
 

 

198 วิธีเพื่อการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

วธิกีารประทว้งและจงูใจโดยไมใ่ชค้วามรนุแรง 

การออกแถลงการณ์อยา่งเปน็ทางการ 

1. สุนทรพจน์ต่อสาธารณชน 

2. จดหมายต่อต้านหรือสนบัสนุน 

3. ค าประกาศโดยองค์กรหรือสถาบัน 

4. ประกาศสาธารณะที่ลงนามโดยผู้สนับสนุน 

5. ค าประกาศยื่นค าขาด 

6. การลงชื่อร้องเรียนเปน็กลุ่ม 

การสือ่สารถึงคนวงกวา้งออกไป 

7. ค าขวัญ การ์ตูนล้อเลียน สญัลักษณ ์

8. ธง ปา้ย การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ 

9. ใบปลิว จุลสาร และหนังสือ 

10. หนังสือพิมพแ์ละวารสาร 

11. เทปบนัทึกเสียง วิทย ุและโทรทัศน์ 

12. การเขียนข้อความกลางอากาศด้วยสารเคมีจากเครื่องบนิ และการเขียนข้อความบนพื้นดิน 

การประกาศจุดยืนเป็นกลุ่ม 

13. การมอบอ านาจให้ผู้แทนทางการเมือง 

14. การให้รางวัลประชด 

15. การวิ่งเต้นเป็นกลุ่ม (group lobbying) 

16. การถอืป้ายประท้วง 

17. การจัดการเลือกตั้งประชด 

การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ ์

18. การแสดงธงหรือสีเชิงสญัลักษณ ์

19. การติดสัญลักษณ์ตามเสื้อผา้ 

20. การจัดพิธีกรรมทางศาสนา 

21. การส่งมอบสิ่งของเชิงสัญลักษณ ์

22. การเปล้ืองผ้าประท้วง 

23. การท าลายทรัพยส์ินตนเอง 

24. การเปิดหรือปิดไฟเชิงสัญลกัษณ ์

25. การติดรูปบคุคลในทีส่าธารณะ 

26. การวาดภาพประทว้ง 

27. การท าปา้ยหรือตั้งชื่อใหม่ตามสถานทีต่่าง ๆ 

28. การใช้เสียงเชิงสัญลกัษณ ์

29. การชิงใช้พื้นที่ต่อตา้นเชิงสญัลักษณ ์

30. การใช้ทา่ทางหยาบคาย 



 

 

การกดดันบคุคล 

31. การเจาะจงกดดันบุคคล 

32. การเสียดส ีเยาะเย้ยบุคคล 

33. การตีสนทิ 

34. การสอดส่อง เฝา้ระวัง 

การแสดงและดนตร ี

35. ละครสั้นข าขันหรอืการเล่นตลก 

36. การแสดงละครหรือดนตร ี

37. การร้องเพลง 

ขบวน 

38. การเดินแถว 

39. ขบวนพาเหรด 

40. ขบวนแหท่างศาสนา 

41. การเดินทางไกล 

42. ขบวนรถยนต ์

การให้เกียรตผิู้เสียชีวิต 

43. การไว้อาลัยแก่บุคคล นโยบาย หรือวิถทีี่ถกูละเมิด 

44. การจัดงานศพล้อเลียน 

45. การประทว้งในงานศพ 

46. การคารวะ ณ ที่ฝังศพ 

การชุมนุมในทีส่าธารณะ 

47. การชุมนุมคัดค้านหรอืสนับสนุน 

48. การรวมตัวประท้วง 

49. การสวมรอยประทว้ง 

50. การบรรยาย อภิปราย 

การถอนตวัและการสละสิทธิ ์

51. การลุกออกจากทีป่ระชุมเป็นกลุ่มใหญ่ 

52. การเงียบ 

53. การปฏเิสธหรือคืนรางวัลเกยีรติยศตา่ง ๆ 

54. การไม่สนใจ 

 

วธิกีารปฏเิสธความรว่มมอืในสงัคม 

การคว่ าบาตรบุคคล 

55. การเลกิปฏิสัมพนัธท์างสังคม 

56. การเลกิปฏิสัมพนัธท์างสังคมกับคนบางกลุ่ม 

57. การไม่ยอมร่วมเพศเพื่อประท้วง 

58. การขับไล่ออกจากกลุ่ม 

59. การออกค าสั่งห้าม ก ากับการกระท า 



 

