
ปฏิบัติการข่าวสาร
เพ่ือคกุคาม

และสรา้งความ
เกลียดชงั

ในหมู่ประชาชน



pulony.blogspot.com
ด้อยค่า และแพร่
มลทิน ใส่รา้ย

นักสิทธิมนุษยชน และ
นักการเมือง
เพ่ืออะไร?
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ความจรงิมี
เพียงหน่ึงเดียว



pulony.blogspot.com

เพ่ืออะไร?



ปรศินาทุกอย่าง
ไขกระจา่งแล้ว



หน้าที่ 14 ข้อที่ 10. ระบุถึง
รายงานผลการปฏิบัติข่าวสารของเว็บไซต์

pulony.blogspot.com
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562



วาทกรรม “ชงัชาติ”

สรา้งความเกลียดชังในสังคม เพ่ืออะไร?



เปรยีบเทียบประชาชน เป็น สุนัข
แม้แต่ ผบ.ทบ. ก็ยังใช้
วาทกรรม “ชงัชาติ” 
ซึ่งอาจยังผลให้เกิดความ
เกลียดชังในหมู่ประชาชน



พาดหัวข่าวสรา้งความเกลียดชงั

เอาเรือ่งสะเทือนใจในสังคม มาสรา้งข่าวเท็จ
เพ่ือสุมไฟความเกลียดชัง

เพ่ืออะไร?



เพ่ืออะไร?



ใส่รา้ยผู้อื่น ในประเด็น “ความจงรกัภักดี”
ท้ังๆ ท่ีไม่มีมูลความจรงิ เพ่ืออะไร

นําเรื่องมิบังควร มาใส่รา้ย



โพสต์ประจาน ล่าแม่มดประชาชน
คุกคาม ด้อยค่า แพร่

มลทินใส่ประชาชน ด้วย
ถ้อยคําเหยียดหยาม 

หยาบคาย



คกุคาม
ประชาชน



คกุคาม
ประชาชน



ตอบโต้ ด่าทอประชาชน
ด้วยถ้อยคําหยาบคาย



ปรศินาทุกอย่าง
ไขกระจา่งแล้ว

หนังสือบันทึกข้อความ
ที่ กห04xx.xx.x.xxx/xxx

ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2562



ข้อ 1.1 มีการซักซ้อม การปฏิบัติการข่าวสารท่ี
หน่วยเหนือมอบให้ในแต่ละวัน มีการสอนการ
โพสต์ ว่าไม่ต้องเรยีงลําดับหัวข้อตามภารกิจท่ี
มอบให้ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจับได้ว่าเป็นบัญชี
ผู้ใช้ปลอม หรอืท่ีเรยีกว่า “อวตาร”



ข้อ 1.3.2 มีการแนะนําให้เจ้าหน้าท่ีมีบัญชีผู้ใช้ 
หลายเฟสอวตาร เพื่อโพสต์ตอบโต้ และพลีชีพ
ข้อ 1.3.3 แนะนําให้เจ้าหน้าท่ีสรา้งเฟสอวตาร
โดยไม่ให้เกี่ยวพันกับเฟสของตนเอง เพื่อ
ป้องกันการถูกจับได้



ข้อ 1.4.1 ให้เจ้าหน้าท่ีรบัทราบภารกิจ และ
รายงานภารกิจทางกลุ่ม LINE ภายใน 17.00 น. 
ของแต่ละวัน ตามแบบฟอรม์ท่ีส่งให้ 



ข้อ 2.2 มีการสนับสนนุค่า
โทรศัพท์ และค่าอินเตอรเ์น็ตทุก
สิ้นเดือน เดือนละ 2,000 บาท 



ความจรงิ
มีเพียงหน่ึง

เดียว

ที่ กห04xx.xx.x.xxxxx ของส่วนราชการ
ฝยก.ม.7 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562



อ้างถึงการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยอ้าง
ว่าเป็นข้อส่ังการของ พล.ท. พันธ์ุพิศิษฐ์ ทรรพวสุ
โดยให้หน่วยระดับกองพล และระดับกรม ตรวจสอบยืนยัน
ตัวผู้ปฏิบัติการข่าวสารที่จัดตั้งไว้หน่วยละ 5 นาย โดยให้
ส่งข้อมูลยืนยันทุกวันที่ 5 ของเดือน



มีการประชุม VTC ทุกจันทร ์– ศุกร์ เวลา 
10.00 น. ผ่าน Video Teleconference
มีการสนับสนนุค่าโทรศัพท์ ท่ีกองทัพบก จัดสรร
ให้ โดยเจ้าหน้าท่ี IO จะได้เงินสนับสนนุค่า
โทรศัพท์เดือนละ 300 บาท



มีเงินรางวัล และประกาศนียบัตร สําหรบัเพจ 
และผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผู้ติดตามสูงสุดในสื่อโซเชียล 
ในทุกเดือน
มี 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 



บันทึกข้อความ ท่ี กห04xx.x.xx/xxx
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 



การสนับสนนุค่าโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติการข่าวสาร ของหน่วยน้ี จะได้เพียง
คนละ 100 บาท รางวัลโซเชียลเดือนละ 
3,000 ยังมีอยู่เช่นเดิม



ทลายรงั IO
รว่มกันได้
ณ บัดน้ี



ทลายรงั IO
รว่มกันได้
ณ บัดน้ี



ต้ังมาต้ัง
นานแล้ว
ไม่ใชห่รอื?



