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การลงประชามติ67

เราต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ข้อเสนอ 67 นั้นหลอกลวง
มันมีเงินภาษีถุงแฝงอยู่ด้วย $300 ล้าน ต่อปีโดยจะเรียกเก็บจากผู้บริโภค 
California ซึ่งจะถูกบังคับให้ช�าระเงิน 10 เซนต ์เป็นค่าถุงกระดาษและถุง
พลาสติกใบหนาต่อใบ ทุกครั้งที่ได้รับถุงเมื่อช�าระเงินที่เคาน์เตอร ์
และเงินแม้เพนนีเดียวก็ไม่ถึงสิ่งแวดล้อม 

แต่สภานิติบัญญัติให้เงินรายได้ภาษีถุง $300 ล้าน แก่เจ้าของร้านเพื่อ
เป็นผลก�าไรเพิ่มเติม 

นั่นเป็นเงิน $300 ล้าน ทุกปีเลยทีเดียว! 
หยุดข้อตกลงผลประโยชน์พิเศษเอาใจร้านค้านั่นเสีย 

ในข้อตกลงเอาใจร้านค้าที่ผู้วิ่งเต้นกลุ่มผลประโยชน์พิเศษเป็นนายหน้านั้น 
ข้อเสนอ 67 จะต่อยอดก�าไรให้ร้านค้าของช�าสูงสุดถึง $300 ล้าน ต่อป ี

เครือข่ายร้านค้าของช�าใหญ ่ๆ มีสิทธิ์เก็บรายได้ภาษีใหม่ไว้ทั้งหมด 

เจ้าของร้านรวยขึ้นอีก $300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทุก ๆ ปี จากผู้บริโภค 

อย่าหลงกล :  เงินภาษีจากการห้ามใช้ถุงแม้เพนนีเดียวก็ไม่ไปถึงสิ่ง
แวดล้อม 

สภานิติบัญญัติสามารถอุทิศรายได้ภาษีใหม่นี้เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
แต่เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม . . . มันเกี่ยวกับ
การต่อยอดก�าไรให้ร้านค้าของช�าและสหภาพแรงงาน 

มาตราการนี้ก�าหนดให้เจ้าของร้านสามารถเก็บเงินภาษีใหม่ไว้ทั้งหมด
เพื่อเป็นก�าไร! 
หยุดข้อตกลงเอาใจร้านค้าและภาษีถุงแฝง 
ออกเสียงลงคะแนนว่าไม่ส�าหรับข้อเสนอ 67 

DOROTHY ROTHROCK, ประธาน 
สมาคมผู้ผลิตและเทคโนโลยีของ California 

THOMAS HUDSON, ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีของ California 

DEBORAH HOWARD, ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
สมาคมสนับสนุนผู้อาวุโสของ California 

ลงคะแนนว่าใช่ให้กับข้อเสนอ 67 เพื่อลดขยะ ปกป้องท้องทะเลและสัตว์
ป่าของเรา รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาด
การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อจับจ่ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้
ขยะเกลื่อนกลาดที่สุด มันปลิวเข้าไปยังสวนสาธารณะ ต้นไม้และละแวก
บ้านของเรา และไหลลงสู่แม่น�้า ทะเลสาบและมหาสมุทรของเรา การ
ลงคะแนนว่าใช่จะช่วยให้ขยะถุงพลาสติกไม่ไปรบกวนรบกวนภูเขา 
หุบเขา ชายหาดและชุมชน และช่วยให้สถานที่เหล่านั้นสวยงามอยู่เสมอ 
กฎหมายยังจะช่วยรัฐและชุมชนในท้องถิ่นของเราประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเก็บขยะได้หลายสิบล้านดอลลาร์อีกด้วย 

ถุงพลาสติกเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อชีวิตสัตว์ป่า 
"ถุงพลาสติกท�าอันตรายต่อชีวิตสัตว์ป่าทุกวัน เต่าทะเล นากทะเล แมวน�้า 
ปลาและนกถูกพันด้วยถุงพลาสติก บ้างก็เข้าใจผิดว่าถุงเป็นอาหารจึงกิน
ถุงพลาสติกเข้าไปเต็มท้องและตายเพราะขาดอาหาร การลงคะแนนว่าใช่
ให้ข้อเสนอ 67 เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยสามัญส�านึกที่ดีในการลดถุงพลาสติก
ในมหาสมุทร แม่น�้าล�าธารของเราและปกป้องชีวิตสัตว์ป่า"—Julie 
Packard, ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า Monterey Bay 

การลงคะแนนว่าใช่ให้ข้อเสนอ 67 ช่วยให้การลดละการใช้ถุงพลาสติกใน 
CALIFORNIA ด�าเนินต่อไป 

