
 شرقی نوبج در واقع هندوچین جزیرهشبه در کشوری سیام، سابق نام و تایلند پادشاهی رسمی نام با تایلند

 لیجخ و مالزی با جنوب از کامبوج، و الئوس با شرق از الئوس، و برمه با شمال از کشور این. آسیاست

 نینهمچ و پایتخت تایلندی، کشور رسمی زبان .استهمسایه آندامان دریای و برمه با غرب از و تایلند،

 .است بودایی مردم درصد ۵۹ حدود مذهب و بانکوک آن شهر ترینپرجمعیت

 حوری سرزمین معنای به که باشدمی Land و Thi لغت دو از برگرفته محلی مردم زبان در تایلند نام

 .است تایی همان یا

 دولت و سیاست

 در شور،ک این سابق وزیر نخست شیناواترا تاکسین علیه ارتش فرمانده اوچا چان پرایوث کودتای پی در

 قانون پرسیهمه( ۶۱۳۲) ۳۱۵۹ در. شد استوار کشور این بر دیگر بار نظامیان حکومت ۳۱۵۱ سال

 تاخون به وسیعی اختیارات تا شد باعث آن به مردم مثبت رأی که شد برگزار نظامیان توسط اساسی

 .شود داده( تایلند نظامی حکومت)

 سلطنتی نظام

 دست در سیاسی قدرت اساسی قانون طبق که است سلطنتی مشروطه کشور یک ۳۵۱۶ سال از تایلند

 «عبادت و احترام درخور جایگاهی» و است حکومت رئیس پادشاه. است کشور پارلمان و وزیرنخست

 برخوردار مردم اکثریت میان در «ایویژه قداست» حتی و محبوبیت از سلطنت مقام تایلند، در.دارد

 .است

 دولیادهآ بومیپول پدرش، درگذشت با وی.است تایلند پادشاه چاکری دودمان از واجیرالونگکورن اکنونهم

 مهم قشین سلطنتش، دردوران نظامی کودتای چندین وقوع علیرغم تایلند، سابق پادشاه. رسید سلطنت به

 رموزیم شرایط در که بود تایلند پادشاه ماهیدول آناندا برادرش بومیپول، از پیش .داشت کشور ثبات در

 رسید قتل به سلطنتی کاخ در

 .استداده جای خود در را نفر میلیون ۲۶ حدود کیلومتر هزار ۹۳۱ حدود مساحت با کشور این

 (شمالی نیمکره - شرقی درجه ۳۱۱ و شمالی درجه ۳۹)آسیا شرق جنوب: جغرافیایی موقعیت    

 مربع کیلومتر ۹۳۱٫۳۳۹: مساحت    

          و شرق جنوب در کامبوج -شرق شمال و شمال در الئوس -شمال و غرب در میانمار: همسایگان    

 جنوب در مالزی

 کیلومتر ۶۶۲۶: زمینی مرزهای    

 کیلومتر ۱۶۳۵: دریایی مرزهای    

 خنک و بارانی خشک، و گرم متمایز فصل سه با گرمسیری هوای و آب: هوا و آب    

 درجه ۱۶ حرارت درجه متوسط فصل این در دارد ادامه می ماه تا مارس ماه از خشک و گرم فصل

 متوسط و دارد ادامه اکتبر ماه تا ژوئن ماه از بارانی فصل. ست ۹۷٪ هوا رطوبت و است سلسیوس

 نوامبر ماه از خنک فصل. یابدمی افزایش ۷٪۶ به رطوبت میزان و سلسیوس درجه ۶۵ به حرارت درجه

 .است نوسان در سلسیوس درجه ۱۶ تا ۶۱ بین حرارت درجه فصل این در. استفوریه تا

 



 مینهایز فلوراید، سنگ، زغال گچ، سنگ سرب، چوبی، الوار تنگستن، قلع، کائوچو،: طبیعی منابع    

 کشاورزی

 اقتصاد

 - نساجی محصوالت و پوشاک - کشاورزی محصوالت و برنج - کولر - مبیل اتو: مهم صادرات    

 کامپیوتر قطعات و ترانزیستور - دریایی غذاهای و شیالت

 خام مواد -( گاز و نفت) سوخت: مهم واردات    

 - یمانس -تنباکو - سازی نوشابه - کشاورزی -پوشاک و نساجی - توریسم - سازی مبیل اتو: صنایع    

