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ร่างกฎหมาย วางมาตรฐานใหมส่�าหรบับรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ 
หา้มการขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบั บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน12

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
การเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหลกัในรฐั California ฟารม์
ในรัฐ California ผลติอาหาร—เชน่ ผลไม ้ผัก ถัว่ เนือ้สตัว ์
และไข—่มากกวา่ในรัฐอืน่ใด ชาว California ยงัซือ้อาหาร
ทีผ่ลติในรัฐอืน่ รวมทัง้ไขแ่ละหมสูว่นใหญท่ีพ่วกเขากนิ
อกีดว้ย กรมอาหารและเกษตรกรรมรัฐ California (CDFA) 
มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการสง่เสรมิการเกษตรใน California 
และดแูลดา้นสขุภาพสตัวแ์ละความปลอดภยัของอาหาร 
กฎหมายของรฐัหา้มการทารณุกรรมตอ่สตัว ์เป็นเวลา
กวา่ศตวรรษ รัฐไดม้กีฎหมายหา้มการกระท�าทารณุสตัวร์วม
ทัง้สตัวเ์ลีย้งในฟารม์ ตวัอยา่งเชน่ ใครกต็ามทีเ่ก็บสตัวไ์ว ้
ในพืน้ทีท่ีม่กีารปิดลอ้ม จ�าเป็นตอ้งจัดเตรยีมพืน้ทีส่�าหรับ
ออกก�าลงักายและใหส้ตัวเ์ขา้ถงึทีพั่กพงิ อาหาร และน�้า 
เนือ่งจากขึน้อยูก่บัการละเมดิขอ้ก�าหนดเหลา่นีอ้ยา่งเฉพาะ
เจาะจง ดงันัน้บคุคลอาจถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิทางอาญา
ประเภทลหโุทษหรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์ความผดิทาง
อาญาอยา่งหนึง่อยา่งใดมโีทษปรับโดยจ�าคกุ หรอืทัง้จ�าทัง้
ปรับ
แนวทางปฏบิตัขิองฟารม์สตัวม์กีารเปลีย่นแปลง มี
ความสนใจเพิม่มากขึน้ตอ่การปฏบิตัติอ่สตัวเ์ลีย้งในฟารม์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกงัวลไดรั้บการแสดงออกเกีย่วกบั
การใหส้ตัวเ์ลีย้งอยูใ่นกรงและลงั สมาคมเพือ่การเลีย้งสตัว์
หลายแหง่ไดพั้ฒนาแนวทางและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการ
ปรับปรงุการดแูลและการจัดการสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ เป็นการ
ตอบสนองบางสว่นตอ่ความกงัวลเหลา่นี ้นอกจากนีใ้นการ
ตอบสนองตอ่ขอ้กงัวลเหลา่นี ้รา้นขายของช�าทีส่�าคญัหลาย
แหง่รา้นอาหารและบรษัิทอืน่ ๆ ไดป้ระกาศวา่พวกเขาก�าลงั
ด�าเนนิการตอ่เพือ่ตอ้งการใหผู้จั้ดหาอาหารของตนใหส้ตัว์
ในฟารม์มพีืน้ทีม่ากขึน้ในการเคลือ่นทีไ่ปรอบ ๆ (ตวัอยา่ง
เชน่ โดยการซือ้ไขจ่ากเกษตรกรทีใ่ชเ้ลา้ส�าหรับแมไ่กแ่บบ 
"ปลอดกรง"เทา่นัน้) 

