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- คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1,419,569 คน (ร้อยละ 2.19 ของประชากรทั้งประเทศ) 
- คนพิการ  เพศชาย จ านวน 772,588 คน (ร้อยละ 54.42)  และเพศหญิง จ านวน 646,981 คน (ร้อยละ 45.58)   
 

สาเหตุความพิการ   
- ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ในภายหลัง (ความดัน/โลหติสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน//ลมชัก) 837,339 คน (ร้อยละ 58.99) 
- อุบัติเหตุ 155,338 คน (ร้อยละ 10.94)   - ความพิการแต่ก าเนิด 60,262 คน (ร้อยละ 4.25)  - พันธุกรรม 28,245 คน (ร้อยละ 1.99) 
- มากกว่า 1 สาเหต ุ204,098 คน (ร้อยละ 14.38)     - สาเหตุอื่นๆ เช่น แพทย์ไม่ระบสุาเหตุความพกิาร , ถูกท าร้าย เป็นต้น 134,287 คน (ร้อยละ 9.46)      
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 



 
 
    การจดทะเบียนคนพิการ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  
มีจ านวน 5 ประเภทความพิการ ได้แก่ ความพิการ 
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการ
ทางการเห็ น  ความพิ การทางการได้ ยิ นหรือสื่ อ
ความหมาย ความพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 
และความพิการทางจิตใจ พฤติกรรม หรือออทิสติก 
ต่อมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้มีประกาศ เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2555 
ก าหนดประเภทความพิการ จ านวน 7 ประเภท ซึ่งเพิ่ม 
2 ประเภทความพิการ  ได้แก่  ทางการเรียนรู้ และออทิ
สติก โดยมีจ านวนคนพิการในแต่ละประเภทความพิการ 
ดังนี ้
1. ทางการเห็น จ านวน 163,303 คน (ร้อยละ 11.50) 
2. ทางการได้ยิน/สื่อความหมายจ านวน 238,833 คน     
    (ร้อยละ 16.82)  
3. ทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว  
    จ านวน 686,402 คน (ร้อยละ 48.35)  
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ านวน 98,593 คน  
    (ร้อยละ 6.95) 
5. ทางสติปัญญา จ านวน 116,999 คน (ร้อยละ 8.24) 
6. ทางการเรียนรู้ จ านวน 4,350 คน (ร้อยละ 0.31)  
   (แยกจากประเภทสติปญัญา/เรยีนรู้) 
7. ออทิสติก จ านวน 4,778 คน (ร้อยละ 0.34)   
   (แยกจากประเภทจติใจ/พฤติกรรม/ออทิสติก)   
8. พิการซ้อน (พิการมากกว่าหนึ่งประเภท) จ านวน 106,311 คน (ร้อยละ 7.49) 
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กราฟแสดงประเภทความพกิาร 

ออทิสติก  4,778 คน 

ทางการเรียนรู้  4,350 คน 

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 98,593 คน 
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ทางสติปัญญา 116,999 คน 

ทางการเห็น 163,303 คน 

ทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว    
 686,402 คน 

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 238,833 คน 



 

  
 
  

 - คนพิการที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15 - 60 ปี) มีจ านวน 720,267 คน (ร้อยละ 50.74) และคนพิการอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.15 
 - คนพิการที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายมากท่ีสุด ร้อยละ 46.22  
 - คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-20 ปี) จะมีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 33.41 
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      จากข้อมูลการศึกษา ณ วันที่คนพิการยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ พบว่า คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาแบ่งเป็น ไม่ได้เรียน จ านวน 794,860 คน (ร้อยละ 56.00)   
และอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 11,434 คน (ร้อยละ 0.81)  ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จะมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 517,617 คน (ร้อยละ 36.46)  
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จ านวน 69,628 คน (ร้อยละ 4.90)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จ านวน 14,831 คน (ร้อยละ 1.04)  ระดับอนุปริญญา จ านวน 1,725 คน  
(ร้อยละ 0.12)  ระดับปริญญาตรี จ านวน 8,790 คน (ร้อยละ 0.62) และคนพิการไดร้ับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยทีสุ่ด จ านวน 684 คน (ร้อยละ 0.05)   