รูแ้ล้วใชไ่หม
ว่าต้องยึด
ทรพัย์ใคร?





ข่มขู่
นักศึกษา?



IO ทํางานหนัก
มาก แถม รองฯ 

มารบัลกู

§ สตม. ยอมรบัว่ามีหมายแดง 2 หมาย 
สิงคโปร ์2016 และมาเลเซีย 2018 แต่ IO กลับ
ป่ันข้อมูล บิดเบือนว่ามีแค่หมายเดียว คือ 2018

§ ตํารวจมีข้อมูลว่า นาย พ. ให้การช่วยเหลือ
โจโล แต่ทําไมถึงไม่สอบสวนเรือ่งน้ี



ส่ังการให้ยั่วยุ ปลุก
ปั่ น สรา้งความ
เกลียดชงัในหมู่

ประชาชน

มีคําส่ังชัดเจน ให้นําเอาเรือ่ง “สถาบัน” มาใส่รา้ย 
ซ่ึงอาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเกลียดชัง



มี 20 - 30 ภารกิจ
ให้แต่ละหน่วยทําวันไป

ทุก 1 ชัว่โมง























จาก 
Facebook

สู่
Twitter



ตามสอดแนม 
คกุคาม Twitter 
ของประชาชน



ตามสอดแนม 
คกุคาม Twitter 
ของประชาชน



น่ีหรอื การตอบโต้ด้วย 
“ข้อเท็จจรงิ” ??????



รายงานทุกวัน
ก่อน 17.00 น.

รายงานครบถ้วน เหมือนมี
ระบบ ISO9000
§ รายงานผลการปฏิบัติงาน
§ รายงานตัวช้ีวัด
§ สรุปรายงานตัวตัวช้ีวัด



สรุปผลการ
ปฏิบัติการข่าวสาร
ท่ีคกุคามประชาชน

§ กูว่าเพจมึงนะม่ัวมากนะ
§ ตามช้ีแจงสิ เพจต้องการอะไร



§ กูเกลียดพรรคน้ีชิบหาย
§ กิจกรรมปลุกระดมบ่อยนะพรรคน้ี

สรา้งความเกลียด
ชงั มุ่งแบ่งแยก
ประชาชน



ใชถ้้อยคําเกลียด
ชงั คกุคามไม่จบ
ส้ิน

งานถนัดของพวกมึง
งานถนัด



โพสต์หยาบคาย
ดถูกูความคิดเห็น
ของประชาชน

§ เหอะๆๆ ยังมีคนให้ราคาเช่ือมึงอีก
เหรอ?

§ ไม่มีราคา



ดถูกูเหยียดหยาม
เปรยีบเทียบ
ประชาชนเป็นสุนัข

§ เหรอ!! พยายามเอาผิดให้รฐับาลจังนะ 
พวกมึงมีแต่เห่าหอน

§ เอาดีให้ฝ่ายตัวเอง



เย้ยหยัน สรา้ง
ความเกลียดชงั

§ เกลียดข้ีหน้ามึงจรงิๆ
§ เบ่ือพวกน้ี



ใชภ้าษีประชาชน
มาอวยตัวเอง

§ ปัญหาของประเทศมีมากมายหลายด้าน ใช่
เป็นหน้าท่ีของรฐับาล แต่ทุกคนทุกฝ่ายต้อง
ช่วยกัน เข้าใจและเป็นกําลังใจให้ครบั

§ สู้ๆ ค่ะลุง



พรรครว่มรฐับาล
แท้ๆ ก็ยังไม่เว้น

§ ประเทศไม่ไปไหน



รายงานภารกิจ
ประจาํวัน ทุกวัน

ภารกิจละ 20 Comments 20 Shares
ทําวนทุก 1 ช่ัวโมง



สรุปหลายหน่วยใน
กองพันเดียวกัน

ต้ังแต่เวลาตีสองของวันท่ี 26 มกราคม ถึงเวลา 
12.00 น. ของวันท่ี 27 มี Comment รวมกัน
ของ 14 หน่วย 10,802 Comments และมีการ
แชรข้์อความไปท้ังสิ้น 9,738 ครัง้



ต้องการให้ความ
สูญเสียเกิดขึ้นอีก
หรอื?



6 ตลุา 2519 คือ
ความสูญเสียอันใหญ่หลวง 
ท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก



ชงัชาติ???



เดินเชยีรลุ์ง?

นําเอาประเด็น 
เรื่องศาสนา และ
สถาบัน มายุยง
ปลุกปั่ น ประชาชน



แล้วก็จะจบท่ี
ขอเวลาอีกไม่นาน

???????????



ไม่อาจไว้วางใจ
พล.อ.ประยุทธ์
จนัทรโ์อชา
ได้อีกต่อไป


