สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

คะแนน LRS จากสูงที่
สุดไปต่าที่สุด

เขตของสภาที่ได้คะแนน LRS
“สูงมาก”:
• CD 9

เขตของสภาที่ได้คะแนน LRS
“สูง”:
•
•
•
•

CD 1
CD 8
CD 13
CD 10

• CD 14
• CD 15
• CD 6

เขตของสภาที่ได้คะแนน
LRS “ปานกลาง”:
• CD 2
• CD 7
• CD 4
เขตของสภาที่ได้คะแนน
LRS “ต่า”:

• CD 3 • CD 5
• CD 11 • CD 12

27.0
คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตที่ 1 ของสภา

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: ทั่วนคร
(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจานวนยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูล
กับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจสั งคม

ทั่วนคร

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจสั งคม

ทั่วนคร

มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$49,444

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

25.8%

เอเชี ย

10.8%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

58.7%

ฮิ สแปนิก

46.3%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

6.5%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

30.3%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

16%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

9.9%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10.4%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.2%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

11.8%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชนพื้น
เมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

24.1%

ต่ากว่าระดับความยากจน

21.3%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

28.4%

ที่มา: สามะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสามะโนประชากรประจาปี 2016
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สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 1

เทศมณฑลของLos Angelesได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนท
่ีแบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมใน
การสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบ
แบบสอบถามตํ่า (LRS) ของสำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะ
โนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจสำ�
มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัย
หนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิงมีแนวโน้มที่
จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนคร
Los Angelesและคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก สามารถดาวน์
โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)

32.0

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 1
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32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 1
เกร็ดความรู ้ส้ั น ๆ
•

จากกลุ่มชุ มรุ มอาคาร 58 กลุ่มใน
ละแวก Westlake, Pico Union และ
Wilshire Center มี 55 กลุ่มที่ได้
คะแนน LRS “สูงมาก”

• ละแวก Westlake, Pico Union และ

Wilshire Center มีคะแนน LRS สูง ที่สุด
ในเขตสภาที่ 1

• เขตสภาที่ 1 มีคะแนน LRS สูงที่สุด เป็ น
อันดับสองของนคร
Los Angeles รองจากเขตสภาที่ 9

• ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่เป็ นตัวชี้ วัดที่
สํ าคัญและบ่งชี้ ถึงประชากรที่นับ
จํานวนยาก 79% ของผู้อยู่อาศั ยใน
เขตสภาที่ 1 อยู่ในที่พักอาศั ย
ประเภทดังกล่าวซ่ึ งเพิ่มแนวโน้มว่า
จะนับจํานวนประชากรได้ยาก

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$32,375

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

43.8%

เอเชี ย

17.6%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

78.6%

ฮิ สแปนิก

69.5%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

7.2%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

9.2%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

35.2%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

2.5%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

11.5%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.2%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

10.5%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

25.5%

ต่ากว่าระดับความยากจน

31.7%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

42.2%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•
•
•
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Highland Park
Koreatown
Lincoln Heights
Pico-Union
Temple-Beaudry
University Park
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•
•
•
•

West Adams
Westlake
Wholesale District
Wilshire Center

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 2
เทศมณฑลของLos Angeles ได้พัฒนา
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ
ที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมในการ
สำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิง
จากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารซึ่ งมีคุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะม
ี ส่ วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า
โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจ
สำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมล
และคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจของ
ประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็
คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิง
มีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลง
เท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของ
เขตสภาแห่งนครLos Angelesและ
คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก
สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์
ได้ท่ี: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

26.0

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 2

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 2
เกร็ดความรู ้ส้ั น ๆ
• ละแวก North Hollywood มีกลุ่ม ชุ มรุ ม
อาคารที่ได้คะแนน LRS “สูง มาก” หนา
แน่นที่สุด โดยมีทั้งหมด 15 กลุ่ม

