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สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 

(Arab Republic of Egypt) 

 
 

เมืองหลวง ไคโร 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ระหวางเสนละติจูดท่ี 22-31 องศาเหนือ ลองจิจูดท่ี 25-38 องศาตะวันออก 

โดยตั้งอยูทางใตของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในจุดยุทธศาสตรท่ีเชื่อมตะวันออกกลางกับแอฟริกา มีพ้ืนท่ี 

1,001,450 ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 31 ของโลก และใหญกวาไทย 2 เทา มีชายแดนทางบกยาว 2,612 กม. และมี

ชายฝงยาว 2,450 กม. 

 

อาณาเขต   

  ทิศเหนือ ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

  ทิศใต ติดกับซูดาน (1,276 กม.) 
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  ทิศตะวันออก ติดกับฉนวนกาซาของปาเลสไตน (13 กม.) อิสราเอล (208 กม.)  

   และทะเลแดง 

  ทิศตะวันตก ติดกับลิเบีย (1,115 กม.) 

 

ภูมิประเทศ เปนท่ีราบสูงและทะเลทรายกวางใหญ มีแมน้ำไนลเปนแมน้ำสายหลัก ไหลผานกลางประเทศ

และมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน พ้ืนท่ีทางตะวันออกเปนท่ีราบสูง โดยเฉพาะคาบสมุทรไซนาย มีความสูงกวา

ระดับน้ำทะเล 2,629 ม. สวนทางตะวันตกเปนทะเลทรายลิเบีย ซึ่งอยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล 133 ม. 

โดยบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำไนลมีความอุดมสมบูรณ พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีเพียง 2.87% 

 

ภูมิอากาศ แบบทะเลทราย ปริมาณฝนนอย มีแสงแดดตลอดป มี 2 ฤดูหลัก คือ ฤดูหนาวระหวาง พ.ค.-ก.ย. 

ท่ีเหลือเปนฤดูรอน มีอากาศรอนจัด ภัยธรรมชาติ ประสบภัยแลงเปนบางชวง มีแผนดินไหวบอยครั้ง น้ำทวม

ฉับพลัน แผนดินถลม พายุลมรอนท่ีเรียกวา Khamsin ในชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเปนฤดูรอน พายุฝุน และ

พายุทราย 

  

ประชากร 106,437,241 คน (ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดของประชากร เปนชาวอียิปต 99.7% (ประกอบดวย 3 เชื้อชาติ คือ Fallaheen, Bedouin และ 

Nubian) และอ่ืน ๆ 0.3% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ (ป 2563) : วัยเด็ก (0-14 ป) 33.62% วัยรุน

ถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 61.94% และวัยชรา (65 ป ข้ึนไป) 4.44% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม

ประมาณ 74.01 ป อายุเฉลี่ยเพศชายประมาณ 72.54 ป อายุเฉลี่ยเพศหญิงประมาณ 75.57 ป อัตราการเกิด 

26.44 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 4.36 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของ

ประชากร 2.17%   

 

ศาสนา อิสลาม 90% (สวนใหญเปนซุนนี) คริสต 10% (สวนใหญนับถือนิกายคอปติก ท่ีเหลือเปน

อารเมเนียอโพสทอลิก คาทอลิก มาโรไนต ออรทอดอกซ และแองกลิกัน)   

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ สวนภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษใชกันโดยท่ัวไปในกลุมผูมี

การศึกษา 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 80.8% ระบบการศึกษาแบงเปนระดับประถมศึกษา 6 ป มัธยมตน 3 ป 

มัธยมปลาย 3 ป (มีท้ังสายอาชีพและสายสามัญ) และอุดมศึกษา  
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การกอตั้งประเทศ  อียิปตเปนประเทศท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป กอตั้งเปนอาณาจักรตั้งแต 

3,200 ปกอนคริสตกาล กอนท่ีจะตกอยูใตการปกครองของท้ังกรีก โรมัน และไบแซนไทน จนกระท่ังในยุค

สมัยใหมอียิปตถูกสหราชอาณาจักรเขายึดครองเมื่อ ก.ค .2425 และในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 

สหราชอาณาจักรประกาศใหอียิปตเปนรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักร หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ชาวอียิปตเคลื่อนไหวเรียกรองเอกราช และไดรับเอกราชเม่ือป 2465 ในระยะแรกท่ีเปนเอกราชอียิปตปกครอง

โดยราชวงศมุฮัมมัด อะลี ท่ีสืบเชื้อสายจากสุลตานแหงอียิปต โดยสุลตานฟูอาดไดสถาปนาพระองคเปนสมเด็จ

พระราชาธิบดีฟูอาดท่ี 1 หลังจากนั้นมีกษัตริยปกครองอีกสองพระองค คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฟารูกท่ี 1 

และสมเดจ็พระราชาธิบดีฟูอาดท่ี 2 กอนท่ีระบอบกษัตริยจะสิ้นสุด โดยถูกรัฐประหารและเปลี่ยนการปกครอง

เปนระบอบสาธารณรัฐ ตั้งแต มิ.ย.2496 จนถึงปจจุบัน 

 

วันชาต ิ 23 ก.ค. (Revolution Day เม่ือป 2495) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุข และ นรม.เปน

หัวหนาฝายบริหาร อำนาจอธิปไตยแบงเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยการออกเสียง

