
 

 

 

 

 
จะตอบแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากร 
ปี 2020 อย่างไร และแบบสอบถามมีค าถามอะไรบา้ง 
 

การส ารวจส ามะโนประชากรในปี 2020 จะนับจ านวนคนทีอ่าศยัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา 

แบบส ารวจส ามะโนประชากรเป็นแบบสอบถามสัน้ ๆ ทีถ่ามขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัครวัเรอืนของคณุ 
และผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนน้ัน ค าตอบของคณุถอืเป็นความลบั  และไม่สามารถเผยแพรก่บัหน่วยงานรฐับาลอืน่ๆ 
รวมถงึหน่วยงานทีบ่งัคบักฎหมายการเขา้เมอืง ต ารวจ หรอืหน่วยงานควบคมุดา้น ทีอ่ยูอ่าศยั 
รฐับาลใชจ้ านวนประชากรเพือ่แบ่งการเป็นตวัแทนทางการเมอืง และเพือ่ก าหนดพืน้ททีีค่วรจะมกีารใชจ้า่ยงบประมาณ  
 

เราจะตอบแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 ไดอ้ย่างไร 

ในเดอืนมนีาคมปี 2020 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากร จะสง่ขอ้มูลไปยงัครวัเรอืนเพือ่เชญิชวน 
ใหค้วามรว่มมอืในการกรอกแบบสอบถาม คณุสามารถตอบแบบสอบถามโดยผ่านวธิกีารใดก็ได ้ในสามวธิดีา้นลา่งนี:้ 
 

ทางอนิเตอรเ์

น็ต 

 เป็นคร ัง้แรกทีค่ณุจะสามารถกรอกแบบฟอรม์ตอบการส ารวจส ามะโนประชากรทางอนิเตอรเ์น็ต 
ครวัเรอืนสว่นใหญจ่ะไดร้บัจดหมายเชญิใหต้อบกลบัทางอนิเตอรเ์น็ต พรอ้มรหสัประจ าครวัเรอืน 
และทีอ่ยูเ่ว็ปไซตข์องส านักงานส ามะโนประชากร 

 

  แบบสอบถามทางอนิเตอรเ์น็ตมภีาษาทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษใหเ้ลอืกถงึ 12 ภาษา เชน่ ภาษาจนี 

(จนีกลาง), ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาเกาหล,ี ภาษาตากาล็อก, และภาษาเวยีดนาม 

ทางโทรศพัท ์

 

 

 คณุสามารถโทรหาสายดว่นส ารวจส ามะโนประชากร เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
และตอบแบบส ารวจส ามะโนประชากรทางโทรศพัท ์

 

 สายดว่นส ามะโนประชากรมกีารใหบ้รกิารในภาษาองักฤษและภาษาอืน่ๆ อกีถงึ 12 ภาษา เชน่ 

ภาษาจนี (แมนดารนิและกวางตุง้), ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาเกาหล,ี ภาษาตากาล็อกและภาษาเวยีดนาม 

คณุสามารถเลอืกโทรตามภาษาทีค่ณุตอ้งการโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 

ทางไปรษณีย ์

 

 คณุสามารถตอบแบบสอบถามและสง่กลบัมายงัส านักงานส ามะโนประชากรทาง ไปรษณีย ์
ประมาณหน่ึงในหา้ครวัเรอืนจะไดร้บัแบบส ารวจทางไปรษณีย ์
หากคณุไม่ไดร้บัแบบส ารวจทางไปรษณีย ์ แตต่อ้งการตอบแบบส ารวจทางไปรษณีย ์
คณุสามารถโทรหาสายดว่นส ามะโนประชากร เพือ่ขอแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

 

 แบบส ารวจทางไปรษณียม์ใีหเ้ลอืกเพยีงสองภาษาเทา่นัน้ คอื ภาษาองักฤษ และ ภาษสเปน 

 

 

 



เมือ่ใดทีเ่ราตอ้งตอบแบบส ารวจ? 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะมกีารสง่ขอ้มูลทางไปรษณียห์ลายคร ัง้ เพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนตอบแบบส ารวจ: 
  

12-20 มนีาคม ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสง่จดหมายรณรงคใ์หค้รวัเรอืนกรอกแบ

บส ารวจ โดยจะสง่จดหมายรวมทัง้หมดสามคร ัง้ในเวลาตา่ง ๆ กนั  

16-24 มนีาคม ส านักงานส ามะโนประชากรสง่จดหมายแจง้เตอืนไปยงัครวัเรอืนทีย่งัไม่ไดต้

อบแบบส ารวจ 

26 มนีาคม-3 เมษายน ส านักงานส ามะโนประชากรสง่ไปรษณียบตัรแจง้เตอืนไปยงัครวัเรอืนทีย่งัไม่

ไดต้อบแบบส ารวจ 

8-16 เมษายน ส านักงานส ามะโนประชากรสง่จดหมายแจง้เตอืนและแบบส ารวจทางไปรษ

ณียไ์ปยงัครวัเรอืนทีย่งัไม่ไดต้อบแบบส ารวจ 

20-27 เมษายน ส านักงานส ามะโนประชากรสง่ไปรษณียบตัรแจง้เตอืนเป็นคร ัง้สดุทา้ย 

13 พฤษภาคม พนักงานจากส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรไปเยีย่มครวัเรอืนทีย่งัไม่ได ้

ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าถามในแบบส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 จะถามอะไรขา้พเจา้บา้ง? 

