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การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   ไดดําเนินการ

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับความพิการมาตั้งแต พ.ศ. 2517 
โดยรวมไวในโครงการสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและ
สวัสดิการ  จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2544 รวมจํานวน 10 ครั้ง  
และทําการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ 
ข้ึนเปนครั้งแรกป พ.ศ. 2545  สําหรับการสํารวจครั้ง
นี้เปนการสํารวจครั้งท่ี 2 โดยเปลี่ยนชื่อการสํารวจ
เปน “การสํารวจความพิการ”  ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม พ.ศ.2550 
พรอมกันทั่วประเทศ 

 สําหรับการสํารวจครั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบวิธีการสํารวจ และคํานิยาม  เพื่อใหไดขอมูล
ความพิการที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผู ใชขอมูล   โดยได เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ ยวกับ
ประชากรที่พิการตามคํานิยามใหม ซึ่งเปนประชากร
ท่ีมีความลําบากหรือปญหาสุขภาพซึ่งเปนตอเนื่องมา
ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป  หรือมีความลําบากในการดูแล
ตนเอง  หรือมีลักษณะความบกพรอง 

1.  ประชากรที่พิการ 

 ผลการสํารวจ พบวา จํานวนประชากรประมาณ 
65.5 ลานคน เปนผูท่ีพิการประมาณ1.9 ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ 2.9 และเมื่อพิจารณาประชากรที่พิการ
เปรียบเทียบตอประชากรเพศและเขตการปกครอง
เดียวกัน พบวา เพศหญิงมีประชากรที่พิการมากกวา
เพศชาย (รอยละ 3.0  และรอยละ 2.7 ตามลําดับ) โดย
นอกเขตเทศบาลมีรอยละของประชากรที่พิการ 
มากกวาประมาณ 2 เทาของในเขตเทศบาล 
 
 

 เ มื่ อพิ จ า รณาจํ า แนกตามภาค  พบว า 
ภาคเหนือ มีประชากรพิการสูงท่ีสุดคือ รอยละ 4.4  
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 3.5  
ภาคใต  รอยละ  2.3  ภาคกลาง  รอยละ 2.2  และ
กรุง เทพมหานคร  มีประชากรพิการต่ํ า ท่ีสุดคือ      
รอยละ 0.5 

ตาราง 1   จํานวนและรอยละของประชากรที่พิการ จําแนก
ตามเพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2550 

เพศ เขตการปกครอง จํานวน จํานวน รอยละ
และภาค ประชากร ประชากรที่ ของประชากรที่

พิการ พิการ
รวม

ทั่วราชอาณาจักร 65,566,359 1,871,860 2.9
เพศ
         ชาย 32,179,099 864,028 2.7
         หญิง 33,387,261 1,007,832 3.0
เขตการปกครอง
         ในเขตเทศบาล 19,898,496 312,497 1.6
         นอกเขตเทศบาล 45,667,864 1,559,363 3.4
ภาค
         กรงุเทพมหานคร 6,890,722 33,392 0.5
         กลาง (ไมรวม กทม.) 15,967,812 346,028 2.2
         เหนือ 11,698,100 518,624 4.4
         ตะวันออกเฉยีงเหนือ 22,062,343 772,931 3.5
         ใต 8,947,383 200,885 2.3
  หมายเหตุ :  รอยละคํานวณจากประชากร เพศ เขตการปกครอง และภาคเดียวกัน  

2.  อายุของประชากรที่พิการ 

 ประชากรที่พิการประมาณ 1.9 ลานคนนั้น  
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตอประชากรในแตละกลุมอายุ 
พบวา ประชากรที่พิการมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตาม
อายุท่ีเพิ่มสูงข้ึน กลาวคือ ประชากรที่พิการในกลุม
อายุต่ํากวา 20 ป มีนอยกวารอยละ 1 ของประชากร
ในกลุมอายุเดียวกัน และประชากรที่พิการจะคอย ๆ 
เพิ่มสูงข้ึน จนกระทั่งถึงกลุมอายุตั้งแต 75 ปข้ึนไป   
มีประชากรที่พิการมากที่สุดคือ รอยละ 31.0  
 
 



 
 