ลงประชามติแกไขรัฐธรรมนูญป 2557 ระหวาง 19-22 เม.ย.2562 ครอบคลุมการขยายวาระการดำรงตำแหนง

ของประธานาธิบดี จากเดิม 4 ป เปน 6 ป และสามารถดำรงตำแหนงไดไมเกิน 3 สมัย สวน นรม. มาจาก

การแตงตั้งของประธานาธิบดี และเปนผู จัดตั ้ง ครม . โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 

ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ ประธานาธิบดีอับดุลฟตตาห อัซซีซี ผูทำรัฐประหาร เม่ือ 3 ก.ค.2556 และไดรับ

ชัยชนะในการเลือกตั้งตอเนื่อง 2 สมัย ไดแก สมัยท่ี 1 เม่ือ 8 พ.ค.2557 และสมัยท่ี 2 เม่ือ 2 เม.ย.2561 

(กำหนดการเลือกตั้งครั้งตอไปในป 2567) นรม.คนปจจุบัน คือนายมุศเฏาะฟา มัดบูลี ดำรงตำแหนง    

เม่ือ 7 มิ.ย.2561  

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสองสภา คือ วุฒิสภา (Majlis Al-Shiyoukh) ) ประกอบดวยสมาชิก 

จำนวน 300 คน ท่ีมาจาก 1) การเลือกต้ังระบบแบงเขต 100 คน 2) การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 

และ 3) การแตงตั ้งของประธานาธิบดี 100 คน ท้ังนี้  อียิปตรื้อฟนการมีวุฒิสภาอีกครั้งจากการแกไข

รัฐธรรมนูญป 2557 และไดรับการอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎรเม่ือ มิ.ย.2563 หลังจากยกเลิกเม่ือป 2555 

เนื่องจากเกิดเหตุประทวงในชวงอาหรับสปริงโคนลมอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัก เม่ือป 2554  

 สภาผูแทนราษฎร (Majlis al-Nowaab) ประกอบดวยสมาชิก จำนวน 596 คน มีท่ีมา 3 

ประเภท คือ 1) การเลือกตั้งระบบแบงเขต 448 คน 2) เลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ 120 คน โดยมีการกำหนด

โควตาท่ีสงวนไวสำหรับสตรี เยาวชน ชาวคริสต และแรงงาน และ 3) มาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี 28 คน  

 วาระดำรงตำแหนงของทั้ง ส.ส.และ ส.ว.คราวละ 5 ป โดยการเลือกตั้ง ส.ว.ครั้งแรก

หลังจากแกไขรัฐธรรมนูญป 2557 จัดขึ้นเมื่อ ส.ค.-ก.ย.2563 ครั้งตอไปจะจัดขึ้นในป 2568 และการ

เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งลาสุดจัดขึ้นเมื่อ ต.ค.-พ.ย.2563 ทั้งนี้ การแกไขรัฐธรรมนูญป 2557 จะลดจำนวนที่นั่ง   

ในสภาผูแทนราษฎรจากปจจุบัน 596 ท่ีนั่ง เหลือ 450 ท่ีนั่ง และกำหนดสัดสวนใหสตรีเปน ส.ส.ไดไมเกิน 

25% ของจำนวน ส.ส.ท้ังหมด  
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 ฝายตุลาการ : ประธานาธิบดีมีอำนาจแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการศาลท้ังหมดในอียิปต 

อัยการสูงสุด  และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลท่ีสำคัญ  ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญสูงสุด  (Supreme 

Constitutional Court-SCC) ประกอบดวยประธานศาลและผูพิพากษา 10 คน มีอำนาจในการชี ้ขาดวา

กฎหมายและคำพิพากษาของศาลตาง ๆ สอดคลองหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Court of Cassation-CC) 

ประกอบดวยประธานศาลและผูพิพากษา 550 คน โดยการพิจารณาคดีจะประกอบดวยคณะผูพิพากษา 5 คน 

มีอำนาจตัดสินคดีแพงและอาญาทั่วไป และศาลปกครองสูงสุด (Supreme Administrative Court-SAC)      

มีอำนาจในการในการพิจารณาคดีปกครองตาง ๆ สวนศาลอ่ืน ๆ ไดแก ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลครอบครัว 

และศาลพิเศษ เชน ศาลทหาร และศาลคดีความม่ันคง  

 พรรคการเมือง ปจจุบันมีพรรคการเมืองท่ีมี ส.ส.ในรัฐสภาท้ังสิ้น 19 พรรค ในจำนวนนี้มี

พรรคท่ีสำคัญ เชน Free Egyptians Party ซ่ึงมี ส.ส. 65 คน (มากท่ีสุดในรัฐสภา) Nation’s Future Party 

53 คน New Wafd Party (36 คน) Homeland’s Protector Party (18 คน) Republican People’s Party 

(13 คน) Congress Party (12 คน) Al Nour Party (11 คน) นอกจากนี้ ยังมีกลุมการเมืองนอกสภาท่ีสำคัญ 

คือ National Alliance to Support Legitimacy ซ่ึงเปนแนวรวมของกลุมผูสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด 

มุรซี ประมาณ 40 กลุม โดยมีกลุม Muslim Brotherhood เปนแกนนำ แตปจจุบันกลุม Muslim Brotherhood 

ถูกทางการอียิปตประกาศข้ึนบัญชีเปนกลุมกอการรายและกลายเปนกลุมนอกกฎหมายเม่ือ ธ.ค.2556 

