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36 |  ข้อโต้แย้ง   ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพ่อ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ใ์นช่ว่งที่
มกีารเลอ่กตั �งทัว่ไปครั �งถดัไปและจะมสีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอ่น่ สามารถเลอ่กตั �งขั �น
ตน้และเลอ่กตั �งพเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ18

★   ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่18★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่18  ★

ค�ากลา่วทีว่า่ "เกอ่บครึง่" ของรัฐอนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปี
ท�าการลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งขั �นตน้นั�นมชิ่อบ มเีพยีง
ขอ้เสนอที ่18 เทา่นั�นทีอ่นุญาต และการเลอ่กตั �งขั �นตน้ของ
พวกเขากแ็ตกตา่งจากรัฐแคลฟิอรเ์นยี เน่อ่งดว้ยขอ้เสนอ
ที ่13 และ 218 ช่าวแคลฟิอรเ์นยีจงึมสีทิธิ�ลงคะแนนเสยีง
ทีเ่กีย่วกบัขอ้เสนอเร่อ่งภาษีซึง่มกัจะอยูใ่นบตัรลงคะแนน
ขั �นตน้ ขณ์ะทีผู่ท้ีม่อีาย ุ17 ปีแทบไมม่ปีระสบการณ์ใ์นการหา
เลี�ยงช่พีและจา่ยภาษี ประสบการณ์ใ์นช่วีติจรงิมคีวามส�าคญั
ตอ่การลงคะแนนเสยีง ขอ้เสนอแนะทีว่า่ผูท้ีม่อีาย ุ17ปีควร
มสีทิธิ�ลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งขึ�นตน้หากพวกเขาจะมี
สทิธิ�ลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งทัว่ไปเป็นสิง่ที ่"สมเหตุ
สมผลอยา่งยิง่" นั�นมเีหตผุลรองรับทีแ่ย่
เน่อ่งจากการเลอ่กตั �งขึ�นตน้ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีถกูยา้ยไป
เป็นตน้เดอ่นมนีาคม ขอ้เสนอที ่18 จะสง่ผลใหผู้เ้ยาวร์ะดบั
มธัยมปลายทีม่อีาย ุ17 ปีเพยีงไมน่านมสีทิธิ�ในการลงคะแนน
เพราะพวกเขาจะมอีายคุรบ 18 ปีแปดเดอ่นหลงัจากนั�น
ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีเป็นผูเ้ยาวด์ว้ยเหตผุลหลายประการ:
• วทิยาศาสตรย์น่ยนัวา่สมองสว่นเหตผุลและตรรกะของพวก
เขายงัไมไ่ดรั้บการพัฒนาอยา่งเต็มที่

• พวกเขาเป็นผูฟั้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ (มากกวา่ 5 
ช่ัว่โมงตอ่วนั, 5 วนัตอ่สปัดาห)์ ของครทูีพ่วกเขาพึง่พาเพ่อ่
ความส�าเร็จในปัจจบุนัและอนาคต ท�าใหพ้วกเขามคีวามเสีย่ง
ตอ่การไดรั้บอทิธพิลจากเพยีงดา้นเดยีว
• พวกเขาไมม่ปีระสบการณ์ใ์นโลกแหง่ความเป็นจรงิ พวก
เขาสว่นใหญไ่มต่อ้งท�างานเพ่อ่หาเลี�ยงตวัเองหรอ่หาทาง
จา่ยภาษี คา่เช่า่ คา่อาหาร เป็นตน้ ดว้ยตนเอง พวกเขาไมม่ี
กรอบอา้งองิในการตดัสนิใจทีส่�าคญัทีผู่ม้สีทิธิ�ลงคะแนน
เสยีงใช่ใ้นการตดัสนิใจเพ่อ่ตวัเองและสมาช่กิคนอ่น่ ๆ 
ทั �งหมดในสงัคมเม่อ่พวกเขาท�าการลงคะแนนเสยีง
ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีอาจมคีวามกระตอ่รอ่รน้ทีจ่ะลงคะแนนเสยีง 
แตพ่วกเขายงัไมพ่รอ้ม ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18
RUTH WEISS, รองประธาน
Election Integrity Project of California
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND, ครเูกษียณ์

