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ข้อเสนอ 56 โกหกโรงเรียน 

ข้อเสนอ 56 โกหกโรงเรียนอย่างหลอกลวงนอกเหนือจากเงินอย่างน้อย $600 

ล้านต่อปีโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโดยการเลี่ยงการรับประกันการ
ให้เงินทุนโรงเรียนในจ�านวนน้อยที่สุดของ California ความจริงแล้ว การหลอก
ลวงโรงเรียนเป็นเหตุผลเดียวที่ข้อเสนอ 56 แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ผู้มีส่วนได้เสียพิเศษที่ร�่ารวยไม่ควรพ้นจากการใช้ข้อเสนอ 56 เพื่อท�าให้ตัวเอง
ร�่ารวยขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายการให้เงินทุนโรงเรียน การแก้ไขถนนและการต่อสู้กับ
อาชญากรรมรุนแรง 

ติดตามเงินส�าหรับความจริงได้ที ่www.NoOnProposition56.com และได้โปรด
ร่วมกับเราในการลงคะแนนเสียงว่า ไม ่ส�าหรับข้อเสนอ 56 

MIKE GENEST, อดีตกรรมการ
กระทรวงการคลังแห่ง California  

TOM BOGETICH, อดีตกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐ California 

LEW UHLER, ประธาน
คณะกรรมการการจ�ากัดภาษี 

ข้อเสนอ 56 เขียนขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ด้านการเงินกับบริษัทประกันสุขภาพโดย
เฉพาะและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษที่ร�่ารวยอื่นๆ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของการ
จัดท�างบประมาณกล่องใส่บัตรลงคะแนนของผู้มีส่วนได้เสียพิเศษเท่านั้น กว่า 
$16 ล้านที่มีส่วนในการผ่านข้อเสนอนี ้

พวกเขาต้องการให้คุณเชื่อเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คนให้หยุดสูบบุหรี ่แต่นี่
ไม่ใช่ที่ที่เงินส่วนใหญ่ไป กล่าวคือ : 

ร้อยละ 13 ของเงินภาษีใหม่นี้เท่านั้นที่ไปเพื่อการรักษาผู้สูบบุหรี่หรือหยุดยั้ง
เด็กๆ จากการเริ่ม (มาตรา 30130.55(b) ของข้อเสนอ 56) 

ร้อยละ 82 ของเงินภาษีใหม่นี้ นั่นคือ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป ีไปยังบริษัท
ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียที่ร�่ารวยอื่นๆ (มาตรา 30130.55(a)) และพวกเขา
ไม่ต้องรักษาผู้ป่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนให้ได้รับเงิน 

เกือบร้อยละ 10 สามารถใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุนทางธุรกิจ 

(มาตรา 30130.57(a)&(f)) 

ข้อเสนอ 56 ไม่มีความสามารถตรวจสอบได้ของผู้เสียภาษีอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
ได้ว่าบริษัทประกันสุขภาพและผู้ให้บริการอื่นๆ ใช้เงินอย่างไร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาและผู้บริหารอาวุโสสามารถให้รางวัลตัวเองด้วยการจายและก�าไรที่สูงจาก
เงินภาษีดอลลาร ์

เครือข่ายการด�าเนินการโรคมะเร็งแห่งสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน สมาคมปอด
อเมริกันใน California และสมาคมหัวใจอเมริกันก�าลังให้การสนับสนุนข้อเสนอ 

56 เพราะว่าการเก็บภาษียาสูบช่วยชีวิตได้โดยการท�าให้คนเลิกและไม่เคยเริ่มสูบ
บุหรี่ 

รับข้อเท็จจริงที ่Yes0n56.org 

ลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ในข้อเสนอ 56 ให้เด็กๆ ห่างจากการสูบบุหรี่และลดค่าใช้
จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 

ยาสูบยังเป็นสินค้าที่ท�าให้เสียชีวิตและมีราคาแพงที่ท�าร้ายชาว California ทุกคน 

แม้แต่คนที่ไม่สูบบุหรี ่

• แต่ละป ียาสูบก่อให้เกิดความตายมากกว่าปืน อุบัติเหตุจากรถยนต์ HIV และ
ยาเสพย์ติดที่ผิดกฎหมายรวมกัน ยาสูบเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตที่
สามารถป้องกันได้ที่คร่าชีวิตชาว California 40,000 คนต่อป ี• แต่ละป ีค่าใช้
จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาสูบของผู้เสียภาษีชาว California คือ 