 

การปฏเิสธความร่วมมือในกจิกรรมสังคม ขนบ ธรรมเนียม 

60. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสังคม กฬีาตา่ง ๆ 

61. การตัดความสัมพันธ์ทางสังคม 

62. การรวมตัวหยดุเรียนโดยนักเรียน นักศึกษา 

63. การแหวกขนบ 

64. การลาออกจากองคก์ร สถาบัน 

การถอนตวัจากระบบสังคม 

65. การเก็บตัวอยู่ในบ้าน 

66. ไม่ยอมท าตามค าสั่งใด ๆ 

67. หลบหนีทั้งกลุ่มด้วยการออกจากงาน บา้น ประเทศ 

68. หลบไปอยู่ในที่ทีฝ่่ายตรงขา้มเข้าถึงได้ยาก เชน่ สถานทีศั่กดิ์สิทธิ ์

69. หายตวัไปทั้งกลุ่ม 

70. หนีออกนอกประเทศ 

 

วธิปีฏเิสธความรว่มมอืเศรษฐกจิ: การคว่ าบาตรทางเศรษฐกจิ 

โดยผู้บริโภค 

71. คว่ าบาตรบรษิัท 

72. งดบริโภคสนิค้าที่ถกูคว่ าบาตร 

73. หันไปใช้สินคา้ทดแทนอื่น 

74. ไม่จ่ายค่าเชา่ (โดยผู้อาศัย) 

75. ไม่ยอมเช่า (โดยผูก้ าลังหาทีอ่ยู่) 

76. คนทั้งประเทศงดบรโิภคสนิค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

77. ผู้บริโภคนานาชาติงดบริโภคสินคา้จากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

โดยผู้ผลิต 

78. แรงงานงดท างาน 

79. ผู้ผลิตงดผลิต จ าหน่าย 

โดยพ่อคา้คนกลาง 

80. พ่อค้าคนกลางงดส่งสินคา้ รบัสินคา้ 

โดยเจ้าของร้านค้า โดยผู้บรหิารจัดการ 

81. ผู้ค้าปลีกงดซื้อหรอืขายสินคา้ 

82. งดให้เช่าหรือขายอสังหาริมทรัพย ์

83. ปิดโรงงาน 

84. งดช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรม 

85. พร้อมกันปิดบริษทั รา้นคา้ 

โดยผู้เปน็เจ้าของสนิทรัพยท์างการเงิน 

86. ถอนเงินจากธนาคาร 

87. งดจ่ายค่าธรรมเนียม 



 

 

88. งดจ่ายหนี้หรือดอกเบี้ย 

89. ตัดขาดแหล่งเงินทุนของฝา่ยตรงขา้ม 

90. งดจ่ายภาษ ี

91. งดรับเงินรัฐบาล 

โดยรัฐบาล 

92. ห้ามสินคา้ของบริษทัใดบริษทัหนึ่งภายในประเทศ 

93. ขึ้นบัญชีหมายหัว (Blacklist) ผู้ค้า 

94. ห้ามสินคา้ออกไปประเทศใดประเทศหนึ่ง 

95. ห้ามสินคา้เข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

96. ห้ามการค้าระหวา่งประเทศ 

 

