
 

 

 



 

- คนพิการทีไ่ด้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,048,366 คน (ร้อยละ 3.08 ของประชากรทั้งประเทศ)  
   ****ข้อมลูประชากรประเทศไทยจาก สำนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
- คนพิการ เพศชาย จำนวน  1,069,748  (ร้อยละ 52.22) และเพศหญิง จำนวน   978,618  คน (ร้อยละ 47.88) 

 



 

 

 

 

ลำดับที่ ประเภทความพิการ จำนวน ร้อยละ 
1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  1,016,075  49.60 

2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย     385,087  18.80 

3 ทางการเห็น            192,019  9.37 

4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม       158,625  7.74 

5 ทางสติปัญญา             140,059  6.84 

6 พิการมากกว่า 1 ประเภท     124,017  6.05 

7 ออทิสติก             14,841  0.72 

8 ทางการเรียนรู้                                                                                                                                          12,108  0.59 

9 ข้อมูลรอการยืนยัน        5,535  0.27 

รวม 2,048,366 100.00 



 

 -  คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1,111,747 คน ร้อยละ 54.28 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ) 
-  คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน  854,332 คน ร้อยละ 41.71 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )  
-  คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด    
    คิดเป็นร้อยละ 43.85 และร้อยละ 54.94 ของจำนวนคนพิการ อายุ 15 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ 

 -  คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด จำนวน 46,613 คน  
        คิดเป็นร้อยละ 30.24 ของจำนวนคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทั้งหมด 



สาเหตุความพิการ   
อันดับที่ 1 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 52.72 
อันดับที ่2 ไม่ทราบสาเหตุ 21.98 
อันดับที ่3 ความเจ็บป่วย/โรคอ่ืนๆ ร้อยละ 17.93 
อันดับที ่4 อุบัติเหตุ ร้อยละ 6.74 
อันดับที ่5 กรรมพันธุ์ / พันธุกรรม ร้อยละ 0.58 
อันดับที ่6 พิการแต่กำเนิด ร้อยละ 0.05 



 

- คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน   69,371    คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น  
- อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน   4,520  คน (ร้อยละ 6.52 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)  
- คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน   43,409  คน (ร้อยละ 62.58 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)   
- และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน   21,442   คน (ร้อยละ 30.91 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) 

- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน  1,533,159   คน คิดเป็นร้อยละ 74.85 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) 
โดย 5 อับดับระดับการศึกษาที่คนพิการได้รับมากที่สุด ได้แก ่

อันดับ ระดับการศกึษา จ านวน (คน) 
รอ้ยละ  

(ของจ านวนคนพกิารทีไ่ดรั้บการศกึษา) 

1 ประถมศกึษา 1,249,795 81.52 
2 มัธยมศกึษา 169,606 11.06 
3 ประกาศนียบัตรวชิาการศกึษา 35,085 2.29 
4 ไมร่ะบกุารศกึษา 24,402 1.59 
5 อดุมศกึษา 21,220 1.38 

 



 

คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 854,332  คน 
    1.  คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 267,843 คน ร้อยละ 31.51 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    2.  คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 190,939 คน ร้อยละ 22.35 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    3.  คนพิการในวัยทำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนือ่งจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 54,298 คน ร้อยละ 6.36 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    4.  คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 341,252  คน ร้อยละ 39.94 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด) 
    5.  การประกอบอาชีพของคนพิการ เกษตรกรรม ร้อยละ 41.79 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 25.53 ไม่ระบ ุร้อยละ 14.20  ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอสิระ ร้อยละ 6.65   

อื่น  ๆร้อยละ 5.94 ลกูจ้างภาคเอกชน/พนกังานบริษัท ร้อยละ 4.12 รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ ร้อยละ 1.20 และกิจการส่วนตัว/อาชีพอสิระ/ค้าขาย ร้อยละ 0.58  
 


