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วธิกีารของปฏบิตักิารไรความรนุแรง 198 วธิ ี
วธิีการประทวงและจงูใจโดยไมใชความรนุแรง 
การออกแถลงการณอยางเปนทางการ 

1. สุนทรพจนตอสาธารณชน 

2. จดหมายตอตานหรือสนับสนุน 

3. คําประกาศโดยองคกรหรือสถาบัน 

4. แถลงการณลารายช่ือ 

5. แถลงการณกลาวหาและประกาศเจตนารมณ 

6. การลงช่ือรองเรียนโดยกลุมหรือมวลชน 
 
การสื่อสารโดยขยายฐานผูฟงเปนวงกวาง 

7. คําขวัญ การตูนลอเลียน และสัญลักษณ 

8. แบนเนอร โปสเตอร และการส่ือสารผานการจัดแสดงรูปแบบตาง ๆ  

9. ใบปลิว จุลสาร และหนังสือ 

10. หนังสือพิมพและวารสาร 

11. เทปบันทึกเสียง วิทยุ และโทรทัศน 

12. การเขียนขอความบนทองฟาและการเขียนขอความบนพ้ืนดิน 
 

การประกาศจดุยนืเปนกลุม 

13.  การต้ังคณะผูแทน 

14.  การใหรางวัลประชด 



15.  การวิ่งเตนเปนกลุม (group lobbying) 

16.  การประทวงหนาอาคาร 

17.  การจัดสาธิตเลือกต้ัง 
 

การแสดงออกเชงิสญัลักษณ 

18.  การแสดงธงหรือสีเชิงสัญลักษณ 

19.  การแสดงสัญลักษณผานเครื่องแตงกาย 

20.  การสวดมนตและพิธีกรรมศาสนา 

21.  การสงมอบส่ิงของเชิงสัญลักษณ 

22.  การเปลื้องผาประทวง 

23.  การทําลายทรัพยสินตนเอง 

24.  การใชแสงไฟเชิงสัญลักษณ 

25.  การแสดงภาพบุคคล 

26.  การวาดภาพประทวง 

27.  การทําปายหรือต้ังช่ือใหม 

28.  การใชเสียงสัญลักษณ 

29.  การทวงคืนสัญลักษณ 

30.  การใชทาทางหยาบคาย 
 
การกดดนัปจเจกบคุคล 



31.  การ "ตามหลอกหลอน" เจาหนาท่ี 

32.  การเยาะเยยเสียดสีเจาหนาท่ี 

33.  การตีสนิท 

34.  การสอดสองเฝาระวัง 
 

การแสดงและดนตร ี

35.  การใชอารมณขันผานละครส้ันเสียดสีและการแกลงอําคน 

36.  การแสดงละครและดนตรี 

37.  การรองเพลง 
 

การเดนิขบวน 

38.  การเดินสวนสนาม 

39.  ขบวนพาเหรด 

40.  ขบวนแหทางศาสนา 

41.  การเดินทางแสวงบุญ 

42.  ขบวนรถพาหนะ 
 

การใหเกียรตผิูเสียชีวิต 

43.  การไวอาลัยทางการเมือง 

44.  การจัดงานศพลอเลียน 



45.  การจัดงานศพเพ่ือประทวง 

46.  การคารวะหลุมฝงศพ 
 

การชุมนมุในทีส่าธารณะ 

47.  การชุมนุมคัดคานหรือสนับสนุน 

48.  การจัดเสวนาประทวง 

49.  การนัดประทวงโดยผูเขารวมพรางตัว 

50.  การบรรยายสาธารณะ 
 

 
การถอนตวัและการละทิง้ความเชือ่เดมิ 

51.  การเดินออก 

52.  การเงียบใส 

53.  การปฏิเสธรางวัล 

54.  การเพิกเฉยไมสนใจ 

 
วธิีการปฏเิสธความรวมมอืในสงัคม 

การอปัเปหบิคุคลตางๆ  

55.  การคว่ําบาตรทางสังคม 

56.  การคว่ําบาตรทางสังคมโดยเลือกประเด็น 



57.  การไมยอมมีเพศสัมพันธ 

58.  การขับไลออกจากกลุม 

59.  การออกคําส่ังหาม  
 

การปฏิเสธความรวมมือกบังานสงัคม ขนบประเพณ ีและสถาบนัตางๆ  

60.  การระงับกิจกรรมทางสังคมและกีฬา 

61.  การคว่ําบาตรกิจกรรมทางสังคมตางๆ 

62.  การนัดหยุดเรียน 

63.  การแหวกขนบสังคม 

64.  การถอนตัวจากสถาบันทางสังคม 
 

 
 

