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เกีย่วกับเรดาร์
เทีคโนโลยี
พวกเร� Thoughtworkers ล้วนมคีว�มหลงใหลในเทคโนโลย ีเร�
สร�้ง วิจัำย ทด้สอบ เปดิ้โอเพนซึ่อร์ส ผู้ลิตง�นเขยีน และมเีป�้
หม�ย ที�จำะยกระดั้บเทคโนโลยใีหดี้้ขี�นอย�่งต่อเนื�องเพื�อทกุคน
และทุกธุรกิจำ พนัธกิจำของพวกเร�คือ “ผู้ลักดั้นคว�มเปน็เลิศัท�ง
ซึ่อฟต์แวร์ และปฏิิวัติอุตส�หกรรมไอทีใหดี้้ขี�นกว่�เดิ้ม” ก�รจัำด้
ทำ�และแบง่ปนัเทคโนโลยเีรด้�ร์ก็เพื�อสนบัสนนุพันธกิจำนี�

คณะกรรมก�รที�ปรึกษ�ของ Thoughtworks ซึ่ึ�งประกอบไปด้้วย
ผูู้น้ำ�และผูู้เ้ชุี�ยวชุ�ญในเทคโนโลยหีล�กหล�ยด้้�นที�ม�รวมตัวกัน
เปน็ประจำำ�ในทกุป ีเพื�อพดู้คยุแลกเปลี�ยนถึงแผู้นยุทธศั�สตรท์�ง
เทคโนโลยภี�ยในของ Thoughtworks เอง และแนวโนม้ของ
เทคโนโลยทีี�กำ�ลังมบีทบ�ทสำ�คัญในอุตส�หกรรมโลกในขณะนั�น

ก�รรวบรวมผู้ลก�รประชุุมดั้งกล่�วถกูจัำด้ทำ�ขึ�นเปน็เรด้�ร์
เทคโนโลยฉีบับนี� โด้ยนำ�เสนอในรูปแบบที�เปน็ประโยชุนกั์บทกุ
คนในวงก�ร ตั�งแต่นกัพัฒน�จำนถึงผูู้บ้รหิ�รระดั้บสงู ตัวเนื�อห�
นั�นเร�เจำตน�สรุปใหก้ระชุบัได้้ใจำคว�ม ห�กอย�กทร�บถึงร�ย
ละเอียด้เพิ�มเติมเร�ขอสง่เสริมใหคุ้ณทด้ลองใชุเ้ทคโนโลยเีหล่�
นั�นด้้วยตัวคณุเอง

เรด้�รเ์ทคโนโลยใีชุแ้ผู้นภ�พวงกลมในก�รนำ�เสนอขอ้มลู โด้ย
แบง่พื�นที�ออกเปน็ 4 กลุ่มดั้งนี� เทคนคิ เครื�องมอื แพลตฟอรม์ 
ภ�ษ�และเฟรมเวิรค์ ในกรณีที�บ�งเรื�องส�ม�รถจัำด้ลงได้้หล�ย
กลุ่มเร�จำะจัำด้ลงในกลุ่มที�เหม�ะสมที�สดุ้ นอกจำ�กนั�นเร�ยังจัำด้
กลุ่มเรื�องต่�งๆ แล้วแบง่ต�มวงแหวน ออกเปน็ 4 ระดั้บเพื�อ
สะท้อนมุมมองตำ�แหนง่ของเทคโนโลย ีต�มคว�มคิด้เหน็ของเร�

ห�กสนใจำประวัติเพิ�มเติมเกี�ยวกับเรด้�รเ์ทคโนโลยสี�ม�รถด้เูพิ�ม
เติมได้้ที thoughtworks.com/radar/faq

https://thght.works/3riAW88
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Hold HoldAssess AssessTrial TrialAdopt Adopt

เรด้�ร์ของเร�มีก�รเปลี�ยนแปลงตลอด้เวล�เพื�อนำ�
เสนอสิ�งใหม่ เทคโนโลยีที�ไม่มีก�รเปลี�ยนแปลงจำะถูก
ทำ�ให้จำ�งลงซึ่ึ�งไม่ได้้หม�ยคว�มว่�เทคโนโลยีนั�นๆ ไม่มี
คุณค่�แต่เนื�องด้้วยพื�นที�ของเรด้�ร์นั�นมีจำำ�กัด้

เฝ้า้ระวัง
ควรด้ำ�เนนิก�รด้้วยคว�มระมดั้ระวัง

ประเมนิ
มคีว�มคุม้ค่�ที�จำะสำ�รวจำเพื�อทำ�คว�มเข�้ใจำว่�มผีู้ลต่อองค์กร
อย�่งไร

ทีดลอง
เร�เห็นถึงคว�มคุม้ค่�ที�จำะศึักษ�เพิ�มเติ�ม มนัสำ�คัญที�จำะเข�้ใจำวิธี
ก�รได้้ม�ซึ่ึ�งคว�มส�ม�รถนี� องค์กรควรทด้ลองใชุ้เทคโนโลยนีี�ใน
โครงก�รที�รบัคว�มเสี�ยงได้้

นำาไปใช้้
เร�สนบัสนนุใหน้ำ�เทคโนโลยเีหล่�นี�ไปใชุไ้ด้้ทันทีซึึ่�ง
เร�เองได้้นำ�ไปใชุแ้ล้วในโครงก�รต่�ง ๆ ที�มคีว�ม
เหม�ะสม.

ใหม่

เลื�อนเข�้/ออก

ไมม่กี�รเปลี�ยนแปลงภาพรวม  
ของเรดาร์
เรด้�ร ์คือก�รติด้ต�มเทคโนโลยทีี�น�่สนใจำซึ่ึ�งเร�เรยีกว่� 
หวัขอ้ เร�นำ�เสนอเรด้�รเ์ทคโนโลยฉีบับนี�เปน็แผู้นภ�พ
วงกลม โด้ยแบง่ประเภทออกต�มเสี�ยวและวงแหวน โด้ย
เสี�ยวสื�อถึงประเภทของหวัขอ้ต่�งๆ ในขณะที�วงแหวนสื�อ
ถึงระดั้บชุั�นของก�รนำ�เทคโนโลยนีั�นไปใชุต้�มคว�มเหน็
ของเร� 

หวัขอ้ต่�งๆ สื�อถึงเทคโนโลยหีรอืเทคนคิที�มบีทบ�ทสำ�คัญ
ต่อก�รพฒัน�ซึ่อฟต์แวร ์หวัขอ้เปน็สิ�งที�เคลื�อนไหวได้้ เมื�อ
ระดั้บชุั�นในวงแหวนมีก�รเปลี�ยนตำ�แหนง่ไป ปกติเมื�อมี
ก�รขยบัขึ�นจำะสื�อถึงระดั้บคว�มมั�นใจำกับเทคโนโลยทีี�เพิ�ม
ม�กขึ�นต�ม
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ประเด็นเด่นในฉบบันี้

ไปได้ไวกว่าด้วยแพลตฟอรม์ทีมี

หล�ยองค์กรได้้หนัม�สร้�งทีมแพลตฟอรม์กันม�กขึ�น ซึ่ึ�ง
คือทีมที�ตั�งขึ�นม�เฉพ�ะเพื�อทำ�ใหค้ว�มส�ม�รถบ�งอย�่ง
กล�ยเปน็แพลตฟอรม์ ซึ่ึ�งแพลตฟอรม์นี�เองจำะคอยให้
บรกิ�รทีมอื�น ๆ ภ�ยในองค์กร ใหก้�รพฒัน�แอปพลิเคชุนั
ทำ�ได้้รวด้เรว็ ไมส่ิ�นเปลืองค่�ใชุจ่้ำ�ยในก�รด้ำ�เนินง�น และ
ชุว่ยใหก้�รออกผู้ลิตภัณฑ์ไปสูต่ล�ด้ทำ�ได้้เรว็ยิ�งขึ�น เร�เคย
กล่�วถึงเรื�องนี�ไปแล้วในเรด้�รป์ ี2017 แล้วเร�ก็ยนิดี้ที�ได้้
เหน็เทคนิคนี�เติบโตและมคีว�มพรอ้มม�กขึ�น ขณะเดี้ยวกัน
เร�ก็เหน็ถึงวิธกี�รผู้ดิ้ ๆ ในก�รสร�้งทีมแพลตฟอรม์ที�ควร
หลีกเลี�ยงด้้วยเชุน่กัน อย�่ง ก�รสร�้ง “แพลตฟอรม์เดี้ยว
ครอบจัำกรว�ล” ก็อ�จำจำะไมใ่ชุวิ่ธทีี�ใหป้ระสทิธภิ�พสงูสดุ้ 
หรอืแพลตฟอรม์ประเภท “เล่นใหญไ่ว้ก่อน” ก็อ�จำจำะใชุ้
เวล�เปน็ปกีว่�จำะเหน็ผู้ล หรอืก�ร “สร�้งแพลตฟอรม์ไว้
ก่อนเถอะ เดี้�ยวมคีนม�ใชุเ้อง” ก็อ�จำเปน็ก�รสิ�นเปลืองโด้ย
ใชุเ่หต ุเป็นต้น ตรงกันข้�มกัน ห�กนำ�แนวคิด้ก�รสร�้ง
ผู้ลิตภัณฑ์ม�ใชุส้ร�้งแพลตฟอรม์กลับจำะชุว่ยใหแ้ต่ละทีมรู้
ว่�ใครคือลกูค้�ของตน แล้วสิ�งใด้คือคณุค่�ที�ผูู้ม้�ใชุง้�น
ต้องก�ร เปน็ที�น�่เสียด้�ยที�บ�งบรษัิทกลับนำ�ระบบก�ร
เปดิ้ตั�วที�นยิมใชุกั้นในก�รบรหิ�รง�นแบบเก่�ม�ขั�นระหว่�ง
ทีมแพลตฟอรม์ ทำ�ใหไ้มไ่ด้้รบัประโยชุนอ์ย�่งเต็มที� แถมยงั
สบืทอด้ปัญห�เดิ้ม ๆ ที�เกิด้จำ�กก�รทำ�ง�นแบบไซึ่โลม�ด้้วย 
อย�่งก�รตอบสนองที�ชุ�้เกินไป ก�รแยง่กันใชุท้รพัย�กรที�มี
จำำ�กัด้ เปน็ต้น สว่นในเรื�องดี้เร�ก็พบเครื�องมอืใหม ่ๆ และ
วิธกี�รแบง่ทีมและก�รประส�นง�นกัน ที�จำะทำ�ใหไ้ด้้
ประสทิธภิ�พดี้กว่�ม�อีกด้้วย

เลือกสิง่ทีีส่ะดวกมากกว่าสิง่ทีีด่ทีีีส่ดุ

ก�รทำ�ใหร้ะบบเปน็อัตโนมติั และก�รรองรบัก�รขย�ยทีม
ได้้กล�ยเปน็สิ�งที�เปน็พื�นฐ�นของหล�ย ๆ องค์กรไปแล้ว 
เร�จึำงเหน็แพลตฟอรม์ต่�ง ๆ พย�ย�มรวบรวมเครื�องมอื
สำ�หรบันกัพฒัน�เข�้ด้้วยกันและทำ�เปน็บรกิ�รคล�วด์้ แต่
ก่อนนกัพฒัน�มกัจำะเปน็ผูู้คั้ด้สรรและรอ้ยเครื�องมอืต่�ง ๆ 
เข�้ด้้วยกันเอง (เชุน่ ระบบที�มตัีวจัำด้เก็บโค้ด้ ที�เชุื�อมต่อกับ
ไปปไ์ลน ์ที�เชุื�อมต่อกับตัวจัำด้เก็บแพค็เกจำ ที�เชุื�อมต่อกับ
ระบบวิกิ ฯลฯ) แต่ปจัำจุำบันแพลตฟอรม์สำ�หรบันกัพฒัน� 
อย�่ง Azure DevOps หรอืระบบนเิวศัของ GitHub ได้้เข�้
ม�กินสว่นแบง่ตล�ด้ม�กขึ�น แมว่้�แต่ละแพลตฟอรม์อ�จำ
จำะไมส่มบูรณแ์บบและมคีว�มพรอ้มแตกต่�งกันไป แต่ก็
ต้องยอมรบัว่� คว�มเปน็ “ร�้นค้�ครบวงจำร” ของ
แพลตฟอรม์พวกนี�ก็ดึ้งด้ดู้ใจำเหล่�นกัพฒัน�ได้้ดี้ทีเดี้ยว 
โด้ยรวมแล้ว เร�สงัเกตเุหน็ว่�นกัพฒัน�ด้เูหมอืนจำะเลือก
คว�มสะด้วกสบ�ยและคว�มคล่องตัวม�ก่อนเรื�องอื�น แต่ก็
ต้องยอมรบัว่�เครื�องมอืที�ได้้อ�จำจำะไมไ่ด้้สมบูรณที์�สดุ้ไปทกุ
อย�่ง

แล้วมันก็ “ซบัซอ้นเกินกว่า
จะสรุปใหส้ั้น” อกีครัง้

ในกระบวนก�รสรรห�หวัขอ้ม�สูเ่รด้�ร์ในแต่ละฉบบัจำะ
ผู้�่นก�รถกเถียงกันอย�่งหนัก บ�งหวัขอ้ที�ซึ่บัซึ่อ้นม�ก ๆ ก็
มกัจำะจำบสถ�นภ�พลงที� “TCTB - หรือ ซึ่บัซึ่อ้นเกินกว่�จำะ
สรุปใหส้ั�น” กล่�วคือ หวัขอ้พวกนี�ถกูจัำด้กลุ่มอยูใ่นสิ�งที�มี
ขอ้ดี้และขอ้เสยีเต็มไปหมด้ หรอืมีคว�มละเอียด้อ่อนเกิน
กว่�จำะสรุปออกม�สั�นได้้ในไมกี่�บรรทัด้ บอ่ยครั�งที�หวัขอ้
พวกนี�ไปอยูใ่นสื�อรูปแบบอื�นแทน เชุน่ บทคว�ม หรอื 
พอด้ค�สต์ ทุกครั�งที�คยุกันถึงเรื�องพวกนี�ทีไร ก็จำะถกกัน
น�นและต้องนดั้ประชุุมกันใหมเ่พื�อห�ข้อสรุปอยูห่ล�ยรอบ 
ซึ่ึ�งเร�จำรงิจัำงกันม�ก บอ่ยครั�งก็ต้องนดั้ประชุุมกับทีมที�อยู่
หน�้ง�นเพื�อห�ข้อมูลเพิ�มเติม และหล�ยครั�งเร�ก็ห�ข้อ
สรุปไมไ่ด้้อยูดี่้ ยกตัวอย�่งเรื�องพวกนี� เชุน่ เรื�องก�รรวม
ซึ่อร์สโค้ด้ไว้ที�เดี้ยวกัน (monorepo) เรื�องโมเด้ลก�รแตก
บร�นชุแ์ต่ละแบบ หรอืแนวท�งที�ดี้ในก�รควบคุมระบบใน
สถ�ปัตยกรรมแบบกระจำ�ยตัว เปน็ต้น บ�งคนอ�จำจำะเคย
สงสยัว่�ทำ�ไมหวัข้อสำ�คัญเหล่�นี�ไมเ่คยถูกยกม�พูด้ใน
เรด้�รเ์สยีที ก็โปรด้รบัรูไ้ว้เถิด้ว่� ไมใ่ชุเ่ร�ไมรู่จั้ำก หรือไม่
อย�กเขยีนถึงหรอก แต่เปน็เพร�ะมีหล�ยหวัขอ้ในแวด้วง
ก�รพฒัน�ซึ่อฟต์แวร์ที�มข้ีอดี้แลกขอ้เสยีม�กเกินกว่�จำะ
สรุปออกม�เปน็คำ�แนะนำ�ที�ชุดั้เจำนไมค่ลมุเครอื บ�งครั�ง
หวัข้อยอ่ยที�แคบลงก็มโีอก�สลงเอยในเรด้�ร์ได้้ง่�ยกว่� 
สว่นหวัขอ้ใหญก็่คงต้องรอบทสรุปกันต่อไปจำนกว่�จำะมี
คว�มชุดั้เจำนม�กขึ�น

การทีำาความเข้าใจถึงระดับ
ความขึน้ต่อกันในสถาปัตยกรรม

อีกหนึ�งเรื�องที�โผู้ล่ขึ�นม�บอ่ย ๆ ในก�รถกกันภ�ยในของเร� 
คือหวัข้อที�ว่�ชุิ�นสว่นต่�ง ๆ ในสถ�ปัตยกรรมใด้ควรจำะมี
ระดั้บคว�มขึ�นต่อกัน (coupling) แบบไหน จำะเปน็ระหว่�ง
ภ�ยในไมโครเซึ่อร์วิสด้้วยกันก็ดี้ หรือระหว่�งคอมโพเนนต์ 
API เกตเวย ์กับฟรอนต์เอนด์้ ฯลฯ ก็ต�ม เรยีกได้้ว่�เกือบ
จำะทุกครั�งที�ชุิ�นสว่นซึ่อฟต์แวร์สองสว่นต้องม�คุยกัน นกั
พัฒน�ต้องม�คุยกันถึงเรื�องนี�อยูร่��ไป ก�รจำะยดึ้เอ�คำ�
แนะนำ�ทั�วไปที�ชุอบบอกใหเ้ร�แยกข�ด้กันใหม้�กที�สดุ้ ก็
ทำ�ได้้ย�กในท�งปฏิิบติัเพร�ะจำะทำ�ง�นกันไมส่ะด้วกเท่�ไร
นกั

มีหล�ยปจัำจัำยในก�รพจิำ�รณ�ว่�ควรจำะตั�งระดั้บคว�มขึ�น
ต่อกันแบบไหน คือดู้ว่�มันร้อยต่อกันอย�่งไร หรอืไป
ทำ�คว�มเข้�ใจำคว�มสัมพันธร์ะหว่�งโด้เมนนั�น ๆ หรอืวิธทีี�
ทั�งสองใชุใ้นก�รสื�อส�ร หรือด้ปูจัำจัำยด้้�นก�รทำ�ทร�นแซึ่
คชุั�น แล้วบ�งครั�งก็ต้องด้เูรื�องก�รรองรบัก�รขย�ย
ประกอบไปด้้วย โด้ยธรรมชุ�ติแล้ว ซึ่อฟต์แวรไ์มอ่�จำเกิด้
ขึ�นได้้ถ้�ไมมี่คว�มขึ�นต่อกันอยูบ้่�งเลย เพร�ะฉะนั�นก�รจำะ
ตัด้สนิใจำใชุ้คว�มขึ�นต่อกันระดั้บไหน ก็คือต้องพจิำ�รณ�ถึง
ข้อดี้ขอ้เสียประกอบกันเสมอ ซึ่ึ�งก็เปน็ทักษะที�ต้องมีสำ�หรบั
ก�รว�งสถ�ปัตยกรรมในโลกสมยัใหม่

ในวงก�รเร�ก็เหน็วิธปีฏิิบติัที�ไมดี่้แต่นยิมทำ�กัน เชุน่ก�รให้
ซึ่อฟต์แวร์สร้�งโค้ด้ขึ�นม�เองแล้วนำ�ไปใชุ้เป็นไคลแอนต์
ไลบร�รี แล้ววิธกี�รปฏิิบัติที�ดี้ก็มเีหมอืนกัน เชุน่ก�รตั�งใจำใชุ ้
BFF แพทเทริน อย�่งไรก็ต�ม จำะร้�ยหรอืดี้ สำ�หรบัเรื�องนี�
แล้วมันไมม่สีตูรสำ�เรจ็ำ และก�รต�มคำ�แนะนำ�ทั�วไปโด้ยไม่
คิด้นั�นก็เปล่�ประโยชุน ์ฉะนั�นแล้วก�รทุ่มเวล�และแรงง�น
เพื�อเข�้ใจำปจัำจัำยต่�ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกรณนีั�น ๆ ยอ่มดี้กว่�
ก�รแสวงห�วิธสีำ�เร็จำรูปแต่ข�ด้ประสิทธิภ�พ

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/platform-engineering-product-teams
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ticket-driven-platform-operating-models
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ticket-driven-platform-operating-models
https://teamtopologies.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure-devops
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/github
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/zhong-tai-radical-approach-enterprise-it
https://www.thoughtworks.com/podcasts/sensible-approach-multi-cloud
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การขยายสญัญาของ API
นำ�ไปใชุ้

รูปแบบก�รขย�ยสญัญ�ของ API (API expand-contract) 
ซึ่ึ�งบ�งครั�งเรยีกว่�ก�รเปลี�ยนแปลงแบบขน�น น�่จำะเปน็
สิ�งที�หล�ย ๆ คนคุ้นเคยโด้ยเฉพ�ะในบรบิทฐ�นขอ้มลูหรือ
โค้ด้ อย�่งไรก็ต�มเร�เหน็ก�รนำ�ไปใชุกั้บ API ค่อนข�้ง
นอ้ย ในบ�งกรณ ีเร�เหน็ปญัห�นี�ถกูแก้โด้ยก�รกำ�หนด้
เวอรช์ุนัของ API ที�ซัึ่บซึ่อ้น หรอืก�รแก้ไข API โด้ยไมเ่ข�้
กันกับ API เก่� (breaking change) ที�คว�มจำรงิแล้ว
ส�ม�รถแก้ไขด้้วยก�รขย�ยสญัญ�ก็พอเพยีงแล้ว กล่�วคือ 
ขั�นตอนแรกของก�รขย�ยสญัญ� ใหเ้ริ�มจำ�กก�รเติมสว่นที�
ต้องก�รลงใน API ในขณะเดี้ยวกันก็ยงัรกัษ�สว่นที�จำะเลิก
ใชุไ้ว้อยู ่และจำะลบมนัออกได้้ก็ต่อเมื�อผูู้ใ้ชุ ้API ทกุคนสลับ
ไปใชุส้คีม�ใหมกั่นครบแล้ว วิธนีี�จำำ�เปน็ต้องมกี�รประส�น
ง�นระหว่�งผูู้ใ้ชุแ้ละผูู้ส้ร�้ง API ระดั้บหนึ�ง โด้ยอ�จำทำ�ผู้�่น
เทคนคิเชุน่ ก�รทด้สอบคอนแทรคท์ที�ขบัเคลื�อนด้้วยผูู้้
บรโิภค (consumer-driven contract)

การสง่มอบแมช้ช้นีเลิรน์นิงอยา่งต่อเน่ือง 
(CD4ML)
นำ�ไปใชุ้

เร�เหน็เทคนคิ ก�รสง่มอบแมชุชุนีเลิรน์นงิอย�่งต่อเนื�อง 
(CD4ML) เป็นจุำด้เริ�มต้นที�ดี้สำ�หรบัโซึ่ลชูุนั
แมชุชุนีเลิรน์นงิใด้ ๆ ที�กำ�ลังปรบัเพื�อก�รใชุ้ง�นจำรงิ หล�ย
องค์กรต่�งไว้ว�งใจำโซึ่ลชัูุนแมชุชุนีเลิรน์นงิม�กขึ�น ไมว่่�จำะ
เปน็ก�รเสนอสนิค้�และบรกิ�รต�มร�ยบุคคล หรอืก�รนำ�
ม�ใชุด้้ำ�เนนิง�นต่�ง ๆ ภ�ยในองค์กร ดั้งนั�นจึำงมีคว�ม
เหม�ะสมท�งธุรกิจำที�จำะใชุบ้ทเรยีนและแนวท�งปฏิิบติัที�ดี้
ของก�รสง่มอบอย�่งต่อเนื�อง (CD) ม�ใชุง้�นกับโซึ่ลชูุนั
แมชุชุนีเลิรน์นงิ

นำาไปใช้้
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2. ก�รสง่มอบแมชุชุนีเลิรน์นงิอย�่งต่อเนื�อง (CD4ML)
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11. ก�รรอ้งขอขอ้คิด้เหน็ด้้วยวิธทีี�เรยีบง่�ย
12. แมชุชุนีเลิรน์นงิที�เรยีบง่�ยที�สดุ้เท่�ที�จำะเปน็ไปได้้
13. SPA injection
14. ภ�ระก�รรบัรูข้องทีม
15. จัำด้ก�รไฟล์ Xcodeproj ด้้วยเครื�องมอื
16. ก�รใชุ ้type รว่มกันระหว่�ง UI/BFF 
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17. แพลตฟอร์มเขยีนโค้ด้นอ้ยเฉพ�ะท�ง
18. เอกลักษณก์ระจำ�ยศันูย์
19. Deployment drift radiator
20. ก�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กิ
21. Hotwire
22. อิมพอรต์แมพ สำ�หรับ ไมโครฟรอนท์เอนด์้
23. Open Application Model (OAM)
24. Privacy-focused web analytics
25. ก�รเขยีนโปรแกรมแบบม็อบระยะไกล
26. Secure multiparty computing 

เฝ้า้ระวัง
27. GitOps
28. ทีมแพลตฟอร์มที�ถกูแบง่ต�มเลเยอรข์องเทคโนโลยี
29. นโยบ�ยคว�มซึ่บัซึ่อ้นของรหสัผู้�่นที�คิด้ไปเองว่�ดี้
30. พลูรเีควสเปน็วิธกี�รเดี้ยวในก�รตรวจำท�นโค้ด้ 

ของเพื�อนรว่มง�น
31. SAFe™
32. แบง่แยกทีมในก�รด้แูลโค้ด้กับไปป์ไลน์
33. แพลตฟอร์มที�ใชุ้ก�รรอ้งขอในก�รด้ำ�เนนิง�น

เทีคนิค

Design systems
นำ�ไปใชุ้

เมื�อก�รพฒัน�แอปพลิเคชุนัมกี�รเปลี�ยนแปลงและคว�ม
ซึ่บัซึ่อ้นเพิ�มขึ�นอยูเ่สมอ ก�รสง่มอบผู้ลิตภัณฑ์ที�เข�้ถึงได้้ 
ส�ม�รถใชุง้�นได้้ และหน�้ต�คงที� จึำงเปน็คว�มท้�ท�ยโด้ย
เฉพ�ะอย�่งยิ�งในองค์กรขน�ด้ใหญที่�มหีล�ยทีมทำ�ง�นกับ
ผู้ลิตภัณฑ์ที�แตกต่�งกัน Design Systems เปน็ก�รกำ�หนด้
ชุุด้ของรูปแบบก�รออกแบบ (design patterns) ไลบร�รี�
คอมโพเนนท์ (component libraries) ก�รออกแบบและ
หลักปฏิิบติัท�งวิศัวกรรมที�ดี้ ทำ�ใหไ้ด้้ผู้ลิตภัณฑ์ดิ้จิำทัลที�คง

เสน้คงว� Design Systems สร้�งขึ�นจำ�กแนวท�งก�ร
ออกแบบในอดี้ต นำ�เสนอไลบร�รี�และเอกส�รที�ใชุร้ว่มกัน
ซึ่ึ�งง่�ยต่อก�รค้นห�และใชุง้�น โด้ยทั�วไปคำ�แนะนำ�จำะถกู
เขยีนเปน็โค้ด้และอยูภ่�ยใต้ก�รควบคมุเวอรช์ุนั เพื�อใหค้ำ�
แนะนำ�มคีว�มคลมุเครอืน้อยที�สดุ้และบำ�รุงรกัษ�ง่�ยกว่�
เอกส�รธรรมด้� Design Systems ได้้กล�ยเปน็วิธมี�ตร
ฐ�นเมื�อทำ�ง�นข�้มทีมและกล�ยเปน็ขอ้บงัคับในก�ร
พฒัน�ผู้ลิตภัณฑ์ เพร�ะพวกมนัจำะชุว่ยใหที้มมสีม�ธิ 
และชุว่ยใหที้มส�ม�รถมุง่คว�มสนใจำไปที�คว�มท้�ท�ย
เชุงิกลยุทธข์องตัวผู้ลิตภัณฑ์ โด้ยไมต้่องเริ�มต้นสร้�งจำ�ก
ศันูยใ์หมท่กุครั�งที�มสีร้�งคอมโพเนนท์ก�รแสด้งผู้ล.

เฝ้าระวัง เฝ้าระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนำไปใช้ นำไปใช้
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คำ�ว่� bandits มทีี�ม�จำ�กฉ�ย�ของสล็อตแมชุชีุนใน
ค�สโินนั�นเอง โด้ยหลักก�รแล้วอัลกอรธิมึนี�จำะสำ�รวจำท�ง
เลือกใหม ่ๆ เพื�อเรยีนรูเ้พิ�มเติมเกี�ยวกับผู้ลลัพธที์�ได้้ ขณะ
เดี้ยวก็จำะรกัษ�สมด้ลุโด้ยเลือกใชุตั้วเลือกที�ทร�บว่�ให้
ผู้ลลัพธที์�ดี้ควบคู่กันไประหว่�งท�ง เร�ได้้ใชุเ้ทคนคินี�ใน
สถ�นก�รณที์�เร�มขีอ้มลูเพยีงเล็กนอ้ยในก�รฝ่กึและก�ร
ติด้ตั�งกับโมเด้ลแมชุชุนีเลิรน์นงิอื�น ๆ จำ�กก�รที�เร�ส�ม�รถ
เพิ�มบรบิทต่�ง ๆ ใหกั้บโจำทยก์�รรกัษ�สมด้ลุเชุน่นี� ทำ�ให้
ส�ม�รถประยุกต์ใชุอั้ลกอรธิมึนี�กับง�นหล�กหล�ยรูปแบบ
ด้้วยกัน ซึ่ึ�งรวมทั�งง�นทด้สอบท�งเลือก A/B ง�นใหค้ำ�
แนะนำ� หรอืง�นเพิ�มประสทิธภิ�พของเลยเ์อ�ต์ก็ดี้

อิมเมจทีี�ไมม่ลีนุีกซดิ์สโตร
ทด้ลอง

ก�รที�จำะสร้�ง Docker อิมเมจำเพื�อครอบแอปพลิเคชัุนของ
เร� จำะมอียูส่องเรื�องที�ต้องใหค้ว�มสำ�คัญคือ เรื�องคว�ม
มั�นคง และเรื�องขน�ด้ของอิมเมจำ โด้ยปกติ เร�จำะใชุเ้ครื�อง
มอืพเิคร�ะหค์อนเทเนอร์เพื�อคว�มมั�นคง (container 
security scanning) เพื�อตรวจำจัำบและอุด้ชุอ่งโหว่ต่�ง ๆ ที�
ถกูเปดิ้เผู้ย และใชุลี้นกุซึ่ดิ์้สโตรขน�ด้เล็กเปน็พื�นฐ�น เชุน่ 
Alpine Linux เพื�อจัำด้ก�รเรื�องขน�ด้และทรพัย�กร 
แต่ด้้วยภัยคกุค�มด้้�นคว�มมั�นคงที�เพิ�มขึ�น ทำ�ใหก้�รกำ�จัำด้
ชุอ่งท�งก�รโจำมตีที�เปน็ไปได้้มีคว�มสำ�คัญม�กยิ�งขึ�นกว่�
เดิ้ม นี�เปน็ส�เหตวุ่�ทำ�ไมก�รใชุง้�น Docker อิมเมจำที�ไมมี่
ลีนกุซึ่ดิ์้สโตรได้้กล�ยเปน็ท�งเลือกหลักของก�รพฒัน�
แอปบนคอนเทเนอร ์ก�รนำ�ลีนกุซึ่ดิ์้สโตรออกไปทำ�ใหล้ด้
ฟตุพริ�นท์และสิ�งที�พึ�งพ� (dependency) ที�เกิด้ขึ�นจำ�ก
ลีนกุซึ่ดิ์้สโตร เทคนคินี�ยงัชุว่ยลด้ขอ้ผู้ดิ้พล�ด้ของก�รตรวจำ
พเิคร�ะห ์ลด้พื�นที�ก�รโจำมตีใหแ้คบลง แถมยงัมีชุอ่งโหว่ให้
อุด้นอ้ยลงด้้วย สว่นขน�ด้ที�เล็กลงก็ทำ�ใหป้ระหยดั้
ทรพัย�กรได้้ม�กขึ�น เปน็ต้น Google ได้้เตรยีม 
คอนเทเนอรอิ์มเมจำที�ไมม่ลีีนกุซึ่ดิ์้สโตร ของแต่ละภ�ษ�ไว้
ใหใ้ชุ ้หรือคุณจำะสร้�งเอง ผู้�่นเครื�องมอือย�่ง Bazel ของ 
Google หรอืจำะใชุก้�รสร�้งมลัติสเตจำใน Docker ก็ได้้ 
หม�ยเหตไุว้ว่� ถ้�ใชุอิ้มเมจำที�ไมม่ลีีนกุซ์ึ่ดิ้สโตรจำะไมม่เีชุลล์
ติด้ม�ด้้วย ทำ�ใหดี้้บั�กได้้ย�ก อย�่งไรก็ดี้ มนัแก้ได้้ไมย่�ก
โด้ยก�รห�อิมเมจำเวอร์ชุนัที�ดี้บั�กได้้ในโลกออนไลน ์เชุน่ 
BusyBox shell ทั�งนี� ก�รใชุอิ้มเมจำที�ไมม่ลีีนกุซึ่ดิ์้สโตร
ติด้ม�ด้้วย เปน็เทคนคิที� Google เปน็ผูู้บุ้กเบกิม�ตั�งแต่ต้น 
และจำ�กประสบก�รณข์องเร�พบว่�อิมเมจำสว่นม�กยงัคงมี

ทีมีสรา้งแพลตฟอรม์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์
นำ�ไปใชุ้

ต�มที�ได้้กล่�วถึงในธมีของฉบบันี� แวด้วงก�รพฒัน�
ซึ่อฟต์แวรไ์ด้้มปีระสบก�รณม์�กขึ�นต่อ ทีมสร�้ง
แพลตฟอรม์ในรูปแบบผู้ลิตภัณฑ์ ที�สร�้งและด้แูล
แพลตฟอรม์ที�ใชุภ้�ยใน โด้ยแพลตฟอรม์เหล่�นี�ถกูใชุโ้ด้ย
ทีมทั�วทั�งองค์กร และชุว่ยใหที้มพฒัน�แอปพลิเคชุนัได้้
อย�่งรวด้เรว็ อีกทั�งยงัลด้คว�มซึ่บัซึ่อ้นของก�รด้ำ�เนนิก�ร 
และลด้เวล�ก�รออกสูต่ล�ด้ จำ�กก�รที�เทคนคินี�ถกูนำ�ไปใชุ้
ม�กขึ�น ก็ทำ�ใหเ้ร�เหน็ถึงวิธกี�รที�ดี้และไมดี่้ของแนวท�งนี�
อย�่งชุดั้เจำนขึ�นเชุน่กัน ในก�รสร�้งแพลตฟอร์มนั�นจำำ�เปน็
อย�่งยิ�งที�จำะต้องระบุตัวลกูค้� และผู้ลิตภัณฑ์ที�จำะได้้
ประโยชุนจ์ำ�กมนัอย�่งชุดั้เจำนแทนที�จำะสร�้งมนัขึ�นม�จำ�ก
คว�มว่�งเปล่� และเร�อย�กใหร้ะมัด้ระวังก�รทำ� ทีมสร�้ง
แพลตฟอรม์แบบแบง่ชุั�น ที�คงก�รแบง่กลุ่มต�มเทคโนโลยี
ที�ใชุอ้ยูเ่ดิ้ม แต่แค่เปลี�ยนชุื�อทีมเปน็ “ทีมแพลตฟอรม์” 
และเร�ยงัต่อต้�นรูปแบบแพลตฟอรม์ที�ด้ำ�เนนิง�นผู้�่น
ระบบตั�ว (ticket-driven) ด้้วยเชุน่กัน