$3.58 พันล้าน

ในขณะเดียวกัน บริษัทยาสูบขนาดใหญ่ท�าก�าไรนับพันล้านจาก California และ
ยังคงพยายามท�าให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตเสพติดไปตลอดชีวิต พวกเขารู้ว่าข้อ
เสนอ 56 จะป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี ่นั่นเป็น เหตุผลว่าท�าไมพวกเขาจะ
ใช้เงินจ�านวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในการเอาชนะ ข้อเสนอ 56 นั่นคือ การ
ป้องกันผลก�าไรด้วยค่าใช้จ่ายของพวกเขา 

ข้อเสนอ 56 ท�างานเหมือนค่าธรรมเนียมของผู้ใช้งาน การเก็บภาษียาสูบเพื่อ
ช่วยจ่ายให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 

ข้อเสนอ 56 เพิ่มภาษีบุหรี่และสินค้ายาสูบอื่นๆ รวมทั้ง บุหรี่ไฟฟ้า 

ผู้คนกลุ่มเดียวที่จะจ่ายคือคนที่ใช้สินค้ายาสูบ และเงินดังกล่าวจะเป็นเงินทุนให้
กับโครงการที่มีอยู่แล้วในการป้องกันการสูบบุหรี ่พัฒนาการดูแลสุขภาพและวิจัย
การรักษาส�าหรับมะเร็งและโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 

ข้อเสนอ 56 เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม กล่าวคือ ถ้าคุณไม่ใช้ยาสูบ คุณก็ไม่
ต้องจ่าย 

ผู้เสียภาษ ีCalifornia ใช้จ่ายเงิน $3.58 พันล้านทุกป ี$413 ต่อครอบครัวไม่
ว่าพวกเขาสูบบุหรี่หรือไม่ก็ตามในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้สูบบุหรี ่ข้อ
เสนอ 56 คือเรื่องง่ายๆ ของความยุติธรรม นั่นคือ ข้อเสนอนี้ท�างานเหมือนค่า
ธรรมเนียมผู้ใช้งานสินค้ายาสูบเพื่อลดการสูบบุหรี่และให้มั่นใจว่าผู้สูบบุหรี่ช่วย
จ่ายค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ 

 

ข้อเสนอ 56 ช่วยป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี ่

การเพิ่มภาษียาสูบลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนจากศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งการ
ศัลยกรรมทั่วไปแห่งอเมริกา และ California มีภาษียาสูบหนึ่งที่ต�่าที่สุดทั่ว
ประเทศ ปีนี้ปีเดียว เยาวชนของ California 16,800 คนโดยประมาณจะเริ่มสูบ
บุหรี ่หนึ่งในสามของพวกเขาจะตายจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 

ในทุกรัฐที่เพิ่มภาษีบุหรี่อย่างมาก อัตราการสูบบุหรี่ได้ลดลง ข้อเสนอ 56 ส�าคัญ
มากเพราะว่าข้อเสนอนี้ช่วยป้องกันเยาวชนจากการกลายเป็นผู้เสพย์ติดตลอด
ชีวิตและจะช่วยชีวิตส�าหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอ 56 ต่อสู้กับโครงการล่าสุดของบริษัทยาสูบขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่เด็กๆ 

บุหรี่ไฟฟ้า คือ ความพยายามล่าสุดของบริษัทยาสูบขนาดใหญ่ที่จะท�าให้เด็กๆ 

ติดนิโคติน พวกเขารู้ว่าร้อยละ 90 ของผู้สูบบุหรี่เริ่มตั้งแต่เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นที่ใช้
บุหรี่ไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ที่จะสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมสองเท่า นั่นหมายความว่า
บริษัทยาสูบขนาดใหญ่ทุกบริษัทเป็นเจ้าของยี่ห้อบุหรี่ไฟฟ้าอย่างน้อยหนึ่งยี่ห้อใน
ตอนนี ้บุหรี่ไฟฟ้าบางยี่ห้อมุ่งเป้าไปที่เด็กๆ ที่มีแนวทางในการไล่ล่า เช่น Barbie 