 

เศรษฐกิจ รัฐบาลอียิปตเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจเปนแบบตลาดเสรี เม่ือป 2532 ทำใหเศรษฐกิจขยายตัวดีข้ึน 

นอกจากนี้ รัฐบาลพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจอีกครั้งในชวงป 2547-2551 เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ

และสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็อยูระหวางการกอสรางเมืองหลวงแหงใหมซ่ึงคาดวานาจะ

แลวเสร็จภายในป 2565 อยางไรก็ดี ชาวอียิปตสวนใหญยังยากจน ขณะท่ีปญหาความวุนวายทางการเมืองและ

ความไมสงบภายในประเทศสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนและนักทองเท่ียว จึงทำใหรัฐบาล       

ชุดปจจุบันตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากมิตรประเทศ เฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐฯ และรัฐรอบอาวอาหรับ 

ไดแก ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และคูเวต ท้ังนี้ เศรษฐกิจของอียิปตพ่ึงพารายไดจากการ

ทองเท่ียว การสงออกน้ำมันและแกสธรรมชาติ การสงเงินกลับมาประเทศของชาวอียิปตท่ีไปทำงานใน

ตางประเทศ และการเก็บคาผานทางของคลองสุเอซ 

 การแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลกระทบอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของอียิปต 

โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียวซ่ึงเปนรายไดหลักของอียิปต อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2563 หดตัวลง

จากป 2562 เล็กนอย โดยในหวงป 2563 ประธานาธิบดีซีซี เรงฟนฟูเศรษฐกิจอยางรอบดาน อาทิ การสราง

ความเชื่อม่ันในการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการผลิต การธนาคาร การสำรวจและผลิตพลังงาน 

รวมท้ังมีมาตรการลดรายจายของรัฐบาล และปรับปรงุรูปแบบการจัดเก็บภาษี  

  

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ปอนดอียิปต (Egyptian Pound-EGP)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 15.73 EGP  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 0.47 EGP (ธ.ค.2564) 
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 363,069 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.6%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 3,547.9 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 29,077,255 คน 

อัตราการวางงาน : 10.5% 

อัตราเงินเฟอ : 5.7%  

ผลผลิตการเกษตร : ฝาย ขาว ขาวโพด ขาวสาลี ถ่ัว ผลไม ผัก และปศุสัตว  

ผลผลิตอุตสาหกรรม : สิ่งทอ อาหารแปรรูป การทองเท่ียว เคมีภัณฑ เวชภัณฑ ไฮโดรคารบอน การกอสราง 

ปูนซีเมนต โลหะ และอุตสาหกรรมเบา 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 32,380 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 40,100 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : น้ำมันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ผักและผลไม ฝาย สิ่งทอ ผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ และ

อาหารแปรรูป 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : อิตาลี 12.8% สหรัฐฯ 9% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 7.5% สหราชอาณาจักร 6.6% 

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

มูลคาการนำเขา : 72,480 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เครื่องจักรและอุปกรณ อาหาร เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑไม และเชื้อเพลิง 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน 9.1% ซาอุดีอาระเบีย 7.2% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 5.9% สหรัฐฯ 5% เยอรมนี 

4.5% และรัสเซีย 4.3% (ป 2562)  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ แรเหล็ก ฟอสเฟต แมงกานีส หินปูน แรทัลก แรใยหิน ตะก่ัว 

แรหายาก และสังกะส ี

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณทางทหารเม่ือป 2563 อยูท่ี 4,106 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน 

1.49% ของ GDP อียิปตมีขนาดกองทัพที่ใหญที่สุดในแอฟริกา กองทัพอียิปตประกอบดวย ทบ. ทร. ทอ. 

และหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ กำลังพลรวม 438,500 นาย ทบ. 310,000 นาย ทร. 18,500 นาย 

ทอ. 30,000 นาย หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ 80,000 นาย นอกจากนี้ อียิปตมีกองกำลังก่ึงทหาร 

397,000 นาย และทหารกองหนุน 479,000 นาย (ทบ. 375,000 นาย ทร. 14,000 นาย ทอ. 20,000 นาย และ

หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ 70,000 นาย) 

 อียิปตสงกำลังรวมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ไดแก ภารกิจ MINUSCA 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ภารกิจ MONUSCO ในคองโก ภารกิจ MINUSMA ในมาลี ภารกิจ UNMISS ใน

เซาทซูดาน ภารกิจ UNAMID ในซูดาน ภารกิจ MINURSO ใน Western Sahara และสงเครื่องบินขับไลรุน F-

16C Fighting Falcon 6 เครื่อง รวมปฏิบัติการ Operation Restoring Hope ในซาอุดีอาระเบีย  
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 ยุทโธปกรณสำคัญ   

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

รุน M60A3 850 คัน และรุน T-62 200 คัน) ยานหุมเกราะลาดตระเวน (RECCE) 412 คัน (รุน BRDM-2 300 

คัน และรุน Commando Scout 112 คัน) ยานรบทหารราบหุมเกราะ (IFV) 690 คัน (รุน YPR-765 25mm 

390 คัน และรุน BMP-1 300 คัน) ยานลำเลียงพลหุมเกราะมากกวา (APC) มากกวา 5,244 คัน ยานหุมเกราะ

