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EPHEMERA COLLECTION FINDING AID                               

 
NLA CALL# TH EPH 2  

United Front for Democracy against Dictatorship Ephemera Collection 

Background: 

The United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) or in Thai แนวรว่มประชาธปิไตยต่อตา้นเผด็จการ

แห่งชาต ิ(นปช.) whose supporters are commonly called Red Shirts, is a political pressure group opposed to 

the People's Alliance for Democracy (PAD), the 2006 Thai military coup, and supporters of the coup. UDD 

started their campaign in late 2006, and ceased protests after the 2007 general election was won by the 

People's Power Party. However, the situation changed in December 2008 when the Democrat party led by 

Abhisit Vejjajiva was appointed to government, a consequence of the PAD seizure of the Government 

House and Suvarnabhumi International Airport. Late 2008 saw the beginning of the Truth Today TV talk 

show hosted by various early Red Shirts leaders and by early 2010 the Red Shirts movement had renewed 

its resilience and spirit, and demanded that the unelected government be dissolved so that a new general 

election could be held.  

On 10 April and 13–19 May 2010, the Thai military cracked down on the UDD protesters in central 

Bangkok. The crackdown was the culmination of months of protests. Nearly 100 Red Shirts died and 

approximately a thousand were injured over 2 bloody days known in Thai as 10 เมษาโหด 19 พฤษภาทมิฬ. 

This led to the Abhisit government being dissolved and a general election being called. In July 2011 

Yingluck Chinnawat, sister of ex PM Thaksin, led the Phuea Thai party to win an absolute majority of seats, 

making her the 27th Thailand Prime Minister.  

 

UDD political ephemera was produced on an unprecedented mass scale at that time, more so than any of 

the other socio-political groups in the same period. Materials were produced both formally and informally, 

and distributed at rallies, meeting halls and via the UDD shopfront (เซ็นทรลั ลาดพรา้ว), some freely and 

some for sale. The Library acquired these materials through a vendor in Thailand. The period of collecting 

ranged from 2008 to 2012. 

Content: 

Materials in this collection include booklets, stickers, handouts, as well as objects such as T-shirts, badges, 
bandannas, flags, clappers, plus a significant number of music CDs and VCDs/DVDs. There are 19 boxes 

http://www.nla.gov.au/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/au/
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altogether. In addition, there are 3 oversize rally banners, 1 poster and 1 issue of newspapers  that are not 

kept in those boxes.  The majority of materials are grouped together according to their physical 
characteristics and chronologically whenever possible; see more details on each box as described below. 
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-vn5249618 

Other resources: 
The National Library’s collection also includes: 

https://archive-it.org/collections/918 
https://archive-it.org/collections/1153  
https://archive-it.org/collections/1608 
https://archive-it.org/collections/1609 
https://archive-it.org/collections/2049 
http://nla.gov.au/nla.cat-vn5719622 
http://nla.gov.au/nla.cat-vn5814759 
http://nla.gov.au/nla.cat-vn4938122 
http://nla.gov.au/nla.cat-vn4666885 
 
 

(Total items in this collection is 150)  

http://www.nla.gov.au/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/au/
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http://nla.gov.au/nla.cat-vn4666885
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Box#1 

10 iron-on transfers and 9 stickers: small sizes for clothing, come with various shapes, most have slogans 

Truth Today, Red in the Land, นปช แดงทัง้แผ่นดนิ 

8 stickers: bigger sizes with slogans such as รวมพลคนเสือ้แดง, ลม้อ ามาตยช์ ัว่ ยุบสภา, แดงทัง้แผ่นดนิ 

5 laminated ID cards, 2 with Thaksin Chinnawat pictures and slogans กลุ่มเสรชีน,  นปช แดงทัง้แผ่นดนิ  

Box# 2 

11 miscellaneous pieces, including: 1 apron, 1 mouth mask, 1 plastic cylinder tube, 2 key rings, 1 miniature 

T-shirt, 1 neck bag, most with slogan Truth today-ความจรงิวนันี,้  1 plastic fan with slogan เรารกัทกัษิณ ยงัอยู่

