่ายีิ�งระบบนิเวศัของมันโตัขึ�นเท่ี่าไหร่ ก็ยีิ�งม่
ประโยีชุน์มากขึ�นเท่ี่านั�น ดั้งท่ี่�เราเห็น Rust เริ�มถ้กใชุ้ใน
งานวิที่ยีาศัาสตัร์ข้อม้ล และแมชุชุ่นเลิร์นนิง เพราะมัน
สามารถ เพิ�มประสทิี่ธภิาพความเรว็ได้้อยีา่งมน่ยัีสำาคัญ 

ภาษา &
เฟร่มเวิร่ค์์

เราไมไ่ด้้คิ้ด้ว่า Redux เป็น็ระบบบรหิ์าร

จััด้การสถานะข้อ้มูล (state 

management) ที่างเล่อกแรกสำาห์รบั 

React อ่กต่้อไป็ มนัเป็น็เฟรมเวิรค์้ท่ี่�ม่

ป็ระโยชน ์แต่้เม่�อเท่ี่ยบกับแนวที่างอ่�น ๆ 

มนัมกัจัะสรา้งโค้้ด้ท่ี่�ฟุ�มเฟอืยกว่า และยาก

ต่้อการเข้า้ใจั

(Redux)

XState เป็น็เฟรมเวิรค์้ท่ี่�เรย่บง่ายสำาห์รบั

สรา้งเค้ร่�องสถานะจัำากัด้ (finite state 

machine) ด้้วยภาษา JavaScript และ 

TypeScript

(XState)
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Blazor
ประเมิน

แมท้ี่กุวันน่�โลกการพฒันาเว็บ UI ยัีงคงเป็น JavaScript 
และระบบนิเวศัรอบตััวมันท่ี่�ครองอิที่ธพิลส้งสดุ้อย้ีก็่ตัาม 
แต่ัการเติับโตัของเที่คโนโลยี ่WebAssembly ก็ที่ำาใหม้น่วัตั
กรรมใหม ่ๆ ปรากฎขึ�นมาบา้งแล้วเชุน่กัน หนึ�งในนั�นคือ 
Blazor มนัเปน็เครื�องมอืที่างเลือกสำาหรบัสรา้งเว็บ UI ด้้วยี
ภาษา C# ท่ี่�นา่สนใจำ เราชุื�นชุอบโอเพนซอรส์เฟรมเวิรค์ตััว
น่�เปน็พเิศัษ ท่ี่�สามารถแปลงโค้ด้ภาษา C# ไปที่ำางานบน
เบราว์เซอรผ์ู้า่นเที่คโนโลยี ่WebAssembly ได้้ ดั้งนั�นเรา
สามารถใชุ้ประโยีชุนจ์ำาก .NET Runtime และระบบนเิวศั
รอบตััว รวมถึงไลบรารต่่ัาง ๆ ท่ี่�มใ่นภาษาน่�ได้้ทัี่�งหมด้ 
นอกจำากน่� Blazor สามารถสื�อสารไปมาระหว่างโค้ด้ 
JavaScript ท่ี่�ที่ำางานอย้ีบ่นเบราว์เซอรไ์ด้้อ่กด้้วยี

Flutter Driver
ประเมิน

Flutter Driver เปน็ไลบรารส่ำาหรบัที่ด้สอบแอปพลิเคชุนั 
Flutter ในระดั้บการเชุื�อมต่ัอ (integration test) เมื�อใชุ ้
Flutter Driver คณุสามารถที่ำาการที่ด้สอบได้้ทัี่�งบน
อุปกรณจ์ำริง หรอืใชุ้กับโปรแกรมจำำาลองอุปกรณ ์
(emulator) ก็ได้้ ท่ี่มของเราสรา้งชุุด้ที่ด้สอบระดั้บย้ีนติั 
(unit test) และชุุด้ที่ด้สอบระดั้บวิด้เจ็ำตั (widget test) ไว้ก็
เพื�อใหม้ั�นใจำว่าแอปพลิเคชัุนท่ี่�กำาลังพฒันา สามารถที่ำางาน
ตัามฟงัค์ชุนัที่างธุรกิจำได้้ถก้ต้ัอง เราจึำงกำาลังประเมนิว่า 
Flutter Driver เหมาะแก่การเปน็เครื�องมอืไว้ที่ด้สอบการ
โต้ัตัอบของผู้้ใ้ชุ ้(user interaction) ด้้วยีหรือไม ่ซึ�งเราก็
แนะนำาใหค้ณุประเมนิด้้วยีเชุน่กัน