อเนกประสงค (AUV) มากกวา 95 คัน (รุน Panthera T6 และรุน Sherpa Light Scout มากกวา 95 คัน) 

ยานหุมเกราะกูภัย (ARV) มากกวา 367 คัน สะพานปลอยรถหุมเกราะ (VLB) รุน KMM รุน MTU และ

รุน MTU-20 ยานกูภัยทุนระเบิด (MW) รุน Aardvark JFSU Mk4 ยานหุมเกราะติดอาวุธปลอยนำวิถี

ตอสูรถถัง (MSL) มากกวา 358 คัน ปนใหญ 4,468 กระบอก (ปนใหญอัตตาจร (SP) มากกวา 492 เครื่อง 

ปนใหญลากจูง (TOWED) 962 เครื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด (MRL) 450 เครื่อง และปนครก (MOR) 2,564 

เครื่อง) ขีปนาวุธผิวพ้ืนสูผิวพ้ืนมากกวา 42 ลูก (ขีปนาวุธพิสัยใกล (SRBM) รุน FROG-7 9 ลูก รุน Sakr-80 24 

ลูก และรุน Scud-B 9 ลูก) อากาศยานไรคนขับรุน R4E-50 Skyeye และรุน ASN-209 เครื่องยิงอาวุธตอสูอากาศ

ยาน (จรวดตอสูอากาศยานพ้ืนสูอากาศ (SAM) มากกวา 45 ลูก ปนใหญอัตตาจร (SP) 160 กระบอก และปน

ใหญลากจูง (TOWED) 700 กระบอก)   

 ทร. ไดแก เรือดำน้ำโจมตี (SSK) 7 ลำ (รุน Type-033 (PRC Romeo) 4 ลำ และรุน Type-

209/1400 3 ลำ) เรือฟริเกต 8 ลำ เรือกวาดทุนระเบิด 14 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบกมากกวา 20 ลำ เรือสง

กำลังบำรุง 24 ลำ 

 ทอ. ไดแก เครื่องบิน 585 เครื่อง เชน เครื่องบินขับไล เครื่องบินโจมตีภาคพ้ืนดิน และ

เครื่องบินรวบรวมขาวกรองอิเล็กทรอนิกส เฮลิคอปเตอรมากกวา 287 เครื่อง เชน เฮลิคอปเตอรโจมตี รุน AH-64D 

และเฮลิคอปเตอรรวบรวมขาวกรองอิเล็กทรอนิกสรุน Commando Mk2E อากาศยานไรคนขับอยางนอย      

5 เครื่อง (รุน Wing Loong และรุน R4E-50 Skyeye) ขีปนาวุธอากาศสูอากาศ-AAM (เชน รุน R-3 รุน R-550 

Magic) ขีปนาวุธอากาศสูพ้ืนผิว-ASM (เชน รุน AASM รุน HOT รุน 9M120 Ataka) อาวุธปลอยนำวิถีรอน

โจมตีภาคพ้ืนดิน (LACM) รุน SCALP EG ขีปนาวุุธตอตานเรือ (AShM) รุน AGM-84L Harpoon Block II 

และรุน AM39 Exocet ขีปนาวุธตอตานการแผรังสี (ARM) รุน Armat และรุน Kh-25MP และระเบิดนำวิถี

ดวยเลเซอรรุน GBU-10/12 Paveway II 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1) ปญหาทางการเมืองภายในจากการท่ีกองทัพยึดอำนาจจากอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี 

เม่ือ 3 ก.ค.2556 กลายเปนปจจัยท่ีทำใหแนวรวมกลุมผูสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี รวมตัวกัน  

ในนาม National Alliance to Support Legitimacy (NASL) โดยมีกลุม Muslim Brotherhood เปนแกนนำ

ดำเนินกิจกรรมเพ่ือตอตานกองทัพจนถึงปจจุบัน ขณะท่ีกองทัพและรัฐบาลใชกำลังเขาปราบปรามและดำเนิน

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือยุบกลุม Muslim Brotherhood และข้ึนบัญชีเปนกลุมกอการราย เม่ือ ธ.ค.2556 

อยางไรก็ดี การดำเนินการเหลานี้ทำให Muslim Brotherhood หันไปดำเนินกิจกรรมในทางลับ และสมาชิก

บางสวนหันไปใชแนวทางรุนแรงในการตอสู 
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  ประธานาธิบดีอับดุลฟตตาห อัซซีซี เผชิญแรงกดดันจากชาวอียิปตจากปญหาคอรรัปชัน  

และปญหาเศรษฐกิจ ท่ีไมพอใจรัฐบาลอียิปตท่ีใชมาตรการรัดเข็มขัดอยางเขมงวด โดยมีชาวอียิปตเกือบ 1 ใน 3 

ของประชากรทั้งหมด มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจน อีกทั้งการลงประชามติแกไขรัฐธรรมนูญป 2557 

ท่ีมีการขยายเวลาการดำรงตำแหนงประธานาธิบดีท่ีสามารถอยูในตำแหนงไดจนถึงป 2573 อาจนำไปสูระบอบ

อำนาจนิยมของประธานาธิบดีอับดุลฟตตาห อัซซีซี ทำใหชาวอียิปตชุมนุมประทวงครั้งใหญเรียกรองให

ประธานาธิบดีอับดุลฟตตาห อัซซีซี ลาออกจากตำแหนง ในหลายเมืองของอียิปตรวมถึงไคโร ระหวาง 20-27 