 دومین - عمجتم مدارات - کامپیوتر قطعات - الکترونیکی تجهیزات - قیمتی سنگهای نظیر سبک صنایع

 قلع تولیدکننده سومین و جهان در تنگستن تولیدکننده

 سویا و - نارگیل - ذرت - نیشکر -کائوچو - مانیوک یا کاساو نشاسته - برنج: کشاورزی محصوالت    

 تومان ۳۳۹ معادل بات هر و است بات ۱۱ معادل تقریبا   آمریکا دالر هر -( Baht) بات: پول واحد    

 اقتصادی هایشاخص

 (ساتانگ ۳۱۱)=  بات: پول واحد    

 (۳۱۵۹ آذر) ۱۹ با برابر دالر هر: دالر با بات برابری نرخ    

 (۶۱۱۶)دالر میلیارد۳۶۳/ ٪: داخلی تولیدات میزان    

 (۶۱۱۶)درصد۵/۶ ،(۶۱۱۳)درصد۶/۳ ،(۶۱۱۱)درصد ۲/۶: داخلی ناخالص تولید رشد    

 (۶۱۱۶)درصد۶/۳ ،(۶۱۱۳) درصد۳/٪ ،(۶۱۱۱) درصد ۹/۳: تورم نرخ    

 (۶۱۱۱)رصد د ۵/۶:بیکاری نرخ    

 نفر میلیون ۱۶: کار نیروی    

 ه،شد کنسرو غذاهای اتومبیل، منسوجات، الکترونیک، و برقی لوازم: صادراتی کاالهای ترینمهم    

 قیمتی سنگهای و ذرت کائوچو، برنج، میگو، شکر، مرغ،

 سوخت آالت، ماشین فوالد، شیمیایی، مواد خانگی، لوازم حبوبات، و غذا: وارداتی کاالهای ترینمهم    

 روغن و

 اروپا اتحادیه سنگاپور، مالزی، آمریکا، متحده ایاالت ژاپن،: تجاری شرکای ترینبزرگ    

 ۶۱۱۳ سال بات، میلیارد ۳۶ معادل بودجه کسری( بات میلیون ۶۲۱۱۱۱) ۶۱۱۱ سال:بودجه    

 بات میلیارد ۳۱۶۱ بر بالغ ۶۱۱۶ سال و بات میلیارد ۳۱۹بودجه کسری( بات میلیون هزار ۵۳۱۱۱۱)

 .است دالر میلیارد ۶۹ معادل

 خارجی گذاریسرمایه و گردشگری صادرات،: ارزی درآمد منابع ترینمهم    

     

 



 انرژی

 بشکه میلیون ۲/۱۹۳: نفت شده اثبات ذخایر    

 (۶۱۱۳) روز در بشکه ۶۱۱۱٪۳: نفتی تولیدات    

 (۶۱۱۱)مکعب متر میلیارد ٪۶/۳: طبیعی تولیدگاز    

 روز در بشکه هزار ۹۵٪: نفت مصرف    

 (فارس خلیج کشورهای از عمدتا  ) روز در بشکه هزار ۶۶٪: خام نفت واردات    

 مکعب متر تریلیون ۳۲۶/۳۶:گاز شده اثبات ذخایر    

 تغییرات ابلمق در پیش از بیش را کشور این اقتصاد وارداتی، انرژی منابع به تایلند روزافزون وابستگی

 برای تایلند دولت تالش رو این کندوازمی پذیرآسیب و حساس مواد این قیمت و عرضه در نوسان و

 اجرای بر تأکید عین در مطمئن، بصورت و مناسب قیمت به انرژی واردات ادامه از اطمینان حصول

 .نیست انتظار از دور منابع این مصرف در جویی صرفه برای سیاستهایی

 مردم

 اقوام از بقیه و ماالیی درصد ۱ تبار،چینی درصد ۳۶ حدود تایی، قومیت مردم درصد ۹٪ حدود

 .هستند متعدد نشینکوه طوایف و خمرها، ها،مون چون کوچکتری

 زبان

 کنندمی حبتص زبان این به تایلند مردم بیشتر و آسیاست شرق هایزبان ترینقدیمی از یکی تایلندی زبان

 انزب تایلندی. دارند وجود کشور این مختلف نقاط در نیز بسیاری ایمنطقه و قومی هایگویش هرچند