HashiCorp Sentinel
ประเมิน

ถึงแมเ้ราจำะสนบัสนนุการกำาหนด้ นโยีบายีความมั�นคงด้้วยี
โค้ด้ มาตัลอด้ แต่ัหากว่ากันตัามตัรง เครื�องมอืในกลุ่มน่�ม่
จำำานวนจำำากัด้มาก หากคณุใชุ้ผู้ลิตัภัณฑ์ของ HashiCorp อย้ี่

แล้ว เชุน่ Terraform หรือ Vault และไมติ่ัด้ใจำท่ี่�จำะซื�อ
ไลเซนส์ระดั้บองค์กรมาใชุ ้คณุจำะม ่HashiCorp Sentinel 
เปน็อ่กที่างเลือกหนึ�ง ซึ�ง Sentinel เป็นภาษาโปรแกรมมิ�ง
สำาหรบักำาหนด้และติัด้ตัั�ง นโยีบายีการตััด้สนิใจำตัามบริบที่ 
(Context-based policy decission) เชุน่ เราสามารถใชุ้
รว่มกับ Terraform เพื�อตัรวจำสอบว่ามน่โยีบายีใด้ท่ี่�กำาลัง
ถก้ละเมดิ้อย้ีห่รอืไม ่ก่อนจำะเปล่�ยีนแปลงโครงสร้างพื�นฐาน
ใด้ ๆ หรือใชุร้ว่มกับ Vault โด้ยี Sentinel จำะที่ำาหนา้ท่ี่�
กำาหนด้สทิี่ธิ�การเขา้ถึงอยีา่งละเอ่ยีด้ให้กับ API ต่ัาง ๆ ซึ�ง
เราสามารถใชุป้ระโยีชุนจ์ำากความสามารถของภาษา
โปรแกรมมิ�งระดั้บสง้ ทัี่�งเรื�อง การซอ่นรายีละเอ่ยีด้ภายีใน 
(Encapsulation) ความสามารถในการด้แ้ลรักษา 
(Maintainability) ความง่ายีในการเขา้ใจำ (Readability) 
ความสามารถในการต่ัอยีอด้ (Extendsibility) ซึ�งวิธก่าร
กำาหนด้เชุน่น่� เปน็ที่างเลือกท่ี่�นา่สนใจำเมื�อเปรย่ีบเท่ี่ยีบกับ
วิธก่ารประกาศันโยีบายีความมั�นคงแบบเดิ้ม ๆ Sentinel 
จัำด้อย้ีใ่นกลุ่มเครื�องมอืประเภที่เด่้ยีวกันกับ Open Policy 
Agent แต่ัเปน็เที่คโนโลย่ีปดิ้ ไมเ่ปน็โอเพนซอรส์ และใชุไ้ด้้
กับผู้ลิตัภัณฑ์ของ HashiCorp เท่ี่านั�น 

