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สาธารณรัฐอาหรับอียิปตD 

(Arab Republic of Egypt) 

 
 

เมืองหลวง ไคโร 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ระหว5างเส8นละติจูดท่ี 22-31 องศาเหนือ ลองจิจูดท่ี 25-38 องศาตะวันออก 

โดยต้ังอยู5ทางใต8ของทะเลเมดิเตอรLเรเนียน ในจุดยุทธศาสตรLท่ีเช่ือมตะวันออกกลางกับแอฟริกา มีพ้ืนท่ี 

1,001,450 ตร.กม. ใหญ5เปXนอันดับ 31 ของโลก และใหญ5กว5าไทย 2 เท5า มีชายแดนทางบกยาว 2,612 กม. และ  

มีชายฝ[\งยาว 2,450 กม. 

 

อาณาเขต   

  ทิศเหนือ ติดกับทะเลเมดิเตอรLเรเนียน  

  ทิศใต8 ติดกับซูดาน (1,276 กม.) 
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  ทิศตะวันออก ติดกับฉนวนกาซาของปาเลสไตนL (13 กม.) อิสราเอล (208 กม.)  

   และทะเลแดง 

  ทิศตะวันตก ติดกับลิเบีย (1,115 กม.) 

 

ภูมิประเทศ เปXนท่ีราบสูงและทะเลทรายกว8างใหญ5 มีแม5น้ำไนลLเปXนแม5น้ำสายหลัก ไหลผ5านกลางประเทศ

และมีประชากรอาศัยอยู5หนาแน5น พ้ืนท่ีทางตะวันออกเปXนท่ีราบสูง โดยเฉพาะคาบสมุทรไซนาย มีความสูงกว5า

ระดับน้ำทะเล 2,629 ม. ส5วนทางตะวันตกเปXนทะเลทรายลิเบีย ซึ่งอยู5ต่ำกว5าระดับน้ำทะเล 133 ม. 

โดยบริเวณสามเหล่ียมปากแม5น้ำไนลLมีความอุดมสมบูรณL พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีเพียง 2.87% 

 

ภูมิอากาศ แบบทะเลทราย ปริมาณฝนน8อย มีแสงแดดตลอดปh มี 2 ฤดูหลัก คือ ฤดูหนาวระหว5าง พ.ค.-ก.ย. 

ท่ีเหลือเปXนฤดูร8อน มีอากาศร8อนจัด ภัยธรรมชาติ ประสบภัยแล8งเปXนบางช5วง มีแผ5นดินไหวบ5อยคร้ัง น้ำท5วม

ฉับพลัน แผ5นดินถล5ม พายุลมร8อนท่ีเรียกว5า Khamsin ในช5วงเปล่ียนฤดูจากฤดูหนาวเปXนฤดูร8อน พายุฝุrน และ

พายุทราย 

  

ประชากร 107,028,366 คน (ต.ค.2565) เปXนชาวอียิปตL 99.7% (ประกอบด8วย 3 เช้ือชาติ คือ Fallaheen, 

Bedouin และ Nubian) และอ่ืน ๆ 0.3% อัตราส5วนประชากรจำแนกตามอายุ (ปh 2564) : วัยเด็ก (0-14 ปh) 

34% วัยรุ5นถึงวัยกลางคน (15-64 ปh) 61% และวัยชรา (65 ปhข้ึนไป) 5% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม

ประมาณ 74.45 ปh อายุเฉล่ียเพศชายประมาณ 73.26 ปh อายุเฉล่ียเพศหญิงประมาณ 75.72 ปh อัตราการเกิด 

21.46 คนต5อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 4.32 คนต5อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของ

ประชากร 1.68% (ปh 2565)  

 

ศาสนา อิสลาม 90% (ส5วนใหญ5เปXนซุนนี) คริสตL 10% (ส5วนใหญ5นับถือนิกายคอปติก ท่ีเหลือเปXน

อารLเมเนียอโพสทอลิก คาทอลิก มาโรไนตL ออรLทอดอกซL และแองกลิกัน)   

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ ส5วนภาษาฝร่ังเศสและภาษาอังกฤษใช8กันโดยท่ัวไปในกลุ5ม   

ผู8มีการศึกษา 

 

การศึกษา อัตราการรู8หนังสือ 80.8% ระบบการศึกษาแบ5งเปXนระดับประถมศึกษา 6 ปh มัธยมต8น 3 ปh 

มัธยมปลาย 3 ปh (มีท้ังสายอาชีพและสายสามัญ) และอุดมศึกษา  

 

การก0อต้ังประเทศ  อียิปตLเปXนประเทศท่ีมีประวัติศาสตรLยาวนานกว5า 5,000 ปh ก5อต้ังเปXนอาณาจักรต้ังแต5 

3,200 ปhก5อนคริสตกาล ก5อนท่ีจะตกอยู5ใต8การปกครองของท้ังกรีก โรมัน และไบแซนไทนL จนกระท่ังในยุค

สมัยใหม5อียิปตLถูกสหราชอาณาจักรเข8ายึดครองเมื่อ ก.ค.2425 และในระหว5างสงครามโลกครั้งที่ 1 
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สหราชอาณาจักรประกาศให8อียิปตLเปXนรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักร หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

ชาวอียิปตLเคล่ือนไหวเรียกร8องเอกราช และได8รับเอกราชเม่ือปh 2465 ในระยะแรกท่ีเปXนเอกราชอียิปตLปกครอง

โดยราชวงศLมุฮัมมัด อะลี ท่ีสืบเช้ือสายจากสุลต5านแห5งอียิปตL โดยสุลต5านฟูอาดได8สถาปนาพระองคLเปXนสมเด็จ

พระราชาธิบดีฟูอาดท่ี 1 หลังจากน้ันมีกษัตริยLปกครองอีกสองพระองคL คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฟารูกท่ี 1 

และสมเด็จพระราชาธิบดีฟูอาดท่ี 2 ก5อนท่ีระบอบกษัตริยLจะส้ินสุด โดยถูกรัฐประหารและเปล่ียนการปกครอง

