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การหลอมรวมกันของ โคร งส ร ้า ง เทค โนโล ยีพื้ น ฐ านและการ เ ช่ื อม ต่อ ดิ จิท ัล จนยาก ท่ี จ ะแยกจ ากกัน 

ไดเ้พิ่มมูลค่าขอ้มูลทัว่โลก 

 ไม่ว่าความรูท้ีม่อียู่จะถูกแปลงใหเ้ป็นดจิทิลั หรือจะบนัทกึใหม่ ‘ใหก้ าเนิดแบบดจิทิลั’ (born digital) ลว้นมผีลส าคญัต่อการตดัสนิใจ การ

จดัสรรทรพัยากร และนวตักรรม ขอ้มูลมนียัส าคญัต่อความสามารถของชนเผ่าพื้นเมอืงในการใชส้ทิธิส่วนบุคคลและส่วนรวมต่อการก าหนดตนเอง 

ชนเผ่าพื้นเมอืงมกัถูกกีดกนัจากเวทกีารตดัสนิใจ และความรูถู้กลดทอนความส าคญัลงเมื่อความรูด้งักล่าวเป็นเพียงการถ่ายทอดบอกเล่าปากเปลา่

เท่านัน้ 

  ปฏญิญาสหประชาชาติว่าดว้ยสทิธิของชนเผ่าพื้นเมอืง (UNDRIP: UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ยืนยนั

สทิธิของชนเผ่าพื้นเมอืงในการปกครองตนเองและอ านาจในการควบคุมมรดกทางวฒันธรรมของชนเผ่าพื้นเมอืง (เช่น ขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมอืง) ทีฝ่งัอยู่

ในภาษา ความรู ้การปฏิบตัิ เทคโนโลยี ทรพัยากรธรรมชาติ และอาณาเขต ขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมอืงรวมถึงขอ้มูลที่รวบรวมโดยรฐับาลและสถาบนั  

ต่าง ๆ เกี่ยวกบัชนเผ่าพื้นเมอืงและอาณาเขต เกิดจากความสามารถและสมรรถนะของชนเผ่าพื้นเมอืงอย่างแทจ้ริง เพื่อใหต้ระหนกัถงึสทิธิมนุษยชน

และความรบัผดิชอบต่อทกุอย่างทีไ่ดส้รา้งขึ้นมา 

อธิปไตยขอ้มูลชนเผ่าพื้ นเมือง (Indigenous Data Sovereignty) สรา้งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมและผลประโยชน์สว่นรวมของชนเผ่าพื้นเมือง 

 ในปจัจบุนั การขบัเคลือ่นไปสู่ขอ้มูลเปิด 

(open data) และวิทยาศาสตร์แบบเปิด (open 

science) ไม่ไดค้ านึงถงึสทิธิและผลประโยชนข์อง

ชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเต็มที่ หลกัการส่วนใหญ่ที่มี

อยู่ภายใตก้ารขบัเคลือ่นขอ้มูลเปิด (เช่น หลกัการ 

FAIR: ค ้น ห า ไ ด ้ -  Findable, เ ข ้า ถึ ง ไ ด ้ - 

Accessible, ท างานร่วมกนัได ้- Interoperable, 

น ามาใชใ้หม่ได ้- Reusable) มุ่งเนน้ไปที่ลกัษณะ

ของขอ้มูลที่อ านวยความสะดวกในการแบ่งปัน

ขอ้มลูทีเ่พิม่ขึ้นระหว่างกลุม่ แต่กลบัละเวน้ความ  

แตกต่างเชงิอ านาจและบริบททางประวตัศิาสตร ์การมุ่งเนน้ทีเ่พิม่การแบ่งปนัขอ้มลูเพยีงอย่างเดียวสรา้งความตึงเครียดใหช้นเผ่าพื้นเมอืงที่ยนืยนัจะ

ควบคุมการประยุกตแ์ละใชข้อ้มลูและความรูข้องชนเผ่าพื้นเมอืงเพือ่ประโยชนส์่วนรวม 
 ทัง้นี้ อธิปไตยขอ้มลูของชนเผ่าพื้นเมอืงรวมถงึสทิธิในการสรา้งมูลค่าจากขอ้มลูของชนเผ่าพื้นเมอืงทีม่พีื้นฐานมาจากมมุมองต่อโลกของชน

เผ่าพื้นเมอืงและสทิธิการตระหนกัถงึโอกาสในเศรษฐกิจความรู ้โดยหลกัการ CARE ส าหรบัการก ากบัดูแลขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมอืงมุ่งเนน้ที่ผูค้นและ

วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทส าคญัของขอ้มูลในการพฒันานวตักรรมของชนเผ่าพื้นเมืองและการก าหนดตนเอง หลกักา ร

เหลา่นี้ ช่วยส่งเสริมหลกัการ FAIR (www.go-fair.org) ทีม่อียู่แลว้ ผลกัดนัการขบัเคลือ่นขอ้มลูเปิดและขอ้มูลอื่น ๆ โดยใหค้วามส าคญักบัคนและ

