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ร่างกฎหมาย อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ
โครงการชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีก่�าหนดไว ้
บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ1

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 1  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 1  ★
ภายใตร้า่งกฎหมาย 1 เงนิจ�านวน $4 พันลา้น ซึง่จะถกูยมืผา่น
การขายพันธบตัรจะไปสูโ่ครงการตา่ง ๆ ทีอ่าจหรอืไมอ่าจช�าระ
เงนิคนืเพือ่น�ากลบัมาใชใ้หม่
โครงการมจีดุประสงคใ์นการลดการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ 
California โดยมจี�านวนคนจ�ากดัเป็นอยา่งมาก มคีวามจ�าเป็น
ตอ้งอาศยัทางออกทีค่รอบคลมุกวา่เดมิ ลองถามผูส้มคัรเขา้ชงิ
ต�าแหน่งในส�านักงานรัฐวา่พวกเขาเสนออะไร 
ขอ้เสนอทีแ่ยม่าก 
ในปีทีผ่า่นมานี ้ผูบ้รหิารบรษัิทในรัฐ California ผลกัดนัการตรา
กฎหมายรัฐ (บญัญัตวิฒุสิภา 827) เพือ่ปลดอ�านาจของเมอืง
และเทศมณฑลในการยบัยัง้บรษัิทกอ่สรา้งรายใหญใ่นการสรา้ง
อาคารทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีวามสงูและคอนโดตา่ง ๆ ในทกุพืน้ที่
ภายในรัศมคีรึง่ไมลจ์ากศนูยก์ลางทางผา่นหรอืหนึง่ในสีไ่มล์
จากจดุจอดรถประจ�าทางทีม่อียูใ่นปัจจบุนัหรอืทีจ่ะมขี ึน้
ภายใตร้า่งกฎหมายนี ้แมแ้ตท่ีจ่อดรถในสถานทีก่ไ็มต่รงตาม
เงือ่นไข!

เชน่ พืน้ทีม่ากกวา่ 90% ของ San Francisco กจ็ะตกอยูภ่าย
ใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอาคารสงูดงักลา่ว
โปรดค�านงึ: แมว้า่รา่งกฎหมายวฒุสิภา 827 ไมไ่ดรั้บการเห็น
ชอบในเดอืนเมษายน SB 827 (หรอืรา่งกฎหมายทีค่ลา้ยกนั) ก็
ยงัคงสามารถไดรั้บความเห็นชอบและลงนามตราเป็นกฎหมาย
ไดภ้ายหลงัการเลอืกตัง้ในเดอืนพฤศจกิายน 2018 และกอ่นที่
ทา่นเองจะรูต้วั 
กฎหมายทีเ่สนออาจถกูยบัยัง้โดยการลงประชามตทิัว่ประเทศ 
(ค�ารอ้งและตอ่มาเป็นการลงคะแนนเสยีง)
นีค่อืแนวทางทีด่ยี ิง่กวา่:
เพิม่ทีพั่กอาศยัระหวา่งพืน้ทีต่ามความเหมาะสม แตม่เิชน่นัน้
ตอ้งควบคมุศนูยก์ลางทางธรุกจิใหมใ่นเขตทีม่พีืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบั
บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัใหม่
พนักงานหลายคนกจ็ะสามารถเดนิเทา้ กระโดด สเกต็ หรอืขี่
จักรยานไปท�างานได ้
GARY WESLEY 

การรับรา่งกฎหมาย 1 หมายถงึการคลีค่ลายวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัทีส่ง่
ผลกระทบหนักตอ่ชาว California และสง่ผลกระทบตอ่ทหารผา่นศกึ 
ครอบครัวทีท่�างานหนัก ผูส้งูอาย ุและผูท้พุพลภาพ
รา่งกฎหมาย 1 คอืรา่งกฎหมายเดยีวทีแ่กไ้ขปัญหาการขาดแคลนที่
อยูอ่าศยัโดยตรง โดยการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พงไดโ้ดย
ไมม่กีารขึน้ภาษี
รับ รา่งกฎหมาย 1 หมายถงึการมทีีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับทหารผา่นศกึษา
และการใหค้วามชว่ยเหลอืใหก้บัผูท้ีก่�าลงัตอ่สูด้ ิน้รนมากทีส่ดุโดย:
• การลงทนุ $1 พันลา้นเพือ่ชว่ยเหลอืทหารผา่นศกึษาใหม้ทีีอ่ยู่

อาศยั
• การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมแ่ละบา้นฉุกเฉนิส�าหรับเด็กและครอบครัว

ไรบ้า้น
• การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีร่องรับหลายครอบครัวส�าหรับครอบครัวที่

