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ร่างกฎหมาย อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง	ๆ	ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา	การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า	พันธุป์ลา	สตัวป่์า	การขนสง่น�้า	และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ	บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน3

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 3 ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 3  ★
“รักษาแหลง่น�้าทีป่ลอดภยั	เชือ่ถอืได	้และสะอาด”	ขอ้โตแ้ยง้
ของผูส้นับสนุนกลา่วไว	้	แตเ่งนิทีโ่ยนลงไปในรา่งกฎหมาย
จ�านวนมากนัน้	ไมไ่ดช้ว่ยผลติน�้าใหมอ่อกมาแมแ้ตห่ยดเดยีว	
น�้าใหมม่าจากฟ้า	คอืน�้าฝนในพืน้ทีต่�า่	และหมิะบนภเูขา	ทาง
เดยีวทีเ่ราจะกกัเกบ็และจัดเกบ็น�้าฝน	หรอืหมิะทีล่ะลายไดค้อื
การสรา้งเขือ่นในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมบนแมน่�้าสายหลกัของเรา	
รา่งกฎหมาย	3	ไมม่เีงนิใหแ้มแ้ตเ่ขือ่นเดยีว
ไมเ่พยีงเทา่นัน้	แตเ่ขือ่นถกูถมดว้ยโคลน(หนิและดนิ)ทลีะนอ้ย	
นาน	ๆ	ไป	เขือ่นจะสามารถกกัเกบ็น�้าไดน้อ้ยลง	เป็นอนัตราย
ถา้เขือ่นพัง	และใชเ้วลาและเงนิในการเอาโคลนออก	เขือ่น
เกา่	ๆ	บางเขือ่นตอ้งถกูรือ้ออกดว้ยสาเหตเุหลา่นี	้รา่งกฎหมาย	
3	ใหเ้งนิเพือ่น�าเอาโคลนออกจากเขือ่นหนึง่เขือ่นเพยีงเขือ่น
เดยีว	หมวดอืน่	ๆ	ของขอ้เสนอนีร้ะบไุวจ้�าเพาะวา่หา้มการใชเ้งนิ
ทนุในการเอาโคลนออก—ขอ้จ�ากดัทีไ่มม่เีหตผุลหากเราก�าลงั
พยายามทีจ่ะกกัเก็บน�้า	

รา่งกฎหมาย	3	อา้งวา่จะชว่ยแกห้นึง่ในปัญหาหลกัของรัฐ	
California—คอืการขาดแคลนน�้าทีเ่รือ้รัง	อยา่หลงผดิ	ไมม่สีว่น
ใดของขอ้เสนอนีท้ีจ่ะท�าดงักลา่วใหส้�าเร็จได	้ซึง่คอืแผนการ
เพือ่รวบรวมเงนิจ�านวนมากเพือ่ผลประโยชนพ์เิศษ
เรา	ลกูของเรา	และหลานของเรา	จะตอ้งรับภาระนี้
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รา่งกฎหมาย	3	ตอบสนองความตอ้งการเรง่ดว่นและจ�าเป็นของ
รัฐ	California	ในการรักษาน�้าประปาทีป่ลอดภยั	เชือ่ถอืได	้และ
สะอาด	ดว้ยการ
•	 ปรับปรงุการเตรยีมรับมอืภยัแลง้ในระยะยาว
•	 จัดหาน�้าดืม่ทีป่ลอดภยัใหแ้กช่าว	California	นับลา้น	รวมถงึ
ผูท้ีอ่าศยัในชมุชนดอ้ยโอกาส

•	 เพิม่ปรมิาณการไหลของน�้าจากภเูขาทีเ่ราสามารถกกัเกบ็และ
น�าไปใชไ้ด ้

•	 ซอ่มแซมคลองทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่ทดน�้าเขา้ไปเลีย้งพชืผล
ทีเ่ป็นอาหารของเรา

•	 ซอ่มเขือ่น	Oroville	และเขือ่นอืน่	ๆ	เพือ่ใหป้ระชาชน
ปลอดภยัและกกัเก็บน�้าไดม้ากขึน้

•	 ปรับปรงุคณุภาพน�้าจากน�้าใตด้นิ	แมน่�้า	ทะเลสาบ	และล�าธาร
•	 ใชน้�้ารไีซเคลิทีท่�าใหบ้รสิทุธเ์พือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมและรักษา
ภมูทิศัน์