วธิปีฏเิสธความรว่มมอืเศรษฐกจิ: การนดัหยดุงาน 

การนัดหยุดงานเชิงสัญลักษณ ์

97. รวมตัวหยดุงานระยะสั้น 

98. หยุดงานประทว้งอย่างไม่ใสก่ฎโดยคนกลุ่มย่อย 

การรวมตัวประท้วงของเกษตรกร 

99. ชาวไร่ชาวนารวมตวัประทว้ง 

100. แรงงานในไร่นารวมตัวหยุดงานประท้วง 

การรวมตัวประท้วงเฉพาะกลุ่ม 

101. ไม่ยอมไปเกณฑแ์รงงาน 

102. นักโทษประทว้ง รวมตัวหยุดงาน 

103. ช่างฝีมือประท้วง รวมตวัหยดุงาน 

104. กลุ่มวิชาชพี เชน่ ครู แพทย์ ข้าราชการ รวมตวัหยุดงาน 

การรวมตัวหยดุงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

105. แรงงานจากทุกแผนกรวมตวัหยุดงาน 

106. แรงงานจากอตุสาหกรรมเดยีวกันในพื้นทีเ่ดียวกันรวมตวัหยุดงาน 

107. แรงงานรวมตัวหยดุงานเพื่อสนับสนนุแรงงานอีกกลุ่มที่ก าลังประทว้ง 

การประทว้งเฉพาะพื้นที/่กลุ่ม 

108. แรงงานแบ่งกนัประท้วงทีละแผนก 

109. แรงงานประทว้งทกุแผนกพร้อมกัน 

110. แรงงานประทว้งโดยการท างานช้าลง น้อยลงเพื่อลดผลผลิต 

111. แรงงานท างานแค่ตามหน้าที่ ท าตามกฎ แต่ไม่ใส่ใจในงาน 

112. แรงงานรวมตัวกันลาป่วย 

113. แรงงานรวมตัวกันลาออก 

114. แรงงานท างานปกตแิต่ละเลยงานบางอยา่ง เช่น ไม่ยอมท างานล่วงเวลา 

115. แรงงานไม่ยอมท างานบางประเภทที่เขาต่อต้าน 

การรวมตัวหยดุงานของแรงงานจากหลายอตุสาหกรรม 



 

 

116. แรงงานอตุสาหกรรมสว่นนอ้ยหยุดงาน 

117. แรงงานอตุสาหกรรมจ านวนมหาศาลหยุดงาน 

การรวมตัวหยดุงานประกอบกับการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

118. การประทว้งโดยหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเวลาไม่กีว่ัน 

119. แรงงานหยุดงาน ร้านค้าหยดุขาย เพื่อให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาต 

 

วธิปีฏเิสธความรว่มมอืทางการเมอืง 

การไม่ยอมรับผู้ปกครอง 

120. ไม่จงรักภักด ี

121. ไม่สนับสนุน 

122. สร้างวรรณกรรมหรือสุนทรพจน์สนับสนุนฝ่ายต่อตา้น 

โดยประชาชน 

123. คว่ าบาตรฝ่ายนิตบิัญญัต ิ

124. คว่ าบาตรการเลือกตั้ง 

125. ไม่ท างานกบัรัฐบาล 

126. คว่ าบาตรกรม หน่วยงานใด ๆ ของรฐับาล 

127. ถอนตวัจากสถาบนัการศึกษาของรฐับาล 

128. คว่ าบาตรองค์กรที่สนบัสนุนโดยรัฐบาล 

129. ไม่สนับสนุนเจ้าหนา้ที่รฐัทีบ่งัคับใช้กฎหมาย 

130. ดัดแปลง เปล่ียน หรือเก็บปา้ยเลขทีบ่้าน ชื่อถนน สัญลักษณต์่าง ๆ ในทีส่าธารณะ 

131. ไม่ยอมรับเจ้าหนา้ที่จากการแต่งตั้ง 

132. ไม่ยอมยุบองค์กรเดิม 

ทางเลือกการดื้อแพ่งของประชาชน 

133. ให้ความร่วมมือที่ชา้และไม่เต็มใจ 

134. แหกกฎเม่ือไม่อยู่ในการสอดส่องโดยผู้ปกครอง 

135. แอบละเลยหรือละเมิดกฎหมาย 

136. แสร้งท าตามกฎหมาย แตแ่ทจ้ริงแล้วก าลังละเมิด 

137. ขดัขนืค าสั่งห้ามชุมนุมหรือประชุม 

138. นั่งประทว้ง 

139. ไม่สนับสนุนการเกณฑ์ทหารและการเนรเทศออกจากประเทศ 

140. ซ่อน หลบหนี ปลอมแปลงตวัตน 

141. ไม่ปฏิตามกฎหมายที่ไม่เปน็ธรรม 

โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล 

142. ไม่รับการช่วยเหลือจากผู้ชว่ยของรัฐบาลบางคน 

143. ขัดขวางการส่งต่อค าสั่งและข้อมูล 

144. ขัดขวาง ก่อกวนการท างาน 

145. เจ้าหนา้ที่จ านวนมากไม่ยอมท าตามค าสั่งจากเบื้องบน 

146. ไม่ให้ความร่วมมือกับฝา่ยตลุาการ 



 

 

147. เจ้าหนา้ที่บังคบัใช้กฎหมายจงใจท างานไร้ประสทิธิภาพและไม่ให้ความร่วมมือในทกุงาน 