Hermes
ประเมนิ

Hermes เป็น JavaScript เอนจิำ�นท่ี่�ถ้กออกแบบพิเศัษให้
เริ�มโปรแกรมเร็วขึ�น สำาหรับแอปพลิเคชัุน React Native 
บนแพลตัฟอร์ม Android โด้ยีเฉพาะ เอนจิำ�นอื�น ๆ เชุ่น 
V8 ใชุ้เที่คนิคการคอมไพล์แบบทัี่นเวลาพอด่้ (just-in-
time, JIT) ซึ�งตัอนรันไที่ม์เอนจิำ�นจำะวิเคราะห์โค้ด้ ก่อน
จำะสร้างเป็นชุุด้คำาสั�งท่ี่�ให้ประสิที่ธิภาพส้งสุด้ออกมา แต่ั 
Hermes ใชุ้เที่คนิคท่ี่�ต่ัางไป โด้ยีมันจำะแปลงโค้ด้ 
JavaScript ให้เป็นไบต์ัโค้ด้ล่วงหน้า ก่อนท่ี่�แอปพลิเคชุัน
จำะเริ�มโปรแกรม (ahead-of-time, AOT) ด้้วยีซำา ผู้ลคือ
เราจำะได้้ไฟล์ APK ท่ี่�ม่ขนาด้เล็กลง ม่การใชุ้หน่วยีความ
จำำาน้อยีลง และเริ�มโปรแกรมได้้เร็วขึ�น เราได้้ที่ด้สอบ
แอปพลิเคชัุนท่ี่�ใชุ้ Hermes อยี่างระมัด้ระวังก่อนจำะใชุ้
งานมันอยี่างจำริงจัำง ซึ�งเราก็แนะนำาให้คุณที่ำาเชุ่นนั�น
เหมือนกัน

io-ts
ประเมิน

เราเพลิด้เพลินกับการใชุ้ TypeScript มาตัลอด้ และ
หลงใหลความปลอด้ภัยีท่ี่�ได้้จำากภาษาท่ี่�ชุ่วยีตัรวจำสอบ
เรื�องไที่ป์ (strong type) อยี่างไรก็ด่้ ในกรณ่ท่ี่�ข้อม้ลมา
จำากภายีนอกกรอบท่ี่�ระบบไที่ป์คุ้มกันไว้อย้ี่ (เชุ่น ข้อม้ล
ได้้มาจำากเซอร์วิสแบ็คเอนด์้ ณ ตัอนรันไที่ม์) ก็อาจำเกิด้ข้อ
ผู้ิด้พลาด้ว่าข้อม้ลไม่ตัรงกับไที่ป์ได้้อย้ี่ด่้ หนึ�งในไลบราร่ท่ี่�
ชุ่วยีแก้ปัญหาน่�คือ io-ts ซึ�งชุ่วยีปิด้ข้อจำำากัด้ ท่ี่�การตัรวจำ
ไที่ป์ที่ำาได้้เฉพาะตัอนคอมไพล์ กับข้อม้ลท่ี่�รับเข้ามาจำาก
ภายีนอกตัอนรันไที่ม์ ด้้วยีการเสนอฟังก์ชุัน encode และ 
decode เข้ามา นอกจำากน่� เราสามารถใชุ้มันเป็นการ์ด้
ป้องกันไที่ป์ (type guard) ท่ี่�เราสร้างขึ�นเฉพาะได้้ด้้วยี 
โด้ยีท่ี่มของเราเห็นว่า การใชุ้ io-ts เป็นวิธ่การแก้ปัญหา
ท่ี่�งด้งาม ที่ำาได้้ตัรงจุำด้พอด่้

Kedro
ประเมิน

ปจัำจุำบนัมเ่ครื�องมือท่ี่�พรอ้มขึ�น สำาหรบัประยุีกต์ัใชุแ้นว
ปฏิิบติััที่างวิศัวกรรมท่ี่�ด่้ กับงานวิที่ยีาศัาสตัร์ขอ้มล้แล้ว 
Kedro เปน็เครื�องมือท่ี่�ด่้อ่กตััวในกลุ่มน่� โด้ยีมนัเปน็เฟรม
เวิรค์สรา้งขั�นตัอนงานสำาหรบัพฒันางานวิที่ยีาศัาสตัร์
ขอ้มล้ ชุว่ยีกำาหนด้วิธก่ารมาตัรฐานในการสร้างไปปไ์ลน์
ขอ้มล้และแมชุชุน่เลิรน์นงิ ท่ี่�พรอ้มใชุกั้บงานโปรดั้กชุนั 
พวกเราชุอบท่ี่� Kedro ใหค้วามสำาคัญกับการใชุ้แนวปฏิิบติัั
ที่างวิศัวกรรมและการออกแบบท่ี่�ด่้ ด้้วยีการสง่เสริมใหเ้รา
ที่ำาการที่ด้สอบก่อนลงมอืที่ำา (TDD) แบง่โค้ด้ออกเปน็สว่น 
ๆ มวิ่ธค่วบคมุเวอรช์ุนั และการมวิ่นยัี ไมเ่ก็บขอ้มล้ความ
ลับไว้ในโค้ด้
 