• กลุ่มชุ มรุ มอาคารท้ัง 15 กลุ่มนี้

ประกอบด้วยที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่ โดย
เฉลี่ย 89.6% ซ่ึ งเป็ นตัวชี้ วัดที่ สํ าคัญของ
ประชากรที่นับจํานวนยาก

• มีโอกาสสูงมากที่ผู้ท่ีอยู่อาศั ยในกลุ่ม

ชุ มรุ มอาคารเหล่านี้ส่ วนใหญ่จะเป็ น คน
เชื้ อสายลาติน มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนตํ่ากว่ามัธยฐานอย่างมี
นัยสํ าคัญ มีอัตราประชากรที่ใช้ ชีวิต
อย่างยากจนสูง และมีผู้ท่ีไม่ได้สําเร็จ
การศึ กษาในระดับช้ั นมัธยมศึ กษาสูง กว่า
ค่าเฉลี่ยของเขตและนคร ซ่ึ งเป็ น ตัวชี้ วัด
ที่สํ าคัญเพิ่มเติมของประชากร ที่นับจํา
นวนยาก

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$50,070

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

21.7%

เอเชี ย

6.7%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

61.6%

ฮิ สแปนิก

43%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

5.6%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

42.9%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

15.1%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

4.6%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

10.2%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

24.3%

ต่ากว่าระดับความยากจน

18%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

35.3%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 3
เทศมณฑลของLos Angeles ได้พัฒนา
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ
ที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมในการ
สำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิง
จากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารซึ่ งมีคุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะม
ี ส่ วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า
โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจ
สำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมล
และคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจของ
ประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็
คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิง
มีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลง
เท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของ
เขตสภาแห่งนครLos Angelesและ
คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก
สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์
ได้ท่ี: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

22.6

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 3

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 3
เกร็ดความรู ้ส้ั น ๆ
• หน่ึงในสี่ ของกลุ่มชุ มรุ มอาคาร ของ
ละแวก Canoga Park ได้
คะแนน LRS “สูงมาก”

•

ผู้ท่ีอาศั ยอยู่ใน Canoga Park ที่ อยู่ใน
กลุ่มชุ มรุ มที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก” มี
แนวโน้มสูง มากที่จะเป็ นคนเชื้ อสาย
ลาติน และเช่ าอาศั ยอยู่ ซ่ึ งบ่งชี้ ถึง
ประชากรที่นับจํานวนยาก

• หน่ึงในสี่ ของครัวเรือนท่ีอาศั ย อยู่ใน

กลุ่มชุ มรุ มที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”
ไม่มีผู้ท่ีมีอายุเกิน กว่า 14 ปี ที่พูดภาษา
อังกฤษได้ “ดีมาก”

•

เขตสภาที่ 3 ได้คะแนน LRS โดยรวมตํ่า
ที่สุดเป็ นอันดับสี่ ใน นครLos Angeles

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$67,639

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

17.1%

เอเชี ย

11.7%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

42.6%

ฮิ สแปนิก

36.4%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

5.8%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

44.8%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

13%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

3.9%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

8.8%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.01%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

13.2%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.3%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

23.8%

ต่ากว่าระดับความยากจน

14.3%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

29.8%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•

LA CENSUS 2020

Canoga Park
Winnetka

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 4

เทศมณฑลของLos Angelesได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนท
่แบบอิ
ี
นเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมใน
การสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบ
แบบสอบถามตํ่า (LRS) ของสำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะ
โนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจสำ�
มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัย
หนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิงมีแนวโน้มที่
จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนคร
Los Angelesและคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก สามารถดาวน์
โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

23.1

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 4

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 4
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ
•

