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Thaimaan historia lyhyesti

Vanha nimi oli Siam, joka muutettiin 
Thaimaaksi v. 1939

Sana Thai merkitsee vapaus, itsenäisyys 
sekä maahan että kansaan liittyen

Alueen ovat vuosituhansia asuttaneet Kiinan 
kansalaiset

Nykyisen Thaimaan valtion juuret juontavat 
1238 perustettuun Sukhothain 
kuningaskuntaan ja sen heikennyttyä 
Ayutthayan kuningaskuntaan

Burmalaiset tuhosivat Ayuthayan v. 1728

Thaimaa välttyi länsimaiden kolonialismilta

1. Maailmansodassa Thaimaa oli 
liittoutuneiden puolella – kansainliiton 
perustajajäsenmaa



Historiaa

 2. maailmansodan aikana liittoutui 
akselivalioiden ja Japanin kanssa –
Japanin miehitysjoukot

 Kylmän sodan aikana läheiset 
suhteet Yhdysvaltoihin – teknistä ja 
taloudellista apua

 Tärkeä tukikohta kommunismia 
vastaan Vietnamin sodassa

 Sotatarviketeollisuus ja investoinnit 
infraan, teihin ja lentokenttiin 
nostivat kansantalouden nousuun

 2. maailman sodan jälkeen sarja 
sotilasdiktatuureja ja -
vallankaappauksia



Historiaa

 Toukokuussa 2014 Armeija 

kaappasi vallan ja kumosi 

perustuslain

 Ulkonaliikkumiskieltoja, 

kokoontumisrajoituksia, radio ja 

televisio välittämään vain 

armeijan tiedotteita normaalien 

ohjelmiensa sijaan, sosiaalista 

mediaa valvottiin tiukasti

 V. 2019 normaalit vaalit, joissa 

mikään puolue ei saanut selkeätä 

enemmistöä



Amazing Thailand

 Hymyjen maa

 Asukkaiden ystävällisyys

 Maisemien monimuotoisuus

 Saaret

 Hiekkarannat

 Vuoret

 Viidakot

 Eksoottinen kulttuuri temppeleineen

 Thailainen keittiö



Rajanaapurit

Idässä Laos ja Kambodza

Etelässä Siaminlahti ja Malesia

Lännessä Andamaanien meri ja 
Myanmar

Hallitusmuoto

Perustuslaillinen Monarkia

Vuodesta 2014 Sotilasjuntta Rauhan 
ja järjestyksen kansallinen neuvosto 
NCPO hallitsee

Lainsäädäntövalta vaaleilla 
valittavalla 220-jäsenisellä 
parlamentilla

Pääminissterinä kenraali Prayat
Chan-o-chan



Kuningas

Maha Vajirlongkorn

Rama X

Yli 70 vuotta hallinneen ja lähes 
jumalaisena palvotun kuningas 
Bhumibold Adulydejin poika

Puuttuu täysin isänsä arvovalta ja 
lukuisat skandaalit ovat 
aiheuttaneet kansalaisissa 
suuttumusta

Kuningas oli Bhumiboldin aikana 
insituutio, joka periytyy 1 200 
luvun Khmeereihin

Myös kuningatar Sirikit ja tytär 
prinsessa Sirinhorn olivat erittäin 
suosittuja hahmoja



Ajanlasku

Perustuu buddhalaisen 

kalenterin itäiseen 

versioon

543 vuotta Gregoriaanista 

kalenteria edellä

Tämä vuosi on 2563, 

koiran vuosi

Kelloaika Thaimaassa on 5 

tuntia edellä talvella ja 4 

tuntia kesällä Suomen 

ajasta



Ajanlasku ja kelloaika



Hallinnollinen/alueelli-

nen jako

76 provinssia (chanwat), 

5 provinssiryhmää

795 aluetta (amphoe)

81 osa-aluetta (king amphoe)

7255 kuntaa (tamboon) ja

69 855 kylää (moobaan)

Suurimmat kaupungit:

Bangkok 5 830 000 asukasta

Samut Prakan 454 000

Udon Thani 230 000

Nakhon Ratschasima 201 000

Hat Yai 200 000



Thaimaan maasto

Pohjoinen Thaimaa on 

vuoristoa

Koillis-Thaimaa Isan ylänköä, 

itärajana Mekong-joki

Keski-Thaimaa Chao Rhaya-

joen laakso, myös Bangkok 

tällä alueella

Etelä-Thaimaa koostuu 

kapeasta Kran-kannaksesta, 

yhdistää Manner-Aasian 

Malakan niemimaahan

Joet Thaimaan keskeisiä 

kulkureittejä, saaristoa 

leimaavat mangrovesuot

Korkein huppu Thaimaassa on 

Doi Inthanon, 2 576 metriä



Thaimaan luonto

Luonto on monipuolista

Sademetsiä, vuoristoa, 

tasankoja, kosteikkoja ja 

merta.