LitElement
ประเมิน

เมื�อป ี2014 เราเคยีพด้้ถึง Web Components ไป จำากนั�น
เรื�อยีมามันก็มพ่ฒันาการขึ�นมาอยีา่งชุ้า ๆ LitElement ซึ�ง

ภาษา &
เฟร่มเวิร่ค์์

Sentinel เป็น็ภาษาโป็รแกรมมิ�งสำาห์รบั

กำาห์นด้และติ้ด้ตั้�ง นโยบายการตั้ด้สนิใจั

ต้ามบรบิที่ (Context-based policy 

decission)

(HashiCorp Sentinel)

Kedro เป็น็เฟรมเวิรค์้สรา้งข้ั�นต้อนงาน

สำาห์รบัพุ่ฒันางานวิที่ยาศูาสต้รข์้อ้มลู ชว่ย

กำาห์นด้วิธีก่ารมาต้รฐานในการสรา้งไป็ป็์

ไลนข์้อ้มลูและแมชชน่เลิรน์นงิ ท่ี่�พุ่รอ้มใช้

กับงานโป็รดั้กชัน

(Kedro)

https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/webassembly
https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/web-apps/blazor
https://api.flutter.dev/flutter/flutter_driver/flutter_driver-library.html
https://flutter.dev/
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/tools/terraform
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/hashicorp-vault
https://www.hashicorp.com/sentinel
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/open-policy-agent-opa
https://hermesengine.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-native
https://v8.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://gcanti.github.io/io-ts/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/dvc
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/experiment-tracking-tools-for-machine-learning
https://github.com/quantumblacklabs/kedro
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/web-components-standard
https://lit-element.polymer-project.org


© ThoughtWorks, Inc. All Rights Reserved.

TECHNOLOGY RADAR |  32

เปน็สว่นหนึ�งของ Polymer Project เปน็ไลบรารอั่นเรย่ีบ
ง่ายี ท่ี่�เอาไว้สรา้งเว็บคอมโพเนนท์ี่ขนาด้เล็ก อันท่ี่�จำรงิมัน
เปน็เพย่ีงเบสคลาสท่ี่�ภายีในจัำด้การเรื�องทัี่�วไปใหห้มด้แล้ว 
ที่ำาใหเ้วลาจำะสรา้งเว็บคอมโพเนนท์ี่ขึ�นมาสักตััว สามารถ
ที่ำาได้้ง่ายีมาก เราเคยีใชุ ้LitElement ในโครงการของเรา
ตัอนท่ี่�มนัออกมาได้้ใหม ่ๆ และได้้ผู้ลด่้ มาตัอนน่�เราก็ตืั�น
เต้ันท่ี่�ได้้เห็นเที่คโนโลย่ีน่�มค่วามพรอ้มมากขึ�น

Mock Service Worker
ประเมนิ

เว็บแอปพลิเคชุนัต่ัาง ๆ โด้ยีเฉพาะท่ี่�ใชุกั้นภายีในองค์กร 
มกัจำะถก้แบง่ออกเปน็สองสว่นด้้วยีกัน คือ สว่นแสด้งผู้ลท่ี่�
ที่ำางานบนเบราว์เซอร ์ท่ี่�อาจำมต่ัรรกะที่างธุรกิจำ (business 
logic) รวมอย้ีด้่้วยีบ้าง และสว่นท่ี่�ที่ำางานบนเซริฟ์เวอร ์อัน
เปน็สว่นท่ี่�จัำด้การเรื�องตัรรกะที่างธุรกิจำหลัก ด้แ้ลสทิี่ธิ�การ
เขา้ถึงขอ้มล้ และจัำด้การเรื�องการบนัทึี่กขอ้มล้ต่ัาง ๆ ทัี่�ง
สองสว่นมกัสื�อสารกันด้้วยี JSON ผู้า่นที่าง HTTP สว่นใหญ่
เอนด์้พอยีต์ัเหล่าน่�เปน็เพย่ีงรายีละเอ่ยีด้ที่างเที่คนคิ ไมค่วร
สบัสนว่าเปน็ API จำรงิ ๆ อยีา่งไรก็ด่้ รอยีต่ัอน่�เปน็ตััวเลือกท่ี่�
ด่้ หากนำามาใชุแ้ยีกการที่ด้สอบของทัี่�งสองระบบให้อิสระ
จำากกัน กล่าวคือ หากจำะที่ด้สอบโค้ด้ท่ี่�ที่ำางานบนฝ่ั� ง
เบราว์เซอร ์เราสามารถจำำาลองการที่ำางานของฝ่ั� งเซริฟ์เวอร์
ขึ�นมาได้้ โด้ยีตััวจำำาลองจำะที่ำางานท่ี่�ระดั้บเนต็ัเวิรค์ ผู้า่น
เครื�องมอือยีา่ง Mountebank หรือจำะจำำาลองการที่ำางาน