ในใจเสมอ,  1 beverage bottle (150 ml) with slogan ทกัษิณสู ้ and 2 wrist-bands (1 fabric, 1 plastic) with 

slogan กไูม่กลวัมึง 

Box# 3 

5 foot clappers (no slogan) 

Box# 4 

2 heart shaped clappers (one with slogan ทกัษิณ) 

Box# 5 

17 bandannas with slogans such as แดงทัง้แผ่นดนิ, เลอืดไพร,่ สนัตอิหิงสา-ยุบสภา, คดิถงึทกัษิณ, มาดว้ยใจไม่มีใคร

จา้ง, เสรชีนอุบลราชธานี,  คอยกกู่อนอย่าเพิ่งเลกิ, กูมาเพือ่ประชาธปิไตย, ไมต่อ้งจา้งกูมาเอง, หยดุสองมาตราฐาน 

Box# 6 

7 flags with slogans such as แดงทัง้แผ่นดนิ, โค่นรฐับาลอ ามาตย-์ยุบสภา, นปช ต่อตา้นเผด็จการ, พท อนาคตประเทศ

ไทย,  

เสรชีนอุบลราชธานี   

Box# 7 

2 booklets (titles: กบถแผ่นดนิ - ปฏบิตักิารยดึ NBT, สมุดปกม่วง) 

7 handouts (B&W photocopies, contents about General  Prem Chair of Privy Council, anti-coup d’état etc ) 

4 postcards (image of Red Shirts supporters at various rallies) 

Box# 8 

3 red T-shirts with slogans กลุ่มเสรชีนอุบลราชธานี, ชอบสมคัร รกัทกัษิณ, สือ่..ใตบ้าทา  

 

 

http://www.nla.gov.au/
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Box# 9 

1 army green Russian hat (Ushanka) with a small red star on top.  Ushanka usually associates with former 

Thai Communist Party members (known as พคท.) 

1 red tank top with slogan ขบัไล่ทรราช 

Box# 10 

1 red T-shirts with slogans Truth Today กไูม่กลวัมึง  

2 black T-shirts with slogans ชาวไพรสู่ ้โค่นอ ามาตย ์รฐับาล “ยุบสภา”, Truth Today Red in the Land 

Box# 11  

2 black T-shirts with slogans แด่ผูก้ลา้แห่ง่ประชาธปิไตย, ทีนี่ร้าชประสงคมี์คนตาย 

3 bandannas (1 red and 2 black) with slogan Truth today สดดุวีรีชนผูก้ลา้ 10 เมษา 53 เราไม่ทิง้กนั, ก าจดัทรราช 

10 เมษา 53 

Box# 12  

2 white T-shirts with slogans ศิษยร์าชประสงค ์กูยงัไมต่าย, for friends of the foundation for photojournalists 

1 red T-shirt with slogan I am Red เรามีเรา..เราไม่ลมืกนั 

Box# 13  

2 red T-shirts with slogans I am red วนัอาทิตยส์แีดง, แดงแกรง่ แดงกลา้ แดงสู ้ๆ ๆ ลมหายใจทีไ่ม่แพ ้

Box# 14  

1 red T-shirt with slogan ?..สัง่ฆ่า ?..สัง่ยิง”กูรูน้ะ”  

1 black T-shirt with slogan ความยุตธิรรมทีล่่าชา้คอืความอยุตธิรรม  justice delayed is justice denied 

1 flyer, จดหมายเปิดผนึก กลุ่มนักกฎหมายสทิธมินุษยชน (3 June 2010). It is a statement written by Lawyer 
Group for Human Rights) 

Box# 15 (music) 

Total of 11 discs; most of the CDs have .cda file extension. Details as follows: 

• ความจรงิวกิฤตประชาธปิไตย เราอ่านใหท้่านฟัง 27 ประเด็นทีส่งัคมไทยตอ้งการค าตอบ /จาตุรนต ์ฉายแสง 
(audio MP3) 