Suurista nisäkkäistä tavataan

Tiikereitä, leopardeja, aasian

norsuja, kauluskarhuja, 

sambarhirviä, muurahais-

käpyjä, gibboneita, tapiireja, 

delfiinejä, dugoneja ja monia 

muita.

Kasvistoon kuuluu yli 27 000 

kukkivaa kasvia.



Ilmasto

Koko maa on trooppinen ja 
kuuluu monsuunivyöhykkeeseen

Kuuma kausi maalis – toukokuu, 
jolloin jopa tukalan kuumaa 
etenkin keski- ja pohjoisosissa. 
Keskilämpötila jopa 40 astetta

Viileä kausi marras – joulukuu; 
ilmasto miellyttävän lämmin ja 
kuiva. Koillistuuli viilentää ja 
keskilämpötila n. 25 -30 astetta. 
Pohjoisessa yölämpötila voi 
laskea jopa nollaan.

Sadekausi kesä – lokakuu; 
lyhyitä voimakkaita sadekuuroja 
ja pilvetöntä aurinko vuorotellen. 
Sateet pääasiassa iltapäivisin ja 
öisin.



Teollistunut 

kehitysmaa

 Merkittävimmät luonnonvarat:

 tina, maakaasu, volframi, lyijy, kipsi. Noin 
puolet maailman kiintolevyistä on 
Thaimaasta

 Merkittävimmät teollisuuden alat:

 Elektroniikka, komponentit, tietokoneen 
osat, autot

 Keskeisimmät vientituotteet

 Koneet, elektroniikka, tekstiilit, riisi, kala, 
kumituotteet ja vilja

Thaimaan talous riippuu 
voimakkaasti viennistä. 70 % 
BKT:sta.

Edistänyt voimakkaasti 
vapaakauppaa.

Tärkeimmät kauppakumppanit 
Kiina, Japani ja Yhdysvallat.

Maatalouden osuus BKT:sta on 

12 % ja teollisuuden 43,3 %.

Noin 40 % thailaisista 
työskentelee maataloudessa.

Palvelujen osuus BKT:sta on 45 % 
ja turismin 6 %



Liikenne

Thaimaassa on 108 lentokenttää

Rautateita 4 000 km: pohjois-, 
etelä-, itä-, ja koillisrata

Junissa kolme luokkaa.

Satamakaupunkeja ovat:

Bangkok, Laem Chabang, Map
Ta Phut, Prachuap ja Sri Ratcha

Liikenne on vasemmanpuoleinen 
Liikkuminen vaatii erityistä 
varovaisuutta ja huolellisuutta.

Thailainen ei juurikaan kävele; 
mopot ja moottoripyörät ovat 
yleisiä liikennevälineitä. 
Runsaasti onnettomuuksia.



Liikenne

Paikallisliikenteessä käytetään 
kolmipyöräisiä tuk-tuk
moottoripyörätakseja, 
avolavapakettiautoista 
muunnettuja lavatakseja 
(songthaew) sekä 
moottoripyörätakseja.

Vain Bangkokissa on merkittävä 
julkinen paikallisbussijärjestelmä.

Joilla ja kanaaleissa liikutaan 
pitkäperäisillä veneillä, saarilla 8 
-10 metrin pituisilla sisäkoneisilla 
puuveneillä. Nykyisin liikenteessä 
on myös kalliimpia 
kantosiipialuksia.



Väestö

Noin 95 % tunnustaa 
buddhalaisuutta, joka julistettiin 
1360 valtion uskonnoksi.

Muslimeja on noin 4 % ja 
kristittyjä jonkin verran lähinnä 
vuoristoheimojen ja kiinalaisten 
keskuudessa.

Neljäsosa thailaisista on alle 15 
vuotiaita. 

Väestön kasvu on noin 0,7 % 
vuodessa.

Odotettu elinikä miehillä on noin 
70 vuotta ja naisilla noin 75 
vuotta.

Vain noin 32 % väestöstä asuu 
kaupungeissa. 



