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“ วันสตร�สากล International Women's Day ”

“วันสตร�สากล” หร�อ International Women's Day เดิมเร�ยก

วันสตร�แรงงานสากล (International Working Women's Day)

ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกป� จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสําคัญของผู้หญิงทัว่ โลก

ทุกเชือ
้ ชาติ ศาสนา อาชีพ เป�นการแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคทางชีว�ต ความเท่าเทียม

ในสังคม ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิง รวมถึงความสําเร็จ ความก้าวหน้าของผู้หญิง

ด้ า นสั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และเป�น กิ จ กรรมเพื่ อ รณรงค์ เร�ย กร้อ งต่ อ สู้
เพื่อความเป�นธรรมและความเสมอภาค

ประวัติ “วันสตร�สากล” International Women's Day

วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ.2400) เกิดเหตุการณ์กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ได้พากันประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเร�ยกร้องสิทธิ มีผู้หญิงจํานวน 119 คน ต้องเสียชีว�ตจากเหตุการณ์นี้ จากการทีม
่ ีคน
ลอบวางเพลิงเผาโรงงานทีพ
่ วกเธอนัง่ ชุมนุมกันอยู่
จากนั้นป� ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมร�กา ทนไม่ไหวต่อการ
เอารัดเอาเปร�ยบ กดขี่ทารุณของนายจ้างทีใ่ ช้งานเยี่ยงทาส ต้องทํางานหนักถึงวันละ 16 - 17 ชัว่ โมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกัน
การใช้แรงงานใด ๆ เป�นผลให้เกิดความเจ็บป�วย ล้มตายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ได้รบ
ั ค่าแรงเพียงน้อยนิด และหากตั้งครรภ์
จะถูกบีบบังคับให้ลาออก หร�อถูกไล่ออก

ประวัติ “วันสตร�สากล” International Women's Day (ต่ อ)
"คลาร่า เซทคิ น" (CLARA ZETKIN) นักการเมืองสตร�
สายแนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมันปลุกระดมกรรมกรสตร� ด้วย
การนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) พร้อมกับ
เร�ยกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทํางานลงเหลือวันละ 8 ชัว่ โมง
ให้ปรับสวัสดิการทุกด้าน และให้สตร�มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
การเร�ยกร้องครัง้ นี้ไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากมีแรงงานหญิง
หลายร้อยคนถูกจับกุม ทําให้สตร�ทวั่ โลกสนับสนุนการกระทํา
ของ "คลาร่า เซทคิน" และเป�นการจุดประกายให้สตร�ทวั่ โลก
เร�ม
่ ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

คลาร่า เซทคิ น (CLARA ZETKIN)

ต่อมาวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิง
กว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวนทัว่ รัฐนิวยอร์ก เร�ยกร้องให้ยุติ
การใช้แรงงานเด็ก โดยมีคําขวัญการรณรงค์ว่า "ขนมป�งกั บดอกกุหลาบ"
ซึง่ หมายถึง การได้รบ
ั อาหารทีพ
่ อเพียงพร้อม ๆ กับคุณภาพชีว�ตทีด
่ ี

ประวัติ “วันสตร�สากล” International Women's Day (ต่ อ)

วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตร� กลุ่มนี้ได้ประสบผลสําเร็จ เมื่อมีตัวแทน
สตร�จาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตร�สังคมนิยม ครัง้ ที่ 2 ทีเ่ มืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ทีป
่ ระชุม
ได้ประกาศรับรองข้อเร�ยกร้อง ของกรรมกรสตร� ในระบบสาม 8 คือ
1. ลดเวลาทํางานเหลือวันละ 8 ชัว่ โมง
2. ให้เวลาศึกษาหาความรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 8 ชัว่ โมง
3. 8 ชัว่ โมง เป�นเวลาพักผ่อน พร้อมกันนี้ได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย
และมีการคุ้มครองสวัสดิการสตร�และแรงงานเด็ก ได้รบ
ั รองข้อเสนอของ "คลาร่า เซทคิน" ด้วยการกําหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกป�
เป�น "วันสตร�สากล"

ประวัติ “วันสตร�สากล” International Women's Day (ต่ อ)

ผลจากที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ทําให้ มีการจัดกิจกรรมวันสตร�สากล ขึ้นเป�นครัง้ แรก
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ประเทศออสเตร�ย เดนมาร์ก เยอรมนี และสว�ตเซอร์แลนด์ มีประชาชนทัง้ หญิง ชาย
มากกว่า 1 ล้านคน เข้าร่วมการชุมนุมเร�ยกร้องสิทธิในการทํางาน การเข้ารับการอบรมว�ชาชีพ และให้ยุติการแบ่งแยกการทํางาน
ป�ถัดมาได้มีการจัดกิจกรรม วันสตร�สากลเพิม
่ ขึ้นในประเทศฝรัง่ เศส เนเธอร์แลนด์ และสว�เดน
ป� ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456) มีการจัดชุมนุมวันสตร�สากลที่ประเทศรัสเซียเป�นครัง้ แรก ทีน
่ ครเซนต์ป�เตอร์เบอร์ก