เปXนระบอบสาธารณรัฐ ต้ังแต5 มิ.ย.2496 จนถึงป[จจุบัน 

 

วันชาติ 23 ก.ค. (Revolution Day เม่ือปh 2495) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปXนประมุข และ นรม.เปXน

หัวหน8าฝrายบริหาร อำนาจอธิปไตยแบ5งเปXน 3 ฝrาย ได8แก5 ฝrายบริหาร ฝrายนิติบัญญัติ และฝrายตุลาการ 

 ฝrายบริหาร : ประธานาธิบดีเปXนประมุขของรัฐ มาจากการเลือกต้ังโดยตรง โดยการออกเสียง

ลงประชามติแก8ไขรัฐธรรมนูญปh 2557 ระหว5าง 19-22 เม.ย.2562 ครอบคลุมการขยายวาระการดำรงตำแหน5ง

ของประธานาธิบดี จากเดิม 4 ปh เปXน 6 ปh และสามารถดำรงตำแหน5งได8ไม5เกิน 3 สมัย ส5วน นรม. มาจาก

การแต5งตั้งของประธานาธิบดี และเปXนผู8จัดตั้ง ครม. โดยได8รับความเห็นชอบจากสภาผู8แทนราษฎร 

ประธานาธิบดีคนป[จจุบัน คือ ประธานาธิบดีอับดุลฟ[ตตาหL อัซซีซี ผู8ทำรัฐประหาร เม่ือ 3 ก.ค.2556 และได8รับ

ชัยชนะในการเลือกต้ังต5อเน่ือง 2 สมัย ได8แก5 สมัยท่ี 1 เม่ือ 8 พ.ค.2557 และสมัยท่ี 2 เม่ือ 2 เม.ย.2561 

(กำหนดการเลือกตั้งครั้งต5อไปในปh 2567) นรม.คนป[จจุบัน คือ นายมุศเฏาะฟา มัดบูลี ดำรงตำแหน5ง    

เม่ือ 7 มิ.ย.2561  

 ฝrายนิติบัญญัติ : ระบบสองสภา คือ วุฒิสภา (Majlis Al-Shiyoukh) ) ประกอบด8วยสมาชิก 

จำนวน 300 คน ท่ีมาจาก 1) การเลือกต้ังระบบแบ5งเขต 100 คน 2) การเลือกต้ังระบบบัญชีรายช่ือ 100 คน 

และ 3) การแต5งตั ้งของประธานาธิบดี 100 คน ท้ังน้ี อียิปตL ร้ือฟ��นการมีวุฒิสภาอีกคร้ังจากการแก8ไข

รัฐธรรมนูญปh 2557 และได8รับการอนุมัติจากสภาผู8แทนราษฎรเม่ือ มิ.ย.2563 หลังจากยกเลิกเม่ือปh 2555 

เน่ืองจากเกิดเหตุประท8วงในช5วงอาหรับสปริงโค5นล8มอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัก เม่ือปh 2554  

 สภาผู8แทนราษฎร (Majlis al-Nowaab) ประกอบด8วย สมาชิกจำนวน 596 คน มีท่ีมา 3 ประเภท 

คือ 1) การเลือกต้ังระบบแบ5งเขต 448 คน 2) เลือกต้ังระบบบัญชีรายช่ือ 120 คน โดยมีการกำหนดโควตาท่ีสงวนไว8

สำหรับสตรี เยาวชน ชาวคริสตL และแรงงาน และ 3) มาจากการแต5งต้ังของประธานาธิบดี 28 คน  

 วาระดำรงตำแหน5งของท้ัง ส.ส.และ ส.ว.คราวละ 5 ปh โดยการเลือกต้ัง ส.ว.คร้ังแรก หลังจาก

แก8ไขรัฐธรรมนูญปh 2557 จัดข้ึนเม่ือ ส.ค.-ก.ย.2563 คร้ังต5อไปจะจัดข้ึนในปh 2568 และการเลือกต้ัง ส.ส.    

คร้ังล5าสุดจัดข้ึนเม่ือ ต.ค.-พ.ย.2563 ท้ังน้ี การแก8ไขรัฐธรรมนูญปh 2557 จะลดจำนวนท่ีน่ังในสภาผู8แทนราษฎร

จากป[จจุบัน 596 ท่ีน่ัง เหลือ 450 ท่ีน่ัง และกำหนดสัดส5วนให8สตรีเปXน ส.ส.ได8ไม5เกิน 25% ของจำนวน ส.ส.

ท้ังหมด  
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 ฝrายตุลาการ : ประธานาธิบดีมีอำนาจแต5งต้ังผู8พิพากษาและตุลาการศาลท้ังหมดในอียิปตL 

อัยการสูงสุด และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลท่ีสำคัญ ได8แก5  ศาลรัฐธรรมนูญสูงสุด (Supreme 

Constitutional Court-SCC) ประกอบด8วยประธานศาลและผู8พิพากษา 10 คน มีอำนาจในการช้ีขาดว5ากฎหมาย

และคำพิพากษาของศาลต5าง ๆ สอดคล8องหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Court of Cassation-CC) 

ประกอบด8วยประธานศาลและผู8พิพากษา 550 คน โดยการพิจารณาคดีจะประกอบด8วยคณะผู8พิพากษา 5 คน 

มีอำนาจตัดสินคดีแพ5งและอาญาท่ัวไป และศาลปกครองสูงสุด (Supreme Administrative Court-SAC)      

มีอำนาจในการในการพิจารณาคดีปกครองต5าง ๆ ส5วนศาลอ่ืน ๆ ได8แก5 ศาลช้ันต8น ศาลอุทธรณL ศาลครอบครัว 

และศาลพิเศษ เช5น ศาลทหาร และศาลคดีความม่ันคง  

 พรรคการเมือง : ป[จจุบันมีพรรคการเมืองท่ีมีท่ีน่ังในรัฐสภาอียิปตL ได8แก5 เช5น พรรค Future 

of a Nation Party ซ่ึ งมี  ส .ส .มาก ท่ี สุด ใน รัฐสภาจำนวน  316 คน  จาก ท้ั งหมด 596 คน  พรรค 

