
 

 

 

 

 

การเผยแผ่ความรู้เบือ้งต้น เรื่องการส ารวจส ามะโนประชากร 
และส่ิงท่ีองคก์รในชุมชนสามารถร่วมมือได้ 
 

การนับจ านวนชมุชนชาวเอเชยีอเมรกินั ชาวฮาวายพืน้เมอืง และชาวหมู่เกาะแปซฟิิก อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

เป็นสิง่ส าคญัตอ่การส ารวจส ามะโนประชากรใหป้ระสบ ความส าเรจ็ 

คณุสามารถชว่ยใหช้มุชนของคณุไดร้บัการนับในการส ารวจ  

ส ามะโนประชากรปี 2020 โดยการจดักจิกรรมเพือ่ชว่ยใหค้นในชมุชนใหค้วามรว่มมอื 

ในการกรอกแบบส ารวจอยา่งครบถว้นถกูตอ้ง 
 

ฤดูรอ้นปี 2019 - วนัส ำรวจส ำมะโนประชำกร 

กำรวำงแผนจดักำร 

            
เขำ้มำเป็น ส่วนหน่ึงของส ำนกังำนส ำรวจส ำมะโนประชำกร 

เราตอ้งการองคก์รในชมุชนทีม่สีมาชกิเป็นชาวเอเชยีอเมรกินั ชาวฮาวายพืน้เมอืง 

และชาวเกาะแปซฟิิกทีรู่จ้กัชมุชนของเรา และรูว้ธิเีขา้ถงึชมุชนไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ เพือ่ขอใหม้าเป็นอาสาสมคัร 

ในการเป็นสว่นหน่ึงกบัส านักส ารวจส ามะโนประชากร! 

การเป็นสว่นหน่ึงของส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรถอืเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัส านักงานส ามะ-โนประชากร 

ชว่ยสรา้งความตระหนักในความส าคญัของการมสีว่นรว่ม ในการส ารวจส ามะโนประชากร ในฐานะกระบอกเสยีง 

คณุสามารถมสีว่นรว่ม ในการรณรงคผ์่านทางกจิกรรมตา่งๆ ตัง้แตก่ารแบ่งปันขอ้มูล และการสง่ขอ้ความของ 

ส านักส ารวจส ามะโนประชากร ไปจนถงึการจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

เพือ่สนับสนุนใหส้มาชกิชมุชนสมคัรงานกบัส านักงาน หากตอ้งการเป็น กระบอกเสยีง 

ของส านักงานส ารวจส ามะโนประชากร กรณุาตดิตอ่โครงการการส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 ที ่

census.partners@census.gov, หรอืตดิตอ่ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรในภมูภิาคของคณุ 
(Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov, Chicago.rcc.partnership@2020census.gov,  
Dallas.rcc.partnership@2020census.gov, Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov, 
New.York.rcc.partnership@2020census.gov, Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov). 
 

ภาระผูกพนัดา้นเวลาและทรพัยากร: ระดบัเล็กถงึปานกลาง คณุสามารถรบัทราบขา่วสารการปรบัปรงุลา่สดุ 

เพือ่แบ่งปันใหก้บัชมุชนของคณุ! 
 

เป็นผูเ้ชือ่มตอ่หรอืจดัต ัง้คณะกรรมกำรเพือ่กำรนบัอย่ำงครบถว้นสมบูรณ ์

โครงการคณะกรรมการเพือ่การนับอยา่งครบถว้นสมบูรณ ์ชว่ยใหผู้น้ าประสานงานการเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์

และเป็นกญุแจส าคญัในการสรา้งความตระหนักเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 

คณะกรรมการเพือ่การนับอยา่งครบถว้นสมบูรณ ์(Complete Count Committees หรอื CCCs) 

มกัด าเนินการโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัในระดบัเมอืง หรอืระดบัเขต และรวมถงึผูแ้ทนจากภาคสงัคม 