ของเซริฟ์เวอร ์ด้้วยีการดั้กจัำบรเ่ควสต์ัท่ี่�กำาลังจำะถก้สง่ออก
จำากเบราว์เซอรไ์ป เราชุอบวิธท่่ี่� Mock Service Worker 
เลือกใชุ ้โด้ยีที่ำาการการจำำาลองด้้วยี Service Worker ท่ี่�นกั
พฒันาคุ้นเคยีกันด่้ วิธก่ารน่�สง่ผู้ลใหก้ารตัั�งค่าการที่ด้สอบ
ที่ำาได้้ง่ายี และที่ด้สอบได้้เรว็ขึ�น อยีา่งไรก็ตัามเนื�องจำากการ
ที่ด้สอบเหล่าน่�ไมไ่ด้้ที่ด้สอบท่ี่�ระดั้บเนต็ัเวิรค์จำรงิ จึำงต้ัองม่
การที่ด้สอบแบบทัี่�งระบบ (end-to-end) อ่กชุั�น เพื�อใหก้าร
ที่ด้สอบครอบคลมุที่กุสว่น ตัามหลักการที่ด้สอบเปน็ร้ป
พร่ะมิด้ท่ี่�ด่้

Recoil
ประเมิน

มห่ลายีต่ัอหลายีท่ี่มกำาลังประเมินกันใหมว่่าควรจำะใชุ้ระบบ
บรหิารจัำด้การสถานะขอ้มล้ (state management) ใด้กันด่้
สำาหรบั React ซึ�งเป็นสิ�งท่ี่�เราแนะนำาใหท้ี่ำาเชุน่กันในงาน
ประเมิน Redux ครั�งใหมข่องเรา ไมน่านน่� Facebook ผู้้้
พฒันา React ได้้เปดิ้ตััว Recoil ออกมา ซึ�งเป็นไลบรารตั่ัว
ใหมส่ำาหรบับรหิารจัำด้การขอ้มล้สถานะ ท่ี่�มต้่ันกำาเนิด้มา
จำากแอปพลิเคชุนัภายีในท่ี่�ต้ัองที่ำางานรว่มกับขอ้มล้จำำานวน
มาก แม้เรายัีงไมผู่้า่นการใชุ้งาน Recoil มากนกั แต่ัเราเล็ง
เหน็ถึงศักัยีภาพและแนวโน้มท่ี่�ด่้ของมนั มนัม ่API ท่ี่�ไมซ่บั
ซอ้นและเรย่ีนร้้ได้้ง่ายี ใชุ้งานเข้ากับ React ได้้อยีา่งเป็น
ธรรมชุาติั และมเ่ที่คนคิการแชุร์สถานะขอ้มล้รว่มกัน
ภายีในแอปพลิเคชุนัท่ี่�มป่ระสทิี่ธภิาพและยืีด้หยุีน่ แตักต่ัาง

ภาษา &
เฟร่มเวิร่ค์์

Snorkel ที่ำาให์เ้ราสามารถเข่้ยนโป็รแกรม

จัำาแนกข้อ้มูลข้นาด้ให์ญ่ส่ำาห์รบันำาไป็ใช้

ฝักึสอนโมเด้ลแมชชน่เลิรน์ โด้ยมันถกู

สรา้งข้้�นท่ี่�มห์าวิที่ยาลัย Stanford 

(Snorkel)