Independents พรรค Republican People's Party พรรค New Wafd Party และพรรค Homeland 

Defenders Party นอกจากน้ี ยังมีกลุ5มการเมืองนอกสภาท่ีสำคัญ คือ พรรค Free Egyptians Party และการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ5ม Muslim Brotherhood ซ่ึงอียิปตLประกาศข้ึนบัญชีเปXนกลุ5มก5อการร8ายและ

กลายเปXนกลุ5มนอกกฎหมายเม่ือ ธ.ค.2556 โดยแกนนำกลุ5ม Muslim Brotherhood ซ่ึงมีฐานท่ีม่ันในตุรกีและ

กาตารLยังคงเคล่ือนไหวด8วยการวิพากษLวิจารณLกองทัพและประธานาธิบดีของอียิปตL     

 

เศรษฐกิจ รัฐบาลอียิปตLเร่ิมปฏิรูปเศรษฐกิจเปXนแบบตลาดเสรี เม่ือปh 2532 ทำให8เศรษฐกิจขยายตัวดีข้ึน 

นอกจากน้ี รัฐบาลพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจอีกคร้ังในช5วงปh 2547-2551 เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต5างประเทศ

และส5งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็อยู5ระหว5างการก5อสร8างเมืองหลวงแห5งใหม5ซ่ึงคาดว5าน5าจะ

แล8วเสร็จภายในปh 2565 อย5างไรก็ดี ชาวอียิปตLส5วนใหญ5ยังยากจน ขณะท่ีป[ญหาความวุ5นวายทางการเมืองและ

ความไม5สงบภายในประเทศส5งผลกระทบต5อความเช่ือม่ันของนักลงทุนและนักท5องเท่ียว จึงทำให8รัฐบาล       

ชุดป[จจุบันต8องพ่ึงพาความช5วยเหลือจากมิตรประเทศ เฉพาะอย5างย่ิงจากสหรัฐฯ และรัฐรอบอ5าวอาหรับ 

ได8แก5 ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสL และคูเวต ท้ังน้ี เศรษฐกิจของอียิปตLพ่ึงพารายได8จากการ

ท5องเท่ียว การส5งออกน้ำมันและแก�สธรรมชาติ การส5งเงินกลับมาประเทศของชาวอียิปตLท่ีไปทำงานใน

ต5างประเทศ และการเก็บค5าผ5านทางของคลองสุเอซ 

 เศรษฐกิจของอียิปตLในปh 2565 ฟ��นตัวอย5างค5อยเปXนค5อยไปหลังจากป[ญหาการแพร5ระบาด

ของโรค COVID-19 คล่ีคลาย ทำให8ภาคการท5องเท่ียวเร่ิมฟ��นตัวในช5วงคร่ึงหลังของปh 2564 รวมท้ังมีการ

ขยายตัวของภาคเทคโนโลยี การก5อสร8าง และการผลิตก�าซธรรมชาติ ขณะท่ีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนส5งผลกระทบ

ต5ออียิปตLจากการท่ีท่ัวโลกคว่ำบาตรรัสเซีย และชาวรัสเซียเปXนตลาดการท5องเท่ียวท่ีสำคัญของอียิปตL อย5างไรก็ดี 

สงครามระหว5างรัสเซียกับยูเครนส5งผลดีต5อการจัดเก็บค5าเดินเรือสินค8าในคลองสุเอซ เน่ืองจากประเทศรอบ

อ5าวอาหรับจัดส5งน้ำมันและก�าซธรรมชาติไปยังยุโรปมากข้ึน โดยหน5วยงาน Suez Canal Authority (SCA) 

ข้ึนค5าธรรมเนียมการขนส5งของเรือท่ีบรรทุกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑLป¤โตรเลียม 15% ทำให8อียิปตLมีรายได8จาก

คลองสุเอซสูงสุดเปXนประวัติการณLเม่ือ เม.ย.2565 มูลค5า 620 ล8านดอลลารLสหรัฐ  
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 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ปอนดLอียิปตL (Egyptian Pound-EGP)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารDสหรัฐ : 1 ดอลลารLสหรัฐ : 23.93 EGP  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 0.62 EGP (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปh 2564) 

ผลิตภัณฑLมวลรวมในประเทศ (GDP) : 404,142 ล8านดอลลารLสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.3%  

รายได8เฉล่ียต5อหัวต5อปh : 3,876.4 ดอลลารLสหรัฐ  

แรงงาน : 28,462,356 คน 

อัตราการว5างงาน : 9.3% 

อัตราเงินเฟ¦อ : 5.55%  

ผลผลิตการเกษตร : ฝ¦าย ข8าว ข8าวโพด ข8าวสาลี ถ่ัว ผลไม8 ผัก และปศุสัตวL  

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ส่ิงทอ อาหารแปรรูป การท5องเท่ียว เคมีภัณฑL เวชภัณฑL ไฮโดรคารLบอน การก5อสร8าง 

ปูนซีเมนตL โลหะ และอุตสาหกรรมเบา 

ดุลการค8าระหว5างประเทศ : ขาดดุล 39,877 ล8านดอลลารLสหรัฐ (ปh 2564) 

มูลค5าการส5งออก : 43,626 ล8านดอลลารLสหรัฐ (ปh 2564) 

สินค8าส5งออก : น้ำมันดิบและผลิตภัณฑLป¤โตรเลียม ผักและผลไม8 ฝ¦าย ส่ิงทอ ผลิตภัณฑLโลหะ เคมีภัณฑL และ

อาหารแปรรูป 

คู5ค8าส5งออกท่ีสำคัญ : อิตาลี 12.8% สหรัฐฯ 9% สหรัฐอาหรับเอมิเรตสL 7.5% สหราชอาณาจักร 6.6% 

อินเดีย 4.9% เยอรมนี 4.1% และตุรกี 3.1% (ปh 2562) 

มูลค5าการนำเข8า : 83,503 ล8านดอลลารLสหรัฐ (ปh 2564) 

สินค8านำเข8า : เคร่ืองจักรและอุปกรณL อาหาร เคมีภัณฑL ผลิตภัณฑLไม8 และเช้ือเพลิง 

คู5ค8านำเข8าท่ีสำคัญ : จีน 9.1% ซาอุดีอาระเบีย 7.2% สหรัฐอาหรับเอมิเรตสL 5.9% สหรัฐฯ 5% เยอรมนี 

4.5% และรัสเซีย 4.3% (ปh 2562)  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ป¤โตรเลียม ก�าซธรรมชาติ แร5เหล็ก ฟอสเฟต แมงกานีส หินปูน แร5ทัลกL แร5ใยหิน ตะก่ัว 

แร5หายาก และสังกะสี 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณทางทหารเม่ือปh 2564 อยู5ท่ี 4,824 ล8านดอลลารLสหรัฐ คิดเปXน 

1.55% ของ GDP อียิปตLมีขนาดกองทัพที่ใหญ5ที่สุดในแอฟริกา กองทัพอียิปตLประกอบด8วย ทบ. ทร. ทอ. 

