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“ วนัสตร�สากล International Women's Day ”

“วันสตร�สากล” หร�อ International Women's Day เดิมเร �ยก
วันสตร�แรงงานสากล (International Working Women's Day) 
ตรงกับวันที ่8 มีนาคม ของทกุป� จดัขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสําคัญของผู้หญิงทัว่โลก
ทกุเชือ้ชาติ ศาสนา อาชพี เป�นการแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคทางชวี�ต ความเทา่เทยีม
ในสังคม ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิง รวมถึงความสําเรจ็ ความก้าวหน้าของผู้หญิง
ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเป�นกิจกรรมเพื่อรณรงค์เร �ยกรอ้งต่อสู้
เพื่อความเป�นธรรมและความเสมอภาค



ประวัติ “วันสตร�สากล” International Women's Day

วันที ่8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ.2400) เกิดเหตุการณ์กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รฐันิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมร�กา 
ได้พากันประทว้งให้นายจา้งเพิ่มค่าจา้ง และเร �ยกรอ้งสิทธ ิมีผู้หญิงจาํนวน 119 คน ต้องเสียชวี�ตจากเหตุการณ์น้ี จากการทีมี่คน
ลอบวางเพลงิเผาโรงงานทีพ่วกเธอน่ังชุมนุมกันอยู่ 

จากน้ันป� ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมร�กา ทนไม่ไหวต่อการ
เอารดัเอาเปร�ยบ กดขี่ทารุณของนายจา้งทีใ่ชง้านเยี่ยงทาส ต้องทาํงานหนักถึงวันละ 16 - 17 ชัว่โมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกัน
การใชแ้รงงานใด ๆ  เป�นผลให้เกิดความเจบ็ป�วย ล้มตายในระยะเวลาอันรวดเรว็ แต่ได้รบัค่าแรงเพียงน้อยนิด และหากต้ังครรภ์
จะถูกบีบบังคับให้ลาออก หร�อถูกไล่ออก



"คลารา่ เซทคิน" (CLARA ZETKIN) นักการเมืองสตร�
สายแนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมันปลุกระดมกรรมกรสตร� ด้วย
การนัดหยุดงานในวันที ่8 มีนาคม ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) พรอ้มกับ
เร �ยกรอ้งให้นายจา้งลดเวลาการทาํงานลงเหลือวันละ 8 ชัว่โมง 
ให้ปรบัสวัสดิการทกุด้าน และให้สตร�มีสิทธอิอกเสียงเลือกต้ัง 

การเร �ยกรอ้งครัง้น้ีไม่ประสบผลสําเรจ็ เน่ืองจากมีแรงงานหญิง
หลายรอ้ยคนถูกจบักุม ทาํให้สตร�ทัว่โลกสนับสนุนการกระทาํ    
ของ "คลารา่ เซทคิน" และเป�นการจุดประกายให้สตร�ทัว่โลก
เร �ม่ตระหนักถึงสิทธขิองตัวเองมากขึ้น

ต่อมาวนัที ่8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิง
กว่า 15,000 คน รว่มเดินขบวนทัว่รฐันิวยอรก์ เร �ยกรอ้งให้ยุติ   
การใชแ้รงงานเด็ก โดยมีคําขวัญการรณรงค์ว่า "ขนมป�งกับดอกกุหลาบ" 
ซึง่หมายถึง การได้รบัอาหารทีพ่อเพียงพรอ้ม ๆ กับคุณภาพชวี�ตทีดี่

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

คลารา่ เซทคิน (CLARA ZETKIN)



วันที ่8 มีนาคม ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตร� กลุ่มน้ีได้ประสบผลสําเรจ็ เม่ือมีตัวแทน 
สตร�จาก 17 ประเทศ เข้ารว่มประชุมสมัชชาสตร�สังคมนิยม ครัง้ที ่2 ทีเ่มืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ทีป่ระชุม
ได้ประกาศรบัรองข้อเร �ยกรอ้ง ของกรรมกรสตร� ในระบบสาม 8 คือ