เราจะตอ้งรักษาน�้าประปาในอนาคตของรัฐของเรา	โดยการ
ลงทนุในการอนุรักษ์น�้าอยา่งตอ่เนือ่ง	การรไีซเคลิ	คลอง	ทอ่สง่	
และสถานทีเ่กบ็รักษาน�้า
“รัฐ	California	จะตอ้งเตรยีมพรอ้มรับภยัแลง้	และอทุกภยั	ที่
หลกีเลีย่งไมไ่ดค้รัง้ตอ่ไป	ซึง่จะแยล่งเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศ	รา่งกฎหมาย	3	จะเตรยีมรัฐ	California	ใหพ้รอ้ม
ส�าหรับการเปลีย่นแปลงในการประปา	คณุภาพน�้า	และอทุกภยั	
อนัเป็นการลงทนุในการอนุรักษ์	และรไีซเคลิน�้า”	—	Betty 
Andrews วศิวกรทรัพยากรน�้า
“รา่งกฎหมาย	3	จะปรับปรงุคณุภาพน�้าในทะเล	ทะเลสาบ	
แมน่�้า	และล�าธารของเรา	และปกป้องถิน่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิอง
ปลา	นก	และสตัวป่์าของรัฐ	California”—ศาสตราจารย	์Peter	
Moyle	นักวทิยาศาสตรช์วีวทิยา
“ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิ�าใหก้ารประปาของเราอยูใ่นความเสีย่ง	
ดว้ยการปรับปรงุสถานทีด่า้นการประปาของเรา	รา่งกฎหมาย	3	
จะปกป้องชาว	California	จากแผน่ดนิไหว	ไฟป่า	อทุกภยั	และ
แผน่ดนิถลม่	และยงัใหค้ณุประโยชนห์ลายอยา่งอกีดว้ย	รวมทัง้
ใหแ้หลง่น�้าแกป่ลา	และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า	ไรน่า	เมอืง	
และการสนัทนาการ”—David Guy สมาคมน�้าแหง่ Northern 
California
“รัฐ	California	จะตอ้งใชแ้หลง่น�้าทัง้หมดเพือ่การประปาทีเ่ชือ่
ไดแ้ละคณุภาพน�้าทีด่ขี ึน้”—Charley Wilson ความรว่มมอืใน
การอนุรักษ์น�้าแหง่ Southern California
“คณุภาพน�้าของแมน่�้า	ทะเลสาบ	อา่ว	และทะเลของเรา	จะดขีึน้
ดว้ยรา่งกฎหมาย	3”—David Lewis, Save The Bay