เร�ยงัคงเปน็แฟนตัวยงของก�รใชุห้ลักก�รจำ�ก Team 
Topologies ซึึ่�งเร�คิด้ถึงวิธีก�รจัำด้รูปแบบของทีม
แพลตฟอรม์ที�ดี้ที�สดุ้ เร�มองว่�ทีมสร�้งแพลตฟอร์มในรูป
แบบผู้ลิตภัณฑ์ จำะเปน็แนวท�งม�ตรฐ�น และเปน็สิ�ง
สำ�คัญที�ทำ�ใหร้ะบบไอทีมีสมรรถภ�พสงูขึ�นได้้

การสบัเปลีย่นบญัช้ผีูใ้ช้้บรกิาร
นำ�ไปใชุ้

เร�แนะนำ�อย�่งยิ�งใหแ้ต่ละองค์กรตรวจำสอบใหแ้นใ่จำว่�ได้้
สลับรหสัรบัรองตัวตนผูู้ใ้ชุอ้ยูเ่สมอ เมื�อไปใชุง้�นบรกิ�ร
บญัชุผีูู้ใ้ชุข้องผูู้ใ้หบ้รกิ�รคล�วด์้ (cloud service account) 
เจ้ำ�ต่�ง ๆ ก�รสบัเปลี�ยนเปน็หนึ�งใน ก�รรกัษ�คว�ม
ปลอด้ภัย 3R เพร�ะมนัง่�ยม�กที�องค์กรจำะลืมว่�เคยมี
บญัชุเีหล่�นั�นอยู ่ซึึ่�งกว่�จำะรู้ตัวก็มเีหตกุ�รณที์�ไมพ่งึ
ประสงค์เกิด้ขึ�นไปแล้ว สิ�งนี�นำ�ไปสูป่ญัห�อื�น ๆ อีก เชุน่ 
ก�รมบี�งบญัชุทีี�กำ�หนด้สทิธิ�ผูู้ใ้ชุไ้ว้กว้�งเกินจำำ�เปน็ หรอื
เปดิ้ไว้เปน็ระยะเวล�น�นโด้ยไมไ่ด้้สบัเปลี�ยนเลย นอกจำ�ก
นั�นแล้ว ก�รประยุกต์ใชุห้ลักก�รสบัเปลี�ยนบญัชุผีูู้ใ้ชุบ้รกิ�ร

อย�่งสม��เสมอ เปน็จุำด้เริ�มต้นสำ�คัญที�นำ�ไปสูห่ลักก�ร
กำ�หนด้สทิธิ�ใหน้อ้ยที�สดุ้เท่�ที�จำำ�เปน็ (least privilege 
principle) อีกด้้วย

คลาวด์แซนด์บอ็กซ์
ทด้ลอง

จำ�กที�ก�รใชุง้�นคล�วด์้เปน็เรื�องส�มญัม�กขึ�น และก�ร
สร�้ง คล�วด์้แซึ่นด์้บอ็กซึ่ ์ขึ�นม�ใชุ ้เปน็เรื�องที�ทำ�ได้้ง่�ยขึ�น 
แมจ้ำะใชุใ้นง�นขน�ด้ใหญก็่ต�ม ในก�รพฒัน�ง�นทีมของ
เร�จึำงชุอบก�รใชุส้ภ�พแวด้ล้อมที�ไปใชุค้ล�วด์้ล้วน (ซึ่ึ�งตรง
ข�้มกับก�รพฒัน�บนเครื�องนกัพฒัน�) เพร�ะมนัชุว่ยลด้
คว�มซึ่บัซึ่อ้นในก�รบำ�รุงรกัษ� เร�เหน็ว่�เครื�องมอืที�
พย�ย�มจำำ�ลองบรกิ�รคล�วด์้เนทีฟขึ�นม�บนเครื�องนกั
พฒัน�เองนั�นมขีอ้จำำ�กัด้ในคว�มน�่เชุื�อถือ เมื�อนกัพฒัน�
ต้องก�รบลิด์้และทด้สอบซึ่อฟต์แวร ์ดั้งนั�นเร�ไปตั�งใจำทำ�ให้
คล�วด์้แซึ่นด์้บ็อกซึ่เ์ปน็ม�ตรฐ�น แทนก�รจำำ�ลอง
คล�วด์้เนทีฟบนเครื�องนกัพฒัน�ดี้กว่� ซึ่ึ�งวิธกี�รนี�จำะผู้ลัก
ดั้นใหเ้กิด้ก�รกำ�หนด้โครงสร้�งพื�นฐ�นด้้วยโค้ด้ อีกทั�ง
ทำ�ใหเ้กิด้กระบวนก�รออนบอรด์้ที�ดี้สำ�หรบัก�รจัำด้เตรยีม
สภ�พแวด้ล้อมแซึ่นด์้บอ็กซึ่ใ์หน้กัพฒัน� อย�่งไรก็ดี้ ก�ร
เปลี�ยนม�ใชุค้ล�วด์้แซึ่นด์้บอ็กซึ่ม์คีว�มเสี�ยงหล�ยประก�ร 
เนื�องจำ�กนกัพฒัน�จำะต้องพึ�งพ�คว�มพรอ้มใชุง้�นของ
สภ�พแวด้ล้อมระบบคล�วด์้อย�่งแท้จำรงิ และอ�จำทำ�ง�น
ชุ�้ลงเพร�ะต้องรอผู้ลลัพธเ์มื�อไมส่�ม�รถติด้ต่อกับ
คล�วด์้ได้้ เร�จึำงอย�กแนะนำ�ใหใ้ชุก้�รกำ�กับด้แูลที�ไม่
ระเบยีบพธิเียอะม�ใชุ ้เพื�อตกลงสร�้งม�ตรฐ�นกล�งใหกั้บ
คล�วด์้แซึ่นด์้บ็อกซึ่ข์ององค์กร โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งในด้้�นที�
เกี�ยวกับคว�มปลอด้ภัย IAM หรอืก�รติด้ตั�งในระดั้บภมูภิ�ค 
(regional deployments)

Contextual bandits
ทด้ลอง

Contextual bandits เปน็ก�รเรยีนรูแ้บบเสรมิกำ�ลัง 
(reinforcement learning) ประเภทหนึ�งที�เหม�ะสม
สำ�หรบัโจำทยที์�ต้องก�รห�คว�มสมด้ลุระหว่�งก�รสำ�รวจำ
ห�โอก�สใหม ่ๆ หรอืใชุป้ระโยชุนจ์ำ�กสิ�งที�มอีย�่งเต็มที� ซึ่ึ�ง

เทีคนิค

คำำ�ว่่� bandits มีทีีี่�มี�จ�กฉ�ย�ของสล็็อต

แมีชชนีในคำ�สโินน่�นเอง โดยหล่็กก�ร

แล้็ว่อ่ล็กอรธิึมึีนี�จะสำ�รว่จที่�งเลื็อกใหมี ่

ๆ เพื่ื�อเรยีนร้เ้พื่ิ�มีเติมีเกี�ยว่ก่บผล็ล่็พื่ธึที์ี่�

ได้ ขณะเดียว่ก็จะรก่ษ�สมีดลุ็โดยเลื็อก

ใชต่้ว่เลื็อกทีี่�ที่ร�บว่่�ใหผ้ล็ล่็พื่ธึที์ี่�ดีคำว่บคำ้่

ก่นไประหว่่�งที่�ง

(Contextual bandits)

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://cve.mitre.org/
https://github.com/GoogleContainerTools/distroless
https://bazel.build/
https://busybox.net/downloads/BusyBox.html
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/layered-platform-teams
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/layered-platform-teams
https://teamtopologies.com
https://teamtopologies.com
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/the-three-rs-of-security
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/the-three-rs-of-security
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-as-code
https://towardsdatascience.com/contextual-bandits-and-reinforcement-learning-6bdfeaece72a
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ที�ม�จำ�ก Google อยู ่ห�กมผู้ีู้ใหบ้รกิ�รหล�ยร�ยใหเ้ลือก
ม�กขึ�น เร�คงจำะสะด้วกสบ�ยม�กกว่�นี� นอกจำ�กนี� โปรด้
ระมดั้ระวังเมื�อใชุ ้Trivy หรอืเครื�องมอืพเิคร�ะหช์ุอ่งโหว่ที�
คล้�ยกัน เนื�องจำ�กคอนเทเนอรอิ์มเมจำที�ไมม่ลีีนกุซึ่์
ดิ้สโตรนั�นได้้รบัก�รสนบัสนนุในรุน่ล่�สดุ้เท่�นั�น

Ethical Explorer
ทด้ลอง

กลุ่มที�อยูเ่บื�องหลัง Ethical OS คือ Omidyar Network ซึึ่�ง
เปน็บริษัทรว่มทนุเพื�อก�รเปลี�ยนแปลงท�งสงัคมที�ถกูสร�้ง
โด้ย Pierre Omidyar ผูู้้ก่อตั�ง eBay กลุ่มนี�ได้้เผู้ยแพรก่�รตี
พมิพค์รั�งใหมที่�เรยีกว่� Ethical Explorer โด้ยดึ้งบทเรยีนที�
เรยีนรู้จำ�กก�รใชุเ้ฟรมเวิรค์จำรยิธรรมชุุด้เก่�อย�่ง Ethical 
OS และเพิ�มคำ�ถ�มสำ�หรบัทีมผู้ลิตภัณฑ์เข้�ไปอีกด้้วย โด้ย
มนัส�ม�รถด้�วนโ์หลด้ได้้ฟร ีและส�ม�รถนำ�ม�ทำ�เปน็
ก�รด์้เพื�อกระตุ้นให้เกิด้ก�รสนทน�ที�เกี�ยวขอ้งกับจำรยิธรรม 
ชุุด้เครื�องมอืนี�มคีำ�ถ�มปล�ยเปดิ้สำ�หรบัก�รแจ้ำงเตือน 
“คว�มเสี�ยง” ท�งเทคนคิหล�ยประก�ร ประกอบไปด้้วย 
ก�รเฝ่�้ระวัง (มใีครส�ม�รถใชุผู้้ลิตภัณฑ์หรอืบรกิ�รของ
เร�เพื�อติด้ต�มหรอืระบุผูู้ใ้ชุร้�ยอื�นได้้หรอืไม)่ ก�รใหข้อ้มูล
ในท�งที�ผิู้ด้ ก�รกีด้กัน คว�มไมเ่ปน็กล�งของอัลกอรทึิม 
ก�รเสพติด้ ก�รควบคมุขอ้มลู ผูู้ร้�้ย และก�รใหอ้ำ�น�จำม�ก
เกินไป เปน็ต้น อีกทั�งยงัมคีู่มอืภ�คสน�มที�มกิีจำกรรมและ
ก�รประชุุมเชุงิปฏิิบติัก�ร แนวคิด้สำ�หรบัก�รเริ�มต้นก�ร
สนทน� และเคล็ด้ลับสำ�หรบัก�รนำ�เข�้ไปใชุ้ง�นในองค์กร 
ในขณะที�เร�ยงัมหีนท�งอีกย�วไกลในอุตส�หกรรม เพื�อ
เปน็ตัวแทนท�งจำริยธรรมของสงัคมดิ้จิำทัลของเร�ใหดี้้ขึ�น 
เร�ได้้มกี�รสนทน�ที�มปีระสทิธิผู้ลโด้ยใชุ ้Ethical 
Explorer ไปบ�้งแล้ว และเร�ได้้รบัก�รสนบัสนนุจำ�กก�ร
รบัรู้ถึงคว�มสำ�คัญของก�รตัด้สินใจำผู้ลิตภัณฑ์ในก�รแก้ไข
ปญัห�สังคม

การใช้้สมมุติฐานเป็นตัวขับเคล่ือน
การปรบัปรุงระบบ
ทด้ลอง

เร�มกัถกูขอใหป้รบัปรุงแก้ไขระบบเดิ้มที�เร�ไมไ่ด้้สร�้งไว้ 
บ�งครั�งเร�พบปญัห�ท�งเทคนคิที�ต้องใชุค้ว�มใสใ่จำ 
เชุน่ ก�รปรบัปรุงประสทิธภิ�พหรอืคว�มน�่เชุื�อถือ วิธี

ทั�วไปวิธีหนึ�งในก�รแก้ไขปญัห�เหล่�นี�คือก�รสร�้ง 
“เรื�องร�วท�งเทคนคิ” (technical stories) โด้ยใชุรู้ปแบบ
เดี้ยวกับ “เรื�องร�วของผูู้ใ้ชุ”้ (user story) โด้ยมองที�
ผู้ลลัพธท์�งเทคนคิแทนที�จำะเปน็ท�งธุรกิจำ แต่ง�นด้้�น
เทคนคิเหล่�นี�มกัจำะย�กที�จำะประเมนิและใชุเ้วล�น�นกว่�ที�
ค�ด้ไว้ หรอืไมไ่ด้้ผู้ลลัพธที์�ต้องก�ร อีกวิธหีนึ�งที�
ประสบคว�มสำ�เรจ็ำม�กขึ�นคือ ก�รใชุส้มมติุฐ�นเปน็ตัวขบั
เคลื�อนก�รปรบัปรุงระบบ แทนก�รลงมอืพฒัน�เรื�องร�ว
ของผูู้ใ้ชุที้�รออยู ่ทีมส�ม�รถเข�้ม�รว่มกันสร้�งสมมติุฐ�น
ใหกั้บปญัห�เพื�อกำ�หนด้ผู้ลลัพธเ์ชุงิเทคนคิที�วัด้ผู้ลได้้ จำ�ก
นั�นพวกเข�แบง่ก�รทำ�ง�นออกเปน็รอบยอ่ยๆ และกำ�หนด้
กรอบเวล�ในก�รทด้ลอง เพื�อตรวจำสอบหรอืหกัล้�ง
สมมติฐ�นแต่ละสมมติฐ�นต�มลำ�ดั้บคว�มสำ�คัญ ผู้ลลัพธ์
ที�ได้้จำ�กเวิรก์โฟลว์นี�จำะเปน็ก�รปรบัปรุงเพื�อลด้คว�มไม่
แนน่อนแทนที�จำะทำ�ต�มแผู้น สง่ผู้ลใหส้�ม�รถค�ด้ก�รณ์
ผู้ลลัพธไ์ด้้ม�กขึ�น 

การรอ้งขอข้อคิดเหน็ด้วยวิธทีีีเ่รยีบง่าย
ทด้ลอง

ในขณะที�หล�กหล�ยองค์กรต่�งขบัเคลื�อนไปสู ่
evolutionary architecture ก�รเก็บรวบรวมขอ้มลูก�ร
ตัด้สนิใจำเกี�ยวกับก�รออกแบบ สถ�ปตัยกรรม เทคนคิและ
วิธีก�รทำ�ง�นของทีมจึำงเปน็สิ�งสำ�คัญ กระบวนก�รรวบรวม
และสรุปผู้ลขอ้เสนอแนะที�จำะนำ�ไปสูก่�รตัด้สนิใจำเหล่�นี�
เริ�มต้นด้้วยก�รรอ้งขอขอ้คิด้เหน็ (Request for 
Comments - RfCs) RfCs เปน็เทคนคิในก�รรวบรวมบริบท 
ก�รออกแบบและแนวคิด้ท�งสถ�ปตัยกรรม โด้ยทำ�ง�น
รว่มกันกับทีมเพื�อเป�้หม�ยคือก�รตัด้สนิใจำบนบรบิทและ
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง เร�ขอแนะนำ�ใหอ้งค์กรต่�ง ๆ ใชุ ้ก�ร
รอ้งขอขอ้คิด้เหน็ด้้วยวิธีที�เรยีบง่�ย โด้ยใชุเ้ทมเพลต
ม�ตรฐ�นที�ไมส่ลับซึ่บัซึ่อ้นรว่มกันหล�ย ๆ ทีมรวมถึงก�ร
ควบคมุเวอรช์ุนัของ RfCs
ก�รเก็บบนัทึกขอ้มลูในก�รตรวจำสอบก�รตัด้สนิใจำเหล่�นี�
เปน็สิ�งที�สำ�คัญอย�่งม�ก เพร�ะจำะเปน็ประโยชุนต่์อ
สม�ชุกิของทีมในอน�คตและเปน็ก�รเก็บขอ้มลู
วิวัฒน�ก�รท�งเทคนคิและธุรกิจำขององค์กร องค์กรขน�ด้
ใหญจ่ำำ�นวนม�กได้้นำ� RfCs ม�ใชุกั้บทีมที�มกี�รทำ�ง�น
อย�่งอิสระด้้วยตนเองเพื�อผู้ลักดั้นก�รสื�อส�รและก�ร
ทำ�ง�นรว่มกันที�ดี้ขึ�นโด้ยเฉพ�ะในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับก�ร
ตัด้สนิใจำรว่มกันของหล�ย ๆ ทีม

แมช้ช้นีเลิรน์นิงทีี�เรยีบง่ายทีี�สดุ
เท่ีาทีีจ่ะเป็นไปได้
ทด้ลอง

ผูู้้ให้บริก�รคล�วด์้ร�ยใหญ่ทั�งหล�ยนำ�เสนอโซึ่ลูชุัน
แมชุชุีนเลิร์นนิง (ML) อันน่�ตื�นต�ตื�นใจำ เครื�องมือที�ทรง
พลังเหล่�นี�ส�ม�รถใชุ้ประโยชุน์ได้้ม�กม�ย แต่ทุกอย่�ง
ล้วนมีข้อแลกเปลี�ยน โด้ยผูู้้ให้บริก�รคล�วด์้จำะเรียกเก็บ
ค่�ใชุ้จ่ำ�ยสำ�หรับบริก�รเหล่�นี� นอกจำ�กนี�ยังมีค่�ใชุ้จ่ำ�ยใน
ก�รด้ำ�เนินง�นอีกด้้วย เครื�องมือที�ซึ่ับซึ่้อนเหล่�นี�จำำ�เป็น
ต้องทำ�คว�มเข้�ใจำและต้องก�รคว�มชุำ�น�ญในก�รใชุ้
ง�น ในทุกเครื�องมือใหม่ที�เพิ�มลงในสถ�ปัตยกรรมจำะเพิ�ม
ภ�ระค่�ด้ำ�เนินก�รเหล่�นี� จำ�กประสบก�รณ์ของเร� ทีม
ง�นมักจำะเลือกเครื�องมือที�ซึ่ับซึ่้อนเกินคว�มต้องก�ร
เพร�ะพวกเข�ประเมินพลังของเครื�องมือที�เรียบง่�ยต��
เกินไป เชุ่น ก�รถด้ถอยเชุิงเส้น ปัญห�แมชุชุีนเลิร์นนิงจำำ�
นวนม�กไม่จำำ�เป็นต้องใชุ้ง�น GPU หรือเครือข่�ยเส้น
ประส�ท ด้้วยเหตุนี�เร�จึำงสนับสนุนก�รใชุ้ง�นแมชุชุีน
เลิร์นนิงที�เรียบง่�ยที�สุด้เท่�ที�จำะเป็นไปได้้ โด้ยใชุ้เครื�องมือ
และโมเด้ลที�เรียบง่�ยเชุ่นโค้ด้ Python ไม่กี�ร้อยบรรทัด้บน
แพลตฟอร์มก�รประมวลผู้ลที�คุณมีอยู่ จำงเข้�ถึงเครื�องมือ
ที�ซึ่ับซึ่้อนเฉพ�ะเมื�อคุณต้องก�รคว�มส�ม�รถของพวก
มันเท่�นั�น

เทีคนิค

เมีื�อเร�ต้องก�รปรบ่ปรุงระบบด่�งเดิมีทีี่�

เปน็ซิงิเกิล็เพื่จแอปพื่ลิ็เคำชน่ (SPA) 

แที่นทีี่�จะหอ่ระบบเดิมีเร�จะฝังัจุดเริ�มีต้น

ของ SPA ใหมีล่็งในเอกส�ร HTML หน�้

เก่�แล็ะค่ำอย ๆ แก้ไขมีน่จนที่ำ�ง�นแที่น

ของเก่�ในทีี่�สดุ 

(SPA Injection)

https://www.thoughtworks.com/radar/tools/trivy
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/ethical-os
https://ethicalexplorer.org/
https://ethicalexplorer.org/download/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/evolutionary-architecture
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SPA injection
ทด้ลอง

ก�รใชุท่้�ก�ฝ่�กล้อมต้น หรอื Strangler Fig Pattern มกั
จำะเปน็ท�งเลือกแรก ๆ ที�นยิมนำ�ม�ใชุกั้น เมื�อต้องก�รจำะ
เปลี�ยนถ่�ยจำ�กระบบเก่�ไปสูร่ะบบใหม ่โด้ยที�โค้ด้ชุุด้ใหม่
จำะถกูสร�้งล้อมรอบโค้ด้ชุุด้เก่�ไว้ จำนโค้ด้ชุุด้ใหมจ่ำะ
ค่อย ๆ แทนที�คว�มส�ม�รถที�ต้องก�รแก้ไขจำนครบทั�งหมด้ 
ซึ่ึ�งเปน็กลยุทธก�รจัำด้ก�รแบบ “ภ�ยนอกสูภ่�ยใน” ที�ใชุ้
ง�นได้้ดี้กับง�นปรบัปรุงระบบเก่�โด้ยสว่นใหญ ่ปจัำจุำบนัเร�
มปีระสบก�รณกั์บก�รพฒัน�ซึ่งิเกิลเพจำแอปพลิเคชุนั 
(SPA) ม�พอสมควร ซึ่ึ�งมนัม�กพอจำนทำ�ใหแ้อปพลิเคชุนั 
SPA บ�งตัวจำำ�เปน็ต้องถกูปรบัปรุงแล้วด้้วยซึ่ำ� เร�จึำงได้้
เหน็วิธกี�รที�ตรงกันข�้มในก�รเปลี�ยนแปลง นั�นคือก�รทำ�
แบบ “ภ�ยในสูภ่�ยนอก” ซึ่ึ�งวิธีนี� แทนที�จำะหอ่ระบบเดิ้ม
เร�จำะฝ่งัจุำด้เริ�มต้นของ SPA ใหมล่งในเอกส�ร HTML หน�้
เก่�และค่อย ๆ แก้ไขมนัจำนทำ�ง�นแทนของเก่�ในที�สดุ้ วิธนีี�
ไมจ่ำำ�เปน็ต้องเลือกเฟรมเวิรค์เดี้ยวกันก็ได้้ ห�กผูู้ใ้ชุง้�นรบั
ได้้กับคว�มเรว็ในก�รแสด้งผู้ลที�ชุ�้ลง เชุน่ เร�ส�ม�รถฝ่งั
แอปพเิคชุนั React ลงไปในระบบเก่�ที�เปน็ AngularJS 
วิธีก�ร SPA injection ชุว่ยใหค้ณุส�ม�รถค่อย ๆ ถอด้โค้ด้ 
SPA เก่�ออกไปที�ละนดิ้ จำนกระทั�ง SPA ใหมเ่ข�้ม�แทนที�
อย�่งสมบูรณ ์ขณะที�ท่�ก�ฝ่�กล้อมต้น จำะเปรยีบได้้กับ
ก�ฝ่�กที�อ�ศัยัพื�นผู้วิภ�ยนอกที�มั�นคงของต้นไมที้�อ�ศัยั
เพื�อสนบัสนนุตัวเองจำนกระทั�งมันส�ม�รถหยั�งร�กลึกและ
ปล่อยใหต้้นไมที้�อ�ศัยัต�ยไปในที�สดุ้ แต่วิธกี�รนี�เปรยีบ
เหมอืนก�รฉดี้สิ�งแปลกใหมเ่ข�้สูร่�่งผูู้อ้�ศัยัแต่แรก โด้ยยงั
จำะพึ�งพงิคว�มส�ม�รถของร�่งผูู้อ้�ศัยัจำนกว่�ของใหมจ่ำะ
เข�้ครอบงำ�ร�่งทั�งหมด้ได้้อย�่งสมบูรณ์

ภาระการเรยีนรูภ้ายในทีมี
ทด้ลอง

สถ�ปัตยกรรมของระบบนั�นมักจำะล้อกับโครงสร้�งของ
องค์กรเสมอ ฉะนั�นก�รว�งรูปแบบก�รปฏิิสัมพันธ์ระหว่�ง
ทีมให้เป็นไปในแบบที�ต้องก�ร จึำงไม่ใชุ่เรื�องแปลกแต่อย่�ง
ใด้ ซึ่ึ�งส�ม�รถอ่�นเพิ�มเติมได้้จำ�กตัวอย่�งของ 
The Inverse Conway Maneuver เร�พบว่�ปฎิิสัมพันธ์
ระหว่�งทีมนั�นเป็นหนึ�งในปัจำจัำยสำ�คัญที�กำ�หนด้ว่�ทีมจำะ
ส�ม�รถส่งมอบคุณค่�ให้กับลูกค้�ได้้รวด้เร็วแค่ไหน หรือ
ง่�ยด้�ยเพียงใด้ ซึ่ึ�งในที�สุด้เร�ก็ได้้พบวิธีวัด้ระดั้บ

ปฏิิสัมพันธ์นี�แล้ว โด้ยใชุ้แบบประเมินผู้ลของผูู้้เขียน
หนังสือ Team Topologies ในก�รประเมินว่�ทีมส�ม�รถ
สร้�ง ทด้สอบ และดู้แลรักษ�ระบบของตนได้้ย�กง่�ย
เพียงใด้ เมื�อวัด้ระดั้บ ภ�ระก�รเรียนรู้ภ�ยในทีม แล้วเร�
จำะส�ม�รถแนะนำ�วิธีก�รปรับเปลี�ยนโครงสร้�งทีมและ
พัฒน�ปฏิิสัมพันธ์ระหว่�งทีมของลูกค้�ได้้ต่อไป

จัดการไฟล์ Xcodeproj ด้วยเครื่องมือ
ทด้ลอง

นกัพฒัน�แอปพลิเคชุนั iOS ของเร�หล�ยคนมกัจำะต้อง
ปวด้หวัทกุครั�งที�ต้องใชุ ้Xcode เนื�องจำ�กไฟล์ Xcodeproj 
จำะเปลี�ยนแปลงทกุครั�งเวล�ที�มอีะไรบ�งอย�่งในโปรเจำกต์
เปลี�ยนแปลง ด้้วยคว�มที�ไฟล์ Xcodeproj ไมไ่ด้้ออกแบบ
ม�ใหค้นอ่�นได้้ง่�ย จึำงทำ�ใหก้�รพย�ย�มแก้ไขคว�มทับ
ซึ่อ้น (merge conflicts) เปน็เรื�องที�ค่อนข�้งยุง่ย�ก อ�จำสง่
ผู้ลใหป้ระสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นลด้ลง และเสี�ยงที�จำะทำ�ให้
เกิด้คว�มผู้ดิ้พล�ด้ในระดั้บโปรเจำกต์ นั�นคือห�กมคีว�มผู้ดิ้
พล�ด้อะไรบ�งอย�่งกับไฟล์นี�อ�จำสง่ผู้ลให ้Xcode ทำ�ง�น
ได้้ไมถ่กูต้องและมคีว�มเปน็ไปได้้สงูที�ก�รทำ�ง�นของนกั
พฒัน�ทกุคนในทีมจำะถกูบล็อค ดั้งนั�นแทนที�จำะพย�ย�ม
แก้ไขคว�มทับซึ่อ้นของไฟล์นี�ด้้วยตัวเองหรอืพย�ย�ม
จัำด้ก�รเวอรช์ุนัของมนั เร�ขอแนะนำ�ใหค้ณุใชุวิ้ธกี�ร 
จัำด้ก�รไฟล์ Xcodeproj ด้้วยเครื�องมอื ทำ�ได้้โด้ยระบุก�รตั�ง
ค่�โปรเจำกต์ Xcode ของคุณด้้วยภ�ษ� YAML (XcodeGen, 
Struct) Ruby (Xcake) หรอื Swift (Tuist) แล้วเครื�องมอื
เหล่�นี�จำะชุว่ยสร้�งไฟล์ Xcodeproj ใหโ้ด้ยอัตโนมติัโด้ยดู้
จำ�กไฟล์สำ�หรบัตั�งค่�และโครงสร�้งของโปรเจำกต์ของคณุ 
ด้้วยวิธนีี� ปญัห�ก�รทับซึ่อ้นของไฟล์ Xcodeproj จำะกล�ย
เปน็แค่เรื�องในอดี้ต และต่อไปนี�ห�กเกิด้มปีญัห�ก�รทับ
ซึ่อ้นขึ�น มนัก็จำะเกิด้ขึ�นในไฟล์สำ�หรับตั�งค่�ซึ่ึ�งง่�ยต่อก�ร
อ่�นและจัำด้ก�รม�กกว่�

การใช้้ type รว่มกันระหว่าง UI/BFF
ทด้ลอง

จำ�กก�รที� TypeScript กล�ยม�เปน็ภ�ษ�ส�มญัสำ�หรบัก�
รพฒัน�ฟรอนต์เอนด์้ และ Node.js กล�ยเปน็ที�นยิม
สำ�หรบัเทคโนโลย ีBFF ทำ�ใหเ้ร�ได้้เหน็ ก�รใชุ ้type รว่ม
กันระหว่�ง UI/BFF เพิ�มม�กขึ�น เทคนคินี�จำะมชุีุด้ของ

นยิ�มของประเภทขอ้มูลที�ใชุ้รว่มกันทั�งอ๊อบเจำกต์ขอ้มลูที�
ได้้จำ�กคำ�ขอของฟรอนท์เอนด์้ และข้อมูลที�ตอบกลับจำ�ก
เซึ่ร์ิฟเวอร์แบ็คเอนด์้ ปกติแล้วเร�จำะใหร้ะวังแนวปฏิิบติั
แบบนี� เพร�ะมนัจำะสร้�งพัทธะผู้กูพันระหว่�ง
ฟรอนท์เอนด์้และแบ็คเอนด์้โด้ยไมจ่ำำ�เป็น อย�่งไรก็ต�ม
หล�ยทีมพบว่�ข้อดี้ของแนวท�งนี�มน้ีำ�หนกัม�กกว่�คว�ม
เสี�ยงของก�รเกิด้พนัธะผู้กูพนั เนื�องด้้วยรูปแบบของ BFF 
จำะทำ�ง�นได้้ดี้เมื�อทั�งโค้ด้ UI และ BFF มเีจ้ำ�ของเป็นทีม
เดี้ยวกัน และบอ่ยครั�งจำะเก็บทั�งสองสว่นไว้ในที�จัำด้เก็บ
ซึ่อร์สโค้ด้เดี้ยวกัน ทำ�ใหส้�ม�รถมองคู่ของ UI และ BFF 
นั�นเปน็ระบบเดี้ยวกันได้้ ก�รที� BFF สนบัสนนุก�รเรยีกดู้
ข้อมลูแบบรูไ้ทป์ที�แนน่อนทำ�ใหเ้ร�ส�ม�รถปรบัเปลี�ยน
ผู้ลลัพธใ์หต้รงกับคว�มต้องก�รที�เฉพ�ะเจำ�ะจำงกับฟรอนต์
เอนด์้ แทนที�จำะใชุข้อ้มูลสำ�หรับวัตถปุระสงค์ทั�วไป ที�
จำำ�เปน็ต้องรองรับคว�มต้องก�รของผูู้ใ้ชุง้�นหล�กหล�ย 
และมีฟิลด์้ขอ้มูลม�กกว่�ที�ต้องก�รใชุ้จำริง ซึึ่�งจำะเป็นก�รลด้
คว�มเสี�ยงในก�รเปดิ้เผู้ยข้อมลูที�ผูู้ใ้ชุ้ง�นไมค่วรเหน็อย�่ง
ไมตั่�งใจำ และเป็นก�รป้องกันก�รแปลคว�มหม�ยของขอ้มลู
ที�สง่กลับไปอย�่งไมถ่กูต้อง อีกทั�งยงัทำ�ใหก้�รเรยีกดู้ขอ้มลู
มีคว�มชุดั้เจำนม�กยิ�งขึ�น แนวปฎิิบติันี�มปีระโยชุนโ์ด้ย
เฉพ�ะเมื�อใชุร้ว่มกับ io-ts ในก�รบังคับใชุไ้ทปอ์ย�่ง
ปลอด้ภัยในชุว่งเวล�ที�โปรแกรมทำ�ง�น

แพลตฟอรม์เขยีนโค้ดน้อยเฉพาะทีาง
ประเมนิ

หล�ย ๆ องค์กรขณะนี�ต้องเผู้ชุญิหน�้กับก�รตัด้สนิใจำที�ดู้
เหมอืนเล็ก แต่มผีู้ลอย�่งม�กต่ออน�คต นั�นคือก�รตัด้สิน
ใจำว่�จำะใชุแ้พลตฟอรม์จำำ�พวกที�ไมต้่องเขยีนโค้ด้ (no-code 
platform) หรือเขียนโค้ด้นอ้ย (low-code platform) ซึึ่�ง
แพลตฟอรม์ประเภทนี�จำะออกแบบม�เพื�อแก้ปญัห�เฉพ�ะ
ท�งในโด้เมนที�จำำ�กัด้ม�ก ปจัำจุำบนัมีผูู้ใ้หบ้รกิ�รจำำ�นวนม�ก
พย�ย�มผู้ลักดั้นผูู้ใ้ชุไ้ปในทิศัท�งนี�อย�่งหนกั คว�มกังวลที�
เร�มีต่อแพลตฟอรม์เหล่�นี� คือ คว�มย�กในก�รประยุกต์
ใชุห้ลักปฏิิบติัท�งวิศัวกรรมที�ดี้ อย�่งเชุน่ ก�รทำ�เวอรชั์ุน 
หรอืก�รทด้สอบ แต่อย�่งไรก็ต�ม เร�สังเกตเหน็ผูู้เ้ล่นหน�้
ใหมที่�น�่สนใจำในตล�ด้นี�เชุน่กัน ทั�ง Amazon Honeycode 
ที�เปน็แพลตฟอรม์ชุว่ยใหก้�รสร้�งแอปพลิเคชัุนเอ�ไว้
จัำด้ก�รอีเวนท์หรือง�นง่�ย ๆ ทำ�ได้้โด้ยไมต้่องเขยีนโค้ด้ 
และ Parabola ที�เปน็แพลตฟอร์มจัำด้ก�รขั�นตอนง�นบน
คล�ว์ด้ ที�มลัีกษณะคว�มส�ม�รถคล้�ย ๆ กับ IFTTT 

เทีคนิค

ปฎิิสม่ีพื่น่ธึร์ะหว่่�งทีี่มีน่�นเปน็หนึ�งใน

ปจัจ่ยสำ�ค่ำญทีี่�กำ�หนดว่่�ทีี่มีจะส�มี�รถสง่

มีอบคำณุค่ำ�ใหก่้บล็ก้ค้ำ�ได้รว่ดเรว็่แค่ำไหน 

ผ้เ้ขยีนหนง่สอื Team Topology ได้

พื่ฒ่น�ก�รประเมีนิสำ�หรบ่ก�รว่่ดปฎิิ

สม่ีพื่น่ธึน์ี�ซิึ�งเร�เรยีกว่่�ภ�ระก�รรบ่ร้ข้อง

ทีี่มี

(ภ�ระก�รรบัรูข้องทีม)

https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/angularjs
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/inverse-conway-maneuver
https://github.com/TeamTopologies/Team-Cognitive-Load-Assessment
https://teamtopologies.com/book
https://github.com/yonaskolb/XcodeGen
https://github.com/lyptt/struct
https://github.com/igor-makarov/xcake
https://github.com/tuist/tuist
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/node-js
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bff-backend-for-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/io-ts
https://www.honeycode.aws/
https://parabola.io/
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ทั�งหมด้นี�จึำงเป็นส�เหตใุหเ้ร�หยบิยกเรื�อง แพลตฟอรม์
เขยีนโค้ด้น้อยเฉพ�ะท�ง (bounded low-code platform) 
ม�ไว้ในเรด้�รฉ์บบันี�อีกครั�ง กระนั�นแล้ว เร�ยงัเคลือบแคลง
คว�มส�ม�รถของมนัอยูว่่�จำะทำ�ได้้ดี้แค่ไหนห�กปรบัใชุใ้น
วงกว้�ง ด้้วยที�ว่�เครื�องมอืเหล่�นี�เปรยีบเหมอืนกับผู้กัตบ
ชุว�ในประเทศัไทย ที�ส�ม�รถเจำริญเติบโตออกนอกกรอบ
ได้้เสมอ และพรอ้มจำะพนัเกี�ยวทกุสิ�งรอบตัวเข�้ด้้วยกัน 
นั�นเปน็เหตทีุ�เร�ต้องเตือนใหร้ะมดั้ระวังอย�่งม�กห�กจำะ
นำ�แพลตฟอรม์ประเภทนี�ม�ใชุง้�น