ก.ย.2562 โดยทางการจับกุมผูประทวงรวมกวา 2,000 คน ปจจุบันการจัดการประทวงในอียิปตมีข้ึนไมมาก

และไมรุนแรง เนื่องจากกองทัพอียิปตเขาปราบปรามและสลายการชุมนุมอยางรวดเร็ว สวนใหญจัดในวัน

สำคัญทางการเมือง เชน วันครบรอบการรัฐประหาร  

 2) ปญหาการกอการราย อียิปตยังคงประสบปญหาการกอการรายจากกลุม Islamic State (IS) 

กลุม Hasm เก่ียวของกับกลุม Muslim Brotherhood กลุมติดอาวุธ Ansar Bait al-Maqdis (ABM) ประกาศ

ใหสัตยาบันวาภักดีตอกลุม IS ปจจุบันรูจักในอีกชื่อหนึ่งวา Wilayah Sinai และกลุม Ajnad Misr (Soldiers 

of Egypt) ซึ่งเปนกลุมติดอาวุธท่ีมีพ้ืนท่ีเคลื่อนไหวใกลไคโร โดยปญหาการกอการรายของอียิปตท่ีสำคัญอยู

บริเวณทางเหนือของคาบสมุทรไซนาย นับแตเหตุการณอาหรับสปริงโคนลมอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัก 

เม่ือป 2554 และเพ่ิมความรุนแรงข้ึนหลังจากการรัฐประหารโคนลมประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี เม่ือป 2556  

 กลุมกอการรายมีแนวโนมกอเหตุมากขึ้นในหวงป 2564 มุงโจมตีเปาหมาย จนท.ดาน

ความม่ันคงและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซ่ึงเปนผลมาจากการสนับสนุนจากกลุม IS ในคาบสมุทรไซนาย สวน

การกอเหตุทางเหนือของคาบสมุทรไซนายลดลง หลังจากกองทัพอียิปตสงทหารเขาประจำการในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

ตั้งแตป 2561  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  เปนสมาชิกองคการระหวางประเทศท่ีสำคัญ 64 องคการ ไดแก ABEDA, 

AfDB, AFESD, AMF, AU,  CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, 

ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 

ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OIC, OIF, PCA, UN, 

UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, 

WFTU, WHO, WIPO, WMO และ WTO นอกจากนี้ ยังเปนผูสังเกตการณของ BSEC, OAS อีกท้ังเปน

ประเทศคูเจรจาของ OSCE  

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนภารกิจของสำนักวิทยาการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีศูนยวิจัยแหงชาติตั้งอยูในไคโร มีหนาท่ีคนควาความรูใหม

ทางวิชาการ และเพ่ือประยุกตใชประโยชน อียิปตใหความสำคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่สำคัญ คือ การชลประทานและการระบายน้ำ โดยเฉพาะการเกษตรที่ใชระบบน้ำหยดและโรงเพาะปลูก

ในระบบปด การสรางเข่ือนกักเก็บน้ำ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม รวมท้ังพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลดานสารสนเทศ  
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การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยานพาณิชย 20 แหง ลานจอดเฮลิคอปเตอร 7 แหง ทาเรือ 35 

แหง มีถนนระยะทาง 65,050 กม. และมีระบบรถไฟใตดิน Cairo Metro ทางรถไฟ 5,085 กม. เสนทางสัญจรทางน้ำ 

3,500 กม. โดยมีคลองสุเอซเปนเสนทางขนสงทางพาณิชยท่ีสำคัญของอียิปตและของโลก มีโทรศัพทพ้ืนฐาน

ใหบริการ 7.865 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 93.784 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพททางไกลระหวาง

ประเทศ +20 จำนวนผูใชบริการอินเทอรเน็ต 6.69% เม่ือเทียบกับจำนวนประชากร รหัสอินเทอรเน็ต .eg 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยไม มีเท่ียวบินตรงระหวางกรุงเทพฯ-ไคโร แตสายการบิน  Egypt Air            

มีเท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพฯ ระยะเวลาในการบินประมาณ 9 ชม. 20 นาที เวลาท่ีอียิปตชากวาไทย 5 ชม. 

คนไทยท่ีจะเดินทางเขาอียิปตตองยื่นขอรับการตรวจลงตรา เว็บไซตทองเท่ียว www.egypt.travel 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) ความเคลื่อนไหวของกลุมผูสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี เฉพาะอยางยิ่ง   

กลุม Muslim Brotherhood เพ่ือตอตานรัฐบาลและกองทัพอียิปต หลังจากอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี 

เสียชีวิตกะทันหัน ขณะรับฟงการไตสวนในศาลท่ีไคโรเม่ือ 17 มิ.ย.2562 และมีแกนนำและสมาชิกกลุมถูก

จับกุมจำนวนมากจนถึงปจจุบัน อีกท้ังยังข้ึนบัญชีกลุมดังกลาวเปนกลุมกอการราย ท้ังนี้  กลุม Muslim 

Brotherhood ประกาศยุติกิจกรรมทางการเมืองในอียิปตตั้งแตป 2562 และอนุญาตใหสมาชิกกลุมรวม

กิจกรรมกับพรรคการเมืองอ่ืนได สวนผูนำระดับสูงของกลุมสวนใหญลี้ภัยอยูในตุรกีและกาตาร เคลื่อนไหวดวย