“เราจะตอ้งกกัเกบ็น�้าฝน	และใชเ้อาไวเ้ป็นแหลง่น�้า	และป้องกนั
ขยะไหลลงแมน่�้าและทะเล”—Juliana Gonzalez, Ph.D. นัก
วางแผนทรัพยากรน�้า
“การปกป้องและฟ้ืนฟบูรเิวณลุม่น�้าจะชว่ยปรับปรงุแหลง่น�้าและ
คณุภาพน�้า”—Esther Feldman, Community Conservation 
Solutions
“ความเสยีหายจากอทุกภยั	และการกดัเซาะจะลดลง	ในขณะที่
ล�าธารและแมน่�้าถกูปรับปรงุใหด้ยี ิง่ขึน้ดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว	และทาง
เดนิป่า”—Ann Riley, Ph.D. นักวางแผนทรัพยากรน�้า
“ขอ้เสนอนีจ้ะชว่ยปกป้องผลผลติของอาหารทอ้งถิน่ของเรา	
เพือ่ทีเ่ราจะไดบ้รโิภคผลไมส้ด	ขา้ว	นม	และผลติภณัฑอ์ืน่	ๆ	
ปลกูจากไรน่าในทอ้งถิน่ตอ่ไป”—Carol Chandler เกษตรกรผู ้
ปลกูพชี
“รา่งกฎหมาย	3	จะปรับปรงุคณุภาพบรเิวณลุม่น�้าของเรา	ชว่ย
ป้องกนัไฟป่าทีส่รา้งความเสยีหายใหญห่ลวง	และการฟ้ืนฟู
พืน้ทีจ่ากไฟป่าในอดตี”—Barbara Balen สมาคมทรัพยากรน�้า
แหง่เทศมณฑล Mountain
“สภาพแวดลอ้มและเศรษฐกจิของรัฐ	California	ขึน้อยู่
กบัแหลง่น�้าทีส่ะอาดและเชือ่ถอืได	้น่ันคอื	เหตผุลวา่ท�าไม
องคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มและธรุกจิอยา่ง	หอการคา้	California,	
Bay	Area	Council,	Ducks	Unlimited,	กลุม่ผูน้�า	Silicon	
Valley,	สถาบนัมรดกทางธรรมชาต,ิ	และ	Valley	Industry	and	
Commerce	Association	จงึสนับสนุนรา่งกฎหมาย		3”—Alan 
Zaremberg หอการคา้ California
“สตัวป่์า	และชมุชนของรัฐ	California	ขึน้อยูก่บัน�้าทีส่ะอาดและ
เชือ่ถอืได	้รา่งกฎหมาย	3	จะชว่ยใหเ้รามนี�้าดืม่ทีป่ลอดภยัและ
ชว่ยบรรเทาภยัแลง้ระยะยาว	โดยการท�าความสะอาดแหลง่น�้า
ทีป่นเป้ือน	ฟ้ืนฟปู่าและพืน้ทีชุ่ม่น�้า	และปรับปรงุสถานทีเ่พาะ
พันธุแ์ละเลีย้งปลา	และถิน่ทีอ่ยูข่องสตัวน์�้า”—Collin O’Mara  
สหพันธส์ตัวป่์าแหง่ชาติ
เขตน�้าทอ้งถิน่สนับสนุนรา่งกฎหมาย	3		เพราะรา่งกฎหมายนี้
ชว่ยใหม้นี�้าดืม่ทีป่ลอดภยั	เชือ่ถอืได	้และสะอาด
รับรา่งกฎหมาย	3!
DYAN WHYTE นกัวทิยาศาสตรค์ณุภาพน�า้
JANET SANTOS COBB
มลูนธิสิตัวป่์ารัฐ	California
ROBERTO RAMIREZ วศิวกรทรพัยากรน�า้
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อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง	ๆ	ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา	การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า	พันธุป์ลา	สตัวป่์า	การขนสง่น�้า	และความยั่งยนืและ
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ร่างกฎหมาย

3
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 3  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 3  ★
“รา่งกฎหมาย	3	ปกป้องชมุชนผูด้อ้ยโอกาสดว้ยการใหเ้งนิ
ทนุส�าหรับน�้าดืม่ทีส่ะอาดและปลอดภยั	รา่งกฎหมาย	3	น�าเรา
เขา้ไปสูส่ทิธมินุษยช์นพืน้ฐานของชาว	California	ทกุคน	ใน
การเขา้ถงึน�้า”—	ศนูยน์�้าชมุชน Susana de Anda
พันธบตัรจัดหาเงนิทนุใหโ้รงเรยีน	โรงพยาบาล	และน�้าสะอาด	
เชน่เดยีวกบัทีเ่ราใชก้ารจ�านองเพือ่ซือ้บา้น	อนัดบัพันธบตัรของ
รัฐ	California	แข็งทีส่ดุในรอบหลายปี	นีเ่ป็นเวลาทีด่ทีีจ่ะลงทนุ	
รา่งกฎหมาย	3	จะชว่ยซอ่มเขือ่น	Oroville
“การฟ้ืนฟภูเูขาและบรเิวณลุม่น�้าในเมอืงจะเพิม่ความสามารถใน
การเกบ็น�้า	และคณุภาพของน�้าทีผ่ลติ	นีค่อืกญุแจส�าคญัทีเ่ราจะ
กกัเกบ็น�้าฝนทีไ่มเ่ชน่นัน้แลว้กอ็าจจะเสยีไป	ทกุ	ๆ	คนตัง้แตผู่ ้
ทีอ่าศยัในเทศมณฑลชนบทไปจนถงึผูท้ีอ่าศยัในเมอืงจะไดรั้บ
ประโยชน”์—Cindy Montanez, TreePeople
“เงนิสนับสนุนการเกษตรของรัฐ	California’รวมทัง้ผลไมแ้ละผักสด	
นม	ไวน	์และพชืผลหลายรอ้ยของเรา	หวงัพึง่แหลง่น�้าบนดนิและ
ใตด้นิทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละสมดลุ	รา่งกฎหมาย	3	จะชว่ยใหเ้ราไดแ้หลง่
น�้านัน้และปกป้องสภาพแวดลอ้ม”—Joy Sterling, Iron Horse 
Vineyards
รา่งกฎหมาย	3	จะใหเ้รามนี�้าเพยีงพอส�าหรับ	3	ลา้นครอบครัว	
ครอบครัวชาวไรช่าวนา	และปลาและสตัวป่์าของรัฐ	California		
การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศจะท�าใหภ้ยัแลง้ครัง้