•

•

ละแวก Wilshire Center, Koreatown,
Miracle Mile/Park La Brea, Melrose
และ Hollywood มีกลุ่มชุ มรุ ม อาคาร
ที่ได้คะแนน LRS “สูง” หนาแน่นที่สุด
ในเขต
90% ของผู้ท่ีอาศั ยอยู่ในกลุ่ม ชุ มรุ ม
อาคารที่ได้คะแนน LRS “สูง”และ “สูง
มาก” เช่ า อาศั ยอยู่ และ 70% อาศั ย
อยู่ ในอาคารอยู่อาศั ยรวมที่มี ต้ังแต่
10 ครอบครัวข้ึนไป
เขตสภาที่ 4 ได้คะแนน LRS โดยรวม
ตํ่าที่สุดเป็ นอันดับ ห้าในนครLos
Angeles

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$69,364

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

6.2%

เอเชี ย

16%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

59.8%

ฮิ สแปนิก

14.5%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

7.6%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

60.9%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

9.1%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

4.4%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

7%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

13.1%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.1%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

21%

ต่ากว่าระดับความยากจน

11.2%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

41.3%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020

Hancock Park
Hollywood
Koreatown
Los Feliz
Melrose
Miracle Mile

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

•
•
•
•
•
•

North Hollywood
Park La Brea
Sherman Oaks
Sycamore Square
Toluca Terrace
Wilshire Center

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 5

21.4

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 5

เทศมณฑลของLos Angelesได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนท
แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมใน
การสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบ
แบบสอบถามตํ่า (LRS) ของสำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะ
โนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจสำ�
มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัย
หนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิงมีแนวโน้มที่
จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนคร
Los Angelesและคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก สามารถดาวน์
โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 5
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ
•

•

•

Westwood มีกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารที่ได้คะแนน “สูงมาก” ค่อน
ข้างหนาแน่น มีกลุ่มชุ มรุ ม อาคาร 6
กลุ่มใกล้กันที่ต้ังอยู่ รอบมหาวิทยาลัย
UCLA ที่ได้ คะแนน “สูงมาก”
ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าเป็ นตัวชี้ วัด ที่
สํ าคัญที่บ่งชี้ ถึงประชากรที่ นับจํานว
นยาก 97.5% ของที่ พักอาศั ยในกลุ่ม
ชุ มรุ มอาคาร ที่ได้กล่าวไปข้างต้นเป็ น
ประเภทที่มีผู้เช่ าอยู
นอกจากนี้ ในละแวก Palms กลุ่ม
ชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน “สูงมาก” ยัง
เป็ นประเภทที่มีผู้ เช่ าอาศั ยอยู่ 100%
ด้วย

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$80,723

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

5.3%

เอเชี ย

13.3%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

55%

ฮิ สแปนิก

11.2%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

7.2%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

68.1%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

6.6%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

3.1%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10.2%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.2%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

15.8%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.1%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

19.1%

ต่ากว่าระดับความยากจน

13.4%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

35.8%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•

LA CENSUS 2020

Beverlywood
Crestview
Melrose
Palms

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

•
•
•

Reynier Village
South Carthay
Westwood

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 6
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนครLos Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

28.0

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 6

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 6
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)

• เขตสภาที่ 6 เป็ น 1 ใน 7 เขตสภาที่ได้

มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$46,767

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

35.3%

• กลุ่มชุ มรุ มอาคารส่ วนใหญ่ของ

เอเชี ย

10%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

53%

ฮิ สแปนิก

66.7%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

4.7%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

18.4%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

20.7%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

3.2%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10.7%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

9.4%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

28%

ต่ากว่าระดับความยากจน

22.2%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

33.4%

คะแนน LRS “สูง”

ละแวก Van Nuys และ North Hills ได้
คะแนน LRS “สูงมาก” ในเขต ทําให้นับ
จํานวนประชากรในพื้นที่นี้ได้ยาก ที่สุด

