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ร่างกฎหมาย วางมาตรฐานใหมส่�าหรับบรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	
หา้มการขายผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บังคับ	บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน12

★  ขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 12  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 12  ★

รา่งกฎหมาย	12	เป็นการทรยศทีโ่หดรา้ยตอ่สตัวแ์ละผูล้ง
คะแนนเสยีง
ขอ้โตแ้ยง้รา่งกฎหมาย	12	มแีตค่วามซ�้าซาก	และกเ็ลีย่งการ
พาดพงิถงึ	United	Egg	Producers	การยอมรับกรงถงึอยา่ง
นอ้ยในปี	2022	อนุญาตพิืน้ทีต่อ่แมไ่กเ่พยีงแคห่นึง่ตารางฟตุ	
หรอืการเฉพาะเจาะจงอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการเขา้เสนอชือ่กฎหมาย
โดยประชาชนทีท่�าจรงิ	ๆ
กลา่วอกีนัยหนึง่	Humane	Society	of	the	United	States	ที่
อือ้ฉาวไดก้ลบัมาใชเ้ทคนคิเกา่	ๆ
กลุม่เดยีวกนัทีก่ลา่ววา่	แมไ่กข่องรัฐ	California	จะอยูโ่ดย
ปลอดกรงในปี	2015	ซึง่	Michael	Vick	จะเป็น	“เจา้ของสตัว์
เลีย้งทีด่”ี	ทีน่�ามาใชท้ี	่SeaWorld	และสญูเสยีไปหลายลา้น
ดอลลารใ์นคดคีวามตาม	กฎหมาย	Racketeer	Influenced	and	
Corrupt	Organizations	Act	ไดก้ลบัมาแลว้
HSUS	คอืการสญัญาอกีครัง้ทีจ่ะหา้มใชก้รงในโรงงานผลติไข—่
ถงึเเมว้า่ไดใ้ชเ้วลาทศวรรษทีผ่า่นมาอา้งอยา่งมชีือ่เสยีงวา่ไดท้�า
แลว้!
ในขณะทีพ่วกเขาก�าลงัโจมตผีูแ้จง้ขอ้มลูแกส่าธารณะวา่บรษัิท
ตนกระท�าขดัตอ่กฎหมาย
“เรารูเ้มือ่องคก์รการกศุลลม้เหลวในภาระผกูพันขัน้พืน้ฐาน

ทีส่ดุของความไวว้างใจ	แทนทีจ่ะโจมตผีูห้ญงิทีเ่คยถกูท�ารา้ย	
HSUS	ควรเปลีย่นวฒันธรรมของตนเอง”—องคก์รสตรแีหง่ชาติ
เมือ่ผูห้ญงิระดมพลตอ่ตา้นวฒันธรรมทีเ่ป็นพษิใน	HSUS	มี
สาเหตมุาจากขอ้กลา่วหาหลายประการเกีย่วกบัการลว่งละเมดิ
ทางเพศและการประพฤตผิดิตอ่หวัหนา้สถาปนกิของรา่งกฎหมาย	
12	ซึง่ตอนนีเ้ป็นอดตี	CEO	คอื	Wayne	Pacelle	การตอบสนอง
แรกของ	HSUS	คอืการสงใสในความซือ่สตัยส์จุรติของผูห้ญงิ
ตอนนีย้ทุธวธินัีน้ก�าลงัถกูน�ามาใชต้อ่ตา้นจติส�านกึของผู ้
สนับสนุนสตัวท์ีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย	12
ความเป็นจรงิทีไ่มส่ามารถหลกีหนไีดค้อื:	หากไมใ่ชเ่พราะความ
ละเลยของ	HSUS	แลว้	แมไ่กใ่นรัฐ	California	จะปลอดกรงใน
เวลานี	้อยา่ตกหลมุพรางกบักลลวงเดมิ	ๆ—ถงึสองครัง้
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON,	สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษา
ชาว	California	ทีต่อ่ตา้นความโหดรา้ย	กรงขงั	และการฉอ้โกง
ERIC MILLS,	ผูป้ระสานงาน
การด�าเนนิการเพือ่สตัว	์(Action	for	Animals)
PETER T. BROWN,	สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษา
เพือ่นของสตัว์

รับ	รา่งกฎหมาย	12—หยดุการทารณุกรรมสตัว์
สมาคมมนุษยแ์หง่สหรัฐอเมรกิา	สมาคมอเมรกินัเพือ่การป้องกนั
การทารณุกรรมสตัว	์(ASPCA)	และเกอืบ	500 สตัวแพทยรั์ฐ	
California	สนับสนุนรา่งกฎหมาย	12
การลงคะแนนเสยีง	รับ	ชว่ยป้องกนัลกูววั	แมส่กุร	แมไ่กท่ีก่�าลงั
วางไข	่จากการทีต่อ้งถกูอดัอยูภ่ายในกรงขนาดเล็กทัง้ชวีติ	รา่ง
กฎหมายจะก�าจัดผลติภณัฑท์ีไ่รม้นุษยธรรมและไมป่ลอดภยั
จากสตัวท์ีถ่กูทารณุกรรมเหลา่นีอ้อกจากตลาดในรัฐ	California	
การลงคะแนนเสยีง	รับ	ชว่ยลดความเสีย่งของผูป่้วยจากอาหาร
เป็นพษิ	และมลพษิโรงงานฟารม์	และชว่ยครอบครับเกษตรกร
ลงคะแนนเสยีง	รับ	กบัรา่งกฎหมาย	12	เพือ่:
ป้องกนัการทารณุกรรมสตัว	์เป็นความโหดรา้ยทีก่กัขงัลกูววัไว ้
ในกรงเล็ก	ๆ	แยกลกูววัออกไปจากแมข่องมนัหลงัจากเกดิมาได ้
ไมน่าน	ลกูววัถกูกกัขงัดว้ยวธิทีารณุกรรม	จนกระทัง่มนัถกูสง่ไป
ฆา่—ดว้ยอายเุพยีงแคส่ีเ่ดอืน
แมส่กุรไมค่วรถกูขงัในกรงเหล็กขนาดเล็กทีแ่ทบจะขยบัตวัไมไ่ด	้
แมส่กุรถกูตดิกบั	บงัคบัใหอ้ยูใ่นพืน้ทีข่นาดเล็กนีเ้ป็นเวลาเกอืบสีปี่
เป็นสิง่ผดิทีจ่ะยดัแมไ่กไ่วใ้นกรงลวดทีแ่ออดัตลอดชวีติของมนั	
แมไ่กถ่กูบงัคบัใหก้นิ	นอน	ถา่ย	และวางไขใ่นพืน้ทีข่นาดเล็กที่
เดยีวกนัทกุ	ๆ	วนั
ปกป้องครอบครัวของพวกเราจากอาหารเป็นพษิและมลพษิ
โรงงานฟารม์	ในทศวรรษทีผ่า่นมา	มกีารเรยีกคนืไขท่ีเ่กดิ
จากไกท่ีถ่กูขงัเกอืบรอ้ยลา้นฟองเนือ่งจากพวกมนัเป็นพาหะ
น�าพาเชือ้อนัตรายถงึชวีติ	Salmonella	การศกึษาวจัิยทาง
วทิยาศาสตรซ์�า้กนัหลายครัง้พบวา่การกกัสตัวไ์วใ้นทีเ่ล็ก	กรง
สกปรก	เพิม่ความเสีย่งของอาหารเป็นพษิ	แมแ้ต	่Poultry 
World	สือ่ส ิง่พมิพท์ีเ่ป็นผูน้�าทางดา้นอตุสาหกรรมไขก่ย็อมรับ
วา่	“Salmonella เจรญิเตบิโตดใีนเลา้ทีม่กีรง”
น่ันคอืเหตผุลวา่ท�าไมทัง้ศนูยค์วามปลอดภยัของอาหาร (Center 
for Food Safety)	และ	สนันบิาตผูบ้รโิภคแหง่ชาต	ิ(National 
Consumers League)	สนับสนุนให	้รับ	รา่งกฎหมาย	12
สมาคมสาธารณสขุอเมรกินั (The American Public Health 
Association)	เรยีกรอ้งใหม้กีารเลือ่นการด�าเนนิการกกัขงัสตัว์
ใหมไ่วช้ัว่คราว	เพราะพวกมนักอ่มลพษิทางอากาศและน�้าใตด้นิ	
และลดคณุภาพชวีติของเจา้ของบา้นในบรเิวณใกลเ้คยีง

