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ลทัธมินุษยนยิมปรชัญาชวีติ 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, Shawlin 

 

ปรชัญาชวีติคอือะไร? 

ผูท้ีนั่บถอืปรัชญาชวีติ คอื ผูท้ีเ่ลอืกตามความคดิทีว่า่โลกจะเป็นไปอยา่งไร และรูว้า่อะไรคอืความ 

หมายของชวีติ คณุคา่ ขอ้ปฏบิัตใิดทีส่ าคัญส าหรับพวกเขา และสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หลังความตาย 

ปรัชญาชวีติ คอื การเห็นและเขา้ใจชวีติในเรือ่งความผดิและความถกูตอ้ง 

 

มนุษยนยิมปรชัญาชวีติคอือะไร? 

ปรัชญาชวีติในทางศาสนา คอื พระเจา้องคเ์ดยีวหรอืหลายองค ์เป็นศนูยก์ลางในศาสนา 

ผูท้ีนั่บถอืลทิธมินุษยนยิมปรัชญาชวีติ ไมเ่ชือ่เรือ่งพระเจา้ หรอืชวีติหลังความตาย พวกเขาเชือ่ใน

ความเป็นมนุษยท์ีม่คีวามรับผดิชอบ และสรา้งชวีติทีด่ใีหต้นเองและผูอ้ืน่ เพือ่ใหท้กุคนสามารถอยู่

รว่มกนัดว้ยเสรภีาพ ปราศจากความยากจน และรักษาธรรมชาต ิ

ชาวลัทธมินุษยปรัชญาชวีติบางคนเป็น ateister คอืทัง้ไมเ่ชือ่เรือ่งพระเจา้ และไมเ่ชือ่เรือ่งชวีติ

หลังความตาย 

แตช่าวลัทธมินุษยปรัชญาชวีติบางคนเป็น agnostikere คอื สงสยัในเรือ่งการมอียูจ่รงิของพระเจา้  
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Humanisme หมายถงึ ลัทธนิยิมมนุษยห์รอืเชือ่ในมนุษย ์

• ลัทธมินุษยปรัชญาชวีติมสีญัลักษณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัทั่วโลก 

• สญัลักษณ์น้ีถกูวาดขึน้เมือ่ปี ค.ศ 1965 มชีือ่วา่ Happy Human 

• สญัลักษณ์สือ่ถงึคนทีม่คีวามสขุและอสิระเสร ีโดยการยกมอืขึน้บนอากาศ หรอืความหมาย

ของตัว H คอื Happy หรอืความสขุทีโ่อบอยูร่อบโลก 

 

สิง่ส าคญัส าหรบัผูน้บัถอืลทัธมินุษยนยิมปรชัญาชวีติ 

• มนุษยเ์ป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาต ิเราจะดแูลทัง้มนุษยดว้ยกนัและธรรมชาตอิยา่งด ี

• “หลักปฏบิัต”ิ (Den gylne regel) คณุจะตอ้งปฏบิัตติอ่คนอืน่ในสิง่ทีค่ณุตอ้งการใหค้นอืน่

ปฏบิัตกิบัคณุ 

• มนุษยเ์รามคีวามรูส้กึในเรือ่งผดิชอบชัว่ด ีความฉลาด และความรูส้กึ ดังนัน้มนุษยจ์งึ

สามารถทีห่าค าตอบไดว้า่อะไรถกูและอะไรผดิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งการความชว่ยเหลอืจาก

พระเจา้หรอืทางศาสนา คอืความหมายของลัทธมินุายนยิมปรัชญาชวีติ 

 

สหภาพมนุษยนยิมและจรยิธรรมระหวา่งประเทศ 

• ลัทธมินุษยนยิมปรัชญาชวีติกอ่ตัง้หน่วยงานระหวา่งชาตขิึน้ทีเ่มอืงอัมสเตอรด์ัม ในปี ค.ศ. 

1952.  และมสีมาชกิมากกวา่สามลา้นคนใน 40 ประเทศ 

• IHEU ท างานเพือ่สทิธมินุษยชน และโอกาศทีท่กุคนจะมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ี

 

แถลงการณ์- อมัสเตอรด์มั  

แถลงการณ-์ อัมสเตอรด์มั เกีย่วกบัมนุษยนยิมปรัชญาชวีติ 7 ขอ้ คอื 

• มนุษยนยิม มจีรยิธรรม 

• มนุษยนยิม มเีหตมุผีล 

• มนุษยนยิม สนับสนุนประชาธปิไตยและสทิธมินุษญชน 

• มนุษยนยิม หมายถงึทัง้เสรภีาพสว่นบคุคล และทัง้หนา้ทีต่อ่สว่นรวม 

• มนุษยนยิม เป็นทางเลอืกหนึง่ของศาสนา 

• มนุษยนยิม ใหค้วามส าคัญตอ่จนิตนาการ การสรา้งสรรค ์และศลิปะ 
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• มนุษยนยิม หมายถงึทัง้การปฏบิัตติอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้ืน่ และตอ่ธรรมชาต ิ

 