การวิพากษวิจารณรัฐบาลอียิปต ตอมาเม่ือ มี.ค.2564 รัฐบาลตุรกีเขาเจรจากับกลุม Muslim Brotherhood 

ใหวิพากษวิจารณรัฐบาลอียิปตลดลง เนื่องจากตุรกีตองการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับอียิปต 

 2) ความเคลื่อนไหวของกลุมกอการราย เฉพาะอยางยิ่งกลุม IS กลุม Hasm กลุม ABM และ

กลุม Ajnad Misr ท่ีมุงกอเหตุโจมตี โดยเฉพาะในคาบสมุทรไซนาย และไคโร โดยทางการปราบปรามอยางหนัก

ภายใตรหัส “Operation Sinai 2018” ตั้งแต ก.พ.2561 สามารถสังหารสมาชิกหัวรุนแรงและผูกอการราย

รวม 1,000 คน ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นท่ีตอนเหนือและตอนกลางของคาบสมุทรไซนาย บริเวณสามเหลี่ยม

ปากแมน้ำไนล รวมท้ังทะเลทรายทาง ตต.ของหุบเขาไนล ทำใหกลุมกอการรายกอเหตุลดลง แตยังมีความเสี่ยงสูง

ในการเกิดเหตุโจมตีเปาหมายกองกำลังความมั่นคง และขบวนรถคุมกัน โดยเฉพาะบริเวณทอสงน้ำมัน 

สวนเสนทางการลำเลียงและการจัดหาสมาชิกใหมของกลุม IS ทำไดนอยลง หลังจากอียิปตสงเสริมความ

รวมมือกับกลุมฮามาสในฉนวนกาซามากข้ึน 

 3) ความสัมพันธระหวางอียิปตกับมหาอำนาจและประเทศในภูมิภาค ตลอดจนบทบาทของ

อียิปตในเวทีระหวางประเทศ โดยปจจุบันอียิปตมีบทบาทนำในการแกไขปญหาวิกฤติลิเบีย สนับสนุนใหมีการ

การแกไขปญหาการเมืองในลิเบีย และไมยอมรับการแทรกแซงทางทหารจากตางประเทศ โดยเฉพาะตุรกี    

ท้ังนี้ อียิปต UAE และรัสเซีย สนับสนุนฝาย Libyan National Army (LNA) ทางดานเครื่องมือและการขาวกรอง 

ตอตานฝายรัฐบาลลิเบีย (Government of National Accord-GNA) ท่ีมีตุรกีและกาตารใหการสนับสนุน 

อยางไรก็ดี อียิปตเปลี่ยนจุดยืนจากการสนับสนุนฝาย LNA หลังจากกลุม LNA ไมสามารถโจมตียึดครองกรุง

http://www.egypt.travel/
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ตริโปลีเม่ือ มิ.ย.2563 ได และเปลี่ยนไปมุงรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลเฉพาะกาลของลิเบียแทน รวมท้ัง

ยังพิจารณาจะรื้อฟนความสัมพันธทางการทูตกับลิเบีย นอกจากนี้ อียิปตยังมีบทบาทในฐานะคนกลางการ

เจรจาสันติภาพระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน 

 4) ปญหาขอพิพาททางน้ำระหวางอียิปต เอธิโอเปย และซูดาน กรณีเอธิโอเปยสรางเข่ือน 

Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) มูลคา 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ ในแมน้ำไนลตั้งแตป 2554 

(แมน้ำไนลไหลจากเอธิโอเปยผานซูดาน และอียิปต กอนไหลลงสูทะเลเมดิเตอรเรเนียน) โดยเข่ือน GERD จะ

เปนเข่ือนและแหลงผลิตพลังงานขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคแอฟริกา ผลิตกระแสไฟฟาไดมากถึง 6,000 เมกะวัตต 

โดยอียิปตพ่ึงพาแมน้ำไนลในทางเศรษฐกิจ และเปนประเทศปลายน้ำ หวงกังวลวาเอธิโอเปยซ่ึงเปนประเทศตน

น้ำจะกักเก็บน้ำจนทำใหอียิปตขาดแคลนน้ำใช โดยสหรัฐฯ เปนคนกลางใหอียิปต ซูดานและเอธิโอเปยเขา

รวมการไกลเกลี่ยขอพิพาทเข่ือนแมน้ำไนลท่ีสหรัฐฯ ปจจุบันปญหาขอพิพาทยังไมมีแนวโนมคลี่คลาย โดย

เอธิโอเปยยังดำเนินการเติมน้ำในเข่ือนอยางตอเนื่อง ทำใหอียิปตและซูดานประณามวาเปนการกระทำเพียง

ฝายเดียว และเรียกรองให UNSC เขามาแทรกแซงและแกไขปญหาดังกลาว  

 

ความสัมพันธไทย-อียิปต  

 ไทยกับอียิปตสถาปนาความสัมพันธอยางเปนทางการเม่ือ 27 ก.ย.2497 โดยอียิปตเปน

ประเทศแรกในกลุมอาหรับท่ีสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย และมีความสัมพันธระหวางกันดวยดี

ตลอดมา โดยตางสนับสนุนกันในเวทีระหวางประเทศ 

 การคาระหวางกันเม่ือป 2563 มีมูลคา 890.90 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกไปอียิปต

มูลคา 877.50 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาจากอียิปตมูลคา 13.40 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝาย

ไดเปรียบดุลการคา 864.11 ลานดอลลารสหรัฐ และในหวง ม.ค.-ต.ค.2564 การคาระหวางไทย-อียิปต มีมูลคา 

954.25 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกไปอียิปตมูลคา 935.81 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาจากอียิปตมูลคา 

18.44 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 917.37 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกสำคัญ

ของไทย ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และเคมีภัณฑ สินคาท่ีไทย

นำเขา ไดแก ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม สวนประกอบและอุปกรณยานยนต  เครื่องจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ แรและผลิตภัณฑจากแร 

 มีผูท่ีเดินทางจากอียิปตมาไทยเม่ือป 2563 จำนวน 7,453 ลดลงจากป 2562 ท่ีมีจำนวน 

34,214 คน สวนคนไทยอาศัยอยูในอียิปตมีประมาณ 4,137 คน (มิ.ย.2563) สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา 

ท้ังนี้ ไทยมีความรวมมือดานการศึกษากับอียิปต เฉพาะอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรท่ีสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรอิสลามศึกษาใหมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส อีกท้ังสงอาจารยมาชวยสอนใน

สถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามของไทยมากวา 20 ป และสนับสนุนทุนการศึกษาผานรัฐบาลไทยปละ 60-80 ทุน 

กับทุนของรัฐบาลอียิปตอีกปละ 2 ทุน  
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 ขอตกลงสำคัญระหวางไทยกับอียิปต ไดแก 1) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม 

การศึกษา และวิทยาศาสตร ลงนามเม่ือ 13 พ.ย.2519 2) ความตกลงทางการคา ลงนามเม่ือ 26 พ.ค.2527  

3) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน ลงนามระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวย

การคาและการพัฒนา ครั้งท่ี 10 (UNCTAD X) ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ 18 ก.พ.2543 4) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการ

รวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-อียิปต (Thai-Egypt Joint Commission) จัดตั้งเม่ือ ก.ย.2532 และ     

จัดประชุมครั้งแรกเม่ือ 30 ม.ค.2546 5) ความตกลงเพ่ือยกเวนการเก็บภาษีซอน ลงนามเม่ือ 29 ม.ค.2549 

และ 6) บันทึกความเขาใจระหวางสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการกับสถาบันการตางประเทศอียิปต 

ตามโครงการแลกเปลี่ยนขาราชการไทย-อียิปต ลงนามเม่ือ 18 เม.ย.2550 

 

--------------------------------------------------- 
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นายอับดุลฟตตาห อัซซีซี 

(Abdel Fattah El Sisi) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีอียิปต 

  

เกิด 19 พ.ย.2497 (อายุ 68 ป/ป 2565) ท่ีไคโร อียิปต โดยเปนบุตรของนายซะอีด อัซซีซี 

 กับนางมาลิกา ติตาน ีซ่ึงเปนครอบครัวเครงศาสนา ท่ีพำนักและเปดรานขายเครื่องไมโบราณ

 แกนักทองเท่ียวใน ตลาด Khan el-Khalili ในยานญะมาลียะฮใกลกับมัสยิดอัลอัซฮัร 

 ซ่ึงเปนเขตเมืองเกาของไคโรท่ีมีชุมชนชาวมุสลิม คริสต และยิว อยูรวมกันอยางสมานฉันท 

 

ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรสกับนางอินติศอร อามิร ซึ่งเปนญาติทางแมที่ใกลชิดกันตั้งแตสมัยเรียน

        มัธยมศึกษา เม่ือป 2520 และมีบุตรชาย 3 คน ธิดา 1 คน คือ นายมุศเฏาะฟา 

  นายมะหมูด นายฮะซัน และ น.ส.อายะฮ 

 

การศึกษา - Military Academy ของอียิปต ป 2520 

 - Command and Staff College ของอียิปต ป 2530 

 - Joint Command and Staff College ของสหราชอาณาจักร ป 2535  

 - Nasser’s Military Sciences Academy ของอียิปต ป 2546 

 - US Army War College ของสหรัฐฯ ป 2549 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2520 - เริ่มรับราชการทหารในกองทัพบก หลังสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร โดยเขาประจำการ

  ในกองทัพนอยทหารราบ และเจริญกาวหนาในอาชีพมาโดยลำดับ รวมท้ังเคยดำรง

  ตำแหนง ผช.ทูตทหารประจำ สอท.อียิปต/ริยาด ซาอุดีอาระเบีย ในสมัยประธานาธิบดี

  ฮุสนี มุบาร็อก 
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ป 2554 - ไดรับแตงตั้งจากจอมพลมุฮัมมัด ฮุเซน ฏอนฏอวี ซ่ึงยึดอำนาจจากประธานาธิบดีมุบาร็อก 

  ใหดำรงตำแหนง ผบ.หนวยขาวกรองทางทหาร และเปนสมาชิกสภากองทัพสูงสุด 

  (Supreme Council of Armed Forces-SCAF) ท่ีมีอายุนอยท่ีสุดในขณะนั้น (56 ป) 

ป 2555 - ไดรับแตงตั้งจากประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี ใหดำรงตำแหนงประธาน SCAF 