เอกลักษณ์กระจายศูนย์
ประเมนิ

ในป ี2016 Christopher Allen ผูู้้มสีว่นรว่มสำ�คัญต่อ
ม�ตรฐ�น SSL/TLS เขยีนบทคว�ม the path to self-
sovereign identity ที�ใหแ้รงบนัด้�ลใจำแก่เร� ถึงหลักก�ร 
10 ข้อที�จำะหนนุใหเ้กิด้เอกลักษณดิ์้จิำทัลรูปแบบใหม ่และวิถี
ท�งจำะไปถึงสูจุ่ำด้นั�น อธปิไตยเอกลักษณข์องตนเอง หรอื 
เอกลักษณแ์บบกระจำ�ยศันูย ์(decentralized identity) มี
คว�มหม�ยต�มม�ตรฐ�น Trust over IP 
ว่�เป็น “เอกลักษณข์องบุคคล องค์กร หรอืสิ�งของ ที�จำะไมมี่
วันหมด้อ�ยุ เคลื�อนย�้ยได้้ ไมข่ึ�นกับหนว่ยง�นผูู้มี้อำ�น�จำ
กล�งใด้ และไมส่�ม�รถถกูพร�กไปได้้” ก�รสร�้งและก�ร
ปรับใชุร้ะบบเอกลักษณก์ระจำ�ยศันูย ์กำ�ลังได้้รบักระแส
และใกล้จำะสำ�เรจ็ำเต็มที เร�เหน็ก�รใชุง้�นต่�ง ๆ เพื�อ
ปกป้องคว�มเปน็สว่นตัว เชุน่ ระบบสขุภ�พลกูค้� ระบบ
โครงสร�้งพื�นฐ�นด้้�นสขุภ�พของรฐับ�ล และ ระบบอัต
ลักษณท์�งกฎิหม�ยองค์กร ห�กคณุต้องก�รเริ�มต้นเรยีนรู้
ระบบเอกลักษณก์ระจำ�ยศูันยอ์ย�่งรวด้เรว็ 
คณุส�ม�รถประเมนิเครื�องมอืต่�ง ๆ เชุน่ Sovrin Network, 
Hyperledger Aries และ Indy OSS หรอืด้มู�ตรฐ�น ก�ร
ระบุเอกลักษณก์ระจำ�ยศูันย ์และ ขอ้มลูรบัรองตัวตนที�
พสูิจำนไ์ด้้ (verifiable credentials) เร�กำ�ลังจัำบต�มองเรื�อง
นี�อย�่งใกล้ชุดิ้ จำ�กที�เร�กำ�ลังชุว่ยลกูค้�ว�งตำ�แหนง่ท�ง
กลยุทธใ์นยุคเอกลักษณดิ์้จิำทัลรูปแบบใหมน่ี�

Deployment drift radiator
ประเมนิ

Deployment drift radiator หรอืตัวสะท้อนที�ส�ม�รถบอก
ได้้ว่�เวอรช์ุนัของซึ่อฟต์แวรที์�ติด้ตั�งในสภ�พแวด้ล้อมต่�ง 
ๆ ในองค์กรมคีว�มแตกต่�งม�กนอ้ยเพยีงใด้ แมบ้�ง
องค์กรจำะติด้ตั�งซึ่อฟต์แวรอั์ตโนมติัแล้ว แต่ยงัต้องก�รก�ร
อนมุติัจำ�กผูู้ค้มุในก�รติด้ตั�งในบ�งสภ�พแวด้ล้อม โด้ย
เฉพ�ะสภ�พแวด้ล้อมที�เข�้ใกล้โปรดั้กชุนั ด้้วยเหตนุี�สภ�พ
แวด้ล้อมเหล่�นั�นอ�จำมซีึ่อฟต์แวรเ์วอรช์ุั�นที�ล้�หลังกว่�
เวอรช์ุนัในปจัำจุำบนัอยูห่ล�ยรุน่ เทคนคินี�ทำ�ใหค้ว�มล่�ชุ้�นี�
มองเหน็ได้้ง่�ย ๆ ผู้�่นแด้ชุบอรด์้ โด้ยจำะแสด้งใหเ้หน็ว่�ใน
แต่ละสภ�พแวด้ล้อมมชีุิ�นสว่นใด้บ�้งที�ยงัต�มหลังเวอรช์ุั�น
ล่�สดุ้อยู ่สิ�งนี�ชุว่ยสะท้อนใหเ้หน็ถึงว่�เร�เสยีโอก�สไปเท่�
ไหรอั่นเนื�องจำ�กซึ่อฟต์แวรรุ์น่ล่�สดุ้ยงัไปไมถึ่งโปรดั้กชุนั 
นอกจำ�กนี�ยงัชุว่ยแสด้งถึงคว�มเสี�ยงด้้�นคว�มมั�นคงเพร�ะ
จำะสะท้อนได้้ว่�ซึ่อฟต์แวรที์�มกี�รแก้ไขด้้�นคว�มมั�นคง
แล้วตัวใด้ยงัไมถ่กูติด้ตั�งบ�้ง

การเข้ารหสัแบบโฮโมมอรฟิ์ก
ประเมนิ

ก�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กิ (HE) แบบสมบูรณห์ม�ยถึง 
วิธีก�รเข�้รหสัรูปแบบหนึ�งโด้ยส�ม�รถนำ�ขอ้มลูที�ถกูเข�้
รหสัแล้วม�ประมวลผู้ลต่อโด้ยตรงได้้อย�่งเชุน่ ก�รค้นห�
หรอืก�รผู้�่นกระบวนก�รท�งคณติศั�สตร ์
ผู้ลจำ�กก�รประมวลผู้ล ยงัอยูใ่นรูปแบบก�รเข�้รหสัและ
ส�ม�รถถอด้รหสัเพื�อด้ขูอ้มูลภ�ยหลังได้้แมว่้�จำะถกูเสนอ
ตั�งแต่ป ี1978 แต่แนวคิด้นี�ได้้ถกูนำ�ม�พฒัน�ในป ี2009 
ด้้วยขดี้คว�มส�ม�รถก�รประมวลผู้ลที�เพิ�มขึ�นและก�รที�มี
ไลบร�รโีอเพน่ซึ่อรส์ที�ง่�ยต่อก�รใชุง้�น อย�่งเชุน่ SEAL 
Lattigo HElib และก�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กิแบบบ�ง
สว่นใน Python ทำ�ใหก้�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอร์ฟิกมคีว�ม
เปน็ไปได้้ในก�รใชุง้�นจำรงิม�กขึ�น

สถ�นก�รณที์�จูำงใจำใหใ้ชุก้�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กินั�น
รวมถึง ก�รใชุเ้พื�อรกัษ�คว�มเปน็สว่นตัวเมื�อต้องสง่ขอ้มลู
ใหฝ้่�่ยอื�นที�ไมเ่ชุื�อถือทำ�ก�รประมวลผู้ล ตัวอย�่งเชุน่ ก�ร
ประมวลผู้ลขอ้มลูที�ถกูเข�้รหสับนคล�วด์้ หรอืก�รที�ยอมให้
บุคคลอื�นเปน็ตัวกล�งในก�รรวบรวมผู้ลลัพธที์�ถกูเข�้รหสั
แบบโฮุโมมอรฟ์กิของก�รทำ�แมชุชุนีเลิรน์นงิแบบหล�ย
ฝ่�่ย (federated machine learning)

นอกจำ�กนี�นี�วิธกี�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กิยงัถือว่�
ปลอด้ภัยจำ�กควอนตัมคอมพวิเตอรแ์ละม�ตรฐ�นสำ�หรบั
ก�รเข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กินั�นก็อยูใ่นระหว่�งก�รด้ำ�เนนิ
ก�รถึงแมด้้้วยขอ้จำำ�กัด้ในปจัำจุำบนัทั�งในด้้�นประสทิธภิ�พ
และคว�มเปน็ไปได้้ในแต่ละประเภทก�รประมวลผู้ล ก�ร
เข�้รหสัแบบโฮุโมมอรฟ์กิก็ยงัควรค่�ต่อคว�มสนใจำ

Hotwire
ประเมนิ

Hotwire (HTML over the wire) เปน็เทคนคิในก�รสร้�ง
เว็บแอปพลิเคชัุน ซึ่ึ�งเพจำถกูสร้�งจำ�กหล�ย ๆ คอมโพเนนต์ 
ต่�งจำ�ก SPAs สมยัใหมที่� HTML ของคอมโพเนนต์จำะถกู
สร�้งที�ฝ่ั� งเซึ่ร์ิฟเวอร ์แล้วสง่ “ผู้�่นส�ย” ไปยงัเบร�ว์เซึ่อร์ 
แอปพลิเคชุนัส�ม�รถประกอบสว่น HTML เข�้ด้้วยกันได้้
ด้้วยโค้ด้ JavaScript เพยีงเล็กนอ้ยบนเบร�ว์เซึ่อร์ 
ทีมของเร�และทีมอื�น ๆ ได้้ทด้ลองใชุเ้ทคนคินี�นบัแต่คำ�ขอ
เว็บแบบไมป่ระส�นเวล� (asynchronous web request) 
สนบัสนนุก�รใชุง้�นข�้มเบร�ว์เซึ่อร์ชุว่งป ี2005 แต่ด้้วย
เหตผุู้ลหล�ยประก�รมนัไมไ่ด้้รับก�รผู้ลักดั้นม�กนกั

วันนี� Hotwire ใชุเ้ว็บเบร�ว์เซึ่อร์ที�ทันสมยัและคว�ม
ส�ม�รถต่�ง ๆ ของ HTTP เพื�อใหไ้ด้้คว�มรวด้เรว็ ก�รตอบ
สนองที�ดี้ และคว�มคล่องตัวท�งธรรมชุ�ติของแอพหน�้
เดี้ยว (SPAs) มนัโอบรับก�รออกแบบเว็บแอปพลิเคชุนัที�
เรียบง่�ย ด้้วยก�รเก็บก�รทำ�ง�นสว่นตรรกะไว้ที�ฝ่ั� ง
เซึ่ริฟ์เวอร์ และคงคว�มเรียบง่�ยของโค้ด้ในฝ่ั� งไคลแอนต์ 
ทีมที� Basecamp ได้้เปดิ้ตัวเฟรมเวิรค์ Hotwire สองส�ม

เทีคนิค

แม้ีบ�งองค์ำกรจะติดต่�งซิอฟต์แว่ร์

อ่ตโนมีติ่แล้็ว่ แต่ยง่ต้องก�รก�รอนมุีติ่

จ�กผ้ค้ำมุีในก�รติดต่�งในบ�งสภ�พื่

แว่ดล้็อมี โดยเฉพื่�ะสภ�พื่แว่ดล้็อมีทีี่�เข�้

ใกล้็โปรด่กชน่ ด้ว่ยเหตนุี�สภ�พื่แว่ดล้็อมี

เหล่็�น่�นอ�จมีซีิอฟต์แว่รเ์ว่อรช์่�นทีี่�ล้็�หล่็ง

กว่่�เว่อรช์น่ทีี่�กำ�ล่็งพื่ฒ่น�อย้ห่ล็�ยรุน่ 

Deployment drift radiator ที่ำ�ใหค้ำว่�มี

ล่็�ช�้นี�มีองเหน็ได้ง่�ย ๆ ผ�่นแดชบอรด์ 

(Deployment drift radiator)

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.w3.org/TR/did-core/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/verifiable-credentials
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/verifiable-credentials
https://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption
https://github.com/microsoft/SEAL#introduction
https://github.com/ldsec/lattigo
https://github.com/homenc/HElib
https://github.com/data61/python-paillier
https://github.com/data61/python-paillier
https://en.wikipedia.org/wiki/Federated_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Federated_learning
https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography
https://homomorphicencryption.org/standard/
https://hotwire.dev/
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เฟรมเวิรค์ที�เพิ�มคว�มส�ม�รถใหกั้บ แอปพลิเคชุนั 
ของพวกเข� รวมถึง Turbo และ Stimulus ซึ่ึ�ง Turbo มชุีุด้
ของเทคนคิและเฟรมเวิรค์เพื�อเพิ�มคว�มเร็วในก�รตอบ
สนองของแอปพลิเคชุนั โด้ยก�รปอ้งกันก�รโหลด้หน�้เว็บ
ทั�งหมด้ แสด้งตัวอย�่งหน�้เพจำจำ�กแคชุ และก�รแยกโหลด้
ชุิ�นสว่นหน�้จำอต�มคำ�ขอก�รปรบัค่� Stimulus ถกู
ออกแบบม�เพื�อปรบัปรุง HTML แบบคงที�ในเบร�ว์เซึ่อรใ์ห้
ดี้ขึ�นโด้ยก�รเชุื�อมต่อวัตถ ุJavaScript กับอิลลิเมนต์บน 
HTML

อิมพอรต์แมพ สำาหรบั ไมโครฟรอนท์ีเอนด์
ประเมนิ

ก�รประกอบแอปพลิเคชุนัจำ�กหล�ย ๆ 
ไมโครฟรอนท์เอนด์้ นั�นจำะต้องมสีว่นของระบบที�ต้องตัด้สนิ
ใจำว่�จำะโหลด้ไมโครฟรอนท์เอนด์้ไหนและจำ�กที�ใด้ และ
จำนถึงตอนนี� เร�ต้องเลือกระหว่�งก�รสร�้งโซึ่ลชูุนัขึ�นม�
เอง หรอืพึ�งพ�เฟรมเวิรค์ที�มคีว�มครอบคลมุกว่�อย�่ง 
single-spa แต่ในตอนนี� ได้้มมี�ตรฐ�นใหม ่นั�นคือ 
อิมพอรต์แมพ ซึ่ึ�งจำะม�ชุว่ยทั�งสองกรณ ีประสบก�รณแ์รก
ของเร�แสด้งใหเ้หน็ว่�ก�รใชุ ้อิมพอรต์แมพ สำ�หรับ ไมโคร
ฟรอนท์เอนด์้ ทำ�ใหก้�รแบง่แยกเปน็ระเบียบ โค้ด้จำ�ว�
สครปิท์จำะเปน็ตัวระบุสิ�งที�จำะอิมพอรต์ สว่นแท็กสครปิท์
เล็ก ๆ ใน HTML ที�ได้้รบัม�ในตอนเริ�มต้น จำะกำ�หนด้ว่�ต้อง
โหลด้โปรแกรมฟรอนท์เอนด์้ม�จำ�กที�ใด้ แนน่อนว่� HTML 
ที�ว่�นั�นถกูสร�้งขึ�นในฝ่ั� งเซึ่ริฟ์เวอร ์ทำ�ใหส้�ม�รถ
เปลี�ยนแปลงค่�กำ�หนด้ต่�ง ๆ ในระหว่�งก�รแสด้งผู้ลได้้ 
และในหล�ย ๆ ด้้�น เทคนคินี�ทำ�ใหเ้ร�นกึถึง ตัวสร้�งลิงค์
หรอืตัวโหลด้เสน้ท�งสำ�หรบั Unix ไลบร�รแีบบได้น�มิก ใน
ขณะนี� ตัวอิมพอรต์แมพนั�นรองรบัแค่บร�วเซึ่อร ์Chrome 
แต่ด้้วยก�รใชุโ้ปรแกรมเสรมิ SystemJS ทำ�ใหส้�ม�รถนำ�
ไปใชุกั้บบร�วเซึ่อรไ์ด้้กว้�งขว�งขึ�น

Open Application Model (OAM)
ประเมนิ

Open Application Model (OAM) เปน็คว�มพย�ย�มที�จำะ

นำ�เสนอม�ตรฐ�นของแพลตฟอรม์ท�งด้้�นโครงสร�้งพื�น
ฐ�นในรูปแบบผู้ลิตภัณฑ์ ไว้ใหน้กัพฒัน�ส�ม�รถอธบิ�ย
แอพพลิเคชุนัโด้ยไมข่ึ�นกับแพลตฟอรม์ผู้�่นก�รใชุแ้อบแส
ตรกชุนัของคอมโพเนนท์ คอนฟกิ สโคป และเทรต ในขณะ
เดี้ยวกันผูู้ท้ำ�แพลตฟอรม์ก็ส�ม�รถกำ�หนด้แพลตฟอรม์
ของพวกเข�ด้้วยก�รอธบิ�ยเวิรค์โหลด้ สโคป และเทรต ได้้
เชุน่กัน จำ�กที�เร�เคยกล่�วไปครั�งที�แล้ว เร�ได้้ติด้ต�ม
แพลตฟอรม์ตัวหนึ�งที�นำ�เทคนคินี�ไปพฒัน� ซึ่ึ�งก็คือ 
KubeVela ที�ใกล้จำะออกเวอรช์ุั�น 1.0 แล้ว และเร�สงสยัว่� 
KubeVela จำะส�ม�รถพสิจูำนไ์อเดี้ยของ OAM ได้้หรอืไม่

Privacy-focused web analytics
ประเมนิ

ก�รวิเคร�ะหเ์ว็บที�เนน้คว�มเปน็สว่นตัว เปน็เทคนคิก�ร
วิเคร�ะหเ์ว็บโด้ยไมรุ่กลำ�คว�มเปน็สว่นตัวของผูู้ใ้ชุง้�นด้้วย
ก�รทำ�ใหผูู้้ใ้ชุง้�นเปน็บุคคลนริน�ม ผู้ลจำ�กก�รปฏิิบัติต�ม
ขอ้บงัคับทั�วไปเกี�ยวกับก�รคุ้มครองขอ้มลู (GDPR) ที�น�่
ประหล�ด้ใจำอย�่งหนึ�งคือ หล�ยองค์กรเลือกจำะทำ�ให้
ประสบก�รณข์องผูู้ใ้ชุง้�นย่ำ�แยล่ง ด้้วยก�รเพิ�มขั�นตอน
ก�รยอมรบัคกุกี�ที�ยุง่ย�ก โด้ยเฉพ�ะเมื�อผูู้ใ้ชุง้�นไมย่อมรบั
ค่�ตั�งต้นของคกุกี�ในทันที ก�รวิเคร�ะหเ์ว็บที�เนน้คว�มเปน็
สว่นตัวที�ทั�งมปีระโยชุนใ์นแง่ของก�รทำ�ต�มตัวบท
กฎิหม�ยและเจำตจำำ�นงของ GDPR และยงัส�ม�รถหลีก
เลี�ยงคว�มจำำ�เปน็ในก�รนำ�เสนอขั�นตอนก�รยอมรบัคกุกี�ที�
ด้คูกุค�ม หนึ�งในแพลตฟอรม์ที�นำ�วิธกี�รนี�ไปใชุคื้อ 
Plausible

การเขยีนโปรแกรมแบบม็อบระยะไกล
ประเมนิ

มอ็บโปรแกรมมิ�ง เปน็หนึ�งในเทคนคิที�ทีมง�นของเร�พบว่�
ทำ�ได้้ง่�ยขึ�นเมื�อทำ�ง�นท�งไกล ก�รมอ็บโปรแกรมมิ�งท�ง
ไกล ชุว่ยใหค้นในทีมส�ม�รถรุมกันเพื�อแก้ปญัห�และดู้
สว่นของโค้ด้ต่�ง ๆ ด้้วยกันโด้ยไมติ่ด้ขอ้จำำ�กัด้ท�งก�ยภ�พ
ของสถ�นที� ที�รองรับคนได้้จำำ�นวนจำำ�กัด้ ทีมจำะส�ม�รถ
ประส�นง�นกันและทำ�ง�นรว่มกันในปญัห�หรอืโค้ด้ได้้

อย�่งรวด้เร็ว โด้ยไมต้่องเชุื�อมต่อกับจำอแสด้งผู้ลขน�ด้ใหญ ่
หรือเสยีเวล�จำองห้องประชุุมและเตรียมไวท์บอรด์้

Secure multiparty computing
ประเมนิ

Secure multiparty computing (MPC) เปน็เทคนคิก�ร
ประมวลผู้ลรว่มกันระหว่�งหนว่ยง�น โด้ยที�แต่ละฝ่�่ยไม่
ต้องเปดิ้เผู้ยข้อมลูสว่นตัวให้อีกฝ่�่ยรู ้หรอืใชุค้นกล�งม�
รับรองคว�มถูกต้อง ซึ่ึ�งเหม�ะกับกรณทีี�ทั�งคู่ไมเ่ชุื�อใจำกัน 
โด้ยที�ทั�งคู่จำะรว่มกันประมวลผู้ลขอ้มูลด้้วยกฎิขอ้เดี้ยวกัน 
แต่ผู้ลลัพธที์�ได้้จำะไมถ่กูสง่ต่อใหอี้กฝ่�่ยทร�บ โจำทยค์ล�สิค
ของ MPC คือ ปญัห�ของมห�เศัรษฐ ีที�เศัรษฐสีองคน
ต้องก�รรูว่้�ใครรวยกว่�กันโด้ยมีเงื�อนไขที�ว่�จำะต้องไมเ่ปิด้
เผู้ยมูลค่�ทรัพยสิ์นรวมใหอี้กฝ่�่ย รวมถึงคนกล�งได้้รบัรู ้
เป็นต้น ในท�งปฏิิบติัก�รสร้�ง MPC ทำ�ได้้หล�ยวิธ ีเชุน่ 
ก�รใชุโ้ปรโตคอลก�รแชุรค์ว�มลับ (secret sharing) 
โปรโตคอลก�รสง่ข้อมูลแบบหลงลืม (oblivious transfer) 
โปรโตคอลวงจำรที�บิด้เบือน (garbled circuits) หรอืเทคนคิ
ก�รเข้�รหสัแบบโฮุโมมอร์ฟิก (homomorphic 
encryption) สว่นในตล�ด้ก็มโีซึ่ลูชัุน MPC เชุงิพ�ณชิุยที์�
เพิ�งเปิด้ตัวไป อย�่ง Antchain Morse ที�อ้�งว่�ส�ม�รถแก้
ปญัห�ก�รแชุรค์ว�มลับ หรือก�รทำ�แมชุชีุนเลิรน์นงิ 
ระหว่�งต่�งหนว่ยง�นได้้ เชุน่ ง�นตรวจำสอบเครดิ้ตรว่มกัน
ของหล�ยฝ่�่ย หรือง�นแลกเปลี�ยนข้อมูลเวชุระเบยีนของ
คนไข้ระหว่�งโรงพย�บ�ล แม้ว่�แพลตฟอรม์เหล่�นี�จำะดู้น�่
สนใจำในท�งก�รตล�ด้ แต่เร�ต้องรอด้วู่�สิ�งนี�จำะมปีระโยชุน์
จำริง ๆ ในท�งปฏิิบติัหรือไม่

GitOps
เฝ่�้ระวัง

เร�อย�กเตือนใหใ้ชุ ้GitOps อย�่งระมัด้ระวัง โด้ยเฉพ�ะใน
ประเด็้นของก�รใชุ้บร�นช์ุ โด้ยทั�วไปแล้ว GitOps ส�ม�รถ
มองเปน็วิธหีนึ�งในก�รกำ�หนด้โครงสร้�งพื�นฐ�นด้้วยโค้ด้ 
ให้เป็นจำรงิได้้ โด้ยจำะนำ�โค้ด้โครงสร้�งพื�นฐ�นจำ�ก Git ไป
รวมและประยุกต์ใสส่ภ�พแวด้ล้อมต่�ง ๆ อย�่งต่อเนื�อง 

เทีคนิค

Secure multiparty computing (MPC) 

เปน็เที่คำนคิำก�รประมีว่ล็ผล็รว่่มีก่น

ระหว่่�งหนว่่ยง�น โดยทีี่�แต่ล็ะฝั�่ยไมี่

ต้องเปดิเผยขอ้มีล้็สว่่นต่ว่ใหอี้กฝั�่ยร้ ้

หรอืใชค้ำนกล็�งมี�รบ่รองคำว่�มีถก้ต้อง  

(Secure multiparty computing)

https://hey.com/
https://turbo.hotwire.dev/
https://stimulus.hotwire.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/single-spa
https://github.com/WICG/import-maps
https://github.com/systemjs/systemjs
https://oam.dev
https://kubevela.io
https://plausible.io/
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_multi-party_computation
https://en.wikipedia.org/wiki/Yao%27s_Millionaires%27_problem
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/homomorphic-encryption
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/homomorphic-encryption
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/homomorphic-encryption
https://www.antchain.net/solutions/morse
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/git
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เมื�อใชุ ้GitOps รว่มกับแนวคิด้ที�กำ�หนด้ใหห้นึ�งบร�นช์ุ
เปน็ตัวแทนของสภ�พแวด้ล้อมใด้ ๆ แล้ว ก�รเลื�อนก�ร
เปลี�ยนแปลงจำ�กสภ�พแวด้ล้อมหนึ�งไปสูอี่กสภ�พแวด้ล้อม
หนึ�ง จำะทำ�ได้้ด้้วยก�รรวมโค้ด้จำ�กต่�งบร�นช์ุเข�้ด้้วยกัน
นั�นเอง ซึ่ึ�งพจิำ�รณ�ด้เูผู้นิ ๆ แล้ว ก�รกำ�หนด้ใหโ้ค้ด้เปน็
แหล่งขอ้มูลจำรงิเพยีงหนึ�งเดี้ยว (single source of truth) ก็
เปน็เหตผู้ลที�เข�้ท่� แต่วิธนีี�อ�จำนำ�ไปสูส่ถ�นก�รณที์�แยล่ง
ได้้ ห�กก�รรวมโค้ด้มปีญัห�ระหว่�งท�ง หรอืไมเ่กิด้ก�ร
รวมโค้ด้ขึ�นม� จำนทำ�ให้สภ�พแวด้ล้อมต่�ง ๆ ค่อย ๆ เพี�ยน
ออกจำ�กกัน จำนในที�สุด้สภ�พแวด้ล้อมใด้ ๆ จำำ�เปน็ต้องมี
ลักษณะเฉพ�ะของตัวเอง สถ�นก�รณน์ี�คล้�ย ๆ กับเรื�องที�
เร�เคยเตือนเมื�อครั�งก่อน ที�เร�กล่�วถึง GitFlow และก�ร
สร้�งบร�นชุที์�มชีุว่งชุวิีตย�วน�น

ทีมีแพลตฟอรม์ทีีถ่กูแบง่
ตามเลเยอรข์องเทีคโนโลยี
เฝ่�้ระวัง

ก�รที�องค์กรต่�ง ๆ หนัม�สนใจำสร�้งแพลตฟอรม์
ซึ่อฟต์แวร์กันม�กขึ�น ได้้ตอบแทนคณุค่�ม�กม�ยกลับสู่
องค์กร แต่วิธกี�รพฒัน�แพลตฟอรม์ที�เหม�ะสมนั�นเต็มไป
ด้้วยหลุมพร�งม�กม�ย เปน็เรื�องปกติที�พอมแีนวคิด้ใหม่
เกิด้ขึ�นเร�ก็เหน็เทคโนโลยีเก่�พย�ย�มชุุบตัวแล้วม�พรอ้ม
กับคำ�พดู้เก๋ ๆ ที�อ�จำทำ�ให้บ�งคนหลงลืมไปว่�ทำ�ไม
เทคโนโลยีเหล่�นั�นไมเ่ป็นที�นยิมแล้วในปจัำจุำบัน ดั้งที�เหน็
ตัวอย�่งก�รชุุบตัว ที�เร�เคยยกม�คยุผู้�่นหัวขอ้ ESB ใน
คร�บ API Gateway ในเรด้�รฉ์บบัก่อน ๆ เชุน่เดี้ยวกัน เร�
ก็เหน็ตัวอย�่งก�รแบง่ทีมต�มเลเยอรข์องเทคโนโลยแีบบ
เดิ้ม ๆ แล้วเรยีกพวกเข�เปน็แพลตฟอรม์ทีมต่�ง ๆ ใหเ้หน็
อยูทั่�วไป ในอดี้ตที�ผู้�่นม�ก�รจำะสร�้งแอปพลิเคชุนัสกัตัว
หนึ�ง มนัเปน็เรื�องปกติที�จำะแบง่เปน็ทีมฟรอนท์เอนด์้ แยก
จำ�กแบค็แอนด์้ หรอืทีมที�บรหิ�รฐ�นขอ้มลู เร�กลับเหน็รูป
แบบก�รแบง่ทีมในลักษณะนี� เกิด้ขึ�นซึ่ำ�กับบ�งองค์กรที�
พย�ย�มจำะสร�้งแพลตฟอรม์ของตัวเองขึ�นม� ต้อง
ขอบคณุ Conway’s Law ที�ทำ�ให้เร�รูว่้� ก�รจัำด้ว�งทีม
พฒัน�แฟลตฟอรม์ต�มคว�มส�ม�รถท�งธุรกิจำ นั�นเปน็
โมเด้ลที�มปีระสทิธภิ�พกว่�ม�ก เพร�ะทำ�ใหที้มหนึ�ง
ส�ม�รถด้แูลและเปน็เจ้ำ�ของคว�มส�ม�รถนั�นแบบครบ
วงจำร รวมถึงสทิธิ�ในก�รด้แูลขอ้มลูด้้วย ซึึ่�งเรื�องนี�ลด้ภ�ระ

ก�รพดู้คยุกันระหว่�งเลเยอร ์ห�กเปรยีบเทียบกับ ทีม
แพลตฟอรม์ที�ถกูแบง่ต�มเลเยอรข์องเทคโนโลย ีที�ทีม
พฒัน�ฟรอนต์เอนด์้จำะต้องรอทีมแบค็แอนด์้ ที�ต้องรอทีม
ขอ้มลูเปน็ทอด้ ๆ กันไป

นโยบายความซบัซอ้นของรหสัผา่น
ทีีคิ่ดไปเองว่าดี
เฝ่�้ระวัง

ก�รกำ�หนด้นโยบ�ยของรหสัผู้�่นเปน็ม�ตรก�รพื�นฐ�น
สำ�หรบัหล�ย ๆ องค์กรในปจัำจุำบัน อย�่งไรก็ต�มเร�ยงัคง
เหน็หล�ยองค์กรมกี�รบงัคับใชุร้หสัผู้�่นที�ประกอบไปด้้วย
สญัลักษณ ์ตัวเลข ตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก และยงั
รวมไปถึงก�รใสอั่กขระพเิศัษ สิ�งเหล่�นี�เรยีกว่� นโยบ�ย
คว�มซึ่บัซึ่อ้นของรหสัผู้�่นที�คิด้ไปเองว่�ดี้ ซึ่ึ�งนำ�ไปสูก่�ร
รบัรู้ในด้้�นคว�มปลอด้ภัยที�ไมถ่กูต้อง เนื�องจำ�กมันยิ�งทำ�ให้
ผูู้ใ้ชุง้�นเลือกใชุร้หสัผู้�่นที�มคีว�มปลอด้ภัยต่ำ�เพร�ะว่�ตัว
เลือกที�ใหน้ั�นย�กต่อก�รจำด้จำำ�และก�รพมิพ ์จำ�ก คำ�แนะนำ�
ของ NIST ปจัำจัำยหลักของคว�มเขม้แขง็ของรหสัผู้�่นนั�นคือ
คว�มย�วของรหสัผู้�่น ดั้งนั�นผูู้ใ้ชุง้�นควรเลือกใชุร้หสัผู้�่น
ที�มีลักษณะเปน็กลุ่มคำ�โด้ยมคีว�มย�วสงูสดุ้ได้้ 64 ตัว
อักษรรวมชุอ่งว่�ง รหสัผู้�่นแบบกลุ่มคำ�มคีว�มปลอด้ภัยสงู
กว่�และส�ม�รถจำด้จำำ�ได้้ง่�ยกว่�

พูลรเีควสเป็นวิธกีารเดยีวในการตรวจทีานโค้ด
ของเพื่อนรว่มงาน
เฝ่�้ระวัง

บ�งองค์กรชุอบคิด้ไปเองว่� พลูรเีควสเปน็วิธกี�รเดี้ยวใน
ก�รตรวจำท�นโค้ด้ของเพื�อนรว่มง�น เร�พบว่�วิธนีี�มีแต่จำะ
สร�้งคอขวด้ใหกั้บก�รพฒัน� หนำ�ซึ่ำ�ยิ�งทำ�ใหค้ณุภ�พของ
คว�มคิด้เหน็แยล่งกว่�เดิ้ม อันเนื�องจำ�กผูู้ต้รวจำท�นที�มอียู่
จำำ�กัด้จำะเริ�มปฏิิเสธคำ�ขอเมื�อมงี�นอยูล้่นมอื แมว่้�ขอ้โต้
แยง้อ�จำกล่�วได้้ว่�พลูรเีควสเปน็วิธีหนึ�งในก�รตรวจำท�น
โค้ด้ “ต�มกฎิระเบยีบขององค์กร” แต่หนึ�งในลกูค้�ของเร�
ก็เคยถกูปฏิิเสธเรื�องนี�ม�แล้วเชุน่กัน เพร�ะไมม่หีลักฐ�นใด้
ยนืยนัได้้ว่�มีก�รตรวจำท�นเกิด้ขึ�นจำรงิก่อนที�จำะยอมรับ เร�
เชุื�อว่�พลูรเีควสเปน็เพยีงหนึ�งในวิธกี�รจัำด้ก�รเวิรก์โฟลว์

ของก�รตรวจำท�นโค้ด้ เร�จึำงอย�กใหผูู้้ค้นพจิำ�รณ�วิธกี�ร
อื�น ๆ โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งเมื�อก�รฝ่กึสอนและสง่ต่อคว�ม
คิด้เหน็ใหกั้บเพื�อนรว่มง�นเปน็เรื�องที�จำำ�เปน็