• ตน้ฉบบัล าล่องคดิฮอดทกัษิณ / สนิชยันอ้ย ภูมิมาลา (music) 

• Red music เพลงคนเลีย้งมา้ (music) 

• ลิม้เจา้...พ่อ อา้งแอบแนบชดิบิดเบือนสะเทือนแผ่นดนิ เพลงคนเลีย้งมา้ พวกมึง พวกกู (music) 

• พวกก.ู..พวกมึง หนักแผ่นดนิ: รวมเพลงคนเสือ้แดง 20 บทเพลงไพเราะ (music) 

• แดงทัง้แผ่นดนิคอืเพื่อนเอาคนืไพร ่(music) 

http://www.nla.gov.au/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/au/


United Front for Democracy against Dictatorship Ephemera Collection 
 

www.nla.gov.au  
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.1 Australia February 2012 

 Page 5 
 

• แสงดาวแห่งศรทัธา: นักสูธุ้ลดีนิ: ผูช้นะสบิทิศ (music) 

• ลูกทุ่งประชาธปิไตย ชดุ คนดทีีห่นา้ 1: trust today ความจรงิวนันี ้/ มุขค ์เมทิณี  (music) 

• เพลงฮิตมาแรงของคนเสือ้แดง, รวมเพลงฮิตคนเสือ้แดง สบืสานต านานเพลงประชาธิปไตย (music) 

• คนเดยีวในดวงใจ, นายกปราศรยั และอืน่ๆ (VCD) 

• มิวสคิวดีโีอคนเสือ้แดง รวมเพลงฮิต Red-MV (VCD) 

Box# 16 (music) 

Total of 10 discs; most of the CDs have .cda file extension. Details as follows: 

• บทเพลงแห่งความทรงจ า สวสัดปีีใหม่ 2554 ขอบคุณนักสูธุ้ลดีนิ (music) 

• New red song (music) 

• อลับัม้ชดุ ความหวงัของไพร ่บทเพลงส าหรบัผูไ้ม่ยอมจ านนใหก้บัความยุตธิรรม / อาเล็ก โชครม่พฤกษ ์(music) 

• เพลงไพร ่หวัใจสแีดง เพลงเพื่อชวีติ / อู ๋เสรชีน (music) 

• ซดีเีพลงชดุ พวกมึง พวกกู / แป๊ะ คนบางสนาน (music) 

• เราไม่ลมืผ่านฟ้า-ราชประสงค:์ บทเพลงของไพรแ่ดง / จตุพร พรหมพนัธุ ์(music) 

• อลับัม้มหากุศล ๑,๒, ๓ / อสีม้โป๊ะ พาลุย, เสถยีรนอ้ย ลมแดง (music) 

• ชดุประวตัศาสตร ์อลับมั สานตะกรา้ (ไม่ไดว่้าใคร) /ม่อน เมืองสยาม 

Box# 17 (music video) 

Total of 7 discs; Details as follows: 

• แป๊ะ คนบางสนาน ชดุ สองขาเพื่อประชาธปิไตย บทเพลงไพรที่ส่รา้งไทยใหเ้ป็นไทยกราบหวัใจไทยทุกดวง (VCD) 

• รวมเพลงสุดฮิต บทเพลงไพรที่ห่วัใจรกัประชาธปิไตย / วนัชนะ เกดิด ี(VCD) 

• คดิฮอดอย่างแฮง บทเพลงของไพรแ่ดง (VCD) 

• คอนเสริต์เขาใหญ่: บนัทึกการแสดงสด คอนเสริต์เพื่อนรว่มรอ้งพี่นอ้งรว่มรบ Bonanza Khao-yai  14 
November 2009 (DVD) 

• RED Music Top Hit / นปช (VCD) 

• ตะโกนบอกฟ้า ฆ่าเขาท าไม ความหวงัของไพร ่วรีะชนเรยีกรอ้งประชาธปิไตย / Truth Today ความจรงิวนันี ้
(VCD) 

• มิวสคิวดีโีอ ณ ราชประสงค ์(VCD) 

Box# 18 (video) 