วตัถปุระสงคเ์พือ่กิจกรรมสนบัสนุนและแสวงหา 

https://www.gida-global.org/
http://www.go-fair.org/
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หลักการ CARE 
หลกัการก ากบัดูแลขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลประโยชน์สว่นรวม 

ระบบนิเวศขอ้มลูจะตอ้งไดร้บัการออกแบบและท างานในรูปแบบทีช่่วยใหช้นเผ่าพื้นเมอืงไดร้บัประโยชนจ์ากขอ้มลู 

 

C1 เพื่อการพฒันาและนวตักรรมอย่างครอบคลมุ 

รฐับาลและสถาบนัต่าง ๆ ตอ้งสนบัสนุนอย่างจริงจงัใหม้กีารใชข้อ้มูลและการน าขอ้มูลกลบัมา

ใชใ้หม่โดยชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชน ดว้ยการอ านวยความสะดวกใหจ้ดัตัง้รากฐานส าหรบั

นวตักรรมของชนเผ่าพื้นเมอืง สรา้งมลูค่า และส่งเสริมกระบวนการพฒันาตนเองในทอ้งถิน่ 

  

C2 เพื่อธรรมาภบิาลท่ีดีขึ้นและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

ขอ้มูลสรา้งธรรมาภิบาลใหก้ระบวนการท างานตัง้แต่การวางแผน การปฏิบตัิงานและการ

ประเมินผล ที่รองรบัความตอ้งการดา้นบริการและนโยบายของชุมชนพื้นเมอืง ขอ้มูลยงัช่วย

เพิม่การมสี่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานสถาบนั และภาครฐัเพือ่การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

การใชข้อ้มลูเปิดอย่างมจีริยธรรมสามารถปรบัปรุงความโปร่งใสและการตดัสนิใจ โดยใหช้นเผ่า

พื้นเมอืงและชมุชนมคีวามเขา้ใจทีด่ขี ึ้น ในเรื่องชนชาต ิดนิแดน และทรพัยากร ท านองเดยีวกนั

ก็สามารถใหข้อ้มูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของบุคคลภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมอืง 

  

C3 เพื่อผลลพัธท่ี์เป็นธรรม 

ขอ้มลูของชนเผ่าพื้นเมอืงมพีื้นฐานมาจากค่านิยมของชมุชนทีข่ยายไปสู่สงัคมขนาดใหญ่ คุณค่า

ใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากขอ้มลูของชนเผ่าพื้นเมอืงนัน้ควรเป็นประโยชนต่์อชมุชนชนเผ่าพื้นเมอืง โดย

ตัง้อยู่บนฐานแห่งของความเท่าเทยีมและเอื้อต่อเจตนารมยใ์หม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ี 

  
 
 
 
 
 

https://www.gida-global.org/
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อ านาจในการควบคุม 

สทิธิและผลประโยชนใ์นขอ้มลูของชนเผ่าพื้นเมอืงตอ้งไดร้บัการยอมรบัและใหอ้ านาจในการควบคุมใชข้อ้มลูนัน้ นโยบายการ

ก ากบัดูแลขอ้มลูชนเผ่าพื้นเมอืงเอื้อใหช้นเผ่าพื้นเมอืงและองคก์รทีท่  าหนา้ทีป่กครองสามารถก าหนดวธิีการแสดงและระบขุอ้มลู

ชนเผ่าพื้นเมอืง เช่นเดยีวกบัขอ้มูลดนิแดน อาณาเขต ทรพัยากร ความรู ้และตวับ่งชี้ทางภูมศิาสตรข์องชนเผ่าพื้นเมอืงได ้

 

A1 ตระหนักถงึสทิธิและผลประโยชน์ 

ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิและผลประโยชน์ต่อองคค์วามรูแ้ละขอ้มูลของชนเผ่าพื้นเมือง ชนเผ่า

พื้นเมอืงมสีทิธิฉนัทานุมตัิที่ไดร้บัการบอกแจง้ล่วงหนา้ และเป็นอิสระ (FPIC) ทัง้ส่วนรวมและ

ส่วนบุคคล ในการรวบรวมและใชข้อ้มูล รวมถงึการพฒันานโยบายขอ้มูลและข ัน้ตอนการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู 

  

A2 ขอ้มูลส าหรบัการก ากบัดูแล 

ชนเผ่าพื้นเมอืงมสีทิธิในขอ้มูลที่เป็นมมุมองต่อโลกของพวกเขา และขอ้มูลที่เพิ่มอ านาจในการ

ก าหนดและปกครองตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอ้มูลของชนเผ่าพื้นเมืองตอ้งสามารถ

น าไปใชไ้ดแ้ละเขา้ถงึไดโ้ดยชนเผ่าพื้นเมอืงและชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อสนบัสนุนการก ากบั

ดูแลของชนเผ่าพื้นเมอืง 

  

A3 การก ากบัดูแลขอ้มูล 

ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิพฒันาขอ้ระเบียบในการก ากับดูแลวฒันธรรมส าหรบัขอ้มูลชนเผ่า

พื้นเมือง และกลายเป็นผูน้ าที่แข็งขนัในการดูแลและเขา้ถึงขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในบริบทองคค์วามรูช้นเผ่าพื้นเมอืง 

