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EPHEMERA COLLECTION FINDING AID                               
 
NLA CALL# TH EPH 1 

PEOPLE’S ALLIANCE FOR DEMOCRACY EPHEMERA COLLECTION 

Background: 
The People's Alliance for Democracy (PAD) or in Thai พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย is also called the 
National Liberation Alliance - กลุ่มพนัธมิตรกูช้าต,ิ Thai Patriots Network or the Yellow Shirts – เสือ้เหลอืง. PAD 
began as a fiercely royalist and nationalistic protest coalition against the Thaksin government in 2005, and 
officially dissolved after the September 2006 Coup, claiming its goals had been accomplished. In May 2008 
PAD reactivated, beginning a series of protests, culminating in the November 2008 occupation of 
Suvarnabhumi International Airport. The movement subsequently divided and weakened with the election 
of the Phuea Thai government in July 2011 and the prosecution of various PAD leaders for their roles in the 
siege of Government House in 2008.  

It is noteworthy that political ephemera materials from PAD were produced on an unprecedented mass 
scale. Materials were produced both formally and informally, and distributed at rallies, meeting halls and 
via the PAD shopfront (บา้นพระอาทิตย)์, some freely and some for sale.  The Library acquired these 
materials through a vendor in Thailand. The period of collecting ranged from 2007 to 2011.  

Content  
Materials in this collection include booklets, stickers, as well as objects such as T-shirts, badges, 
bandannas, flags, clappers, plus a significant number of VCDs. There are 7 boxes altogether. Materials are 
grouped together according to their physical characteristics. Each item is placed in a separate bag within 
the box.  

Access 
The ephemera may be accessed through the Library’s Special Collections Reading Room by eCallslip 
request: http://nla.gov.au/nla.cat-vn5249631 

Other resources 
The National Library’s collection also includes: 

https://archive-it.org/collections/1153  
https://archive-it.org/collections/2049 
https://archive-it.org/collections/1608 
http://nla.gov.au/nla.cat-vn3671026  
http://nla.gov.au/nla.cat-vn3788872 

http://www.nla.gov.au/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/au/
http://nla.gov.au/nla.cat-vn5249631
https://archive-it.org/collections/1153
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(total number of items in this collection is 128) 
 

Box#1 

3 flags (two Thai national flags and one for the 193 days anniversary since the 7 October 2008 crackdown 
on the Yellow Shirts at the Parliament) - ในความทรงจ า   : ร าลึก “193 วนั” กบัการต่อสูท้รราชของพนัธมิตรฯ 
(meeting held on 25/5/2009) 

3 hand clappers 

6 badges (some with pictures, some with slogans) 

2 magnets, 1 wrist-band (with pictures) 

2 miniature T-shirts (with slogans on the October 2008 martyr tribute) 

3 key rings 

Box# 2 

2 T-shirts both with slogans (ลูกจนีรกัชาต ิ= 泰华裔爱泰国, and เมืองพนัธมิตใหม่) 

Box# 3 

7 booklets (5 on PAD political ideals, the so-called ”New Politics”, and other miscellaneous writing by PAD 
supporters) 

20 stickers (a variety, from an ironic jingle on ex PM Thaksin Chinnawat, a slogan against dissolution of the 
parliament demanded by the Redshirts, to our beloved King and Nation)  

1 postcard (satirical cartoon images of Democrat and Phuea Thai leaders. 2011?) 

