


รายงานสรุปผลการประชุมคู่ขนาน 
ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งท่ี ๔๘ 

หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในวัยสูงอายุ: มุ่งสู่การขจัดการเหยียดอายุและการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งอายุ” 

(Human Rights in Older Age: Towards the Elimination of Ageism and Age Discrimination)  
เมื่อวันอังคารท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  

จากส านักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และนครเจนีวา ในรูปแบบทางไกล 
-------------------------------------------------- 

 
๑. ความเป็นมา 

การประชุมคู ่ขนานระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คร ั ้งท ี ่  ๔๘  
หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในวัยสูงอายุ: มุ่งสู่การขจัดการเหยียดอายุและการเลอืกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งอายุ” (Human 
Rights in Older Age: Towards the Elimination of Ageism and Age Discrimination) จัดขึ้นเมื ่อวันที ่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic 
and Social Affairs: UNDESA) ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of United 
Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) กลไกพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Human Rights Special Procedures) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Population Fund: UNFPA) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกว่าด้วยการเป็นสังคมสูงวัย         
ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวม โดยตามรายงานระดับโลกว่าด้วยการเหยียดอายุ  (United Nations 
Global Report on Ageism) กล่าวว่า ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุสูงขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับ
ผู้สูงอายุที่เคยมีมาในอดีต อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ท าให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุเกิดข้ึนในหลายด้าน รวมทั้งวาทกรรมการสร้างความเกลียดชัง ในพื้นที่สาธารณะ
และสื่อสังคมออนไลน์ แม้ขนาดและผลกระทบที่เป็นภัยส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ก็พบว่าการเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุมีปรากฏมากขึ ้นเมื ่อเทียบกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้                  
ในรายงานของผู้เช่ียวชาญอิสระแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย (UN Independent Expert on 
the enjoyment of all human rights by older persons) ซึ่งจะน าเสนอในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council) สมัยที่ ๔๘ (A/HRC/48/53) ยังได้น าเสนอผล
การทบทวนเรือ่งการเลอืกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ การวิเคราะหส์าเหตุและการแสดงออกที่อาจจะเป็นไปได้ 
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และการทบทวนวิธีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคในการ
คุ้มครองผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ 

นอกจากนี้ การประชุมคู ่ขนานนี้ยังเป็นโอกาสในการน าเสนอประสบการณ์จริง ในการเลือกปฏิบัติ 
เพราะเหตุแห่งวัยและอายุที่ผู้สูงอายุจากภูมิภาคต่าง ๆ ต้องเผชิญ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกรวบรวมเป็นข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญอิสระในการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการจดัการและการปอ้งกนัการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
แห่งวัยและอายุ และเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่อไป  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
(๑) เพื่อเผยแพร่ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของรายงานของผู้เช่ียวชาญอิสระ  
(๒) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ 
(๓) เพื่อรับฟังเสยีงสะท้อนจากผูสู้งอายุในการแบง่ปนัประสบการณ์ชีวิตจรงิของการเลอืกปฏิบัติเพราะเหตุ

แห่งวัยและอายุ 
(๔) เพื่อสร้างความร่วมมือที่ต่อเนื่องกับงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุที่ส าคัญ 
 
๓. สาระส าคัญของประชุม  

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุจากภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลกในบริบทของ  
แต่ละประเทศ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้เห็นว่ามีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นกบั
ผู้สูงอายุ การประชุมหารือจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะทางนโยบายและกฎหมายที่จะสามารถช่วยรับมือและ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี ้ รวมทั ้งข้อเสนอแนะเพื ่อให้ระบบของสหประชาชาติท างานร่วมกับภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ 

การประชุมนี้ด าเนินการโดยนางสาว Monica Ferro ผู้อ านวยการ UNFPA โดยผู้เข้าร่วมประชุมไดร้่วมกนั
ถ ่ายทอดประสบการณ์ท ั ้ งในส่วนของผู ้ส ูงอาย ุจากทวีปต ่าง  ๆ ท ั ่วโลกและผ ู ้แทนหน่วยงานภายใต้  
กรอบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการฉายวีดิทัศน์ของโครงการ “เสียงจากทั่วโลก” (Global 
Voices) ภายใต้ทศวรรษของสหประชาชาติว่าด้วยสูงอายุ ที่มีสุขภาวะ (United Nations Decade of Healthy 
Ageing) ซึ่งจัดท าโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลแคนาดา ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
ความรู ้ส ึกของผู ้สูงอายุจากแคนาดา มอลโดวา โตโก และยูเครน ที ่ต่างสะท้อนความรู ้สึกต่อประสบการณ์ 
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ที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม ซึ่งรวมถึงจากครอบครัว การน าเสนอเกี่ยวกับความต้องการการเคารพและความรัก    
จากครอบครัวและสังคม การเห็นคุณค่าในประสบการณ์และความสามารถ เป็นต้น  