ชว่ยครอบครัวเกษตรกร	และท�าใหเ้ศรษฐกจิรัฐ	CALIFORNIA	
โตขึน้	ฟารม์ขนาดใหญข่งัสตัวเ์ลีย้งเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยและผลกัดนั
ใหค้รอบครัวเกษตรกรออกจากธรุกจิ	โดยการลงคะแนนเสยีง	รับ	
รา่งกฎหมาย	12	เราสามารถสรา้งมาตรฐานทีเ่หมาะสมทีท่�าให ้
ครอบครับเกษตรกรคงอยูต่อ่ไปในธรุกจิ—และใหพ้วกเขาเตบิโต
ขึน้	เพราะฟารม์แบบไมม่กีรงจา้งคนงานมากกวา่	ขอ้เสนอนีจ้ะ
สรา้งงานมากขึน้ส�าหรับครอบครับเกษตรกรทีท่�างานหนัก
น่ันคอืเหตผุลวา่ท�าไมครอบครัวเกษตกรในรัฐ California	และ	
สมาคมแรงงานฟารม์ (United Farm Workers)	สนับสนุนรา่ง
กฎหมาย	12
การปฏริปูทีอ่าศยัสามญัส�านกึ
•	 รา่งกฎหมาย	12	เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกฎหมายวา่ดว้ย
ความโหดรา้ยตอ่สตัวม์านานนับสบิปี	และใหร้ะยะเวลาเปลีย่นผา่น
มากพอส�าหรับผูผ้ลติเพือ่เปลีย่นไปใชก้ารเลีย้งแบบปลอดกรง
•	บรษัิทอาหารรายใหญก่วา่	200	บรษัิท	อยา่ง	Walmart, 
McDonald's, Taco Bell, Burger King, Safeway, 	และ	Dollar 
Tree	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑป์ลอดกรง
•	 รัฐนับสบิไดผ้า่นกฎหมายทีก่ลา่วถงึการกรงขงัโหดรา้ยของ
สตัวใ์นฟารม์
•	 การลงคะแนนเสยีง	รับ	ไดรั้บการสนับสนุนโดยผูน้�าศาสนา	
Catholic, Presbyterian, Episcopal, Methodist, Jewish, 
Evangelical	และ	Unitarian	และศนูยพั์กพงิสตัวใ์นรัฐ California
เราไมอ่ยากบงัคบัใหส้นัุขหรอืแมวของเราอาศยัอยูใ่นกรงขงัที่
สกปรกและมขีนาดเล็กตลอดชวีติของมนั	ดงันัน้เราจงึไมค่วร
ยอมใหส้ตัวใ์ด	ๆ	ตอ้งทนกบัความทกุขเ์ชน่นี	้สตัวท์กุชนดิรวม
ถงึสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ควรไดรั้บความคุม้ครองจากความโหดรา้ย
และการทารณุสตัว์
www.YesOn12CA.com
CRYSTAL MORELAND,	ผูอ้�านวยการรัฐ	California
สมาคมมนุษยธรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา	(The	Humane	Society	
of	the	United	States)
DR. JAMES REYNOLDS,	DVM, MPVM, DACAW, ศาสตรา
จารยเ์เหง่	Large	Animal	Medicine	and	Welfare	Western	
University	College	of	Veterinary	Medicine
ANDREW DECORIOLIS,	ผูอ้�านวยการของ	โครงการยทุธศาสตร์
และขอ้ตกลง	Farm	Forward
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วางมาตรฐานใหมส่�าหรับบรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	
หา้มการขายผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บังคับ	บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