3. ประชากรพิการที่มีความลําบาก/ปญหาสุขภาพ 

หรือมีความลาํบากในการดูแลตนเอง หรือมลีกัษณะ
ความบกพรอง 

 ประชากรที่พิการ 1.9 ลานคน เปนผูท่ีมี
ความลําบาก/ปญหาสุขภาพประมาณ 1.8 ลานคน  หรอื
คิดเปนรอยละ 97.9 ของประชากรพกิาร มีความลําบาก
ในการดูแลตนเอง ประมาณ 0.4 ลานคน หรือคิดเปน 
รอยละ 21.0 และมีลักษณะความบกพรองประมาณ 
1.3 ลานคน หรอืคิดเปนรอยละ 70.5  

ตาราง 2  รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตาม   
ความพิการ และเพศ พ.ศ. 2550 

ทั่วราชอาณาจักร
รวม ชาย หญิง

ประชากรท่ีพิการ
    มีความลําบากหรือปญหาสขุภาพ 97.9 97.4 98.4
    มีความลําบากในการดูแลตนเอง 21.0 20.8 21.2
    มีลกัษณะความบกพรอง 70.5 75.4 66.3
 หมายเหตุ :  1/  ตอบไดมากกวา 1 ประเภท
                    2/  ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ และความลําบากในการดูแลตนเอง
                         ศึกษาเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 7 ปข้ึนไป

ความพิการ 1/

2/

2/

 
 
4.  ระดับการศึกษาที่กําลังเรียนของประชากรที่พิการ 
 จากการสํารวจพบวา ประชากรที่พิการ อาย ุ
5-30 ป จํานวน 2.3 แสนคน มีถึงรอยละ 81.7  ท่ี
ไมไดกําลังเรียนหรือไมเคยเรยีน และมีเพียงรอยละ 
18.3 ท่ีกําลังเรียน  ซึ่งสวนใหญรอยละ 9.5  กําลัง
เรียนในระดับประถมศึกษา รองลงมาเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (รอยละ 6.0)  และระดับปริญญาตรี       
มีเพียงรอยละ 0.5 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิ ก รอยละของประชากรที่พิการอายุ 5-30 ป 

จําแนกตามระดับการศึกษาที่กําลังเรียน 
พ.ศ. 2550 

 

 

 

 
 
 

5.  การทํางานและอาชีพของประชากรที่พิการ 
 ประชากรที่พิการอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 
1.8 ลานคน เปนผูท่ีมีงานทําในรอบปท่ีแลว 0.6 ลานคน 
หรือรอยละ 35.2   และเปนผูไมไดทํางานจํานวน   
1.2 ลานคน คิดเปนรอยละ 64.8  โดยในกลุมผูทํางานนั้น
เปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและ
ประมงมากที่สุด (รอยละ 19.4)   รองลงมามีอาชีพ 
ข้ันพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขาย การใหบริการ และ
ผูใชแรงงาน (รอยละ 4.8) 

แผนภูมิ ข  รอยละของประชากรที่พิการอายุต้ังแต 15 ป
ขึ้นไป  จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2550 

 
 

 

ไมกําลังเรียน/ 
ไมเคยเรียน 

81.7% 

(184,795 คน) 
กําลังเรียน 
(41,326 คน) 18.3% 

กอนประถมศึกษา  
1.9% 

ประถมศึกษา   9.5% 

มัธยมศึกษา  6.0% 
อนุปริญญา   0.2% 
ปริญญาตรี   0.5% 
อ่ืน ๆ   0.2% 

 

ไมไดทํางาน 
64.8% 

(1,176,636 คน) 

มีงานทํา 
35.2% 

(638,994 คน) 

ผูบัญญัติกฎหมายฯ   2.7% 
พนักงานบริการ/ขายในรานคาฯ  3.1% 

อาชีพข้ันพ้ืนฐานฯ  4.8% 
อื่น ๆ  1.7% 

ผูปฏิบัติในธุรกิจทางดานฝมือฯ  3.5% 

ผูปฏิบัติงานทีม่ีฝมอืในดานการเกษตร 
และประมง   19.4% 

ทั่วราชอาณาจกัร 

ทั่วราชอาณาจกัร 


