
 

 

 



 

- คนพิการทีไ่ด้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,015,385 คน (ร้อยละ 2.89 ของประชากรทั้งประเทศ)  
   ****ประมาณการประชากร ณ พ.ศ. 2562 โดยสหประชาชาติ (UN) 
- คนพิการ เพศชาย จำนวน  1,051,878  (ร้อยละ 52.19) และเพศหญิง จำนวน  963,507  คน (ร้อยละ 47.81) 

 



 

 

 

 

ลำดับที่ ประเภทความพิการ จำนวน ร้อยละ 
1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 995,419 49.39 

2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 379,701 18.84 

3 ทางการเห็น        192,502 9.55 

4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม   155,591 7.72 

5 ทางสติปัญญา         137,570 6.83 

6 พิการมากกว่า 1 ประเภท 122,963 6.10 

7 ออทิสติก        14,175 0.70 

8 ทางการเรียนรู้                                                                                                                                     11,569 0.57 

9 ข้อมูลรอการยืนยัน 5,895 0.29 

รวม 2,015,385 100.00 



 

 -  คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน  1,081,572 คน ร้อยละ 53.67 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ) 
-  คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน  850,270  คน ร้อยละ 42.19 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )  
-  คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด    
   คิดเป็นร้อยละ 44.54 และรอ้ยละ 55.44 ของจำนวนคนพกิาร อายุ 15 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ 

 -  คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 31.90 ของจำนวนคน 
        พิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทั้งหมด 



 

สาเหตุความพิการ   
อันดับที่ 1 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 50.53 
อันดับที ่2 ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง (หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 20.32 
อันดับที ่3 โรคอ่ืน ๆ ร้อยละ 14.81 
อันดับที ่4 อุบัติเหตุ ร้อยละ 6.36 
อันดับที ่5 มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 6.02 
อันดับที ่6 โรคติดเชื้อ ร้อยละ 1.31 
อันดับที่ 7 กรรมพันธุ์ ร้อยละ 0.46 
อันดับที่ 8 ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 0.21 
 
 



 

- คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน   73,686   คน คิดเป็นร้อยละ 3.66 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น  
- อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน   4,725  คน (ร้อยละ 6.41 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)  
- คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน   45,979  คน (ร้อยละ 62.40 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)   
- และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน   22,982   คน (ร้อยละ 31.19 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) 

- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน  1,941,699   คน คิดเป็นร้อยละ 74.31 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) 
- มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน  1,223,227   คน (ร้อยละ 81.68) รองลงมาคือ 
- การศึกษานอกระบบและอื่นๆ จำนวน 462,502   คน (ร้อยละ 23.82) 
- มัธยมศึกษา จำนวน  162,838  คน (ร้อยละ 8.39)  
- ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จำนวน 33,464  คน (ร้อยละ 1.72)  
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,457  คน (ร้อยละ 0.18)  
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน  3,703   คน (ร้อยละ 0.19)  
- คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จำนวน  596   คน (ร้อยละ 0.03)  



 

คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 850,270 คน 
    1.  คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 265,918 คน ร้อยละ 31.27 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    2.  คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 203,490 คน ร้อยละ 23.93 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    3.  คนพิการในวัยทำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนือ่งจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 54,904 คน ร้อยละ 6.46 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    4.  คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 325,958 คน ร้อยละ 38.34 (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 
 


