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ข้อเสนอ 64 เมื่อมีผลบังคับใช ้อาจจ�ากัดการห้ามโฆษณาสูบบุหรี่ในโทรทัศน์
มานาน 45 ปี ที่ช่วยให้โฆษณากัญชาออกอากาศต่อผู้ชมที่เป็นเด็กและวัยรุ่น
หลายล้านคน โฆษณาเหล่านี้จะปรากฏในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ใน "The 

Voice", "The Big Bang Theory" และโปรแกรมอื่น ๆ หลายร้อยโปรแกรมที่เป็น
ที่นิยมกับผู้ชมที่มีอายุน้อย 

โฆษณาการสูบกัญชาเหล่านี้อาจได้รับอนุญาตในทุกการแสดงที่ออกอากาศ
ในช่วงไพรม์ไทม ์และประมาณร้อยละ 95 ของรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
ทั้งหมด เด็กอาจรับสัมผัสกับการโฆษณาที่ส่งเสริมลูกอมเหนียวหนึบและบราวนี่
กัญชา – ที่ผลิตภัณฑ์เดียวกันถูกต�าหนิมากขึ้นอย่างทันทีทันใดในการเข้าชม
ห้องฉุกเฉินใน Colorado 

เราห้ามโฆษณาทางโทรทัศน์เกี่ยวกับยาสูบ เพราะการศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็น
ว่าโฆษณาจะกระตุ้นให้เด็กเริม่สบูบหุร่ี โฆษณาสบูกญัชาทางทวี ีควร ได้รบัถูกห้าม 

แต่ผู้สนับสนุนไม่ได้ต้องการที่จะจ�ากัดก�าไรมหาศาลที่พวกเขาวางแผนที่จะท�า  
ได้ประมาณในหลายพันล้าน และเช่นเดียวกับเงินยาสูบ องค์กรผูกขาดที่วางไข่
โดยข้อเสนอ 64 สามารถใช้เงินนั้นส�าหรับการมีส่วนร่วมกับนักการเมือง  
เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่สามารถท�าลายความเสียหายที่ข้อเสนอ 64 จะท�า 

Sharon Levy แพทยศาสตร์บัณฑิต, FAAP, ประธานคณะกรรมการสถาบัน
อเมริกันแห่งกุมารแพทย์เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด เตือนว่า "มัน
ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคน หลายล้านชีวิต และหลายพันล้านดอลลาร ์เพื่อสร้าง
ความเป็นอันตรายของการใช้ยาสูบต่อสุขภาพ แม้ว่าเหล่านี้จะเป็นอันตรายอย่าง
ท่วมท้น เราไม่ควรพิจารณากัญชาว่าเป็น 'ผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ความผิด' ได้
ให้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความเป็นอันตรายต่อวัยหนุ่มสาว" 

หลังจากการปฏิรูปเมื่อไม่นานมานี ้ไม่มีแม้แต่คนเดียว จะยังคงอยู่ในเรือนจ�าของ
รัฐ California เพียงเพราะการครอบครองกัญชา สิ่งที ่ข้อเสนอ 64 เกี่ยวจริง ๆ 

คือ การรับสัมผัสที่เด็กของเราจะเป็นอันตรายเพื่อที่จะท�าหลายพันล้าน 

ร่วมกับเราในการออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 64 

KATIE DEXTER, อดีตประธาน 
สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนมณฑล San Diego 

JOHN QUINTANILLA, สมาชิกคณะกรรมการ 
เขตโรงเรียน Rosemead 

CYNTHIA RUIZ, สมาชิกคณะกรรมการ 
เขตโรงเรียนร่วม Walnut Valley

ข้อเสนอ 64 ในที่สุดก็สร้างระบบที่ครอบคลุม ถูกกฎหมาย และปลอดภัยส�าหรับ
การใช้กัญชาของผู้ใหญ่ในขณะที่ปกป้องลูกหลานของเรา 

กัญชามีเกือบทุกที่ในรัฐ California - แต่ปราศจากการคุ้มครองใด ๆ ต่อเด็ก 

ปราศจากการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์และปราศจากการสร้างรายได้
จากภาษีส�าหรับรัฐ 

ข้อเสนอ 64 ควบคุม วางกฎข้อบังคับ และเก็บภาษ ีการใช้กัญชาของผู้ใหญ ่

และสิ้นสุดการท�าผิดกฎหมายของการใช้ของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบของรัฐ 

California 

สมาคมแพทย์ของรัฐ California สนับสนุนข้อเสนอ 64 เพราะข้อเสนอรวม 

การปฏิบัติที่ดีที่สุดจากรัฐเข้าด้วยกัน ซึ่งได้ท�าให้การใช้กัญชาของผู้ใหญ่ถูก
กฎหมายแล้ว และติดตามอย่างใกล้ชิดต่อค�าแนะน�าของคณะกรรมการบลูริบบิ้น
ของรัฐ California ในนโยบายกัญชา ซึ่งได้รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและผู้
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสาธารณะ 