• มีโอกาสสูงมากที่ผู้ท่ีอยู่อาศั ยใน ละแวก

เหล่านี้ส่ วนใหญ่จะเป็ นคนเชื้ อ สายลา
ติน สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ จํากัด มีราย
ได้ต่อครัวเรือนตํ่ากว่า มัธยฐานอย่าง
มีนัยสํ าคัญ มีอัตรา ประชากรที่ใช้ ชีวิต
อย่างยากจนสูง และมีผู้ท่ีไม่ได้สําเร็
จการศึ กษาใน ระดับช้ั นมัธยมศึ กษาสูง
กว่าค่าเฉลี่ย ของเขตและนคร ซ่ึ งเป็ น
ตัวชี้ วัดที่ สํ าคัญเพิ่มเติมของประชากรที่
นับ จํานวนยาก

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•

LA CENSUS 2020

Arleta
Lake Balboa
North Hills
North Hollywood

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

•
•
•

Panorama City
Sun Valley
Van Nuys

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 7
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนครLos Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

25.7

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 7

0<LRS<16.88 ต่ามาก

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 7
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ
•
•

ละแวก Pacoima และ Sylmar มีกลุ่ม
ชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูง”
และ “สูงมาก” หนาแน่นที่สุดในเขต
มีโอกาสสูงมากที่ผู้ท่ีอยู่อาศั ยใน
กลุ่ม ชุ มรุ มอาคารเหล่านี้ส่ วนใหญ่จะ
เป็ น คนเชื้ อสายลาติน มีครัวเรือนที่
สื่ อสาร ภาษาอังกฤษได้จํากัด มีราย
ได้ต่อ ครัวเรือนตํ่ากว่ามัธยฐาน มี
อัตรา ประชากรที่ใช้ ชีวิตอย่างยากจน
สูง และมีผู้ท่ีไม่ได้สําเร็จการศึ กษาใน
ระดับช้ั นมัธยมศึ กษาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของนคร ซ่ึ งเป็ นตัวชี้ วัดที่สํ าคัญของ
ประชากรที่นับจํานวนยาก

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$58,066

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

32.5%

เอเชี ย

6.3%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

36.6%

ฮิ สแปนิก

66.8%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

5.2%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

22.3%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

13.9%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

3.1%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10.8%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

11.1%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

24.2%

ต่ากว่าระดับความยากจน

17.8%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

14.4%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•

LA CENSUS 2020

Lakeview Terrace
Mission Hills
North Hills

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

•
•
•

Pacoima
Sylmar
Tujunga

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 8
เทศมณฑลของLos Angeles ได้พัฒนา
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ
ที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมในการ
สำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิง
จากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารซึ่ งมีคุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะม
ส่ วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า
โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจ
สำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมล
และคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจของ
ประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็
คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิง
มีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลง
เท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของ
เขตสภาแห่งนครLos Angelesและ
คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก
สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์
ได้ท่ี: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

LA CENSUS 2020

31.3

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 8

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 8
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ

• เขตสภามีท่ี 8 คะแนน LRS สูง ที่สุดเป็ น
อันดับ 3 ของนครLos Angeles

• 14 จาก 18 ละแวกมีกลุ่มชุ มรุ ม อาคาร

ที่ได้คะแนน “สูงมาก” มี กลุ่มชุ มรม
อาคาร 93 กลุ่มจาก 175 กลุ่มในละแวก
เหล่านี้ที่ได้ คะแนน “สูงมาก”

• เขตสภาที่ 8 มีจํานวนประชากร เชื้ อ

สายลาตินและอเมริกันเชื้ อ สาย
แอฟริกามากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของนคร มี
รายได้ต่อครัวเรือนตํ่า กว่ามัธยฐาน มี
อัตราประชากรที่ ใช้ ชีวิตอย่างยากจน
สูง และมีผู้ท่ี ไม่ได้สําเร็จการศึ กษาใน
ระดับช้ั น มัธยมศึ กษาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของ นคร ความแตกต่างเหล่านี้เป็ น ตัว
ชี้ วัดที่สํ าคัญของประชากรที่ นับจํานวน
ได้ยาก