ท�างานและสรา้งโอกาสในการเป็นเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยั
• การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมท่ีร่องรับผูท้พุพลภาพและเหยอืความ

รนุแรงภายในครอบครัว
“เราสามารถรว่มกนัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พงเพือ่ชว่ยเหลอืผู ้
ทีม่คีวามจ�าเป็น รวมถงึเยาวชนอปุถมัป์และประชาชนผูส้งูวยัทีม่รีาย
ไดต้�า่”—สมาชกิวฒุสิภา Jim Beall รา่งกฎหมาย 1 ผูเ้ขยีน ประธาน
คณะกรรมการทีอ่ยูอ่าศยัและการคมนาคมแหง่วฒุสิภา
ใหเ้กยีรตทิหารผา่นศกึดว้ยทีอ่ยูอ่าศยั
การรับรา่งกฎหมาย 1 หมายถงึการอทุศิเงนิจ�านวน $1 พันลา้นให ้
กบัทีอ่ยูอ่าศยัของทหารผา่นศกึโดยเฉพาะ โดยการมอบโอกาส
ในการเป็นเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัและบา้นใหมใ่หก้บัทหารผา่นศกึภาย
ใตโ้ครงการสนิเชือ่บา้น CalVet ทีไ่ดช้ว่ยเหลอืทหารผา่นศกึและ
ครอบครัวพวกเขาจ�านวน 423,000 คน รา่งกฎหมาย 1 ใหเ้กยีรติ
ทหารผา่นศกึโดยชว่ยใหพ้วกเขามทีีอ่ยูอ่าศยัหลงัจากกลบัมาจาก
การประจ�าการ
รัฐ California มจี�านวนประชากรทหารผา่นศกึทีไ่รบ้า้นมากทีส่ดุ
ในประเทศ และภาวะไรบ้า้นคาดวา่จะสงูขึน้ในทศวรรษขา้งหนา้
ในบรรดาทหารผา่นศกึทีเ่คยประจ�าการในอรัิกและอฟักานสิถาน 
ทหารผา่นศกึทีป่ระสบปัญหาดา้นสขุภาพและปัญหาสขุภาพจติจาก
ชว่งปฏบิตัหินา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะประสบภาวะไรบ้า้นในระยะยาว
“บา้นทีป่ลอดภยั มัน่คง และราคาไมแ่พงคอืวธิทีีเ่ราสามารถใหก้าร
สนับสนุนตลอดชวีติกบัทหารผา่นศกึและครอบครัวในทกุรุน่ ทีอ่ยู่
อาศยัทีร่าคาไมแ่พงส�าหรับทหารผา่นศกึเปิดโอกาสสูค่วามฝันของ
อเมรกินัชนทีก่ารเสยีสละของพวกเขาไดส้รา้งโอกาสนีข้ ึน้มา” 
—Gerald G. Wilson, อดตีผูบ้งัคบับญัชาการรัฐ, ทหารผา่นศกึ
อเมรกินัผูท้พุพลภาพ, กระทรวงรัฐ California 