การลงคะแนนว่าใช่จะช่วยรักษากฎหมายที่ผ่านร่างโดยสภานิติบัญญัติ
และลงนามโดยผู้ว่าการรัฐ ซึ่งกฎหมายนี้จะหยุดการแจกจ่ายถุงพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวที่มีความสิ้นเปลือง กฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนอย่าง
มากจากองค์กรที่มุ่งมั่นในการปกป้องมหาสมุทร สัตว์ป่า ผู้บริโภคและ
ธุรกิจรายย่อย กฎหมายนี้จะน�าไปใช้ทั่วทั้งรัฐเมื่อผู้ออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติข้อเสนอ 67 

ชุมชนในท้องถิ่นหลายแห่งได้ลดละการใช้ถุงพลาสติก อันที่จริงเมืองท้อง
ถิ่นและมณฑล 150 แห่งได้ห้ามการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้ว 
กฎหมายเหล่านี้ประสบความส�าเร็จมากแล้ว การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวลดลงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในชุมชนบางแห่ง 
บริษัทถุงพลาสติกภายนอกรัฐต่อต้านความก้าวหน้าของ CALIFORNIA 

กลุ่มคัดค้านกฎหมายนี้ได้รับทุนสนับสนุนโดยบริษัทถุงพลาสติกขนาด
ใหญ่สี่บริษัท พวกเขาไม่ต้องการให ้California เป็นผู้น�าด้านขยะถุง
พลาสติกและพยายามลบล้างมาตรการนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน 

อย่าไปเชื่อข้ออ้างที่เป็นเท็จของพวกเขา เราควรให้โอกาสกฎหมายถุง
พลาสติกของ California ได้ท�างาน โดยเฉพาะเมื่อมีความส�าเร็จให้เห็น
แล้วในระดับท้องถิ่น 

การลงคะแนนว่าใช่ให้กับข้อเสนอ 67 เพื่อปกป้องกฎหมายลดขยะถุง
พลาสติกของรัฐ CALIFORNIA 

JULIE PACKARD, ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า Monterey Bay 

JOHN LAIRD, ประธาน 
คณะมนตรีความคุ้มครองมหาสมุทรของ California 

SCOTT SMITHLINE, ผู้อ�านวยการ 
กรมรีไซเคิลและการกู้คืนทรัพยากรของ California 



67

ข้อโต้แย้งต่างๆ ที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของบรรดานักเขียนและยังไม่ได้รับการตรวจสอบด้านความถูกต้องโดยหน่วยงานใดของทางการ ข้อโต้แย้ง	 | 113

  ข้อโต้แย้งคัดค้านร่างกฎหมาย 67  

  การคัดค้านต่อข้อโต้แย้งคัดค้านร่างกฎหมาย 67  

ห้ามใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว
การลงประชามติ 

ร่างกฎหมาย

67
อย่าหลงกลข้อเสนอ 67

มันมีเงินภาษีเพิ่มเติมแฝงอยู่ด้วย $300 ล้าน ต่อป ีโดยจะเรียกเก็บจาก
ผู้บริโภค California ซึ่งจะถูกบังคับให้ช�าระเงิน 10 เซนต ์เป็นค่าถุง
กระดาษและถุงพลาสติกใบหนาต่อใบ ทุกครั้งที่ได้รับถุงเมื่อช�าระเงินที่
เคาน์เตอร์ 
และเงินแม้เพนนีเดียวก็ไม่ถึงสิ่งแวดล้อม 

แต่สภานิติบัญญัติให้เงินรายได้ภาษีใหม ่$300 ล้าน แก่เจ้าของร้านเพื่อ
เป็นผลก�าไรเพิ่มเติม 

หยุดข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษเอาใจร้านค้าเสีย	 . . .	 ออกเสียงลง
คะแนนว่าไม่ส�าหรับข้อเสนอ 67 

หยุดภาษีถุง 
ข้อเสนอ 67 ห้ามการใช้ถุงพลาสติกค้าปลีกและก�าหนดให้ร้านค้าเรียกเก็บ
เงินภาษีขั้นต�่า 10 เซนต์ต่อใบส�าหรับถุงกระดาษและถุงพลาสติกใบหนาที่
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ที่จัดเตรียมให้เมื่อช�าระเงินที่เคาน์เตอร ์
ผู้บริโภคต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น $300 ล้าน ต่อปีเพื่อใช้ถุงใส่ของที่ร้านค้า
ของช�าเคยจัดเตรียมให้ฟร ี
รายได้ภาษีกลายเป็นผลประโยชน์พิเศษส�าหรับเจ้าของร้าน 