1. ลดเวลาทาํงานเหลือวันละ 8 ชัว่โมง
2. ให้เวลาศึกษาหาความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 8 ชัว่โมง
3. 8 ชัว่โมง เป�นเวลาพักผ่อน พรอ้มกันน้ีได้ปรบัค่าแรงของแรงงานหญิงให้เทา่เทยีมกับแรงงานชาย 

และมีการคุ้มครองสวัสดิการสตร�และแรงงานเด็ก  ได้รบัรองข้อเสนอของ "คลารา่ เซทคิน" ด้วยการกําหนดให้วันที ่8 มีนาคม ของทกุป�
เป�น "วันสตร�สากล"
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ผลจากที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ทาํให้มีการจดักิจกรรมวันสตร�สากล ขึ้นเป�นครัง้แรก
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ประเทศออสเตร�ย เดนมารก์ เยอรมนี และสว�ตเซอรแ์ลนด์ มีประชาชนทัง้หญิง ชาย
มากกว่า 1 ล้านคน เข้ารว่มการชุมนุมเร �ยกรอ้งสิทธใินการทาํงาน การเข้ารบัการอบรมว�ชาชพี และให้ยุติการแบ่งแยกการทํางาน 
ป�ถัดมาได้มีการจดักิจกรรม วันสตร�สากลเพิ่มขึ้นในประเทศฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด์ และสว�เดน 

ป� ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456) มีการจดัชุมนุมวันสตร�สากลที่ประเทศรสัเซยีเป�นครัง้แรก ทีน่ครเซนต์ป�เตอรเ์บอรก์
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ความสําคัญของวันสตร�สากล

การกําหนดให้มีวันสตร�สากลเพื่อเป�นการตระหนักรว่มกันและให้คุณค่าทางประวัติศาสตรก์ารต่อสู้ของผู้ใชแ้รงงานหญิง 
และสืบทอดเจตนารมย์ทีต้่องการให้ผู้หญิงได้รบัการปกป�องคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชวี�ต
ด้านต่าง ๆ ผู้ใชแ้รงงานต้องได้รบัการดูแลด้านสวัสดิการ สุขภาพ ความปลอดภัยในการทาํงาน รวมทัง้ต้องได้รบั
การปฏิบัติอย่างให้เกียรติ เสมอภาค เทา่เทยีมในฐานะทีผู้่หญิงเป�นสมาชกิในสังคม



วันสตร�สากลในประเทศไทย

วันสตร�สากลในประเทศไทย

ประเทศไทยเป�นสมาชกิขององค์การสหประชาชาติ แสดงเจตนารมณ์ทีมุ่่งให้เห็นความสําคัญของสตร� เม่ือวันที ่8 มีนาคม 2532 
ประเทศไทยได้ก่อต้ังคณะกรรมการส่งเสร�มและประสานงานสตร�แห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป�นทางการ สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร� 
เพื่อส่งเสร�มและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทัง้ระลึกถึงความเป�นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ความเสมอภาค ยุติธรรม 
สันติภาพ และการพัฒนา 

นับต้ังแต่น้ันมาวันที ่8 มีนาคม ของทกุป� ประเทศไทยมีการจดักิจกรรมเน่ืองในวันสตร�สากล โดยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะจดั
นิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนรูจ้กั และเห็นความสําคัญของวันสตร�สากล



ดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ “วันสตร�สากล” 

ดอกไม้สัญลักษณ์วันสตร�สากล คือ "ดอกมิโมซา่สีเหลือง" 
เป�นตัวแทนของความอ่อนโยนของผู้หญิง แต่แข็งแกรง่ในคราวเดียวกัน 
เน่ืองจากเติบโตชว่งฤดูหนาวทา่มกลางความหนาวเย็น แต่สามารถอยูร่อด
จนผ่านฤดูหนาว และผลดิอกในชว่งเดือนมีนาคม ซึง่ตรงกับเดือนของ
วันสตร�สากล 