การเมอืงและเศรษฐกจิทีห่ลากหลายเชน่โบสถห์รอืกลุม่ศาสนาอืน่ๆ ผูใ้หบ้รกิารองคก์รสทิธมินุษยชน ธรุกจิในทอ้งถิน่ 

สหภาพและสือ่มวลชนในทอ้งถิน่ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ในพืน้ทีข่องคณุ เพือ่สอบถามวา่มกีารจดัตัง้ 



CCC หรอืไม่ และสอบถามถงึวธิกีารเขา้ไปมสีว่นรว่มดว้ย หากรฐับาลทอ้งถิน่ของคณุยงัไม่มกีารจดัตัง้ CCC 

กรณุาโทรฯส านักงานผูแ้ทนในพืน้ทีข่องคณุ หรอืจดัประชมุเพือ่แบ่งปันวา่ 

ท าไมการส ารวจส ามะโนประชากรจงึสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนของคณุ และเหตใุด 

การสนับสนุนของชมุชนจงึมคีวามส าคญั  
 

ภาระผูกพนัดา้นเวลาและทรพัยากร: ระดบัเล็กถงึระดบัสงู หากม ีCCC อยูแ่ลว้ คณุสามารถ 

เขา้รว่มประชมุเพือ่รวบรวมขอ้มูล และประสานงานกบัประชาชนทา่นอืน่ หากคณุตอ้งการมบีทบาทเป็นผูน้ าทีม่ากขึน้ 

คณุสามารถชว่ยจดัตัง้ CCC ได ้

 

ฤดูรอ้นปี 2019 - ฤดูใบไมร้ว่งปี 2019 

จดัเตรยีมกำรออกพืน้ทีร่ณรงค ์
 

ผลติและแจกจ่ำยเอกสำรเผยแพรป่ระชำสมัพนัธ ์
ในขณะทีค่ณุเร ิม่มสีว่นรว่มกบัชมุชนของคุณ สิง่ส าคญัคอืการสรา้งสือ่เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

ทีส่ะทอ้นกบักลุม่เป้าหมายของคณุ และรณรงคใ์หป้ระชาชนขอความชว่ยเหลอืและขอ้มูลเพิม่เตมิ  

• ระบุขอ้ความทีจ่ะสะทอ้นถงึชมุชนของคณุ  

• รปูแบบในการเผยแพรข่า่วสารอาจรวมถงึ: โปสการด์ ใบปลวิ การโพสตใ์นสือ่สงัคมออนไลน ์จดหมายขา่ว 

เอกสารแสดงรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งทีต่อบค าถาม และลดความกงัวลเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร และอืน่ 

ๆ อกี!  

• เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้ใหแ้ปลเอกสารเหลา่นีเ้ป็นภาษาทีช่มุชนน้ันๆเขา้ใจ 

และใหส้มาชกิในชมุชนตรวจสอบการแปลน้ัน 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ภาษาทีใ่ชเ้ป็นภาษาทีอ่า่นและเขา้ใจไดส้ าหรบัชมุชนน้ันๆ 

ขณะนีส้ านักงานส ามะโนประชากรก าลงัอยูร่ะหวา่งการผลติอภธิานศพัทภ์าษาถงึ 59 ภาษา 

โดยจะมคี าศพัทท์ีใ่ชม้ากในการส ารวจส ามะโนประชากร เพือ่ใหค้ าศพัทท์ีใ่ชใ้นการแปลมคีวามสอดคลอ้งกนั 

• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถแบ่งปันและเขา้ชมวดิโีอ บล็อก เอกสารแสดงขอ้รายละเอยีดทีถู่กตอ้งของรฐั และอืน่ ๆ 

ของเราไดท้ี ่www.countusin2020.org/resources.  
 