Total of 7 discs; details as follows: 

• พนัธมิตร ฆ่าประชาชน ภาพเหตุการณจ์รงิ 7 ตุลา 2551 (VCD) 

• ดร.อภวินัท ์วริยิะชยั ปราศรยั จงัหวดัอุดรธานี วนัที 3 เมษายน 2554 (VCD)  

• ทกัษิณคดิฟ้ืนฟูประเทศ 23 เมษายน 2554 ศูนยธ์รรมศาสตรร์งัสติ / ชมรมคนรกัทกัษิณ (VCD) 

• รฐัธรรมนูญ ๑๘ ฉบบัของประชาชน ประชาธปิไตยทีป่ลายอุโมงค ์/ คณิน บุญสุวรรณ (DVD) 

• ความลบัหลงัฉากเผาเซ็นทรลัเวลิด:์ ตน้ฉบบั ฉบบัพิเศษโลกวนันี ้วาระขวบปีเมษาพฤษภา (DVD) 

• คอนเสริต์รุง่อรุณแห่งความยุตธิรรม ณ โบนันซา่ เขาใหญ่ 26 มีนาคม 2554 / จตุพร, ณัฐวุฒิ (DVD) 

http://www.nla.gov.au/
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• ชมุนุมร าลกึ ครบรอบ1  ปี วนัสลายการชมุนุมทีอ่นุสาวรยีฯ์-สีแ่ยกคอกววั 10 เมษายน 2554 อนุสาวรยี ์

ประชาธปิไตย (DVD) 

Box# 19 (video) 

Total of 8 discs; details as follows: 

• ทีร่ะลกึงานพระราชทานเพลงิศพ พลตร ีขตัตยิะ สวสัดผิล 22 มิถุนายน 2553 (VCD) 

• 10 เมษายน 2553 ทรราชยเ์มษาทมิฬ แด่ วรีชนผูต้่อสูเ้พื่อประชาธปิไตย (VCD) 

• เมษาทมิฬ 10 เมษายน 2553 ชดุที ่1-2 (VCD) 

• บนัทึกประวตัศิาสตรโ์ลก 53 กระชบัพืน้ที ่แผ่นที ่1 / จิน้ กรรมาชน (VCD) 

• นาทีต่อนาที-ยิง 6 ศพ คนืมรณะทีว่ดัปทุมฯ (VCD) 

• ไทยคม-ผ่านฟ้า แดงนักสู ้(a collection of short news reports from the West and Thailand) (VCD) 

• บนัทึกภาพเหตุการณเ์ผาศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 ?ใครเผา! (DVD) 

Rally banners: 3 oversize rally banners (printed mesh banners). Because of their sizes, each banner has 
been rolled up and wrapped in a protective sheet and placed on shelves in the same stack where the other 
ephemera boxes are housed. There are photographs of each banner kept with its roll to ensure easy 
retrieval. These banners were collected in 2010-2011. 

• Banner roll # 1 

รวมพลงัแดงทัง้แผ่นดนิ รว่มพิธรีดน ้าด าหวั (length 448 cm; width 294 cm) (2011?) 

• Banner roll # 2 

24 นีร้ว่มฟังปราศยั จตุพร พรหมพนัธ ์(length 232 cm; width 119 cm) (2011?) 

• Banner roll # 3 

เสรชีนอุบลฯยินด ีตอ้นรบัแดงทัง้แผ่นดนิ (length 292 cm; width 99 cm) (2010?) 

Poster 

1 poster: an image of พลตร ีดร. ขตัตยิะ สวสัดผิล (หรอืเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ เเสธ.แดง) who was shot on 13 May 2010 
at the Red Shirts rally and later died in hospital on 17 May (length 68 cm; width 50 cm) 

Miscellaneous 

หนังสอืพิมพค์นเสือ้แดง คนรกัประชาธปิไตย ปีที ่๕ ฉบบัที ่๓๙ ประจ าเดอืน พฤษภาคม- มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (16 pages; 
length 56 cm; width 40 cm) 
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Sample images of collected materials 
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