ข้อเสนอ 67 จะต่อยอดก�าไรให้กบัร้านค้าของช�าสูงสดุถงึ $300 ล้าน ต่อปี 

เครือข่ายร้านค้าของช�าใหญ ่ๆ มีสิทธิ์เก็บรายได้ภาษีใหม่ไว้ทั้งหมด 

เจ้าของร้านรวยขึ้นอีก $300 ล้าน ทุก ๆ ปี จากผู้บริโภค 

เงินภาษีถุงแม้เพนนีเดียวก็ไม่ได้ช่วยสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติควรอุทิศรายได้ภาษีใหม่นี้เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่
มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

แต่สภานิติบัญญัติก�าหนดให้ร้านค้าของช�าเก็บรายได้ภาษีถุงใหม่นี้ไว้เอง 
หยุดข้อตกลงภาษีถุงที่เป็นผลประโยชน์พิเศษ 

ข้อเสนอ 67 เป็นข้อตกลงที่จัดท�าโดยผู้วิ่งเต้นกลุ่มผลประโยชน์พิเศษใน 
Sacramento เพื่อต่อยอดก�าไรให้กับร้านค้าของช�า 
สภานิติบัญญัติผ่านร่าง SB 270 แล้วแฝงภาษีถุงใหม่ส�าหรับผู้บริโภค
ไว้ในตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ได้แก ่การช�าระเงินขั้นต�่า 10 เซนต์ต่อถุงหนึ่ง
ใบ ส�าหรับถุงกระดาษและถุงพลาสติกใบหนาที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งจัด
เตรียมให้ผู้ซื้อ โดยที่ทั้งหมดให้เป็นผลก�าไรของเจ้าของร้าน 

หยุดข้อตกลงเอาใจร้านค้าและภาษีถุงแฝง 
ออกเสียงลงคะแนนว่าไม่ส�าหรับข้อเสนอ 67 

DOROTHY ROTHROCK, ประธาน 
สมาคมผู้ผลิตและเทคโนโลยีของ California 

THOMAS HUDSON, ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีของ California 

DEBORAH HOWARD, ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
สมาคมสนับสนุนผู้อาวุโสของ California 

การออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ให้กับข้อเสนอ 67 ช่วยยืนยันว่า California 
สามารถเดินหน้าการห้ามใช้ถุงพลาสติกใส่ของช�าต่อไปได ้มันไม่ซับซ้อน
เลย 

อย่าหลงกลการรณรงค์หลอกลวงที่คัดค้านโดยบริษัท ถุงพลาสติกจาก 
Texas และ South Carolina ที่อ้างว่าพวกเขาใส่ใจในสภาพแวดล้อมของ
เรา การลดละการใช้ถุงพลาสติกน�าประโยชน์ส่วนใหญ่มาสู ่California 

ถุงพลาสติกเหล่านี้คร่าชีวิตสัตว์ป่า เป็นมลพิษต่อมหาสมุทรของเรา ท�าให้
เครื่องรีไซเคิลพัง และเป็นสาเหตุของขยะซึ่งการท�าความสะอาดนั้นมี
ราคาแพง 
ชุมชุมท้องถิ่นหลายแห่งใน California ได้ลดละการใช้ถุงพลาสติกใส่
ของช�าแล้ว และการออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ก็จะท�าให้กระบวนการนี้
ด�าเนินต่อไป 

"อย่าเชื่อกลลวงของคนในอุตสาหกรรม! . . .ผู้จับจ่ายสามารถหลีก
เลี่ยงการช�าระเงิน 10 เซนต์ซึ่งเป็นค่าถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกใบหนา
ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได ้โดยเพียงแค่น�าถุงมาเอง" —คณะบรรณาธิการ  
The Los Angeles Times 

"ทั่วทั้ง California ร้านค้าของช�าเล็ก ๆ ในท้องถิ่นเช่นเราสนับสนุนการ
ออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ให้กับข้อเสนอ 67 ในชุมชนในท้องถิ่นของเรา 
เราห้ามการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งได้ผลด ีลูกค้าของเรามักน�า
ถุงชนิดที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้มาเอง และยินดีที่จะท�าเช่นนั้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการลดขยะพลาสติกที่ไม่จ�าเป็น มันดีส�าหรับธุรกิจรายย่อยและผู้
บริโภค"—Roberta Cruz,  
La Fruteria Produce 

"ชาว California นั้นฉลาดกว่าผู้ผลิตถุงพลาสติก โดยเฉพาะบริษัทที่มา
จากนอกรัฐ"—คณะบรรณาธิการ Sacramento Bee

ออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ให้กับข้อเสนอ 67 เพื่อปกป้องความส�าเร็จของ 
California ในการลดขยะและของเสียจากถุงพลาสติก 

DOLORES HUERTA, ผู้ร่วมสถาปนา 
United Farm Workers 

SAM LICCARDO, นายกเทศมนตร ี
เมือง San Jose 

MARY LUÉVANO, กรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการชายฝั่ง California 