ครอบครัวทีท่�างานหนักอาศยัอยูใ่กลท้ีท่�างาน 
รา่งกฎหมาย 1 จะสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาไมแ่พงส�าหรับผูท้ีท่�างาน
หนัก เชน่ ผูช้ว่ยพยาบาล พนักงานรา้นขายของช�า และผูช้ว่ยคร ู
เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถอาศยัอยูใ่นชมุชนทีเ่ขาท�างาน โดยยงัมเีงนิ
เหลอืส�าหรับอาหารและการดแูลเด็ก
การบรรเทาวกิฤตภิาวะไรบ้า้น 
รา่งกฎหมาย 1 จะแกไ้ขปัญหาภาวะไรบ้า้นทีส่งูขึน้ในชมุชนของเรา 
ครอบครัวทีส่ถานะยากไรต้อ้งอาศยัอยูใ่นรถหรอืทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีวาม
แออดัมากกวา่ปกตถิงึสองหรอืสามเทา่ ครอบครัวทีไ่มม่ทีางเลอืกอืน่
ตอ้งหนัไปพึง่ทีพั่กอาศยัทีแ่ออดั 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและราคาไมแ่พงส�าหรับเหยือ่ความรนุแรง
ภายในครอบครัว 
“ความรนุแรงภายในครอบครัวเกดิขึน้ในทีล่บั บอ่ยครัง้ไมป่รากฏให ้
เห็น สถานการณบ์งัคบัใหเ้หยือ่และเด็กหลายคนตอ้งอาศยัอยูใ่น
สภาวะอนัตราย ทีพั่กอาศยัฉุกเฉนิไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการ
และวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัท�าใหค้วามเสยีหายยิง่รนุแรงขึน้ ความสามารถ
ในการอาศยัอยูใ่นบา้นทีม่ัน่คงและราคาไมแ่พงจะน�ามาซึง่ความ
ปลอดภยัและการรักษาเยยีวยาผูร้อดชวีติและครอบครัว”—Kathy 
Moore, ความรว่มมอืในการยตุคิวามรนุแรงภายในครอบครัวรัฐ 
California 
การกระตุน้เศรษฐกจิ 
รา่งกฎหมาย 1 คาดวา่จะสรา้งงานกวา่หลายหมืน่ต�าแหน่ง
และกระตุน้เศรษฐกจิรัฐ California  ผูน้�าทางธรุกจิเลอืก รับ 
รา่งกฎหมาย 1 เพราะวา่รัฐ California ตอ้งเริม่สรา้งสถานทีร่าคา
ไมแ่พงส�าหรับแรงงานของเราและรักษาสภาวะการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิของรัฐ
การสนับสนุนทีก่วา้งขวาง 
ทหารผา่นศกึ, Habitat for Humanity, ผูร้อดชวีติจากความรนุแรง
ภายในครอบครัว, ผูส้งูอาย,ุ ผูน้�าทางธรุกจิและการรักษาพยาบาล 
เห็นดว้ย: รา่งกฎหมาย 1 ชว่ยสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พงอนั
เป็นทีต่อ้งการของชมุชนเรา 
www.vetsandaffordablehousingact.org 
GERALD G. WILSON, อดตีผูบ้งัคบับญัชาการรัฐ
ทหารผา่นศกึอเมรกินัผูท้พุพลภาพ, กระทรวงรัฐ California 
SHARON ELLIS, ประธาน
Habitat for Humanity รัฐ California  
GARY PASSMORE, ประธาน
สภาผูส้งูอายรัุฐ California  
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อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ 
โปรแกรมชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัยทีก่�าหนดไว ้

บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

1
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 1  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 1  ★

รา่งกฎหมาย 1 มคีวามส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการจัดการวกิฤตทิี่
อยูอ่าศยัในรัฐ California 
ทหารผา่นศกึ ครอบครัวทีท่�างาน คนทีป่ระสบภาวะไรบ้า้น ผู ้
สงูอาย ุผูท้พุพลภาพ สตรทีีห่ลบหนจีากความรนุแรงภายใน
ครอบครัว และคนอกีหลายกลุม่ทีก่�าลงัตอ่สูเ้พือ่ราคาทีอ่ยูอ่าศยั
ทีไ่มแ่พงได ้
ทหารผา่นศกึทีก่ลบัมาบา้นหลงัจากรับใชช้าตไิมส่ามารถหาที่
อยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พง 
ผูท้ีท่�างาน เชน่ ผูช้ว่ยพยาบาล พนักงานรา้นขายของช�า และ
ผูเ้กษียณอายทุีม่รีายไดค้งทีต่อ้งตอ่สูใ้นแตล่ะเดอืนเพือ่ทีอ่ยู่
อาศยัของตน 
เราเพยีงตอ้งเพิม่ทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและราคาไมแ่พงใหม้าก
ขึน้ส�าหรับชาว California และนีค่อืสิง่ทีร่า่งกฎหมาย 1 จะกระท�า 
การรับรา่งกฎหมาย 1 จะเพิม่ทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและราคาไม่
แพงโดยไมเ่พิม่ภาษี
อยา่หลงเชือ่ รา่งกฎหมาย 1 ไมใ่ชภ่าษีทรัพยส์นิ 
เงนิ $1 พันลา้นของรา่งกฎหมาย 1 จะอทุศิใหก้บัสนิเชือ่ทีอ่ยู่
อาศยัทีร่าคาไมแ่พงส�าหรับทหารผา่นศกึและครอบครัว ซึง่พวก
เขาจะช�าระคนืในอนาคต สว่นทีเ่หลอืของรา่งกฎหมาย 1 จะได ้
รับการครอบคลมุโดยกองทนุรัฐทีม่อียู ่
รา่งกฎหมาย 1 จะชว่ยใหรั้ฐ California ใชป้ระโยชนจ์าก
กองทนุทีอ่ยูอ่าศยัของรัฐ โดยจะไดเ้งนิเกอืบ $3 จากทกุหนึง่
ดอลลารท์ีเ่ราลงทนุจากรา่งกฎหมาย 1 