รา่งกฎหมาย 2 (2008) สรา้งมาตรฐานขึน้ส�าหรบัการ
เลีย้งสตัวบ์างชนดิในฟารม์ รา่งกฎหมาย 2 หา้มมใิห ้
เกษตรกรรัฐ California เลีย้งสกุรทีต่ัง้ครรภ ์เลีย้งลกูววัที่
เลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั และไกไ่ขใ่นกรงหรอืลงั ซึง่ไมอ่นุญาต
ใหพ้วกมนัขยบัไปอยา่งอสิระ นอนราบ ลกุขึน้ยนืและกาง
แขนขาของพวกมนัไดเ้ต็มที ่ภายใตร้า่งกฎหมาย 2 ทกุคน
ทีฝ่่าฝืนกฎหมายนีม้คีวามผดิตอ่ความผดิทางอาญาแบบ
ลหโุทษ 
กฎหมายของรฐัระงบัการขายไขท่ีไ่มผ่า่นมาตรฐาน
การเลีย้ง กฎหมายของรัฐทีผ่า่นหลงัรา่งกฎหมาย 
2 ท�าใหธ้รุกจิในรัฐ California ทีข่ายไขท่ีพ่วกเขารู ้
วา่มาจากแมไ่กท่ีถ่กูเลีย้งในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานส�าหรับไกไ่ขข่องรา่งกฎหมาย 2 ผดิกฏหมาย 
กฎหมายฉบบันีใ้ชก้บัไขจ่ากรัฐ California หรอืรัฐอืน่ ๆ 
ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎหมายนีม้คีวามผดิทางอาญาแบบลหโุทษ 
(กฎหมายไมค่รอบคลมุของเหลวในไขซ่ ึง่เป็นไขแ่ดงและไข่
ขาวทีถ่กูน�าออกจากเปลอืกและผา่นกระบวนการเพือ่ขาย) 

ขอ้เสนอ
สรา้งมาตรฐานขึน้ส�าหรบัการเลีย้งสตัวบ์างชนดิใน
ฟารม์ ขอ้เสนอนี ้(รา่งกฎหมาย 12) สรา้งขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่
ส�าหรับเกษตรกรเพือ่ใหม้พีืน้ทีม่ากขึน้ส�าหรับไกไ่ข ่สกุรพอ่
พันธุแ์มพั่นธุ ์และลกูววัทีเ่ลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั ขอ้ก�าหนดเหลา่
นีซ้ ึง่ใชก้บัสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ทีเ่ลีย้งในรัฐ California จะมี
การเริม่ด�าเนนิการในชว่งหลายปีตอ่ ๆ ไป รปูที ่1 แสดงขอ้
ก�าหนดเฉพาะส�าหรับสตัวแ์ตล่ะชนดิ เมือ่ขอ้ก�าหนดจะถกู
ด�าเนนิการและวธิเีปรยีบเทยีบกบักฎหมายปัจจบุนั
หา้มขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการเลีย้ง
สตัวใ์หม ่ขอ้เสนอนีย้งัท�าใหเ้ป็นเรือ่งผดิกฎหมายส�าหรับ
ธรุกจิในรัฐ California ทีจ่ะขายไข ่(รวมทัง้ของเหลวในไข)่ 
หรอืเนือ้สกุรหรอืเนือ้ลกูววัทีไ่มไ่ดป้รงุสกุ ทีม่าจากสตัวท์ี่

• วางขอ้ก�าหนดดา้นพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวข์ัน้ต�า่ใหมส่�าหรับการกกัขงั
ลกูววัทีเ่ลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั สกุรพอ่พันธุแ์มพั่นธุ ์และไกไ่ข่

• ก�าหนดใหเ้ลีย้งไกไ่ขใ่นสภาพแวดลอ้มทีไ่มถ่กูขงัในกรง 
หลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2021

• หา้มการจ�าหน่ายเพือ่การคา้บางชนดิส�าหรับผลติภณัฑ์
เนือ้สตัวแ์ละไขจ่�าเพาะทีไ่ดม้าจากสตัวท์ีถ่กูกกัขงัใน
ลกัษณะทีข่ดัตอ่กฎระเบยีบ

• นยิามการละเมดิดา้นการจ�าหน่ายวา่เป็นการแขง่ขนัทีไ่ม่
เป็นธรรม

• สรา้งการปกป้องโดยสจุรติส�าหรับผูข้ายดว้ยการมใีบรับ
รองจากผูผ้ลติวา่ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละไขเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานการขงัเลีย้งใหม่