 
การถอนตวัจากระบบสงัคม 

65.  การเก็บตัวอยูในบาน 

66.  การไมใหความรวมมือในทางสวนตัวอยางเด็ดขาด 

67.  การนัดกันลาออกจากงาน 

68.  การหลบภัยในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 

69.  การหายตัวไปเปนกลุม 



70.  การอพยพเพ่ือประทวง (ฮิจเราะห) 

 

วธิีการไมใหความรวมมอืเศรษฐกจิ: (1) 
การคว่ําบาตรทางเศรษฐกจิ 
ปฏบิัตกิารโดยผูบรโิภค 

71.  การคว่ําบาตรโดยผูบริโภค 

72.  การงดบริโภคสินคาคว่ําบาตร 

73.  นโยบายรัดเข็มขัด 

74.  การหยุดจายคาเชา  

75.  การปฏิเสธท่ีจะเชา  

76.  การคว่ําบาตรโดยผูบริโภคท้ังประเทศ 

77.  การคว่ําบาตรโดยผูบริโภคนานาประเทศ 
 

ปฏบิัตกิารโดยคนงานและผูผลติ 

78.  การคว่ําบาตรโดยคนงาน 

79.  การคว่ําบาตรโดยผูผลิต 
 

 

 
ปฏบิัตกิารโดยพอคาคนกลาง 



80.  การคว่ําบาตรโดยผูคาสงและผูจัดสง 
 

ปฏบิัตกิารโดยเจาของและฝายผูจดัการ 

81.  การคว่ําบาตรโดยผูคาปลีก 

82.  การไมใหหรือไมขายทรัพยสิน 

83.  การระงับการจางงาน 

84.  การหยุดใหความชวยเหลือทางอุตสาหกรรม 

85.  การ “นัดหยุดงานใหญ” โดยพอคา 
 

ปฏบิัตกิารโดยผูถอืครองทรัพยากรทางการเงนิ 

86.  การถอนเงินฝากธนาคาร 

87.  การไมจายคาธรรมเนียม 

88.  การไมจายหนี้หรือดอกเบี้ย 

89.  การตัดแหลงเงินทุนหรือสินเช่ือ 

90.  การไมจายภาษี 

91.  การไมรับเงินจากรัฐบาล 
 

ปฏบิัตกิารโดยรฐับาล 

92.  การหามซื้อขายภายในประเทศ (domestic embargo) 

93.  การข้ึนบัญชีดําผูซื้อขาย 



94.  การคว่ําบาตรจากนานาชาติโดยประเทศผูขาย 

95.  การคว่ําบาตรจากนานาชาติโดยประเทศผูซื้อ 

96.  การคว่ําบาตรทางการคาโดยนานาชาติ 
 

วธิปีฏเิสธความรวมมอืเศรษฐกิจ: (2) การนดัหยดุงาน 
การนดัหยดุงานเชงิสญัลกัษณ 

97.  การนัดหยุดงานประทวง 

98.  การผละงานเพ่ือตอบโตสถานการณเฉพาะหนา 
 

การนดัหยดุงานโดยเกษตรกร 

99.  การนัดหยุดงานโดยชาวนา 

100. การนัดหยุดงานโดยคนงานในเทือกสวนไรนา 

 
การนดัหยดุงานโดยคนกลุมพเิศษ 

101. ปฏิเสธการบังคับเกณฑแรงงาน 

102. นักโทษนัดหยุดงาน 

103. ชางฝมือนัดหยุดงาน 

104. กลุมวิชาชีพนัดหยุดงาน 
 

การนดัหยดุงานทัว่ๆ ไปในภาคอุตสาหกรรม 



105. การนัดหยุดงานท้ังบริษัท  

106. การนัดหยุดงานท้ังกลุมอุตสาหกรรม 

107. การนัดหยุดงานเพ่ือสนับสนุนอีกกลุมหนึ่ง 
 

การประทวงโดยจาํกดัวง  

108. การนัดหยุดงานเพ่ิมข้ึนทีละนอย (detailed strike) 

109. การนัดหยุดงานทีละบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม (bumper 
strike)  

110. การถวงงานใหชาลง  

111. การทํางานแคตามคําส่ัง 

112. การแจง “ลาปวย” 

113. การนัดหยุดงานดวยการลาออก 

114. การนัดหยุดงานโดยจํากัดเวลาทํางาน 

115. การนัดหยุดงานโดยเลือกไมทํางานบางประเภท 
 

การนดัหยดุงานของแรงงานจากหลายอุตสาหกรรม 

116. การนัดหยุดงานโดยกลุมอุตสาหกรรมตางๆ บางสวน 
(generalized strike) 

117. การนัดหยุดงานโดยกลุมอุตสาหกรรมตางๆ สวนใหญ 
(general strike)  
 



การนดัหยดุงานรวมกบัการปดกัน้ทางเศรษฐกจิ 

118. การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดช่ัวคราว (Hartal) 

119. การปดระบบเศรษฐกิจท้ังหมด (economic shutdown) 
 

วธิีการไมใหความรวมมอืทางการเมอืง 
การคดัคานสิทธิอาํนาจ 

120. การระงับหรือเพิกถอนความภักดี 

121. สาธารณชนหยุดสนับสนุน 

122. การเขียนวรรณกรรมหรือกลาวสุนทรพจนเพ่ือสนับสนุนการตอ
ตาน 
 

ประชาชนไมใหความรวมมือกบัรฐับาล 

123. การคว่ําบาตรฝายนิติบัญญัติ 

124. การคว่ําบาตรการเลือกต้ัง 

125. การคว่ําบาตรตําแหนงงานและการจางงานของรัฐบาล 

126. การคว่ําบาตรทบวงกรม องคกร และหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาล 

127. การถอนตัวจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 

128. การคว่ําบาตรองคกรท่ีรัฐบาลสนับสนุน 

129. การไมสนับสนุนเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย 

130. การรื้อถอนปายบอกสถานท่ี 

131. การไมยอมรับเจาหนาท่ีท่ีรัฐบาลแตงต้ัง 



132. การไมยอมยุบสถาบันตางๆ ท่ีมีอยู 
 

ทางเลือกแทนการเชื่อฟงสําหรบัประชาชน 

133. การปฏิบัติตามดวยความลังเลและไมเต็มใจ 

134. การไมเช่ือฟงเม่ือไมมีคนสอดสองดูแลโดยตรง 

135. การไมเช่ือฟงในระดับประชาชน 

136. การขัดขืนโดยอําพราง 

137. การขัดคําส่ังหามชุมนุมหรือหามจัดประชุม 

138. การนั่งประทวง 

139. การไมใหความรวมมือกับการเกณฑทหารและการเนรเทศ 

140. การซอนตัว หลบหนี และปลอมตัว 

141. การอารยขัดขืนกฏหมายท่ี “ไมชอบธรรม”  
 

ปฏบิัตกิารโดยเจาหนาทีร่ฐับาล 

142. เจาหนาท่ีรัฐบาลหยุดชวยเหลือบางเรื่อง 

143. การขัดขวางเสนทางการออกคําส่ังและสงถายขอมูล 

144. การหยุดและขัดขวางการทํางาน 

145. ขาราชการหยุดใหความรวมมือ (general administrative 
noncooperation) 

146. ฝายตุลาการหยุดใหความรวมมือ (judicial noncooperation)  



147. เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจงใจถวงงานและหยุดใหความรวม
มือในบางงาน 