วิธีที่ข้อเสนอ 64 ท�างาน: 

• ภายใต้กฎหมายนี ้ผู้ใหญ ่21+ จะได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาจ�านวน
น้อยที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์และจะปลูกจ�านวนน้อยที่บ้านเพื่อการใช้ส่วน
บุคคล การขายกัญชาไม่ใช่ในทางการแพทย์จะถูกกฎหมายเฉพาะในธุรกิจที่ได้
รับใบอนุญาตที่มีการวางกฎข้อบังคับอย่างสูง และมีเพียงผู้ใหญ ่21+ เท่านั้น
จะได้รับอนุญาตให้เข้าได ้บาร์จะไม่ขายกัญชา ร้านเหล้าหรือร้านขายของช�า
จะไม่ขายกัญชาเช่นกัน 

การคุ้มครองเด็ก : 

• ผู้แทนจ�าหน่ายยาจะไม่ได้ขอหลักฐานอาย ุและวันนี้สามารถขายกัญชา
เจือด้วยยาเสพติดอันตรายและสารเคม ี64 รวมถึงการคุ้มครองยากที่สุดใน
ประเทศต่อเด็ก โดยการก�าหนดให้ผู้ซื้อมีอาย ุ21 ป ีการห้ามโฆษณาที่มุ่งไป
ยังเด็ก และการก�าหนดการติดฉลากที่ชัดเจนและการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อิสระเพื่อความปลอดภัย 64 ห้ามมิให้ธุรกิจกัญชาอยู่ติดกับโรงเรียน 

ส�านักงานนักวิเคราะห์ด้านการออกกฎหมายอิสระพบว่า 64 จะทั้งเพิ่มรายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย โดยการจัดเก็บภาษีที่ไม่ได้ช�าระจากกัญชา จะให้รายได้มากกว่า $1 

พันล้านทุกปีเพื่อช่วยรัฐ California และอาจประหยัดหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี
ต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการบังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมกัน นั่นเป็นประโยชน ์$11 

พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษถัดไป 

• 64 แก้ไขข้อผิดพลาดจากมาตรการที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ก�าหนดทิศทางว่าเงินจะ
ไปที่ใด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มาตรการนี้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีที่จะ 
ใช้จ่ายเงิน ข้อเสนอ 64 โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกันนักการเมืองจากการ
ยักย้ายเงินไปยังโครงการตามใจชอบของพวกเขาที่แยกจากกัน 

• 64 จ่ายส�าหรับตัวเอง และเพิ่มหลายพันล้านส�าหรับโปรแกรมหลังเลิกเรียน
ที่จะช่วยให้เด็กอยู่ในโรงเรียน ส�าหรับต�าแหน่งงาน การฝึกงาน และการรักษา
สุขภาพจิต ส�าหรับการศึกษาการป้องกันยาเสพติดส�าหรับวัยรุ่น เพื่อรักษา
การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด และให้เงินกองทุนเพื่อการฝึก
อบรมและการวิจัยส�าหรับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการขับรถใน
สภาพที่ร่างกายบกพร่อง ในช่วงทศวรรษหน้า โปรแกรมเหล่านี้จะได้รับหลาย
พันล้านในรายได ้

ทุกป ีมีการจับกุมความผิดอาญาอุกฉกรรจ์มากกว่า 8,800 ครั้ง ส�าหรับการปลูก
หรือการขายกัญชาในรัฐ California เป็นการส่งผลให้การตัดสินลงโทษจ�าคุกเป็น
เวลานานมาก นี่เป็นของเสียมหาศาลของทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมาย  

ข้อเสนอ 64 จะหยุดการท�าลายชีวิตของประชาชนจากกัญชา 

กฎข้อบังคับที่ยากและมีสามัญส�านึกได้เสนอไว้ใน 64 ได้รับการสนับสนุนจาก
การร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในการสนับสนุนของการปฏิรูปกัญชา รวมถึง
รองผู้ว่าการรัฐ Gavin Newsom, สมาชิกรัฐสภาพรรคเดโมแครตและพรรครีพับ
ลิกัน การบังคับใช้กฎหมายคัดค้านการห้าม, NAACP แห่งรัฐ California, พรรค
ประชาธิปัตย์แห่งรัฐ California และอื่น ๆ อีกมากมาย 

เราทุกคนรู้ว่าวิธีการปัจจุบันของรัฐ California ต่อกัญชา ไม่สมเหตุสมผล  

ถึงเวลาที่จะล้มเลิกระบบที่พังไปแล้วของเรา และด�าเนินการปฏิรูปที่ได้พิสูจน์แล้ว 
เพื่อให้กัญชาปลอดภัย ถูกควบคุม และถูกเก็บภาษ ี