9 bandannas (with slogans such as “กูช้าต”ิ - save the nation”, “เรารกัในหลวง” - we love our king; and others) 

Box# 4 

Total of 12 VCDs. Details as follows: 

1st group (5 VCDs) 

• เมืองไทยรายสปัดาหส์ญัจร: 40 ค าถามทีไ่ม่มีค าตอบ (สนธแิถลงข่าวฟ้องฯ 40 ค าถามที่ไรค้ าตอบ) / สนธ ิลิม้ทองกุล/
สโรชา พรอุดมศกัดิ ์(2549) 

• เมืองไทยรายสปัดาหส์ญัจร: ยุบสภา! ทกัษิณทรยศประชาชน (เอาประเทศไทยของเราคนืมา: สนธ ิวเิคราะหค์ าชีแ้จง
ทกัษิณหลงัประกาศยุบสภาฯ) / สนธ ิลิม้ทองกุล & สโรชา พรอุดมศกัดิ ์(2549) 

• เมืองไทยรายสปัดาหส์ญัจร: รูท้นัทกัษิณ 3 ทูตไทยแฉนโยบายต่างประเทศแมว้ (เอาประเทศไทยของเราคนืมา:รูท้นั
ทกัษิณ, ประเทศไทยในสายตาโลก) / เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง (2549) 

• งานเสวนาทางวชิาการเพือ่เปิดโปง ปฏญิญาฟินแลนด?์: ยุทธศาสตรค์รองเมืองของไทยรกัไทย / เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง 
(2549) 

• งิ้วธรรมศาสตรกู์ช้าต:ิ เรือ่งเปาบุน้จิน้ตอน ศกึซกุหุน้ถล่มไอห้น้าเหลีย่มและกวชีาวบา้น (2549) 

http://www.nla.gov.au/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/au/
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2nd group (7 VCDs) 

• สนธ ิแฉ ขบวนการ”ปีศาจแมว้” พลงัเสือ้แดงแค่พลงัรบัจา้ง 1 พ.ย. ณ ท าเนียบรฐับาล (2551) 
• ต ารวจฆ่าประชาชน Murder at Thai Parliament ภาพเหตุการณจ์รงิ 7 ตุลาคม 2551 (2551) 
• ต ารวจฆ่าประชาชน: DVD รวมเหตุการณ ์7 ตุลาทมิฬและต ารวจสลายแยกมิสกัวนั (2551) 
• ต ารวจฆ่าประชาชน: ภาพเหตุการณจ์รงิ 7 ตุลาคม 2551 (2551) 
• ล าตดัการเมืองล าตดัวรรณศลิป์ธรรมศาสตร ์25 เมษายน ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร ์/  
• บนัทึกการแสดงสด ล าตดัธรรมศาสตร ์ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร ์ดู ดู ดู เธอท า! / มูลนิธยิามเฝ้าแผ่นดนิ ภาค

พิเศษ คร ัง้ที ่2 (2551) 
• รกัหรอืท าลาย ประเทศไทย(2552?) 

Box # 5 

Total of  11 VCDs. ชุดรวมพลงัปกป้องแผ่นดนิ 

ชุดที ่1:  26 ก.พ. 2554 

- ความปรองดองทีแ่ทจ้รงิน่าจะเป็นอย่างไร: ความเคลือ่นไหว 7 แกนน าเสือ้แดงทีถู่กปล่อยตวั / สมณะเดนิดนิ, สมณะบิน
บน, กติชิยั ไพโรจน ์

ชุดที ่2:  2 มีนาคม 2554 ณ สะพานมฆัวาน 

- ความเคลือ่นไหวแกนน า นปช. หลงัถูกปล่อยตวั เรยีกรอ้งกองทพัใหท้ าหน้าที ่/ ประทีป ชืน่อารมณ,์ มารรีตัน ์แกว้ก่า, 
สุรยิะใส กตะศลิา, รตัติกรณ ์จารุเกษตรวทิย,์ รฐัวุฒิ มิตรมาก 

ชุดที ่3:  20 พฤษภาคม 2554 ณ สะพานมฆัวาน 

- ถาม ผบ. ทบ. หากตู่ เขา้สภาจะท าอย่างไร 
- โหวตโนเครือ่งมือเตอืน รบ. ไม่มีแผ่นดนิอยู่ หากโกงกนิตามใจชอบ / เตมิศกัดิ ์จารุปราณ, ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ,์ มาลี