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$32,283

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

36.6%

เอเชี ย

2.1%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

60.3%

ฮิ สแปนิก

52.2%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

8.3%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

2%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

13.8%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

41.7%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

12.4%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

10.8%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.1%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

27.3%

ต่ากว่าระดับความยากจน

30%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

12%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
• Athens/
Westmont
• Crenshaw
• Florence/
Firestone

LA CENSUS 2020

• Green Meadows • West Adams /
• South Vermont
Exposition Park
• Watts
• Westmont

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 9
เทศมณฑลของLos Angeles ได้พัฒนา
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ
ที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมในการ
สำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิง
จากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารซึ่ งมีคุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะม
ส่ วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า
โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจ
สำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมล
และคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจของ
ประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็
คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิง
มีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลง
เท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของ
เขตสภาแห่งนครLos Angelesและ
คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก
สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์
ได้ท่ี: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

34.7

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 9

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 9
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ

• เขตสภาที่ 9 เป็ นเขตสภาที่นับ จํานวน

ประชากรได้ยากที่สุดใน นครLos
Angelesทุกละแวกของ เขตนี้ได้คะแนน
LRS “สูงมาก” เกือบท้ังหมด

• Downtown, Exposition Park, Florence
Firestone, South Park, University
Park, Vermont Vista, และ Vermont
Central มีแต่กลุ่ม ชุ มรุ มอาคารที่ได้
คะแนน “สูงมาก”

• ตํ่ากว่ามัธยฐาน มีอัตราผู้อยู่อาศั ย เป็ น

อเมริกันเชื้ อสายแอฟริกาและ เชื้ อสาย
ลาตินสูง อัตราประชากรที่ ใช้ ชีวิตอย่าง
ยากจนสูง และผู้ท่ี ไม่ได้สําเร็จการ
ศึ กษาในระดับช้ั น มัธยมศึ กษาสูงกว่าค่า
เฉลี่ยของ นคร ซ่ึ งเป็ นตัวชี้ วัดที่สํ าคัญ
ของ ประชากรที่นับจํานวนยาก

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$29,561

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

56.6%

เอเชี ย

1.5%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

72.5%

ฮิ สแปนิก

79.9%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

7.7%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

2.1%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

25.6%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

15.7%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

14.1%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

5.8%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.1%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

34.4%

ต่ากว่าระดับความยากจน

42%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

13.6%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
• Central
• Downtown
• Exposition
Park
• Florence/
Firestone

LA CENSUS 2020

•
•
•
•
•
•

Green Meadows
Harvard Park
South Park
University Park
Vermont Central
Vermont Square

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

•
•
•
•

Vermont Vista
West Vernon
Wholesale District
Wilshire Center

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 10
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนครLos Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)

30.1

32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 10

16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 10
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ
• 18 จาก 27 ละแวกของเขตมีกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก” 10
กลุ่ม

• Harvard Heights มีกลุ่มชุ มรุ มอาคาร ที่
ได้คะแนน LRS “สูงมาก” 100%

• คะแนน LRS ที่สูงสุดในเขตสภาที่ 10 ท้ัง

สองคะแนนยังสูงกว่า 40.0 และมา จาก
กลุ่มชุ มรุ มอาคารสองกลุ่ม
(2362021, 2362041) ใน Baldwin Hills

• เขตสภาที่ 10 มีรายได้ต่อครัวเรือนตํ่า

กว่ามัธยฐาน มีอัตราผู้อยู่อาศั ยเป็ น
อเมริกันเชื้ อสายแอฟริกาและเชื้ อสาย
เอเชี ยสูง อัตราครัวเรือนที่ใช้
ภาษาอังกฤษได้จํากัดสูง และอัตรา
ประชากรที่ใช้ ชีวิตอย่างยากจนสูง
กว่า ค่าเฉลี่ยของนคร ซ่ึ งเป็ นตัวช้ี วัดที่
สํ าคัญของประชากรที่นับจํานวนยาก