ตอ่ไปแยล่งและหลกีเลีย่งไมไ่ด	้รา่งกฎหมาย	3	จะเตรยีมรัฐ	
California	ใหพ้รอ้มตอ่ภยัแลง้	โดยไมต่อ้งเพิม่ภาษี
“รา่งกฎหมาย	3	สรา้งงานทีด่มีากมายไปทัว่ทัง้รัฐ	California	
โดยการสรา้งและด�าเนนิงานในโครงการน�้าทีเ่ป็นทีต่อ้งการ
อยา่งมาก”—Bill Whitney, สภาการกอ่สรา้งของรัฐและการคา้
การกอ่สรา้ง Contra Costa
รา่งกฎหมาย	3	ฟ้ืนฟบูรเิวณลุม่น�้าและลดอนัตรายจากไฟป่า
“เรารูว้า่รัฐ	California	เสีย่งตอ่ภาวะภยัแลง้เพยีงใด	พันธบตัร
นีจ้ะสรา้งการลงทนุทีร่อบคอบทีจ่ะปกป้องแหลง่น�้าของเรา
และฟ้ืนฟถูิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า”—	วฒุสิมาชกิ Dianne 
Feinstein
รับรา่งกฎหมาย	3!
PHIL ANGELIDES อดตีเหรัญญกิของรัฐ California 
HOWARD PENN
สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ์
JEANNE PINCHA-TULLEY หวัหนา้หน่วยดบัเพลงิ

รูส้กึคุน้	ๆ	รา่งกฎหมาย	3	หรอืไม	่น่าจะคุน้
เราไดเ้ห็นขอ้เสนอทีเ่กีย่วกบัน�้าบนบตัรลงคะแนนเสยีงเมือ่
เดอืนมถินุายน	ทีใ่ชค้�าทีเ่หมอืนกนั	จรงิ	ๆ	แลว้ตัง้แตปี่	1996	
ไดม้ขีอ้เสนอพันธบตัร	แปดขอ้เสนอทัว่ทัง้รัฐ	ทีม่อบเงนิใหไ้ป
ใชแ้กปั้ญหาน�้า	จนถงึปัจจบุนันีเ้ป็นเงนิรวมทัง้หมดมากกวา่	
29	พันลา้น	ดอลลาร!์
แลว้เราไดอ้ะไรมาบา้งกบัเงนิทัง้หมดนัน้	ไมม่อีะไรทีจ่ะชว่ยเรา
ใหห้าน�้าไดม้ากขึน้	
โดยพืน้ฐานแลว้	รัฐ	California	เป็นทะเลทราย	ถา้ไมม่เีขือ่นที่
กกัเกบ็น�้าฝน	หรอืน�้าแข็งทีล่ะลายจากภเูขาแลว้	การเกษตรที่
กวา้งขวางขนาดใหญใ่น	Central	Valley	จะไมม่ทีางอยูไ่ดเ้ลย	
เมอืงของพวกเราจะมปีระชากรนอ้ยกวา่ทีม่อียูปั่จจบุนัอยา่งมาก
ทัง้	ๆ	ทีเ่รามภียัแลง้ยาวนานเป็นทศวรรษ	แตไ่มม่เีงนิแมแ้ต่
เพนนเีดยีวจากเงนิ	$29	พันลา้นนัน้ทีจ่ะเอาไปสรา้งเขือ่นใหม	่
ความลม้เหลวทีเ่กอืบจะเป็นความหายนะทีเ่ขือ่น	Oroville	ใน	
Northern	California	เมือ่ปีทีแ่ลว้	แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐไมไ่ด	้
แมแ้ตจ่ะสนใจเขือ่นทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
แทนทีจ่ะเป็นโครงการทีจ่ะกกัเก็บ	หรอืจัดเกบ็น�้าฝนอนัมคีา่ของ
รัฐ	California	เจา้หนา้ทีก่ลบัทุม่เทความสนใจเป็นพเิศษและ
ทุม่เงนิหลายลา้นดอลลารไ์ปทีส่วนสาธารณะ	ทางเดนิป่า	และ
สตัวป่์า	อยา่งปลาทีเ่ป็นเหยือ่ตวัเล็กในแมน่�้า	Sacramento	และ
สิง่อืน่	ๆ	ทีไ่มไ่ดช้ว่ยในการแกปั้ญหาน�้าขาดแคลนของรัฐไดเ้ลย		
ครึง่หนึง่ของน�้าจากแมน่�้าของเราไหลลงไปทีม่หาสมทุรแปซฟิิค
นักการเมอืงพยายามทีจ่ะพสิจูนว์า่	ใสใ่จกบัการอนุรักษ์น�้าดว้ย
การออกกฎหมายควบคมุการใชน้�้าของพวกเรา	ปลายปี	2020	
เรา	จะถกูจ�ากดัการใชน้�้าในครัวเรอืนเหลอืเพยีง	55	แกลลอน
ตอ่ผูอ้าศยัตอ่วนั	และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เราปฏบิตัติาม	ปรมิาณน�้าที่
ไดรั้บจะลดลงเหลอื	50	แกลลอนในปี	2030	จะเกดิอะไรขึน้กบั
ตน้ไมแ้ละภมูทิศันข์องเรา
ถา้ทา่นไมม่	ีตน้ไมใ้นสนาม	แลว้คดิวา่ปัญหาจะไม	่กระทบทา่น	
ลองขบัรถไปบนถนน	I-5	ใน	San	Joaquin	Valley	ทา่น	จะเห็น

