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About EWMI’s Open 
Development Initiative

  

Our mission is: 
To make data and 
objective information 
accessible and useful to 
all people in the Lower 
Mekong

Photo credit | Sasin Tipchai
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Photo by Ioana Farcas on Unsplash

แมนํ้าโขง 
(The Mekong)
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Indigenous Data =
Indigenous Knowledge

ขอมูลชนเผา = องคความรูชนเผา
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“What knowledge do you have about 
your community?”

“คุณมีองคความรูของชุมชนเรื่องใด?”
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“Who has this knowledge and 
how do you currently pass it on?”

“ใครมีองคความรูนี้ และสงตอใหคนรุนตอไป
อยางไร?”
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“How do you want to record and 
maintain this knowledge?”

“คุณตองการบันทึกและดูแลองคความรูนี้
ใหคงอยูไดอยางไร?”



What are INDIGENOUS DATA 

Data about 
Indigenous 

Resources and 
Environments

Land,  water, geology, titles, 
air, soil, sacred sites, 

territories, plants, animals, 
etc.
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Data about 
Indigenous Peoples 

as Individuals

Administrative, legal, health, 
social, commercial, 

corporate, services, etc.

Data about 
Indigenous Peoples 

as Collectives – 
Nations and Peoples

Traditional and cultural 
information, archives, oral 

histories, literature, 
ancestral and clan 

knowledge, stories, 
belongings, etc. 

Data, information and knowledge, in any format, that impacts Indigenous 
peoples, nations, and communities at the collective and individual levels:

USINDIGENOUSDATA.ARIZONA.EDU | @USIDSN
Informed by British Columbia First Nations Data Governance Institute  - BCFNDGI.COM



ขอมูลชนเผาคืออะไร? 

ขอมูลทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมของชนเผา

พื้นเมือง 

ที่ดิน นํ้า ธรณีวิทยา อากาศ 
ดิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เขตแดน 
พืชพันธุ และสัตว เปนตน   
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ขอมูลประชากรชนเผา
พื้นเมืองรายบุคคล  

การบริหาร กฎหมาย สังคม 
การคา องคกกร และบริการ 

เปนตน  

ขอมูลชนเผาพื้นเมือง 
ระดับประเทศและกลุม

ชาติพันธุ  

ขอมูลวัฒนธรรมดั้งเดิม การ
จัดเก็บขอมูลเกา 

ประวัติศาสตรบอกเลา 
วรรณกรรม องคความรูของ

ตระกูล เรื่องเลา และ
ทรัพยสมบัติ เปนตน

ขอมูลดิบ ขอมูล และองคความรู ในหลากหลายรูปแบบที่มีผลกระทบตอกลุมชาติพันธุ ประเทศ 
และชุมชนทั้งในระดับบุคคลและโดยรวม 

USINDIGENOUSDATA.ARIZONA.EDU | @USIDSN
Informed by British Columbia First Nations Data Governance Institute  - BCFNDGI.COM



INDIGENOUS DATA SOVEREIGNTY
The right of Indigenous peoples and nations to 

govern the collection, ownership, and application 
of their own data.

Derives from 
inherent rights to 

govern their 
peoples, lands, 
and resources.

1

Genesis in 
traditions, roles, 

and responsibilities 
for the use of 

community held 
information. 
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Knowledge 
belongs to the 

collective and is  
fundamental to 
who indigenous 

peoples are.
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For more information see the US Indigenous Data Sovereignty web site usindigenousdata.arizona.edu.
Definition from Rodriguez-Lonebear, D., and Rainie, S.C. (2016). US Indigenous Data Sovereignty founding documents.
Much of the language regarding rights and framing comes from the charter of Te Mana Raraunga, the Maori Data Sovereignty Network in Aotearoa/New Zealand. Available 
at www.temanararaunga.maori.nz.
See also, Kukutai T & Taylor J. (Eds). (2016). Indigenous Data Sovereignty. Canberra: Australian National University Press.
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Positioned within a 
human rights 

framework and 
court cases, 

treaties, and/or 
recognition.
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อธิปไตยขอมูลของชนเผาพื้นเมือง 
สิทธิ  ของชนเผาและดินแดนพื้นเมืองครอบคลุม