ภาระผูกพนัดา้นเวลาและทรพัยากร: ระดบัต า่ถงึปานกลาง หากคณุไม่มเีวลาสรา้งเอกสารดว้ยตวัเอง 

คณุสามารถแจกจา่ยเอกสาทีม่ใีหอ้ยูแ่ลว้ที ่www.countusin2020.org/resources 

หรอืคณุจะสรา้งเอกสารของคณุเองก็ได!้ 
 

ฤดูใบไมร้ว่งปี 2019 - ฤดูหนำวปี 2020 

รณรงคใ์หเ้กดิกำรตระหนกัรูถ้งึกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกร และชกัชวนใหต้อบแบบสอบถำม 

 

รเิร ิม่แจกจ่ำยเอกสำรเผยแพรป่ระชำสมัพนัธ ์

แจกจา่ยเอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์- ตัง้แตใ่บปลวิสัน้ๆ ไปจนถงึเอกสารแสดงรายละเอยีดทีถู่กตอ้ง – 

ภายในชมุชนของคุณ คณุสามารถประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 

ในงานเผยแพรป่ระชาสมัพนัธท์ีม่อียูแ่ลว้ หรอืจดัใหม้งีานส าคญั และรณรงคเ์ฉพาะ 

ส าหรบัการส ารวจส ามะโนประชากรก็ได ้ 
 

ภาระผูกพนัดา้นเวลาและทรพัยากร: ระดบัเล็กถงึปานกลาง 

คณุสามารถแจกจา่ยเอกสารผ่านโครงการทีม่อียูแ่ลว้ของคณุ หรอืใชเ้วลาเพิม่เตมิในการเขา้รว่มกจิกรรมในชมุชนอืน่ๆ 

และแจกใบปลวิทีส่ถานธรุกจิทอ้งถิน่ตา่ง ๆ 
   

http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources


              

ออกพืน้ทีร่ณรงคต์ำมชมุชนตำ่งๆ 

วธิทีีด่ใีนการเพิม่ความตระหนักเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากรทีก่ าลงัจะเกดิขึน้คอื 
การสอบถามเพือ่นบา้นทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชมุชนทีรู่ส้กึวา่ 
การตอบแบบส ารวจส ามะโนประชากรจะสง่ผลเสยีตอ่ชมุชน  หรอืในชมุชนทีย่งัไม่มคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัความส าคญัของการส ารวจส ามะโนประชากร คณุสามารถออกพืน้ที ่โดยการเคาะตามประตูบา้น 
หรอืจดังานโทรศพัทห์าประชาชนเพือ่รณรงค ์เพือ่สรา้งความตระหนักรูใ้หแ้กช่มุชน 
และจดัในระหวา่งการส ารวจส ามะโนประชากรดว้ย เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูค้นจ าไดว้า่ตอ้งตอบแบบสอบ ถาม 
และเขา้ใจวา่จะตอบแบบสอบถามอยา่งไร  
กจิกรรมการส ารวจขอ้มูลประชากรมไีวว้ตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาเทา่น้ัน 
พนักงานของส านักงานส ามะโนประชากรของสหรฐัอเมรกิา ควรจะเดนิทางไปทีบ่า้นของประชากร 
เพือ่เก็บขอ้มูลส ามะโนประชากรปี 2563 เน่ืองดว้ยเจา้หนา้ทีส่ ารวจส ามะโนประชากรสว่นใหญ ่

จะอยูเ่ร ิม่ท างานภาคสนามเพือ่เก็บขอ้มูล ในชว่งเร ิม่ตน้กลางเดอืนพฤษภาคม เพือ่ตดิตามขอ้มูลประชากรทีไ่ม่ตอบกลบั 
การส ารวจใด ๆ ควรจะเกดิขึน้กอ่นเดอืนพฤษภาคม 2563 

ทัง้นีก็้เพือ่ป้องกนัความสบัสนเมือ่ผูส้ ารวจส ามะโนประชากรเร ิม่ด าเนินการ 

คณุสามารถระบุพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึยาก โดยดจูากแผนที ่"ยากตอ่การนับ" ในพืน้ทีข่องคณุ: 

www.censushardtocountmaps2020.us ประมาณหน่ึงในหา้ของชาวเอเชยีนอเมรกินั 
และหน่ึงในสามของชาวฮาวายพืน้เมอืง และชาวเกาะแปซฟิิกอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึยาก 
 