สมาคมมนุษยนยิมและจรยิธรรมนอรเ์วย ์

HEF กอ่ตัง้ทีอ่อสโล ในปี ค.ศ. 1956 โดย ครสิเตยีน ฮรูน์ มสีมาชกิประมาณ 85 000 คน 

HEF ตอ้งการใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง เพราะเชือ่วา่มนุษยเ์กดิมาดว้ยอสิระภาพ เต็มไปดว้ยคณุคา่ 

และความคดิทีฉ่ลาดหลักแหลม  

 

สทิธมินุษยชนตามนโยบายขององคก์ารสหประชาชาตเิป็นสิง่ทีส่ าคญัขององคก์ร HEF 

HEF ท างานส าคัญดา้น 

• เสรภีาพทางปรัชญาชวีติส าหรับทกุคน 

• การปฏบิัตเิทา่เทยีมของไมใ่ชผู่นั้บถอืศาสนา 

• ผูท้ีช่อบเพศเดยีวกนัไดร้บัสทิธเิทา่เทยีมผูท้ีช่อบตา่งเพศ 

 

พธิกีรรมมนุษยนยิมปรชัญาชวีติ 

HEF ด าเนนิงานเรือ่งของพธิกีรรมทางมนุษยนยิมปรัชญาชวีติ ในการฉลองทีส่ าคัญๆของชวีติ 

พธิกีรรมสว่นมากจะจดัในสถานทีร่าชการ เชน่ ศาลากลางเมอืง ศนูยวั์ฒนธรรม และศนูยส์งัคม 

 

พธิกีารต ัง้ชือ่ส าหรบัเด็ก Navnefest 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, Simon Dannhauer 
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พธิกีารตัง้ชือ่ส าหรับเดก็เพือ่เป็นการตอ้นรับสูโ่ลก และฉลองทีเ่ด็กไดร้ับชือ่และความเป็นเอก

ลักษญข์องตน 

 

พธิศีลีมหาสนทิ Humanistisk konfirmasjon 

 

Bilde: Adobe Stock, CreaFoto 

พธิศีลีมหาสนทิของมนุษยนยิมปรัชญาชวีติ คอืหลกัสตูรการศกึษาเรือ่งจรยิธรรม และปรัชญา 

หลักสตูรจบลงดว้ยพธิกีรรมส าคัญ หนุ่มสาวทกุคนสามารถเลอืกพธิศีลีมหาสนทิแบบมนุษยนยิม

ปรัชญาชวีติได ้

 

พธิแีตง่งานของมนุษยนยิมปรชัญาชวีติ Humanistisk vigsel 

 

Bilde: Adobe Stock, Viktar Vysotski 
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• พธิแีตง่งานของมนุษยนยิมปรัชญาชวีติ เป็นเรือ่มฃงทีส่วยงาม และเต็มไปดว้ยบรรยากาศ

ทีด่ ีซึง่ถอืเป็นการฉลองทีค่นสองคนตดัสนิใจเลอืกกนัและกนั 

• พธิแีตง่งานเป็นพธิกีารทีจ่ัดใหท้ัง้คูบ่า่วสาวทีเ่ป็นเพศเดยีวกนั คูท่ีเ่ป็นเพศตา่งกนั  

• การจัดพธิกีารแตง่งานแบบมนุษญนยิมวทิยา ตอ้งมคีนหนึง่ของคูบ่า่วสาวเป็นสามาชกิของ 

HEF  

 

พธิฝีงัศพเป็นพธิกีรรมทีร่ะลกึถงึผูท้ ีเ่สยีชวีติ Gravferd 

 

Bilde: Adobe Stock, Syda Productions 

ไมม่สีถานทีฝั่งศพเฉพาะของมนุษยนยิมปรัชญาชวีติ ดังนัน้ศพผูเ้สยีชวีติจะฝังไวต้ามสถานทีฝั่ง

ศพในบรเิวณโบสถ ์

 

ดนตร,ี ศลิปะ และสถาปถัตยกรรมของมนุษยนยิมปรชัญาชวีติ 

ดนตร ีMusikk 

ชาวมนุษยนยิมปรัชญาชวีติไมม่ดีนตรพีเิศษเฉพาะตนเอง แตด่นตรแีละเพลงมเีน้ือหาทีถ่า่ยทอด

ถงึความสงบ ความมสีทิธเิทา่เทยีมกนั และความรักทีก่นั   

ศลิปะ Kunst 

สือ่ความหมายถงึคณุคา่ของมนุษย ์และความคดิของคนอืน่ๆ ในเรือ่งเกีย่วกบัมนุษย ์
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สถาปถัตยกรรม Arkitektur 

ใหค้วามส าคัญกบัคณุคา่ของมนุษย ์และสามารถสือ่ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บั

สิง่แวดลอ้ม มากกวา่สือ่เรือ่งของอ านาจและความสงา่งาม สถาปัถตยกรรมในทางมนุษยนยิม

ปรัชญาชวีติมุง่เนน้เพือ่ใหม้นุษยร์ูส้กึถงึการตอ้นรับ และความผาสขุในสถานที ่
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