148. การขัดขืนคําส่ัง 
 

ปฏบิัตกิารโดยหนวยงานรฐับาลภายในประเทศ 

149. การหลีกเลี่ยงหรือถวงเวลาโดยใชขอกฏหมายท่ีมีลักษณะกํ้าก่ึง
  

150. หนวยงานรัฐบาลในทองท่ีไมใหความรวมมือ 
 

ปฏบิัตกิารโดยหนวยงานรฐับาลนานาชาต ิ

151. การเปลี่ยนตัวแทนทางการทูตและตัวแทนอ่ืน ๆ 

152. การถวงเวลาหรือยกเลิกนัดหมายทางการทูต 

153. การไมรับรองสถานะของรัฐบาล  

154. การตัดขาดความสัมพันธทางการทูต 

155. การถอนตัวจากองคกรระหวางประเทศ 

156. การไมเขาเปนสมาชิกองคกรระหวางประเทศ 

157. การไลออกจากองคกรระหวางประเทศ 
 

วธิีการแทรกแซงโดยไมใชความรนุแรง 
การแทรกแซงทางจิตวิทยา 

158. การทุกรกิริยา (self-exposure to the elements) 

159. การอดอาหาร 



a. การอดอาหารเพ่ือสรางแรงกดดันทางศีลธรรม 

b. การอดอาหารเพ่ือขูบังคับ (hunger strike) 

c. การอดอาหารแบบสัตยาเคราะห 

160. การพลิกกระบวนการพิจารณาคดี (reverse trial)  

161. การกอกวนราวีโดยไมใชความรุนแรง  
 

การแทรกแซงทางกายภาพ 

162. การเขาไปนั่งประทวง (sit-in) 

163. การเขาไปยืนประทวง (stand-in) 

164. การข้ึนรถขนสงมวลชนโดยไมไดรับอนุญาติ (ride-in) 

165. การเขาชายหาดหวงหาม (wade-in)  

166. การเดินประทวงในอาคาร (mill-in) 

167. การเขาไปสวดมนตในศาสนสถานท่ีหามเขา (pray-in)  

168. การเขายึดสถานท่ีโดยไมใชความรุนแรง 

169. การระดมท้ิงส่ิงของจากทองฟา 

170. การบุกรุกเขตหวงหามโดยไมใชความรุนแรง 

171. การใชรางกายขวางทางใหเจาหนาท่ียอมถอยไป 

172. การใชรางกายขวางทางใหเจาหนาท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไ
ด 



173. การยึดกุมพ้ืนท่ีโดยไมใชความรุนแรง (nonviolent 
occupation)  
 

การแทรกแซงทางสังคม 

174. การสรางแบบแผนทางสังคมรูปแบบใหม 

175. การกรูเขาไปขอรับบริการจนลนระบบ 

176. การย้ือเวลาชวงท่ีไดรับบริการ 

177. การพูดแทรกขัดจังหวะในงานประชุมพบปะ 

178. การแสดงละครการเมืองและประเด็นสังคมนอกสถานท่ี 

179. การสรางสถาบันทางสังคมทางเลือก 

180. การสรางระบบการส่ือสารทางเลือก 
 

การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 

181. การทํางานเกินกวาท่ีรองขอ (reverse strike)  

182. การนัดหยุดงานโดยอยูเฝาท่ีทํางาน (stay-in)  

183. การเขายึดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโดยไมใชความรุนแรง 

184. การขืนตานแนวปดลอม (defiance of blockage)  

185. การปลอมเอกสารและเงินตราเพ่ือจุดประสงคทางการเมือง 

186. การชิงซื้อกอนฝายตรงขาม 

187. การยึดทรัพยสิน 

188. การเทขายสินคาเพ่ือกดราคา (dumping) 



189. การอุดหนุนชวยเหลือบริษัท (selective patronage)  

190. การสรางตลาดทางเลือก 

191. การสรางระบบคมนาคมทางเลือก 

192. การสรางสถาบันเศรษฐกิจทางเลือก 
 

การแทรกแซงทางการเมือง 

193. การเพ่ิมภาระใหระบบบริหาร 

194. การเปดเผยอัตลักษณของสายลับ 

195. การหาเรื่องถูกจับ 

196. การอารยะขัดขืนกฏหมายท่ี "เปนกลาง"  

197. การทํางานตอไปโดยไมใหความรวมมือ 

198. การสถาปนาอํานาจอธิปไตยและรัฐบาลคูขนาน 
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