จำากวิธอื่�น โด้ยีรองรับการสร้างข้อมล้สถานะขึ�นมาใหมแ่บบ
ได้นามกิ จำากการสบืที่อด้ค่าข้อมล้หรอืคิวรข่องอ่กสถานะ
หนึ�ง รองรับการเฝ้่าติัด้ตัามสถานะขอ้มล้ท่ี่�เกิด้ขึ�นภายีใน
แอปพลิเคชุนั โด้ยีไมเ่สย่ีความสามารถการแบง่โค้ด้เปน็
สว่นยีอ่ยี เพื�อโหลด้ชุิ�นสว่นแยีกกัน

Snorkel
ประเมิน

แบบจำำาลอง ML สมยัีใหมม่ค่วามซบัซอ้นมาก และยีงัต้ัองการ
กลุม่ขอ้มล้ท่ี่�จำำาแนกแล้ว (labeled training data set) จำำานวน
มากเพื�อจำะใชุใ้นการฝ่กึสอน Snorkel เริ�มต้ันมาจำากแล็บ AI 
ของ Stanford โด้ยีตัระหนกัด่้ว่า การจำำาแนกขอ้มล้ด้้วยีมอืนั�น
ใชุท้ี่รัพยีากรสง้ และบอ่ยีครั�งก็ไมส่ามารถที่ำาได้้ Snorkel ที่ำาให้
เราสามารถจำำาแนกขอ้มล้สำาหรบัฝ่กึสอนอยีา่งเปน็ระบบด้้วยี
การเขย่ีนโปรแกรมสรา้งเปน็ฟงัก์ชุนัการจำำาแนกขอ้มล้ 
Snorkel ใชุเ้ที่คนคิการเรย่ีนร้แ้บบมผู่้้ส้อน เพื�อประเมินความ
แมน่ยีำาและความเชุื�อมโยีงกันระหว่างฟงัก์ชุนัการจำำาแนก
ขอ้มล้ จำากนั�นก็ที่ำาการปรบันำาหนกัใหม ่และรวบรวมผู้ลการ
จำำาแนกจำากฟงัก์ชุนัเหล่านั�น เพื�อใชุเ้ปน็ขอ้มล้เพื�อการฝ่กึสอน
ท่ี่�ถก้จำำาแนกอยีา่งด่้ ผู้้ส้รา้ง Snorkel ได้้ออกแพลตัฟอรม์เชุงิ
พาณชิุยีม์า ชุื�อว่า Snorkel Flow แมว่้า Snorkel จำะไมไ่ด้้ถก้
พฒันาอยีา่งแข็งขนัเชุน่เดิ้มแล้ว แต่ัแนวคิด้การจำำาแนกขอ้มล้
ด้้วยีการสอนอยีา่งอ่อน (weakly supervised) ของมันก็ยีงัม่
ความสำาคัญ

https://www.polymer-project.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/mountebank
https://mswjs.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/redux
https://recoiljs.org/
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Streamlit
ประเมิน

Streamlit เปน็โอเพนซอรส์เฟรมเวิรค์สำาหรบัสรา้ง
แอปพลิเคชุนัด้้วยีภาษา Python ท่ี่�นกัวิที่ยีาศัาสตัรข์อ้มล้
ชุอบใชุกั้น เพื�อแสด้งแผู้นภาพขอ้มล้ออกเป็นเว็บท่ี่�นา่ใชุ ้
Streamlit โด้ด้เด่้นกว่าค้่แขง่อยีา่ง Dash ตัรงท่ี่�มนัเนน้ให้
สร้างแอปพลิเคชัุนต้ันเเบบได้้ไว รองรับไลบรารก่ารแสด้ง
ภาพท่ี่�หลากหลายี เชุน่ Plotly และ Bokeh มนัเปน็ที่าง
เลือกท่ี่�ด่้มากสำาหรบันกัวิที่ยีาศัาสตัรข้์อมล้คนใด้ท่ี่�ต้ัองการ
การนำาเสนอผู้ลงานอยีา่งรวด้เรว็ ในระหว่างรอบการ
ที่ด้ลอง จำากการใชุง้านมนัในบางโครงการ เราประทัี่บใจำท่ี่�
สามารถสร้างแผู้นภาพขอ้มล้เชุงิโต้ัตัอบออกมาได้้ในระยีะ
เวลาอันสั�น