148. ขัดขนืค าสั่ง 

โดยหน่วยงานรัฐบาล 

149. หน่วยงานรฐัไม่สนับสนุนหรอืขัดขนืค าสั่งศาลอยา่งแนบเนียน 

150. ราชการสว่นท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือ 

โดยรัฐบาลระหว่างประเทศ 

151. เปล่ียนตวัแทนทางการทตูและตัวแทนอื่น ๆ 

152. ยกเลิกหรือเลื่อนการเชือ่มสมัพันธ์ทางการทูตออกไป 

153. ระงับการรับรองทางการทตู 

154. ตัดขาดความสัมพนัธ์ทางการทูต 

155. ถอนตวัจากองค์กรระหว่างประเทศ 

156. ไม่รับเป็นสมาชกิในองคก์รระหวา่งประเทศ 

157. ไล่ออกจากองคก์รระหวา่งประเทศ 

 

วธิกีารแทรกแซงโดยไมใ่ชค้วามรนุแรง 

ทางจิตวิทยา 

158. ทรมานตนเองเพื่อกดดัน 

159. การอดอาหาร 

a. อดอาหารระยะสั้น 

b. อดอาหารประท้วง 

c. สัตยาเคราะห ์

160. ต่อรอง เรียกร้องกับผู้ปกครอง นายจา้ง 

161. ก่อกวน รังควาน ข่มขู่อยา่งไม่ใช้ความรุนแรง 

ทางร่างกาย 

162. นั่งประทว้ง 

163. ยืนประท้วง 

164. โดยสารประท้วง 

165. ลุยน้ า ลุยโคลนประท้วง 

166. พร้อมกันแสดงออก ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง เช่น ใส่เสื้อสเีดยีวกัน 

167. สวดมนตป์ระท้วง 

168. การจู่โจมพืน้ที่โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

169. การจู่โจมทางอากาศโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

170. การบกุรุกพื้นที่โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

171. ใช้ร่างการขัดขวาง แทรกแซงการท างาน 

172. ใช้ร่างกายเป็นก าแพงกดีขวาง 

173. ยึดพื้นที่โดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ยอมสลายตวัแม้มีค าสัง่ 

ทางสังคม 

174. สร้างธรรมเนียมใหม่ 



 

 

175. กรูกันเขา้ไปในสถานที่ราชการ 

176. จงใจท างานล่าช้าเพื่อขดัขวาง 

177. ขัดจังหวะการประชุม การรวมตัว 

178. ล้อเลียนการเมืองด้วยละคร สุนทรพจน์ หรือวิธีอืน่ ๆ ในที่สาธารณะ 

179. ตั้งองค์กรทางเลือกใหม่เอง 

180. สื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่พึ่งพิงรัฐ 

ทางเศรษฐกิจ 

181. ท างานนอกเหนือจากหนา้ที ่หรือท างานทีถู่กหา้ม 

182. นั่งประทว้งและไม่ออกจากทีท่ างาน 

183. ยึดที่ดินหรือพื้นที่โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

184. ขัดขนืการปิดล้อมเพือ่ส่งความช่วยเหลือ 

185. ปลอมแปลงเอกสาร เงินตรา เพื่อจุดประสงคท์างการเมือง 

186. ชิงซื้อยุทธปัจจัยก่อนฝา่ยตรงข้าม 

187. ยึดสินทรพัย ์

188. ขายโภคภณัฑ์ในราคาทุ่มตลาดเพื่อกดดันฝ่ายตรงขา้ม 

189. ชักชวนให้ผูค้นอุดหนุนผูข้ายที่สนับสนุนผูร้ณรงค ์

190. สร้างตลาดทางเลือกหรอืตลาดมืด 

191. สร้างระบบการขนส่งทางเลอืก 

192. สร้างสถาบนัทางเศรษฐกิจทางเลือก 

193. ถ่วงการท างานรฐั 

194. เปิดเผยตัวตนของเจา้หน้าทีส่ืบราชการลับ 

195. ยอมถูกจับ 

196. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ "เปน็กลาง" ?? 

197. ปฏิบัตติามหลักการ ค าสั่งเดมิ แม้เปล่ียนผู้ปกครอง 

198. สถาปนาเอกราชและรฐับาลของตนเอง  

 

 

 