• ก�าหนดใหรั้ฐ California ออกขอ้บงัคบัเพือ่น�าไปปฏบิตั ิ

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ย
ตอ่งบประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• มคีวามเป็นไปไดท้ีร่ายไดจ้ากภาษีรายไดข้องรัฐทีไ่ดจ้าก

ธรุกจิประเภทฟารม์สตัวจ์ะลดลง ซึง่เป็นไปไดว้า่จะไม่
เกนิหลายลา้นดอลลารต์อ่ปี

• คา่ใชจ้า่ยของรัฐมากถงึ $10 ลา้นตอ่ปีในการบงัคบัใช ้
กฎหมาย

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถดเูนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย  ต่ อ

อยูใ่นลกัษณะทีไ่มต่รงกบัขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอ การหา้ม
ขายสนิคา้นีใ้ชก้บัผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีเ่ลีย้งในรัฐ California 
หรอืนอกรัฐ การหา้มขายโดยทัว่ไปไมส่ามารถใชก้บัอาหาร
ทีม่ไีข ่หม ูหรอืเนือ้ลกูววัเป็นสว่นผสมหรอืเครือ่งประกอบ 
(เชน่ แป้งคกุกีแ้ละพซิซา่) การละเมดิขอ้ก�าหนดของเลา้
หรอืการหา้มขายอาจเป็นความผดิทางอาญาและการฝ่าฝืน
หา้มการขายอาจตอ้งไดรั้บการปรับในศาลแพง่ ขอ้เสนอ
นีย้งัตอ้งการใหก้รมอาหารและเกษตรกรรมรัฐ California 
(CDFA) และกรมสาธารณสขุของรัฐ California จัดท�าขอ้
บงัคบัเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ราคาผูบ้รโิภคมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้ ขอ้เสนอนีอ้าจสง่ผลให ้
ราคาไขไ่ก ่หม ูและเนือ้ลกูววัเพิม่ขึน้ดว้ยเหตผุลสองประการ 
ประการแรกขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลใหเ้กษตรกรจ�านวนมากตอ้ง
ปรับปรงุหรอืสรา้งเลา้ใหมส่�าหรับสตัว—์เชน่ การตดิตัง้ที่
เลีย้งแบบปลอดกรงส�าหรับไก ่ในบางกรณีเลา้เหลา่นีอ้าจมี
ราคาแพงกวา่เพือ่ใหท้�างานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ตน้ทนุทีเ่พิม่
ขึน้สว่นใหญเ่หลา่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะถกูสง่ผา่นไปยงัผูบ้รโิภคที่
ซือ้ผลติภณัฑ์
ประการทีส่องอาจตอ้งใชเ้วลาหลายปีในการทีเ่กษตรกร
ในรัฐ California และรัฐอืน่ ๆ จะสามารถเปลีย่นระบบ
เลา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอ หากใน
อนาคตเกษตรกรไมส่ามารถผลติไข ่หม ูและเนือ้ลกูววัได ้

พอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการในรัฐ 
California ขอ้บกพรอ่งเหลา่นีจ้ะท�าให ้
ราคาเพิม่ขึน้จนกวา่เกษตรกรจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได ้
ตามทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ หลายบรษัิท
ไดป้ระกาศวา่พวกเขาก�าลงัด�าเนนิการ
ตอ่เพือ่ตอ้งการใหผู้จั้ดหาอาหารของ
ตนใหส้ตัวเ์ลีย้งมพีืน้ทีว่า่งมากขึน้เพือ่
ทีจ่ะเคลือ่นทีไ่ปรอบ ๆ (เชน่ การซือ้
ไขท่ีป่ลอดกรงเทา่นัน้) ในกรณีทีเ่กดิ
เหตกุารณเ์ชน่นีก้ารเพิม่ขึน้ของราคาบาง
สว่นทีก่ลา่วถงึขา้งตน้จะเกดิขึน้ในปีตอ่ 
ๆ ไป
การลดรายไดเ้ล็กนอ้ยของรฐั 
เนือ่งจากขอ้เสนอนีจ้ะท�าใหต้น้ทนุเพิม่
ขึน้ส�าหรับเกษตรกรในรัฐ California ที่
ผลติไข ่หม ูและเนือ้ลกูววับางแหง่อาจ
เลอืกทีจ่ะหยดุหรอืลดการผลติ ในกรณี
ทีเ่กดิเหตกุารณน์ีอ้าจมรีายไดจ้ากภาษี
ของรัฐนอ้ยลงจากธรุกจิฟารม์เหลา่นีใ้น
อนาคต การลดลงทัว่รัฐน่าจะไมเ่กนิกวา่
หลายลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปี
คา่ใชจ้า่ยในการก�ากบัดแูลของรฐั 

