
 

 

 



 

- คนพิการทีไ่ด้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,027,500 คน (ร้อยละ 3.05 ของประชากรทั้งประเทศ)  
   ****ข้อมลูประชากรประเทศไทยจาก สำนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
- คนพิการ เพศชาย จำนวน  1,058,405  (ร้อยละ 52.20) และเพศหญิง จำนวน  969,095  คน (ร้อยละ 47.80) 

 



 

 

 

 

ลำดับที่ ประเภทความพิการ จำนวน ร้อยละ 
1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  1,002,083  49.42 

2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย     382,615  18.87 

3 ทางการเห็น            191,965  9.47 

4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม       157,003  7.74 

5 ทางสติปัญญา             138,552  6.83 

6 พิการมากกว่า 1 ประเภท     123,306  6.08 

7 ออทิสติก             14,563  0.72 

8 ทางการเรียนรู้                                                                                                                                          11,898  0.59 

9 ข้อมูลรอการยืนยัน        5,515  0.27 

รวม 2,027,500 100.00  



 

 -  คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน   1,099,672 คน ร้อยละ 54.24 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ) 
-  คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน   845,706  คน ร้อยละ 41.71 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )  
-  คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด    
   คิดเป็นร้อยละ 44.29 และรอ้ยละ 55.54 ของจำนวนคนพกิาร อายุ 15 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ 

 -  คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 30.23 ของจำนวนคน 
        พิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทั้งหมด 



สาเหตุความพิการ   
อันดับที่ 1 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 53.36 
อันดับที ่2 ไม่ทราบสาเหตุ 21.85 
อันดับที ่3 ความเจ็บป่วย/โรคอ่ืนๆ ร้อยละ 17.54 
อันดับที ่4 อุบัติเหตุ ร้อยละ 6.63 
อันดับที ่5 กรรมพันธุ์ / พันธุกรรม ร้อยละ 0.57 
อันดับที ่6 พิการแต่กำเนิด ร้อยละ 0.06 



 

- คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน   71,184    คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น  
- อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน   4,611  คน (ร้อยละ 6.48 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)  
- คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน   44,569  คน (ร้อยละ 62.61 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)   
- และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน   22,004   คน (ร้อยละ 30.91 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) 

- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน  1,512,461   คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) 
- มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน  1,234,601   คน (ร้อยละ 81.63) รองลงมาคือ 
- มัธยมศึกษา จำนวน  166,004  คน (ร้อยละ 10.98)  
- ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จำนวน 34,226  คน (ร้อยละ 2.26)  
- ระดับอุดมศึกษา จำนวน 20,429  คน (ร้อยละ 1.35) 
- การศึกษานอกระบบและอื่นๆ จำนวน 18,803   คน (ร้อยละ 1.24) 
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน  3,803   คน (ร้อยละ 0.25)  
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,358  คน (ร้อยละ 0.22)  
- คนพิการได้รับการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าน้อยที่สุด จำนวน  1   คน (ร้อยละ 0.00)  



 

คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 845,706  คน 
    1.  คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 266,484 คน ร้อยละ 31.51 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    2.  คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 196,446 คน ร้อยละ 23.23 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    3.  คนพิการในวัยทำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนือ่งจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 54,467 คน ร้อยละ 6.44 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    4.  คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 328,309  คน ร้อยละ 38.82 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    5.  การประกอบอาชีพของคนพิการ อื่นๆ/ไม่ระบุ ร้อยละ 37.83 เกษตรกรรม ร้อยละ 25.79 รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 24.66 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 6.67 ลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ 4.69 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.36 
 