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$36,506

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

25.9%

เอเชี ย

14.7%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

72.5%

ฮิ สแปนิก

44.1%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

6.2%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

10.2%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

20.2%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

28%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

9.9%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.2%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

11.7%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.1%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

23.4%

ต่ากว่าระดับความยากจน

24.3%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

34.5%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020

Alsace
•
Baldwin Hills
•
Cadillac Corning
•
Cloverdale Cochran •
Country Club Park •
Crenshaw District •

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Harvard Heights
Koreatown
Lafayette Square
Little Bangladesh
Longwood
Mid City

•
•
•
•
•

St. Elmo Village
Victoria Park
Wellington Square
West Adams
Wilshire Center

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 11
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนครLos Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

21.9

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 11

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 11
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ

• เขตสภาที่ 11 มีคะแนน LRS “ตํ่าที่สุด”
เมื่อเทียบกับท้ังเมืองแต่ก็ยังมีค่า ผิด
ปกติภายในบริเวณเขตนี้อยู่บ้าง

• กลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ต้ังอยู่ใกล้กันใน

ละแวก Westchester (2772002,
2774001, 2774002) และอยู่ใกล้ ด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของท่า อากาศยาน
นานาชาตLos Angelesได้คะแนน LRS
“สูงมาก” กลุ่มชุ มรุ ม อาคารเหล่านี้มี
ประชากรอเมริกัน เชื้ อสายแอฟริกาที่
ไม่ได้สัดส่ วนและมี อัตราที่พักอาศั ยที่มี
ผู้เช่ าอาศั ยอยู่สูง

• กลุ่มชุ มรุ มอาคาร 2755004 ใน Del

Ray ที่รายล้อม Mar Vista Gardens มี
คะแนน LRS “สูงมาก” มีประชากร เชื้ อ
สายลาติน 84% และมีอัตราที่พัก อาศั ย
มีผู้เช่ าอาศั ยอยู่สูง

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$85,022

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

7.1%

เอเชี ย

11.6%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

50.2%

ฮิ สแปนิก

18.7%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

6.4%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

60.1%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

5.1%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

5.2%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

7.7%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.2%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

14.5%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

21.5%

ต่ากว่าระดับความยากจน

9.9%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

26.6%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
• Del Rey
• Mar Vista
• Palms
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• Venice
• Westchester
• West Los Angeles

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 12
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนครLos Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

19.03
คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 12

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก

LA CENSUS 2020

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 12
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ
• มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารสองกลุ่ม (1113012,

1113014) ที่รายล้อม โรงเรียนในกํากับ
รัฐบาล Granada Hills ที่ได้คะแนน LRS
“สูงมาก”

• มหาวิทยาลัย California State

University วิทยาเขต Northridge มีกลุ่ม
ชุ มรุ มอาคาร 1151031 ที่ได้คะแนน LRS
“สูง มาก”

• ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นักศึ กษา เช่ าอยู่
เป็ นตัวชี้ วัดที่สํ าคัญของ ประชากรที่นับ
จํานวนยาก กลุ่ม ชุ มรุ มอาคารท้ังสาม
กลุ่ม
ดังกล่าวอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย California
State University วิทยาเขต Northridge
และมีท่ี พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าโดยเฉลี่ย
98.12%

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$81,750

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

11%

เอเชี ย

16.4%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

26.4%

ฮิ สแปนิก

28.1%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

3.7%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

47.7%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

7%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

4.3%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10.1%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.3%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

16.3%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

16.9%

ต่ากว่าระดับความยากจน

9.8%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

13.5%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
• Chatsworth
• Granada Hills
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• Northridge
• Reseda

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 13
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนครLos Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

30.3

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 13

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 13
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ

• ละแวก Hollywood, Melrose และ

Wilshire Center มีกลุ่มชุ มรุ ม อาคารที่
ได้คะแนน LRS “สูงมาก” หนาแน่นที่สุด
ในเขตที่ 13