ความสําคั ญของวันสตร�สากล
การกําหนดให้มีวันสตร�สากลเพื่อเป�นการตระหนักร่วมกันและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานหญิง
และสืบทอดเจตนารมย์ทต
ี่ ้องการให้ผู้หญิงได้รบ
ั การปกป�องคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีว�ต
ด้านต่าง ๆ ผู้ใช้แรงงานต้องได้รบ
ั การดูแลด้านสวัสดิการ สุขภาพ ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทัง้ ต้องได้รบ
ั
การปฏิบัติอย่างให้เกียรติ เสมอภาค เท่าเทียมในฐานะทีผ
่ ู้หญิงเป�นสมาชิกในสังคม

วันสตร�สากลในประเทศไทย

วันสตร�สากลในประเทศไทย
ประเทศไทยเป�นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แสดงเจตนารมณ์ทม
ี่ ุ่งให้เห็นความสําคัญของสตร� เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2532
ประเทศไทยได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสร�มและประสานงานสตร�แห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป�นทางการ สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร�
เพื่อส่งเสร�มและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทัง้ ระลึกถึงความเป�นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ความเสมอภาค ยุติธรรม
สันติภาพ และการพัฒนา
นับตั้งแต่น้ันมาวันที่ 8 มีนาคม ของทุกป� ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตร�สากล โดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจะจัด
นิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรูจ้ ก
ั และเห็นความสําคัญของวันสตร�สากล

ดอกไม้แห่งสั ญลัก ษณ์ “วันสตร�สากล”

ดอกไม้สัญลักษณ์วันสตร�สากล คือ "ดอกมิโ มซ่าสี เหลือง"
เป�นตัวแทนของความอ่อนโยนของผู้หญิง แต่แข็งแกร่งในคราวเดียวกัน
เนื่องจากเติบโตช่วงฤดูหนาวท่ามกลางความหนาวเย็น แต่สามารถอยูร่ อด
จนผ่านฤดูหนาว และผลิดอกในช่วงเดือนมีนาคม ซึง่ ตรงกับเดือนของ
วันสตร�สากล
นอกจากดอกมิโ มซ่าสี เหลือง หลายประเทศในยุโรปนิย มใช้
ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ หร�อดอกไม้ชนิดอื่นๆ มาเป�นสัญลักษณ์ด้วย

สั ญลั ก ษณ์ “วันสตร�สากล”
สัญลักษณ์วันสตร�สากล ประกอบด้วย สีม่วง สีขาว และสัญลักษณ์ของว�นัส ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
สีม่วง หมายถึง ความยุติธรรมและศักดิ์ศร�
สีขาว หมายถึง ความบร�สุทธิ์
ว�นัส หมายถึง สัญลักษณ์แห่งสตร�
ตั ว อย่าง สัญลักษณ์วันสตร�สากล มีดังนี้

กิ จกรรมวันสตร�สากล

การจัดกิจกรรมวันสตร�สากล ในแต่ละประเทศ ดังนี้
- การประกาศให้เป�นวันหยุดราชการในหลายประเทศ เช่น ประเทศรัสเซีย
เดนมาร์ก ออสเตร�ย เยอรมนี และสว�ตเซอร์แลนด์ เป�นต้น
- ประเทศสหรัฐอเมร�กา ประธานาธิบดี กล่าวถ้อยคําแถลงทุกป� เพื่อ
ยกย่องความสําเร็จของสตร�อเมร�กัน
- ประเทศรัสเซีย อิตาลี นิยมเฉลิมฉลองด้วยการให้ดอกไม้กัน
- ประเทศจีน ผู้หญิงได้รบ
ั วันหยุดคร�ง่ วัน ในหลายบร�ษัท ตามคําแนะนํา
ของสภาแห่งรัฐ
- หน่วยงานเอกชนหลายแห่ง มีการเปลี่ยนโลโก้ให้สอดคล้องกับวันสตร�สากล
เช่น McDonald’s กลับหัวโลโก้ของป�ายหน้าร้านจาก M เป�น W ทีส
่ าขาเมือง
Lynwood California และอีกกว่า 100 สาขาทัว่ ประเทศสหรัฐ ฯ , Google
เปลี่ยน Google doodle ให้เป�นรูปน่ารัก ๆ สอดคล้องกับวันสตร�สากล ,
Netflix ทําว�ดีโอรับวันสตร�สากล เป�นต้น