ไม่ได้เรียน 794,860 คน 

สูงกว่าปริญญาตรี 684 คน 

ปริญญาตรี 8,790 คน 

อนุปริญญา 1,725 คน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14,831 คน 

มัธยมศึกษา 69,628 คน 

ประถมศึกษา 517,617 คน 

อายไุม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน 11,434 คน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
คนพิการที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15 - 60 ปี) มีจ านวน 720,267 คน     

    1. คนพิการที่ประกอบอาชีพ  จ านวน 275,975  คน (ร้อยละ 38.32) 
    2. คนพิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ  จ านวน  364,648 คน (ร้อยละ 50.63)  
    3. คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้)  จ านวน 79,646 คน (ร้อยละ 11.05) 
    4. การประกอบอาชีพของคนพิการ ร้อยละ 49.82 เกษตรกรรม / ร้อยละ 29.49 รับจ้างทั่วไป / ร้อยละ 10.23 ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ธุรกิจอิสระ /  

   ร้อยละ 7.60 ลูกจ้างภาคเอกชน / ร้อยละ 1.56 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 1.30 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น หาของป่า , เก็บของเก่าขาย เป็นต้น 
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269,389 คน 

เกษตรกรรม  
49.82% 

ประกอบกิจการ 
ส่วนตัว /อาชีพอิสระ 

10.23% 

รับจ้างท่ัวไป
29.49% 

อื่นๆ 1.30% 

ลูกจ้างภาคเอกชน 
1.30% 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1.56% 

    79,646 คน 



 
 

 
           

 จากรายงานสรุปการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ พบว่า จ านวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 3,158 แห่ง  ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 7,775 แห่ง  และปี พ.ศ.2556 จ านวน 8,777 แห่ง  
 

 ปี พ.ศ. 2556 คนพิการที่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการตามมาตรา 33 จ านวน 20,247 คน  มาตรา 35 (จัดสัมปทาน) จ านวน 2,853 คน  รวมจ านวนคน
พิการที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 33 , 35  จ านวน 23,100 คน  โดยวุฒิการศึกษาที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานมากที่สุด  คือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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               จากรายงานประเภทความพิการที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการ พบว่า ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้รับ 
การบรรจุเข้าท างานในสถานประกอบการมากที่สุด ร้อยละ 63.51 ,  ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 23.72 ,  ทางการเห็น ร้อยละ 7.01 ,   
ทางสติปัญญา ร้อยละ 3.60 ,  ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ร้อยละ 1.65 ,  ทางออทิสติก ร้อยละ 0.30  และทางการเรียนรู้ ร้อยละ 0.21 
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ทางออทิสติก 0.30% 

ทางการเรียนรู้ 0.21% 

ทางสติปัญญา 3.60% 

ทางการเคลื่อนไหว  
หรือทางร่างกาย 63.51% 

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1.65% 

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 23.72% 

ทางการเห็น 7.01% 

 



 
 

 
 

           คนพิการประสงคท์ี่จะได้รับสิทธิในเร่ืองการประกอบอาชีพและมีงานท า จากแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ  ดังนี้ 
  

1.   ต้องการให้จัดหางานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จ านวน 271,298 คน โดยเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายมากที่สุด จ านวน 122,918 คน 
     รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน 35,572 คน, คนพิการทางสติปัญญา จ านวน 35,413 คน,  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
     จ านวน 31,132 คน,  คนพิการทางการเห็น จ านวน 21,702 คน  และคนพิการที่มีความพิการซ้อน จ านวน 23,127 คน 

 2.  ต้องการฝึกอาชีพ และการประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 448,969 คน 
  

ทั้งนี้ คนพิการที่มีอายุระหว่าง 45 - 60 ปี ต้องการให้จัดหางานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 28.53 
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   จากรายงานการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ     
   พบว่า ต าแหน่งของคนพิการที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน 
    ในสถานประกอบการ 5 อันดับแรก ได้แก่   
   1. พนักงานฝ่ายผลิต ร้อยละ 30.14  
   2. บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/Call Center  
       ร้อยละ 11.78 
   3. พนักงานบริษัท/จัดซื้อ/ธุรการ ร้อยละ 11.60 
   4. แม่บ้าน/คนสวน ร้อยละ 8.17 
   5. งานสิ่งทอ/เสื้อผ้า ร้อยละ 6.68 
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