โดยภาพรวมการประชุมนี้มีสาระส าคัญ ดังนี้  
การกล่าวเปิดการประชุม 
นาง Michelle Bachelet ข้าหลวงใหญ่เพื ่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  กล่าวเปิดการประชุม  

โดยมีสาระส าคัญกล่าวถึง ปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ซึ ่งเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ เชิงโครงสร้าง โดยในรายงานระดับโลกว่าด้วย 
การเหยียดอายุ (United Nations Global Report on Ageism) ที่จัดท าร่วมกันโดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติ  
ภายใต้กลไกระหว่างองค์กรของสหประชาชาติว่าด้วยสูงอายุ (United Nations Inter-Agency Group on 
Ageing: IAGA) โดยมี OHCHR เป็นฝ่ายเลขานุการและประสานงานหลักนั้น พบว่า ประชากรโลก ๑ ใน ๒ คน 
หรือประมาณครึ่งหนึ่งมีอคติต่อผู้สูงอายุในมุมอย่างใดอย่างหนึ่ง และการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ 
มีอยู่และเกิดข้ึนอย่างแพร่หลายมากในสังคม จนคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าแปลก และไม่มีใครทักท้วง และเป็นอุปสรรค
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ โดยผู้สูงอายุมักถูกมองว่าอ่อนแอและเปราะบาง 
แต่ในความเป็นจริง ผู ้ส ูงอายุสามารถให้การช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนอย่างดีและไม่สามารถทดแทนได้ 
สามารถเป็นผู้น าชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับสังคมที่ลุ่มลึก และสามารถจัดการกับความไม่ยุติธรรมในด้านต่าง ๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ สังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและหันมารับฟัง
เส ียง มุมมอง และความเชี ่ยวชาญของผู ้ส ูงอายุ ให้มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อน าไปสู ่การก าหนดและเปลี ่ยนแปลง 
ทางด้านนโยบายในระดับรัฐ โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบที่มากที่สุดต่อผู้สูงอายุ และต้องเสริมสร้างระบบ 
ความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปัจจุบัน ยังไม่มี
ระบบการรับรองที่ชัดเจนต่อการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ  นอกจากนี้ ยังไม่มีพันธกรณีที่ชัดเจน
ส าหร ับรัฐในการด าเนินมาตรการเชิงรุกเพื ่อขจัดการ เลือกปฏิบัติและผลที ่ตามมาจากการเลือกปฏิบัติ  
ซึ ่งเป็นช่องว่างที ่ส าคัญมากในกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข จึงสมควรมี
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เน้นในเรื ่องสิทธิของผู ้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยที่ปีนี้เป็นปีเริ ่มต้น ทศวรรษของ
สหประชาชาติว่าด้วยสูงอายุที ่มีสุขภาวะ (United Nations Decade of Healthy Aging) จึงถือเป็นโอกาสดี       
ในการผลักดันเรื่องนี้ให้ส าเร็จ เพื่อสังคมที่มีความเท่าเทียม เป็นมิตร มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน ปลอดภัย และยุติธรรม
ที่ครอบคลุมมากขึ้นส าหรับคนทุกกลุ่ม 
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ตัวอย่างการน าเสนอความเห็นของผู้สูงอาย ุ
(๑) นาย Adolf Ratska 
นาย Adolf Ratska ผู้สูงอายุชาวสวีเดน ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เป็นผู้ป่วยและเป็นคนพิการมานาน

มากกว่า ๖๐ ปี โดยด ารงชีวิตอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดสวัสดิการให้ มีผู้ช่วยดูแลในการให้ยาและอาหาร ซึ่งสมาชิก 
ในครอบครัวไม่สามารถท าได้ เมื่อเป็นผู้สูงอายุก็สามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตได้ โดยปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในสถานที่พัก
ของคนชรา และมีการสนับสนุนการด ารงชีวิต รวมทั้งสามารถท างานได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ โดยเคยท างาน
เป็นนักวิจัยในด้านการช่วยเหลือคนพิการในชุมชน โดยได้รับทุนและสามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยได้ โดย นาย Adolf 
Ratska กล่าวว่า ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมจากรัฐบาลสวีเดนอย่างดี และนับว่าชีวิตไดถู้กเติมเต็ม แม้จะมี
ทั้งความพิการและความชราก็ตาม อย่างไรก็ตาม โดยนาย Adolf มีข้อเสนอแนะต่อการจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ดังนี้ 