นอกจากดอกมิโมซา่สีเหลือง หลายประเทศในยุโรปนิยมใช้
ดอกทวิลิป ดอกกุหลาบ หร�อดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ มาเป�นสัญลักษณ์ด้วย



สัญลักษณ์วันสตร�สากล ประกอบด้วย สีม่วง สีขาว และสัญลักษณ์ของว�นัส ซึง่มีความหมาย ดังน้ี
สีม่วง หมายถึง ความยุติธรรมและศักด์ิศร�
สีขาว หมายถึง ความบร�สุทธิ์
ว�นัส  หมายถึง สัญลักษณ์แห่งสตร� 
ตัวอย่าง สัญลักษณ์วันสตร�สากล มีดังน้ี

สัญลักษณ์ “วันสตร�สากล” 



กิจกรรมวันสตร�สากล

การจดักิจกรรมวันสตร�สากล ในแต่ละประเทศ ดังน้ี

- การประกาศให้เป�นวันหยุดราชการในหลายประเทศ เชน่ ประเทศรสัเซยี 
เดนมารก์ ออสเตร�ย เยอรมนี และสว�ตเซอรแ์ลนด์ เป�นต้น

- ประเทศสหรฐัอเมร�กา ประธานาธบิดี กล่าวถ้อยคําแถลงทกุป� เพื่อ
ยกย่องความสําเรจ็ของสตร�อเมร�กัน

- ประเทศรสัเซยี อิตาลี นิยมเฉลิมฉลองด้วยการให้ดอกไม้กัน 
- ประเทศจนี ผู้หญิงได้รบัวันหยุดคร�ง่วัน ในหลายบร�ษัท ตามคําแนะนํา

ของสภาแห่งรฐั
- หน่วยงานเอกชนหลายแห่ง มีการเปลี่ยนโลโก้ให้สอดคล้องกับวันสตร�สากล

เชน่ McDonald’s กลับหัวโลโก้ของป�ายหน้ารา้นจาก M เป�น W ทีส่าขาเมือง 
Lynwood California และอีกกว่า 100 สาขาทัว่ประเทศสหรฐั ฯ , Google 
เปลี่ยน Google doodle ให้เป�นรูปน่ารกั ๆ สอดคล้องกับวันสตร�สากล , 
Netflix ทาํว�ดีโอรบัวนัสตร�สากล เป�นต้น



กิจกรรมวันสตร�สากลในประเทศไทย ประจาํป� 2565

ประเทศไทย มีการจดักิจกรรมเน่ืองในวันสตร�สากล ของหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชนหลายแห่ง เพื่อเป�นการให้ความสําคัญกับสตร�ที่มีบทบาทในสังคม       
การประกาศเกียรติคุณแก่สตร�ดีเด่นประจาํป� การมอบโล่เกียรติคุณ หร�อเกียรติบัตร 
เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรติสตร �ผู้สรา้งประโยชน์สาขาอาชพีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม
การยื่นข้อเสนอเพื่อเร �ยกรอ้งสิทธต่ิาง ๆ ของสตร� ประเด็นสิทธติามกฎหมาย เชน่

- นายกรฐัมนตร� พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา กล่าวคําปราศรยัเน่ืองในโอกาส
วันสตร�สากล ประจาํป� 2565 เม่ือวันอังคารที ่8 มีนาคม 2565ณ ตึกไทยคู่ฟ�า ทาํเนียบรฐับาล 
มีใจความสําคัญ ดังน้ี “...กิจกรรมวันสตร�สากลป� 2565 จดัขึ้นภายใต้แนวคิด “เสร�มพลังสตร� 
รว่มตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของสตร�ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พรอ้ม ๆ กับ
การสรา้งโอกาสและสนับสนุนให้สตร�มีพื้นทีใ่นการแสดงความคิดเห็น และสามารถ
ตัดสินใจรว่มได้อย่างเท่าเทียม รฐับาลได้ส่งเสร�มการพัฒนาบทบาทและยกระดับ
ศักยภาพของสตร�ในสาขาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเทา่เทยีมทางสังคมสําหรบัสตร�ในทกุมิติ มุ่งหวังให้สตร�ทกุคนมีความปลอดภัย
ในชวี�ตและทรพัย์สิน ได้รบัการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธสิตร�อย่างยุติธรรม นําไปสู่
การมีคุณภาพชวี�ตทีดี่และสามารถดํารงชวี�ตรว่มกันในสังคมอย่างสันติสุข...”