กิ จกรรมวันสตร�สากลในประเทศไทย ประจําป� 2565
ประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตร�สากล ของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนหลายแห่ ง เพื่อเป�นการให้ ความสําคั ญกั บสตร�ที่มีบทบาทในสังคม
การประกาศเกียรติคุณแก่สตร�ดีเด่นประจําป� การมอบโล่เกียรติคุณ หร�อเกียรติบัตร
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สตร�ผู้สร้างประโยชน์ สาขาอาชีพต่ าง ๆ รวมถึงกิจ กรรม
การยื่นข้อเสนอเพื่อเร�ยกร้องสิทธิต่าง ๆ ของสตร� ประเด็นสิทธิตามกฎหมาย เช่น
- นายกรัฐมนตร� พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวคําปราศรัยเนื่องในโอกาส
วันสตร�สากล ประจําป� 2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ตึกไทยคู่ฟ�า ทําเนียบรัฐบาล
มีใจความสําคัญ ดังนี้ “...กิจกรรมวันสตร�สากลป� 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสร�มพลังสตร�
ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศั กยภาพของสตร�ใ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ พร้อม ๆ กับ
การสร้างโอกาสและสนับสนุนให้สตร�มีพื้นทีใ่ นการแสดงความคิดเห็น และสามารถ
ตั ดสินใจร่วมได้ อย่างเท่าเทียม รัฐบาลได้ ส่งเสร�มการพัฒนาบทบาทและยกระดั บ
ศักยภาพของสตร�ในสาขาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางสังคมสําหรับสตร�ในทุกมิติ มุ่งหวังให้สตร�ทก
ุ คนมีความปลอดภัย
ในชีว�ตและทรัพย์สิน ได้รบ
ั การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตร�อย่างยุติธรรม นําไปสู่
การมีคุณภาพชีว�ตทีด
่ ีและสามารถดํารงชีว�ตร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข...”

กิ จกรรมวันสตร�สากลในประเทศไทย ประจําป� 2565 (ต่ อ)
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดยกรมกิจการสตร�
และสถาบันครอบครัว ซึง่ เป�นหน่วยงานทีม
่ ีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
การคุ้มครองพิทก
ั ษ์สิทธิสตร� จัดงานวันสตร�สากลขึ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุม ชัน
้ 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ มีนายกรัฐมนตร� พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป�นประธานในพิธเี ป�ดงานวันสตร�สากล ประจําป� 2565 ภายใต้แนวคิด "เสร�มพลังสตร�
ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" พร้อมกับ
มอบโล่ประกาศเกีย รติ คุณแก่ สตร� บุคคล และหน่วยงานองค์ กรดี เด่ น
จากทัว่ ประเทศ จํานวน 16 สาขา รวมจํานวน 57 รางวัล มีการจัดงานในรูปแบบ
New Normal ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคว�ด - 19
โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live streaming เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปได้มีส่วนร่วม
ในการรับรู ้ และตระหนักถึงความสําคัญของพลังสตร�ไทย

กิ จกรรมวันสตร�สากลในประเทศไทย ประจําป� 2565 (ต่ อ)
- ผู้ประสานงานคณะทํางานเคร�อข่ายองค์กรเด็กและสตร� พร้อม
ด้วยมูลนิธเิ พื่อนหญิง มูลนิธ ิ พิทก
ั ษ์สตร� มูลนิธชิ ุมชนไท มูลนิธเิ พื่อการ
พัฒนาเด็ก และเคร�อข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ
จังหวัดชายแดนใต้ ยื่นข้อเร�ยกร้อง 8 ข้อต่อรัฐบาล เช่น ขอให้จด
ั ทําแผนการ
ติดตามความก้าวหน้า เร่งรัดคดีเกี่ยวกับเพศ เนื้อตัวร่างกาย คดีครอบครัว และ
การค้ามนุษย์ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็ก สตร� ขอให้ตํารวจยกระดับคดีเพศ
ความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์เป�นคดีพิเศษสําคัญเท่าเทียมกับ
คดียาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรง รัฐบาลต้องไม่สนับสนุน หร�อ
ผลักดันสถานบร�การทางเพศ บ่อนการพนัน บุหร�ไ่ ฟฟ�า ให้เป�นเร�อ
่ งถูก
กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษี เป�นต้น
- คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หร�อ คสรท. ประกาศเจตนารมย์
และยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเร�ยกร้องให้แก้ไขป�ญหาตรงความต้องการ
ของผู้ใช้แรงงานหญิง ตามองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization) หร�อ ILO เช่น การให้ผู้หญิง
มีสิทธิล
์ าคลอดได้ 180 วัน และผู้ชายดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วัน
โดยได้รบ
ั ค่าจ้างตามจร�ง 100% และกําหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกป�
เป�นวันหยุดตามประเพณี เป�นต้น
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