  
 
 
 
 
 

https://www.gida-global.org/
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ความรบัผดิชอบ 

คนท างานเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูชนเผา่พื้นเมอืงตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อการแบ่งปนัวธิีการใชข้อ้มลูเหลา่นัน้ เพือ่สนบัสนุนการ

ก าหนดตนเองและผลประโยชนส์่วนรวม ความรบัผดิชอบนี้จะประจกัษด์ว้ยหลกัฐานที่แสดงถงึความพยายามและประโยชนต่์อ

ส่วนรวมทีเ่กิดขึ้นกบัชนเผ่าพื้นเมอืงที่มคีวามหมายและมอียู่อย่างเปิดเผยได ้

 

R1 เพื่อความสมัพนัธเ์ชิงบวก 

การใชข้อ้มูลชนเผ่าพื้นเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได ้ เวน้เสียแต่จะมีการเชื่อมโยงกบัความสมัพนัธ์ที่

เกิดขึ้นดว้ยความเคารพ การตอบแทน ความไวว้างใจ และความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั ตามที่

ก าหนดโดยชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลนัน้ คนท างานดา้นขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมืองตอ้ง

รบัผดิชอบในการสรา้งความม ัน่ใจว่าการสรา้ง ตคีวาม และใชข้อ้มลูเหลา่นัน้เป็นไปเพือ่ค า้ชูหรือ

แสดงความเคารพต่อศกัดิ์ศรีของชนเผ่าพื้นเมอืงและชมุชน 

  

R2 เพื่อขยายสมรรถนะและขีดความสามารถ 

การใชข้อ้มูลชนเผ่าพื้นเมืองก่อใหเ้กิดความรบัผิดชอบซึ่งกนัและกนั เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู ้

ดา้นขอ้มูลในชุมชน และสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมอืงและโครงสรา้ง

พื้นฐานทางดิจิทลั เพื่อใหก้ารสรา้งสรรค์ การรวบรวม การบริหารจดัการ การรกัษาความ

ปลอดภยั การก ากบัดูแล และการประยุกตใ์ชข้อ้มลูเกิดขึ้นไดจ้ริง 

  

R3 เพื่อภาษาและมมุมองต่อโลกของชนเผ่าพื้นเมือง 

ตอ้งจดัหาทรพัยากรเพือ่ใชส้รา้งขอ้มลูทีม่พีื้นฐานมาจากภาษา มมุมองต่อโลก และประสบการณ์

การใชช้วีติ (รวมถงึค่านิยมและหลกัการ) ของชนเผ่าพื้นเมอืง 
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หลักการ CARE 
หลกัการก ากบัดูแลขอ้มูลชนเผ่าพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

จรยิธรรม 

สทิธิและความเป็นอยู่ทีด่ขีองชนเผ่าพื้นเมอืงควรเป็นประเดน็หลกัทีต่อ้งค านึงถงึในทกุข ัน้ตอนของวงจรขอ้มลูและของทัง้ 

ระบบนิเวศขอ้มลู 

 

E1 เพื่อลดทอนอนัตรายและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

ขอ้มูลจริยธรรมเป็นขอ้มูลที่ไม่ตรีตรา หรือพรรณนาในแง่ความบกพร่องของขอ้มลู วฒันธรรม 

หรือองค์ความรูข้องชนเผ่าพื้นเมือง โดยใหร้วบรวมและใชข้อ้มูลจริยธรรมในรูปแบบที่

สอดคลอ้งกบักรอบจริยธรรมของชนเผ่าพื้นเมอืงตามสทิธิ์ที่ระบุไวใ้นปฏญิญาสหประชาชาตว่ิา

ดว้ยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ซึ่งการประเมินผลประโยชน์และอนัตรายทาง

จริยธรรมควรกระท าจากมมุมองของชนเผ่าพื้นเมือง ประเทศ หรือชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล

นัน้ 

  

E2 เพื่อความยุติธรรม 

กระบวนการทางจริยธรรมจดัการความไม่สมดุลดา้นอ านาจ ทรพัยากร และผลกระทบทีเ่กิดต่อ

การแสดงออกดา้นสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและสิทธิมนุษยชน โดยตอ้งรวมถึงการไดเ้ป็นตวัแทน

จากชมุชนชนเผ่าพื้นเมอืงทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  

E3 เพื่อใชใ้นอนาคต 

การก ากบัดูแลขอ้มูลควรค านึงถึงการใชง้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และอนัตรายที่อาจ

เกิดขึ้นตามกรอบจริยธรรมที่วางอยู่บนพื้นฐานค่านิยมและหลกัการของชุมชนพื้นเมืองที่

เกี่ยวขอ้ง โดยรายละเอยีดขอ้มลูหรือเมทาดาตา (Metadata) ควรระบถุงึทีม่าและวตัถปุระสงค ์

ขอ้จ ากดัหรือภาระผูกพนัในการใชง้านดา้นอื่น ๆ รวมถงึประเดน็การยนิยอมในการใชข้อ้มลู 
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