และหน5วยบัญชาการป¦องกันภัยทางอากาศ กำลังพลรวม 438,500 นาย ทบ. 310,000 นาย ทร. 18,500 นาย 

ทอ. 30,000 นาย หน5วยบัญชาการป¦องกันภัยทางอากาศ 80,000 นาย นอกจากน้ี อียิปตLมีกองกำลังก่ึงทหาร 
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397,000 นาย และทหารกองหนุน 479,000 นาย (ทบ. 375,000 นาย ทร. 14,000 นาย ทอ. 20,000 นาย และ

หน5วยบัญชาการป¦องกันภัยทางอากาศ 70,000 นาย) 

 อียิปตLส5งกำลังร5วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ได8แก5 ภารกิจ MINUSCA 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง จำนวน 1,022 นาย ภารกิจ MONUSCO ในคองโก จำนวน 11 นาย ภารกิจ 

MINUSMA ในมาลี จำนวน 1,066 นาย ภารกิจ UNMISS ในเซาทL ซูดาน จำนวน 4 นาย และภารกิจ 

MINURSO ใน Western Sahara จำนวน 25 นาย  

 ยุทโธปกรณDสำคัญ   

 ทบ. ได8แก5 รถถัง (MBT) 2,480 คัน (รุ5น M1A1 Abrams 1,130 คัน รุ5น M60A1 300 คัน 

รุ5น M60A3 850 คัน และรุ5น T-62 200 คัน) ยานหุ8มเกราะลาดตระเวน (RECCE) 412 คัน (รุ5น BRDM-2 300 

คัน และรุ5น Commando Scout 112 คัน) ยานรบทหารราบหุ8มเกราะ (IFV) 690 คัน (รุ5น YPR-765 25mm 

390 คัน และรุ5น BMP-1 300 คัน) ยานลำเลียงพลหุ8มเกราะมากกว5า (APC) มากกว5า 5,244 คัน ยานหุ8มเกราะ

อเนกประสงคL (AUV) มากกว5า 95 คัน (รุ5น Panthera T6 และรุ5น Sherpa Light Scout มากกว5า 95 คัน) 

ยานหุ8มเกราะกู8ภัย (ARV) มากกว5า 367 คัน สะพานปล5อยรถหุ8มเกราะ (VLB) รุ5น KMM รุ5น MTU และ

รุ5น MTU-20 ยานกู8ภัยทุ5นระเบิด (MW) รุ5น Aardvark JFSU Mk4 ยานหุ8มเกราะติดอาวุธปล5อยนำวิถี

ต5อสู8รถถัง (MSL) มากกว5า 352 คัน ป�นใหญ5 4,468 กระบอก (ป�นใหญ5อัตตาจร (SP) มากกว5า 492 เคร่ือง 

ป�นใหญ5ลากจูง (TOWED) 962 เคร่ือง เคร่ืองยิงลูกระเบิด (MRL) 450 เคร่ือง และป�นครก (MOR) 2,564 เคร่ือง) 

ขีปนาวุธผิวพ้ืนสู5ผิวพ้ืนมากกว5า 42 ลูก (ขีปนาวุธพิสัยใกล8 (SRBM) รุ5น FROG-7 9 ลูก รุ5น Sakr-80 24 ลูก และ

รุ5น Scud-B 9 ลูก) อากาศยานไร8คนขับรุ5น R4E-50 Skyeye และรุ5น ASN-209 เคร่ืองยิงอาวุธต5อสู8อากาศยาน 

(จรวดต5อสู8อากาศยานพ้ืนสู5อากาศ (SAM) มากกว5า 45 ลูก ป�นใหญ5อัตตาจร (SP) 160 กระบอก และป�นใหญ5

ลากจูง (TOWED) 700 กระบอก)   

 ทร. ได8แก5 เรือดำน้ำโจมตี (SSK) 8 ลำ (รุ5น Type-033 (PRC Romeo) 4 ลำ และรุ5น Type-

209/1400 4 ลำ) เรือฟริเกต 11 ลำ เรือกวาดทุ5นระเบิด 14 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 73 ลำ เรือส5งกำลัง

บำรุง 23 ลำ 

 ทอ. ได8แก5 เคร่ืองบิน 509 เคร่ือง เช5น เคร่ืองบินขับไล5 เคร่ืองบินโจมตีภาคพ้ืนดิน และ

เคร่ืองบินรวบรวมข5าวกรองอิเล็กทรอนิกสL เฮลิคอปเตอรL 308 เคร่ือง เช5น เฮลิคอปเตอรLโจมตี รุ5น AH-64D และ

เฮลิคอปเตอรLรวบรวมข5าวกรองอิเล็กทรอนิกสLรุ5น Commando Mk2E อากาศยานไร8คนขับอย5างน8อย 5 เคร่ือง 

(รุ5น Wing Loong และรุ5น R4E-50 Skyeye) ขีปนาวุธอากาศสู5อากาศ-AAM (เช5น รุ5น R-73 รุ5น R-550 Magic) 

ขีปนาวุธอากาศสู5พ้ืนผิว-ASM (เช5น รุ5น AASM รุ5น HOT รุ5น 9M120 Ataka) อาวุธปล5อยนำวิถีร5อนโจมตี