พืน้ทีว่า่งเปลา่ขนาดใหญท่ีช่าวไรช่าวนาไม	่มนี�้าทีจ่ะเลีย้งตน้ไม ้
และพชืผักได	้ไรน่าทีเ่ลีย้งสว่นมากของประเทศถกูกระทบโดย
นโยบายน�้าทีข่บัเคลือ่นดว้ยการเมอืงและการไมม่สีายตาอนัยาว
ไกล
ผูเ้สนอรา่งกฎหมาย	3	จะใชเ้งนิ	$8.9	พันลา้นอยา่งไร	คงน�าไป
ใชเ้หมอืนเชน่เคย
ทา่นสามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิได	้แตร่ะลกึไว	้อกีครัง้	วา่
ไมม่	ีเงนิแมแ้ตเ่พนนเีดยีวทีใ่ชส้�าหรับเขือ่นใหม	่เงนิมากกวา่	
$4	พันลา้น	เกอืบครึง่	จะน�าไปชว่ย“ชมุชนผูด้อ้ยโอกาส”	โดย
ไมม่คี�าอธบิายวา่เป็นชมุชนใดและอาศยัอยูท่ีไ่หน
เรามา	กลา่วถงึสิง่ทีส่�าคญั	ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยของ
เราเทา่ไร
ผูท้ีค่�านวณตวัเลขออกมาไดป้ระมาณไวว้า่ดอกเบีย้จากพันธบตัร
จะเป็นมลูคา่เกอืบสองเทา่ของจ�านวณทัง้หมดทีจ่ะตอ้งจา่ยให ้
แกเ่จา้หนี	้น่ันคอื	การช�าระหนีม้ลูคา่	$8.9	พันลา้น	ดอลลารท์ี่
เป็น	“เงนิกู”้	นัน้	รัฐ—น่ันคอื	พวกเราผูเ้สยีภาษีจะตอ้งเสยีเงนิ	
ประมาณ	$17.3	พันลา้น	เฉลีย่ประมาณ	$433	ลา้นตอ่ปีเป็น
เวลา	40	ปี	น่ันหมายถงึเพิม่ภาษี!
ทา่นอยากใหเ้งนิอกี	$9	พันลา้นดอลลารแ์กพ่วกนักการเมอืง
ทีท่�าอะไรเหมอืนเดมิทีไ่มช่ว่ยใหเ้ราไดน้�้าเพิม่ขึน้เลยหรอื	แลว้
เงนิจ�านวนนีม้าจากกระเป๋าของเรา
ลองคดิด	ูไมรั่บรา่งกฎหมาย	3!
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