CDFA จะมภีาระงานเพิม่ขึน้เพือ่บงัคบัใชข้อ้เสนอนี ้ตวัอยา่ง
เชน่ กระทรวงจะตอ้งตรวจสอบวา่เกษตรกรในรัฐ California 
และรัฐอืน่ ๆ ทีข่ายไปยงัรัฐ California ใชท้ีเ่ลีย้งสตัวท์ีต่รง
ตามขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอ CDFA จะตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ดว้ยวา่ผลติภณัฑท์ีข่ายในรัฐ California สอดคลอ้งกบัขอ้
ก�าหนดของขอ้เสนอ คา่ใชจ้า่ยของภาระงานเพิม่เตมินี้
อาจสงูถงึ $10 ลา้นตอ่ปี

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดั

ต ัง้ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอ
นี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/nov‑18‑gen.html เพือ่เขา้ถงึผูร้ว่ม

ใหข้อ้มลู 10 อนัดบัแรกของคณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาฉบบัเต็มของเนือ้หาของขอ้
เสนอนี ้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข 

(855) 345-3933  หรอืทา่นสามารถสง่อเีมลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

วางมาตรฐานใหมส่�าหรับบรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ 
หา้มการขายผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บังคับ บทกฎหมาย

ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

12

รปูที ่1

ความตอ้งการพืน้ทีข่ ัน้ต�า่ภายใต ้
กฎหมายปจัจบุนัและรา่งกฎหมาย 12
ตารางฟตุตอ่สตัว์

ฟารม์เลีย้งสตัว ์
กฎหมาย
ปจัจบุนัa

รา่งกฎหมาย 12a

เร ิม่ตน้ในปี 2020 เร ิม่ตน้ในปี 2022

ไกไ่ข่
 ตอ้งสามารถ

หมนุตวัได ้
อยา่งอสิระ 
นอนราบ ลกุขึน้
ยนื และกางปีก
ไดเ้ต็มที ่b

พืน้ทีว่า่ง 1 ตารางฟตุ เลา้แบบปลอดกรงc

สกุรพอ่พนัธุแ์ม่
พนัธุ ์ — พืน้ทีว่า่ง 24 ตาราง

ฟตุ

ลกูววัทีเ่ล ีย้งเป็น
เนือ้ลกูววั

พืน้ทีว่า่ง 43 ตาราง
ฟตุ

ไมเ่ปลีย่น 
(43 ตารางฟตุ)

a กฎหมายปัจจบุนัและรา่งกฎหมาย 12 ทัง้สองรวมถงึขอ้ยกเวน้บางประการส�าหรับความตอ้งการพืน้ทีข่ัน้ต�า่
b ขอ้บงัคบัของรัฐโดยทัว่ไปก�าหนดใหม้เีนือ้ที ่0.8 ตารางฟตุตอ่ไกไ่ข ่ไมม่กีฎระเบยีบทีค่ลา้ยกนัส�าหรับสกุรพอ่

พันธุแ์มพั่นธุห์รอืลกูววัทีเ่ลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั
c การปลอดกรงประกอบดว้ยระบบเลา้ในโรงเรอืนทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต ่1 ถงึ 1.5 ตารางฟตุตอ่แมไ่ก ่และใหแ้มไ่กไ่ป

ไดร้อบ ๆ ภายในโรงเรอืน