รา่งกฎหมาย 1 จะสรา้งบา้นและชว่ยชวีติคน 
รัฐ California คอืบา้นของประชากรทีไ่รบ้า้นทัง้หมดกวา่หนึง่ใน
สีข่องประเทศและมจี�านวนทหารผา่นศกึและเยาวชนทีป่ระสบ
ปัญหาภาวะไรบ้า้นมากทีส่ดุ เราสามารถท�าไดด้กีวา่นี ้
รา่งกฎหมาย 1 จะชว่ยบรรเทาวกิฤตภิาวะไรบ้า้นและจะเป็นการ
ใหเ้กยีรตทิหารผา่นศกึของเราโดยการใหบ้า้นทีป่ลอดภยัและ
ราคาไมแ่พง 
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 1 เพือ่แกไ้ขวกิฤตทิีอ่ยู่
อาศยัทีร่นุแรงของรัฐ California และชว่ยรับประกนัการมี
บา้นทีป่ลอดภยัและราคาไมแ่พงอยา่งไมแ่พงไดส้�าหรับชาว 
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นีค่อือกีหนึง่ขอ้เสนอพันธบตัรผกูพันทัว่ไป ขอใหผู้ม้สีทิธิอ์อก
เสยีงเลอืกตัง้อนุญาตใหรั้ฐ California กูย้มืเงนิเพิม่โดยการ
ขาย “พันธบตัร” ซึง่จะตอ้งช�าระคนืพรอ้มดอกเบีย้ (อาจผา่น
ภาษีทรัพยส์นิทีส่งูกวา่) โดยปกตจิะใชเ้วลาหลายสบิปี ฉันบอก
วา่ “อาจเป็นได”้ เพราะบางครัง้เงนิทีไ่ดจ้ากการท�าพันธบตัร
จะใชส้�าหรับการจัดหาเงนิทนุ แตไ่ดรั้บการช�าระคนืโดยผูรั้บ
โครงการ—เชน่เจา้ของบา้นภายใตโ้ครงการสนิเชือ่บา้นฟารม์
ของ Cal-Vet
ขอ้เสนอพันธบตัรน�าเสนอหลายค�าถาม: 
1. รัฐบาลมหีนีอ้ยูแ่ลว้มากเทา่ไร 
2. คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีค่าดหวงัของขอ้เสนอตอ่สาธารณชนคอื

เทา่ไร 
3. การใชเ้งนิทีเ่สนอนีม้กีารระบไุวห้รอืไม ่
4. การใชข้อ้เสนอทีเ่หมาะสม—เป็นทีย่อมรับหรอืใหส้ ิง่อืน่ ๆ ที่

จ�าเป็นหรอืทีต่อ้งการ 
5. ผูล้งคะแนนเสยีงควรด�าเนนิโครงการตอ่ไปในการจา่ยภาษี

ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้หรอืไม ่ในเมือ่ระบบภาษีทรัพยส์นิของรัฐ 
California นัน้ชา่งไมย่ตุธิรรม 

รัฐ CALIFORNIA มรีะบบภาษีทรัพยส์นิไมย่ตุธิรรม 
ในปี 1978 ผูล้งคะแนนเสยีงในรัฐ California ไดใ้หก้ารรับรอง

การเขา้เสนอชือ่โดยประชาชนของผูล้งคะแนนเสยีง เรยีกวา่รา่ง
กฎหมายที ่13 การเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนดงักลา่ว
ไดเ้พิม่บทบญัญัตใิหรั้ฐธรรมนูญแหง่รัฐ California เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิ “การประเมนิอกีครัง้” ของอสงัหารมิทรัพยจ์นกวา่จะมี
การเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรงุใหม่
รา่งกฎหมาย 13 ไดป้กป้องเจา้ของอสงัหารมิทรัพยจ์ากการเพิม่
ภาษีทีส่งูขึน้ตามมลูคา่ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ แตก่ย็งัไดส้รา้งระบบ
ทีเ่จา้ของบา้นคนใหมส่ามารถจา่ยได ้10-20 ครัง้ ไดม้ากกวา่
เพือ่นบา้นของพวกเขาทีม่ทีรัพยส์นิเหมอืนมคีา่แตไ่ดรั้บมานาน
แลว้
นอกจากนี ้เนือ่งจากสถานทีใ่หบ้รกิารทางธรุกจิสามารถ
และมกัใหเ้ชา่ (แทนการขาย) ขอ้เสนอที ่13 ไดน้�าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่องภาระภาษีทรัพยส์นิโดยรวมจากธรุกจิ
ใหก้บัเจา้ของบา้น
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนควรรับภาระในการอธบิาย
วา่เหตใุดจงึสมควรไดรั้บการสนับสนุน—ทีม่คีา่ใชจ้า่ยเต็มรปูแบบ 
ทางเลอืกทีพ่รอ้มใชง้าน ความจ�าเป็นและความตอ้งการอืน่ ๆ
ในกรณีนี ้ผูเ้สนอควรใชข้อ้โตแ้ยง้ของตนเพือ่ตอบค�าถาม 1-5 
ขา้งตน้ 
GARY WESLEY