12
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 12  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 12  ★

รับ	รา่งกฎหมาย	12	เพือ่หยดุการทารณุกรรมและการปฏบิต้ติอ่
สตัวใ์นฟารม์อยา่งไรม้นุษยธรรม	น่ันคอืเหตผุลวา่ท�าไมเสยีงทีน่่า
เชือ่ถอืมากทีส่ดุในเรือ่งการทารณุกรรมกบัสตัว	์การเกษตรทีย่ัง่ยนื	
และความปลอดภยัดา้นอาหารถงึไดส้นับสนุน	รับ	รา่งกฎหมาย	
12:	สตัวแพทยใ์นรัฐ	California	เกอืบ	500	คน,	ครอบครัว
เกษตรกรชาว	California,	ศนูยพั์กพงิสตัวใ์นiy	California,	
ASPCA,	Humane	Society	of	the	United	States,	Center	for	
Food	Safety,	United	Farm	Workers	และ	National	Consumers	
League
กลุม่ทีไ่ดรั้บผลประโยชนค์ดัคา้นรา่งกฎหมาย	12—ทีเ่รยีกวา่	
“Humane	Farming	Association”—มปีระวตัขิองการเขา้รว่ม
ฟารม์โรงงานทีก่อ่มลพษิในการคดัคา้นกฎหมายการทารณุกรรม
สตัวแ์ละไดรั้บการสนับสนุนโดยนักสูส้ตัว	์โดยมสี ิง่พมิพใ์ตด้นิ
หนึง่อวดอา้งวา่	การโจมตอีงคก์ารการคุม้ครองสตัวข์อง	สมาคม
การท�าฟารม์ดว้ยมนุษยธรรม	(HFA)	“ชว่ยเหลอืนักเลน่ไกช่น!”
ความจรงิ:	ทศวรรษทีผ่า่นมา	ชาว	California	ไดผ้า่นกฎหมาย
ทีใ่หส้ตัวท์ีอ่ยูใ่นฟารม์มพีืน้ทีว่า่งมากขึน้อยา่งลน้หลาม	ซึง่ได ้
น�าผูผ้ลติไขแ่ละหมจู�านวนมากหนัมายกเลกิการเลีย้งในกรง	
และ	McDonald’s,	Safeway,	Burger	King,	และ	บรษัิทอืน่	ๆ	
อกีนับรอ้ยบรษัิท	เริม่ทีจ่ะเปลีย่นเป็นผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชก้รง
แตโ่รงงานฟารม์บางโรงงาน—รวมถงึพวกทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย	12—
ไดห้าชอ่งโหวท่างกฎหมาย	และยงัคงกกัขงัสตัวใ์นกรง	น่ันเป็นสิง่ที่

ท�าไมรา่งกฎหมาย 12 เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอยา่งแทจ้รงิ
รา่งกฎหมาย	12	เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บั	กฎหมายทารณุ
กรรมโดยการจัดหาการป้องกนัทีด่ขี ึน้	รวมถงึสภาพแวดลอ้มความ
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้	ความตอ้งการพืน้ทีข่ ึน้ต�า่	และเลา้ทีป่ลอดกรง	โดย
มตีารางเวลาในการท�ากจิกรรมทีป่กป้องครอบครัวเกษตรกร
อยา่งทีภ่าษาในบตัรลงคะแนนแสดงอยา่งชดัเจนวา่รา่งกฎหมาย	
12	ป้องกนัการกกัขงัแมไ่กท่ีก่�าลงัออกไขแ่ละ	ลกูววัทีเ่ลีย้งไว ้
ท�าเนือ้ลกูววั	และสกุร	อยา่งทีส่ดุ	สตัวเ์หลา่นีส้มควรไดรั้บการ
ป้องกนัจากการถกูท�าทารณุ
รับ	เพือ่การเลีย้งสตัวอ์ยา่งมมีนุษยธรรม	รับ	เพือ่ความปลอดภยั