ภาคพ้ืนดิน (LACM) รุ5น SCALP EG ขีปนาวุุธต5อต8านเรือ (AShM) รุ5น AGM-84L Harpoon Block II รุ5น 

AM39 Exocet และรุ5น Kh-35U ขีปนาวุธต5อต8านการแผ5รังสี (ARM) รุ5น Armat และรุ5น Kh-25MP และ

ระเบิดนำวิถีด8วยเลเซอรLรุ5น GBU-10/12 Paveway II 
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สมาชิกองคDการระหว0างประเทศ  เปXนสมาชิกองคLการระหว5างประเทศท่ีสำคัญ ได8แก5 ABEDA, AfDB, AFESD, 

AMF, AU, BSEC (ผู8 สังเกตการณL ), CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-24, G-77, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (คณะกรรมการแห5งชาติ), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, 

IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, LCBC (ผู8 สั ง เก ต ก า ร ณL ), MIGA, MINURSO, 

MINUSMA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS (ผู8สังเกตการณL), OIC, OIF, OSCE (ประเทศคู5เจรจา), PCA, 

UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, 

UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี การพัฒนาด8านวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีเปXนภารกิจของสำนักวิทยาการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี นอกจากน้ี ยังมีศูนยLวิจัยแห5งชาติต้ังอยู5ในไคโร มีหน8าท่ีค8นคว8าความรู8ใหม5

ทางวิชาการ และเพื่อประยุกตLใช8ประโยชนL อียิปตLให8ความสำคัญต5อการพัฒนาวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี

ที่สำคัญ คือ การชลประทานและการระบายน้ำ โดยเฉพาะการเกษตรที่ใช8ระบบน้ำหยดและโรงเพาะปลูก

ในระบบป¤ด การสร8างเข่ือนกักเก็บน้ำ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม รวมท้ังพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลด8านสารสนเทศ  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  มีท5าอากาศยานพาณิชยL 20 แห5ง ลานจอดเฮลิคอปเตอรL 7 แห5ง ท5าเรือ 35 

แห5ง มีถนนระยะทาง 65,050 กม. และมีระบบรถไฟใต8ดิน Cairo Metro ทางรถไฟ 5,085 กม. เส8นทางสัญจรทางน้ำ 

3,500 กม. โดยมีคลองสุเอซเปXนเส8นทางขนส5งทางพาณิชยLท่ีสำคัญของอียิปตLและของโลก มีโทรศัพทLพ้ืนฐาน

ให8บริการ 10.3 ล8านเลขหมาย โทรศัพทLเคล่ือนท่ี 98.6 ล8านเลขหมาย รหัสโทรศัพทLทางไกลระหว5างประเทศ 

+20 จำนวนผู8ใช8บริการอินเทอรLเน็ต 71.9% เม่ือเทียบกับจำนวนประชากร รหัสอินเทอรLเน็ต .eg 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยไม5 มีเท่ียวบินตรงระหว5างกรุงเทพฯ-ไคโร แต5สายการบิน Egypt Air            

มีเท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพฯ ระยะเวลาในการบินประมาณ 9 ชม. 20 นาที เวลาท่ีอียิปตLช8ากว5าไทย 5 ชม. 

คนไทยท่ีจะเดินทางเข8าอียิปตLต8องย่ืนขอรับการตรวจลงตรา เว็บไซตLท5องเท่ียว www.egypt.travel 

 

ปjญหาความม่ันคงและสถานการณDสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) อียิปตLภายใต8การบริหารประเทศของประธานาธิบดีอับดุลฟ[ตตาหL อัซซีซี ค5อนข8างมี

เสถียรภาพทางการเมือง โดยประธานาธิบดีซีซีประสบความสำเร็จในการควบคุมอำนาจอย5างเบ็ดเสร็จนับต้ังแต5

การลงประชามติแก8ไขรัฐธรรมนูญปh 2557 ที่มีการขยายเวลาการดำรงตำแหน5งประธานาธิบดีท่ีสามารถอยู5

ในตำแหน5งได8จนถึงปh 2573 อาทิ การหาเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาและภาคส5วนด8านความม่ันคง การต5อต8าน   

การประท8วงและปราบปรามฝrายค8านอย5างเข8มงวด และการปรับเปล่ียนตำแหน5งผู8นำระดับสูงในกองทัพและ   

หน5วยข5าวกรอง อย5างไรก็ดี รัฐบาลยังอาจเผชิญแรงกดดันจากชาวอียิปตLด8วยการรวมตัวกันหยุดงานและก5อเหตุ

ประท8วงต5อต8านรัฐบาล จากป[ญหาคอรLรัปชัน ป[ญหา COVID-19 และป[ญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงชาวอียิปตLไม5พอใจรัฐบาล
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อียิปตLท่ีใช8มาตรการรัดเข็มขัดอย5างเข8มงวด รวมท้ังป[ญหาการขาดแคลนอาหารและสินค8ามีราคาแพงจากวิกฤต

รัสเซีย-ยูเครน ส5วนการประท8วงทางการเมืองมีไม5บ5อยนัก ส5วนใหญ5จัดการประท8วงในเหตุการณLสำคัญทางการเมือง 

เช5น วันครบรอบการรัฐประหารใน 3 ก.ค. และการสังหารหมู5 Rabaa ใน 14 ส.ค. ขณะท่ีกลุ5ม Muslim 

Brotherhood ประกาศยุติกิจกรรมทางการเมืองในอียิปตLต้ังแต5ปh 2562 และอนุญาตให8สมาชิกกลุ5มร5วมกิจกรรมกับ

พรรคการเมืองอ่ืนได8 ส5วนผู8นำระดับสูงของกลุ5มส5วนใหญ5 ล้ีภัยอยู5ในตุรกีและกาตารLเคล่ือนไหวด8วยการ

วิพากษL วิจารณL รัฐบาลอียิปตL ต5อมาเม่ือ มี.ค.2564 รัฐบาลตุรกีเข8าเจรจากับกลุ5ม Muslim Brotherhood            

ให8วิพากษLวิจารณLรัฐบาลอียิปตLลดลง เน่ืองจากตุรกีต8องการฟ��นฟูความสัมพันธLทางการทูตกับอียิปตL 