SAFe™
เฝ่�้ระวัง

“ก�รจำะทำ�อไจำล์ได้้ ต้องเริ�มที�ก�รเปน็อไจำล์เสยีก่อน” เปน็
จุำด้ยนืที�เร�ยดึ้ถือม�น�นแล้ว ซึ่ึ�งไมใ่ชุเ่รื�องแปลกใหมแ่ต่
อย�่งใด้ แต่จำ�กร�ยง�นประจำำ�เดื้อนพฤษภ�คมป ี2019 
ของ Gartner ที�ได้้นำ�เสนอว่� SAFe™ (The Scaled Agile 
Framework®) นั�นเปน็อไจำล์เฟรมเวิร์คที�ได้้รบัคว�มสนใจำ 
และถกูใชุง้�นม�กที�สดุ้ในระดั้บองค์กร กอปรกับที�มหีล�ย
องค์กรม�กขึ�นกำ�ลังอยูใ่นชุว่งปรบัตัวสูรู่ปแบบก�รทำ�ง�น
ใหม ่ๆ เร�จึำงคิด้ว่�นี�เปน็ชุว่งเวล�สำ�คัญที�จำะหยบิเรื�องนี�ม�
เนน้ยำ�อีกครั�งหนึ�ง เร�เจำอกับองค์กรม�กม�ยที�ต้องลำ�บ�ก
ทำ�ต�มกระบวนก�รที� SAFe กำ�หนด้ ที�เทอะทะเกินไป และ
ที�ต้องมผีูู้ค้มุอยูท่กุขั�นตอน กระบวนก�รเหล่�นี�สร�้งคว�ม
ลำ�บ�กในส�ยโครงสร�้งองค์กร และสง่ผู้ลกระทบต่อก�ร
ทำ�ง�นในแต่ละวัน นอกจำ�กนี� SAFe ยงัสง่เสรมิก�รทำ�ง�น
แบบแยกสว่นกันภ�ยในองค์กร (Silo) อีกทั�งยงัขดั้ขว�งไม่
ใหเ้กิด้แพลตฟอรม์ที�สง่เสรมิคว�มส�ม�รถท�งธุรกิจำอย�่ง
แท้จำรงิ สว่นก�รควบคมุจำ�กเบื�องบนลงสูด้่้�นล่�งก็ก่อให้
เกิด้คว�มสิ�นเปลืองในส�ยธ�รคณุค่� (value stream) โด้ย
ใชุเ่หต ุเปน็ก�รกีด้กันคว�มคิด้สร�้งสรรค์ท�งด้้�นท�ง
วิศัวกรรมของพนกัง�น ในขณะเดี้ยวกันก็จำำ�กัด้คว�มเปน็
อิสระและก�รทด้ลองในทีม เร�จึำงอย�กแนะนำ�ว่� แทนที�
จำะเสยีเวล�ไปกับก�รวัด้ว่�ใครลงแรงไปเท่�ไหร ่หรอืยดื้เอ�
พธิกีรรมในก�รทำ�ง�นเปน็ที�ตั�ง องค์กรต่�ง ๆ ควรไปใชุ้
กระบวนก�รอื�นที�มคีว�มคล่องตัวกว่� อย�่ง เฟรมเวิร์ค 
EDGE ที�วิธกี�รและก�รกำ�กับด้แูลมุง่เนน้ไปที�คุณค่�ที�จำะได้้
รบั ที�สง่เสรมิก�รเปลี�ยนแปลงโด้ยลด้ขั�นตอนยุง่ย�กภ�ยใน
องค์กรลง นอกจำ�กนี�เร�อย�กแนะนำ�ใหป้ระเมนิภ�ระ
คว�มรูค้ว�มเข�้ใจำของทีม ประกอบกัน เพื�อระบุประเภท
ของทีม และกำ�หนด้วิธทีี�ทีมต่�ง ๆ จำะประส�นง�นกัน

Scaled Agile Framework® และ SAFe™ เปน็
เครื�องหม�ยก�รค้�ของบรษัิท Scaled Agile

เทีคนิค

บ�งองค์ำกรชอบคิำดไปเองว่่� พื่ล้็รเีคำว่ส

เปน็วิ่ธึกี�รเดียว่ในก�รตรว่จที่�นโค้ำดของ

เพื่ื�อนรว่่มีง�น เร�พื่บว่่�วิ่ธึนีี�มีแีต่จะสร�้ง

คำอขว่ดใหก่้บก�รพื่ฒ่น� หนำ�ซิำ�ยิ�งที่ำ�ให้

คำณุภ�พื่ของคำว่�มีคิำดเหน็แยล่็งกว่่�เดิมี 

(พูลรเีควสเปน็วิธกี�รเดี้ยวในก�รตรวจำ
ท�นโค้ด้ของเพื�อนรว่มง�น)

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/long-lived-branches-with-gitflow
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/long-lived-branches-with-gitflow
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/esbs-in-api-gateway-s-clothing
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/esbs-in-api-gateway-s-clothing
https://www.thoughtworks.com/insights/articles/demystifying-conways-law
https://martinfowler.com/articles/microservices.html#OrganizedAroundBusinessCapabilities
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
http://www.scaledagileframework.com/
https://www.thoughtworks.com/books/edge
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/team-cognitive-load
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/team-cognitive-load
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แบง่แยกทีมีในการดูแลโค้ดกับไปป์ไลน์
เฝ่�้ระวัง

โด้ยอุด้มคติแล้วเร�อย�กใหที้มที�เปน็เจ้ำ�ของโค้ด้กับไปป์
ไลนที์�ติด้ตั�งโค้ด้นั�นเปน็ทีมเดี้ยวกัน โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งทีมที�
กำ�ลังเสรมิสร�้งวัฒนธรรมแบบ DevOps แต่ก็เปน็เรื�องน�่
เสยีด้�ยที�เร�ยงัคงพบเหน็บ�งองค์กรที�แบง่แยกทีมในก�ร
ด้แูลโค้ด้กับไปปไ์ลน ์โด้ยจำะยกหน�้ที�สำ�หรบัด้แูลและ
จัำด้ก�รไปปไ์ลนใ์หกั้บทีมที�ด้แูลโครงสร�้งพื�นฐ�น สง่ผู้ลให้
เกิด้คว�มล่�ชุ�้เวล�ต้องก�รที�จำะเปลี�ยนแปลงบ�งอย�่ง
และเปน็อุปสรรคในก�รพฒัน�ไปปไ์ลนใ์หดี้้ขึ�น รวมถึงสง่
ผู้ลใหที้มนกัพฒัน�ข�ด้คว�มรู้สกึเปน็เจ้ำ�ของและรูสึ้กไมม่ี
สว่นรว่มในขั�นตอนก�รติด้ตั�ง ส�เหตหุนึ�งที�ทำ�ใหเ้กิด้สิ�งนี�
ขึ�นก็น�่จำะม�จำ�กก�รพย�ย�มแบง่แยกทีมออกจำ�กกัน และ
อีกส�เหตหุนึ�งที�เปน็ไปได้้ก็คือคว�มต้องก�รที�จำะใหม้ขีั�น
ตอนหรอืผูู้ที้�ทำ�หน�้ที�เปน็ “ผูู้เ้ฝ่�้ประต”ู ซึ่ึ�งถึงแมวิ้ธกี�ร
พย�ย�มควบคมุกำ�กับด้แูลแบบนี�จำะฟังด้มูเีหตผุู้ลต�มหลัก
เกณฑ์ดั้�งเดิ้มในก�รนำ�ม�ใชุ ้เร�ก็ยงัพบว่�โด้ยทั�วไปมนัก็ยงั
ทำ�ใหเ้กิด้คว�มย�กลำ�บ�กและไมเ่ปน็ประโยชุนอ์ยูดี่้

แพลตฟอรม์ทีีใ่ช้้การรอ้งขอในการดำาเนินงาน
เฝ่�้ระวัง

หนึ�งในเป�้หม�ยสงูสดุ้ของก�รเปน็แพลตฟอร์มที�ดี้ คือลด้
กระบวนก�รที�ต้องทำ�เรื�องรอ้งขอเข�้ม�ใหน้อ้ยที�สดุ้ 
เนื�องจำ�กมนัทำ�ใหเ้กิด้ก�รรอในกระบวนก�รสง่มอบคณุค่� 
เปน็เรื�องน�่เศัร�้ที�เร�ยงัเหน็หล�ยองค์กรยงัไมส่�ม�รถ
ผู้ลักดั้นแนวคิด้นี�ใหพ้น้ตัวไปได้้เสยีที สง่ผู้ลใหเ้กิด้ 
แพลตฟอรม์ที�ใชุก้�รรอ้งขอในก�รด้ำ�เนนิง�น ขึ�น มนัเปน็
เรื�องน�่เบื�อหน�่ยเข�้ไปอีก เมื�อบ�งองค์กรนำ�กระบวนก�ร
เปดิ้คำ�รอ้งม�ใชุข้ั�นตรงกล�งระหว่�งแพลตฟอรม์คล�ว์ด้ที�
ม ีAPI อยูแ่ล้ว แถมผูู้ใ้ชุย้งัส�ม�รถบรกิ�รตัวเองได้้เอง มนั
อ�จำจำะย�กและไมจ่ำำ�เปน็ ที�จำะทำ�แพลตฟอรม์ที�ทีมส�ม�รถ
ใหบ้รกิ�รตนเองได้้เลยตั�งแต่วันแรก แต่มันควรต้องเปน็
ปล�ยท�งที�ทุกคนอย�กไปใหถึ้ง
ระบบที�พึ�งพ�ก�รอนมุติัเกินคว�มจำำ�เปน็ และก�รข�ด้

คว�มไว้ว�งใจำระหว่�งกัน เปน็ส�เหตหุนึ�งที�ขดั้ขนืไมใ่หเ้กิด้
ก�รเปลี�ยนแปลง ดั้งนั�นวิธหีนึ�งในก�รลด้ขั�นตอนจำ�ก
กระบวนก�รอนมุติั คือก�รใชุร้ะบบตรวจำสอบอัตโนมติัและ
เพิ�มก�รแจ้ำงเตือนที�ดี้ลงไปในแพลตฟอรม์ ยกตัวอย�่งเชุน่ 
ก�รเปดิ้เผู้ยใหที้มเหน็ค่�ใชุจ่้ำ�ยในก�รด้ำ�เนนิก�ร จำะทำ�ให้
ทีมส�ม�รถสร�้งระบบอัตโนมติัที�ส�ม�รถจำำ�กัด้งบ
ประม�ณเพื�อกันไมใ่หจ่้ำ�ยเกินกว่�ที�กำ�หนด้ นอกจำ�กนี� ก�ร
ใชุน้โยบ�ยคว�มมั�นคงด้้วยโค้ด้ และก�รใชุเ้ครื�องมอืตรวจำ
จัำบก�รกำ�หนด้ค่� หรอืตัววิเคร�ะหเ์ชุน่ Recommender ก็
เปน็ตัวชุว่ยที�ดี้ใหที้มทำ�สิ�งที�ถกูต้อง

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/run-cost-as-architecture-fitness-function
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/security-policy-as-code
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-configuration-scanner
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-configuration-scanner
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/recommender
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AWS Cloud Development Kit
ทด้ลอง

หล�ยทีมของเร�ที�ได้้ใชุง้�น AWS แล้วพบว่� AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) เปน็เครื�องมอืเริ�มต้นของ 
AWS ที�เหม�ะสมสำ�หรบัก�รเปิด้ใชุง้�นก�รจัำด้เตรยีม
โครงสร�้งพื�นฐ�น โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งพวกเข�ชุอบใชุ้
เพร�ะมนัสนบัสนนุก�รเขยีนโปรแกรมเปน็หลักแทนก�รใชุ้
ไฟล์กำ�หนด้ค่� ซึ่ึ�งมันทำ�ให้พวกเข�ส�ม�รถใชุเ้ครื�องมอื 
แนวท�งก�รทด้สอบ และทักษะที�พวกเข�มอียูแ่ล้วได้้ ทั�งนี� 
เชุน่เดี้ยวกับเครื�องมอือื�นที�มลัีกษณะคล้�ยกัน คว�ม
ระมดั้ระวังยงัเปน็สิ�งที�ต้องมเีพื�อทำ�ใหม้ั�นใจำว่�ก�รติด้ตั�งจำะ
ยงัคงง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข�้ใจำและก�รด้แูลรกัษ� ใน
ปจัำจุำบนัชุุด้เครื�องมอืในก�รพฒัน�นี�ส�ม�รถรองรบัก�รใชุ้
ง�นกับ TypeScript, JavaScript, Python, Java, C# และ .
NET ผูู้ใ้หบ้รกิ�รร�ยใหมก่ำ�ลังถกูเพิ�มเข�้ไปในแพค็เกจำ
หลักของ CDK และเร�ยงัได้้ใชุง้�นทั�ง AWS Cloud 
Development Kit และ HashiCorp’s Cloud 
Development Kit for Terraform เพื�อสร�้งก�รกำ�หนด้ค่�
ของ Terraform และเปดิ้ใชุง้�นก�รจัำด้เตรยีมแพลตฟอรม์ 
Terraform อย�่งประสบคว�มสำ�เรจ็ำ 

Backstage
ทด้ลอง

เร�ยงัเหน็คว�มสนใจำและก�รใชุง้�น Backstage ที�ม�กขึ�น 
รวมถึงก�รนำ�แนวคิด้ศันูย์สง่เสรมิคว�มรูส้ำ�หรบันกัพัฒน�
ม�ใชุ ้(developer portal) เพื�อใหก้�รพฒัน�ภ�ยในมีสภ�พ
แวด้ล้อมระหว่�งทีมเป็นไปในทิศัท�งเดี้ยวกัน สบืเนื�องจำ�ก
ที�เครื�องมอืและเทคโนโลยมีมี�กขึ�นทกุวัน ก�รกำ�หนด้
ม�ตรฐ�นบ�งอย�่งขึ�นม�ภ�ยในกล�ยเปน็เรื�องที�ต้องให้
คว�มสำ�คัญ เพื�อสร�้งคว�มสอด้คล้องระหว่�งทีม และเพื�อ
ใหนั้กพฒัน�ง่วนอยูกั่บก�รสร�้งนวัตกรรมและผู้ลิตภัณฑ์
ใหม ่ๆ โด้ยไมเ่สยีเวล�กับก�รสร�้งสิ�งที�ซึ่ำ�ซ้ึ่อนขึ�นม� 

ก�รมศีันูยส์ง่เสรมิคว�มรูส้ำ�หรบันกัพฒัน� จึำงชุว่ยใหน้กั
พัฒน�ส�ม�รถค้นห�บรกิ�รที�ทีมอื�น ๆ ได้้ทำ�ไว้แล้ว 
หรือเปน็ที� ๆ แชุรเ์ทคนคิในก�รแก้ปญัห�ของแต่ละทีม 
Backstage เปน็แพลตฟอรม์โอเพนซึ่อรส์สำ�หรบัสร้�งศันูย์
สง่เสรมินกัพัฒน�ที�สร�้งโด้ย Spotify โด้ยเร�ส�ม�รถสร�้ง
แมแ่บบซึ่อฟต์แวรข์ึ�นม�เพื�อใหก้�รขึ�นโครงก�รใหมท่ำ�ได้้
สะด้วก ที�ภ�ยในได้้เตรยีมเครื�องมอืด้้�นโครงสร้�งพื�นฐ�น
ไว้ใหพ้รอ้ม เพื�อสร้�งคว�มเปน็หนึ�งเดี้ยวระหว่�งทีม และมี
คลังเอกส�รท�งเทคนคิต่�ง ๆ ใหใ้ชุง้�น Backstage มี
สถ�ปตัยกรรมก�รออกแบบที�รองรบัก�รต่อเติมขย�ย จึำง
ส�ม�รถเพิ�มขย�ยคว�มส�ม�รถ หรอืปรบัแต่งระบบใหเ้ข�้

แพลตฟอรม์
นำาไปใช้้

ทีดลอง
34. AWS Cloud Development Kit
35. Backstage
36. Delta Lake
37. Materialize
38. Snowflake
39. ฟอนต์ที�เปลี�ยนแปลงรูปแบบได้้ 
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ประเมนิ
40. Apache Pinot
41. Bit.dev
42. DataHub
43. Feature Store
44. JuiceFS
45. ก�รใชุง้�น Kafka API โด้ยไมต้่องใชุ้ 

Kafka
46. NATS
47. Opstrace
48. Pulumi
49. Redpanda

เฝ้า้ระวัง
50. Azure Machine Learning
51. เครื�องมือโครงสร้�งพื�นฐ�นด้้วยโค้ด้ 

(IaC) ฉบับทำ�เอง

กับระบบนเิวศัขององค์กรนั�น ๆ ได้้อย�่งเหม�ะสม

Delta Lake
ทด้ลอง

Delta Lake เปน็โอเพน่ซึ่อรส์ชุั�นจัำด้เก็บขอ้มลู ซึ่ึ�งถกูพฒัน�
โด้ย Databricks ซึ่ึ�งพย�ย�มนำ�ทร�นแซึ่กชุนั ACID ม�สู่
ก�รประมวลผู้ลขอ้มลูขน�ด้ใหญ ่ในโปรเจำคที�ต่อยอด้ก�ร
ใชุง้�น Databricks ทั�ง ด้�ต้�เลค หรอื ด้�ต้�เมชุ ทีมง�น
ของเร�ยงัคงเลือกใชุที้�เก็บขอ้มลู Delta Lake ม�กกว่�

เฝ้าระวัง เฝ้าระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนำไปใช้ นำไปใช้
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ก�รใชุพ้ื�นที�จัำด้เก็บไฟล์โด้ยแบบปกติ เชุน่ S3 หรือ ADLS 
แนน่อนว่� Delta Lake ยงัมขีอ้จำำ�กัด้โด้ยสนบัสนนุเฉพ�ะ
โปรเจำคที�ใชุแ้พลตฟอรม์ที�รองรบัก�รจัำด้เก็บไฟล์ในรูปแบบ
ไฟล์ Parquet เท่�นั�น Delta Lake อำ�นวยคว�มสะด้วกใน
ก�รอ่�น/เขยีนขอ้มลูพรอ้มกันในกรณทีี�จำำ�เปน็ต้องมกี�ร
ทำ�ทร�นแซึ่กชุนัระดั้บไฟล์ เร�พบว่�ก�รผู้ส�นรวมที�ร�บ
รื�นของ Delta Lake กับ API ในก�รทำ�ง�นแบบแบทชุ ์และ 
ก�รทำ�ง�นแบบไมโครแบทซึ่ ์ของ Apache Spark ได้้ก่อให้
เกิด้ประโยชุนอ์ย�่งยิ�ง โด้ยเฉพ�ะฟีเจำอรเ์ชุน่ ก�รเดิ้นท�ง
ข�้มเวล� ที�ชุว่ยเร�ก�รเข�้ถึงขอ้มูล ณ เวล�ใด้เวล�หนึ�ง 
หรอืก�รยอ้นกลับของคอมมทิ เชุน่เดี้ยวกับ วิวัฒน�ก�ร
ของ schema ที�สนบัสนนุก�รเขยีนขอ้มลู แมว่้�จำะมขีอ้จำำ�
กัด้บ�งประก�รเกี�ยวกับฟเีจำอรเ์หล่�นี�ก็ต�ม

Materialize
ทด้ลอง

Materialize เปน็ระบบฐ�นข้อมูลแบบ Streaming ที�
ส�ม�รถชุว่ยใหเ้ร�ประมวลผู้ลขอ้มูลเฉพ�ะสว่นที�เพิ�มเข�้
ม�โด้ยไมจ่ำำ�เปน็ต้องใชุด้้�ต้�ไปปไ์ลนที์�ซึ่บัซึ่อ้น ก�ร
ประมวลผู้ลส�ม�รถทำ�ได้้โด้ยสร�้งวิวด้้วยภ�ษ� SQL 
ม�ตรฐ�น และเชุื�อม Materialize เข้�กับแหล่งขอ้มูลสตรีม 
โด้ยที�ภ�ยใน Materialize ใชุเ้อนจิำ�นแบบ differential 
data flow ประมวลผู้ลข้อมูลเฉพ�ะสว่นที�เพิ�มเข�้ม� เพื�อ
ใหไ้ด้้ผู้ลลัพธ์ที�ถกูต้อง คงเส้นคงว� และมีคว�มหนว่งนอ้ย
ที�สดุ้ ซึึ่�งยงัต่�งจำ�กระบบฐ�นข้อมลูแบบดั้�งเดิ้ม ตรงที�มนั
ไมม่ขีอ้จำำ�กัด้ในก�รสร�้ง Materialized Views และก�ร
ประมวลผู้ลนั�นเกิด้ขึ�นแบบเรยีลไทม ์เร�ยงัได้้ใชุ ้
Materialize รว่มกับ Spring Cloud Stream และ Kafka 
เพื�อสบืค้นสตรมีเหตุก�รณ์สำ�หรบัขอ้มลูเชุงิลึกในระบบ
แบบกระจำ�ยที�ขบัเคลื�อนด้้วยเหตกุ�รณ ์และเร�ค่อนข้�ง
ชุอบภ�พรวมของระบบดั้งกล่�ว 

Snowflake
ทด้ลอง

จำ�กที�เร�ได้้กล่�วถึง Snowflake บนเรด้�ร์ที�ผู้�่นม� เร�ได้้
รบัประสบก�รณม์�กขึ�นเชุน่เดี้ยวกับ Data mesh ที�เปน็อีก

ท�งเลือกหนึ�งสำ�หรบัด้�ต้�แวรเ์ฮุ�ส ์หรอืด้�ต้�เลค 
Snowflake ยงัคงสร�้งคว�มประทับใจำด้้วยฟเีจำอรอ์ย�่ง 
ฟเีจำอร ์time travel ซึ่ึ�งทำ�ใหด้้ขูอ้มลูในอดี้ตได้้ ฟเีจำอรก์�ร
โคลนแบบ zero-copy ฟเีจำอรก์�รแบง่ปนัขอ้มลู และฟเีจำอร์
ตล�ด้ขอ้มลู (Snowflake Marketplace) ทำ�ใหน้ั�นเปน็
เหตผุู้ลที�เร�ชุอบ Snowflake ม�กกว่�ตัวเลือกอื�นในท้อง
ตล�ด้ Redshift กำ�ลังพย�ย�มแยกก�รจัำด้เก็บ (storage) 
และก�รประมวลผู้ล (compute) ซึ่ึ�งเปน็จุำด้แขง็ของ 
Snowflake แต่ถึงแมจ้ำะใชุ ้Redshift รว่มกับ Redshift 
Spectrum ก็ไมส่ะด้วกและไมย่ดื้หยุน่เท่� สว่นหนึ�งเปน็
เพร�ะมนัผู้กูมดั้กับ Postgres (แต่เร�ยงัคงชุอบ Postgres 
อยูน่ะ) คำ�ค้นห�ที�ติด้ต่อกับภ�ยนอก (Federated queries) 
อ�จำเปน็เหตผุู้ลที�ควรจำะใชุ ้Redshift แต่เมื�อพดู้ถึงก�รใชุ้
ง�น Snowflake จำะง่�ยกว่�ม�ก อีกหนึ�งตัวเลือกอย�่ง 
BigQuery ก็ใชุง้�นง่�ยม�กเชุน่กัน แต่ในก�รติด้ตั�งคล�วด์้
หล�ย ๆ ร�ยผู้สมผู้ส�นกัน Snowflake ยงัเปน็ตัวเลือกที�ดี้
กว่� เพร�ะเร�ประสบคว�มสำ�เรจ็ำในก�รใชุง้�น Snowflake 
กับ GCP, AWS และ Azure

ฟอนต์ทีีเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบได้ 
(Variable fonts)
ทด้ลอง

Variable fonts เปน็วิธแีก้ปญัห�ในก�รค้นห�และรวบรวม
ไฟล์ฟอนต์ที�จำำ�เปน็ต้องมหีล�ย ๆ ไฟล์ เพื�อใหไ้ด้้ฟอนต์
แต่ละแบบที�มีนำ�หนกัและสไตล์ที�แตกต่�งกัน Variable 
fonts ทำ�ใหท้กุอย�่งรวมอยูใ่นไฟล์ฟอนต์เพยีงไฟล์เดี้ยว 
ซึ่ึ�งส�ม�รถกำ�หนด้รูปแบบและนำ�หนกัที�ต้องก�รได้้ แมว่้�นี�
จำะไมใ่ชุเ่รื�องใหม ่แต่เร�ยงัคงเหน็หล�ย ๆ เว็บไซึ่ต์และโปร
เจำกต์ที�อ�จำจำะได้้รบัประโยชุนจ์ำ�กแนวท�งง่�ย ๆ นี� ห�ก
คณุมหีน�้เว็บที�มฟีอนต์เดี้ยวกันแต่มกี�รใชุง้�นหล�ยรูป
แบบ เร�ขอแนะนำ�ใหล้องนำ� Variable fonts ไปปรบัใชุ้

Apache Pinot
ประเมนิ

Apache Pinot เปน็ฐ�นขอ้มลูประเภท OLAP ที�รองรบัก�ร
เก็บขอ้มลูแบบกระจำ�ยตัว โด้ยสร�้งขึ�นม�เพื�อง�น

วิเคร�ะหข้์อมลูแบบทันทีทันใด้ที�ต้องก�รคว�มหนว่งต่ำ� มัน
รองรบัก�รนำ�เข้�ข้อมูลเป็นชุุด้ ๆ ผู้�่นแหล่งขอ้มูล อย�่ง 
Hadoop HDFS, Amazon S3, Azure ADLS หรอื Google 
Cloud Storage หรือแหล่งขอ้มูลแบบสตรมี
อย�่ง Apache Kafka ก็ได้้ ปกติแล้วห�กเปน็ง�นวิเคร�ะห์
ข้อมลูที�ผูู้ใ้ชุส้�ม�รถโต้ตอบได้้ทันที จำะต้องก�รระบบที�มี
คว�มหนว่งต่ำ� ซึ่ึ�งวิธปีระเภท SQL-on-Hadoop ไมส่�ม�รถ
ทำ�คว�มเร็วระดั้บนี�ได้้ แต่ในเอนจิำ�น OLAP สมยัใหม ่เชุน่ 
Apache Pinot หรือ Apache Druid และ Clickhouse จำะ
ให้คว�มหนว่งต่ำ�กว่�ม�ก และเหม�ะอย�่งยิ�งกับง�น
วิเคร�ะหจ์ำ�กแหล่งขอ้มูลที�ไมเ่ปลี�ยนแปลงค่�แล้ว 
(immutable data) ที�ต้องก�รผู้ลอย�่งรวด้เรว็ เชุน่ง�นรวม
ผู้ลข้อมลู (Aggregation) ที�ชุุด้ขอ้มูลไหลม�จำ�กแหล่ง
ข้อมลูแบบทันทีทันใด้ Apache Pinot นั�นถูกสร�้งขึ�นโด้ย 
LinkedIn และถกูมอบให ้Apache เปน็ผูู้ด้้แูลต่อในปล�ยปี 
2018 จำ�กนั�นเป็นต้นม� Apache Pinot ได้้เพิ�ม
สถ�ปัตยกรรมปลั�กอินเข�้ไป และรองรบัก�รทำ�ง�นผู้�่น 
SQL รวมไปถึงคว�มส�ม�รถที�สำ�คัญอื�น ๆ ด้้วย อย�่งไร
ก็ต�ม Apache Pinot มคีว�มซึ่บัซึ่อ้นในก�รบรหิ�รจัำด้ก�ร
อยูพ่อสมควร ห�กคุณมีปริม�ณข้อมูลขน�ด้ใหญพ่อ และ
มองห�คว�มส�ม�รถในก�รค้นห�ข้อมลูโด้ยใชุ้คว�ม
หนว่งต่ำ� เร�อย�กแนะนำ�ให้คุณลองประเมิน Apache 
Pinot ดู้

Bit.dev
ประเมนิ

Bit.dev เปน็คล�วด์้แพลตฟอรม์สำ�หรบัรว่มมอืกันสร�้ง UI 
คอมโพเนนท์ โด้ยใชุค้ว�มส�ม�รถของ Bit ในก�รแยก
คอมโพเนนท์และแยกเปน็โมด้ลูออกจำ�กกัน เพื�อก�รนำ�
กลับม�ใชุใ้หม ่แมเ้ทคโนโลยเีว็บคอมโพเนนท์ จำะอยูม่�สัก
พกัใหญแ่ล้ว แต่ก�รจำะนำ�คอมโพเนนท์ใด้ ๆ จำ�กต่�ง
โครงก�รกันม�ผู้สมรวมกันเปน็แอปพลิเคชุนัใหมก็่ไมใ่ชุ่
เรื�องที�ทำ�ได้้ง่�ยอยูดี่้ Bit จึำงเข�้ม�ชุว่ยได้้ในเรื�องนี� มนัเอง
เปน็เครื�องมอืบรรทัด้คำ�สั�ง (cli) ที�ส�ม�รถแยก
คอมโพเนนท์ใด้ ๆ ออกจำ�กไลบร�รีหรอืโครงก�รต่�ง ๆ ที�มี
อยูแ่ล้วได้้ คณุส�ม�รถจำะสร้�งบริก�รขึ�นม�เองจำ�ก Bit 
เพื�อใหค้อมโพเนนท์ทำ�ง�นรว่มกัน หรอืเลือกใชุ้บรกิ�รของ 
Bit.dev โด้ยตรงก็ได้้ 

แพลตฟอรม์

LinkedIn ได้ค่ำอย ๆ พื่่ฒน�ปร่บปรุง

โคำรงก�ร WhereHows ของตนให้กล็�ย

เป็นแพื่ล็ตฟอร์มีทีี่�มีีคำว่�มีส�มี�รถใน

ก�รสำ�รว่จห�ข้อมี้ล็สำ�เร็จ โดยที่ำ�จ�ก

ระบบทีี่�ข้อมี้ล็เมีที่�ด�ต้�ส�มี�รถเพื่ิ�มี

ขย�ยได้

(DataHub)

https://aws.amazon.com/s3/
https://azure.microsoft.com/en-au/services/storage/data-lake-storage/
https://docs.delta.io/latest/delta-storage.html
https://parquet.apache.org/
https://docs.databricks.com/delta/delta-batch.html
https://docs.databricks.com/delta/delta-streaming.html
https://databricks.com/blog/2019/02/04/introducing-delta-time-travel-for-large-scale-data-lakes.html
https://databricks.com/blog/2019/02/04/introducing-delta-time-travel-for-large-scale-data-lakes.html
https://databricks.com/blog/2019/09/24/diving-into-delta-lake-schema-enforcement-evolution.html
https://databricks.com/blog/2019/09/24/diving-into-delta-lake-schema-enforcement-evolution.html
https://materialize.io/
https://www.snowflake.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/postgresql-for-nosql
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/bigquery
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/google-cloud-platform
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/azure
https://pinot.apache.org/
https://druid.apache.org/
https://clickhouse.tech/
https://bit.dev/
https://github.com/teambit/bit
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/web-components-standard
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DataHub
ประเมนิ

จำ�กครั�งแรกที�เรด้�รข์องเร�ได้้พดู้ถึง คว�มส�ม�รถในก�ร
สำ�รวจำห�ขอ้มลู ไป นบัตั�งแต่นั�นม�บรษัิท LinkedIn ได้้
ค่อย ๆ พฒัน�ปรบัปรุงโครงก�ร WhereHows ของตนให้
กล�ยเปน็แพลตฟอรม์ที�มคีว�มส�ม�รถในก�รสำ�รวจำห�
ข้อมลูสำ�เร็จำ โด้ยทำ�จำ�กระบบที�ขอ้มลูเมท�ด้�ต้�ส�ม�รถ
เพิ�มขย�ยได้้ ปัจำจุำบนัโครงก�รนี�มชีุื�อใหมว่่� DataHub ซึึ่�ง 
DataHub จำะกำ�กับใหแ้ต่ละคอมโพเนนท์ในระบบสง่ขอ้มูล
เมท�ด้�ต้�ของตนไปยงัแพลตฟอรม์สว่นกล�งผู้�่น API 
หรอืก�รสตรมีเสมอ แทนก�รให้สว่นกล�งเปน็ฝ่่�ยดึ้งหรอื
กว�ด้ขอ้มลูเมท�ด้�ต้�ไปใชุเ้อง วิธกี�รนี�ชุว่ยเปลี�ยนคว�ม
เปน็เจ้ำ�ของข้อมลู จำ�กทีมขอ้มลูสว่นกล�งไปใหแ้ต่ละทีมที�
ด้แูลคอมโพเนนท์ใด้ ๆ รบัผิู้ด้ชุอบต่อข้อมลูของตน จำ�กที�
หล�ย ๆ บรษัิทต่�งต้องก�รจำะเปน็องค์กรที�ขบัเคลื�อนด้้วย
ขอ้มลูกันม�กขึ�น ก�รมรีะบบที�ส�ม�รถสำ�รวจำห�ขอ้มลู 
ทำ�คว�มเข�้ใจำถึงคุณภ�พและที�ม�ที�ไปของขอ้มลู เปน็สิ�ง
จำำ�เป็นอย�่งม�ก เร�จึำงอย�กแนะนำ�ให้คณุประเมิน 
DataHub จำ�กคว�มส�ม�รถเหล่�นั�น

Feature Store
ประเมนิ

Feature Store เปน็ด้�ต้�แพลตฟอรม์เฉพ�ะท�ง ที�
พย�ย�มจำะแก้ปญัห�สำ�คัญในกระบวนก�รฟีเจำอรเ์อนจิำ
เนยีริ�งในปจัำจุำบนั โด้ยมแีก่นคว�มส�ม�รถสำ�คัญอยูส่�ม
อย�่ง ได้้แก่ (1) เมื�อมข้ีอมลูใหมเ่ข�้ม� จำะส�ม�รถนำ�ขอ้มูล
ไปวิ�งผู้�่นบรกิ�รด้�ต้�ไปปไลนต่์�ง ๆ อย�่งอัตโนมติั ทั�งนี�
เพื�อลด้คว�มยุง่ย�กในก�รจัำด้ก�รไปปไ์ลนล์ง (2) ส�ม�รถ
บนัทึกและจัำด้เก็บฟเีจำอรข์อ้มลูเป็นหมวด้หมู ่เพื�อสง่เสริม
ใหฟ้เีจำอรใ์ด้ ๆ ในโมเด้ลหนึ�งเปน็ที�รูจั้ำกและนำ�ไปใชุข้�้ม
โมเด้ลอื�นได้้ (3) ใหบ้รกิ�รฟีเจำอรข์อ้มลูที�สอด้คล้องกัน
เสมอระหว่�งก�รฝ่กึและก�รทด้สอบก�รรบกวนของโมเด้ล

ตั�งแต่ Uber เปดิ้เผู้ยถึง แพลตฟอรม์ Michelangelo ของ
ตนออกม� องค์กรและสต�รท์อัพต่�งก็หนัม�สร�้ง
แพลตฟอรม์ฟเีจำอรส์โตรข์องตัวเองกันม�กขึ�น เชุน่ 
Hopsworks, Feast และ Tecton เร�เหน็ถึงศักัยภ�พที�น�่
สนใจำของ Feature Store และแนะนำ�ให้คณุประเมนิมัน
อย�่งรอบคอบก่อนนำ�ไปใชุ ้

JuiceFS
ประเมนิ

JuiceFS เปน็ฟอรแ์มตไฟล์โอเพนซึ่อรส์ที�รองรบัม�ตรฐ�น 
POSIX และก�รจัำด้เก็บขอ้มลูแบบกระจำ�ยตัว ซึ่ึ�งมนัอ�ศัยั
เทคโนโลยอีย�่ง Redis และฐ�นขอ้มูลแบบออบเจำกต์เปน็
กลไกสำ�คัญในก�รทำ�ง�น ปกติแล้วห�กใครจำะขึ�น
แอปพลิเคชุนัใหม ่เร�จำะแนะนำ�ใหใ้ชุฐ้�นขอ้มลูแบบออบ
เจำกต์ตรง ๆ ในก�รเก็บขอ้มลูโด้ยไมต้่องมเีลเยอร์ใด้ม�คั�น
กล�ง อย�่งไรก็ต�ม JuiceFS เปน็ตัวเลือกที�น�่สนใจำ ห�ก
นำ�ม�ใชุใ้นกรณทีี�ต้องก�รย�้ยแอปพลิเคชุนัเก่� ๆ ไปยงั
คล�วด์้ ที�ยงัต้องพึ�งพงิฟอรแ์มตไฟล์เดิ้ม ๆ อย�่ง POSIX 
อยู