Minions และ Tinker Bell และรสชาติที่เหมืนลูกอมปุยฝ้ายและหมากฝรั่ง 

ข้อเสนอ 56 จัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนสินค้ายาสูบโดยป้องกันเด็กๆ ของพวก
เราจากการติดกับอุปนิสัยที่เสพย์ติด ราคาแพงและอันตรายถึงชีวิตนี ้

ข้อเสนอ 56 มีมาตรการความโปร่งใสและความตรวจสอบได้ที่เข้มแข็ง 

ข้อเสนอ 56 มีการป้องกันที่สร้างขึ้นภายในรวมถึงการตรวจสอบบัญชีอิสระ
และการติดตามการใช้จ่ายต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่าง
เคร่งครัด และข้อเสนอ 56 ห้ามนักการเมืองจากการแปลงเงินทุนส�าหรับ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวอย่างชัดเจน 

ช่วยชีวิต ลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ในข้อเสนอ 56 

JOANNA MORALES, อดีตประธานคณะผู้บริหาร 
สมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน แผนก California

TAMI TITTELFITZ, R.N. สมาชิกคณะผู้น�า
สมาคมปอดอเมริกันใน California 

DAVID LEE, M.D. ประธาน 
สมาคมหัวใจอเมริกัน ส่วนย่อยแห่งรัฐตะวันตก 
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ลงคะแนนว่า ใช ่ส�าหรับข้อเสนอ 56 กล่าวคือ : ช่วยชีวิต ปกป้องเด็กๆ ลดค่าใช้
จ่ายที่เป็นอันตรายของยาสูบ 

ยาสูบยังคงเป็นปัญหาที่ท�าให้ถึงแก่ชีวิตและมีราคาแพง 

• ทุกป ีชาว California 40,000 คนตายจากโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ • ปี
นี้ปีเดียว เด็กๆ ชาว California 16,800 คนเริ่มสูบบุหรี ่• แต่ละป ีผู้เสียภาษ ี

California จ่ายเงิน 3.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ และ 413 ดอลลาร์สหรัฐต่อครอบครัวต่อป ีไม่ว่าคุณสูบบุหรี่
หรือไม ่

"ข้อเสนอ 56 จ่ายเงินส�าหรับการป้องกันการสูบบุหรี ่เพื่อให้เด็กๆ ไม่เสพย์ติด" 

Matthew L. Myers ประธาน การรณรงค์เพื่อ เด็กๆ ที่ปราศจากยาสูบ 

ข้อเสนอ 56 ท�างานเหมือนค่าธรรมเนียมผู้ใช้งาน กล่าวคือ : ผู้สูบบุหรี่จะช่วย
จ่ายส่วนแบ่งที่เป็นธรรมของพวกเขาส�าหรับค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ 

ภายใต้ข้อเสนอ 56 ผู้ใช้ยาสูบจ่ายเพื่อช่วยหักกลบลบหนี้เงิน $3.58 พันล้านใน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ที่ผู้เสียภาษีจ่ายในทุกป ี

ข้อเสนอ 56 มีความสามารถในการตรวจสอบได้และการป้องกันความโปร่งใสที่
เข้มแข็ง รวมถึง การติดตามต้นทุนที่เคร่งครัดที่ท�าให้มั่นใจได้ว่านักการเมืองไม่
สามารถแปลงเงินเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของพวกเขาได ้

ภายใต้ข้อเสนอ 56 ถ้าคุณไม่ใช้ยาสูบ คุณไม่ต้องจ่าย 

นี่เกี่ยวกับความยุติธรรม ถึงเวลาแล้วส�าหรับผู้ใช้ยาสูบที่ต้องช่วยจ่ายค่าใช้จ่าย
การดูแลสุขภาพของพวกเขาแทนที่จะปล่อยมันให้กับผู้เสียภาษีให้แบกรับค่าใช้
จ่าย 

