
 



 

- คนพิการทีไ่ด้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1,995,767 คน (ร้อยละ 3.01 ของประชากรทั้งประเทศ) 
- คนพิการ เพศชาย จ านวน 1,043,308 (ร้อยละ 52.28) และเพศหญิง จ านวน 952,459 คน (ร้อยละ 47.72) 



 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย    
ล าดับที่ 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย      
ล าดับที่ 3. ทางการเห็น        
ล าดับที่ 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม   
ล าดับที่ 5. ทางสติปัญญา         
ล าดับที่ 6. ออทิสติก        
ล าดับที่ 7. ทางการเรียนรู้                                                                                                                                     

จ านวน    986,583 คน   (ร้อยละ 49.43)  
จ านวน    372,189 คน   (ร้อยละ 18.65)  
จ านวน    196,081 คน   (ร้อยละ 9.82) 
จ านวน     151,495  คน   (ร้อยละ 7.59) 
จ านวน    135,085  คน   (ร้อยละ 6.77) 
จ านวน     12,892  คน   (ร้อยละ 0.65)   
จ านวน     10,533  คน   (ร้อยละ 0.53)  

   

- พิการมากกว่า 1 ประเภท 
   จ านวน 123,936 คน (ร้อยละ 6.21) 
- ข้อมูลรอการยืนยัน 
   จ านวน 6,973 คน  (ร้อยละ 0.35) 
 



 

สาเหตุความพิการ   
        - แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 52.64 
        - ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 19.37 
        - โรคอ่ืน ๆ ร้อยละ 13.81 
        - มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 6.13 
        - อุบัติเหตุ ร้อยละ 6.10 
        - โรคติดเชื้อ ร้อยละ 1.27 

- กรรมพันธุ์ ร้อยละ 0.43 
- ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง (หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 0.26 
 

 



 
 

 -  คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 1,072,470 คน ร้อยละ 53.74 (ของจ านวนคนพิการทั้งหมด ) 
-  คนพิการที่อยู่ในวัยท างาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจ านวน 841,408 คน ร้อยละ 42.16 (ของจ านวนคนพิการทั้งหมด )  
-  คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด    
   คิดเป็นร้อยละ 55.34  และร้อยละ 44.67 ของจ านวนคนพิการ อายุ 60 ปีขึ้นไป และ 15 – 59 ปี ตามล าดับ 

 -  คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 29.96 ของจ านวนคน 
        พิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทั้งหมด 



 
- คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 83,771 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 (ของคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็น  

- อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 5,224 คน (ร้อยละ 6.24 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)  
- และเป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจ านวน 78,547 คน (ร้อยละ 93.76 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)   

- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน   1,911,996  คน คิดเป็นร้อยละ 95.80 (ของคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ) 
- มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน  1,188,012 คน (ร้อยละ 62.13) รองลงมาคือ 
- การศึกษานอกระบบและอื่นๆ จ านวน  508,253  คน (ร้อยละ 26.58) 
- มัธยมศึกษา จ านวน 152,580  คน (ร้อยละ 7.98)  
- ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จ านวน  30,870 คน (ร้อยละ 1.27)  
- ระดับปริญญาตรี จ านวน  3,886  คน (ร้อยละ 0.20)  
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  3,365  คน (ร้อยละ 0.18)  
- คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จ านวน  670  คน (ร้อยละ 0.04)  



 
 
คนพิการที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15 - 59 ปี) จ านวน 841,408 คน 
    1.  คนพิการในวัยท างานท่ีประกอบอาชีพ จ านวน 217,480 คน (ร้อยละ 25.85) 
    2.  คนพิการในวัยท างานท่ีสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 151,150 คน (ร้อยละ 17.96) 
    3.  คนพิการในวัยท างานท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จ านวน 57,687 คน (ร้อยละ 6.86) 
    4.  คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จ านวน 415,091 คน (ร้อยละ 49.33) 
    5.  การประกอบอาชีพของคนพิการ อ่ืนๆ/ไม่ระบุ ร้อยละ 37.83 เกษตรกรรม ร้อยละ 25.79 รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 24.66 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
ร้อยละ 6.67 ลูกจ้างภาคเอกชน รอ้ยละ 4.69 และรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 0.36 