ขอ้เสนอที ่18 อนุญาตใหผู้ท้ีจ่ะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ใ์นช่ว่งที่
มกีารเลอ่กตั �งทัว่ไปมสีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงในการเลอ่ก
ตั �งขั �นตน้ไดใ้นปีนั�นไดถ้า้ผูนั้ �นมอีาย ุ17 ปีในช่ว่งทีม่กีาร
เลอ่กตั �งขั �นตน้ การปฏริปูการเลอ่กตั �งครั �งส�าคญันี�ไมเ่พยีงแต่
จะเปิดโอกาสใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทีม่สีทิธใินการเลอ่กตั �งครั �ง
แรกมสีว่นรว่มในรอบการเลอ่กตั �งเต็มรปูแบบเทา่นั�น แตย่งัมี
สว่นในการสง่เสรมิใหเ้ยาวช่นมสีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งของ
เราอกีดว้ย
เราตอ้งการใหเ้ยาวช่นมโีอกาสออกเสยีงลงในกลอ่งใสบ่ตัร
ลงคะแนน การอนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีบางคนลงมสีทิธิ�
ในการลงคะแนนเสยีงส�าหรับการเลอ่กตั �งขั �นตน้ในกรณี์ที่
พวกเขาจะมอีาย ุ18 ปีในช่ว่งทีม่กีารเลอ่กตั �งทัว่ไปเป็นวธิี
งา่ย ๆ ทีจ่ะช่ว่ยใหเ้ราไดย้นิเสยีงของผูล้งคะแนนเสยีงรุน่
เยาวท์ัว่แคลฟิอรเ์นยี และจะน�าไปสูก่ารเลอ่กตั �งทีค่รอบคลมุ
ประช่ากรมากขึ�นเพ่อ่ประโยช่นส์ว่นรวมของรัฐของเรา
รัฐแคลฟิอรเ์นยียงัลา้หลงัในแงม่มุนี� เกอ่บครึง่หนึง่ของรัฐ
ในสหรัฐอเมรกิาอนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีมสีว่นรว่มในการ
เลอ่กตั �งขั �นตน้และการประช่มุพรรคการเมอ่งไดแ้ลว้ หาก
บคุคลวางแผนทีจ่ะมสีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งทัว่ไปในฐานะผู ้
ลงคะแนนเสยีงครั �งแรก พวกเขากส็มควรทีจ่ะไดรั้บโอกาส
ใหม้สีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งขั �นตน้เพ่อ่ก�าหนดตวัเลอ่กทีจ่ะ
ปรากฏบนบตัรลงคะแนนในการเลอ่กตั �งทัว่ไป ขอ้เสนอที ่18 
เช่่อ่มโยงการมสีว่นรว่มของผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีนี�เขา้กบัอายขุอง
คนสว่นใหญโ่ดยก�าหนดใหบ้คุคลนั�นตอ้งมอีาย ุ18 ปีในช่ว่ง
ทีม่กีารเลอ่กตั �งทัว่ไป