อย่าซื้อค�าโกหกของบริษัทยาสูบขนาดใหญ่ กล่าวคือ : ข้อเสนอ 56 ไม่ใช้จ่ายเงิน
แม้แต่สตางค์เดียวจากโรงเรียน 

บริษัทยาสูบโกหกเป็นเวลาหลายปีเกี่ยวกับอันตรายของยาสูบ ตอนนี ้พวกเขาใช้
เงินนับสิบๆ ล้านในการโกหกเพื่อให้พวกเขาสามารถท�าให้เด็กๆ ของพวกเราและ
หลานๆ ของพวกเราติดกับ นั้นคือ การปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของพวกเขา 

"พวกเราได้ตรวจสอบข้อเสนอ 56 อย่างระมัดระวัง ข้อเสนอนี้ป้องกันการให้
เงินทุนกับโรงเรียนในขณะที่ช่วยให้เด็กห่างไกลจากการติดกับยาสูบที่ท�าให้ถึง
ตายและเสพย์ติด"Chris Ungar ประธานสมาคมคณะกรรมการโรงเรียนแห่งรัฐ 
California 

ลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ในข้อเสนอ 56 

STUART COHEN, M.D., M.P.H. ประธานเขต 
สถาบันกุมารแพทย์อเมริกัน California

LORI G. BREMNER, กรรมการ California Grassroots 
เครือข่ายการด�าเนินการโรคมะเร็งแห่งสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน 

ALEX M. JOHNSON, กรรมการบริหาร 
กองทุนปกป้องเด็กแห่ง California 

พวกเราทุกคนต้องการช่วยเหลือคนที่ต้องการหยุดสูบบุหรี ่แต่ข้อเสนอ 56 ไม่ใช่
สิ่งที่ดูเหมือนเป็น 

ข้อเสนอ 56 เป็น "การหยิบฉวยภาษี" $1.4 พันล้าน โดยบริษัทประกันภัยและ
กลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่ร�่ารวยอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลก�าไรของพวกเขาอย่างรวดเร็ว 
โดยการให้เงินแก่โรงเรียนไม่เพียงพอ และการเพิกเฉยต่อปัญหาเร่งด่วนอื่น ๆ 

ข้อเสนอ 56 จัดสรรเงินแค่ร้อยละ 13 ของเงินภาษียาสูบใหม่เพื่อรักษาผู้สูบบุหรี่
หรือหยุดเด็กๆ จากการเริ่ม ถ้าเราจะเก็บภาษีผู้สูบบุหรี่อีก $1.4 พันล้านต่อป ี

จ�านวนที่เพิ่มขึ้นควรจะทุ่มเทให้กับการรักษาผู้สูบบุหรี่และการกันเด็กจากการ
เริ่มสูบ แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ส่วนใหญ่เงิน $1.4 พันล้านในภาษีใหม่จะไปที ่
บริษัทประกันสุขภาพและกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่ร�่ารวยอื่น ๆ แทนที่จะไปยังที่
ที่มีความจ�าเป็น 

ข้อเสนอ 56 โกหกโรงเรียนให้ออกจากเงินอย่างน้อย $600 ล้านต่อป ี

รัฐธรรมนูญของ California (จากข้อเสนอ 98) ก�าหนดให้โรงเรียนได้อย่างน้อย
ร้อยละ 43 ของการเพิ่มภาษีใหม่ใดๆ ข้อเสนอ 56 เขียนขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์
ในการกัดเซาะการรับประกันการให้เงินทุนโรงเรียนให้น้อยที่สุดของรัฐธรรมนูญ
ของพวกเรา ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียพิเศษแปลงเงินอย่างน้อย $600 ล้านต่อปี
ออกจากโรงเรียนไปยังบริษัทประกันสุขภาพอย่างหลอกลวงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่ร�่ารวย ไม่มีเงินแม้แต่สตางค์เดียวของเงินภาษีใหม่ที่จะไปพัฒนาโรงเรียน
ของเด็กๆ ของพวกเรา 