การใช้้งาน Kafka API โดยไม่ต้องใช้้ Kafka
ประเมนิ

เมื�อธุรกิจำจำำ�นวนม�กหนัไปพึ�งพ�อีเวนท์เพื�อแบง่ปนัขอ้มูล
ระหว่�งไมโครเซึ่อรวิ์ส หรอืใชุร้วบรวมขอ้มลูเพื�อก�ร
วิเคร�ะห ์หรอืก�รสง่ขอ้มลูเข�้ด้�ต้�เลค Apache Kafka จึำง
กล�ยเปน็แพลตฟอรม์ยอด้นยิมที�ผูู้ค้นมักเลือกใชุเ้พื�อทำ�
สถ�ปตัยกรรมที�ขับเคลื�อนด้้วยอีเวนท์ (event-driven 
architecture) ถึงแมว่้� Kafka จำะปฏิิวัติแนวคิด้ก�รสง่
ขอ้คว�มที�ส�ม�รถรองรบัโหลด้จำำ�นวนม�กได้้ แต่ตัวมนัเอง
ก็มสีว่นประกอบหล�ยอย�่ง ทั�ง ZooKeeper โบรกเกอร ์
พ�รทิ์ชุนั และมเิรอร ์แมด้้เูปน็เรื�องยุง่ย�กในก�รด้ำ�เนนิก�ร
และบรหิ�รจัำด้ก�ร แต่ว่�มนัตอบโจำทยด้์้�นคว�มยดื้หยุน่
และใหป้ระสทิธภิ�พที�ดี้เมื�อต้องก�รใชุง้�น เหม�ะอย�่งยิ�ง
กับระบบในองค์กรขน�ด้ใหญ ่จำ�กคว�มยุง่ย�กในก�รเริ�ม
ใชุง้�นระบบนเิวศัของมนัทั�งหมด้นั�น เร�ยนิดี้เมื�อได้้เหน็
แพลตฟอรม์ใหม ่ๆ ที�นำ� Kafka API ม�ใชุง้�นโด้ยไมต้่องใชุ ้
Kafka ทั�งแบบที�เปน็สถ�ปตัยกรรมท�งเลือก เชุน่ Kafka on 
Pulsar และ Redpanda หรอืแบบใชุ ้API รว่มกับ Kafka ทั�ง
ตัวอ่�น (consumer) และเขยีน (producer) เชุน่ Azure 
Event Hubs for Kafka แต่คณุสมบติับ�งอย�่งของ Kafka 
เชุน่ สตรมีไคลเอนต์ไลบร�ร ีไมส่�ม�รถใชุง้�นรว่มกับ
โบรกเกอรท์�งเลือกเหล่�นี�ได้้ จึำงยงัเปน็เหตผุู้ลที�ดี้ในก�รใชุ ้
Kafka ต่อไป อย�่งไรก็ต�ม เร�ยงัต้องติด้ต�มกันต่อไปว่�
นักพฒัน�ใชุก้ลยุทธน์ี�จำรงิ ๆ หรอืเปน็เพยีงคว�มพย�ย�ม
ของคู่แขง่เพื�อชุวนผูู้ใ้ชุม้�ใชุง้�นบรกิ�รของตน ไมว่่�
อย�่งไรก็ต�ม เร�อ�จำจำะมองได้้ว่� สว่นที�ดี้ที�สดุ้สว่นหนึ�ง

ของ Kafka น�่จำะเปน็โปรโตคอลและ API ที�ใชุง้�นได้้อย�่ง
สะด้วก

NATS
ประเมนิ

NATS เปน็ระบบก�รจัำด้คิวขอ้คว�มที�รวด้เร็ว ปลอด้ภัย มี
คณุสมบติัที�หล�กหล�ย และมคีว�มเปน็ไปได้้ในก�รติด้ตั�ง
ม�กม�ย ตอนแรกคณุอ�จำจำสงสยัว่�ทำ�ไมโลกยงัต้องก�ร
ระบบคิวขอ้คว�มอื�นอีก ต้องบอกว่�เร�มรีะบบคิวขอ้คว�ม
ม�กม�ยหล�กหล�ยรูปแบบตั�งแต่เริ�มมกี�รใชุค้อมพวิเตอร์
ท�งธุรกิจำและได้้ผู้�่นก�รปรบัแต่งและก�รเพิ�ม
ประสทิธภิ�พปแีล้วปเีล่�เพื�อใหร้องรับง�นต่�ง ๆ แต่ NATS 
นั�นมลัีกษณะที�น�่สนใจำหล�ยประก�ร คว�มส�ม�รถเฉพ�ะ
ตัวในก�รรองรบัก�รขย�ยขน�ด้ตั�งแต่ใชุบ้นระบบเอ็มเบด็้
คอนโทรลเลอรไ์ปจำนถึงระบบซูึ่เปอรค์ลัสเตอรบ์นคล�วด์้ที�
ใหญร่ะดั้บทั�วโลก เร�ใหค้ว�มสนใจำเปน็พเิศัษกับคว�ม
ตั�งใจำของ NATS ที�จำะรองรบัก�รสตรมีขอ้มลูจำ�กอุปกรณ์
มอืถือ IoT และเครอืข�่ยของระบบต่�ง ๆ ที�เชุื�อมต่อกัน 
อย�่งไรก็ต�ม ปญัห�ยุง่ย�กบ�งอย�่งจำำ�เปน็ต้องได้้รับก�ร
แก้ไข เชุน่ก�รทำ�ใหผูู้้บ้รโิภคเหน็เฉพ�ะขอ้คว�มและหวัขอ้
ที�พวกเข�ได้้รบัอนญุ�ตใหเ้ข�้ถึง โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งเมื�อใชุ้
ง�นบนเครอืข�่ยครอบคลมุขอบเขตระดั้บองค์กร ซึ่ึ�งในจุำด้
นี� NATS 2.0 ได้้เริ�มแนะนำ�เฟรมเวิรค์ที�ส�ม�รถรักษ�คว�ม
ปลอด้ภัยและส�ม�รถควบคมุระดั้บก�รเข�้ถึง ซึ่ึ�งคว�ม
ส�ม�รถนี�สนบัสนนุคลัสเตอรแ์บบหล�ยบญัชุ ีโด้ยที�แต่ละ
บญัชุจีำะจำำ�กัด้ก�รเข�้ถึงคิว (queue) และหวัขอ้ (topics) 
NATS ถกูเขยีนด้้วยภ�ษ� Go และได้้รบัก�รด้แูลโด้ยชุุมชุน
นกัพฒัน�เปน็อย�่งดี้ ถึงแมจ้ำะมไีคลแอนต์ที�ถกูเขยีนจำ�ก
หล�ย ๆ ภ�ษ�ที�ใชุกั้นอย�่งแพรห่ล�ย แต่ไคลแอนต์ Go 
นั�นก็ได้้รบัคว�มนยิมม�กที�สดุ้ อย�่งไรก็ต�มนกัพฒัน�ของ
เร�บ�งคนพบว่�ไลบร�รไีคลแอนต์ภ�ษ�ทั�งหมด้มแีนวโนม้
ที�จำะสะท้อนถึงโค้ด้ต้นฉบบัที�เขยีนด้้วย Go ก�รเพิ�มแบนด์้
วิด้ธแ์ละพลังก�รประมวลผู้ลบนอุปกรณไ์รส้�ยขน�ด้เล็กที�
เพิ�มขึ�นหม�ยคว�มว่�ปรมิ�ณขอ้มลูท�งธุรกิจำจำะต้องใชุ้
แบบเรยีลไทมจ์ำะเพิ�มขึ�นเปน็เง�ต�มตัว เร�ประเมนิ NATS 
เปน็แพลตฟอรม์ที�เปน็ไปได้้สำ�หรบัก�รสตรมีขอ้มลูทั�ง
ภ�ยในองค์กรและระหว่�งธุรกิจำ

แพลตฟอรม์

เมีื�อธุึรกิจจำ�นว่นมี�กหน่ไปพื่ึ�งพื่�อีเว่นท์ี่

เพื่ื�อแบง่ปนัขอ้มีล้็ระหว่่�งไมีโคำรเซิอรวิ์่ส 

หรอืใชร้ว่บรว่มีข้อมีล้็เพื่ื�อก�รวิ่เคำร�ะห ์

หรอืก�รสง่ขอ้มีล้็เข�้ด�ต้�เล็คำ Apache 

Kafka จึงกล็�ยเปน็แพื่ล็ตฟอรม์ียอดนยิมี 

จ�กคำว่�มียุง่ย�กในก�รเริ�มีใช้ง�นระบบ

นเิว่ศของมีน่ท่ี่�งหมีดน่�น เร�ยนิดีเมีื�อได้

เหน็แพื่ล็ตฟอรม์ีใหมี ่ๆ ทีี่�นำ� Kafka API 

มี�ใชง้�นโดยไมีต้่องใช้ Kafka 

(ก�รใชุง้�น Kafka API โด้ยไมต้่องใชุ ้
Kafka)
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https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-discoverability
https://engineering.linkedin.com/blog/2016/03/open-sourcing-wherehows--a-data-discovery-and-lineage-portal
https://github.com/linkedin/datahub
https://www.featurestore.org
https://eng.uber.com/michelangelo-machine-learning-platform/
https://github.com/logicalclocks/hopsworks
https://github.com/feast-dev/feast
https://www.tecton.ai/
https://github.com/juicedata/juicefs
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/redis
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://github.com/streamnative/kop
https://github.com/streamnative/kop
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/redpanda
https://github.com/Azure/azure-event-hubs-for-kafka
https://github.com/Azure/azure-event-hubs-for-kafka
https://nats.io/about/
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Opstrace
ประเมนิ

Opstrace เปน็แพลตฟอรม์สำ�หรบัง�นสงัเกตก�รณ ์
(observability platform) แบบโอเพนซึ่อรส์ ที�มีเจำตน�ทำ�
ขึ�นสำ�หรบัติด้ตั�งภ�ยในเนต็เวิรค์ขององค์กร บ�งหนว่ยง�น
ไมอ่ย�กใชุโ้ซึ่ลชูุนัเชุงิพ�ณชิุยที์�มอียูใ่นตล�ด้ อย�่ง 
Datadog (ซึึ่�งอ�จำเปน็เพร�ะเหตผุู้ลด้้�นค่�ใชุจ่้ำ�ย หรอืเปน็
หว่งคว�มมั�นคงของขอ้มลูก็ต�ม) ซึึ่�งท�งเลือกที�เปน็ไปได้้
คือก�รทำ�เอง โด้ยนำ�เครื�องมอืโอเพนซึ่อรส์หล�ย ๆ ตัวม�
เรยีงรอ้ยเข�้ด้้วยกัน ซึ่ึ�งก็ไมใ่ชุง่�นนอ้ย ๆ เลย Opstrace 
เหน็ถึงปญัห�นี�เชุน่กัน และพย�ย�มจำะทำ�ใหเ้รื�องนี�สะด้วก
ยิ�งขึ�น โด้ยมนัใชุ ้API และก�รเชุื�อมต่อแบบโอเพนซึ่อรส์
ทั�งหมด้ กล่�วคือ มนันำ� Prometheus และ Grafana ม�ต่อ
กันแล้วเพิ�มคว�มส�ม�รถบ�งอย�่งลงไป เชุน่ ฟเีจำอรด้์้�น
ก�รยนืยนัตัวตน หรอืก�รรองรบัม�ตรฐ�น TLS เปน็ต้น 
สว่นแกนหลักภ�ยในของ Opstrace นั�นใชุค้ลัสเตอร์ของ 
Cortex เพื�อสร�้ง API ของ Prometheus ที�รองรบัก�ร
ขย�ยตัวได้้ และใชุง้�นคลัสเตอรข์อง Loki สำ�หรับก�รจำด้
ล็อคบนัทึกเหตกุ�รณ ์ทั�งนี�แพลตฟอรม์ตัวนี�ยงัค่อนข�้งใหม ่
และห�กเทียบกับเครื�องมอือย�่ง Datadog หรอื SignalFX 
มนัยงัข�ด้คว�มส�ม�รถบ�งอย�่ง กระนั�นแล้ว มนัก็เปน็
เครื�องมอืที�หน�้ฝ่�กคว�มหวัง และน�่จัำบต�มอง

Pulumi
ประเมนิ

เร�เหน็คว�มสนใจำใน Pulumi ค่อย ๆ โตขึ�นอย�่งต่อเนื�อง 
Pulumi เปน็เครื�องมือที�ม�เติมเต็มชุอ่งว่�งที�มใีนตล�ด้ก�ร
กำ�หนด้โครงสร�้งพื�นฐ�นด้้วยโค้ด้ ที� Terraform เปน็เจ้ำ�
ตล�ด้อยู ่แม ้Terraform เปน็ท�งเลือกที�พสิจูำนตั์วเองแล้ว 
แต่ด้้วยธรรมชุ�ติก�รกำ�หนด้เชุงิประก�ศัของมนั ผูู้ใ้ชุจ้ำะ
ต้องทนอยูกั่บก�รไมมี่วิธสีร�้งแอบแสตรกชุนัที�ดี้พอ และ
ก�รทด้สอบที�ทำ�ได้้อย�่งจำำ�กัด้ ปกติแล้วก�รใชุ ้Terraform 
จำะพอเพยีงห�กโครงสร�้งพื�นฐ�นไมค่่อยเปลี�ยนแปลง แต่
ถ้�เปลี�ยนกันตลอด้เชุน่นั�น ก�รจัำด้ก�รด้้วยภ�ษ�โปรแกรม
จำรงิ ๆ จำะเหม�ะกว่� Pulumi แตกต่�งที�ก�รกำ�หนด้
ส�ม�รถเขยีนด้้วยภ�ษ� TypeScript/JavaScript, Python 
และ Go ไมต้่องใชุภ้�ษ�ม�รก์อัพ (markup language) 

หรอืเทมเพลตใด้ ๆ มนัมุง่เนน้ไปที�ก�รจัำด้ก�ร
สถ�ปตัยกรรมแบบคล�วด์้เนทีฟ รองรบัคอนเทนเนอร ์
เซึ่ริฟ์เวอรเ์ลสฟงัก์ชุนั และบรกิ�รด้้�นขอ้มลู ของแต่ละผูู้้
ใหบ้รกิ�ร อีกทั�งยงัรองรบั Kubernetes ได้้เปน็อย�่งดี้ 
แมว่้�เรว็ ๆ นี� AWS CDK จำะเข�้ม�ท้�ชุงิตล�ด้ แต่ Pulami 
ยงัคงเปน็เครื�องมอืเดี้ยวที�ไมข่ึ�นกับผูู้ใ้หบ้รกิ�รร�ยใด้ เร�
ค�ด้ว่� Pulumi จำะเปน็ที�นยิมกว่�นี� และหวังที�จำะได้้เหน็
เครื�องมอืและคว�มรูใ้หมเ่กิด้ขึ�นรอบ ๆ เปน็ระบบนเิวศั
สนบัสนนุกันและกัน

Redpanda
ประเมนิ

Redpanda เปน็แพลตฟอรม์สตรมีมิ�งที�มี API ที�เหมอืนกับ
ของ Kafka ซึึ่�งชุว่ยใหเ้ร�ได้้รบัประโยชุนจ์ำ�กระบบนเิวศั
ของ Kafka โด้ยไมต้่องลำ�บ�กกับคว�มซึ่บัซึ่อ้นของก�รติด้
ตั�ง Kafka เชุน่ ก�รด้แูลจัำด้ก�ร Redpanda นั�นง่�ยขึ�น
เพร�ะระบบมเีพยีงไบน�รเีพยีงไฟล์เดี้ยว เร�ไมจ่ำำ�เปน็ต้อง
พึ�งพ�บรกิ�รภ�ยนอกที�ซึ่บัซึ่อ้นด้แูลลำ�บ�กอย�่ง 
ZooKeeper เพร�ะ Redpanda เลือกใชุโ้ปรโตคอล Raft ใน
ก�รจัำด้ก�รคว�มคงเสน้คงว�ของขอ้มลู และยงัมกี�รใชุชุุ้ด้
ทด้สอบที�ครอบคลมุเพื�อตรวจำสอบว่� Raft ทำ�ง�นได้้อย�่ง
ถกูต้องแทน หนึ�งในคว�มส�ม�รถของ Redpanda (พรอ้ม
ใชุง้�นสำ�หรบัลกูค้�องค์กรเท่�นั�น) คือคว�มส�ม�รถในก�ร
แปลงขอ้มลูในสตรมีด้้วย WebAssembly (WASM) โด้ยใชุ้
เอ็นจิำน WASM ที�ฝ่งัไว้ สิ�งนี�ชุว่ยใหน้กัพฒัน�ส�ม�รถสร�้ง
ตัวแปลงขอ้มลูในภ�ษ�ใด้ก็ได้้ที�ส�ม�รถคอมไพล์เปน็ 
WASM นอกจำ�กนี� Redpanda ยงัลด้ก�รหนว่งเวล�ลงได้้
ม�กและเพิ�มอัตร�ก�รประมวลผู้ลขอ้มลูม�กขึ�นเพร�ะมี
ก�รพฒัน�ประสทิธภิ�พอย�่งต่อเนื�อง Redpanda เปน็ท�ง
เลือกที�น�่ตื�นเต้นสำ�หรบัก�รใชุง้�นรว่มกับ Kafka และควร
ค่�แก่ก�รพจิำ�รณ�

Azure Machine Learning
เฝ่�้ระวัง

เร�พบว่�ผูู้ใ้หบ้รกิ�รคล�วด์้ทั�งหล�ย ต่�งพ�กันผู้ลักดั้น
บริก�รใหม ่ๆ เข�้สูต่ล�ด้ม�กขึ�นอย�่งต่อเนื�อง เร�เคย

กล่�วถึงข้อกังวลนี�ไปแล้วว่� บ�งครั�งบ�งบรกิ�รก็ถกูเปดิ้ใชุ้
ง�นทั�งที�ยงัข�ด้คว�มพรอ้มอยูม่�ก จำ�กประสบก�รณ์ของ
เร� เป็นที�น�่เสียด้�ยว่� Azure Machine Learning เป็น
แพลตฟอร์มหนึ�งที�เข�้ข�่ยกรณนีี� Azure ML เป็นหนึ�งใน
หล�ยเทคโนโลยใีหม ่ในกลุ่มแพลตฟอรม์เขยีนโค้ด้นอ้ย
เฉพ�ะท�งที�สญัญ�ว่�จำะทำ�ใหน้กัวิทย�ศั�สตรข์อ้มลู
ทำ�ง�นได้้สะด้วกขึ�น แต่ที�สดุ้แล้วมันด้จูำะไมเ่ปน็เชุน่นั�นเท่�
ไหร ่นกัวิทย�ศั�สตร์ขอ้มูลของเร�ยงัรูส้กึว่�ก�รใชุ้ Python 
นั�นยงัง่�ยกว่� นอกจำ�กนี�เร�พบว่�ก�รรองรบัก�รขย�ย
ของระบบก็ทำ�ได้้อย�่งย�กลำ�บ�ก แม้เร�จำะพย�ย�มอย�่ง
ถึงที�สดุ้แล้ว และก�รข�ด้เอกส�รที�เพียงพอเป็นอีกจุำด้หนึ�ง
ที�ทำ�ใหเ้ร�ตัด้สนิใจำย�้ย Azure ML ไปยงัวงแหวน เฝ่�้ระวัง

เครื่องมือโครงสรา้งพื้นฐานด้วยโค้ด (IaC) 
ฉบบัทีำาเอง
เฝ่�้ระวัง

ผู้ลิตภัณฑ์ที�ดี้ ห�กได้้รบัก�รสนบัสนุนจำ�กหนว่ยง�นหรอื
ชุุมชุน ยอ่มไมห่ยุด้นิ�งและจำะต้องปรับปรุงให้ทันสมยัอยู่
เรื�อย ๆ บ�งครั�งองค์กรต่�ง ๆ ก็ชุอบสร้�งเฟรมเวิรค์หรอื
แอบแสตรกชุนัของตนขึ�นม� โด้ยนำ�ผู้ลิตภัณฑ์หรอืเฟรม
เวิรค์ภ�ยนอกม�ครอบ และหวังว่�สิ�งนี�จำะมีประโยชุนก์ว่�
ก�รใชุง้�นผู้ลิตภัณฑ์ภ�ยนอกเหล่�นั�นตรง ๆ หล�ยที�ได้้
สร้�ง เครื�องมือโครงสร้�งพื�นฐ�นด้้วยโค้ด้ (IaC) ฉบบัทำ�
เอง ขึ�นม� โด้ยพวกเข�ไมไ่ด้้คิด้เผู้ื�อเวล�เพื�อก�รบำ�รุง
รักษ�ใหส้ิ�งนี�ทันสมัย ซึ่ึ�งไมน่�นหลังจำ�กนั�น พวกเข�ก็
ตระหนักได้้เองว่�เครื�องมือที�ถกูครอบไว้อันที�จำริงแล้วเก่ง
กว่�เครื�องมือที�ทำ�ขึ�นเอง บ�งอันที�แยห่นอ่ยก็ไปลด้ทอน
คว�มส�ม�รถที�ต้นฉบับมีด้้วยซึ่ำ� เอ�ละ แมจ้ำะมีบ�งองค์กร
ที�ประสบคว�มสำ�เร็จำกับก�รสร�้งผู้ลิตภัณฑ์ขึ�นม�ใชุ้เองอยู่
บ้�ง เร�ก็อย�กเตือนถึงเรื�องนี�อยูดี่้ ว่�มนัต้องใชุ้เวล�และ
คว�มพย�ย�มไมน่อ้ย และต้องก�รวิสยัทัศันใ์นระยะย�วที�
ดี้ ห�กจำะทำ�ผู้ลิตภัณฑ์ที�ทำ�ออกม�ได้้ดี้กว่�

แพลตฟอรม์

บ�งคำร่�งองค์ำกรต่�ง ๆ ก็ชอบสร�้งเฟรมี

เวิ่รค์ำหรอืแอบแสตรกชน่ของตนขึ�นมี� 

โดยนำ�ผลิ็ตภ่ณฑ์์หรอืเฟรมีเวิ่รค์ำภ�ยนอก

มี�คำรอบ แล็ะหว่่งว่่�สิ�งนี�จะมีปีระโยชน์

กว่่�ก�รใชง้�นผลิ็ตภ่ณฑ์์ภ�ยนอกเหล่็�

น่�นตรง ๆ โดยพื่ว่กเข�ไมีไ่ด้คิำดเผื�อเว่ล็�

เพื่ื�อก�รบำ�รุงรก่ษ�ใหส้ิ�งนี�ท่ี่นสมีย่ ซิึ�งไมี่

น�นหล่็งจ�กน่�น พื่ว่กเข�ก็ตระหนก่ได้เอง

ว่่�เคำรื�องมีอืทีี่�ถก้คำรอบไว้่อ่นทีี่�จรงิแล้็ว่เก่ง

กว่่�เคำรื�องมีอืทีี่�ที่ำ�ขึ�นเอง 

(ผู้ลิตภัณฑ์โครงสร�้งพื�นฐ�นแบบโค้ด้ 
(IaC) ของตนเอง)

https://opstrace.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/prometheus
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/grafana
https://github.com/cortexproject/cortex
https://github.com/grafana/loki
https://opstrace.com/docs/references/roadmap#opstrace-roadmap
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://github.com/vectorizedio/redpanda
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/apache-kafka
https://vectorized.io/blog/validating-consistency/
https://vectorized.io/blog/validating-consistency/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/webassembly
https://vectorized.io/blog/tpc-buffers/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/
https://towardsdatascience.com/top-no-code-machine-learning-platforms-you-should-use-in-2020-1d1801300dd0
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bounded-low-code-platforms
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/bounded-low-code-platforms
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Sentry
นำ�ไปใชุ้

Sentry ได้้กล�ยเปน็ตัวเลือกที�หล�ยทีมของเร�นกึถึงก่อน
เสมอ ในฐ�นะเครื�องมอืสำ�หรบัร�ยง�นขอ้ผู้ดิ้พล�ด้ของ
แอปพลิเคชุนัฟรอ็นเอนด์้ ก�รมคีว�มส�ม�รถอย�่งก�รจัำด้
กลุ่มขอ้ผู้ดิ้พล�ด้ไว้เปน็หมวด้หมู ่หรอืคว�มส�ม�รถ
กำ�หนด้รูปแบบขอ้ผู้ดิ้พล�ด้ที�ไมไ่ด้้สนใจำไว้ได้้ ก็ชุว่ยได้้ม�ก
ในสถ�นก�รณที์�มรี�ยง�นขอ้ผู้ดิ้พล�ด้จำ�กผูู้ใ้ชุท้ะลักเข้�ม�
อย�่งมห�ศั�ล และห�กรวม Sentry ใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของ
ไปปไ์ลน์ก็มีขอัดี้เชุน่กัน เพร�ะจำะส�ม�รถแนบซึ่อรส์แมพ
ม�ด้้วย ซึ่ึ�งจำะชุว่ยให้ก�รดี้บกัห�ขอ้ผู้ดิ้พล�ด้มี
ประสทิธภิ�พม�กยิ�งขึ�น ทั�งนี�ยงัชุว่ยทวนสอบห�ว่�ขอ้ผู้ดิ้
พล�ด้เกิด้ขึ�นที�เวอรช์ุนัไหนของซึ่อฟต์แวร์ นอกจำ�กนี�เร�ยงั
ชุื�นชุม Sentry ที�แมจ้ำะมธุีรกิจำหลักเปน็บรกิ�รท�งด้้�น
ซึ่อฟต์แวร์ (SaaS) ก็จำรงิ แต่ก็ยงัเลือกที�จำะเปดิ้เผู้ย
ซึ่อร์สโค้ด้ต่อส�ธ�รณะ และอนญุ�ตใหน้ำ�ไปใชุง้�นได้้ฟร ี
สำ�หรบัก�รใชุใ้นง�นขน�ด้เล็ก หรอืใชุกั้บ โฮุสติ�งของ
ตนเอง

axe-core
ทด้ลอง

ก�รทำ�เว็บไซึ่ต์ใหร้องรบัก�รใชุง้�นของทกุกลุ่มคนนั�น
ต้องก�รคว�มใสใ่จำอย�่งจำรงิจัำง ในทุกขั�นตอนก�รสง่มอบ
จำะต้องมกี�รพจิำ�รณ�และตรวจำสอบเรื�องนี�อยูต่ลอด้ทั�งส�ย 
แต่เครื�องมอืทด้สอบก�รเข�้ถึงที�มชีุื�อเสยีงหล�ยตัวก็ถกู
ออกแบบม�ใหท้ด้สอบกับเว็บไซึ่ต์ที�เสรจ็ำสมบูรณแ์ล้วเปน็
สว่นใหญ ่ซึ่ึ�งกว่�จำะพบปญัห�บ�งทีก็ส�ยไปแล้ว ก�รแก้ไข
ก็ทำ�ได้้ย�ก แล้วในที�สดุ้ก็ถกูทิ�งไว้ต่อไป เมื�อไมน่�นม�นี� เร�
ได้้นำ�เครื�องมอืทด้สอบด้้�นก�รเข�้ถึง อย�่ง axe-core ม�
ใชุใ้นกระบวนก�รสร�้งเว็บไซึ่ต์ภ�ยในของธอทเวิรค์เอง 
โด้ย axe-core เปน็เอ็นจิำ�นสำ�หรบัทด้สอบคว�มส�ม�รถใน
ก�รเข้�ถึงที�ทำ�ง�นในขั�นตอนก�รบลิด์้เลย ทีมพัฒน�ของ
เร�จึำงส�ม�รถปรบัแก้ใหถ้กูต้องต�มกฎิต่�ง ๆ ได้้อย�่ง
รวด้เรว็ ตั�งแต่เว็บไซึ่ต์ยงัอยูร่ะหว่�งก�รพฒัน� ทั�งนี� 

เครื�องมอือัตโนมติัประเภทนี�ก็ไมไ่ด้้สมบูรณแ์บบ เพร�ะบ�ง
ปญัห�ก็ไมส่�ม�รถตรวจำจัำบได้้ นอกจำ�กนั�นยงัมเีครื�องมอื
อื�น ๆ ในรุน่เชุงิพ�ณชิุยใ์หใ้ชุผู้้�่น axe DevTools ซึึ่�งจำะ
แนะแนวท�งก�รทด้สอบก�รเข�้ถึงใหกั้บทีมเมื�อเจำอกับ
ปญัห�สว่นใหญ่

dbt
ทด้ลอง

นบัแต่ที�เร�ได้้กล่�วถึง dbt ในเรด้�รก่์อนหน�้นี� เร�ได้้ใชุม้นั
ในบ�งโครงก�รและรู้สกึประทับใจำในสิ�งที�เหน็ เชุน่ ผูู้ใ้ชุ้
ขอ้มลูส�ม�รถเข�้ถึงสว่นของก�รปรบัเปลี�ยนรูปแบบขอ้มูล

ในไปปไ์ลน ์ELT ได้้ง่�ยกว่�เมื�อเทียบกับไปปไ์ลนทั์�วไปที�ถกู
สร�้งโด้ยวิศัวกรขอ้มลู ในขณะเดี้ยวกันก็สง่เสรมิแนวปฏิิบติั
ท�งวิศัวกรรมที�ดี้ เชุน่ ก�รกำ�หนด้เวอรช์ุนั ก�รทด้สอบ
อัตโนมติั และก�รติด้ตั�งอัตโนมติั จำนถึงตอนนี� SQL ยงัคง
เปน็ภ�ษ�กล�ง (Lingua Franca) ของโลกขอ้มลู (รวมไป
ถึงฐ�นขอ้มลู คลังขอ้มลู เครื�องมอืสบืค้นขอ้มลู ด้�ต้�เลค 
และแพลตฟอรม์ก�รวิเคร�ะห)์ และระบบขอ้มลูสว่นใหญ่
นั�นรองรบั SQL ในระดั้บหนึ�ง ทำ�ใหน้กัพฒัน�ส�ม�รถใชุ ้
dbt กับระบบขอ้มลูเหล่�นี�เพื�อปรบัเปลี�ยนรูปแบบขอ้มลูได้้
โด้ยง่�ยเพยีงแค่สร�้งแด้ปเตอรเ์ท่�นั�น มกี�รเติบโตขึ�นของ
จำำ�นวนตัวเชุื�อมต่อแบบเนทีฟ ซึ่ึ�งรวมถึง Snowflake 
BigQuery Redshift และ Postgres นอกจำ�กนี�ยงัมปีลั�กอิน
ชุุมชุน จำำ�นวนม�กใหใ้ชุง้�นอีกด้้วย เร�เล็งเหน็ว่�เครื�องมอื

เฝ้าระวัง เฝ้าระวังประเมิน ประเมินทดลอง ทดลองนำไปใช้ นำไปใช้
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Great Expectations
ทด้ลอง

เร�ได้้กล่�วถึง Great Expectations ไว้ในเรด้�รฉ์บบัที�แล้ว 
ซึ่ึ�งในฉบบันี�เร�ก็ยงัชุื�นชุอบมนัอยูจ่ำนตัด้สนิใจำย�้ยเครื�องมอื
นี�เข�้ม�ในหมวด้หมูท่ด้ลองใชุง้�น ตัว Great 
Expectations เปน็เฟรมเวิรค์ที�ชุว่ยใหค้ณุส�ม�รถสร�้งตัว
ควบคมุต่�ง ๆ ขึ�นม� เพื�อใชุต้รวจำจัำบคว�มผู้ดิ้ปกติหรอื
ปญัห�คณุภ�พในไปปไ์ลนข์อ้มลู นอกจำ�กนั�นมนัยงัทำ�
หน�้ที�ตรวจำสอบขอ้มลูในไปปไ์ลนข์อ้มลูในระหว่�งที�ขอ้มลู
ทำ�ง�นอยู ่เสมอืนเปน็ยูนติเทสต์ที�ทำ�ง�นในบลิด์้ไปปไ์ลน ์
เร�ชุอบคว�มเรยีบง่�ยและก�รใชุง้�นที�สะด้วกของมนั อัน
เนื�องจำ�กกฎิระเบยีบที�ตั�งไว้ จำะถกูบนัทึกเก็บไว้ในรูปแบบ
ไฟล์ JSON ซึ่ึ�งผูู้้เชุี�ยวชุ�ญด้้�นโด้เมนขอ้มลูใด้ ๆ ส�ม�รถ
แก้ไขได้้โด้ยตรง ไมจ่ำำ�เปน็ต้องมทัีกษะด้้�นวิศัวกรรมขอ้มลู
แต่อย�่งใด้

k6
ทด้ลอง

ตั�งแต่ที�เร�ได้้กล่�วถึง k6 เปน็ครั�งแรกในเรด้�รฉ์บับก่อน 
เร�มปีระสบก�รณเ์พิ�มม�กขึ�นอีกเล็กนอ้ยในก�รใชุง้�นมนั
เพื�อทด้สอบประสทิธภิ�พ และได้้ผู้ลลัพธที์�ดี้อีกด้้วย ทีม
ของเร�พอใจำที�เครื�องมอืเนน้ประสบก�รณก์�รใชุง้�นของ
นกัพฒัน� และมคีว�มยดื้หยุน่ แมว่้�จำะเปน็เรื�องง่�ยที�จำะ
เริ�มใชุง้�น k6 ทั�งหมด้ด้้วยตัวเอง แต่จุำด้ที�โด้ด้เด่้นยิ�งกว่�นั�น
คือคว�มเรยีบง่�ยในก�รต่อรวมกับระบบนเิวศัผูู้พ้ฒัน� 
ตัวอย�่งเชุน่ ก�รใชุง้�นรว่มกับ Datadog adapter ที�ทีม
หนึ�งส�ม�รถแสด้งผู้ลประสทิธภิ�พของระบบกระจำ�ยตัว 
และส�ม�รถระบุจุำด้น�่กังวลที�สำ�คัญ ก่อนที�จำะเอ�ระบบขึ�น
โปรดั้กชุนั สว่นอีกทีมหนึ�งที�ใชุง้�น k6 เวอรช์ุนัพ�ณชิุย ์
ส�ม�รถใชุ ้Azure pipelines marketplace extension 
เพื�อนำ�ก�รทด้สอบประสทิธภิ�พม�รวมในไปปไ์ลนก์�รสง่

มอบอย�่งต่อเนื�องของทีม และสร้�งร�ยง�นของ Azure 
DevOps ได้้โด้ยใชุ้ระยะเวล�เพียงเล็กน้อยเท่�นั�น และ
ตั�งแต่ที� k6 ส�ม�รถตรวจำสอบผู้ลลัพธ์เทียบกับเกณฑ์ได้้
โด้ยอัตโนมัติ มันเลยง่�ยม�กที�จำะเพิ�มขั�นตอนนี�บนไปปไ์ลน์
เพื�อตรวจำจัำบประสทิธภิ�พที�ลด้ลงจำ�กก�รเปลี�ยนแปลงที�
เร�พัฒน�เพิ�มในระบบได้้ทันที เกิด้กลไกก�รปอ้นกลับที�
ทรงพลังสำ�หรบันกัพฒัน�

MLflow
ทด้ลอง

MLflow เป็นเครื�องมือโอเพนซึ่อรส์สำ�หรบั ติด้ต�มก�ร
ทด้ลองของแมชุชุนีเลิรน์นิง และก�รจัำด้ก�รโมเด้ลแมชุชีุน
เลิรน์นิงตลอด้ทั�งกระบวนก�ร ก�รจำะพฒัน�และวิวัฒน์
โมเด้ลแมชุชุนีเลิรน์นิงประกอบไปด้้วยขั�นตอนต่�ง ๆ ตั�งแต่ 
เริ�มทำ�ก�รทด้ลอง ติด้ต�มผู้ลของก�รทด้ลอง และคอย
ติด้ต�มและปรับแต่งประสิทธภิ�พของโมเด้ล ซึึ่�ง MLFLow 
ชุว่ยอำ�นวยคว�มสะด้วกตลอด้ทั�งกระบวนก�ร ผู้�่นก�ร
ทำ�ง�นรว่มกับม�ตรฐ�นเปดิ้ต่�ง ๆ และก�รเชุื�อมต่อกับ
เครื�องมืออื�น ๆ ในระบบนเิวศั นอกจำ�กนี� บริก�ร MLFlow 
บนคล�วด์้ที�บรหิ�รโด้ย Databricks ก็มแีละรองรบัทั�ง AWS 
และ Azure ซึ่ึ�งบริก�รนี�สมบูรณ์ขึ�นม�กในเวล�อันรวด้เรว็ 
จำ�กที�เร�ได้้ใชุ้ก็ใหผู้้ลดี้ มันเปน็เครื�องมอืที�ดี้ทีเดี้ยวสำ�หรบั
จัำด้ก�รและติด้ต�มโมเด้ล และรองรับวิธีก�รใชุ้ง�นผู้�่นทั�ง 
API และ UI อย�่งไรก็ต�ม คว�มกังวลเดี้ยวของเร�ที�ม ีคือดู้
เหมือน MLflow พย�ย�มจำะเปน็ทกุอย�่งม�กเกินไปใน
แพลตฟอร์มเดี้ยวกัน เชุน่ มนัส�ม�รถใหบ้รกิ�รและให้
คะแนนโมเด้ลได้้อีกด้้วย