ภาระผูกพนัดา้นเวลาและทรพัยากร: ระดบัปานกลางและระดบัสงู จะตอ้งใชเ้วลาในการระบุพืน้ทีท่ีย่ากตอ่การนับ 

เตรยีมแผนปฏบิตักิาร และฝึกอบรมประชาชนเพือ่ใหอ้อกไปประชาสมัพนัธ ์นีถ่อืป็นโครการทีป่ระสบความส าเรจ็ 
หากคณุมกีลุม่อาสาสมคัรทีต่อ้งการชว่ยเหลอืประชาสมัพนัธก์ารส ารวจส ามะโนประชากร 

 

ท ำกำรประชำสมัพนัธท์ีส่ ำคญัต่ำง ๆ ในชมุชน 

การรณรงคป์ระชาสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ควรก าหนดกลุม่ประชากรเป้าหมายทีอ่ยูใ่นงานส าคญัและสถานทีต่า่งๆ 

ทัว่ชมุชน เขา้รว่มงานฉลองเทศกาลวนัหยดุ และกจิกรรมตา่งๆ ในชมุชน 

และพูดคยุกบัชมุชนของคณุเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากรทีก่ าลงัจะมาถงึ 

และความส าคญัของการนับอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง น าเอกสารทีแ่ปลแลว้มาแบ่งปันกบัสมาชกิในชมุชน 

 

ภาระผูกพนัดา้นเวลาและทรพัยากร: ระดบัเล็กถงึปานกลาง คณุจะเขา้รว่มงานส าคญัเดยีวหรอืหลาย ๆ งานก็ได!้ 

ทกุการประชาสมัพนัธนั์น้จะชว่ยเพิม่จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส ามะโนประชากร 
              
วำงแผนจดังำนส ำคญัเพือ่ประชำสมัพนัธด์ว้ยตวัคณุเอง 

กจิกรรมรณรงคเ์พือ่เพิม่ความตระหนักรูภ้ายในชมุชน ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารจดัอยา่งยิง่ใหญเ่สมอไป 

การรบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนั และพูดคยุเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 

ก็ถอืวา่เป็นการรณรงคใ์หค้วามรูอ้ยา่งหน่ึง นอกจากนี ้คณุยงัสามารถประชาสมัพนัธ ์

และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากรในโครงการ และบรกิารของคณุทีม่อียูแ่ลว้ เชน่ 

ประชาสมัพนัธท์ีค่ลนิิกสขุภาพ การประชมุภายในองคก์ร ประชมุเพือ่ใหข้อ้มูล ในช ัน้เรยีนและอืน่ๆ 

ดว้ยการแจกเอกสารแหลง่ขอ้มูล หรอืชว่ยประชาชนในการแบบฟอรม์ของพวกเขา หากคณุมเีวลา 

ทรพัยากรและศกัยภาพมากขึน้ คณุสามารถสรา้งการแสและความกระตอืรอืรน้ใหเ้กดิขึน้ได ้

โดยผ่านทางกจิกรรมทีม่ขีนาดใหญข่ึน้ และปิดบล็อคจดังานปารต์ี ้จดักจิกรรมในวทิยาเขต หรอืงานจดัปารต์ีท้ีบ่า้น 

 

http://www.censushardtocountmaps2020.us/
http://www.censushardtocountmaps2020.us/
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ทกุการประชาสมัพนัธนั์น้จะชว่ยเพิม่จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส ามะโนประชากร- คณุสามารถเลอืกขนาด ประเภท 

และจ านวนอเีวน้ทท์ีเ่หมาะกบัคณุและชมุชนของคณุ 
 

เดอืนมนีำคม 2020 - เดอืนกรกฎำคม 2020 

รณรงคใ์หม้กีำรด ำเนินกำรและตอบแบบสอบถำม 
 

จดัต ัง้สถำนทีใ่หป้ระชำชนสำมำรถรบัขอ้มูล และกรอกแบบฟอรม์ 

คณุสามารถตัง้ศูนยช์ว่ยเหลอืเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิในชมุชน ทีม่คี าถามเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 