การรวบรวมขอมูล เปนเจาของขอมูล และการนําขอมูลไปใช 

มาจากสิทธิโดยกําเนิด
ในการปกครอง

ชนเผา ดินแดน และ
ทรัพยากรของตน

1

ตนกําเนิดประเพณี 
บทบาท และความ
รับผิดชอบในการใช
ขอมูลที่ชุมชนมี

2

องคความรูเปนของ
สวนรวม และเปน
พื้นฐานของชนเผา

พื้นเมือง 
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For more information see the US Indigenous Data Sovereignty web site usindigenousdata.arizona.edu.
Definition from Rodriguez-Lonebear, D., and Rainie, S.C. (2016). US Indigenous Data Sovereignty founding documents.
Much of the language regarding rights and framing comes from the charter of Te Mana Raraunga, the Maori Data Sovereignty Network in Aotearoa/New Zealand. Available 
at www.temanararaunga.maori.nz.
See also, Kukutai T & Taylor J. (Eds). (2016). Indigenous Data Sovereignty. Canberra: Australian National University Press.
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อยูภายใตกรอบ
สิทธิมนุษยชน และการ

ดูแลคดีในศาล 
สนธิสัญญาและ/หรือ

การยอมรับ 
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Reclaiming Indigenous Data Sovereignty Through Indigenous Data Governance and Decolonizing Data. 

Source: Carroll. S. et. al. Indigenous Data Governance: Strategies from United states Native Nations.  

การสรางชาติ
ขึ้นใหม

ขอมูลเพื่อธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลเ
พื่อขอมูล

การสรางขอมูลขึ้นใหม

https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2019-031/
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“How can Indigenous data sovereignty 
strengthen indigenous rights?”

“อธิปไตยขอมูลของชนเผาพื้นเมืองจะสงเสริม
เรื่องสิทธิของชนเผาพื้นเมืองไดอยางไร?”
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1. To be visible you 
must be counted / 
สิทธิคุณจะตองถูกนับ

รวมดวย 
● Sustainable Development Goals / 

เปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
● National level census /  สํามะโนประชากร

ระดับชาติ
● Citizenship / ความเปนพลเมือง
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2. Indigenous land 
and territories / 

ดินเแดนและเขตแดน
ของชนเผาพื้นเมือง

● 90% of IP’s experience conflict / 90% ของ
ประสบการณความขัดแยงของ IP

● Control over land data can strengthen land 
claims / สิทธิในขอมูลที่ดินสามารถเสริมสราง
การอางสิทธิ์ในที่ดิน
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3. Control over data 
and information / 
สิทธิในการใชขอมูล

● Collect data to self-govern / รวบรวมขอมูลเพื่อ
ปกครองตนเอง

● Manage own public services / จัดการบริการ
สาธารณะของตนเอง

● Collectivize own identity towards 
self-determination / รวบรวมอัตลักษณของตนเองสู
การตัดสินใจดวยตนเอง
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4. Controlling the 
narrative / 

ควบคุมเรื่องเลาของชน
เผาพื้นเมือง  

To combat / เพื่อตอสูกับ: 
• Misinformation / ขอมูลที่ไมถูกตอง 
• Disinformation / ขอมูลที่บิดเบือน
• Racism / การเหยียดเชื้อชาติ
• Xenophobia / การเกลียดกลัวคนตางเผา

Photo by Julien de Salaberry on Unsplash

https://unsplash.com/@desalaberry?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/myanmar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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“IDS approaches can 
strengthen Indigenous 

rights”

“แนวทาง IDS สามารถเสริมสรางสิทธิของชน
เผาพื้นเมืองเขมแข็ง”
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www.opendevelopmentmekong.net
www.medium.com/opendevelopmentmekong

@opendevmekong