แบบส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 ใชเ้วลาเพยีงไม่กีน่าทใีนการตอบค าถาม และถามค าถามดา้นลา่งนี ้

แบบส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 จะถามเกีย่วกบัครวัเรอืนของคณุ: 

จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัตามทีอ่ยูข่องคณุ ณ 

วนัที ่1 เมษายน 

ใหนั้บทกุคนทีอ่ยูใ่นทีอ่ยู่นี ้แมว้า่เขาจะไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัคณุก็ตาม 

การส ารวจส ามะโนประชากรจะนับจ านวนคนทกุคนในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รวมถงึเด็กเล็ก คนทีไ่ม่ใชพ่ลเมอืง และ 
ผูเ้ชา่ - ทกุคน 

คณุเป็นเจา้ของบา้นหรอืเป็นผูเ้ชา่บา้น?  ตอบวา่คณุเป็นเจา้ของบา้นหรอืเป็นผูเ้ชา่บา้น 

เบอรโ์ทรศพัท ์ ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะใชเ้บอรโ์ทรศพัทข์องคณุ 

เฉพาะในกรณีทีจ่ าเป็น เพือ่กจิการงานของส านักงานส ารวจ 

ส ามะโนประชากรอยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ 

 

ส ามะโนประชากรปี 2020 จะถามเกีย่วกบัคนแตล่ะคนทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนของคณุ 

ชือ่ อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ และเพศ  กรอกชือ่ อาย ุและวนัเดอืนปีเกดิของแตล่ะคน โปรดทราบวา่ 

ส าหรบัค าตอบเร ือ่งเพศ 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรมตีวัเลอืกใหเ้พยีงแคช่ายและหญงิเทา่นั ้

น 



ความสมัพนัธก์บับุคคลทีก่รอกแบบฟอร ์

ม 

ระบุความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุกบัคนทีอ่ยูใ่นบา้น เชน่ คู่สมรส 

(เพศเดยีวกนัหรอืเพศตรงขา้ม) พีช่ายหรอืนอ้งสาว บดิามารดา 

เพือ่นรว่มหอ้ง หรอื อืน่ ๆ 

เช ือ้ชาต ิ คณุสามารถเลอืกไดอ้ยา่งนอ้ยหนึง่เช ือ้ชาต ิหากคณุระบุวา่ 
เป็นคนหลายเชือ้ชาต ิคณุสามารถท าเคร ือ่งหมายที ่

กลอ่งเดยีวหรอืหลายกลอ่งส าหรบักลุม่เช ือ้ชาตขิองคณุ 
และเขยีนรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัภมูหิลงัทางเชือ้ชาต ิ

ของคณุ 

 

หากเชือ้ชาตขิองคณุไม่อยูใ่นตวัเลอืก 
คณุสามารถเขยีนรายละเอยีดเกีย่วกบัเชือ้ชาตขิองคณุลงไปได ้

ผูม้ตีน้ก าเนิดจากเชือ้สายสเปน ขอ้นีถ้ามวา่คณุเป็นคนเชือ้สายสเปนหรอืละตนิ 

เร ือ่งนีถ้อืเป็นเชือ้สายไม่ใชเ่ช ือ้ชาต ิท าเคร ือ่งหมายทีข่อ้นี ้

เพิม่เตมิจากกลอ่งค าตอบเร ือ่งเช ือ้ชาต ิ

 

การส ารวจจ านวนประชากรปี 2020 จะไม่ถามค าถามเกีย่วกบัความเป็นพลเมอืง 

หากมคีนมากกวา่หกคนอาศยัอยูใ่นบา้นของคณุ ใหคุ้ณใหข้อ้มูลพืน้ฐานของบุคคลทีเ่จ็ดและบุคคล 
หลงัจากน้ันเป็นตน้ไป ขอ้มูลพืน้ฐาน คอื ชือ่ อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ เพศ เช ือ้ชาต ิและความสมัพนัธ ์
ของบุคคลน้ันกบัผูก้รอกแบบส ารวจ  
 

ค าถามใดทีแ่บบส ารวจส ามะโนประชากรจะไม่ถามขา้พเจา้? 

แบบฟอรม์นีจ้ะไม่ถามคณุเกีย่วกบัสถานะความเป็นพลเมอืงหรอืสถานะคนตา่งดา้วของคณุ 

แบบส ารวจจะไม่ถามหมายเลขประกนัสงัคมของคณุ 
 

ขา้พเจา้ตอ้งตอบทุกค าถามหรอืไม่? 