• เขตสภาที่ 13 มีคะแนน LRS สูง ที่สุดเป็ น
อันดับสี่ ของนคร
Los Angeles รองจากเขตที่ 9, 1 และ
เขตที่ 8

• ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่และอาคาร

อยู่อาศั ยรวมเป็ นตัวชี้ วัดที่สํ าคัญ และ
บ่งชี้ ถึงประชากรที่นับจํานวน ยาก
อัตราร้อยละของเขตที่ 13 ใน ประเภทนี้
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนคร เป็ นอย่างมาก
และสูงเป็ นพิเศษใน กลุ่มชุ มรุ มอาคารที่
ได้คะแนน LRS “สูงมาก”

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$36,342

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

27.3%

เอเชี ย

17%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

83.9%

ฮิ สแปนิก

51.1%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

6.7%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

25.6%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

27%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

3.6%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

10.3%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.2%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

11%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

21.5%

ต่ากว่าระดับความยากจน

25.6%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

46.5%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020

Atwater Village
East Hollywood
Echo Park
Elysian Valley
Glassell Park
Historic Filipinotown

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

•
•
•
•
•
•
•

Hollywood
Little Armenia
Melrose
Silverlake
Temple Beaudry
Thai Town
Wilshire Center

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 14
เทศมณฑลขอ Los Angeles ได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหน
จะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบแบบสอบถามตํ่า (LRS) ของ
สำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับ
แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัยหนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็
ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนคร
Los Angeles และคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16 ประการของประชากรที่นับจํานวนได้ยาก
สามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

29.3

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 14

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)
32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 14
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)

• เขตสภาที่ 14 เป็ น 1 ใน 7 เขตที่ได้

มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$40,300

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

37%

• ละแวก Boyle Heights, Downtown และ

เอเชี ย

12.4%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

63.8%

ฮิ สแปนิก

68.1%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

7.2%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

13.6%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

20.8%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

4.2%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

11.5%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.1%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

12%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.1%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

25.3%

ต่ากว่าระดับความยากจน

26.1%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

27.3%

คะแนน LRS “สูง” ในนคร

Wholesale District มีกลุ่มชุ มรุ มอาคาร
ที่ได้ คะแนน LRS “สูงมาก” อยู่
หนาแน่น

• ละแวก Boyle Heights มีกลุ่ม ชุ มรุ ม

อาคารที่ได้คะแนน “สูง มาก” 36 กลุ่ม
ด้วยกัน และเป็ น หน่ึงในละแวกที่มีกลุ่ม
ชุ มรุ ม อาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”
มากที่สุดในนคร

• มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารเพียงสองกลุ่ม เท่า

น้ัน (2031003, 2051101) ใน เขตสภา
ที่ 14 ที่ได้คะแนน LRS สูง กว่า 40 และ
ท้ังสองกลุ่มก็ตั้งอยู่ ในละแวก Boyle
Heights

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•
•
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Boyle Heights
Chinatown
Downtown
Eagle Rock
El Sereno

200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles CA 90012
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•
•
•
•
•