 2) ความสัมพันธLระหว5างอียิปตLกับมหาอำนาจและประเทศในภูมิภาค ตลอดจนบทบาทของ

อียิปตLในเวทีระหว5างประเทศ โดยอียิปตLพยายามมีบทบาทนำในการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาค

ตะวันออกกลางและแอฟริกา อาทิ ป[ญหาวิกฤติลิเบีย และการเจรจาสันติภาพระหว5างอิสราเอลกับปาเลสไตนL 

รวมท้ังให8การสนับสนุนประเทศท่ีต5อสู8กับขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองศาสนาอิสลาม (political Islam)       

แต5ยังคงไม5เห็นด8วยกับการแทรกแซงกิจการภายในจากต5างชาติ นอกจากน้ี ยังส5งเสริมความสัมพันธLกับรัสเซีย    

และประธานาธิบดีบะชาร อัลอะซัด ของซีเรีย ขณะท่ีพยายามสกัดก้ันอิทธิพลของตุรกีในลิเบียและทะเล           

เมดิเตอรLเรเนียนตะวันออก  

 3) ป[ญหาการก5อการร8าย อียิปตLประสบป[ญหาการก5อการร8ายจากกลุ5ม Islamic State (IS) กลุ5ม 

Hasm เก่ียวข8องกับกลุ5ม Muslim Brotherhood กลุ5มติดอาวุธ Ansar Bait al-Maqdis (ABM) ประกาศให8

สัตยาบันว5าภักดีต5อกลุ5ม IS ป[จจุบันรู8จักในอีกช่ือหน่ึงว5า Wilayah Sinai และกลุ5ม Ajnad Misr (Soldiers of 

Egypt) ซึ่งเปXนกลุ5มติดอาวุธท่ีมีพ้ืนท่ีเคล่ือนไหวใกล8ไคโร โดยป[ญหาการก5อการร8ายของอียิปตLท่ีสำคัญอยู5บริเวณ

ทางเหนือของคาบสมุทรไซนาย นับแต5เหตุการณLอาหรับสปริงโค5นล8มอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัก เม่ือปh 

2554 และเพ่ิมความรุนแรงข้ึนหลังจากการรัฐประหารโค5นล8มประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี เม่ือปh 2556  

 อียิปตLจะยังคงประสบป[ญหาการก5อการร8ายทางเหนือและตอนกลางของคาบสมุทรไซนาย 

รวมถึงบริเวณท5อส5งก�าซธรรมชาติและคลองสุเอซ แต5การก5อการร8ายในปh 2565 มีแนวโน8มลดลง หลังจาก

ทางการปราบปรามอย5างหนักภายใต8รหัส “Operation Sinai 2018” ตั้งแต5 ก.พ.2561 สามารถสังหาร

สมาชิกหัวรุนแรงและผู8ก5อการร8ายรวม 1,000 คน ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของ

คาบสมุทรไซนาย บริเวณสามเหล่ียมปากแม5น้ำไนลL รวมท้ังทะเลทรายทาง ตต.ของหุบเขาไนลL โดยสามารถขับไล5

กลุ5มติดอาวุธออกจากเมืองทางเหนือของคาบสมุทรไซนาย เช5น เมือง Bir al-Abd และเมือง Sheikh Zuweid 

ส5วนเส8นทางการลำเลียงและการจัดหาสมาชิกใหม5ของกลุ5ม IS ทำได8น8อยลง หลังจากอียิปตLส5งเสริมความ

ร5วมมือกับกลุ5มฮามาสในฉนวนกาซามากข้ึน 

 4) ป[ญหาข8อพิพาททางน้ำระหว5างอียิปตL เอธิโอเปhย และซูดาน กรณีเอธิโอเปhยสร8างเข่ือน 

Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) มูลค5า 4,000 ล8านดอลลารLสหรัฐ ในแม5น้ำไนลLต้ังแต5ปh 2554 

(แม5น้ำไนลLไหลจากเอธิโอเปhยผ5านซูดาน และอียิปตL ก5อนไหลลงสู5ทะเลเมดิเตอรLเรเนียน) โดยเข่ือน GERD จะ

เปXนเข่ือนและแหล5งผลิตพลังงานขนาดใหญ5ท่ีสุดในภูมิภาคแอฟริกา ผลิตกระแสไฟฟ¦าได8มากถึง 6,000 เมกะวัตตL 

โดยอียิปตLพ่ึงพาแม5น้ำไนลLในทางเศรษฐกิจ และเปXนประเทศปลายน้ำ ห5วงกังวลว5าเอธิโอเปhยซ่ึงเปXนประเทศ  
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ต8นน้ำจะกักเก็บน้ำจนทำให8อียิปตLขาดแคลนน้ำใช8 โดยอียิปตLและซูดานเรียกร8องให8มีการทำข8อตกลงท่ีมี     

ผลผูกพันทางกฎหมายเก่ียวกับการเติมน้ำในเข่ือนและการผลิตไฟฟ¦าของเข่ือน แต5ป[จจุบันป[ญหาข8อพิพาท    

ยังไม5มีแนวโน8มคล่ีคลาย โดยเอธิโอเปhยยังดำเนินการเติมน้ำในเข่ือนอย5างต5อเน่ือง ล5าสุดเอธิโอเปhยเร่ิมผลิต

ไฟฟ¦าเปXนคร้ังแรกเม่ือ 20 ก.พ.2565 และดำเนินการเติมน้ำในเข่ือนคร้ังท่ีสามเม่ือ 12 ส.ค.2565 ทำให8น้ำ      

มีความสูงระดับ 600 เมตร โดยอียิปตLและซูดานประณามว5าเปXนการกระทำเพียงฝrายเดียว  

 

ความสัมพันธDไทย-อียิปตD  

 ไทยกับอียิปตLสถาปนาความสัมพันธLอย5างเปXนทางการเม่ือ 27 ก.ย.2497 โดยอียิปตLเปXน

ประเทศแรกในกลุ5มอาหรับท่ีสถาปนาความสัมพันธLทางการทูตกับไทย และมีความสัมพันธLระหว5างกันด8วยดี