กิจกรรมวันสตร�สากลในประเทศไทย ประจาํป� 2565 (ต่อ)

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ โดยกรมกิจการสตร�
และสถาบันครอบครวั ซึง่เป�นหน่วยงานทีมี่ภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ
การคุ้มครองพิทกัษ์สิทธสิตร� จดังานวันสตร�สากลขึ้น เม่ือวันที ่8 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ มีนายกรฐัมนตร� พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
เป�นประธานในพิธเีป�ดงานวันสตร�สากล ประจาํป� 2565 ภายใต้แนวคิด "เสร�มพลังสตร� 
รว่มตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม" พรอ้มกับ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตร� บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 
จากทัว่ประเทศ จาํนวน 16 สาขา รวมจาํนวน 57 รางวัล มีการจดังานในรูปแบบ 
New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโคว�ด - 19 
โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live streaming เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้มีส่วนรว่ม
ในการรบัรู ้และตระหนักถึงความสําคัญของพลังสตร�ไทย
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- ผู้ประสานงานคณะทาํงานเคร�อข่ายองค์กรเด็กและสตร� พรอ้ม
ด้วยมูลนิธเิพื่อนหญิง มูลนิธ ิพิทกัษ์สตร� มูลนิธชุิมชนไท มูลนิธเิพื่อการ
พัฒนาเด็ก และเคร�อข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ
จงัหวัดชายแดนใต้ ยื่นข้อเร �ยกรอ้ง 8 ข้อต่อรฐับาล เชน่ ขอให้จดัทาํแผนการ
ติดตามความก้าวหน้า เรง่รดัคดีเก่ียวกับเพศ เน้ือตัวรา่งกาย คดีครอบครวั และ
การค้ามนุษย์ส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับเด็ก สตร� ขอให้ตํารวจยกระดับคดีเพศ 
ความรุนแรงในครอบครวั การค้ามนุษย์เป�นคดีพิเศษสําคัญเทา่เทยีมกับ
คดียาเสพติด และอาชญากรรมรา้ยแรง รฐับาลต้องไม่สนับสนุน หร�อ
ผลักดันสถานบร�การทางเพศ บ่อนการพนัน บุหร�ไ่ฟฟ�า ให้เป�นเร �อ่งถูก
กฎหมายเพื่อจดัเก็บภาษี เป�นต้น

- คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย หร�อ คสรท. ประกาศเจตนารมย ์
และยื่นข้อเสนอต่อรฐับาล เพื่อเร �ยกรอ้งให้แก้ไขป�ญหาตรงความต้องการ
ของผู้ใชแ้รงงานหญิง ตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization) หร�อ ILO เชน่ การให้ผู้หญิง
มีสิทธิล์าคลอดได้ 180 วัน และผู้ชายดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วัน 
โดยได้รบัค่าจา้งตามจร�ง 100% และกําหนดให้วันที ่8 มีนาคมของทกุป�
เป�นวันหยุดตามประเพณี เป�นต้น



ขอบคุณข้อมูลจาก

- https://th.wikipedia.org/
- https://www.thaiwomen.or.th/en/knowledge_women_inter
- https://www.thaipost.net/general-news/
- https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/
- https://www.nanitalk.com/interesting-story/important-day/
- https://howemagazine.com/
- https://www.naewna.com/lady/
- https://www.khaosod.co.th/newspaper/
- https://www.thaigov.go.th/news/
- https://e-library.siam.edu/international-womens-day/
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