Kulttuuri

Maan tukipilareita ovat vanhat 
perinteet, kuningas, munkit ja 
valtauskonto theravada-
buddhalaisuus

Ruokailu on Thaimaassa 
sosiaalista kanssakäymistä.

Thaikeittiön perusta on thairiisi, 
jota höystetään tulisilla curreilla, 
kasviksilla ja kalalla tai äyriäisillä.

Thaimaassa tervehditään 
kättelyn sijasta wai-
tervehdyksellä.



Viihde

Thailaiset viettävät vapaa-aikaansa 
pelaamalla Mahjongia kahvilan 
pöydässä, syömällä tienvarren 
ruokakojuissa tai käymällä toriostoksilla.

Festivaaleja järjestetään paljon.

Tammikuu: Länsimainen uusi vuosi

Helmikuu: Kiinalainen uusi vuosi

Maaliskuu: Poi Song Long

Huhtikuu: Songkran

Toukokuu: Bun Bang fai Rocket

Kesäkuu: Phi Ta Khon

Lokakuu Pallosalamajuhla, 
kasvissyöntifestivaali, Puhveliajot

Marraskuu: Loi kratong, Elephant Roud up

Joulukuu: Kwaijoen sillan Festivaali

http://www.minnethaimaassa.com/wp-content/uploads/2013/02/xkasvissyonti.jpg


Viihde

Perinteinen thaimusiikki-instrumentti 
on ranat, joka muistuttaa 
ksylofonia.

Klassisen musiikin asemaa pitää pi
phat, mutta syvien kansankerrosten 
iskelmämusiikki, luk thung kerää 
suurimman kuuntelijakunnan niin 
radiosoittojen kuin myydyn musiikin 
määrällä mitattuna.

Länsimaisesta rockmusiikista on 
Thaimaassa kehittynyt melodinen 
kitarasäesteinen string (Sek Loso) ja 
kantaa ottava Phleng phya chiwit.

Kuvamataiteet keskittyvät puu- ja 
kiviveistoksiin, maalauksiin ja 
pronssipatsaisiin. Käsitöistä 
yleisimpiä ovat lakkatyöt, 
helmiäisupotukset, hopea- ja 
kultatyöt sekä puukaiverrukset.



Urheilu

Thaimaa on osallistunut Olympialaisiin 

vuodesta 1952. Parhaat menestykset 

ovat nyrkkeilyssä ja painon nostossa.

Murtomaahiihtäjä Prawat Nagvaraja

on edustanut maataan myös 

talviolympialaisissa 2002 ja 2006.

Thaimaan jalkapallojoukkue oli 

joulukuussa 2010 FIFA:n rankinglistalla 

sijalla 120.

Kansallisurheilulaji on 

kamppailulajeihin kuuluva Muay thai 

eli nyrkkeily – potkuja, lyöntejä, 

pystypainia. Muay thai on 

pikemminkin viihdettä.

Takraw on myös suosittu urheilulaji, 

jota pelataan kuin meillä lentopalloa. 



Bang Saen



Bang Saen



Bang Saen



Bang Saen, Helvetin puisto



Bang Saen, Kiinalainen temppeli



Bang Saen, Apinavuori



Mountain View



Mountain View, kotimme vuodesta 

2010



Mountain View



Mountain View



Mountain View



Mountain View



Mountain View



Mountain View

Ensi banaanit



Mangot ja ruusuomenat



Mountain View

Limenkukka ja hedelmät



Mountain View

Pihakukkia



Mountain View

Pihapuita ja kukkia



Piha nykyisin



Mountain View

Naapurit



Mountain View



Mountain View



Vanhaa ja uutta



Chonburgin markkinat



Pattaya



Pattaya



Pattaya



Plaza Condominium, Jomtien



Elvistä ja kondomeja



Plaza Condominium, Jomtien



Plaza Condominium, Jomtien



Plaza Condominium, Jomtien



Matkoja Thaimaassa, Kwaijoki



Kanchanaburi, Helfire sola



Kanchanabur, Sotahautausmaa



Sotahautausmaa



Golden Triangel



Vastaanotto Chiang Raihin ja vierailu 

Thaimaan korkeimmalla paikalla



Pitkäkaulojen kylä



Pitkäkaulat



Million Years Stonepark



Million Years Stonepark ja Krokodiilit



Krokodiilit



Retki Koh Changiin



Koh Chang



Romua ja rihkamaa



Romua ja rihkamaa



Jättimuurahaisia ja Tulitanssia Koh 

Changilla