ผลการวจัิยของ California Civic Engagement Project พบ
วา่ในการเลอ่กตั �งขั �นตน้ปี 2020 ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีมผีูล้ง
คะแนนเสยีงทีม่อีายนุอ้ย (อายรุะหวา่ง 18 ถงึ 24 ปี) คดิเป็น 
14.5% ของประช่ากรทีม่สีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีง แตม่เีพยีง 
6% ของกลุม่เทา่นั�นทีใ่ช่ส้ทิธิ�การลงคะแนนในการเลอ่กตั �ง 
เยาวช่นมบีทบาทนอ้ยมากในกระบวนการเลอ่กตั �งของเรา 
แมว้า่พวกเขาจะเป็นกลุม่ประช่ากรทีไ่ดรั้บผลกระทบอยา่งมาก
จากนโยบายทีส่รา้งขึ�นโดยผูท้ีม่าจากการเลอ่กตั �งกต็าม
ไมเ่พยีงแคผ่ลการวจัิยทีร่ะบวุา่ประช่ากรทีเ่ป็นเยาวช่นมกีาร
เขา้รว่มทีต่�า่ทีส่ดุจากกลุม่ประช่ากรทกุวยั แตก่ารศกึษายงั
แสดงใหเ้ห็นวา่การลงคะแนนเสยีงเป็นสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความ
เคยช่นิ เม่อ่พวกเขาท�าการลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �ง
แลว้ พวกเขากม็แีนวโนม้ทีจ่ะท�าเช่น่นั�นอกีครั �ง การมสีว่น
รว่มแตแ่รกในกระบวนการเลอ่กตั �งส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงที่
มสีทิธิ�เป็นครั �งแรกจงึมคีวามส�าคญัสงูดว้ยเหตนุี�
ขอ้เสนอที ่18 เป็นโอกาสทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพใหก้บัผูล้ง
คะแนนเสยีงทีม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและ
สนับสนุนใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในกจิกรรมขั �นพ่�นฐานของ
ระบอบประช่าธปิไตยตลอดไป โปรดสนับสนุนขอ้เสนอที ่18
KEVIN MULLIN, สมาช่กิสภาผูแ้ทนราษฎร
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเขต 22
EVAN LOW, สมาช่กิสภาผูแ้ทนราษฎร
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเขต 28 
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ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นี�เป็นความเห็นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ   ขอ้โตแ้ยง้ | 37

แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพ่อ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ใ์นช่ว่งที่
มกีารเลอ่กตั �งทัว่ไปครั �งถดัไปและจะมสีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอ่น่ สามารถเลอ่กตั �งขั �น

ตน้และเลอ่กตั �งพเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

ขอ้เสนอที่

18
★   ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่18  ★

★   การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่18  ★
ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีท�างานและจา่ยภาษีแลว้ และสามารถเกณ์ฑ์
ทหารได ้หากเยาวช่นในวยันี�อาสาทีจ่ะเสยีสละเพ่อ่ประเทศ
ของเราและมสีว่นช่ว่ยเหลอ่ทางการเงนิแกส่งัคม พวก
เขาควรจะสามารถมสีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งทกุรอบไดใ้น
ปีทีพ่วกเขาอายคุรบ 18 ปี ขอ้เสนอที ่18 อนุญาตใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ17 ลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งขั �นตน้ หากพวกเขา
มอีาย ุ18 ปีในช่ว่งทีม่กีารเลอ่กตั �งทัว่ไป 
การหาวธิกีารลงคะแนน สถานทีท่�าการลงคะแนน และสิง่ทีอ่ยู่
ในบตัรลงคะแนนเป็นกระบวนการทียุ่ง่ยากในครั �งแรก การให ้
เวลาเยาวช่นเพ่อ่เรยีนรูใ้นปีทีพ่วกเขาอายคุรบ 18 ปีจะท�าให ้
ประสบการณ์ก์ารลงคะแนนเสยีงครั �งแรกประสบความส�าเร็จ การ
ขยายโอกาสของเยาวช่นในการมสีว่นรว่มในสงัคมจะสรา้งความ
มัน่ใจไดว้า่คนรุน่ตอ่ไปในอนาคตของเราจะรับเอาพฤตกิรรมการ
ลงคะแนนเสยีงมาใช่ต้ั �งแตเ่นิน่ ๆ และน�าเอาพฤตกิรรมนี�ไปใช่เ้ม่อ่
พวกเขาเขา้เรยีนระดบัวทิยาลยั สมคัรเขา้กองทพั หรอ่เขา้ท�างาน 
ในการเลอ่กตั �งขั �นตน้ในเดอ่นมนีาคม 2020 ซึง่มกีารลง
คะแนนเสยีงมากทีส่ดุในการเลอ่กตั �งประธานาธบิดขีั �นตน้ของ
รัฐแคลฟิอรเ์นยี มผีูม้าออกเสยีงลงคะแนนเพยีง 38% ของผู ้

มสีทิธิ�ลงคะแนนเสยีงทั �งหมด เรามปัีญหาดา้นการมสีว่นรว่ม
ของพลเมอ่ง และเราจ�าเป็นตอ้งสรา้งวฒันธรรมการลงคะแนน
เสยีงส�าหรับคนรุน่ตอ่ไปโดยเร็ว การลงคะแนนเสยีงในการ
เลอ่กตั �งหนึง่ครั �งสามารถเพิม่โอกาสในการลงคะแนนเสยีงใน
การเลอ่กตั �งครั �งตอ่ไปไดม้ากกวา่ 25% ปัญหาตา่ง ๆ อยา่ง
เช่น่ วกิฤตสภาพอากาศ หนี�ของนักเรยีน การสาธารณ์สขุ และ
อนาคตทางเศรษฐกจิของเรา จะสง่ผลกระทบตอ่เยาวช่น
มากทีส่ดุ และเป็นความรับผดิช่อบของเราทีจ่ะใหโ้อกาสที่
เพยีงพอแกพ่วกเขาในการสรา้งพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีง
ไปตลอดช่วีติ การลงคะแนนเสยีงสนับสนุนขอ้เสนอที ่18 
เป็นการลงคะแนนเสยีงเพ่อ่ประช่าธปิไตยของเรา 
MARY CREASMAN, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
California League of Conservation Voters (CLCV) 
วฒุสิมาชกิ RICHARD D. ROTH, พลตรี
USAF (เกษียณ์อาย)ุ 
วฒุสิมาชกิ THOMAS J. UMBERG, พันเอก
U.S. Army (เกษียณ์อาย)ุ 

ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18
“ขอ้เสนอการขึ�นภาษีและหนี�พันธบตัรจ�านวนมากไดรั้บการ
ตดัสนิใจจากบตัรลงคะแนนในการเลอ่กตั �งขั �นตน้และพเิศษ 
น่ันเป็นเหตผุลทีผู่ใ้หญเ่ทา่นั�นทีค่วรท�าการลงคะแนนเสยีง”— 
Jon Coupal ประธานสมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis 
อาย ุ17 ปีไมใ่ช่ผู่ใ้หญท่ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
ทั �งรัฐบาลกลางและรัฐแคลฟิอรเ์นยีก�าหนดอายคุวามรับ
ผดิช่อบทางกฎหมายที ่18 ปี ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี บคุคล
ทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 18 ปีแมแ้ตว่นัเดยีวไมส่ามารถท�าสญัญาทาง
กฎหมายหรอ่ใช่บ้รกิารท�าผวิสนี��าตาลได ้ผูท้มีอีายสุบิเจ็ด
ปีไมส่ามารถเขา้รว่มทศันศกึษาของโรงเรยีนไดห้ากไมม่ใีบ
อนุญาตทีล่งนามโดยพอ่แมห่รอ่ผูป้กครอง
กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีก�าหนดกฎและขอ้จ�ากดัเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัใบขบัขีข่องผูท้ีม่อีาย ุ16 และ 17 ปีเน่อ่งจากกงัวล
เกีย่วกบัวฒุภิาวะและการตดัสนิใจ  ขอ้จ�ากดัของใบอนุญาต
จะหมดไปในวนัเกดิปีที ่18 เทา่นั�น ไมใ่ช่ก่อ่นหนา้
กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีแสดงใหเ้ห็นถงึหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรท์ีว่า่การพัฒนาสมองเกีย่วขอ้งกบัวยันั�นเช่่อ่ม
โยงกบัความสามารถในการใช่เ้หตผุล วเิคราะห ์และเขา้ใจ
เหตแุละผล อายทุีม่เีหตผุลทีไ่ดม้กีารตกลงกนัทั �งในระดบัรัฐ
และระดบัประเทศคอ่ 18 ปี
17 ปียงัเป็นผูฟั้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุในโรงเรยีน 
ผูล้งคะแนนเสยีงควรทีจ่ะพจิารณ์าปัญหารอบดา้นเพ่อ่
ตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูรองรับ ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีสว่นใหญย่งัอยูใ่น
โรงเรยีนมธัยมปลายซึง่ยงัพึง่พาครใูนเร่อ่งเกรดและจดหมาย
แนะน�าอนัส�าคญัทีม่ผีลส�าคญัตอ่อนาคตของพวกเขา พวก
เขาเป็นผูฟั้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุหา้วนัตอ่สปัดาหโ์ดยมแีรง
จงูใจอยา่งมากในการท�าสิง่ทีค่รแูละทีป่รกึษาแนะน�า
บตัรลงคะแนนขั �นตน้ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีมกัจะรวมขอ้เสนอ
เร่อ่งภาษีโรงเรยีนและพันธบตัรเพ่อ่ใหผู้ล้งคะแนนเสยีง
อนุมตั ิผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีทีย่งัเรยีนอยูช่่ั �นมธัยมปลายนั�นแตกตา่ง
จากผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นผูใ้หญ ่เน่อ่งจากมกัจะพจิารณ์า
ปัญหาเหลา่นี�เพยีงดา้นเดยีว ตวัอยา่งเช่น่ในปี 2019 Los 
Angeles Unified School District มสีว่นรว่มในการรณ์รงค ์
"ใหข้อ้มลู" เพ่อ่สง่ตอ่ขอ้เสนอการขึ�นภาษี ขอ้เสนอ EE 

ในการเลอ่กตั �งพเิศษ โรงเรยีนตา่ง ๆ ตดิป้ายโฆษณ์าขนาด
ใหญภ่ายในวทิยาเขต แจกใบปลวิและวรรณ์กรรมใหนั้กเรยีน
น�ากลบับา้น และกระทัง่เผยแพรก่ระทูต้วัอยา่งในสงัคม
ออนไลนเ์พ่อ่สรา้งอทิธพิลตอ่นักเรยีนและครอบครัว
หากผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีไดรั้บอนุญาตใหล้งคะแนนเสยีงในการ
เลอ่กตั �งขั �นตน้และการเลอ่กตั �งพเิศษ ซึง่อาจถงึขั �นสง่บตัร
ลงคะแนนทางไปรษณี์ยใ์หถ้งึหอ้งเรยีน นักเรยีนเหลา่นี�กจ็ะ
สามารถก�าหนดสว่นตา่งเพ่อ่อนุมตัหินี�และภาษีใหมซ่ึง่จะเป็น
ภาระแกผู่ป้กครองและผูเ้สยีภาษีทกุคน
การมสีว่นรว่มทางการเมอ่งเปิดโอกาสใหท้กุคน แตก่ารลง
คะแนนเสยีงนั�นแตกตา่งกนั
ทกุคนมสีทิธิ�แสดงความคดิเห็น สนับสนุนประเด็นตา่ง ๆ 
รวมกลุม่คนทีม่คีวามคดิแบบเดยีวกนัและเป็นอาสาสมคัรใน
การรณ์รงคไ์ด ้อยา่งไรกต็ามสทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงนั�น
พงึสงวนไวส้�าหรับพลเมอ่งทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นรัฐซึง่ไมไ่ดเ้ป็น
อาช่ญากรในเรอ่นจ�าและมอีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีในวนัเลอ่กตั �ง
การลงคะแนนเสยีงถอ่เป็นความรับผดิช่อบทีจ่รงิจัง ในการ
เลอ่กตั �งของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ผูล้งคะแนนเสยีงจะตดัสนิใจวา่
ใครจะเป็นผูก้มุอ�านาจในการออกและการบงัคบัใช่ก้ฎหมาย 
ไมว่า่จะเป็นการอนุมตัหินี�ใหมท่ีผู่เ้สยีภาษีจะตอ้งจา่ย ไมว่า่
จะขึ�นภาษี และประเด็นทีซ่บัซอ้นอ่น่ ๆ อกีมากมาย
การตดัสนิใจทีส่�าคญัจะตอ้งกระท�าโดยผูล้งคะแนนเสยีงที่
เป็นผูใ้หญท่ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไมใ่ช่ผู่เ้ยาวใ์นโรงเรยีน
มธัยมปลาย
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18
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