และสง่แบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากรของประชาชน คณุสามารถชว่ยเหลอืประชาชนทีอ่งคก์รของคณุเอง 

หรอืคณุสามารถรว่มมอืกบัองกรณท์ีเ่ช ือ่ถอืได ้เชน่ หอ้งสมุดสาธารณะ โรงเรยีน ศูนยช์มุชน และทีอ่ืน่ ๆ 

ศูนยช์ว่ยเหลอืของคณุสามารถจดักจิกรรมเพือ่เพิม่ความตระหนักรูเ้กีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 

ตอบค าถามเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษา แบ่งปันเอกสารทีแ่ปลแลว้ 

และใหแ้ท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรท์ีเ่ช ือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเพือ่สง่แบบฟอรม์  
 

คณุสามารถมสีว่นชว่ยใหก้ารส ารวจส ามะโนประชากร ใหป้ระสบความส าเรจ็โดยการจดัตัง้ประสานงาน 

และเผยแพรค่วามชว่ยเหลอืดา้นการส ารวจส ามะโนประชากร รณรงคก์ารใชพ้ืน้ทีเ่หลา่นีผ้่านสือ่สงัคมออนไลน ์

องคก์รทางสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ สถานทีส่กัการะบูชา หนังสอืพมิพ ์หรอืจดหมายขา่วชมุชน สถานทีท่ างาน 

ส านักงานทีใ่หบ้รกิาร และสถานทีอ่ืน่ๆ ทีป่ระชาชนมารวมตวักนัในชว่งหลายปีทีผ่่านมา 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรตัง้ศูนยช์ว่ยเหลอืการตอบแบบสอบถามของตนเองเพือ่ชว่ย 

ประชาชนกรอกแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากรดว้ยตนเอง แตแ่ผนของส านักงาน 

การส ารวจส ามะโนประชากรส าหรบัปี 2020 ยงัไม่ชดัเจน น่ันหมายความวา่เป็นเร ือ่งส าคญัที ่

องคก์รในชมุชนจะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง  
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ตอ้งมเีวลาในการโฆษณาความพรอ้มในการใหค้วามชว่ยเหลอืตอบแบบสอบถาม ฝึกอบรมผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื 

และจดักจิกรรมเพือ่ใหค้วามรูแ้ละชว่ยคนในชมุชนกรอกแบบส ารวจ 

 

ใชป้ระโยชนด์ำ้นกำรสือ่สำรตำ่งๆ เพือ่ใหก้ำรศกึษำดำ้นกำรส ำมะโนประชำกร  

เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัสือ่กระแสหลกัและสือ่เฉพาะชนชาตใินทอ้งถิน่ ในเร ือ่งการส ารวจส ามะโน-ประชากรปี 2020 

และเผยแพรข่อ้มูลการส ารวจส ามะโนประชากรผ่านทางจดหมายขา่วขององคก์ร รายชือ่อเีมล บอรด์เผยแพรข่อ้ความ 

และสิง่อืน่ ๆ ทีค่ณุใชใ้นการสือ่สารกบัสมาชกิ และลกูคา้ของคณุ ใช ้Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 

WeChat, Whatsapp และโซเชยีลมเีดยีอืน่ๆ เพือ่แบ่งปันวา่การส ารวจส ามะโนประชากรน้ันเป็นสิง่ทีง่่าย ปลอดภยั 

และมคีวามส าคญัตอ่ชมุชนของคณุ  
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ทกุความพยายามมคีวามหมายจากโพสตบ์นโซเชยีลมเีดยีไปจนถงึการจดังานแถลงข่าว! 
 

อยา่ลมืดาวนโ์หลดเคร ือ่งมอืการมสีว่นรว่มของชมุชนและการสือ่สาร 

ของ Asian Americans Advancing Justice เพือ่ชว่ยคณุใหเ้ร ิม่ตน้ได!้ 
www.countusin2020.org/resources 

 

http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources

