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ร่างกฎหมาย ปรับเปลีย่นเวลาออมแสงของรัฐ CALIFORNIA ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายรัฐบาลกลาง อนุญาตใหส้ภานติบิัญญัตสิามารถเปลีย่น
เวลาออมแสงได ้บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ7

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 7 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 7 ★

ผูส้นับสนุนเวลาออมแสงถาวรยนืยนัวา่มนัจะชว่ยเรา
ประหยดัพลงังาน  มนัจะไมเ่ป็นเชน่นัน้ มกีารศกึษา
มากมายเกีย่วกบัหวัขอ้นี ้และไมม่ขีอ้พสิจูนท์ีแ่น่นอน
วา่เวลาออมแสงเต็มเวลาจะชว่ยประหยดัเงนิใหเ้รา  
การเพิม่ขึน้ใด ๆ ทีอ่าจเป็นไปไดใ้นภาวะทางการ
แพทยบ์างอยา่ง จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเทยีบกบัอนัตราย
ของการมดืชา้ขึน้ในชว่งเชา้ในชว่งฤดหูนาว 
การเปลีย่นเวลาของเราสองครัง้ตอ่ปีอาจเป็นเรือ่งที่
ยุง่ยาก แตก่ารก�าหนดใหว้นัเริม่ตน้ในตอนทีก่�าลงัมดื
ในชว่งฤดหูนาวเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากกวา่—มนัอนัตราย  
มนัอนัตรายส�าหรับเด็ก ๆ ในการเดนิทางไปโรงเรยีน
หรอืรอรถเมลใ์นความมดื และส�าหรับผูใ้หญผู่ซ้ ึง่
จ�าเป็นตอ้งเริม่การเดนิทางไปมาดว้ยใชก่นั  การ
ทดลองลม้เหลวเหมอืนกนัในปี 1974 ในการมเีวลา
ออมแสงตลอดปีวา่เป็นเรือ่งจรงิทีอ่นัตราย 

ขอ้ไดเ้ปรยีบของการรักษาระบบปัจจบุนัของเวลา
ออมแสงในฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น และฤดใูบไมร้ว่งดว้ย
เวลามาตรฐานในฤดหูนาวชดัเจน:
• แสงในตอนค�า่ในชว่งฤดรูอ้น 
• แสงในตอนเชา้ในชว่งฤดหูนาว
• เลีย่งการท�าใหเ้ราเร็วกวา่รัฐเพือ่นบา้นทางตะวนัตก

และเม็กซโิกหนึง่ชัว่โมงลว่งหนา้เป็นเวลาสีเ่ดอืน
ตอ่ปี 

อนัตรายทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรับผูใ้หญแ่ละเด็กในฤดหูนาว 
เวลาซึง่แตกตา่งจากรัฐตา่ง ๆ โดยรอบเรา มนัไมคุ่ม้ 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 7
วฒุสิมาชกิ HANNAH-BETH JACKSON
เขตวฒุสิภาที ่19

เราจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเทา่ใดในการเปลีย่นเวลาสอง
ครัง้ตอ่ปี นีค่อืบางปัจจัยทีต่อ้งค�านงึถงึ 
การวจัิยในมหาวทิยาลยัแพทยใ์นปี 2012 พบวา่
มคีวามเสีย่งของการเพิม่ขึน้ของโรคหวัใจลม้เหลว 
10% ภายในสองวนัหลงัจากเวลาเปลีย่น 
ในปี 2016 การวจัิยเพิม่เตมิเปิดเผยวา่ความเสีย่ง
โรคเสน้เลอืดอดุตนัเพิม่ขึน้ 8% เมือ่เราเปลีย่นเวลา  
ส�าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งความเสีย่งโรคเสน้เลอืดอดุ
ตนัเพิม่ขึน้ 25% และส�าหรับผูท้ีอ่ายมุากกวา่ 65 ปี 
ความเสีย่งโรคเสน้เลอืดอดุตนัสงูขึน้ 20% ทัง้หมด
มาจากทีเ่รารบกวนรปูแบบการนอนหลบั
และผูป้กครองทกุคนทราบวา่มนัหมายถงึอะไรเมือ่รปู
แบบการนอนหลบัของลกู ๆ ถกูรบกวนสองครัง้ตอ่ปี 
ตอนนีใ้หค้ดิถงึเรือ่งเงนิ  การเปลีย่นแปลงเวลาสอง
ครัง้ตอ่ปีเพิม่การใชพ้ลงังานของเรา 4% ในหลายที่
ทัว่โลก เพิม่จ�านวนของพลงังานทีเ่ราใชใ้นรถยนต ์
และมาพรอ้มกบัตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย $434 ลา้น น่ันคอื
เงนิทีเ่ราสามารถประหยดัได ้
การเปลีย่นแปลงนาฬกิาไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงการขึน้
หรอืตกของพระอาทติย ์ ธรรมชาตเิปลีย่นเอง กลาง
วนัของฤดรูอ้นจะยาวนานกวา่เสมอ  กลางวนัของฤดู
หนาวจะสัน้กวา่ 

ตัง้แตปี่ 2000 เป็นตน้มา 14 ประเทศไดห้ยดุการ
เปลีย่นแปลงเวลา  และตอนนี ้68% ของประเทศ
ทัง้หมดไมไ่ดเ้ปลีย่น พวกเขายอมใหธ้รรมชาตเิป็นผู ้
ก�าหนดเวลา ไมใ่ชรั่ฐบาล  ลดความเสีย่งตอ่สขุภาพ
ลง ลดการใชพ้ลงังาน  ประหยดัเงนิ
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 7 ยอมใหรั้ฐ 
California ในการพจิารณาเกีย่วกบัเวลาออมแสงหรอื
เวลามาตรฐานตลอดปี—การเปลีย่นแปลงในสิง่ทีม่ี
ความส�าคญัมากกวา่การเปลีย่นแปลงเวลา
รา่งกฎหมาย 7 จะตอ้งมกีารลงคะแนนเสยีงสองใน
สามของสภานติบิญัญัตกิอ่นจะท�าการตดัสนิใจขัน้
สดุทา้ย
สมาชกิสภา KANSEN CHU
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 25
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหญงิ LORENA 
GONZALEZ
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 80
DR. SION ROY, M.D., หทยัแพทย์
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ปรับเปลีย่นเวลาออมแสงของรัฐ CALIFORNIA ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายรัฐบาลกลาง อนุญาตใหส้ภานติบิัญญัตสิามารถเปลีย่น

เวลาออมแสงได ้บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

7
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 7  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 7  ★

ผูค้ดัคา้นรา่งกฎหาย 7 ไมส่ามารถโตแ้ยง้ขอ้เท็จ
จรงิทางวทิยาศาสตรแ์ละเศรษฐศาตรท์ีแ่สดงให ้
เห็นวา่การเปลีย่นเวลาสองครัง้ตอ่ปีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพและเศรษฐกจิของเรา รา่งกฎหมาย 7 เป็น
เรือ่งเกีย่วกบัชมุชน สถานทีท่�างาน โรงเรยีน และ
ทอ้งถนนของเรา ใหป้ลอดภยัและใหผ้ลดี
เมือ่ใดทีม่กีารเปลีย่นแปลงเวลา การวจัิยแสดงให ้
เห็นวา่โรคหวัใจลม้เหลวและเสน้เลอืดอดุตนัในสมอง
มทีทีา่วา่จะเกดิขึน้ 
รปูแบบการนอนหลบัปกตขิองเด็ก ๆ ถกูท�าใหห้ยดุลง 
และท�าใหเ้ด็ก ๆ ไมม่สีมาธเิพิม่มากขึน้ในหอ้งเรยีน
อบุตัเิหตทุางจราจรและอนัตรายจากสถานทีท่�างาน
เพิม่ขึน้อยา่งมนัียยะส�าคญัหลงัจากทีเ่ราเปลีย่นแปลง
เวลา 

ไมต่อ้งพดูถงึ เศรษฐกจิของเราไดรั้บผลกระทบ 
$434 ลา้นในความสญูเสยีดา้นผลติภาพเมือ่เวลาถกู
ตัง้ใหเ้ร็วขึน้หรอืชา้ลงทกุปี 
รัฐ California สามารถยกเลกิการสลบัเวลาอนัตราย
โดยการลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 7
โปรดรว่มมอืกบัผูป้กครอง ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์
และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยัในสถาน
ทีท่�างานโดยการลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 7
www.YesProp7.info
สมาชกิสภา KANSEN CHU
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 25
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหญงิ LORENA 
GONZALEZ
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 80

โปรดลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” รา่งกฎหมาย 7
รา่งกฎหมาย 7 จะมผีลตอ่รัฐ California ในการ
เปลีย่นไปสูก่ารใชเ้วลาออมแสงถาวร 
เราไดล้องมาแลว้กอ่นหนา้นี ้และเป็นอะไรทีห่ายนะ 
ในปี 1974 วกิฤตพิลงังานท�าใหป้ระธานาธบิด ี
Nixon ตอ้งประกาศใชเ้วลาออมแสงฉุกเฉนิเต็มเวลา  
ซึง่ควรใชถ้งึ 16 เดอืนแตก่ลบัหยดุใน 10 เดอืนให ้
หลงัเนือ่งจากผูค้นไมช่อบความจรงิทีว่า่พระอาทติย์
ขึน้ชา้เกนิไปในตอนเชา้ 
เวลาออมแสงไมไ่ดส้รา้งชัว่โมงตอนกลางวนัไดม้าก
ขึน้  แคเ่ปลีย่นแปลงเมือ่ชัว่โมงเวลากลางวนัเหลา่นัน้
ปรากฎขึน้  ถา้คณุอาศยัอยูใ่น Anaheim พระอาทติย์
จะขึน้เวลา 06.55 น. ในตอนเชา้วนัครสิตม์าสปีนี ้ 
ดว้ยเวลาออมแสง จะเป็น 07.55 น.
เรามเีวลาออมแสงในฤดรูอ้นดงันัน้จงึยงัสวา่งหลงั
จากทีเ่รากลบัถงึบา้นจากทีท่�างาน  และเราไดเ้ปลีย่น
เป็นเวลามาตรฐานในฤดหูนาวดงันัน้จงึสวา่งในเวลา
ตอนเชา้
จะหมายความวา่อะไรในการมเีวลาออมแสงถาวร 
พระอาทติยจ์ะขึน้ชา้กวา่หนึง่ชัว่โมงถา้เราอยูใ่น
เวลามาตรฐาน  ถา้คณุอาศยัอยูใ่น Eureka หรอื 
Susanville จะยงัคงมดือยูใ่นเวลา 08.00 น.ใน
วนัปีใหม ่ถา้คณุอาศยัอยูใ่น Los Angeles หรอื 
Twentynine Palms พระอาทติยจ์ะไมข่ึน้จนกวา่
เวลา 07.30 น. หรอืชา้กวา่นัน้ตัง้แตพ่ฤศจกิายนถงึ
กมุภาพันธ ์
พวกทา่นผูซ้ ึง่ชอบตืน่เชา้พรอ้มพระอาทติย ์จะตืน่
มาในความมดื  คณุจะเตรยีมตวัครอบครัวส�าหรับวนั
ในความมดื ลกู ๆ ของคณุจะเดนิหรอืรอรถบสัไป
โรงเรยีนกอ่นทีพ่ระอาทติยข์ึน้  ส�าหรับพวกทา่นผูซ้ ึง่

ออกก�าลงักายหรอืเขา้รว่มศาสนกจิกอ่นไปท�างาน 
ทา่นจะตอ้งท�าในความมดื 
บางคนโตแ้ยง้วา่เวลาออมแสงท�าใหเ้ราประหยดั
พลงังานหรอืท�าใหเ้ราปลอดภยัขึน้  แตไ่มม่ขีอ้พสิจูน์
ทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัเรือ่งนัน้  มนัเป็นแคข่อ้
สงสยัเกีย่วกบัความสะดวกสบาย  ตอนนีเ้รามเีวลา
ออมแสงในฤดรูอ้นเพือ่ทีว่า่เราสามารถมแีสงสวา่ง
เพิม่ในตอนค�า่ เวลาทีเ่ราสามารถมคีวามสขุกบัมนั
ได ้มากกวา่ทีจ่ะมเีวลากลางวนัระหวา่ง 05.00 และ 
06.00 น. ในตอนเชา้เวลาทีเ่ราตอ้งการใหม้ดื
มากกวา่  และจากนัน้ในฤดหูนาวเรากเ็ปลีย่นกลบัไป
ยงัเวลามาตรฐานเพือ่ทีว่า่มนัไมม่ดืเกนิไปในตอนเชา้ 
การอยูใ่นเวลาออมแสงถาวรจะท�าใหเ้ราล�าบากตอ่
การเชือ่มโยงกบัเพือ่นบา้นของเรา  ขณะเดยีวกนัเรา
จะมเีวลาเดยีวกนัเสมอเหมอืนที ่Arizona สว่นหนึง่
ของปีเราจะมเีวลาเดยีวกนัเหมอืนเวลารัฐอืน่ ๆ ที่
ใชเ้วลาภเูขา และสว่นทีเ่หลอืของปีเราเราจะอยูใ่น
แนวเดยีวกบั Nevada, Oregon, Washington, และ 
เม็กซโิก
ใช ่มนัจะเป็นความไมส่ะดวกเล็กนอ้ยเมือ่เรา “ถงึ
ชว่งฤดใูบไมผ้ลไิปกอ่นลว่งหนา้” และเราเสยีชัว่โมง
นัน้ (ถงึแมว้า่จะดเียีย่มทีจ่ะไดช้ัว่โมงเพิม่เตมิเมอืเรา 
“เขา้สูฤ่ดใูบไมร้ว่งทหีลงั”) แตก่ารพยายามหลกีเลีย่ง
การเปลีย่นผา่นเหลา่นีไ้มคุ่ม้คา่กบัความสบัสนกบั
เวลาของรัฐอืน่ และหลายเดอืนทีต่อนเชา้ยงัมดื ทีเ่รา
จะตอ้งอดทนถา้เรามเีวลาออมแสง 
วฒุสิมาชกิ HANNAH-BETH JACKSON
เขตวฒุสิภาที ่19
PHILLIP CHEN, สมาชกิสภา 
เขตที ่55