เชุน่ dbt จำะชุว่ยใหแ้พลตฟอรม์ขอ้มลูมคีว�มเปน็
แพลตฟอรม์ “บรกิ�รตนเอง” ม�กขึ�น

esbuild
ทด้ลอง

เร�มองห�เครื�องมือที�ส�ม�รถรน่ฟดี้แบคของก�รพฒัน�
ซึ่อฟต์แวรแ์ต่ละรอบใหเ้รว็ขึ�นอยูเ่สมอ และ esbuild ก็เปน็
หนึ�งในตัวอย�่งที�ดี้ของเรื�องนี� เมื�อไหรก็่ต�มที�โค้ด้ฟรอนท์
เอนด์้มขีน�ด้ใหญขึ่�น ก�รสร�้งแพค็เกจำแต่ละครั�งก็อ�จำใชุ้
เวล�น�นเปน็น�ที แต่ตัว esbuild นั�นปรบัแต่งม�เพื�อเพิ�ม
คว�มเรว็เรื�องนี�โด้ยเฉพ�ะ จึำงส�ม�รถลด้เวล�ก�รสร�้ง
แพค็เกจำลงไปได้้ตั�งแต่ 10 ถึง 100 เท่�เลยทีเดี้ยว esbuild 
ถกูเขยีนด้้วยภ�ษ� Golang และใชุวิ้ธกี�รที�มปีระสทิธภิ�พ
กว่�ในกระบวนก�รพ�รซึ่ซ์ึ่ิ�ง ก�รปรนิต์ และก�รทำ�
ซึ่อรซ์ึ่แมป จึำงส�ม�รถสร�้งแพค็เกจำได้้เรว็กว่�เครื�องมอื
ชุว่ยบวิด์้อื�น อย�่ง Webpack หรอื Parcel หล�ย ๆ ทีมของ
เร�ได้้เปลี�ยนไปใชุ ้esbuild เปน็ตัวเลือกหลักแล้ว แมว่้�มัน
จำะมตัีวแปลงไวยกรณภ์�ษ� JavaScript ไมค่รอบคลมุ
เท่�กับเครื�องมอือื�นก็ต�ม

Flipper
ทด้ลอง

Flipper เปน็ดี้บกัเกอรส์ำ�หรบัดี้บกัแอปพลิเคชุนัมอืถือที�
ส�ม�รถพฒัน�ต่อยอด้ได้้ มนัรองรบัก�รวิเคร�ะหก์�รใชุ้
ทรพัย�กร ก�รตรวจำสอบเค้�โครงแบบโต้ตอบได้้ ตัวแสด้ง
ล็อกบนัทึกเหตกุ�รณ ์และตัวสำ�รวจำก�รทำ�ง�นของเครอื
ข�่ยสำ�หรบัแอปพลิเคชุนั iOS, Android และ React 
Native เมื�อเทียบกับดี้บกัเกอรส์ำ�หรบัแอปพลิเคชุนัมอืถือ
เจ้ำ�อื�น ๆ เร�พบว่� Flipper มขีน�ด้เล็กแต่มคีณุสมบติัที�
หล�กหล�ยและติด้ตั�งได้้ง่�ย

เครื�องมอื

OR-Tools เปน็ชุดซิอฟต์แว่รโ์อเพื่น่ซิอรส์

สำ�หรบ่แก้ปญัห�ก�รห�ค่ำ�เหมี�ะสมีทีี่�สดุ

เชงิก�รจ่ด (combinatorial 

optimization problem) โดยปญัห�

ประเภที่นี�จะมีวิี่ธึกี�รแก้ปญัห�ทีี่�เปน็ไปได้

จำ�นว่นมี�ก เคำรื�องมีอืแบบนี�จึงมีปีระโยชน์

มี�กในก�รเส�ะห�วิ่ธึทีีี่�คำุม้ีค่ำ�ทีี่�สุด

(OR-Tools)

https://docs.greatexpectations.io/en/latest/
https://k6.io/
https://k6.io/docs/results-visualization/datadog
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=k6.k6-load-test&ssr=false
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
https://github.com/evanw/esbuild
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/webpack
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/parcel
https://github.com/facebook/flipper
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-native
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-native
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OR-Tools
ทด้ลอง

OR-Tools เปน็ชุุด้ซึ่อฟต์แวรโ์อเพน่ซึ่อรส์สำ�หรบัแก้ปญัห�
ก�รห�ค่�เหม�ะสมที�สดุ้เชุงิก�รจัำด้ (combinatorial 
optimization problem) โด้ยปญัห�ประเภทนี�จำะมีวิธกี�ร
แก้ปญัห�ที�เปน็ไปได้้จำำ�นวนม�กแต่อ�จำไมคุ่้มค่�ที�สดุ้ ก�ร
ใชุเ้ครื�องมอือย�่ง OR-Tools จึำงมปีระโยชุนม์�กในก�รเส�ะ
ห�วิธทีี�คุ้มค่�ที�สดุ้นี� คณุส�ม�รถเลือกโมเด้ลโจำทยข์ึ�นม�
ด้้วยภ�ษ�ใด้ภ�ษ�หนึ�งที� OR-Tools รองรบั ซึึ่�งได้้แก่ 
Python, Java, C# หรอื C++ แล้วจึำงเลือกตัวแก้โจำทยใ์นขั�น
ตอนถัด้ไป ซึ่ึ�งมทัี�งแบบโอเพนซึ่อรส์และแบบเชุงิพ�ณชิุย์
ใหเ้ลือกใชุ ้เร�ประสบคว�มสำ�เรจ็ำในก�รใชุ ้OR-Tools กับ
หล�ยโครงก�รด้้วยกัน ทั�งกับรูปแบบก�รกำ�หนด้ก�ร
จำำ�นวนเต็มธรรมด้�และแบบผู้สม (mixed-integer 
programming)

Playwright
ทด้ลอง

Playwright เปน็เครื�องมอืชุว่ยทด้สอบ UI ของเว็บ ที� API 
ของมนัส�ม�รถเข�้ควบคมุเบร�ว์เซึ่อรส์ำ�คัญ ๆ ที�อยูต่่�ง
ค่�ยกันได้้ทั�งหมด้ ทั�ง Chromium, Firefox และ Webkit ที�
มนัทำ�เชุน่นี�ได้้ เปน็เพร�ะมนัไปใชุเ้บร�ว์เซึ่อร ์Firefox และ 
Webkit รุน่ดั้ด้แปลงที�แนบม�ด้้วยกับตัวไลบร�ร ีจำ�กคว�ม
ส�ม�รถดั้งกล่�วนี� ทำ�ให ้Playwright กล�ยเปน็เครื�องมอืที�
น�่จัำบต�มองม�กขึ�น เร�ยงัคงได้้รบัร�ยง�นคว�มคิด้เหน็
เชุงิบวกกับ Playwright อยูเ่สมอ โด้ยเฉพ�ะในด้้�นคว�ม
เสถียร ทีมของเร�ยงัพบว่�ก�รย�้ยจำ�ก Puppeteer ไปเปน็ 
Playwright เปน็เรื�องไมย่�กเนื�องจำ�กทั�งคู่ม ีAPI ที�คล้�ยกัน
ม�ก

Prowler
ทด้ลอง

เร�ยนิดี้เสมอเมื�อได้้เหน็เครื�องมอืที�ทำ�หน�้ที�ตรวจำสอบ
คว�มถกูต้องของก�รตั�งค่�ระบบโครงสร�้งพื�นฐ�น 
(infrastructure configuration scanning) เพิ�มม�กขึ�น 
หรอืมพีฒัน�ก�รม�กขึ�นในตล�ด้ ซึ่ึ�ง Prowler คือหนึ�งใน
เครื�องมอืกลุ่มนี� ที�จำะชุว่ยใหก้�รตั�งค่�โครงสร�้งพื�นฐ�นบน 
AWS มคีว�มมั�นคงยิ�งขึ�นห�กทีมพจิำ�รณ�ปรบัใชุค้ำ�แนะนำ�
ที�ได้้จำ�กก�รตรวจำสอบ แมว่้�โครงก�ร Prowler จำะมมี�สัก
พกัใหญ ่แต่ในชุว่งหล�ยปนีี�มันได้้ถกูพฒัน�ไปอย�่งม�ก 
จำ�กก�รใชุง้�นม�เร�พบว่�เครื�องมอืนี�มปีระโยชุนม์�ก 
เพร�ะชุว่ยใหที้มต่�ง ๆ ส�ม�รถรบัผู้ดิ้ชุอบเรื�องคว�มมั�นคง
ด้้วยตัวเองโด้ยไมต้่องเสยีเวล�ม�กเพื�อรอผู้ลลัพธใ์นแต่ละ
รอบ Prowler แบง่เกณฑ์ม�ตรฐ�น CIS ของ AWS ออกเปน็
หมวด้หมูย่อ่ย ๆ (IAM, ก�รบนัทึกเหตกุ�รณ,์ ก�รเฝ่�้
สงัเกตก�รณ,์ เนต็เวิรก์, CIS ระดั้บ 1, CIS ระดั้บ 2, 
EKS-CIS) แล้วยงัมกี�รตรวจำสอบอื�น ๆ ที�ชุว่ยใหไ้ด้้ขอ้มลู
เชุงิลึกในด้้�นม�ตรฐ�นคว�มปลอด้ภัยของขอ้มลูบตัรชุำ�ระ
เงิน (PCI DSS) และระเบยีบก�รคุ้มครองขอ้มลูทั�วไปแหง่
สหภ�พยุโรป (GDPR) อีกด้้วย

Pyright
ทด้ลอง

แมว่้�ก�รทำ� duck typing จำะถกูมองว่�เปน็ฟเีจำอรข์อง
ภ�ษ�ในส�ยต�ของโปรแกรมเมอรห์ล�ยคนที�เขยีน 
Python ก็ต�ม แต่ในบ�งครั�งโด้ยเฉพ�ะกับโค้ด้เบสขน�ด้
ใหญ ่ก�รมเีครื�องมอืตรวจำสอบประเภทไทป ์(type 
checking) ก็มปีระโยชุนไ์มน่อ้ย ด้้วยเหตนุี�จึำงมใีครหล�ย
คนพย�ย�มจำะนำ�เสนออะโนเทชุนั (annotation) เพื�อระบุ
ไทปข์ึ�นม�ผู้�่น Python Enchancement Proposal (PEPs) 

และ Pyright เปน็เครื�องมอืตรวจำสอบไทปที์�ทำ�ง�นรว่มกับ
อะโนเทชุนัเหล่�นั�น นอกจำ�กนี� Pyright มคีว�มส�ม�รถใน
ก�รอนมุ�นประเภทไทป ์(type inference) และก�รสร�้ง
ก�รด์้ (guard) ปอ้งกันก�รใชุไ้ทปผ์ู้ดิ้พล�ด้ โด้ยมนัเข�้ใจำ
โครงสร�้งโค้ด้เมื�ออยูภ่�ยใต้เงื�อนไขที�ต่�งกันไป มนัถกูออก
แบบโด้ยคำ�นึงถึงก�รทำ�ง�นรว่มกับโค้ด้เบสขน�ด้ใหญ ่และ
ทำ�ง�นได้้เรว็ อีกทั�งยงัมโีหมด้ที�คอยติด้ต�มไฟล์ที�
เปลี�ยนแปลง (watch mode) เพื�อตรวจำสอบเฉพ�ะกับไฟล์
นั�นเท่�นั�น จึำงชุว่ยทำ�ใหก้�รตรวจำสอบทำ�ได้้รวด้เรว็ยิ�งขึ�น ผูู้้
ใชุส้�ม�รถใชุ ้Pyright โด้ยตรงผู้�่นบรรทัด้คำ�สั�ง หรอืใชุ้
ผู้�่นเครื�องมอืพฒัน�อย�่ง VS Code, Emacs, vim, 
Sublime ฯลฯ จำ�กก�รใชุง้�นของเร� เร�ชุอบ Pyright 
ม�กกว่�เครื�องมอือื�นที�คล้�ย ๆ กันนี�อย�่ง mypy

Redash
ทด้ลอง

ก�รที�ทีมนำ�แนวคิด้ของ DevOps ที�ว่�ด้้วย “คณุสร�้งมนั
คณุก็ใชุม้นั” ม�ใชุ ้หม�ยคว�มว่�ทีมได้้ใหค้ว�มสนใจำในตัว
ชุี�วัด้ท�งเทคนคิและธุรกิจำจำ�กระบบที�พวกเข�ติด้ตั�ง บอ่ย
ครั�งที�เร�พบว่�เครื�องมอืวิเคร�ะหน์ั�นเข�้ถึงได้้ย�กสำ�หรบั
นกัพฒัน�สว่นใหญดั่้งนั�นง�นในก�รตรวจำจัำบและนำ�เสนอ
ตัวชุี�วัด้จึำงถกูทิ�งไว้ใหกั้บทีมอื�น ๆ ภ�ยหลังจำ�กสง่มอบ
ฟเีจำอรไ์ปยงัผูู้ใ้ชุแ้ล้ว ทีมง�นของเร�พบว่� Redash มี
ประโยชุนอ์ย�่งม�กในก�รค้นห�เมตรกิสำ�หรับผู้ลิตภัณฑ์
และก�รสร�้งแด้ชุบอรด์้ ในลักษณะที�นกัพฒัน�ทั�วไป
ส�ม�รถทำ�ได้้ด้้วยตนเอง สง่ผู้ลใหที้มส�ม�รถรน่เวล�รอ
ผู้ลลัพธใ์นแต่ละรอบและมุง่เนน้กับผู้ลลัพธท์�งธุรกิจำ

เครื�องมอื

Tuple เปน็เคำรื�องมีอืทีี่�ค่ำอนข�้งใหมี ่ทีี่�

ออกแบบมี�เพื่ื�อใหก้�รแพื่รโ์ปรแกรมีมีิ�ง

ระยะไกล็น่�นสะดว่กยิ�งขึ�น ซิึ�งออกแบบมี�

เพื่ื�อปดิชอ่งว่่�งในตล็�ด หล่็งจ�กทีี่� Slack 

เลิ็กพื่ฒ่น� Screenhero ต่อ

(Tuple)

https://developers.google.com/optimization
https://playwright.dev/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/puppeteer
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-configuration-scanner
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/infrastructure-configuration-scanner
https://github.com/toniblyx/prowler
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_CIS_Foundations_Benchmark.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing
https://github.com/Microsoft/pyright
https://redash.io/
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Terratest
ทด้ลอง

เร�จัำบต�ด้ ูTerratest ในฐ�นะเครื�องมือท�งเลือกสำ�หรับ
ทด้สอบโครงสร�้งพื�นฐ�นม�สกัระยะหนึ�งแล้ว มหีล�ย ๆ 
ทีมของเร�ที�หนัม�ใชุง้�นมนัม�กขึ�น แล้วก็ชุื�นชุอบในก�ร
ใชุง้�นและคว�มเสถียรที�ได้้ Terratest เปน็ไลบร�รีใน
ภ�ษ� Golang ที�ชุว่ยใหเ้ร�ส�ม�รถเขยีนชุุด้ทด้สอบโค้ด้
โครงสร�้งพื�นฐ�นแบบอัตโนมติัได้้ง่�ยขึ�น เร�ส�ม�รถใชุ้
เครื�องมอืกำ�หนด้โครงสร�้งพื�นฐ�นด้้วยโค้ด้อย�่ง 
Terraform ในก�รสร�้งโครงสร�้งพื�นฐ�นของจำรงิขึ�นม� 
(ยกตัวอย�่งเชุน่ เซึ่ริฟ์เวอร ์ไฟรว์อลล์ หรอืเครื�องมอืโหลด้
บ�ล�นซึ่)์ แล้วลองติด้ตั�งแอปพลิเคชุนัของเร�ลงไป จำ�ก
นั�นเร�ส�ม�รถใชุ ้Terratest ตรวจำสอบพฤติกรรมของ
โครงสร�้งพื�นฐ�นเพื�อยนืยนัคว�มถกูต้อง เมื�อสิ�นสดุ้ก�ร
ทด้สอบ Terratest ยงัชุว่ยถอด้ถอนแอปพลิเคชุนัที�ติด้ตั�ง
ลงไป หรอืทำ�ล�ยโครงสร�้งพื�นฐ�นที�ถกูสร�้งขึ�นระหว่�ง
ก�รทด้สอบใหด้้้วย ซึึ่�งมีประโยชุนอ์ย�่งม�กในก�รทด้สอบ
โค้ด้โครงสร�้งพื�นฐ�นในสภ�พแวด้ล้อมของจำรงิ

Tuple
ทด้ลอง

Tuple เปน็เครื�องมอืที�ค่อนข�้งใหม ่ที�ออกแบบม�เพื�อ
ใหก้�รแพรโ์ปรแกรมมิ�งระยะไกลนั�นสะด้วกยิ�งขึ�น ซึ่ึ�ง
ออกแบบม�เพื�อปดิ้ชุอ่งว่�งในตล�ด้ หลังจำ�กที� Slack เลิก
พฒัน� Screenhero ต่อ แมจ้ำะมขีอ้จำำ�กัด้ในก�รใชุง้�นอยู่
บ�้ง เนื�องจำ�กมนัยงัรองรบัแค่แพลตฟอรม์ Mac OS (จำะ
สนบัสนนุ Linux เรว็ ๆ นี�) และ UI ที�ใชุง้�นแปลก ๆ ที�ยงั
ต้องแก้ต่อไป แต่ภ�ยใต้ขอ้จำำ�กัด้เหล่�นั�นเร�ยงัได้้รับ
ประสบก�รณก์�รใชุง้�นที�ดี้อยู ่ตัว Tuple เองแตกต่�งจำ�ก
เครื�องมอืแบง่ปนัวิดี้โอและหน�้จำอทั�วไป อย�่ง Zoom ตรง
ที�มันรองรบัก�รควบคมุหน�้จำอรว่มกันผู้�่นเคอรเ์ซึ่อร์เม�ส์
สองตัว และยงัแตกต่�งจำ�กตัวเลือกอย�่ง Visual Studio 
Live Share ตรงที�มันไมย่ดึ้ติด้กับ IDE ใด้ ๆ นอกจำ�กนี� 
Tuple ยงัรองรบัก�รสื�อส�รด้้วยเสยีงและวิดี้โอ ก�รแชุร์
คลิปบอรด์้ระหว่�งกัน มกี�รตอบสนองที�ดี้ ไมห่นว่งเท่�กับ
เครื�องมอืทั�วไป อีกทั�งคว�มส�ม�รถในก�รว�ด้และลบภ�พ
ในหน�้จำอของคู่แพรข์องคณุ ยิ�งทำ�ให ้Tuple เปน็เครื�องมอื
ที�น�่ใชุง้�นและเปน็มติรที�ดี้กับนกัพฒัน�

Why Did You Render
ทด้ลอง

เวล�ที�เร�ใชุ ้React เร�มกัจำะเจำอสถ�นก�รณที์�บ�งหน�้
เว็บเพจำแสด้งผู้ลได้้ชุ�้กว่�ปกติ เพร�ะบ�งคอมโพเนนต์ถกู
ว�ด้ใหมซ่ึ่ำ� ๆ เกินคว�มจำำ�เปน็ Why Did You Render เปน็
ไลบร�รีที�ทำ�ง�นโด้ยก�รเข�้ไปแก้ไขโค้ด้ React บ�งสว่น 
ทำ�ใหเ้ร�ส�ม�รถตรวจำสอบส�เหตกุ�รว�ด้ใหมข่อง
คอมโพเนนต์ได้้ เร�ได้้ใชุไ้ลบร�รีนี�กับบ�งโครงก�รเพื�อห�
ต้นตอของปญัห�ท�งด้้�นประสทิธภิ�พ แล้วมนัชุว่ยแก้
ปญัห�นี�ได้้เปน็อย�่งดี้เลยทีเดี้ยว

Buildah และ Podman
ประเมนิ

แมว่้� Docker ได้้กล�ยเปน็ตัวเลือกหลักที�เร�ใชุเ้มื�อต้อง
ทำ�ง�นรว่มกับเทคโนโลยคีอนเทนเนอร ์แต่เร�ก็เหน็ผูู้เ้ล่น
หน�้ใหมที่�น�่สนใจำเข�้ม�ตลอด้ ซึ่ึ�ง Buildah และ Podman 
ก็อยูใ่นกลุ่มนี� ทั�งคู่เปน็โครงก�รที�เติมเต็มซึ่ึ�งกันและกันเอง
ได้้อย�่งลงตัว กล่�วคือ เร�ส�ม�รถใชุ ้Buildah เพื�อสร�้ง
อิมเมจำ และใชุ ้Podman ในก�รรนัคอนเทนเนอร ์บนดิ้ส
โทรลีนกุซึ่ห์ล�กหล�ยเจ้ำ� โด้ยไมต้่องก�รสทิธิ�รูท แต่อย�่ง
ใด้ นอกจำ�กนี� Podman ได้้นำ�เสนอเอนจิำ�นในก�รรนั
คอนเทนเนอรช์ุนดิ้ที�ไมต้่องรนัโปรเซึ่สเด้มอนทิ�งไว้ ซึ่ึ�งเปน็
วิธทีี�น�่สนใจำเมื�อเปรยีบเทียบกับ Docker แล้วก�รที� 
Podman ส�ม�รถใชุไ้ด้้ทั�งอิมเมจำประเภท Open 
Container Initiative (OCI) ที�สร�้งโด้ย Buildah หรอืใชุ้
อิมเมจำของ Docker ยิ�งทำ�ใหเ้ครื�องมอืนี�ง่�ยและน�่สนใจำ
กว่�เดิ้ม

GitHub Actions
ประเมนิ

เซึ่ริฟ์เวอร ์CI และเครื�องมอืบลิด์้เปน็สิ�งที�เก่�แก่ที�สดุ้และใชุ้
กันอย�่งแพรห่ล�ยในชุุด้เครื�องมอืของเร� พวกมนัถกูรนัอยู่
บนบรกิ�รคล�วนโ์ฮุสต์ติ�งรูปแบบง่�ย ๆ จำนไปถึงรูปแบบที�
ซึ่บัซึ่อ้นอย�่งไปปไ์ลนเ์ซึ่ฟิเวอรที์�มชุีุด้โค้ด้กำ�หนด้ซึ่ึ�งรองรบั
ก�รใชุบ้ลิด์้แมชุชุนีจำำ�นวนม�ก จำ�กประสบก�รณข์องเร�
และตัวเลือกที�หล�กหล�ยที�มอียูใ่นตล�ด้ เร�เริ�มสงสยัเมื�อ 

Github Actions ถกูนำ�ม�ใชุ้เป็นกลไกในก�รจัำด้ก�ร
เวิรก์โฟลว์สำ�หรับก�รสร้�งและก�รรวมระบบ ก�รที� 
Github Actions เพิ�มโอก�สสำ�หรับนักพฒัน�ในก�รเริ�มต้น
ก�รพฒัน�และปรับแต่งโครงก�รขน�ด้เล็กได้้ง่�ย 
หม�ยคว�มว่� Github Actions กำ�ลังก้�วไปสูก่�รเปน็ท�ง
เลือกหลักสำ�หรับโครงก�รขน�ด้เล็ก ก�รมเีครื�องมือบลิด์้
รวมอยูใ่นที�เก็บซึ่อร์สโค้ด้โด้ยตรงเปน็สิ�งที�สะด้วกสบ�ย
ม�ก เหล่�นักพัฒน�ต่�งม�สนใจำฟีเจำอร์นี�ทำ�ใหมี้เครื�องมอื
และเวิร์กโฟลว์เกิด้ขึ�นม�กม�ยพร้อมสำ�หรบัใชุ้ง�น และผูู้้
พฒัน�เครื�องมือเองก็กำ�ลังสง่ผู้ลิตภัณฑ์ขึ�นไปบน Github 
Marketplace อย�่งไรก็ต�มเร�ยังคงแนะนำ�ใหค้ณุด้ำ�เนนิ
ก�รด้้วยคว�มระมัด้ระวัง แม้ว่�โค้ด้และ Git จำะส�ม�รถ
เปลี�ยนไปใชุ ้Git รีโมตอื�นได้้ แต่เวิรก์โฟลว์ก�รพฒัน�ที�ยดึ้
ต�ม Github Actions นั�นไมส่�ม�รถย�้ยไปได้้ นอกจำ�กนี�
โปรด้พิจำ�รณ�ว่� โครงก�รมีขน�ด้ใหญห่รอืซัึ่บซ้ึ่อนพอที�
จำะใชุ้ไปปไ์ลนแ์ยกแล้วหรือยงั แต่สำ�หรบัก�รเริ�มต้นใชุง้�น
อย�่งรวด้เร็วในโครงก�รขน�ด้เล็กควรพจิำ�รณ� Github 
Actions และระบบนเิวศัที�กำ�ลังเติบโตรอบตัวพวกมนั

Graal Native Image
ประเมนิ

Graal Native Image เปน็เทคโนโลยทีี�คอมไพล์โค้ด้ Java 
ใหเ้ปน็ไฟล์ที�รนัได้้หรือไลบร�รีสำ�หรบัใชุ้รว่มกัน โด้ย
ส�ม�รถทำ�ง�นบนระบบปฎิิบติัก�รโด้ยตรง ไมต้่องผู้�่น
เวอร์ชุวลแมชุชุนี เนทีฟอิมเมจำได้้รับก�รปรบัใหเ้หม�ะสม
เพื�อลด้หนว่ยคว�มจำำ�และเวล�เริ�มต้นของแอปพลิเคชุนั 
ทีมง�นของเร�ประสบคว�มสำ�เร็จำในก�รใชุ้ Graal ทำ�ง�น
เปน็คอนเทเนอร์ Docker ขน�ด้เล็กใน สถ�ปัตยกรรมแบบ
ไร้เซึ่ร์ิฟเวอร ์ซึ่ึ�งเนน้ก�รลด้เวล�เริ�มต้น แมว่้�มนัจำะออก
แบบม�สำ�หรบัใชุ้ง�นกับภ�ษ�เชุน่ Go หรอื Rust ซึึ่�ง
คอมไพล์แบบเนทีฟ และต้องก�รขน�ด้ไบน�รทีี�เล็กลงและ
เวล�เริ�มต้นที�สั�นลง แต่ Graal เนทีฟอิมเมจำอ�จำมีประโยชุน์
สำ�หรบัทีมที�มคีว�มต้องก�รนำ�ไปใชุง้�นแบบในอื�น ๆ และ
ต้องก�รใชุกั้บภ�ษ�ที�ทำ�ง�นบน JVM โด้ย Graal Native 
Image Builder รองรับภ�ษ�ที�ทำ�ง�นบน JVM เชุน่ Java 
Scala Clojure และ Kotlin และสร�้งไฟล์ที�รนัได้้ 
(executable) บนระบบปฏิิบติัก�รต่�ง ๆ เชุน่ MacOS 
Windows และ หล�ย ๆ ระบบปฎิิบติัก�รในเครอื Linux 
เนื�องจำ�กมนัใชุส้มมติฐ�นแบบปดิ้ (closed-world 

เครื�องมอื

imgcook เป็นบรกิ�ร SaaS ของอ�ลี็บ�

บ�ทีี่ส่�มี�รถแปล็งไฟล์็ภ�พื่ก�รออกแบบ 

อย�่ง ไฟล์็ Sketch, PSD, หรอืไฟล์็ภ�พื่

ท่ี่ว่่ไป ไปเป็นโค้ำดฟรอนท์ี่เอนด์ได้อย�่ง

ช�ญฉล็�ด  
 
(imgcook)

https://github.com/gruntwork-io/terratest
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/terraform
https://tuple.app/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-live-share
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/visual-studio-live-share
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://github.com/welldone-software/why-did-you-render
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/docker
https://github.com/containers/buildah
https://github.com/containers/podman
http://www.thoughtworks.com/radar/platforms/rootless-containers
https://opencontainers.org
https://opencontainers.org
https://docs.github.com/en/actions
https://github.com/marketplace?type=actions
https://github.com/marketplace?type=actions
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/git
https://www.graalvm.org/reference-manual/native-image/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/serverless-architecture
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/serverless-architecture
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/go-language
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/rust
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assumption) ที�ต้องทร�บโค้ด้ทั�งหมด้ที�ใชุใ้นเวล�คอมไพล์ 
ทำ�ใหฟ้เีจำอร ์reflection หรอื dynamic class loading 
จำำ�เป็นต้องมกี�รตั�งค่�เพิ�มเติม เพื�อชุว่ยใหส้�ม�รถห�
ประเภทของคล�สได้้

HashiCorp Boundary
ประเมนิ

HashiCorp Boundary เปน็เครื�องมอืที�รวมคว�มส�ม�รถที�
จำำ�เป็นในก�รจัำด้ก�รเนต็เวิรก์ที�มั�นคงและก�รระบุตัวตน
เข�้ด้้วยกัน เพื�อจำะได้้เปน็ตัวกล�งในก�รติด้ต่อกับโฮุสต์
และเซึ่อรวิ์สต่�ง ๆ ได้้ในตัวเอง แมเ้ซึ่อรวิ์สนั�นจำะอยูที่�ต่�งผูู้้
ใหบ้รกิ�รคล�ว์ด้หรอือยูภ่�ยในองค์กรของคณุเอง นอกจำ�ก
นี� คณุส�ม�รถใชุร้ะบบจัำด้ก�รคียที์�เลือกเอง ของผูู้ใ้ห้
บรกิ�รคล�วด์้ หรอืจำะใชุข้อง HashiCorp Vault เองก็ได้้

HashiCorp Boundary กำ�ลังเพิ�มจำำ�นวนผูู้้ใหบ้รกิ�รยนืยนั
ตัวตนที�รองรบัม�กขึ�นเรื�อย ๆ เมื�อเร�ใชุม้นัแล้ว เร�จำะ
ส�ม�รถกำ�หนด้สทิธิ�ก�รเข�้ถึงทั�งในระดั้บโฮุสต์และระดั้บ
เซึ่อรวิ์สเลย ตัวอย�่ง เชุน่ มันเปดิ้โอก�สใหเ้ร�ควบคมุสทิธิ�
ก�รเข้�ถึงคลัสเตอร ์Kubernetes ได้้อย�่งละเอียด้ และจำะ
มฟีเีจำอรส์ำ�หรบัดึ้งร�ยชุื�อเซึ่อรวิ์สต่�ง ๆ ได้้อย�่งได้น�มิก
จำ�กหล�ยแหล่งเรว็ ๆ นี� ก�รทำ�ง�นของมนัทั�งหมด้เกิด้ขึ�น
เบื�องหลัง ผูู้ใ้ชุง้�นยงัทำ�ง�นผู้�่นระบบเบื�องหน�้ที�คุ้นเคย
ต่อไป ที�เปน็เชุน่นี�ได้้ เป็นเพร�ะมนัเชุื�อมต่อกันผู้�่นเลเยอร์
ก�รจัำด้ก�รเนต็เวิรก์ของ Boundary เอง

imgcook
ประเมนิ

ถ้�ใครยงัจำำ�โครงก�รวิจัำย pix2code กันได้้อยู ่ที�ผูู้ใ้ชุเ้พียง
ปอ้นภ�พหน�้จำอ GUI เข�้ไประบบก็จำะสร�้งโค้ด้หน�้จำอขึ�น
ม�ใหอ้ย�่งอัตโนมติั ปจัำจุำบนัเร�ได้้เห็นผู้ลิตภัณฑ์ที�ใชุ้
เทคนคิดั้งกล่�วนี�เกิด้ขึ�นจำรงิแล้ว ซึ่ึ�ง imgcook เปน็บรกิ�ร 
SaaS ของอ�ลีบ�บ�ที�ส�ม�รถแปลงไฟล์ภ�พก�รออกแบบ 
อย�่ง ไฟล์ Sketch, PSD, หรอืไฟล์ภ�พทั�วไป ไปเปน็โค้ด้ฟ

รอนท์เอนด์้ได้้อย�่งชุ�ญฉล�ด้ โครงก�รนี�เกิด้ขึ�นจำ�กที�อ�ลี
บ�บ�ต้องง่วนอยูกั่บก�รปรบัหน�้แคมเปญจำำ�นวนม�กให้
เข�้กับชุว่งเทศัก�ลชุอปปิ� งสบิเอ็ด้เดื้อนสบิเอ็ด้ ซึ่ึ�งสว่นใหญ่
เปน็หน�้เว็บที�ใชุค้รั�งเดี้ยวทิ�ง จึำงต้องก�รเครื�องมอืชุว่ย
เหลือใหก้�รผู้ลิตหน�้เหล่�นี�ทำ�ได้้อย�่งรวด้เร็ว ด้้วย
เทคโนโลยดีี้ปเลิรน์นงิ นกัออกแบบส�ม�รถสง่ไฟล์ต้นฉบบั
ขึ�นไปใหม้นัประมวลผู้ล โค้ด้ผู้ลลัพธที์�ได้้ม�ส�ม�รถสง่ต่อ
ใหน้กัพฒัน�นำ�ไปตรวจำสอบคว�มเรยีบรอ้ย ซึ่ึ�งทีมง�นของ
เร�กำ�ลังประเมนิเทคโนโลยนีี�อยู ่แม ้imgcook จำะประมวล
ผู้ลภ�พที�ฝั่� งเซึ่ริฟ์เวอรแ์ละเร�จำะติด้ต่อกับมันผู้�่นหน�้เว็บ
เปน็หลัก แต่มันก็ได้้จัำด้เตรยีมชุุด้ เครื�องมอืเสรมิ ไว้สำ�หรบั
เชุื�อมต่อกับเครื�องมอืต่�ง ๆ เพื�อใหก้�รทำ�ง�นระหว่�งนกั
ออกแบบและนกัพฒัน�เปน็ไปได้้อย�่งลื�นไหล ทั�งนี�เร�
ส�ม�รถกำ�หนด้ได้้ว่�ต้องก�รใหม้นัสร�้งโค้ด้ออกม�ในรูป
แบบไหนผู้�่นภ�ษ� DSL ที�มใีห ้เทคโนโลยนีี�ไมไ่ด้้สมบูรณ์
แบบ นกัออกแบบจำำ�เปน็ต้องออกแบบต�มขอ้ตกลง 
(specifications) บ�งอย�่งเพื�อทำ�ให ้imgcook สร้�งโค้ด้
ออกม�ได้้ดี้ขึ�น แล้วนกัพฒัน�ยงัคงต้องปรบัแก้โค้ด้ในภ�ย
หลังอยูดี่้ เร�มกัจำะเตือนใหร้ะวังก�รใชุง้�นโค้ด้ที�ถกูสร�้ง
ขึ�นอย�่งอัตโนมติั เพร�ะสว่นใหญโ่ค้ด้ที�ได้้มกัจำะย�กต่อ
ก�รบำ�รุงรกัษ�ในระยะย�ว ซึ่ึ�ง imgcook ก็เข�้ข�่ยด้้วยเชุน่
กัน แต่ห�กจำะนำ�ม�ใชุง้�นที�เฉพ�ะกิจำ เชุน่ ก�รสร�้งหน�้
แคมเปญแบบใชุค้รั�งเดี้ยวแบบนี� ก็คุ้มค่�ที�จำะลอง