ข้อเสนอ 56 ไม่ได้แก้ปัญหาที่เผชิญหน้ากับครอบครัว CALIFORNIA 

พวกเรามีปัญหาที่กดดันมากมายใน California เช่น การให้เงินทุนอย่างเต็มที่
กับโรงเรียนของพวกเรา การซ่อมแซมถนน การแก้ไขความแห้งแล้งและการต่อสู้
กับอาชญากรรมรุนแรง ถ้าพวกเราก�าลังจะขึ้นภาษ ีพวกเราควรใช้จ่ายรายได้จาก
ภาษีใหม่ในปัญหาต่างๆ ดังกล่าว 

ข้อเสนอ 56 ท�าให้ก�าไรของบริษัทประกันภัยอุดมสมบูรณ ์

ในการหลอกลวงอีกประการหนึ่ง บริษัทประกันสุขภาพและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษที่
ร�่ารวยเขียนข้อเสนอ 56 และก�าลังใช้จ่ายเงินเป็นล้านๆ เพื่อผ่านข้อเสนอนี้เพื่อ
ที่พวกเขาจะสามารถได้เงินให้มากเท่ากับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า
ส�าหรับการรักษาผู้ป่วย Medi-Cal ที่เหมือนเดิมที่พวกเขารักษาในทุกวันนี ้พวก
เข้าไม่ได้ถูกก�าหนดให้ยอมรับผู้ป่วย Medi-Cal มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินนี้

แทนที่จะรักษาผู้ป่วยให้มากขึ้น บริษัทประกันภัยสามารถเพิ่มผลและจ่ายค่า

ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทอย่างร�่ารวยมาก
ขึ้น ความจริงแล้ว สูตร การใช้จ่ายของข้อเสนอ 56 ให้บริษัทประกันภัยและผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพร้อยละ 82 ของภาษีใหม่นี้

ข้อเสนอ 56 ใช้เงินกว่า $147 ล้านต่อปีในต้นทุนและการบริหารระบบราชการ 

$147 ล้านนี้สามารถใช้จ่ายต่อปีโดยปราศจากความสามารถในการตรวจสอบ
ได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมต่อผู้เสียภาษี นี่อาจน�าไปสู่การใช้อย่างสิ้นเปลื้องอย่าง
มหาศาล การฉ้อโกงและการน�าไปใช้ในทางที่ผิด ความจริงแล้ว ข้อเสนอ 56 ใช้
เงินเกือบมากเท่ากับที่ใช้ในการปกครองและต้นุทนเหมือนกับที่ใช้ไปในความ
พยายามในการป้องกันยาสูบ!

ไม ่ส�าหรับข้อเสนอ 56 

ไม ่ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียพิเศษที่ร�่ารวยที่ใช้กระบวนการริ่เริ่มของพวกเราเพื่อแค่
เพิ่มผลก�าไรของพวกเขา 

ไม ่ส�าหรับการโกหกโรงเรียนให้ออกจากเงินอย่างน้อย $600 ล้านต่อป ี

ไม ่ส�าหรับเงินดอลลาร์สหรัฐภาษีใหม่จ�านวนนับล้านที่ไปสู่ต้นุทนและการ
ปกครองที่มีความเป็นไปได้ที่จะท�าให้เสียเปล่า การฉ้อโกงและการน�าไปใช้ในทาง
ที่ผิด 

ไม ่ส�าหรับการให้รางวัลกับบริษัทประกันสุขภาพและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษที่ร�่ารวย
ด้วยผลก�าไรที่ใหญ่ขึ้น แทนที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริง เช่น ถนน อาชญากรรม
รุนแรงและให้เงินทุนโรงเรียนของพวกเราอย่างเต็มที ่

ได้โปรดอ่านเอกสารนี้เพื่อตัวคุณเองและติดตามเงินของข้อเสนอ 56 ได้ที ่: 

www.NoOnProposition56.com

กรุณาร่วมกับเราในการลงคุแนนเสียง "ไม"่ ส�าหรับข้อเสนอ 56 

TOM BOGETICH, อดีตกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐ California 

ARNOLD M. ZEIDERMAN, M.D., M.P.H., FACOG
อดีตกรรมการ การวางแผนสุขภาพมารดาและครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
แห่งมณฑล Los Angeles 

TOM DOMINGUEZ, ประธาน
สมาคมรองนายอ�าเภอแห่งมณฑล Orange 