DR. DONALD O. LYMAN, อดีตหัวหน้าการควบคุมโรคเรื้อรัง และการบาดเจ็บ 
กรมสาธารณสุขแห่งรัฐ California 

GRETCHEN BURNS, กรรมการบริหาร 
ผู้ปกครองเพื่อการรักษาและบ�าบัดการติดยา 
STEVEN DOWNING, อดีตรักษาการแทนหัวหน้า 
กรมต�ารวจ Los Angeles 
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ดูที่ข้อเท็จจริงที่ไม่ท�าให้ตกใจกลยุทธ์จากกลุ่มที่มักจะไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูป
กัญชา 

• หลักฐานบางอย่างที่ได้แสดงให้เห็นรัฐที่มีกัญชาถูกกฎหมาย ม ีน้อยกว่า การ
ใช้กัญชาเยาวชน ข้อเสนอ 64 มีประเทศที่เข้มงวดคุ้มครองเด็ก: ป้ายเตือน
บรรจุภณัฑ์เด็กทนและข้อ จ�ากดั การโฆษณาและจะต้องรกัษากัญชาออกจากมมุ
มองของประชาชนออกไปจากเด็ก 

• ไม่มีอะไร ใน 64 ท�าตามกฎหมายที่จะแสดงโฆษณากัญชาในทีว ีกฎหมาย
ของรัฐบาลกลางห้ามไม่ให้มัน! 

• มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการขับรถแตกหักบกพร่องได ้เพิ่มขึ้น ในรัฐผู้
ที่มีกัญชาถูกกฎหมาย และความเสี่ยงความผิดพลาดไม่ได้เพิ่มขึ้น โคโลราโด
กรมความปลอดภัยสาธารณะและทางหลวงแห่งชาติบริหารความปลอดภัย
การจราจรทั้งยืนยันเรื่องนี ้

โหวตใช ่64 เนื่องจาก: 

• 64 ลงทุนหลายร้อยล้านเข้าไปในอุปกรณ์และการฝึกอบรมการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการขับรถที่ไม่ปลอดภัย มันจัดสรรเงินทุนใหม่
ในการพัฒนามาตรฐานทางกฎหมายที่ครอบคลุมภายใต้การดูแลของต�ารวจ
ทางหลวงรัฐ California ส�าหรับการวัดการด้อยค่าของคนขับ 

• 64 ท�าให้การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและความปลอดภัย #1 ล�าดับ
ความส�าคัญของหน่วยงานก�ากับดูแลที่ก�าหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส�าหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกัญชา 

• 64 เก็บรักษาการควบคุมภายใน
• 64 สร้างในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

ส�านักงานนักวิเคราะห์ด้านการออกกฎหมายอิสระกล่าวว่า 64 จะเพิ่มรายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุน 64 เพราะมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของรัฐที่ได้ท�าให้การค้าได้อย่างปลอดภัย 

"ฉันไม่ได้ใช้กัญชาและฉันไม่ต้องการให้ลูกชาย 17 ปีของฉันไปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ฉันใช่การออกเสียงลงคะแนนในวันที ่64 เพราะมันเป็นที่ชัดเจนว่าจะปกป้องเด็ก
ดีกว่าสิ่งที่เรามีตอนนี"้ Maria Alexander แม่ใน Los Angeles กล่าว 
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มีห้าข้อบกพร่องใหญ่ในข้อเสนอ 64 ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณและคนที่คุณใส่ใจ 

ข้อบกพร่องที ่# 1: การเพิ่มเป็นสองเท่าของการเสียชีวิตบนทางหลวง 

มูลนิธิส�าหรับความปลอดภัยทางหลวง AAA รายงานว่าการเสียชีวิตในรถชน
ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาได้เพิ่มเป็นสองเท่าตั้งแต่รัฐ Washington ได้อนุมัต ิ

ความถูกต้องตามกฎหมาย แต ่ไม่น่าเชื่อ ผู้สนับสนุน ข้อเสนอ 64 ได้ปฏิเสธที่จะ
รวมมาตรฐาน DUI ส�าหรับกัญชา โดยท�าให้มันยากมากที่จะให้ผู้ขับขี่ที่มีสภาพ
บกพร่องไม่ขับบนทางหลวงของเรา 

ข้อบกพร่องที ่# 2: ช่วยการปลูกกัญชาใกล้กับโรงเรียนและสวนสาธารณะ 

ข้อเสนอ 64 ที่จริงห้ามรัฐบาลท้องถิ่นจากการห้ามการปลูกกัญชาในที่อยู่อาศัย
ใน – แม้กระทัง่ว่าจะอยู่ถัดไปกบัโรงเรยีนประถมศกึษา - ทีใ่ห้การปลกูจ�ากดัหกต้น 