Longhorn
ประเมนิ

Longhorn เปน็เครื�องมือจัำด้ก�รก�รเก็บขอ้มลูชุนดิ้บล็อก
แบบกระจำ�ยตัวสำ�หรบั Kubernetes ท่�มกล�งท�งเลือก
ม�กม�ยในก�รเก็บขอ้มลูแบบถ�วรของ Kubernetes สิ�งที�
ทำ�ให ้Longhorn โด้ด้เด่้นคือมนัถกูสร�้งขึ�นม�เพื�อรองรบั
ก�รทำ�สำ�เน�เฉพ�ะสว่น (incremental snapshot) และ
ก�รสำ�รองขอ้มลู (backup) มนัจึำงทำ�ใหก้�รเพิ�มเสถียรภ�พ
ใหตั้วเก็บขอ้มูลสำ�รองบน Kubernetes ที�ไมไ่ด้้อยูบ่นคล�
วด์้ เปน็เรื�องง่�ยขึ�น และในก�รทด้ลองเปดิ้ใชุฟ้เีจำอร์ 
ReadWriteMany (RWX) ทำ�ใหห้ล�ยเครื�องเซึ่ริฟ์เวอร ์
(node) ส�ม�รถอ่�นและเขยีนม�ยงัแหล่งเก็บขอ้มูล

เดี้ยวกัน ในก�รเลือกตัวจัำด้ก�รก�รเก็บขอ้มลูสำ�หรบั 
Kubernetes เปน็สิ�งที�ต้องตระหนกัเปน็อย�่งดี้ ห�กระบบ
ต้องใชุก้�รจัำด้เก็บขอ้มลูแบบบล็อก เร�แนะนำ�ใหพ้จิำ�รณ� 
Longhorn เปน็อีกท�งเลือกหนึ�ง

Operator Framework
ประเมนิ

Operator Framework เปน็ชุุด้เครื�องมอืโอเพนซึ่อร์สที�ชุว่ย
ลด้คว�มยุง่ย�กในก�รสร�้งและจัำด้ก�รวงจำรชุวิีตของ
โอเปอเรเตอรข์อง Kubernetes ก�รกำ�หนด้โอเปอเรเตอร์
เปน็รูปแบบไว้ ถกูนำ�เสนอครั�งแรกโด้ยทีม CoreOS ซึ่ึ�ง
เปน็ก�รรวบรวมเทคนคิและเปน็ก�รซึ่อ่นคว�มซึ่บัซึ่อ้นใน
ก�รจัำด้ก�รแอปพลิเคชุนั Kubernetes ในรูปแบบต่�ง ๆ 
โด้ยอ�ศัยัคว�มส�ม�รถพื�นฐ�นของ Kubernetes เอง ซึ่ึ�ง
ในแต่ละรูปแบบจำะประกอบไปด้้วยก�รกำ�หนด้ resources 
ที�จำะถกูบรหิ�รจัำด้ก�ร และ controller code ที�ทำ�หน�้ที�
คอยตรวจำตร�ทำ�ใหท้รพัย�กรตรงกับสถ�นะเป�้หม�ยที�
กำ�หนด้ วิธนีี�จึำงมกัถกูนำ�ม�ใชุต่้อยอด้คว�มส�ม�รถของ 
Kubernetes ใหร้องรบัก�รจัำด้ก�ร แอปพลิเคชุนัในรูปแบบ
ต่�งกันไป โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งก�รนำ�ม�ใชุจั้ำด้ก�ร
แอปพลิเคชุนัที�จำำ�สถ�นะ (stateful) เปน็ต้น Operator 
Framework มอีงค์ประกอบหลักส�มสว่นด้้วยกัน ได้้แก่ 
สว่นที�หนึ�ง Operator SDK ที�ชุว่ยลด้คว�มยุง่ย�กในก�ร
พฒัน� ทด้สอบ และจัำด้ทำ�โอเปอเรเตอรเ์ปน็แพค็เกจำขึ�นม� 
สว่นที�สอง Operator lifecycle manager ที�ชุว่ยใหก้�รติด้
ตั�ง จัำด้ก�ร และอัปเกรด้โอเปอเรเตอรท์ำ�ได้้สะด้วก และ
สว่นสดุ้ท้�ยคือ แค็ตต�ล็อก ที�ทำ�หน�้ที�รวบรวมโอเปอเร
เตอรภ์�ยนอกไว้ใหใ้ชุง้�น ทีมง�นของเร�พบว่� Operator 
SDK เปน็เครื�องมอืที�ชุว่ยทุ่นแรงม�กทำ�ใหก้�รพฒัน�
แอปพลิเคชุนั Kubernetes-native ทำ�ได้้อย�่งรวด้เรว็

Recommender
ประเมนิ

ในขณะที�บริก�รต่�ง ๆ ของคล�วด์้เจ้ำ�ใหญทั่�งหล�ยมี

เครื�องมอื

Recommender เป็นบรกิ�รบน Google 

Cloud ทีี่วิ่่เคำร�ะหท์ี่รพ่ื่ย�กรทีี่ใ่ช้ง�น

อย้ ่แล็ะใหค้ำำ�แนะนำ�ถึงวิ่ธึกี�รเพื่ิม่ี

ประสทิี่ธึภิ�พื่ใหเ้หมี�ะสมีต�มีก�รใช้ง�น

จรงิของผ้ใ้ชน้่น้ ๆ 
 
(Recommender)

https://www.boundaryproject.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/hashicorp-vault
https://github.com/tonybeltramelli/pix2code
https://www.imgcook.com/
https://github.com/imgcook
https://longhorn.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/kubernetes
https://kubernetes-csi.github.io/docs/drivers.html
https://kubernetes-csi.github.io/docs/drivers.html
https://longhorn.io/blog/longhorn-v1.1.0/
https://longhorn.io/blog/longhorn-v1.1.0/
https://operatorframework.io/
https://kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/operator/
https://web.archive.org/web/20170129131616/https://coreos.com/blog/introducing-operators.html
https://operatorhub.io/
https://operatorhub.io/
https://sdk.operatorframework.io/
https://github.com/operator-framework/operator-lifecycle-manager/
https://operatorhub.io/
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จำำ�นวนเพิ�มสงูขึ�นเรื�อย ๆ คว�มสะด้วกสบ�ยและคว�ม
สมบูรณข์องเครื�องมอืต่�ง ๆ ที�คอยชุว่ยเหลือใหผูู้้ใ้ชุไ้ด้้ใชุ้
บรกิ�รเหล่�นั�นอย�่งเต็มประสทิธภิ�พและมั�นคงสงูสดุ้ ก็
สงูขึ�นเชุน่กัน Recommender เปน็บรกิ�รบน Google 
Cloud ที�วิเคร�ะหท์รพัย�กรที�ใชุง้�นอยู ่และใหค้ำ�แนะนำ�
ถึงวิธกี�รเพิ�มประสทิธภิ�พใหเ้หม�ะสมต�มก�รใชุง้�นจำรงิ
ของผูู้ใ้ชุน้ั�น ๆ บรกิ�รนี�เตรยีม “ผูู้ใ้หค้ำ�แนะนำ�” ต�มด้้�น
ต่�ง ๆ ไว้ใหใ้ชุ ้เชุน่ ด้้�นคว�มมั�นคง ด้้�นปรมิ�ณก�รใชุ้
ง�นและก�รประมวลผู้ล หรอืด้้�นก�รประหยดั้ต้นทนุ ยก
ตัวอย�่ง เชุน่ ผูู้ใ้หค้ำ�แนะนำ� IAM Recommender จำะทำ�
หน�้ที�ชุว่ยใหผูู้้ใ้ชุส้�ม�รถกำ�หนด้เฉพ�ะสทิธิ�ที�จำำ�เปน็ใหดี้้
ขึ�น ด้้วยก�รชุี�ใหเ้หน็ถึงสทิธิ�บ�งสทิธิ�ที�ไมเ่คยถกูใชุง้�น ซึ่ึ�ง
อ�จำจำะมสี�เหตมุ�จำ�กก�รที�ผูู้ใ้ชุว้�งสทิธิ�ไว้กว้�งเกินไป

Remote - WSL
ประเมนิ

ในชุว่งไมกี่�ปทีี�ผู้�่นม�เร�ได้้กล่�วถึงระบบยอ่ย Windows 
สำ�หรบั Linux (WSL) ในบทสนทน�เปน็บ�งครั�ง แมว่้�เร�
จำะชุอบ WSL รวมถึงก�รปรบัปรุงใน WSL 2 แต่มนัไมเ่คย
ถกูนำ�ม�ใสใ่นเรด้�ร ์ในเรด้�รฉ์บบันี�เร�จำะพดู้ถึงตัวสว่น
ขย�ยสำ�หรบั Visual Studio Code ที�ชุว่ยปรบัปรุงประสบ
ก�รณก์�รทำ�ง�นกับ WSL เปน็อย�่งม�ก แมว่้�เดิ้มที 
Editor บน Windows ส�ม�รถเข�้ถึงไฟล์ในระบบไฟล์ใน 
WSL ได้้เสมอ แต่มันก็ไมไ่ด้้ตระหนกัรบัรู้ถึงสภ�พแวด้ล้อม
ของ Linux ที�แยกออกม� ด้้วยสว่นขย�ย Remote - WSL 
Visual Studio Code จำะตระหนกัถึง WSL ทำ�ใหน้กัพฒัน�
ส�ม�รถเปดิ้ใชุเ้ชุลล์ Linux ได้้ อีกทั�งทำ�ใหส้�ม�รถดี้บกั
ไบน�รี�ที�รนัใน WSL จำ�ก Windows ได้้ และนอกจำ�กนี� 
IntelliJ ของ JetBrains ก็ได้้รบัก�รปรบัปรุงในสว่นของก�ร
รองรบั WSL อย�่งต่อเนื�อง

Spectral
ประเมนิ

หวัขอ้ประเภทหนึ�งที�มักจำะโผู้ล่ม�ในทกุ ๆ เรด้�ร ์นั�นคือก�ร

กล่�วถึงเครื�องมอืในกลุ่มตรวจำสอบคว�มถกูต้องของ
เอกส�ร ซึ่ึ�งมกัจำะมเีครื�องมอืประเภทนี�ออกม�กม�ย ทกุ ๆ 
ครั�งที�เกิด้ภ�ษ�ใหมข่ึ�นม� เครื�องมอืเหล่�นี�เปน็ที�รูจั้ำกกัน
ทั�วไปในน�มว่� ลินเตอร ์(linter) ซึ่ึ�งชุื�อนี�มทีี�ม�จำ�กคำ�สั�ง 
lint ของ Unix ที�เอ�ไว้ใชุต้รวจำสอบโค้ด้ภ�ษ� C 
เร�ชุื�นชุอบเครื�องมอืประเภทนี�เสมอ เพร�ะมนัชุว่ยแจ้ำง
เตือนขอ้ผู้ดิ้พล�ด้ใหท้ร�บก่อนที�โค้ด้จำะถกูคอมไพล์เลย
ด้้วยซึ่ำ� ซึ่ึ�งเครื�องมอืล่�สุด้ในกลุ่มนี�ได้้แก่ Spectral อันเปน็
เครื�องมอืไว้ตรวจำสอบคว�มถกูต้องของเอกส�รที�จัำด้เก็บใน
รูปแบบ YAML และ JSON แม ้Spectral ด้เูหมอืนจำะเปน็
เครื�องมอืทั�วไปที�ใชุต้รวจำสอบไฟล์ฟอรแ์มตดั้งกล่�ว แต่เป�้
หม�ยที�แท้จำริงของมนั คือ ก�รนำ�ไปใชุต้รวจำสอบไฟล์ที�ทำ�
ต�มขอ้กำ�หนด้ของ OpenAPI (ที�วิวัฒนม์�จำ�กขอ้กำ�หนด้ 
Swagger) และขอ้กำ�หนด้ AsyncAPI โด้ยมนัเตรยีมชุุด้ของ
กฎิที�พรอ้มใชุง้�นไว้ใหแ้ล้ว ทำ�ใหชุ้วิีตของนกัพฒัน�ง่�ยขึ�น
ในก�รออกแบบและพฒัน� API เชุน่ มกีฎิที�จำะตรวจำสอบว่� 
API ข�ด้พ�ร�มเิตอรบ์�งตัวไปหรอืไม ่หรอืกฎิที�คอยเตือน
ห�กลืมกำ�หนด้ค่�ฟีลด์้ license ไป แมจ้ำะเปน็เรื�องน�่ยนิดี้ที�
มเีครื�องมอืใหมใ่หใ้ชุง้�นในก�รพฒัน� API แต่เร�ก็อด้ตั�ง
คำ�ถ�มไมไ่ด้้ว่� จำรงิๆ แล้ว ก�รเขยีนขอ้กำ�หนด้ที�ไมส่�ม�รถ
ตรวจำสอบได้้ว่�ทำ�ง�นได้้จำรงิ ควรจำะซึ่บัซึ่อ้นจำนต้องใชุ้
เครื�องมอืประเภทนี�เลยหรอืไม ่ถ้�จำะซึ่บัซึ่อ้นขน�ด้นี� ขอ้
กำ�หนด้เหล่�นี�ควรอยูใ่นรูปแบบโค้ด้ม�กกว่�เปน็ไฟล์
เอกส�รหรอืไม่

Yelp detect-secrets
ประเมนิ

Yelp detect-secrets เปน็โมด้ลูหนึ�งในภ�ษ� Python ที�
ส�ม�ถตรวจำจัำบรหสัลับ (secret) ภ�ยในโค้ด้ใด้ ๆ ซึ่ึ�งมนัไป
ไล่สแกนไฟล์ต่�ง ๆ ในได้เรกทอรเีพื�อห�ด้วู่�มสีิ�งที�อ�จำเปน็
รหสัลับฝ่งัอยูห่รอืไม ่เร�ส�ม�รถใชุโ้มด้ลูนี�รว่มกับฮุุกของ 
Git ใหม้นัทำ�ง�นก่อนที�ก�รคอมมิทจำะเกิด้ขึ�น หรอืว�งมันไว้
เปน็สว่นหนึ�งของไปปไ์ลน ์CI/CD ก็ได้้ โด้ยที�เร�ส�ม�รถเริ�ม
ต้นใชุง้�นได้้ทันที เพร�ะมนัม�กับค่�ตั�งต้นที�พรอ้มใชุง้�น
แล้ว และห�กต้องก�รจำะปรบัแต่งก็ทำ�ได้้สะด้วกเชุน่กัน 
นอกจำ�กนี�ยงัมีระบบปลั�กอินสว่นเสริมเพื�อเพิ�มคว�ม

ส�ม�รถในก�รค้นห�รหสัลับได้้อีกด้้วย ห�กเปรยีบเทียบ
เครื�องมือนี�กับเครื�องมืออื�น ๆ ในทำ�นองเดี้ยวกัน Yelp 
ส�ม�รถตรวจำจัำบรหสัลับได้้ม�กกว่�เพื�อน แมย้งัไมไ่ด้้ปรบั
แต่งค่�อะไรเลย

Zally
ประเมนิ

เมื�อระบบนเิวศัของข้อกำ�หนด้ก�รใชุ้ง�น API เติบโตขึ�น 
เร�พบว่�มีเครื�องมือที�ใชุต้รวจำสอบสไตล์โด้ยอัตโนมัติเพิ�ม
ม�กขึ�นเรื�อย ๆ เชุน่กัน Zally เปน็เครื�องมอืตรวจำสอบรูป
แบบและไวย�กรณข์องม�ตรฐ�น OpenAPI แบบกะทัด้รดั้ 
ที�จำะชุว่ยให้เร�มั�นใจำว่� API ของเร�สอด้คล้องกับขอ้
แนะนำ�สไตล์ที�ทีมกำ�หนด้ไว้ โด้ยที�มนัส�ม�รถตรวจำสอ
บกับกฏิที�สร้�งขึ�นม�สำ�หรับคำ�แนะนำ�ก�รเขยีน API ในรูป
แบบของ Zalando ได้้ทันทีหลังติด้ตั�ง และมันก็ยงัสนบัสนนุ
ก�รใชุง้�นสว่นต่อขย�ยของ Kotlin เพื�อสร�้งกฏิที�จำะใชุ้
ตรวจำสอบได้้เองอีกด้้วย Zally ประกอบไปด้้วยเว็บ UI ที�มี
อินเตอร์เฟสเพื�อแสด้งผู้ลก�รละเมิด้กฏิของสไตล์ต่�ง ๆ 
และมี CLI ที�ชุว่ยใหก้�รนำ� Zally ไปใชุบ้นไปปไ์ลนก์�รสง่
มอบอย�่งต่อเนื�องของคุณนั�นง่�ยขึ�น

AWS CodePipeline
เฝ่�้ระวัง

จำ�กประสบก�รณข์องทีมธอทเวิรค์หล�ย ๆ ทีม เร�แนะนำ�
ว่�ใหใ้ชุ้ AWS CodePipeline อย�่งระมดั้ระวัง เร�พบว่�มนั
ใชุ้ย�กขึ�นม�ทันทีเมื�อทีมต้องก�รสร้�งไปป์ไลนที์�ซึ่บัซ้ึ่อน
กว่�ไปปไ์ลนพ์ื�นฐ�น เมื�อทีมเริ�มใชุง้�น AWS ในชุว่งแรก 
มันอ�จำจำะด้เูหม�ะสม และเริ�มต้นได้้ง่�ยดี้ แต่เร�อย�กให้
ลองถอยม�ดู้ภ�พกว้�งขึ�น แล้วพจิำ�รณ�ให้ดี้ว่� AWS 
CodePipeline ยงัเหม�ะสมอยูห่รือไมใ่นสถ�นก�รณ์ระยะ
ย�ว ยกตัวอย�่ง เชุน่ วันหนึ�งไปปไ์ลนจ์ำะต้องรองรบัก�รก
ระจำ�ยง�นออก และก�รรวมง�นเข�้ด้้วยกันหรอืไม ่หรอื
ระบบต้องใชุ้วิธกี�รติด้ตั�งและทด้สอบที�ซึ่บัซ้ึ่อนกว่�ก�รใชุ้
ทริกเกอร์ปกติหรือไม่

เครื�องมอื

Zally เป็นเคำรือ่งมีอืตรว่จสอบร้ปแบบแล็ะ

ไว่ย�กรณข์องมี�ตรฐ�น OpenAPI แบบ

กะท่ี่ดรด่ ทีี่จ่ะชว่่ยใหเ้ร�มี่น่ใจว่่� API ของ

เร�สอดคำล้็องก่บขอ้แนะนำ�สไตล์็ทีี่ที่ี่มี

กำ�หนดไว้่ 
 
(Zally)

https://cloud.google.com/recommender
https://cloud.google.com/iam/docs/role-recommendations
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-wsl
https://youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-171510#focus=Comments-27-4155034.0-0
https://stoplight.io/open-source/spectral/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/swagger
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/asyncapi
https://github.com/Yelp/detect-secrets
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/git
https://github.com/zalando/zally
https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines/
https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/aws
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นำาไปใช้้
81. Combine
82. LeakCanary 

ทีดลอง
83. Angular Testing Library
84. AWS Data Wrangler
85. Blazor
86. FastAPI
87. io-ts
88. Kotlin Flow
89. LitElement
90. Next.js
91. On-demand modules
92. Streamlit
93. SWR
94. TrustKit

ประเมนิ
95. .NET 5
96. bUnit
97. Dagster
98. Flutter สำ�หรับเว็บ
99. Jotai และ Zustand
100. Kotlin Multiplatform Mobile
101. LVGL
102. React Hook Form
103. River
104. Webpack 5 Module Federation 

เฝ้า้ระวัง

Combine
นำ�ไปใชุ้

เมื�อน�นม�แล้ว เร�ได้้ยกโครงก�ร ReactiveX ไว้ในหมวด้
หมู ่“ใหน้ำ�ไปใชุ”้ ซึ่ึ�งมนัเปน็โครงก�รโอเพนซึ่อรส์ที�เปน็ต้น
ตระกลูของเฟรมเวิรค์โอเพนซึ่อรส์ตัวอื�น ๆ ใหส้�ม�รถ
เขยีนโปรแกรมเชุงิรแีอคทีฟได้้ ต่อม�ในป ี2017 เร�ก็ได้้
กล่�วเพิ�มเติมถึงเฟรมเวิรค์ RxSwift ที�นำ�คว�มส�ม�รถก�ร
เขยีนโปรแกรมเชุงิรแีอคทีฟม�สูโ่ลกก�รพฒัน� iOS ด้้วย
ภ�ษ� Swift ม�วันนี� Apple ได้้ออกเฟรมเวิรค์สำ�หรบัก�ร
เขยีนโปรแกรมเชุงิรแีอคทีฟของตัวเองม�แล้วเชุน่กัน ใน
น�มของเฟรมเวิรค์ Combine จำ�กนั�นม�มนัก็ได้้เปน็ตัว
เลือกแรกห�กเร�ต้องก�รจำะพฒัน�แอปพลิเคชุนัมือถือใด้ 
ๆ ที�รองรับ iOS รุน่ 13 ขึ�นไป เฟรมเวิรค์ตัวนี�เรยีนรู้ง่�ยกว่� 
RxSwift และทำ�ง�นรว่มกับ SwiftUI ได้้เป็นอย�่งดี้ ห�ก
ใครกำ�ลังว�งแผู้นที�จำะแปลงแอปพลิเคชุนัที�ใชุ ้RxSwift ไป
เปน็ Combine หรอืพย�ย�มใชุเ้ฟรมเวิรค์ทั�งคู่ในโครงก�ร
เดี้ยวกัน คณุอ�จำสนใจำศักึษ�ไลบร�ร ีRxCombine เพิ�มเติม

LeakCanary
นำ�ไปใชุ้

ทีมนักพฒัน�ของเร�พบว่� LeakCanary เปน็ตัวเลือกเริ�ม
ต้นที�ดี้สำ�หรบัเริ�มต้นก�รพฒัน�แอพพลิเคชุั�นบน Android 
เพร�ะมนัส�ม�รถชุว่ยตรวจำจัำบก�รรั�วไหลของหนว่ยคว�ม
จำำ�ที�น�่รำ�ค�ญได้้ จำ�กก�รมนัส�ม�รถเชุื�อมต่อได้้ง่�ย และ
มกี�รแจ้ำงเตือนที�ชุดั้เจำน ทำ�ใหส้�ม�รถติด้ต�มกลับไปยงั
ส�เหตขุองก�รรั�วไหลของหนว่ยคว�มจำำ�ได้้อย�่งมี
ประสทิธภิ�พ สิ�งเหล่�นี�ชุว่ยประหยัด้เวล�ใหค้ณุได้้อย�่ง
ม�กในก�รห�ส�เหตคุว�มผู้ดิ้พล�ด้จำ�กอ�ก�รที�แอพพลิ
เคชุั�นใชุห้นว่ยคว�มจำำ�จำนหมด้เกลี�ยงในหล�ย ๆ อุปกรณ ์
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เร�จึำงอย�กแนะนำ�ใหค้ณุได้้เพิ�ม LeakCanary ลงในชุุด้
เครื�องมอืของคณุ

Angular Testing Library
ทด้ลอง

จำ�กที�เร�ยงัคงพฒัน�เว็บแอปพลิเคชุนัอย�่งเปน็ประจำำ�
ด้้วยภ�ษ� JavaScript เร�ก็ยงัเพลิด้เพลินกับวิธกี�ร
ทด้สอบเว็บแอปพลิเคชุนัที� Testing Library นำ�เสนอ นอก
เหนอืจำ�ก React Testing Library ที�เร�ใชุเ้ปน็ประจำำ� เร�
ยงัมโีอก�สได้้ไปสำ�รวจำสว่นอื�น ๆ ของไลบร�รีนี�เพิ�มเติม ซึ่ึ�ง 
Angular Testing Library ก็ได้้นำ�ขอ้ดี้ของ Testing 
Library ม�ใชุกั้บ Angular ทำ�ใหเ้ร�ส�ม�รถทด้สอบ UI 

คอมโพเนนต์จำ�กมมุมองของผูู้ใ้ชุง้�น ที�ทด้สอบพฤติกรรม
ของคอมโพเนนต์แทนก�รทด้สอบวิธกี�รทำ�ง�นภ�ยใน นำ�
ม�ซึ่ึ�งชุุด้ทด้สอบที�บำ�รุงรกัษ�ได้้ง่�ย ถึงแมจ้ำะมเีอกส�รค่อน
ข�้งนอ้ย แต่ Angular Testing Library ก็มตัีวอย�่งก�ร
ทด้สอบที�เข�้ใจำได้้ง่�ย ต�มลักษณะง�นต่�ง ๆ เลยชุว่ยให้
เร�เริ�มต้นได้้อย�่งรวด้เรว็ เร�ประสบคว�มสำ�เรจ็ำอย�่งม�ก
กับก�รใชุง้�นไลบร�รนีี�ในโปรเจำกต์ Angular และขอ
แนะนำ�ใหค้ณุลองใชุแ้นวท�งเชุน่นี�ในก�รเขยีนชุุด้ทด้สอบ

AWS Data Wrangler
ทด้ลอง

AWS Data Wrangler เปน็ไลบร�รีโอเพน่ซึ่อร์สที�ต่อยอด้

https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/reactivex
https://github.com/ReactiveX/RxSwift
https://developer.apple.com/documentation/combine
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/swiftui
https://github.com/CombineCommunity/RxCombine
http://github.com/square/leakcanary
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/testing-library
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-testing-library
https://testing-library.com/docs/angular-testing-library/intro/
https://github.com/testing-library/angular-testing-library/tree/master/apps/example-app/app/examples
https://github.com/testing-library/angular-testing-library/tree/master/apps/example-app/app/examples
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/angular
https://github.com/awslabs/aws-data-wrangler
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เปน็เว็บเฟรมเวิรค์รุน่ใหมที่�เหม�ะกับง�นสร�้ง API ที�
ทำ�ง�นได้้เรว็ รองรับโหลด้หนกั ๆ ได้้ดี้ ซึ่ึ�งต้องใชุร้ว่มกับ 
Python รุน่ 3.6 ขึ�นไปเท่�นั�น นอกจำ�กนั�นแล้ว เฟรมเวิร์ค
ตัวนี�ยงัมรีะบบนเิวศัที�ดี้ใหใ้ชุง้�น เชุน่ มคีว�มส�ม�รถด้้�น
ก�รสร�้งเอกส�ร API ต�มม�ตรฐ�น OpenAPI ซึ่ึ�งชุว่ยให้
ทีมง�นมุง่เนน้ไปที�ก�รพฒัน�ระบบ และผู้ลิต REST API 
ออกม�ได้้อย�่งรวด้เรว็ ด้้วยคว�มส�ม�รถที�ดี้เชุน่นี� ทำ�ให้
เร�มอง FastAPI เปน็ท�งเลือกที�ดี้อีกท�งหนึ�ง

io-ts
ทด้ลอง

เร�เพลิด้เพลินกับก�รใชุ ้TypeScript ม�ตลอด้และ
หลงใหลคว�มปลอด้ภัยที�ได้้จำ�กภ�ษ�ที�ชุว่ยตรวจำสอบเรื�อง
ไทป ์(strong type) อย�่งไรก็ดี้ ในกรณทีี�ข้อมลูม�จำ�ก
ภ�ยนอกกรอบที�ระบบไทปค์ุ้มกันไว้อยู ่(เชุน่ ขอ้มลูได้้ม�
จำ�กเซึ่อรวิ์สแบค็เอนด์้ ณ ตอนรนัไทม)์ ก็อ�จำเกิด้ขอ้ผู้ดิ้
พล�ด้ว่�ขอ้มลูไมต่รงกับไทปไ์ด้้อยูดี่้ หนึ�งในไลบร�รทีี�ชุว่ย
แก้ปญัห�นี�คือ io-ts ซึ่ึ�งชุว่ยปดิ้ขอ้จำำ�กัด้ของ TypeScript ที�
ก�รตรวจำไทปท์ำ�ได้้เฉพ�ะตอนคอมไพล์เท่�นั�น ใหส้�ม�รถ
ตรวจำสอบ ณ รนัไทมไ์ด้้ด้้วยเมื�อเจำอขอ้มลูที�ม�จำ�กระบบ
ภ�ยนอกผู้�่นฟงัก์ชุนัแปลงรหสั (encode) และฟงัก์ชุนั
ถอด้รหสั (decode) นอกจำ�กนี� เร�ส�ม�รถสร�้งก�รด์้ปอ้ง
กันไทป ์(type guard) ของเร�เองได้้ด้้วย ยิ�งเร�ใชุ ้io-ts 
ม�กขึ�นเท่�ไหร ่ยิ�งยำ�กับเร�ว่�ไลบร�รีนี�มปีระโยชุนม์�ก
จำรงิ ๆ และเร�ยงัคงชุื�นชุอบวิธกี�รแก้ปญัห�ที�งด้ง�มที�มนั
ทำ�ออกม�ได้้ตรงจุำด้พอดี้

Kotlin Flow
ทด้ลอง

ก�รรองรบัก�รสร�้งโครูทีนในภ�ษ� Kotlin (coroutine) 
ได้้เปดิ้โอก�สใหม้นีวัตกรรมใหม ่ๆ เกิด้ขึ�นอย�่งม�กม�ย ซึ่ึ�ง
หนึ�งในนั�นก็คือ Kotlin Flow ซึ่ึ�งเปน็ไลบร�รีที�ใชุค้ว�ม
ส�ม�รถของโครูทีนเต็ม ๆ Kotlin Flow เปน็ไลบร�รีที�ล้อ
ต�มขอ้กำ�หนด้ของ Reactive Streams โด้ยใชุค้ว�ม
ส�ม�รถโครูทีนอยูเ่บื�องหลัง ซึ่ึ�งต่�งจำ�กไลบร�รอีย�่ง 
RxJava ตรงที�มันเปน็ API พื�นฐ�นของ Kotlin เลย ซึ่ึ�ง
เปรยีบได้้กับ API เรื�อง sequence ของ RxJava ที�มีเมธอด้ 
map และ filter ใหใ้ชุง้�น นอกจำ�กนั�น Kotlin Flow ก็ยงั

เหมอืนไลบร�รี sequence ตรงที�ตัวข้อมลูจำะถูกสร�้งก็ต่อ
เมื�อถูกเรยีกใชุ้ง�นเท่�นั�น ทั�งหมด้นี�ทำ�ใหก้�รเขยีนโค้ด้ที�
เธรด้ต่�ง ๆ ต้องทำ�ง�นรว่มกัน ด้เูรียบง่�ยและด้แูลง่�ยขึ�น
กว่�วิธอืี�น ๆ นอกจำ�กนี� ก�รทด้สอบ Flow ก็ยงัทำ�ได้้ง่�ย 
ผู้�่นก�รเรียกเมธอด้ toList ก็จำะแปลง Flow ไปเป็น List

LitElement
ทด้ลอง

เมื�อปี 2014 เร�เคยพูด้ถึง Web Components ไป จำ�กนั�น
มันก็มีพัฒน�ก�รอย�่งสม��เสมอ LitElement ซึึ่�งเป็นสว่น
หนึ�งของ Polymer Project เปน็ไลบร�รอัีนเรยีบง่�ย ที�เอ�
ไว้สร้�งเว็บคอมโพเนนท์ขน�ด้เล็ก อันที�จำรงิมนัเปน็เพยีง
คล�สแมที่�จัำด้ก�รเรื�องทั�วไปใหห้มด้แล้ว ทำ�ใหเ้วล�จำะสร้�ง
เว็บคอมโพเนนท์ขึ�นม�สักตัวส�ม�รถทำ�ได้้ง่�ยม�ก 
เทคโนโลยนีี�มคีว�มพร้อมสำ�หรับก�รใชุ้ง�นและเป็นที�ชุื�น
ชุอบ เร�ได้้ใชุง้�น LitElement และประสบคว�มสำ�เรจ็ำกับ
โปรเจำคสว่นใหญที่�ทำ�ง�นแบบเว็บคอมโพเนนท์

Next.js
ทด้ลอง

นบัจำ�กที�เร�เขยีนถึง Next.js ในครั�งที�แล้ว เร�ได้้มี
ประสบก�รณใ์นก�รใชุง้�นรว่มกับโค้ด้ React ม�กขึ�น 
Next.js เป็นเฟรมเวิร์คที�มแีนวคิด้เปน็ของตัวเอง ไมต้่องตั�ง
ค่� ก�รทำ�เร�ท์ติ�งอย�่งง่�ย คอมไพล์อัตโนมติั รวมโค้ด้ด้้วย 
Webpack และ Babel ระบบฮุอตรีโหลด้ที�รวด้เรว็เพื�อให้
สะด้วกกับก�รทำ�ง�นของนักพัฒน� และก็ยงัมีฟเีจำอรอื์�นๆ 
อีก Next.js ใหก้�รแสด้งผู้ลฝ่ั� งเซิึ่ร์ฟเวอรเ์ปน็ค่�เริ�มต้น 
ชุว่ยปรบัปรุงก�รเพิ�มประสทิธิภ�พของเครื�องมอืค้นห� ลด้
เวล�ในก�รโหลด้ และสนับสนุนก�รอัพเด้ตก�รแสด้งผู้ลฝ่ั� ง
เซึ่ร์ิฟเวอร์อย�่งต่อเนื�อง (incremental static 
generation) หล�ยทีมที�ใชุ้ง�น Next.js บอกเร�ว่�มี
ประสบก�รณก์�รใชุง้�นที�ดี้และต่�งตื�นเต้นกับก�รเติบโต
ของเฟรมเวิรค์นี�

คว�มส�ม�รถของไลบร�รอีย�่ง Pandas ใหส้�ม�รถเชุื�อม
ต่อด้�ต้�เฟรมกับบรกิ�รด้้�นขอ้มลูต่�ง ๆ ของ AWS ได้้
สะด้วกยิ�งขึ�น นอกจำ�กนี�แล้ว ไลบร�รนีี�ยงัใชุค้ว�มส�ม�รถ
ของ Apache Arrow และ Boto3 เพื�อสร�้งเปน็ API ต่�ง ๆ 
สำ�หรบัใชุโ้หลด้ แปลงรูป และบนัทึกขอ้มูลจำ�กด้�ต้�เลค
และด้�ต้�แวรเ์ฮุ�สอี์กด้้วย ขอ้จำำ�กัด้ที�สำ�คัญของไลบร�รีนี�
คือมนัไมส่�ม�รถใชุท้ำ�ไปปไ์ลนข์อ้มลูแบบกระจำ�ยตัว
ขน�ด้ใหญไ่ด้้ แต่ทั�งนี�เร�ส�ม�รถใชุบ้รกิ�รด้้�นขอ้มลูต่�ง 
ๆ ของ AWS เชุน่ Athena Redshift และ Timestream 
จัำด้ก�รเรื�องที�ยุง่ย�ก และก�รดึ้งขอ้มลูไว้ก่อน เพื�อขั�นตอน
ถัด้ม�เร�จำะส�ม�รถเขยีนอธบิ�ยวิธกี�รแปลงรูปขอ้มูลที�
ซึ่บัซึ่อ้นใหกั้บด้�ต้�เฟรมนั�น ๆ ได้้อย�่งเหม�ะสม จำ�กที�เร�
ได้้ใชุ ้AWS Data Wrangler ในง�นโปรดั้กชุนั เร�ชุอบที�มัน
ชุว่ยใหเ้ร�มุง่เนน้กับง�นแปลงขอ้มลูเปน็สำ�คัญ ไมเ่สยีเวล�
ม�กเกินไปกับก�รเชุื�อมต่อกับบรกิ�รด้้�นขอ้มลูต่�ง ๆ ของ 
AWS