Glassell Park
Highland Park
Lincoln Heights
University Hills
Wholesale District

สํ านักนายกเทศมนตรี ERIC GARCETTI • นคร LOS ANGELES

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร

Los Angeles ประจำ�ปี 2020 เขตสภาที่ 15

เทศมณฑลของLos Angelesได้พัฒนาเครื่องมือช่ วยทำ�แผนท
แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พยากรณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีส่วนร่วมใน
การสำ�รวจสำ�มะโนประชากรน้อยที่สุดโดยอิงจากคะแนนตอบ
แบบสอบถามตํ่า (LRS) ของสำ�นักงานสำ�มะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกา คะแนนนี้จะระบุถึงกลุ่มชุ มรุ มอาคารซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการสำ�รวจสำ�มะ
โนประชากรตํ่า โดยอิงจากอัตราการตอบกลับแบบสำ�รวจสำ�
มะโนประชากรประจำ�ปี 2010 ทางอีเมลและคุณลักษณะทาง
สั งคมและเศรษฐกิจของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก อีกนัย
หนึ่งก็คือยิ่งมีคะแนน LRS สูงเท่าไหร่ ครัวเรือนก็ย่ิงมีแนวโน้มที่
จะตอบแบบสำ�รวจน้อยลงเท่านั้น
เครื่องมือช่ วยทำ�แผนที่รวมถึงอาณาเขตของเขตสภาแห่งนคร
Los Angelesและคุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ 16
ประการของประชากรที่นับจำ�นวนได้ยาก สามารถดาวน์
โหลดเครื่องมือนี้ทางออนไลน์ได้ท่ี:
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/

28.9

คะแนนตอบแบบสอบถามต่า (LRS)

คะแนน LRS โดยเฉลี่ย
ในเขตสภาที่ 15

32.05< LRS สูงมาก
27.09<LRS<32.04 สูง
22.26<LRS<27.08 กลาง
16.89<LRS<22.25 ต่า
0<LRS<16.88 ต่ามาก
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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรในนคร
Los Angeles ประจำ�ปี 2020

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์: เขตสภาที่ 15
เกร็ดความรู ้สั้ น ๆ
• เขตสภาที่ 15 เป็ น 1 ใน 7 เขตที่ได้
คะแนน LRS “สูง” ในนคร

• ละแวก Watts, Century Park

Cove และ Wilmington มีกลุ่มชุ มรุ ม
อาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก” อยู่
อย่างหนาแน่น

• ละแวก San Pedro, Harbor Gateway,

และ Harbor City มีกลุ่ม ชุ มรุ มอาคารที่
ได้คะแนน LRS “สูง มาก” อยู่น้อย

• กลุ่มชุ มรุ มอาคารสองกลุ่มที่อยู่ ติด

กัน (2426002, 2426001) ใน ละแวก
Watts เป็ นสองกลุ่มที่ได้ คะแนน LRS สูง
ที่สุดในเขต โดยได้ คะแนน 44.2 และ
39.9 ตามลําดับ

(คุณลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้ง 16 ประการเหล่านี้มีความสั มพันธ์กับประชากรที่นับจำ�นวน
ยากเป็ นอย่างมากและอาจช่ วยให้ข้อมูลกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุ มชนของเขตสภาของคุณ)
มัธยฐานของรายได้ครัวเรือน

$49,571

ไม่จบระดับมัธยมศึ กษา

32.4%

เอเชี ย

5.9%

ที่พักอาศั ยที่มีผู้เช่ าอยู่

59.3%

ฮิ สแปนิก

60.7%

ที่พักอาศั ยที่ไม่มีคนอยู่

6.9%

คนผิวขาวที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

18.5%

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจากัด
อายุต้ังแต่ 14 ปี ขึ้นไป

12.9%

คนผิวดาที่ไม่ใช่ ฮิสแปนิก

11.9%

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี

11.2%

คนฮาวายพื้นเมืองหรือคนที่
อาศั ยอยู่บนเกาะแปซิ ฟิกอื่นๆ

.4%

ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้น
ไป

9.8%

คนอเมริกันอินเดียนหรือชน
พื้นเมืองอะแลสกา

.2%

ที่พักอาศั ยที่อยู่กันเป็ นครอบครัว
และมีเด็กที่เป็ นลูกหลานอายุต่า
กว่า 6 ปี

28%

ต่ากว่าระดับความยากจน

24.7%

อาคารอยู่อาศั ยรวม (ตั้งแต่ 10
ครอบครัวขึ้นไป)

18%

ที่มา: สำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 2010 และฐานข้อมูลการวางแผนสำ�มะโนประชากรประจำ�ปี 2016

ละแวกที่มีกลุ่มชุ มรุ มอาคารที่ได้คะแนน LRS “สูงมาก”:
•
•
•
•
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