ตลอดมา โดยต5างสนับสนุนกันในเวทีระหว5างประเทศ 

 การค8าระหว5างกันเม่ือปh 2564 มีมูลค5า 1,232.99 ล8านดอลลารLสหรัฐ ไทยส5งออกไปอียิปตL

มูลค5า 1,179.57 ล8านดอลลารLสหรัฐ และนำเข8าจากอียิปตLมูลค5า 53.42 ล8านดอลลารLสหรัฐ ไทยเปXนฝrาย

ได8เปรียบดุลการค8า 1,126.15 ล8านดอลลารLสหรัฐ และในห8วง ม.ค.-ก.ย.2565 การค8าระหว5างไทย-อียิปตL       

มีมูลค5า 1,048.19 ล8านดอลลารLสหรัฐ ไทยส5งออกไปอียิปตLมูลค5า 845.63 ล8านดอลลารLสหรัฐ และนำเข8าจาก

อียิปตLมูลค5า 202.56 ล8านดอลลารLสหรัฐ ไทยเปXนฝrายได8เปรียบดุลการค8า 643.06 ล8านดอลลารLสหรัฐ สินค8า

ส5งออกสำคัญของไทย ได8แก5 อาหารทะเลกระป³องและแปรรูป รถยนตL อุปกรณLและส5วนประกอบ และ

เคมีภัณฑL สินค8าท่ีไทยนำเข8า ได8แก5 ก�าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑLเวชกรรมและเภสัชกรรม ส5วนประกอบและ

อุปกรณLยานยนตL เคร่ืองจักรไฟฟ¦าและส5วนประกอบ เคมีภัณฑL แร5และผลิตภัณฑLจากแร5 

 มีผู8ท่ีเดินทางจากอียิปตLมาไทยเม่ือปh 2564 จำนวน 610 คน ลดลงจากปh 2563 ท่ีมีจำนวน 

7,453 คน ส5วนคนไทยอาศัยอยู5ในอียิปตLมีจำนวน 3,309 คน (ก.พ.2565) ส5วนใหญ5เปXนนักเรียน/นักศึกษา 

ท้ังน้ี ไทยมีความร5วมมือด8านการศึกษากับอียิปตL เฉพาะอย5างย่ิงมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรท่ีสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรอิสลามศึกษาให8มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรL จังหวัดนราธิวาส อีกท้ังส5งอาจารยLมาช5วยสอนใน

สถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามของไทยมากว5า 20 ปh และสนับสนุนทุนการศึกษาผ5านรัฐบาลไทยปhละ 60-80 ทุน 

กับทุนของรัฐบาลอียิปตLอีกปhละ 2 ทุน  

  

--------------------------------------------------- 
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นายอับดุลฟjตตาหD อัซซีซี 

(Abdel Fattah El Sisi) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีอียิปตL 

  

เกิด  19 พ.ย.2497 (อายุ 69 ปh /ปh  2566) ท่ีไคโร อียิปตL  โดยเปXนบุตรของ     

นายซะอีด อัซซีซี กับนางมาลิกา ติตานี ซ่ึงเปXนครอบครัวเคร5งศาสนา       

ท่ีพำนักและเป¤ดร8านขายเคร่ืองไม8โบราณแก5นักท5องเท่ียวในตลาด Khan 

el-Khalili ในย5านญะมาลียะฮLใกล8กับมัสยิดอัลอัซฮัร ซ่ึงเปXนเขตเมืองเก5า

ของไคโรท่ีมีชุมชนชาวมุสลิม คริสตL และยิว อยู5ร5วมกันอย5างสมานฉันทL 

 

ศาสนา   อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ สมรสกับนางอินติศอร อามิร ซ่ึงเปXนญาติทางแม5ท่ีใกล8ชิดกันต้ังแต5สมัยเรียน

มัธยมศึกษาเม่ือปh 2520 และมีบุตรชาย 3 คน ธิดา 1 คน คือ นายมุศเฏาะฟา 

นายมะหLมูด นายฮะซัน และ น.ส.อายะฮL 

 

การศึกษา  

ปh 2520   - Military Academy ของอียิปตL  

ปh 2530   - Command and Staff College ของอียิปตL  

ปh 2535   - Joint Command and Staff College ของสหราชอาณาจักร  

ปh 2546   - Nasser’s Military Sciences Academy ของอียิปตL  

ปh 2549   - US Army War College ของสหรัฐฯ  
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ประวัติการทำงาน 

ปh 2520   - เร่ิมรับราชการทหารในกองทัพบก หลังสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร โดยเข8า

ประจำการในกองทัพน8อยทหารราบ และเจริญก8าวหน8าในอาชีพมา       

โดยลำดับ รวมท้ังเคยดำรงตำแหน5งผู8ช5วยทูตทหารประจำ สอท.อียิปตL ณ 

กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ในสมัยประธานาธิบดีฮุสนี มุบาร็อก 

ปh 2554   - ได8รับแต5งต้ังจากจอมพลมุฮัมมัด ฮุเซน ฏอนฏอวี ซ่ึงยึดอำนาจจาก

ประธานาธิบดีมุบาร็อกให8ดำรงตำแหน5ง ผบ.หน5วยข5าวกรองทางทหาร และ

เปXนสมาชิกสภากองทัพสูงสุด (Supreme Council of Armed Forces-

SCAF) ท่ีมีอายุน8อยท่ีสุดในขณะน้ัน (56 ปh) 

ปh 2555   - ได8รับแต5งต้ังจากประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี ให8ดำรงตำแหน5งประธาน 

SCAF ผบ.ทหารสูงสุดและ รมว.กระทรวงกลาโหมแทนจอมพลฏอนฏอวี 

เม่ือ 12 ส.ค.2555 รวมท้ังได8เล่ือนยศเปXนรองจอมพล 

ปh 2556 - ยึดอำนาจประธานาธิบดีมุฮัมหมัด มุรซี เม่ือ 3 ก.ค.2556 และแต5งต้ัง  

นายอัดลี มันศูร ประธานศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดให8ดำรงตำแหน5งรักษาการ

ประธานาธิบดีแทน ขณะท่ีตนเองดำรงตำแหน5งเปXน รอง นรม. และ รมว.