Blazor
ทด้ลอง

แมท้กุวันนี�โลกก�รพฒัน�เว็บ UI ยงัคงเปน็ Javascript 
และระบบนเิวศัรอบตัวมนัที�ครองอิทธพิลสงูสดุ้อยูก็่ต�ม 
แต่ก�รเติบโตของเทคโนโลย ีWebAssembly ก็ทำ�ใหม้ี
นวัตกรรมใหม ่ๆ ปร�กฎิขึ�นม�บ�้งแล้วเชุน่กัน Blazor ยงั
คงดึ้งด้ดู้คว�มสนใจำของเร� มนัใหผู้้ลลัพธที์�ดี้กับทีมของเร�
ในก�รสร�้งสว่นเชุื�อมต่อกับผูู้ใ้ชุแ้บบโต้ตอบได้้ที�หล�ก
หล�ยโด้ยก�รใชุภ้�ษ� C# ที�ทำ�ง�นบน WebAssembly 
คว�มจำรงิที�ว่�ทีมของเร�ส�ม�รถเขยีน C# ในฟรอนท์เอนด์้
ได้้นั�นชุว่ยใหแ้บง่ปนัโค้ด้และนำ�ไลบร�รทีี�มอียูม่�ใชุใ้หมไ่ด้้ 
และด้้วยเครื�องมอืที�มอียูส่ำ�หรบัก�รดี้บกัและก�รทด้สอบ
เชุน่ bUnit ทำ�ใหม้นัเปน็โอเพนซึ่อรส์เฟรมเวิรค์ที�คุ้มค่�น�่
ลอง

FastAPI
ทด้ลอง

เร�เหน็หล�ย ๆ ทีมนำ� Python ม�ใชุเ้ปน็ภ�ษ�หลักในก�ร
สร�้งระบบ ไมเ่พยีงเฉพ�ะกับง�นด้้�นวิทย�ศั�สตรข์อ้มลู
เท่�นั�น แต่ยงัรวมไปถึงง�นสร�้งแบค็เอนด์้เซึ่อรวิ์สอีกด้้วย 
ซึ่ึ�งในบรบิทนี� เร�ได้้ใชุ ้FastAPI แล้วค่อนข�้งประทับใจำ มนั

ภาษา&
เฟรมเวิรค์

FastAPI เปน็เว็่บเฟรมีเวิ่รค์ำรุน่ใหมีที่ี่�เหมี�ะ

ก่บง�นสร�้ง API ทีี่�ที่ำ�ง�นได้เรว็่ รองรบ่

โหล็ดหนก่ ๆ ได้ดี ซิึ�งต้องใชร้ว่่มีก่บ Python 

รุน่ 3.6 ขึ�นไปเท่ี่�น่�น

(FastAPI)

https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/typescript
https://gcanti.github.io/io-ts/
https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html
https://kotlinlang.org/docs/flow.html
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/web-components-standard
https://lit-element.polymer-project.org
https://www.polymer-project.org/
https://nextjs.org/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/webpack
https://github.com/pandas-dev/pandas
https://github.com/apache/arrow
https://github.com/boto/boto3
https://aws-data-wrangler.readthedocs.io/en/2.5.0/api.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/webassembly
https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/web-apps/blazor
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/bunit
https://fastapi.tiangolo.com/
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On-demand modules
ทด้ลอง

On-demand modules  เปน็เฟรมเวิรค์สำ�หรบัแอนด้รอยด์้
ที�ชุว่ยใหแ้อพพลิเคชุนัส�ม�รถด้�วนโ์หลด้ หล�ย ๆ APK ที�
ถกูปรบัแต่งและแยกไว้ โด้ยจำะด้�วนโ์หลด้เฉพ�ะฟังก์ชุนัที�
จำำ�เป็นเท่�นั�น สิ�งนี�ควรค่�แก่ก�รทด้ลองใชุส้ำ�หรบัแอป
ขน�ด้ใหญซ่ึ่ึ�งคว�มเรว็ในก�รด้�วนโ์หลด้อ�จำเปน็ปญัห�
หรอืห�กผูู้ใ้ชุม้แีนวโนม้ที�จำะใชุฟั้งก์ชุนับ�งอย�่งในก�รติด้
ตั�งครั�งแรกเท่�นั�น นอกจำ�กนี�ยงัส�ม�รถลด้คว�มซัึ่บซึ่อ้น
ในก�รจัำด้ก�รอุปกรณห์ล�ย ๆ ประเภทโด้ยไมต้่องใชุ ้APK 
ที�แตกต่�งกัน สว่นใน iOS ก็ม ีApp Clips ที�เปน็เฟรมเวิรค์
ในลักษณะเดี้ยวกัน

Streamlit
ทด้ลอง

Streamlit เป็นเฟรมเวิรค์โอเพนซึ่อรส์ที�นกัวิทย�ศั�สตร์
ขอ้มลูส�ม�รถนำ�ไปใชุส้ร�้งแอปพลิเคชุนัสำ�หรบัแสด้ง
ขอ้มลูเชุงิโต้ตอบด้้วยภ�ษ� Python ง�นปรบัแต่งโมเด้ล
ของแมชุชุนีเลิรน์นงิใหอ้อกม�ดี้เปน็กระบวนก�รที�กินเวล� 
ดั้งนั�นแทนที�จำะเสยีเวล�ไปม�กับก�รปรบัแก้แล้วนำ�ไป
ทด้ลองบนแอปพลิเคชุนัจำรงิ Streamlit จึำงมปีระโยชุนม์�ก
สำ�หรบัเร�ในก�รเก็บรวบรวมผู้ลในแต่ละรอบ เพร�ะมนั
ส�ม�รถสร�้งแอปพลิเคชุนัโปรโตไทปอ์อกม�ได้้อย�่ง
รวด้เรว็เพื�อใชุใ้นก�รทด้ลอง Streamlit โด้ด้เด่้นกว่�คู่แขง่
อย�่ง Dash ตรงที�มนัใหค้ว�มสำ�คัญกับก�รสร�้งโปรโตไทป์
ใหอ้อกม�ได้้ไวกว่� และรองรบัไลบร�รกี�รแสด้งภ�พที�
หล�กหล�ย เชุน่ Plotly และ Bokeh จำ�กก�รที�เร�ได้้ใชุ ้
Streamlit ในโครงก�รต่�ง ๆ ม�บ�้งแล้ว เร�ประทับใจำที�
มนัส�ม�รถสร�้งแผู้นภ�พขอ้มลูเชุงิโต้ตอบออกม�ได้้โด้ย
ไมย่�กเย็นนกั

SWR
ทด้ลอง

ทีมง�นของเร�พบว่�เมื�อใชุ ้SWR ซึ่ึ�งเปน็ไลบร�รหีนึ�งที�ใชุ้
รว่มกับ React Hooks ในสถ�นก�รณที์�เหม�ะสมแล้ว สง่
ผู้ลให้ก�รแสด้งผู้ลมปีระสิทธิภ�พดี้ขึ�น โด้ยที�โค้ด้ก็ยงั
สะอ�ด้ดี้อยู ่SWR นั�นรองรบัม�ตรฐ�นก�รแคชุแบบ 

stale-while-revalidate อันเปน็หนึ�งในกลยุทธก�รแคชุ
ของม�ตรฐ�น HTTP ที�ขอ้มลูจำะถกูดึ้งจำ�กแคชุก่อนเสมอ 
แมข้อ้มลูจำะไมล่่�สดุ้แล้วก็ต�ม (stale) ขณะเดี้ยวกันก็วิ�งไป
ดึ้งขอ้มลูจำ�กระบบภ�ยนอก (revalidate) เมื�อไหรที่�ขอ้มลู
กลับม�จึำงต�มไปอัปเด้ตค่�ในแคชุต�มหลัง อย�่งไรก็ดี้ เร�
ขอเตือนใหใ้ชุก้ลยุทธก�รแคชุแบบนี�เฉพ�ะในกรณทีี�
แอปพเิคชุนัรบัได้้ที�ผูู้ใ้ชุจ้ำะเหน็ขอ้มลูไมล่่�สดุ้ปจัำจุำบนั ซึ่ึ�งใน
ม�ตรฐ�น HTTP ทั�วไปกำ�หนด้ไว้ว่� แคชุต้องตอบรีเควสต์
ด้้วยขอ้มลูจำ�กเรสปอนด์้ล่�สดุ้เท่�นั�น และเฉพ�ะกรณี
พเิศัษที�พจิำ�รณ�อย�่งรอบคอบแล้วเท่�นั�น ถึงจำะอนญุ�ต
ใหต้อบกลับด้้วยขอ้มลูจำ�กเรสปอนด์้ที�เก่�กว่�นั�นได้้

TrustKit
ทด้ลอง

ก�รใชุเ้ทคนคิก�รฝ่งัพบัลิคคีย ์(SSL public key pinning) 
มขีอ้ต้องระวังหล�ยอย�่ง เพร�ะห�กกำ�หนด้นโยบ�ยก�ร
ฝ่งัพนิ (pinning policy) ไว้ไมดี่้พอหรอืไมไ่ด้้สำ�รองพนิเก็บ
ไว้ จู่ำ ๆ แอปพลิเคชุนัอ�จำหยุด้ทำ�ง�นอย�่งกระทันหนัเมื�อไร
ก็ได้้ ปญัห�นี�เองที�ทำ�ให ้TrustKit เกิด้ขึ�นม� โด้ยมนัเปน็โอ
เพนซึ่อรส์เฟรมเวิรค์ที�เข�้ม�ชุว่ยใหก้�รฝ่งัพบัลิคคียล์งใน
แอปพลิเคชุนัมอืถือเปน็เรื�องง่�ยขึ�น รองรบัทั�งระบบปฏิิบัติ 
iOS และ Android สว่นก�รจำะเลือกวิธีก�รฝ่งัพบัลิคคียแ์บบ
ใด้ใหเ้หม�ะสมเปน็เรื�องที�ต้องทำ�อย�่งละเอียด้อ่อน ซึ่ึ�งคณุ
ส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียด้เพิ�มเติมได้้ที� คู่มือเริ�มต้นใชุง้�น 
ที�ท�งโครงก�รเตรยีมไว้ให ้เร�เองได้้ใชุ ้TrustKit ม�แล้ว
กับหล�ยโครงก�รในโปรดั้กชุนั ซึึ่�งก็ใชุไ้ด้้ดี้ทีเดี้ยว

.NET 5
ประเมนิ

เร�ไมไ่ด้้หยบิ .NET ม�พดู้ถึงทกุครั�งเวล�มนัออกรุน่ใหมม่� 
แต่ .NET 5 ครั�งนี�เปน็ก้�วที�สำ�คัญม�ก เพร�ะเปน็รุน่ที�ได้้
ผู้ส�น .NET Core และ .NET Framework เข�้ด้้วยกันเปน็
แพลตฟอรม์เดี้ยว ดั้งนั�นองค์กรต่�ง ๆ ควรจำะเริ�มว�งแผู้น
กลยุทธใ์นก�รค่อย ๆ ย�้ยจำ�กแพลตฟอรม์อื�น ๆ ม�สู่
แพลตฟอรม์เดี้ยวกันได้้แล้ว เพร�ะจำะทำ�ใหน้กัพฒัน�มี
สภ�พแวด้ล้อมก�รทำ�ง�นที�เหมอืนกัน โด้ยไมข่ึ�นกับสภ�พ
แวด้ล้อมปล�ยท�งที�จำะไปติด้ตั�ง ซึ่ึ�งอ�จำจำะอยูบ่น 
Windows, Linux หรอืแอปพลิเคชุนัมอืถือที�ทำ�ง�นข�้ม

แพลตฟอรม์ ผู้�่น Xamarin หรอืเปน็เว็บไซึ่ต์ ผู้�่น Blazor 
ก็ต�ม แนน่อนว่�ก�รพฒัน�โด้ยผู้สมใชุห้ล�ยภ�ษ�เข�้ด้้วย
กันเปน็สิ�งที�เหม�ะสมกว่�สำ�หรบับรษัิทใด้ที�มีวัฒนธรรม
องค์กรที�ดี้และคว�มพรอ้มกว่� แต่สำ�หรบับรษัิทอื�น ๆ ก�ร
ว�งม�ตรฐ�นกล�งโด้ยอิงที� .NET แพลตฟอรม์เดี้ยวกัน น�่
จำะทำ�ใหจั้ำด้ก�รได้้ง่�ยกว่� ณ ตอนนี�เร�ยงัอย�กที�จำะให้
ประเมนิ .NET 5 ไว้ก่อน เพื�อคอยด้วู่� .NET 6 ที�จำะรวมทกุ
สิ�งไว้อย�่งสมบูรณน์ั�นจำะทำ�ได้้ดี้แค่ไหน

bUnit
ประเมนิ

bUnit เปน็ไลบร�รีสำ�หรบัทด้สอบ Blazor คอมโพเนนต์ 
คณุส�ม�รถใชุ ้bUnit รว่มกับเฟรมเวิรค์ที�คุ้นเคยอย�่ง 
NUnit, xUnit และ MSUnit ในก�รเขยีนและทด้สอบยูนติ
เทสต์คอมโพเนนต์ต่�ง ๆ ของ Blazor ได้้โด้ยตรง โด้ยมนั
จำะครอบคอมโพเนนต์นั�นไว้ ทำ�ใหน้กัพฒัน�ส�ม�รถเขยีน
ยูนติเทสต์ด้้วยวิธทีี�คุ้นเคย นำ�ม�ซึ่ึ�งคว�มรวด้เรว็และคว�ม
อิสระในก�รทด้สอบคอมโพเนนต์ใด้ ๆ ดั้งนั�นห�กคณุกำ�ลัง
ใชุ ้Blazor ในก�รพฒัน�ระบบ เร�แนะนำ�ใหพ้ก bUnit ไว้
ในชุุด้เครื�องมอืของคณุด้้วย

Dagster
ประเมนิ

Dagster เปน็โอเพน่ซึ่อร์สเฟรมเวิร์คก�รบรหิ�รจัำด้ก�ร
ขอ้มลู (data orchestration) สำ�หรับแมชุชุนีเลิรน์นิง ง�น
วิเคร�ะหแ์ละ ไปปไ์ลนข้์อมลู ETL ทั�วไป จุำด้แตกต่�งที�
สำ�คัญระหว่�ง Dagster และเฟรมเวิร์คที�ขบัเคลื�อนด้้วย
ง�น (task-driven) ตัวอื�น ๆ คือ Dagster นั�นตระหนักถึง
เรื�องของก�รไหลของข้อมลูผู้�่นไปปไ์ลน ์และยงัปอ้งกัน
ก�รใชุรู้ปแบบข้อมลูผู้ดิ้พล�ด้ (type safety) ก�รที�มมุีม
มองภ�พรวมสำ�หรับไปปไ์ลนแ์ละของที�ผู้ลิตทั�งหมด้ 
Dagster จึำงส�ม�รถจัำด้เวล�และบริห�ร Pands, Spark, 
SQL และระบบใด้ ๆ ที� Python ส�ม�รถเรยีกใชุ้ได้้ เฟรม
เวิร์คตัวนี�ค่อนข�้งใหมเ่มื�อเทียบกับตัวอื�น และพวกเร�
แนะนำ�ทกุคนใหป้ระเมินคว�มส�ม�รถของเฟรมเวิรค์ตัวนี�
สำ�หรบัไปปไ์ลน์ขอ้มลูของคณุ

ภาษา&
เฟรมเวิรค์

Streamlit เปน็เฟรมีเวิ่รค์ำโอเพื่นซิอรส์ทีี่�นก่

วิ่ที่ย�ศ�สตรข์อ้มีล้็ส�มี�รถนำ�ไปใชส้ร�้ง

แอปพื่ลิ็เคำชน่สำ�หรบ่แสดงขอ้มีล้็เชิงโต้ตอบ

ด้ว่ยภ�ษ� Python

(Streamlit)

https://developer.android.com/codelabs/on-demand-dynamic-delivery#0
https://developer.apple.com/app-clips/
https://www.streamlit.io/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/dash
https://plotly.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/bokeh
https://github.com/vercel/swr
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-hooks
https://tools.ietf.org/html/rfc5861
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://owasp.org/www-community/controls/Certificate_and_Public_Key_Pinning
https://github.com/datatheorem/TrustKit
https://github.com/datatheorem/TrustKit-Android
https://github.com/datatheorem/TrustKit/blob/master/docs/getting-started.md
https://www.thoughtworks.com/radar/tools/xamarin
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/blazor
https://bunit.egilhansen.com/
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/blazor
https://github.com/dagster-io/dagster
https://www.thoughtworks.com/radar/platforms/apache-spark
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Flutter for Web
ประเมนิ

ตลอด้เวล�ที�ผู้�่นม�เฟรมเวิรค์ Flutter สนบัสนนุแอพพลิ
เคชุั�นเนทีฟบน iOS และ Android เปน็หลัก แต่ทีมพฒัน� 
Flutter มวิีสยัทัศันที์�จำะสนบัสนนุในทกุ ๆ แพลตฟอรม์ 
Flutter สำ�หรบัเว็บ เปน็อีกหนึ�งก้�วสำ�คัญ เพร�ะมนัชุว่ย
ใหส้ร�้งแอพพลิเคชุนั iOS Android และบนเบร�ว์เซึ่อรโ์ด้ย
ใชุโ้ค้ด้เดี้ยวกัน Flutter สำ�หรบัเว็บ เวอรช์ุนัทด้ลองได้้ถกู
ปล่อยออกม�เปน็ระยะเวล� 1 ปแีล้ว และตอนนี�มนัได้้มี
เวอรช์ุนัใชุง้�นได้้จำรงิต�มเป�้หม�ยแล้ว พรอ้มกับก�ร
ปล่อย Flutter 2.0 ในชุว่งแรกของก�รรองรับก�รพฒัน�
เว็บไซึ่ต์นั�น ทีมผูู้พ้ฒัน� Flutter ได้้เนน้ไปที� progressive 
web apps single-page apps และก�รทำ�ใหแ้อพพลิเคชุนั
มอืถือที�มีอยูแ่ล้วใชุร้ว่มกับเว็บได้้ โค้ด้ของเว็บ
แอพพลิเคชุนัและเฟรมเวิรค์ที�เปน็ภ�ษ� Dart ทั�งหมด้จำะ
ถกูคอมไพล์เปน็ภ�ษ� JavaScript ต่�งจำ�กแอพพลิเคชุนั
มอืถือที�จำะถกูคอมไพล์ไปยงัภ�ษ�ที�เฉพ�ะเจำ�ะจำงสำ�หรบั
แพลตฟอรม์นั�น ๆ Flutter เปดิ้โอก�สใหน้กัพัฒน�เลือก
ก�รแสด้งผู้ลได้้ 2 แบบคือ แบบ HTML ทั�วไป ประกอบไป
ด้้วย HTML CSS Canvas และ SVG หรอือีกแบบหนึ�งคือ 
CanvasKit ที�ใชุ ้WebAssembly รว่มกับ WebGL ในก�รสง่
ชุุด้คำ�สั�ง Skia ไปยงับร�วเซึ่อรเ์พื�อแสด้งผู้ลกร�ฟฟกิแบบ 
2 มติิ ทีมของเร�เริ�มใชุง้�น Flutter for Web กันบ�้งแล้ว 
และมนัใหผู้้ลลัพธเ์ริ�มต้นที�น�่ประทับใจำ

Jotai and Zustand
ประเมนิ

ในเรด้�รฉ์บบัก่อนหน�้ เร�ได้้ใหค้ว�มคิด้เหน็เกี�ยวกับระบบ
บรหิ�รจัำด้ก�รสถ�นะขอ้มลู (state management) ในแอพ
พลิเคชุั�น React เร�ได้้ย�้ย Redux กลับไปอยูใ่นหมวด้หมู ่
“ทด้ลองใชุง้�น” โด้ยระบุว่� Redux ไมไ่ด้้เปน็ตัวเลือกแรก
อีกต่อไป และเร�ยงัมกี�รพดู้ถึง Recoil ของ Facebook อีก
ด้้วย สว่นในฉบบันี�เร�ต้องก�รพดู้ถึง Jotai และ Zustand 

ซึ่ึ�งทั�งคู่เปน็ไลบร�รบีรหิ�รจัำด้ก�รสถ�นะสำ�หรบั React 
โด้ยพุง่เป�้ไปที�ก�รมขีน�ด้เล็ก และคว�มเรยีบง่�ยในก�ร
ใชุง้�น และอ�จำจำะไมใ่ชุเ่รื�องบงัเอิญที�ชืุ�อของทั�งสองนั�น
แปลว่� สถ�นะ ในภ�ษ�ญี�ปุ่นและเยอรมนัเหมอืนกัน ต�ม
ลำ�ดั้บ ทั�งคู่แตกต่�งกันในเรื�องแนวท�งก�รทำ�ง�น โด้ย
แนวท�งของ Jotai จำะใกล้เคียงกับ Recoil ที�สถ�นะจำะ
ประกอบด้้วยอะตอม (atoms) ที�เก็บอยูภ่�ยในโครงสร�้ง
คอมโพเนนท์ของ React ในท�งตรงกันข�้ม Zustand จำะ
เก็บสถ�นะไว้ในที�เก็บสถ�นะตัวเดี้ยวซึ่ึ�งอยูน่อก React 
คล้�ยกับแนวท�งที� Redux ใชุ ้ผูู้พ้ฒัน� Jotai ได้้จัำด้ทำ�
ร�ยก�รตรวจำสอบที�มปีระโยชุนใ์นก�รตัด้สนิใจำว่�เร�ควร
จำะใชุไ้ลบร�รีตัวไหนเมื�อไหร่

Kotlin Multiplatform Mobile
ประเมนิ

ต�มแนวโนม้ของก�รพฒัน�มอืถือแบบข�้มแพลตฟอรม์ 
Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) ถือเปน็ผูู้เ้ล่นหน�้
ใหมใ่นเรื�องนี� KMM เปน็ SDK ที�ถกูสร�้งขึ�นโด้ย JetBrains 
ซึ่ึ�งใชุป้ระโยชุนจ์ำ�กคว�มส�ม�รถในก�รใชุง้�นได้้หล�ย
แพลตฟอรม์ของ Kotlin โด้ย KMM ม�พรอ้มกับเครื�องมอื
และฟเีจำอรที์�ออกแบบม�ใหผูู้้พ้ฒัน�แอปพลิเคชุนับนมอื
ถือแบบข�้มแพลตฟอรม์ตั�งแต่ต้นจำนจำบ มปีระสบก�รณที์�
สนกุและมปีระสทิธภิ�พม�กสงูสดุ้ ด้้วย KMM คณุจำะเขยีน
โค้ด้เพยีงชุุด้เดี้ยวทั�งสว่นของตรรกะท�งธุรกิจำ (business 
logic) และสว่นของโค้ด้หลัก (app core) ด้้วยภ�ษ� Kotlin 
จำ�กนั�นส�ม�รถนำ�โค้ด้นั�นไปใชุส้ำ�หรบัแอพพลิเคชุนัทั�งใน 
Android และ iOS โด้ยเขยีนโค้ด้ที�เจำ�ะจำงสำ�หรบัแต่ละ
แพลตฟอรม์เมื�อจำำ�เปน็เท่�นั�น ตัวอย�่งเชุน่ก�รใชุ้
ประโยชุนจ์ำ�ก อิลิเมนต์ UI ของแพลตฟอรม์ (native UI 
element) โด้ยโค้ด้ที�เขยีนขึ�นเฉพ�ะแต่ละแพลตฟอรม์จำะ
ถกูแยกเก็บไว้คนละที� แมโ้ครงก�รนี�จำะยงัอยูใ่นขั�นต้น แต่ 
Kotlin Multiplatform Mobile ก็พฒัน�ไปได้้อย�่งรวด้เรว็
ม�ก เร�จำะจัำบต�ด้กู�รพฒัน�ของมนัอย�่งแนน่อนและคณุ
ก็ควรทำ�เชุน่นั�นเหมอืนกัน

ภาษา&
เฟรมเวิรค์

ท่ี่�งคำ้เ่ปน็ไล็บร�รบีรหิ�รจ่ดก�รสถ�นะ

สำ�หรบ่ React โดยพืุ่ง่เป�้ไปทีี่�ก�รมีขีน�ด

เล็็ก แล็ะคำว่�มีเรยีบง่�ยในก�รใชง้�น แล็ะ

อ�จจะไมีใ่ชเ่รื�องบง่เอิญทีี่�ชื�อของท่ี่�งสองน่�น

แปล็ว่่� สถ�นะ ในภ�ษ�ญี�ปุน่แล็ะเยอรมีน่

เหมีอืนก่น ต�มีล็ำ�ด่บ  

(Jotai and Zustand)

LVGL
ประเมนิ

ด้้วยคว�มนิยมของสม�ร์ทโฮุมและอุปกรณส์วมใสที่�เพิ�มขึ�น 
อุตส�หกรรมก็ต้องก�รกร�ฟิกสว่นที�ติด้ต่อกับผูู้ใ้ชุ้ (GUI) ที�
น�่ใชุง้�นม�กขึ�น อย�่งไรก็ต�ม ห�กใครเคยพฒัน�
ซึ่อฟต์แวร์บนอุปกรณ์ฝ่งัตัว (embedded device) ที�ไมใ่ชุ ่
Android หรือ iOS จำะพบว่�ก�รพัฒน� GUI นั�นต้องใชุ้
พย�ย�มอย�่งม�ก

LVGL เปน็ไลบร�รีโอเพนซึ่อรส์สำ�หรับพฒัน�กร�ฟกิบน
อุปกรณฝ์่งัตัว ที�ได้้รบัคว�มนิยมเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ โด้ยมัน
ทำ�ง�นรว่มกับแพลตฟอร์มฝ่งัตัวชุื�อดั้งทั�งหล�ยได้้ดี้ เชุน่ 
NXP, STM32, PIC, Arduino และ ESP32 และต้องก�ร
หนว่ยคว�มจำำ�ที�นอ้ยม�ก อันได้้แก่ พื�นที�สำ�หรบัแฟลชุ 64 
kB และแรมอีก 8 kB ก็ทำ�ง�นได้้แล้ว นอกจำ�กนี� มนัทำ�ง�น
ได้้อย�่งร�บรื�นบนอุปกรณ์ที�ใชุ้ MCUs พลังง�นต�� อย�่ง 
Cortex-M0 อีกด้้วย LVGL ยงัรองรบัอินพตุที�หล�กหล�ย 
อย�่งเชุน่หน�้จำอสัมผู้สั เม�ส์ ปุ่ม และมคีอนโทรลอื�น ๆ 
ม�กกว่� 30 ชุนดิ้ รวมถึงอินพตุแบบ TileView ที�นยิมใชุ้กับ
พวกน�ฬิกิ�อัจำฉริยะ LVGL ใชุ้ใบอนญุ�ตแบบ MIT ที�เป็น
มิตรกับองค์กรและก�รนำ�ไปใชุเ้ชุงิพ�ณิชุย ์ทีมง�นของเร�
ได้้ใชุ้เครื�องมือตัวนี�แล้วในง�นโปรดั้กชุนัแล้วมีคว�มรูส้กึ
เป็นบวก ซึ่ึ�งทำ�ได้้ดี้ในก�รผู้ลิตในจำำ�นวนนอ้ย

https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/flutter
https://web.dev/what-are-pwas/
https://web.dev/what-are-pwas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/google-dart
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/webassembly
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/redux
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/recoil
https://github.com/pmndrs/jotai
https://github.com/pmndrs/zustand
https://github.com/pmndrs/jotai/blob/master/docs/introduction/comparison.md
https://kotlinlang.org/docs/mobile/home.html
https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html
https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/kotlin
https://kotlinlang.org/docs/mobile/kmm-evolution.html
https://kotlinlang.org/docs/mobile/kmm-evolution.html
https://github.com/lvgl/lvgl
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React Hook Form
ประเมนิ

ก�รสร�้งฟอรม์เปน็เรื�องที�อยูคู่่กับก�รพัฒน�เว็บม�ชุ�้น�น 
โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งห�กเร�เจำ�ะจำงไปที�ก�รสร�้งฟอรม์กับ 
React ทีมต่�ง ๆ ของเร�จึำงนยิมใชุ ้Formik เพื�อทำ�ใหก้�ร
พฒัน�ฟอรม์ทำ�ได้้ง่�ยขึ�น แต่ก็มบี�งทีมเชุน่กันที�เริ�มหนัม�
พจิำ�รณ�ใชุเ้ครื�องมอือื�นเปน็ท�งเลือก อย�่ง React Hook 
Form มนัถกูพฒัน�ขึ�นหลังจำ�กที� React Hooks เกิด้ขึ�นม�
แล้ว จึำงส�ม�รถนำ� hooks ม�ใชุป้ระโยชุนไ์ด้้อย�่งเต็มที� 
โด้ยที�อิลลิเมนต์ต่�ง ๆ ภ�ยในฟอรม์จำะถูกลงทะเบียนและ
ติด้ต�มจำ�กเฟรมเวิรค์เสมอืนเปน็คอมโพเนนต์ที�ไมอ่ยู่
ภ�ยนอกก�รควบคมุ วิธนีี�จำะชุว่ยลด้ก�รรเีรนเด้อรอิ์ลิเมนต์
เหล่�นี�ลงได้้อย�่งมนียัสำ�คัญ นอกจำ�กนี�ไลบร�รนีี�ยงัมี
ขน�ด้เล็กแล้วตั�งค่�ได้้ง่�ย

River
ประเมนิ

หวัใจำสำ�คัญของแนวท�งก�รพฒัน�แมชุชุนีเลิรน์นงิ คือก�ร
สร้�งแบบจำำ�ลองจำ�กขอ้มลูที�ใชุฝึ้่กโมเด้ล เมื�อสร�้งแบบจำำ�
ลองแล้วเร�จำะส�ม�รถนำ�โมเด้ลกลับม�ใชุซ้ึ่ำ�ได้้เรื�อย ๆ 
อย�่งไรก็ต�มโลกไมไ่ด้้หยุด้นิ�งและบอ่ยครั�งที�แบบจำำ�ลอง
ต้องปรบัตัวเติบโตต�มขอ้มลูใหมที่�เข�้ม� ก�รแก้ปญัห�
เบื�องต้นโด้ยก�รสร�้งแบบจำำ�ลองใหมจ่ำ�กศันูยท์กุ ๆ ครั�ง 
อ�จำจำะชุ�้และมต้ีนทุนที�สงู ก�รเรยีนรูจ้ำ�กสว่นที�เพิ�มเข้�ม� 
(Incremental learning) จำะชุว่ยขจัำด้ปัญห�นี� ทำ�ให้
ส�ม�รถเรยีนรูจ้ำ�กสตรมีขอ้มูลที�เพิ�มขึ�นเพื�อตอบสนองต่อ
ก�รเปลี�ยนแปลงได้้เรว็ขึ�น นอกจำ�กนี� เทคนคินี�ยังมี
ผู้ลพลอยได้้คือคว�มต้องก�รก�รประมวลผู้ลและหนว่ย
คว�มจำำ�จำะลด้ลงและส�ม�รถค�ด้ก�รณไ์ด้้ เร�มี
ประสบก�รณที์�ดี้ในก�รใชุง้�นเฟรมเวิรค์ River แมว่้�ตอน
นี�เร�ยงัต้องเพิ�มก�รตรวจำสอบแบบอัตโนมติั หรอืทด้สอบ
เองในบ�งครั�ง หลังก�รปรบัโมเด้ล

Webpack 5 Module Federation
ประเมนิ

ก�รเปดิ้ตัวฟเีจำอร ์Webpack 5 Module Federation ได้้รับ
ก�รจัำบต�มองจำ�กนกัพฒัน�ที�ใชุง้�นสถ�ปตัยกรรม micro 
frontend เปน็อย�่งม�ก ซึ่ึ�งเปน็ฟเีจำอรที์�กำ�หนด้ม�ตรฐ�น
ในก�รจัำด้ก�รหรอืโหลด้โมด้ลูภ�ยนอกหรอืโค้ด้สว่นกล�งใด้ 
ๆ ที�ใชุร้ว่มกันใหม้ปีระสทิธภิ�พม�กยิ�งขึ�น โด้ยที�เร�จำะ
ส�ม�รถระบุขอ้กำ�หนด้ของโมด้ลูที�ใชุร้ว่มกันไว้ล่วงหน�้ ซึ่ึ�ง
ชุว่ยแก้ปญัห�สำ�คัญในโลก micro frontend ที�บ�งโมด้ลูมี
โอก�สถกูโหลด้ขึ�นม�ซึ่ำ� ๆ ใหเ้หลือก�รโหลด้เพยีงครั�ง
เดี้ยว นอกจำ�กนี�มันชุว่ยแยกแยะโมด้ลูภ�ยในและภ�ยนอก
ออกจำ�กกัน โด้ยที�โมด้ลูภ�ยนอกคือโมด้ลูที�ไมถ่กูรวมเข�้
กับบลิด์้หลัก แต่จำะถกูโหลด้เข�้ม�ทีหลังขณะเปดิ้หน�้เพจำ 
ห�กเปรยีบเทียบระหว่�งก�รบลิด์้ ณ คอมไพล์ไทมโ์ด้ยใชุ ้
npm ตรง ๆ แล้ว วิธนีี�ชุว่ยทำ�ใหก้ระบวนก�รอัปเด้ตโมด้ลู
ต้นนำ�ที�มีโมด้ลูอื�นจำำ�นวนม�กม�พึ�งพงิ นั�นทำ�ได้้ง่�ยขึ�น
อย�่งม�ก แต่ขอระวังสำ�คัญในก�รใชุฟ้เีจำอร์นี�คือ มันจำะ
บงัคับใหค้ณุต้องรวมทกุ ๆ micro frontend เข�้ด้้วยกัน
ผู้�่น Webpack เท่�นั�น ซึ่ึ�งตรงข�้มกับวิธกี�รอย�่ง import 
maps ที�อ�จำจำะกล�ยเปน็สว่นหนึ�งของ W3C standard ใน
ก�รรวม micro frontend ในอน�คต

ภาษา&
เฟรมเวิรค์

บอ่ยคำร่�งทีี่�แบบจำ�ล็องต้องปรบ่ต่ว่เติบโต

ต�มีข้อมีล้็ใหมีที่ี่�เข�้มี� ก�รเรยีนร้จ้�กสว่่น

ทีี่�เพื่ิ�มีเข�้มี� (Incremental learning) จะ

ชว่่ยขจ่ดปญัห�นี� ที่ำ�ใหส้�มี�รถเรยีนร้จ้�ก

สตรมีีข้อมีล้็ทีี่�เพื่ิ�มีขึ�นเพื่ื�อตอบสนองต่อก�ร

เปลี็�ยนแปล็งได้เรว็่ขึ�น แล็ะเร�มีี

ประสบก�รณที์ี่�ดีในก�รใช้ง�นเฟรมีเวิ่รค์ำ 

River

(River)

https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/react-js
https://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks/formik
https://react-hook-form.com/
https://react-hook-form.com/
https://medium.com/syncedreview/the-staggering-cost-of-training-sota-ai-models-e329e80fa82
https://riverml.xyz/dev/
https://webpack.js.org/concepts/module-federation/
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/import-maps-for-micro-frontends
https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/import-maps-for-micro-frontends


Thoughtworks คือบรษัิทใหค้ำ�ปรกึษ�และ
ว�งแผู้นท�งด้้�นเทคโนโลยรีะดั้บโลก เร�คือชุุมชุน
ที�รวมปจัำเจำกชุนผูู้ห้ลงใหลในก�รทำ�ในสิ�งที�เร�เชุื�อ
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อยากติิดติามข่า่วสารและข่อ้มลูเชิงิลึกล่าสดุ
เก่�ยวกับเรดารใ์ชิไ่หม? 

ติด้ต�มเร�บนชุอ่งท�งโซึ่เชุยีลที�คณุถนดั้ 
หรอื สมคัรรบัข�่วส�รท�งอีเมล์จำ�กเร�

สมัคัรรบัข่า่วสารทัันทีั
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