(และนั่นเป็นกัญชาจ�านวนมาก) สมาคมผู้บัญชาการต�ารวจแห่งรัฐ California 

กล่าวเสริมว่า "โดยการอนุญาตให้ปลูกกัญชาในร่มอยู่ถัดไปตามตัวหนังสือกับ
โรงเรียนประถมและสนามเด็กเล่น ข้อเสนอ 64 จะเหยียบย�่าการควบคุมภายใน" 

ข้อบกพร่องที ่# 3: จะเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดลง ของตลาดมืด และกิจกรรมกลุ่ม 
ยาเสพติด 

"การยื่นเรื่องที่เป็นองค์กรต่อการก่ออาชญากรรมได้พุ่งสูงขึ้นใน Colorado ตั้งแต่
กัญชาถูกกฎหมาย" John Jackson อดีตประธานสมาคมผู้บัญชาการต�ารวจแห่ง 
Colorado กล่าว "เรามีการยื่นเรื่อง 1 เรื่องในป ี2007 และในป ี2015 เราม ี40 

เรื่อง เนื่องจากข้อเสนอ 64 ของคุณจะยกเลิกข้อห้ามต่อผู้ขายเฮโรอีนและยาบ้า
ในการพิพากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ได้รับในธุรกิจกัญชากฎหมาย 

อาจเลวร้ายมากขึ้นในรัฐ California" 

ข้อบกพร่องที ่# 4: อาจย้อนกลับมาห้ามโฆษณาการสูบบุหรี่ทางทีว ี

โฆษณายาสูบได้ถูกห้ามจากโทรทัศน์มานานหลายทศวรรษ แต่ข้อเสนอ 64 จะ
ช่วยให้โฆษณาการสูบกัญชาในช่วงเวลาไพร์มไทม์ และในโปรแกรมที่มีผู้ชมที ่
เป็นเด็กและวัยรุ่นหลายล้านคน 

ข้อบกพร่องที ่# 5: ข้อเสนอ 64 คือการโจมตีอย่างสมบูรณ์ต่อย่านที่ด้อยโอกาส
อยู่แล้วให้ถอยห่างจากปัญหาการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

บิชอป Ron Allen แห่งความร่วมมือที่มาจากศรัทธานานาชาต ิที่เป็นตัวแทน
ของโบสถ์ในเขตเมืองชั้นใน 5,000 แห่ง เรียกข้อเสนอ 64 ว่า "การโจมต ี

ชนกลุ่มน้อย" และถามว่า "ท�าไมจึงมีไม่การจ�ากัดจ�านวนร้านกัญชาที่สามารถ
เปิดย่านยากจน ตอนนี้เราจะมีแถวของร้านกัญชากับร้านเหล้าสองร้านทุกช่วงตึก 

แต่เรายังไม่สามารถมีร้านขายของช�า ข้อเสนอ 64 จะท�าให้งานของผู้ปกครอง
ยากมากขึ้น" 

ในระยะสั้น ข้อเสนอ 64 แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากมาตรการถูกกฎหมายในรัฐอื่น 

และอาจท�าให้การคุ้มครองผู้บริโภคนับไม่ถ้วนที่เพิ่งผ่านปีที่แล้วและได้ลงนามใน
กฎหมายโดยผู้ว่าการรัฐ Brown อ่อนแอลง 

หากการโต้แย้งของผู้สนับสนุนด้านล่างไม่ตอบห้าค�าถามเหล่านี ้ถ้าเช่นนั้นการ
ตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเท่านั้น คือการออกเสียงลงคะแนนว่า "ไม"่ 

1.	ท�าไมไม่มีมาตรฐาน DUI ในการเสนอของคุณ เพื่อให้เจ้าหน้าที ่CHP ของเรา 
ให้ผู้ขับขี่ที่มีสภาพบกพร่องจากยาออกไปจากถนน มันไม่เพียงพอที่จะ 
เพียงแค่ด�าเนินการ "การศึกษา" 

2.	ท�าไมข้อเสนอ 64 อนุญาตการปลูกกัญชาในร่มถัดจากสนามเด็กเล่นและ
โรงเรียน 

3.	ท�าไมข้อเสนอ 64 ช่วยอาชญากรที่ถูกตัดสินความผิดในการขายยาบ้าและ
เฮโรอีนได้รับใบอนุญาตให้ขายกัญชา 

4.	ท�าไมข้อเสนอ 64 อนุญาตโฆษณาการสูบกัญชาทางทีว ี
5.	เหตุใดจึงไม่มีการจ�ากัดจ�านวนร้านกัญชาที่สามารถตั้งในย่านเดียว 
พวกเขาได้ท�าผิด อีกครั้ง เราขอแนะน�าอย่างแข็งขันให้คุณออกเสียงลงคะแนนว่า 
"ไม"่ ในข้อเสนอ 64 
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