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เรื่อง วันสตรีสากล (International Women's Day)

รายละเอียด

          วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่กรรมกรสตรี

โรงงานทอผาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดลุกฮือขึ้นเดินขบวนประทวงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนาย

จาง ที่เห็นผลผลิตสําคัญกวาชีวิตคน เริ่มตนครัง้แรกในปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) และมีการชุมนุมประทวงอีกใน

วนัเดยีวกนัในปี ค.ศ. 1907 และ ค.ศ. 1908 ตอมาในวนัเดยีวกนัในปี ค.ศ. 1910 ตวัแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได

เขารวมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครัง้ที่ 2 และประกาศใหวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล"

          ประวัติความเป็นมา ของ "วันสตรีสากล" เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผา รัฐนิวยอรก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดพากันลุกฮือประทวงใหนายจางเพิ่มคาจาง และเรียกรองสิทธิของพวกเธอ แตสุดทายกลับมีผู

หญิงถึง 119 คน ตองเสียชีวิตจากเหตุการณน้ี ดวยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนัง่ชุมนุมกันอยู

โดยเหตุการณทัง้หมดน้ีเกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400)

จากนัน้ในปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผาที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม

ไหวตอการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ทารุณของนายจางที่ใชงานพวกเธอเยี่ยงทาส เน่ืองจากกรรมกรหญิงเหลาน้ีตอง
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ทํางานหนักถึงวันละ 16-17 ชัว่โมง โดยไมมีวันหยุด ไมมีประกันการใชแรงงานใดๆ เป็นผลใหเกิดความเจ็บปวย

ลมตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตกลับไดรับคาแรงเพียงน อยนิด และหากตัง้ครรภก็ถูกไลออก

          ความอัดอัน้ตันใจจึงทําให "คลารา เซทคิน" นักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมันตัดสินใจ

ปลุกระดมเหลากรรมกรสตรี ดวยการนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1907 พรอมกับเรียกรองใหนายจางลด

เวลาการทํางานลงเหลือวันละ 8 ชัว่โมง อีกทัง้ใหปรับปรุงสวัสดิการทุกอยาง และใหสตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

ดวย

อยางไรก็ตาม แมการเรียกรองครัง้น้ีจะไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากมีแรงงานหญิงหลาย รอยคนถูกจับกุม แตก็

ทําใหสตรีทัว่โลกสนับสนุนการกระทําของ "คลารา เซทคิน" และเป็นการจุดประกายใหสตรีทัว่โลกเริ่มตระหนัก

ถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

ตอมาในวนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญงิกวา 15,000 คน รวมเดนิขบวนทัว่เมอืงนิวยอรก

เรียกรองใหยุติการใชแรงงานเด็ก โดยมีคําขวัญการรณรงควา "ขนมปังกับดอกกุหลาบ" ซึ่งหมายถึงการไดรับ

อาหารที่พอเพียงพรอมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีนัน่เอง

          จนกระทัง่ในวนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตรี กลมุน้ีก็ประสบผล

สําเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เขารวมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครัง้ที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน

ประเทศเดนมารก โดยในที่ประชุมไดประกาศรับรองขอเรียกรอง ของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คือ

ยอมใหลดเวลาทํางานเหลือวันละ 8 ชัว่โมง ใหเวลาศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชัว่โมง

และอีก 8 ชัว่โมงเป็นเวลาพักผอน พรอมกันน้ียังไดปรับคาแรงของแรงงานหญิงใหเทาเทียมกับแรงงานชาย และ

ยังมีการคุมครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกดวย ทัง้น้ียังไดรับรองขอเสนอของ "คลารา เซทคิน" ดวยการ

กําหนดใหวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล

          วนัสตรีสากล ไมไดเป็นเพยีงวนัที่กลมุสตรีทัว่โลกรวมฉลองกนัเทานัน้ แตเป็นวนัที่องคกรสหประชาชาติได

รวมเฉลิมฉลองดวย และอีกหลายประเทศไดกําหนดใหวันดังกลาวเป็นวันหยุดประจําชาติของตน กลุมสตรีจาก

ทุกทวีปไมวาจะแตกตางกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม ไดรวมตัวกันเพื่อฉลอง

วันสําคัญน้ี เพื่อรําลึกถึงความเป็นมาแหงการตอสูอันยาวนาน เพื่อใหไดมาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม

สันติภาพและการพัฒนา

          ผลจากการตัดสินใจของที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ทําใหมีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ขึ้นเป็นครัง้

แรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 ในประเทศออสเตรีย เดนมารก เยอรมนี และสวิตเซอรแลนด มีประชาชนทัง้

หญิงชายมากกวา 1 ลานคน เขารวมการชุมนุมเรียกรองสิทธิในการทํางาน การเขารับการอบรมในวิชาชีพ และให
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ยุติการแบงแยกในการทํางานในปีถัดมาไดมีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลเพิ่มขึ้นในประเทศฝรัง่เศส

เนเธอรแลนด และสวีเดน และในปี ค.ศ. 1913 มีการจัดชุมนุมวันสตรีสากลในรัสเซียเป็นครัง้แรก ที่นครเซนตปี

เตอรเบอรก แมวาจะถูกเจาหน าที่ตํารวจขัดขวางก็ตาม วันสตรีสากลไดจัดขึ้นโดยเชิดชูคําขวัญของขบวนการ

สันติภาพ ทัง้น้ีเพื่อตอตานสงครามที่กําลังคุกรุนอยูในยุโรปนับตัง้แตปีแรกๆ เป็นตนมา ความสําคัญของการฉลอง

วันสตรีสากลไดทวีมากขึ้น โดยมีสตรีในทวีปแอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกา เริ่มรวมมือกันเพื่อทบทวนความ

กาวหน าของการตอสูเพื่อสิทธิที่เทาเทียมกัน และเพื่อความกาวหน าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้พยายามผลัก

ดันใหมีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของ สตรีอยางสมบูรณ

          ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชกิองคการสหประชาชาติ ไดแสดงเจตนารมณที่จะปฏบิตัิตาม พนัธสญัญา

ตอเวทีโลกที่มุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยไดมีการดําเนินการทัง้ในแงกฎหมาย

นโยบาย มาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ผูใชแรงงานตองไดรับการดูแลในดาน

สวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน รวมทัง้ผูหญิงตองไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรติและเทาเทียม

ในฐานะที่ผูหญิงก็เป็นสมาชิก หน่ึงในสังคม

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-03-08

https://arit.kpru.ac.th/page_id/683/TH
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