- รัฐจ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการสนับสนุนตลอดทุกช่วงชีวิตตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
ที่ไม่ยึดตามอายุ ซึ่งไม่มีใครต้องการเป็นภาระของครอบครัวและไม่มีใครต้องการอยู่บ้านพักคนชราหากไมจ่ าเป็น 
ดังนั้น รัฐจึงต้องด าเนินการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ 

- การจัดให้มีบ้านพักอาศัยฟรีได้ในชุมชนโดยไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเท่านั้น  
- ควรมีการจดัต้ังสถาบันที่อยู่อาศัย (Residential Institution) ที่มีการดูแลที่ครบวงจรเพื่อป้องกนั

การถูกละเมิด การถูกทอดทิ้งละเลย หรือการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว 
(๒) นาง Rosita Chit Lacson  
นาง Rosita Chit Lacson ผู ้ส ูงอายุชาวฟิลิปปินส์  ซึ ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู ้ส ูงอายุแห่งฟิลิปปินส ์  

ได้กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์ไม่มีระบบเงินบ านาญในการดูแลเมื่อสูงอายุ โดยมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้สูงอายุในฟิลิปปินส์เป็นผู้หญิง และด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์ที่มีความเปราะบาง การดูแล 
ด้านสาธารณสุขที่ไม่ดี โดยหากต้องการการดูแลที่ดีกว่าจะต้องท าประกันชีวิต นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้สูงอายุในเขตเมืองส่วนใหญ่ต้องไม่อยู่โดดเดี่ยว แต่จะต้องท างานบ้านและ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ในฟิลิปปินส์จึงไม่ค่อยมีเรื่องการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ ในบริบท 
ของครอบครัวและชุมชนมากนัก อย่างไรก็ตาม รัฐควบคุมไม่ให้ผู้สูงอายุเดินทางโดยรถสาธารณะเพื ่อป้องกัน  
การติดเชื้อ ห้ามไม่ให้ซื้อสินค้าในร้านขายอาหารสดและร้านขายยา ห้ามผู้สูงอายุเข้าไปในอาคารของหน่วยงาน 
ของรัฐ และรัฐให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนก่อน ซึ่งหลายอย่างถือเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐดูแล ทั้งนี้ นาง Rosita 
Chit Lacson เห็นว่า รัฐควรมีกิจกรรมหรือโครงการในการสร้างความตระหนัก ภายในครอบครัวเกี ่ยวกับ
ความส าคัญของการฉีดวัคซีนและการแนะน าเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาด 
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๓) นาย Edgardo Corts 
นาย Edgardo Corts ผู้สูงอายุชาวอาร์เจนตินาและผู้ติดเชื้อ HIV ได้เล่าถึงการถูกเลือกปฏิบัติซึ่งเริ่มขึ้น

ตัง้แต่เมื่อ ๓๐ ปีก่อน ที่ถูกพบว่าติดเช้ือ HIV และจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของตน โดยมีการรวมกลุ่ม
กับผู้ติดเช้ือ HIV ภายในประเทศ จนน าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและกฎหมายภายในประเทศ และปัจจุบัน
ได้ขยับมาต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งเกิดจากการถูกเลือกปฏิบัติเช่นกัน นาย Edgardo Corts กล่าวว่า  
สิ ่งส  าคัญ คือ ผ ู ้ส ูงอายุต้องมีสิทธิได้รับการศึกษา มีส ุขภาพที ่ด ี และมีท ี ่อยู ่อาศัย โดยจะผลักดันวาระ  
เรื่องการสนับสนุนสิทธิของผู้สูงอายุในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Inter-American 
Commission on Human Rights) ต่อไป 

 
ผู้แทนหน่วยงานภายใต้กรอบของสหประชาชาติ 
(๑) นาง Claudia Mahler ผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย 

(UN Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons)  
กล่าวถึงข้อมูลตามรายงานที่ผู้เช่ียวชาญอิสระไดจ้ัดท าข้ึนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุมีเกิดข้ึนในหลายประเด็น ระดับ และมิติ ซึ่งขัดขวาง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น เพศสภาวะของผู้หญิง ความพิการ ความยากจน การอาศัยอยู่ในเขตชนบท 
ที่ห่างไกล ความไม่เท่าเทียมที่มาจากอัตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถ ชาติพันธุ์ และมิติอื่น ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการมีส่วนร่วมในสังคม 

- ฐานคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
วัยและอายุ 

- มีช่องว่างของการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ การไม่มีกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ในการคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อที่รัฐจะได้มีแนวทางและมาตรการที่สอดคล้องในทางปฏิบัติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น  
ที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ 

- การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการก าหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับตนมีความส าคัญมาก เช่น  
การจัดการกับปัญหาระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในผู้ถือ 
สิทธิหรือผู้มีสิทธิ (human rights holder) เพื่อความเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่น ๆ  ในสังคม ได้แก่ การเข้าถึงขอ้มูล 
การมีโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการด ารงชีวิต การบริการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การมีช่องทาง
ส าหรับการร้องเรียน นอกกจากนั้น การใช้มาตรการการอยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัยยังท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับ 
การดูแลไดอ้ย่างทั่วถึง 
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- ผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วมในสังคม ต้องการการพูดคุยและมีพื้นที่เรียนรู้สิ่งใหม่หรือการร่วมท า
กิจกรรมใหม่ ๆ  

- ความจ าเป็นในการมีผู้ช่วยดูแลเมื่อยามชรา ซึ่งอาจจะเป็นบทบาทภายในครอบครัว ชุมชน หรือ
สถาบันที่ด าเนินการโดยรัฐ  

- แนวคิดระหว่างวัย (intergeneration approach) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในแง่การสอนหรือ 
การพูดคุยระหว่างคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุ และการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ เพราะทุกคนต้องเป็นผู้สูงอายุ  
ในวันข้างหน้า  

- รัฐจะต้องเริ่มโดยการจัดท านโยบายและมาตรการในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
วัยและอายุ และสังคมต้องร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ตอนนี้ 
  (๒) นางสาว Anita Pipan ผู ้แทนถาวรสาธารณรัฐสโลวีเนียประจ าสหประชาชาติและองค์การ
ระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา 

กล่าวว่า สโลวีเนียเป็นประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุทั้งภายในประเทศและ
ทั่วโลกอย่างเข้มแข็งเป็นเวลานานมากกว่าทศวรรษ ซึ่งรายงานระดับโลกว่าด้วยการเหยียดอายุ (United Nations 
Global Report on Ageism) ที ่จ ัดท าร่วมกันโดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติ เป ็นเอกสารที ่มีประโยชน์มาก 
ในการน าไปสู ่ขั ้นตอนการเจรจาต่อรอง (negotiation) ร่วมกัน น าโดยสโลวีเนีย บราซิล และอาร์เจนตินา  
เพื่อจัดท าข้อมติ (resolution) ซึ่งถือเป็นข้อมติแรก ๆ ของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งมุ่งในประเด็น
การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ 

สาระส าคัญของร่างข้อมต ิได้แก่ การให้รัฐมีมาตรการในการป้องกันการเลอืกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและ
อายุและการให้รัฐต้องจัดท ารายงานตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนให้มีตราสาร
ระหว่างประเทศในการคุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุ และ ทั้ง ๓ ประเทศ พยายามที่จะท างานร่วมกับข้าหลวงใหญ่  
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการจัดการประชุมรัฐสมาชิกต่าง ๆ เพื่ออภิปรายร่วมกันในประเด็นเหล่านี้ 
ซึ่งการเจรจาได้รับผลตอบรับเชิงบวกอย่างมากจากรัฐสมาชิก โดยก่อนที่ร่างข้อมติดังกล่าวจะได้รับการลงมติ
รับรองจะต้องมีการเจรจาและการมีส่วนร่วมที่มากยิ่งข้ึนร่วมกับทุกภาคส่วน  

(๓) นางสาว Alana Officer ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) 
กล่าวถึงสาระส าคัญในรายงานระดับโลกว่าด้วยการเหยียดอายุ (United Nations Global Report on 

Ageism) โดยกล่าวว่า เอกสารดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการป้องกันการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและ
อายุ ได้แก่  

- การส่งเสริมการสื ่อสารระหว่างรุ ่น (intergeneration) ซึ ่งช่วยลดอคติและการเหมารวม  
ระหว่างคนแต่ละช่วงวัย      



- ๗ - 
 

- การให้การศึกษาหรือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องส าคัญมาก  
- ความจ าเป็นของการมีนโยบายทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เช่น การมีตราสารที่มี 

ผลผูกพันว่าด้วยสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้แนวคิดดังกล่างได้รับการรณรงค์ในระดับโลกภายใต้โครงการรณรงค์ระดับ
โลกเพื่อต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ  หัวข้อ “การเหยียดอายุที่ผ่านทุกช่วงวัย” (Ageism 
through the ages) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุสากลแห่งสหประชาชาติ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ซึ่งเป็นวันเด็กโลก 

 
-------------------------------------------------- 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

ส านักสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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