ดา้นอาหาร	รับ	เพือ่ครอบครัวเกษตรกร	รับ	เพือ่ความเมตตาและ
สามญัส�านกึ
www.YesOn12CA.com
DR. BARBARA HODGES, DVM, MBA,	ทีป่รกึษาสตัวแพทย์
สมาคมสตัวแพทยเ์พือ่มนุษยธรรม	(Humane	Society	
Veterinary	Medical	Association)
JEFF PETERSON,	ผูจั้ดการทัว่ไป
Central	Valley	Eggs
BROOKE HAGGERTY,	กรรมการบรหิาร
สนันบิาตการปกป้องและการชว่ยเหลอืสตัว	์(Animal	Protection	
and	Rescue	League)

ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ:	ป้องกนัความโหดรา้ย	กรง	และการทจุรติ
สมาคมมนุษยธรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา	(HSUS)	ทีม่าจากพวก
ใน	DC	ก�าลงัใชเ้งนิเพือ่ใหเ้ขา้มาบนบตัรลงคะแนนของรัฐ	
California	อกีครัง้	โดยการหลอกลวงผูล้งคะแนนเสยีง	พลกิ
ปัญหาเรือ่งกรงและกกัขงัไกท่ีก่�าลงัวางไขนั่บลา้นตวัอยา่งถาวร
ขอ้เสนอ	“ปลอดกรง”	ไดรั้บการสง่เสรมิอยา่งผดิ	ๆ	อนัทีจ่รงิ
แลว้รา่งกฎหมาย	12	ท�าใหถ้กูกฎหมายในการยงัคงใชก้รงใน
โรงงานผลติไขอ่ยา่งตอ่เนือ่งไปอกีหลายปีทีจ่ะมาถงึ
รา่งกฎหมาย	12	เป็นผลมาจากการเป็นพันธมติรประชาสมัพันธ์
ระหวา่ง	HSUS	และโรงงานไขข่องสมาคมการคา้แหง่ชาต	ิซึง่
คอื	สมาคมผูผ้ลติไข	่(United	Egg	Producers)
เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้า่ยผูเ้สยีภาษีอากรพวกเขาก�าลงัใช ้
กระบวนการเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนของรัฐ	
California	เพือ่แทนทีก่ฎหมายเกีย่วกบัฟารม์ของเราโดยอาศยั
หลกัเกณฑข์อง	United	Egg	Producers
รา่งกฎหมาย	12	ท�าใหก้ารใชก้รงอยา่งโหดรา้ยของชาว	
California	ถกูลงคะแนนหา้มใชอ้ยา่งทว่มทน้เมือ่สบิปีทีแ่ลว้
กฎหมายปัจจบุนัของรัฐ	California	(รา่งกฎหมาย	2)	กลา่วไว ้
วา่	แมไ่กท่ีก่�าลงัวางไขต่อ้งไดรั้บพืน้ทีม่ากพอทีจ่ะ:
“. . .	กางปีกทัง้สองโดยไมต่อ้งสมัผัสดา้นขา้งของเลา้หรอืไก่
ตวัอืน่ทีก่�าลงัวางไข”่
รา่งกฎหมาย	12	จะยกเลกิกฎหมายทีต่ราโดยผูล้งคะแนนเสยีง
เพือ่ใหโ้รงงานผลติไขไ่กส่ามารถเลีย้งไกใ่นกรงหรอืพืน้ทีเ่พยีง
แคห่นึง่ตารางฟตุได ้
รา่งกฎหมาย	12	เป็นการทรยศทีโ่หดรา้ยตอ่สตัวใ์นฟารม์และผู ้
ลงคะแนนเสยีงในรัฐ	California
เนือ่งจากการรา่งทีล่ะเลยไวใ้นปี	2008	ของรา่งกฎหมาย	2	แม่
ไกท่ีก่�าลงัวางไขนั่บลา้นตวัยงัคงทกุขท์รมานในกรงของโรงงาน
ไขท่ัว่รัฐ	California
อยา่งไรกต็าม	สาธารณชนทีซ่ือ้ไขไ่ดถ้กูบอกซ�า้	ๆ	วา่รา่ง
กฎหมาย	2	“ไดห้า้ม”	กรงเหลา่นีส้�าเร็จ	ตลอดทศวรรษทีผ่า่นมา
ซึง่เป็นการกลา่วอา้งทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิของ	HSUS	มากทีส่ดุ
ตอนนี	้โดยทีป่ราศจากการกลา่ววา่	รัฐ	California	ควรจะปลอด
กรงภายในปี	2015—ผูเ้สนอกลบัมาพรอ้มกบัค�ามัน่สญัญาทีผ่ดิ
อกีหลายอยา่ง

แตค่รัง้นีพ้วกเขากลา่ววา่ชาว	California	จะตอ้งรอจนถงึปี	
2022!	และแมว้นัทีไ่มแ่น่นอน	รา่งกฎหมาย	12	ไดรั้บการเขยีน
อยา่งชดัเจนใหส้มาชกิสภานติบิญัญัตสิามารถเปลีย่นแปลงได ้
ตลอดเวลา	โดยปราศจากค�ายนิยอมของผูล้งคะแนนเสยีง
รา่งกฎหมาย	12	ไมไ่ดท้�าอะไรทีเ่ป็นการชว่ยสกุรหรอืลกูววั
เพือ่ท�าใหเ้ขา้ใจผดิ	ผูค้นเดยีวกนัทีท่�าผดิพลาดในรา่งกฎหมาย	
2	และคนทีส่ญัญาวา่รัฐ	California	จะ	“ปลอดกรง”	ในปี	2015	
ตอนนีอ้า้งวา่รา่งกฎหมาย	12	จะก�าหนดวธิปีฏบิตัขิองผูผ้ลติสกุร
และเนือ้ลกูววันอกรัฐ	ไมค่วรมใีครโดนหลอกดว้ยวธิกีารเดมิอกี
แมใ้นเหตกุารณท์ีไ่มน่่าจะเกดิขึน้วา่รา่งกฎหมายทีม่ขีอ้ยญัญัติ
บกพรอ่งตามรัฐธรรมนูญของรา่งกฎหมาย	12	ทีส่ามารถอยูร่อดได ้
ในหลายปีทีผ่า่นมาของความทา้ทายทางกฎหมาย	(การป้องกนัซึง่
มมีาในคา่ใชจ้า่ยของผูเ้สยีภาษี)	รัฐสภาไดผ้า่นการบญัญัตกิฎหมาย
ลว่งหนา้ทีจ่ะท�าใหก้ฎหมายระหวา่งรัฐทัง้หมดดงักลา่วเป็นโมฆะ
และในขณะทีก่ารอา้งวา่จะควบคมุรัฐอืน่	รา่งกฎหมาย	12	อนุญาติ
ใหม้กีารกกัขงัอยา่งโหดรา้ยของลกูววันมทีน่ีใ่นรัฐ	California!
รา่งกฎหมาย	12	คอืการแสวงหาประโยชนโ์ดยประมาท
ของกระบวนการเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนแหง่รัฐ	
California	ซึง่ไมเ่พยีงแตเ่ป็นอนัตรายตอ่สตัวเ์ลีย้งในฟารม์
เทา่นัน้	แตย่งักอ่ใหเ้กดิอนัตรายอยา่งมากตอ่กฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค	สตัว	์และสิง่แวดลอ้มทีม่อียู่
การเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนส�าหรับไขเ่น่านีค้วรได ้
รับการปฏเิสธอยา่งเด็ดขาด
คน้หาวา่เหตใุดผูค้นทีเ่กีย่วกบั	การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม
สตัว;์	เพือ่นสตัว;์	สมาคมการท�าฟารม์แบบมมีานุษยธรรม;	ชาว
แคลฟิอรเ์นยีตอ่ตา้นการทารณุกรรม	กกัขงัและการฉอ้ฉล;	และ
อืน่	ๆ	อกีมากมายทัง้หมด	คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	12
กรณุาไปที:่	www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER,	ประธาน
สมาคมการท�าฟารม์ทีม่มีนุษยธรรม	(HFA)
PETER T. BROWN,	สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษา
เพือ่นของสตัว	์(Friends	of	Animals,	FoA)
BRADLEY MILLER,	ประธาน
ชาว	California	ทีต่อ่ตา้นความโหดรา้ย	กรงขงั	และการฉอ้โกง