กระทรวงกลาโหมในรัฐบาลรักษาการ 

27 ม.ค.2557    - ได8รับการเล่ือนยศจากประธานาธิบดีอัดลี มันศูร เปXนจอมพล  

- ลาออกจากราชการทหาร รวมท้ัง รอง นรม.คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวง 

กลาโหม และประกาศลงสมัครชิงตำแหน5งประธานาธิบดีเม่ือ 26 มี.ค.2557 

    - ชนะการเลือกต้ังชิงตำแหน5งประธานาธิบดีเม่ือ พ.ค.-มิ.ย.2557 ได8รับเสียง

    สนับสนุนเกือบ 23 ล8านเสียง หรือ 96.9% ของผู8ออกไปใช8สิทธิ 

    - สาบานตนเข8ารับตำแหน5งประธานาธิบดี เม่ือ 8 มิ.ย.2557 

มี.ค.-เม.ย.2561    - ชนะการเลือกต้ังชิงตำแหน5งประธานาธิบดีเปXนสมัยท่ี 2 เม่ือ 2561 โดย

    ได8รับเสียงสนับสนุนเกือบ 22 ล8านเสียง หรือ 97.08% ของผู8ออกไปใช8สิทธิ 

     สาบานตนเข8ารับตำแหน5งประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 เม่ือ 2 มิ.ย.2561 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ - ในวัยเด็กรักการเรียนและมักใช8เวลาไปกับการช5วยงานในร8านขายของของ

บิดาหรือไปอ5านหนังสือท่ีห8องสมุดของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ซ่ึงอยู5ใกล8

บ8าน มากกว5าออกไปเล5นฟุตบอลร5วมกับเด็กคนอ่ืน ๆ ในละแวกบ8าน  

- ถูกระบุว5าเปXนคนเคร5งศาสนา ขณะเดียวกันก็ช่ืนชมอดีตประธานาธิบดี  

ญะมาล อับดุลนาศิร (นัสเซอรL) ซ่ึงเปXนผู8ริเร่ิมแนวคิดชาตินิยมอาหรับ โดย

กลุ5มผู8สนับสนุนประธานาธิบดีซีซีมักเปรียบเทียบประธานาธิบดีซีซีกับ   
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อดีตประธานาธิบดีนาศิรว5า เปXนผู8ท่ีเข8ามานำพาประเทศเพ่ือฝrาฟ[นอุปสรรค

และแรงกดดันท่ีรุมเร8าจากประชาคมระหว5างประเทศ 

- มีความสัมพันธLท่ีใกล8ชิดกับกองทัพสหรัฐฯ และหลังการเข8ายึดอำนาจจาก

ประธานาธิบดีมุฮัมหมัด มุรซี เม่ือ ก.ค.2556 ตามมาด8วยการใช8กำลังเข8า

ปราบปรามกลุ5มผู8สนับสนุนประธานาธิบดีมุอัมหมัด มุรซี ท่ีมีกลุ5ม Muslim 

Brotherhood เปXนแกนนำเม่ือ ส.ค.2556 รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไม5 ได8 ตัด     

ความช5วยเหลือทางทหารแก5อียิปตL เพียงแต5ยกเลิกการซ8อมรบร5วม ซ่ึงเดิม

กำหนดจัดข้ึนใน ก.ย.2556 

   - แม8ว5ารับราชการทหารเปXนเวลานาน แต5มีประสบการณLสู8รบค5อนข8างน8อย 

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีอียิปตD 

 

ประธานาธิบดี อับดุลฟ[ตตาหL อัซซีซี 

นรม.  Moustafa MADBOULI  

รมว.กระทรวงกลาโหม Mohamed Ahmed ZAKI 

รมว.กระทรวงการต5างประเทศ Sameh SHOUKRY  

รมว.กระทรวงมหาดไทย Mahmoud TAWFIK 

รมว.กระทรวงการคลัง Mohamed Maait 

รมว.กระทรวงการลงทุนและความร5วมมือระหว5างประเทศ Rania Al-Mashat (ญ.) 

รมว.กระทรวงป¤โตรเลียม Tarek El Mola 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาทางเทคนิค Tarek Galal SHAWKY 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตรL Khaled Attef Abd El-Ghafar 

รมว.กระทรวงธุรกิจสาธารณะ Hisham Tawfik 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค8า Neveen Gameea (ญ.) 

รมว.กระทรวงการบินพลเรือน Mohammed Manar Kamal 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Omar MARWAN 

รมว.กระทรวงเอกภาพสังคม Nevine Kabbaj (ญ.) 

รมว.กระทรวงการไฟฟ¦าและพลังงานทดแทน Mohamed Hamed SHAKER 

รมว.กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ Amr Ahmed Tallat 

รมว.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาท่ีดิน Muhammad Marzouk AL- Kasser 

รมว.กระทรวงการท5องเท่ียวและโบราณคดี Khaled Anany 

รมว.กระทรวงพัฒนาท8องถ่ิน Mahmoud Sayed Shaarawy 

รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชุมชนเมือง Assam EL-GAZZAR 

รมว.กระทรวงแรงงาน Mohamed Mahmoud Saafan 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Ashraf Sobhy Amer 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล8อม Yassmin Salah Al-din (ญ.) 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและประชากร Hala Mustafa Zaid (ญ.) 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำและการชลประทาน Mohamed Abdel Aty 

รมว.กระทรวงจัดหาป[จจัยยังชีพและการค8าภายในประเทศ Ali MESELHY 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติ Mohamed Mukhtar Gomaa 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Inas Abdel-Dayem (ญ.) 

รมว.กระทรวงการย8ายถ่ินฐานและกิจการชาวอียิปตLในต5างประเทศ   Nabila Makram Abdel-Shaheed (ญ.) 
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รมว.กระทรวงคมนาคม     Kamel AL-WAZIR   

รมว.กระทรวงการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ   Hala al-Saeed (ญ.) 

     
------------------------------------------ 

 (พ.ย.2565) 