  ผบ.ทหารสูงสุดและ รมว.กระทรวงกลาโหมแทนจอมพลฏอนฏอวี เม่ือ 12 ส.ค.2555 

  รวมท้ังไดเลื่อนยศเปนรองจอมพล 

ป 2556  - ยึดอำนาจประธานาธิบดีมุฮัมหมัด มุรซี เม่ือ 3 ก.ค.2556 และแตงต้ังนายอัดลี มันศูร 

   ประธานศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดใหดำรงตำแหนงรักษาการประธานาธบิดีแทน ขณะท่ี

   ตนเองดำรงตำแหนงเปน รอง นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหมในรัฐบาลรักษาการ 

ป 2557  -  ไดรับการเลื่อนยศจากประธานาธิบดีอัดลี มันศูร เปนจอมพล เม่ือ 27 ม.ค.2557 

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

   ประกาศลงสมัครชิงตำแหนงประธานาธิบดีเม่ือ 26 มี.ค.2557 

  -  ชนะการเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดีเม่ือ พ.ค.-มิ.ย.2557 ไดรับเสียง 

   สนับสนุนเกือบ  23 ลานเสียง หรือ 96.9% ของผูออกไปใชสิทธ ิ

  -  สาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดี เม่ือ 8 มิ.ย.2557 

ป 2561   -  ชนะการเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 2 เม่ือ มี.ค.-เม.ย.2561 

   ไดรับเสียงสนับสนุนเกือบ 22 ลานเสียง หรือ 97.08 % ของผูออกไปใชสิทธ ิ

   -  สาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 เม่ือ 2 มิ.ย.2561 

 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  

 - ในวัยเด็กรักการเรียนและมักใชเวลาไปกับการชวยงานในรานขายของของบิดา 

  หรือไปอานหนังสือท่ีหองสมุดของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรซ่ึงอยูใกลบาน มากกวา

  ออกไปเลนฟุตบอลรวมกับเด็กคนอ่ืน ๆ ในละแวกบาน  

 -  ถูกระบุวาเปนคนเครงศาสนา แตขณะเดียวกันก็ชื่นชมอดีตประธานาธิบดีญะมาล 

  อับดุลนาศิร (นัสเซอร) ซ่ึงเปนผูริเริ่มแนวคิดชาตินิยมอาหรับ ขณะท่ีกลุมผูสนับสนุน

  ประธานาธิบดีซีซีมักเปรียบเทียบประธานาธิบดีซีซีกับอดีตประธานาธิบดีนาศิรวา 

  เปนผูท่ีเขามานำพาประเทศเพ่ือฝาฟนอุปสรรคและแรงกดดันท่ีรุมเราจากประชาคม

  ระหวางประเทศ 

 -  มีความสัมพันธท่ีใกลชิดกับกองทัพสหรัฐฯ และหลังการเขายึดอำนาจจากประธานาธิบดี

  มุฮัมหมัด มุรซี เม่ือ ก.ค.2556 ซ่ึงตามมาดวยการใชกำลังเขาปราบปรามกลุมผูสนับสนุน

  ประธานาธิบดีมุอัมหมัด มุรซี ท่ีมีกลุม Muslim Brotherhood เปนแกนนำเม่ือ ส.ค.2556 

  รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไมไดตัดความชวยเหลือทางทหารแกอียิปต เพียงแตยกเลิกการ

  ซอมรบรวมซ่ึงเดิมกำหนดจัดข้ึนใน ก.ย.2556 
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 -  แมวารับราชการทหารเปนเวลานาน แตมีประสบการณสูรบคอนขางนอย 

 -  มีบุคลิกแตกตางจากนายทหารสวนใหญท่ีดูขึงขัง เนื่องจากเปนคนพูดจาออนโยน 

  เงียบขรึม ยิ้มแยม จนไดรับสมญานามวา Quiet General แตมีบารมีโดยไดรับการ

  ยอมรับวาเปนผูนำท่ีเขมแข็งและมีวินัยสูง รวมท้ังกลาวสุนทรพจนไดนาประทับใจ 

 

เครื่องอิสริยาภรณและรางวัลตาง ๆ  

 - 25 April Decoration (Liberation of Sinai)  

 - Distinguished Service Decoration-Military Duty Decoration, Second Class  

 -  Military Duty Decoration, First Class-Longevity and Exemplary Medal  

 -  Kuwait Liberation Medal (คูเวต)-Kuwait Liberation Medal (อียิปต)  

 - Silver Jubilee of October War Medal-Golden Jubilee of 23 July Revolution  

 - Silver Jubilee of the Liberation of Sinai Medal-25 January Revolution Medal  

 -  Military Courage Decoration-The Republic’s Military Decoration  

 -  The Training’s Decoration-The Army’s Day Decoration  

 -  Order of Abdulaziz Al Saud (ซาอุดีอาระเบีย)-Order of Mubarak the Great  

 -  ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จาก National University of Public Service (ฮังการี) 

 

--------------------------------------------------- 
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รมว.กระทรวงปโตรเลียม Tareq Ahmad Abdel Qader EL-MOLLA 
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รมว.กระทรวงการทองเท่ียวและโบราณคดี Khaled Anany 
รมว.กระทรวงพัฒนาทองถ่ิน Mahmoud Sayed Shaarawy 
รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชุมชนเมือง Assam EL-GAZZAR 
รมว.กระทรวงแรงงาน Mohamed Mahmoud Saafan 
รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Ashraf Sobhy Amer 
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    --------------------------------------------------- 
 (พ.ย.2564)  