กฎหมายของรฐับาลกลางก าหนดใหท้กุคนมสีว่นรว่มในการส ารวจส ามะโนประชากร และตอบค าถามทกุขอ้ 

ผูต้อบทีใ่หช้ ือ่และทีอ่ยูข่องพวกเขา แตข่า้มค าถามหน่ึงหรอืสองขอ้ ก็จะยงัคงไดร้บัการนับ 

หากคณุขา้มค าถามไปหลายขอ้หรอืไม่ตอบค าถามในแบบส ารวจส ามะโนประชากรเลย 

พนักงานของส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรอาจมาทีบ่า้นของคณุเพือ่ขอรบัขอ้มูลทีข่าดหายไป 

ใหต้อบค าถามทกุขอ้ตามความจรงิ อยา่บดิเบยีนเมือ่ตอบค าถามการส ารวจส ามะโนประชากร 
 

ค าตอบของขา้พเจา้เป็นความลบัหรอืไม่? 

การตอบแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 สามารถท ารา้ยขา้พเจา้ไดห้รอืไม่? 

• การรกัษาความลบั: ขอ้มูลส ามะโนประชากรทัง้หมดเป็นความลบั ตามกฎหมายแลว้ 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรไม่สามารถเผยแพรข่อ้มูลของบุคคลใดใหก้บัผูใ้ดได ้

ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานตรวจคนเขา้เมอืง หน่วยงานราชการอืน่ ๆ หรอืสาธารณะ 

กฎหมายของรฐับาลกลางมกีารป้องกนัขอ้มูลส ามะโนประชากรไวเ้ป็นความลบัอยา่งหนาแน่นมากและปกป้องข ้

อมูลของคณุ 

• การลงโทษ: 

พนักงานของส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรทกุคนทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลของคณุไดส้าบานตนวา่จะปกป้องขอ้มูลข



องคณุไปตลอดชวีติ หากผูใ้ดละเมดิกฎหมายนีย้อ่มเป็นอาชญากรรมตอ่รฐับาลกลาง 

บทลงโทษจงึมคีวามรนุแรง ผูล้ะเมดิจะไดร้บัโทษจ าคกุสงูสดุหา้ปี ปรบัสงูสดุถงึ $250,000 หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

• การปกป้องขอ้มูล: นอกจากนี ้

การตอบแบบสอบถามทีถ่กูเก็บรวบรวมโดยส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรน้ัน 

สามารถน าไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคท์างสถติเิทา่น้ัน 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะเผยแพรเ่พยีงสถติเิชงิรวมเทา่น้ัน 

และไม่เผยแพรข่อ้มูลทีน่ าไปสูก่ารระบุตวับุคคล องคก์รธรุกจิ หรอืองคก์รอืน่ใด หน่วยงานของรฐับาลกลาง 

ภาครฐั และทอ้งถิน่ 

ถกูหา้มมใิหใ้ชช้ดุขอ้มูลเชงิสถติทิีจ่ดัท าโดยส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรในทางทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ตอ่บุคคลใด ๆ ทีต่อบแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากร 
 

จะท าอย่างไรถา้เราตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นภาษาในการกรอกแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประ

ชากรปี 2020? 

ทางอนิเตอรเ์น็ต: แบบสอบถามทางอนิเตอรเ์น็ตมภีาษาทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษใหเ้ลอืกถงึ 12 ภาษา เชน่ ภาษาจนี 

(จนีกลาง), ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาเกาหล,ี ภาษาตากาล็อก, และภาษาเวยีดนาม 

 

ทางโทรศพัท:์ การใหค้วามชว่ยเหลอืทางโทรศพัทม์ใีหบ้รกิารในภาษาองักฤษและภาษาทีไ่ม่ใช ่

ภาษาองักฤษใหเ้ลอืกถงึ 12 ภาษา รวมถงึภาษาจนี (แมนดารนิและกวางตุง้), ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาเกาหล,ี ภาษาตากาล็อก 

และภาษาเวยีดนาม ดว้ยหมายเลขโทรฟรขีองส านักงานส ารวจส ามะโนประชากร 
ผูโ้ทรสามารถรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร ถามค าถาม 
และใหค้ าตอบในแบบฟอรม์การส ารวจส ามะโนประชากรไดท้างโทรศพัท ์

 

ทางไปรษณีย:์ แบบส ารวจทางไปรษณียม์เีพยีงแคภ่าษาองักฤษและภาษาสเปนเทา่น้ัน 

 

แหล่งการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นภาษา ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรก าลงัจดัท าอภธิานศพัท ์
บตัรระบุภาษาและคูม่อืการใชภ้าษาใน 59 ภาษาทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษซึง่คณุสามารถเรยีกดไูดท้ี ่

www.2020census.gov 
 

คณุสามารถคน้หาแหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 
รวมถงึเอกสารแสดงขอ้เท็จจรงิส าหรบัสมาชกิในชมุชนและองคก์รชมุชนไดท้ี ่

www.countusin2020.org/resources 
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