 رایب کامال   کشور این نوشتاری و گفتاری زبان. دارد را خود مخصوص الفبای و است کشور این رسمی

( آهنگ) حنل پنج با و سیالبی تک زبان، این. است فهم غیرقابل کنند،می سفر کشور این به که کسانی

 وشتارین سیستم و هالحن این ترکیب. دهدمی تغییر را واحد سیالب یک معنای لحنی، هر که است مختلف

 با. ودش سخت هاخارجی برای زبان این یادگیری که شده سبب زبان این دشوار هایتلفظ نیز و پیچیده

 ورکش این مردم میان آن به تسلط میزان اما شود،می داده آموزش تایلند مدارس در انگلیسی زبان اینکه

 و انگلیسی کشور، این هایفروشگاه و هارستوران ها،هتل بیشتر در وجود این با. نیست زیاد چندان

 دیتایلن و انگلیسی زبان دو هر به نیز هاخیابان اسامی و شودمی استفاده اروپایی هایزبان از برخی

 واژگان یرییادگ با کنند،می سفر کشور این به که کسانی اما نیست ساده زبان این یادگیری چند هر. هستند

 زبان ارجیانخ ندارند انتظار کشور این مردم اینکه ویژه به باشند داشته دلپذیرتری تجربه توانندمی اندک

 برای. نندکمی صحبت خوب بسیار که گویندمی آنها به و شده زده شگفت بسیار رو این از و بدانند را آنها

 یک تاس ممکن بنابراین و ندارد وجود استانداردی روش هیچ التین، به تایلندی زبان نوشتاری تبدیل

 و هامهنا واژه راهنما، هایکتاب در هم دلیل همین به شود نوشته التین شکل چندین به تایلندی واحد کلمه

 نوشتاری سیستم» موجود روش استانداردترین. شودمی استفاده مختلفی هایروش از متون، سایر

 به هشیو همین نیز هاخیابان اسامی برای و است افزایش به رو آن از استفاده که است «تایلند پادشاهی

 رد معموال   فاعل که است مفعول فعل، فاعل، صورت به زبان این در جمالت ترتیب. شودمی برده کار

 صرف دیتایلن زبان در افعال چنین هم. کندمی تغییر افراد جنسیت بنابر نیز ضمایر. شودمی حذف جمله

 ردک اشاره جالب مورد این به توانمی تایلندی زبان درباره   همچنین،. ندارند ایشناسه هیچ و شوندنمی



 با و شودنمی صحبت زبان این به کشور جای هیچ در که دارد خود به منحصر زبانی تایلند پادشاه که

 گفت سخن توانمی زبان این به تنها پادشاه

 مذهب

 ترینبزرگ بوداییان از بعد جمعیت، ۶۷ حدود با مسلمانان،. هستند بودایی تایلند مردم ۵۹۷ حدود در

 تایلند به را شیعه مذهب قمی احمد شیخ نام به ایرانی نفر یک شودمی گفته. هستند کشور این مذهبی گروه

 [منبع نیازمند.]آورد

 

 از خاصی مناطق در مذاهب و ادیان سایر ماندهباقی درصد یک و مسلمان ۶۷ - بودایی جمعیت ۵۹۷

 از مجزا یاجتماعات در و بوده تایلند مذهبی اقلیت بزرگترین که است مسلمان با جمعیت اکثریت تایلند،

 معیتج درصد یک از کمتر هستند، کاتولیک اغلب که تایلند مسیحیان. کنندمی زندگی مسلمانان غیر

 درصد ۵۶٫۲ تایلند، در. کنندمی زندگی هندو و سیک آیین پیروان آنها کنار در و دهندمی تشکیل را تایلند

 برای تایلند در. هستند ادیان باقی درصد ۱٫۳ و مسیحی درصد ٪۱٫ مسلمان، درصد ۶٫۲ بودایی، مردم

 .دارد وجود مذهبی آزادی ادیان، تمامی پیروان

 هوا و آب

 موقعیت رد تایلند کشور باشدمی معتدل هوای آب یک دارای مواقع بیشتر است نزدیک دریا به تایلند چون

 دارای و کوهستانی کشور شمال. باشدمی حاصلخیز بسیار و داشته قرار آسیا شرقی جنوب استراتژیکی

 و غرب قسمت. است برنج سرسبز شالیزارهای از پوشیده آن مرکزی نواحی و است بسیاری جنگلهای

 .است سفید شنی ساحل و سبز همیشه جنگلهای کائوچو، درختان میوه، باغهای دارای سرزمین شرق

 هب گردشگران برای را بهشت از تصویری گویی کدام، هر که است بسیاری جزایر دارای آن بر عالوه

 تا امبرنو هایماه بین تایلند، در باران و گرما بودن کم نظر از تایلند فصل بهترین اما. گذاردمی نمایش

 ۳۶ هاشب و سانتیگراد درجه ۶۶ روزها فصل این در تایلند هوا دمای. سرماست فصل در و فوریه

 آوریل که شودمی آغاز گرما فصل آن از پس. دارد را رطوبت ترینکم هوا و است سانتیگراد درجه

 گرم فصل. شودمی برگزار ماه این نیمه در دلیل همین به نیز تایلند در آب جشن و است آن ماه گرمترین

 تایلند در خشک و

 میانگین ،(خرداد ۳۳ تا اردیبهشت ۳۶)می تا( اسفند ۳۳ تا بهمن ۳۱ سال ماه دومین) فوریه از•     

 درصد ۹٪ رطوبت درجه، ۱۶ دمای

 تایلند در آفتابی و بارانی فصل

 ٪۶ رطوبت درجه، ۶۵ دمای میانگین ،(آبان ۳۱ تا مهر ۳۱) اکتبر تا( تیر۳۱تا خرداد ۳۶)ژوئن از    

 درصد

 

 تایلند در سرد فصل

 زیر تا دما میانگین ،(اسفند ۳۳ تا بهمن ۳۱ سال ماه دومین فوریه تا( آذر ۳۱ تا آبان ۳۳) نوامبر از    

 رطوبت کاهش درجه،۶۱

 



 تایلند در آفتابی و بارانی فصل

 ۳۳) سپتامبر و( شهریور ۳۱ تا مرداد ۳۳) آگوست هایماه در زیادی باران معموال   بانکوک در    

 هاییسیالب و رسیده خود حد بیشترین به( آبان ۳۱ تا مهر ۳۱) اکتبر در و باردمی( مهر ۵ تا شهریور

 .شوندمی جاری شهر در نیز

 

 بهداشت

 ویروس   انتقال موارد توانسته که است آسیایی کشور نخستین تایلند جهانی، بهداشت سازمان گزارش به

 .کند کنریشه را نوزاد به مادر از ویآیاچ

 

 سال ۳٫۶۶٪ متوسط طور به: زندگی امید    

 بیمارستان ۶۱۱۱: بیمارستانها دادتع    

 ۳۶۹۱۱۱: بیمارستانی تختهای تعداد    

 (۶۱۱۳ سال تخمین) درصد ۳٫۶: ایدز شیوع نرخ    

 باسواد درصد ۵۲: سوادی با نرخ    

 سال ٫۶٪: مدرسه به ورود سن متوسط    

 نفر هزار هر در تولد ٪۳۲٫۱: تولد نرخ    

 نفر هزار هر در ۲٫۶۲: میر و مرگ نرخ    

 زنده نوزاد تولد هزار هر در ۶۳٫۶۱: تولد بدو در نوزادان مرگ نرخ    

 (زنان سال ۱٪ و مردان سال ۲۵) سال ۳٪: عمر متوسط    

 

 فرهنگ

 آسیای مهاجرت و فرهنگ مذهب، شاهراه شد،می شناخته Siam سیام نام با هاقرن که تایلند بودایی کشور

 هیچگاه منطقه، کشورهای برخالف و شده ایجاد ۳۶۱۶ سال به کنونی تایلند. استبوده شرقی جنوب

 یعنی تایلند و است لبخند معنی به Thai تای کلمه. استنبوده اروپایی هایقدرت سلطه تحت و مستعمره

 کرده مهاجرت( کنونی تایلند) سوخوتای به تدریج به چین جنوب از مردمی پیش، هاقرن. لبخند سرزمین

 هاتایلندی ،۳۶ قرن اوایل در. شدند ساکن چین جنوب در رودی کناره حاصلخیز مناطق در تدریج به و

 بدیلت تایلند مستقل پادشاهی به را آنجا نیز قرن این اواسط در و کرده بنا سوخوتای در را کوچکی شهر

 .استدوره همین به متعلق هم کشور این معماری و فرهنگ زبان، پیدایش که کردند