Svelte
ประเมิน

ท่ี่ามกลางเฟรมเวิรค์ JavaScript สำาหรบังานด้้านฟรอนต์ั
เอนด์้ท่ี่�ออกมาใหมอ่ย้ีเ่สมอ Svelte ถือเป็นคอมโพเนนท์ี่
เฟรมเวิรค์ตััวหนึ�งท่ี่�โด้ด้เด่้นและนา่จัำบตัามอง เฟรมเวิรค์อื�น
มกัจำะใชุป้ระโยีชุนจ์ำากเวอรช์ุวลด้อม (Virtual DOM) แต่ั 
Svelt ไมใ่ชุ ้แล้วกลับใชุ้เที่คนคิการคอมไพล์โค้ด้แที่น โด้ยี

โค้ด้ท่ี่�ได้้จำะเปน็ JavaScript ธรรมด้าท่ี่�ไมม่โ่ค้ด้เฟรมเวิรค์ใด้
 ๆ ผู้สมเลยี ซึ�งมนัจำะเอาโค้ด้ชุุด้น่�ไปที่ำางานรว่มกับด้อม 
(DOM) โด้ยีตัรง อยีา่งไรก็ตัาม Svelte เป็นเพย่ีง
คอมโพเนนท์ี่เฟรมเวิรค์เท่ี่านั�น หากคณุมแ่ผู้นท่ี่�จำะสรา้ง
แอปพลิเคชุนัท่ี่�มค่วามสามารถซบัซอ้น เราขอแนะนำาให้
คณุพจิำารณาใชุ ้Sapper รว่มกับ Svelte ด้้วยี

SWR
ประเมนิ

SWR เปน็ไลบรารท่่ี่�ที่ำางานรว่มกับ React Hooks สำาหรบัใชุ้
ดึ้งขอ้มล้จำากภายีนอก ภายีใน SWR รองรบัวิธก่ารแคชุ
ขอ้มล้แบบ SWR อันเปน็กลยุีที่ธการแคชุหนึ�งในมาตัรฐาน 
HTTP อันเปน็เที่คนคิการใชุข้อ้มล้จำากแคชุก่อนเสมอแม้
ขอ้มล้จำะไมล่่าสดุ้แล้ว (stale) ขณะเด่้ยีวกันก็วิ�งไปดึ้งขอ้มล้
จำากระบบภายีนอก (revalidate) เมื�อไหรท่่ี่�ขอ้มล้กลับมาจึำง
ตัามไปอัปเด้ตัค่าในแคชุตัามหลัง ซึ�งคอมโพเนนท์ี่ท่ี่�มาเรย่ีก
ใชุง้าน SWR จำะได้้รบัขอ้มล้สองชุุด้ภายีในหนึ�งสตัรม่ ชุุด้
แรกเปน็ขอ้มล้จำากแคชุ หลังจำากนั�นจำะได้้รบัขอ้มล้ล่าสุด้ 
ซึ�งทัี่�งหมด้น่�เกิด้ขึ�นทัี่นท่ี่ทัี่นใด้และเปน็อัตัโนมติัั นกัพฒันา
ของเราประทัี่บใจำการใชุง้าน SWR จำากท่ี่�มนัเปล่�ยีน
ประสบการณข์องผู้้ใ้ชุไ้ปอยีา่งมาก เพราะขอ้มล้ขึ�นมาเร็ว
และแสด้งบนหน้าจำออย้ีเ่สมอ อยีา่งไรก็ด่้ เราขอเตืัอนการ

ใชุก้ลยุีที่ธการแคชุแบบน่�เฉพาะกับขอ้มล้ท่ี่�เหมาะสม ท่ี่�การ
เหน็ขอ้มล้เก่าชุั�วขณะเปน็สิ�งท่ี่�ยีอมรับได้้ หมายีเหตัไุว้ด้้วยี
ว่ามาตัรฐาน HTTP กำาหนด้ไว้ว่า แคชุสามารถกระที่ำาได้้ 
แต่ัต้ัองแคชุขอ้มล้เรสปอนด์้ล่าสุด้ของรเ่ควสต์ันั�น ๆ เท่ี่านั�น
 และเฉพาะกรณพิ่เศัษท่ี่�พจิำารณาอยีา่งรอบคอบแล้ว
เท่ี่านั�น ถึงจำะอนญุาตัใหใ้ชุข้อ้มล้จำากแคชุท่ี่�เก่ากว่านั�นได้้

Testing Library
ประเมิน

Testing Library เปน็ชุุด้ไลบรารส่ำาหรบัที่ด้สอบ
แอปพลิเคชุนัท่ี่�พฒันาด้้วยีสารพนัเฟรมเวิรค์ เชุน่ React, 
Vue, React Native, Angular ฯลฯ มนัชุว่ยีใหเ้รามมุ่มมอง
การที่ด้สอบคอมโพเนนท์ี่ใด้ ๆ เสมอืนว่าเป็นผู้้ใ้ชุง้านเอง 
โด้ยีสนบัสนนุใหเ้ราที่ด้สอบพฤติักรรมท่ี่�แสด้งออก มากกว่า
ที่ด้สอบวิธก่ารภายีในท่ี่�เราที่ราบ เชุน่ การที่ด้สอบโด้ยีคาด้
หวังว่า จำะมอิ่ลิเมนต์ัของ UI ใด้ปรากฎขึ�น เมื�อเกิด้
เหตักุารณ์บางอยีา่ง ขอ้ด่้หนึ�งของวิธก่ารน่�คือ เราจำะได้้ชุุด้ที่
สอบท่ี่�นา่เชุื�อถือ ไมพ่งัง่ายี ซึ�งคุณสมบติััน่�ที่ำาให้ Testing 
Library พเิศัษกว่าไลบรารอื่�น ถึงแม้พวกเราจำะม่
ประสบการณ์ตัรงแค่กับ React Testing Library  และ 
Angular Testing Library เท่ี่านั�น แต่ัก็เปน็ประสบการณท่์ี่�
นา่ประทัี่บใจำเลยีท่ี่เด่้ยีว
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https://plotly.com/
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เราคือบรษัิที่ใหค้ำาปรกึษาและวางแผู้นที่างด้้าน
เที่คโนโลยีร่ะดั้บโลก เปน็ชุุมชุนท่ี่�รวมปัจำเจำกชุนผู้้้
หลงใหลในการที่ำาในสิ�งท่ี่�เราเชุื�อมากกว่า 7,000 คน 
จำากสำานกังาน 43 แหง่ท่ี่�กระจำายีอย้ี ่14 ประเที่ศัทัี่�วโลก 
ด้้วยีประสบการณม์ากกว่า 25 ปท่ีี่�เราใชุเ้ที่คโนโลยีส่รา้ง
ความแตักต่ัางและชุว่ยีแก้ปญัหาที่างธุรกิจำท่ี่�ซบัซอ้นให้
กับลก้ค้า เมื�อการเปล่�ยีนแปลงคือความแนน่อน เรา
เตัรย่ีมคณุใหพ้รอ้มรบักับสิ�งไมค่าด้ฝ่นั

อยากติิดติามข่า่วสารและข่อ้มลูเชิงิลึกล่าสดุ
เก่�ยวกับเรดารใ์ชิไ่หม?

ติัด้ตัามเราบนชุอ่งที่างโซเชุย่ีลท่ี่�คณุถนดั้ หรอื 
สมคัรรับขา่วสารที่างอ่เมล์จำากเรา

สมคั้รรบัข้า่วสารทัี่นท่ี่!

https://thght.works/34w4R3o
https://thght.works/TWFB
https://thght.works/TWIN
https://thght.works/TWLI
https://thght.works/TWTW
https://thght.works/30H9Blq
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