รตัน ์แกว้ก่า 

ชุดที ่4:  25 พฤษภาคม 2554 

- งานร าลึกครบรอบ 3 ปี 193 วนั ล าตดั ธรรมศาสตร  ์

ชุดที ่5:  1 มิถุนายน 2554 ณ สะพานมฆัวาน 

- ย า้ ไทยไม่ควรขึน้ศาลโลกมีแต่เสยีกบัเสยี 
- หวัน่ศาลโลกตดัสนิใหม่ รวมพืน้ที ่4.6 ตร.กม. เขา้กบัปราสาทพระวหิารยกใหก้มัพูชา / ประพนัธ ์คูณมี 

ชุดที ่6:  2 มิถุนายน 2554 ณ สะพานมฆัวานรงัสรรค  ์

- พิภพ แนะ อ.ประจกัษศ์ึกษาเจตนารมณไ์ม่เลือกใครก่อนตงิโหวตโน 
- เตอืน หากขึน้มรดกโลกรว่มตอ้งตกลงเขตแดน ไทย-เขมร ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน / พิภพ ธงไชย เทพมนตร ีลิมปพยอม / 

ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ ์

ชุดที ่7:  5 มิถุนายน 2554 ณ สะพานมฆัวานรงัสรรค  ์

- ดกัคอแมว้ อย่าปฏเิสธ หากโคลนนิ่งปูแดงท าบา้นเมืองเสยีหาย 
- ยนัมารค์ขาดความกลา้หาญไม่ควรเป็นนายก / เทิดศกัดิ ์สจัจารกัษ,์ สมเกยีรต ิพ่วงทรพัย,์ ประทีป ชืน่อารมณ,์ ปรชีา 

เอีย่มสุพรรณ 
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Box # 6 

Total of 9 VCDs. ชุดรวมพลงัปกป้องแผ่นดนิ 

ชุดที ่8:  9 มิถุนายน 2554 ณ สะพานมฆัวานรงัสรรค  ์

- เขมรจอ้งปะทะอกีรอบหวงัใหศ้าลโลกคุม้ครองช ัว่คราว 
- มัน่ใจป้ายโหวตโนเป็นสทิธติามรฐัธรรมนูญ 
- วอน กกต. อย่าเป็นหุ่นเชดิใหน้ักการเมือง / พิภพ ธงไชย, เทพมนตร ีลิมปพยอม, พิชาย รตันดลิก ณ ภูเก็ต 

ชุดที ่9:  16 มิถุนายน 2554 ณ สะพานมฆัวานรงัสรรค  ์

- แนะ กกต. ลาออกเพือ่ชาตหิากท าการเลือกตัง้บรสุิทธิไ์ม่ได  ้
- กดดนั ผบ.ทบ. อย่ามาสวนสนามหากทวงอธปิไตยคนืไม่ได ้/ ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ ์,พชิาย รตันดลิก ณ ภูเก็ต, มนตร ี

ลิมปพยอม 

ชุดที ่10:  17 มิถุนายน 2554  

- มัน่ใจคนใต ้พรอ้มดหวตโนสัง่สอนประชาธปิปัตย ์
- การโหวตโน เป็นการแสดงออกถงึประชาธปิไตยอย่างแทจ้รงิ / ประพนัธ ์คูณมี 

ชุดที ่11:  18 มิถุนายน 2554 

- กระแสตอบรบัของประชาชน หลงัการเดนิรณรงคโ์หวตโน 
- พิภพแจงสื่อมวลชนเกีย่วกบัความส าคญัของโหวตโน / พิภพ ธงไชย, ประธปี ชืน่อารมณ,์ เตมิศกัดิ ์จารุปราณ, ปาน

เทพ พวัพงษพ์นัธ ์

ชุดที ่12:  19 มิถุนายน 2554 

- อดั กกต. ปล่อยนักการเมืองปู้ยีปู้้ย าประเทศ 
- รฐับาล-ทหาร ไม่ท าหน้าที ่จดัการดว้ยโหวตโน 
- เตอืน กกต. จ่อคุก หากไม่รบีก าจดันักการเมืองเลว / ปราโมทย ์นาครทรรพ, ปรชีา เอีย่มสุพรรณ, เทอดศกัดิ ์สจัจา

รกัษ,์ ประทีป ชืน่อารมณ,์ สมเกยีรต ิพ่วงทรพัย  ์

Box # 7 

Total of 8 VCDs.  รวม 3 ชุด: ชุดรวมพลงัปกป้องแผ่นดนิ, ชุดโหวต NO, และ ชุดปากกลา้ ขาไม่สัน่. 

ชุดที ่13:  20 มิถุนายน 2554 

- ชีผ้ลทางนิตนิัยของบตัรเลือกตัง้โหวตโน 
- รวมพลงัสรา้งฐานการโหวตโนแทนฝากความหวงักบัพรรคการเมือง / ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ ,์ มาลีรตัน ์แกว้ก่า, เตมิ

ศกัดิ ์จารุปราณ 

ชุดที ่14:  22 มิถุนายน 2554 

- ซดั บทความแกว้สรร เขียนผิดๆถูกๆไม่สมเป็นนักกฎหมาย & ไม่เชือ่เจา้ตวัเขียนเองแนะรบีออกมาปฏเิสธ / ประพนัธ ์
คูณมี 

ชุดที ่15:  24 มิถุนายน 2554 - โหวต NO: มุ่งสู่การปฏิรูป ณ หอประชุมศรบูีรพา ม. ธรรมศาสตร ์(4 VCDs) 

# 1: ชี ้กองทพัจบัมือประชาชนจงึสามารถแกว้กิฤตได ้-- ย า้ ไทยหยุดโกงช่วยคนดอ้ยโอกาส ช่วย 3 จงัหวดัใต ้น าประเทศ
รุง่เรอืงแน่ -- สบั ความมัน่คงชาตลิม้เหลว ทกัษิณตอ้นตอท าลายนิตริฐัเป็นนิตกูิ (ประสงค ์สุ่นศริ,ิ กติต ิรตันฉายา, ลกัขณา 
ดษิยศรนิ)  
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# 2: เผด็จการการเลือกตัง้ช ัว่รา้ยกว่ารฐัประหาร เพราะใชเ้สยีงประชาชนอา้งความชอบธรรมเอือ้ประโยชนใ์หพ้วกพอ้ง 
(ณรงค ์โชควฒันา) 

#3: ชี ้นช. แมว้ตอ้งตดิคุกก่อนถงึขออภยัโทษได ้-- เผยประสบการณเ์ป็นนักการเมืองดาวรุง่แต่สุดทา้ยถูกจ าคุกขอ้หาทุจรติ
เพราะลุ่มหลงมวัเมาในอ านาจ (พระรกัเกยีรต ิรกัขิตธมัโม) 

# 4: สหประชาชาตยิอมรบัโหวตโนไม่ถือเป็นบตัรเสยี – ชีโ้หวตโนถอืเป็นการคว ่าบาตรนักการเมือง -- อดตีรอง ผบ.สส.ชี้

ไทยหมดหวงัทางออกเดยีวคอืโหวตโน (สมปอง สุจรติกุล,อรุณ พรอ้มเทพ, วชัรพงศ ์ต่อสุวรรณ) 

ชุดที ่16:  23 กรกฎาคม 2554 - ปากกลา้ ขาไม่สัน่ กบั ประพนัธ ์คูณมี 

- ศาลโลก กบัมาตรการคุม้ครองช ัว่คราวเขาพระวหิาร (สมปอง สุจรติกุล, ประพนัธ ์คูณมี) 

 

Sample images of collected materials 
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