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I. Problems of Present World

1. War and Conflicts in Many Parts of World.
2. Poverty.
3. Destruction of Environment.

As far as war is concerned, what is the most responsible country in the world. We must consider the
case of Islamic State. It is well-known that Islamic State causes terrorist attacks in many parts of
world. Non-Islamic countries condemn Islamic States for terrorisms. But we think that the worst evil
in the politics of world is to invade or bomb other countries without the approval of the United
Nations. For example, USA and other countries attacked Iraq and Libya without the approval of
United Nations, and the regime of Iraq and Libya was destroyed. As a result, the Islamic State was
born. If the most powerful country in the world respects the United Nations, other countries cannot
ignore it. So we need the authority stronger than the United Nations. Namely we need the World
Parliament whose members are directly elected by people.
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Countries Such as USA, UK, France, etc. 

Invaded Iraq and Libya without Approval of United 
Nations and Destroyed Regime.

People Lost the Leaders and Islamic 
State Was Born.
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The problem of poverty is also important. Why does not the poverty disappear in the world with high technology?
In a word, poor people are poor because they cannot get a job. The World Federation can provide jobs. It is shown
in the figure.

For example, companies in Japan construct factories in Thailand. This is because the wage is low in Thailand. If Thai
people are employed, their wage is lower than that of Japanese employees. But the income of employed people is
higher than people who are not employed. If we want to employ all the workers, we must make investment to
enlarge company or found a new company. But profit is not sufficient for that policy. So, there emerge people who
are not employed. They are called the Industrial Reserve Army in Marxian Economics. This phenomenon occurs in
the economy of free competition and private ownership. So we can provide jobs by running companies in the red.
But, if companies are run in the red, the company loses the international competitive power. But, if many countries
are in the World Federation, companies in the countries in the World Federation can run factory in the red and
provide jobs.

II. Present Situation of World Federation Movement.

For example, following organizations are working.

1. World Government institute, Weｒｄ Party, and World Citizen Network. http://www.w-g.jp/

This is our group trying to found the World Parliament.

2. World Federalist Movement. http://www.wfm-igp.org/

This group has played a very important role in the establishment of
International Criminal Court.

3. World Parliament Now. http://www.worldparliamentnow.org/

This group is promoting World Parliament. Mr. Kongjak Jaidee is working
with them.

Free Competition and Private 
Ownership System

Companies Employ People

People EmployedIndustrial Reserve Army

Rate of Profit Falls
Marx’s Law of the Tendency of the Rate of 

Profit to Fall 
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4. Campaign for a United Nations Parliamentary Assembly http://en.unpacampaign.org/

They advocate democratic representation of
the world citizens at the United Nations.

5. World Parliament. http://worldparliament-gov.org/

They wrote The Constitution for the World Federation
and are promoting the ratification of it.

III. Gist of World Party Declaration

The gist is shown in the following pages.  The Declaration was adopted in the World Party Convention.

Registered Members 3,000

Objection to Remove Inappropriate Members that 
Reach 5% or More of Registered Members 

World Parliament

Objection against removal is 
50% or less of attending 

parliament members 

Objection against removal is 
more than 50% of attending 

parliament members

Removed from the Registered 
Members

Not Removed from the 
Registered Members

Only 10 Registered Members May Remain
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The First World Party Convention
Accra, Ghana,
12 August 2011

The Second World Party Convention
Dhaka, Bangladesh,
9 October 2015

IV. We Need Love in the World

What is the fundamental cause of war? In a word, it is the lack of love. As written above, Islamic State was born
after the death of leaders Saddam Hussein of Iraq and Muammar Gaddafi of Libya. They were attacked without
the approval of United Nations. This policy was based on the imperialism of USA. Namely, USA wants to rule the
world without respecting the United Nations.

So we need love in the world politics. How can we establish the politics with love in the world politics? First of
all, we must recognize that no matter how the science develops, we must get old and die and there are woman
and man in this world. So, if we want to be happy, we must build a healthy woman-man relation and have a
healthy family relation. If we have this mind, we can have love in the world politics.

V. The Truly Good Thing Shall Become a Common Sense

It seems that there are two classes in this world. One class rules another class. For example, In USA, it is said that
people whose income is top one percent get 20 % of income of country as a whole. As a result, there is a result of
survey that only 8 people owns assets that are same as all the assets of the poorest 50% of all the people in the
world. Thus if this world is in the system of free competition and private ownership, assets are owned very
unequally. So we need a thought that makes the world better. Namely, we need the concept of World Citizen.
Basically, we should understand a philosophy that the truly good thing shall become a common sense. If we say
something against a common sense we are laughed at. For example, we are laughed at if we say that we should
use kerosene lamp instead of electric light, we are laughed at if we say that we should ride cow or horse instead of
motorcycle and car, we are laughed at if we say that Olympic Games and World Cup of Soccer should be abolished,
we are laughed at if we say that the compulsory education should be abolished, etc. Thus the truly good thing
shall become a common sense. So, the thought of World Citizen and the World Federation shall become a
common sense in the future.

So Far, We Held Two World Party Conventions



Gist of

World Party Declaration

Declaration of International Party to Establish the World Federation 
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1. World Federation can reduce or prevent the war.  This will lead to the reduction in 
death and wound of people by war, in the destruction by war, and in the military 
expenditure.

2. World Federation can issue the international common currency.  This will lead to the 
removal of fluctuation of exchange rate.

3. World Federation can provide employment to all the people.  This will lead to the 
eradication of poverty.   

Benefits of World Federation

The World Parliament is composed of 1,000 members from each country. Delegates are sent
from each country to the World Parliament in proportion to population. Even if only 2 countries
send the delegates, it can form a part of the World Parliament and other countries can join later.
Like this, a part of the World Parliament can develop to the whole World Parliament.

The World Parliaments on the early stage is a consultative assembly without the legislative
power. If the World Parliament functions well, the legislative power is vested with by the
attending countries, and the World Parliament establishes the Constitution of World Federation.
In the World Federation, the system is not the division of three powers, the legislation, the
administration, and the judicature. The World Parliament is the supreme authority of the World
Federation. The World Parliament elects the Prime Minister of the World Government and the
judges of the World Court.

Important feature of the World Parliament is that each country may register delegates up to 3
times as may as the seats and the registered delegates (Hereafter, registered member) may
object to the membership of other registered members. If the objections reach 5% of the total
votes of registered members, the motion to remove the member is made at the World
Parliament. If the attending delegates with more than 50% of total votes of the attending
delegates object to the motion, the objected registered member is not removed. Therefore, if
the motion is not rejected, the objected member is removed even if the objections are only 5%
of the total votes of the registered members. For example, even if 3,000 delegates are registered,
registered members may be reduced to 10 due to objection. Even so, the 10 members will
become the definite authority and get the support of people. So, the World Parliament will be
the supreme authority in the World Federation.

World Federation is Established as the Figure in Next Page
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World Party was founded aiming to be the party existing 1,000 years later.

Contact to the World Party 
Headquarters and Related 
Organizations:
Address: 1-158 Nakakanasugi, Matsudo 
City, Chiba Prefecture, 270-0007, Japan
President: Toshio Suzuki
Website: www.w-g.jp
TEL: 090-5810-4373
E-mail: a@t-u.jp

Theoretical Basis of World 
Federation Movement

Theoretical basis of World Federation 
movement that the World Party is 
promoting is written in a book 
Soul Federation.
Author: Toshio Suzuki.
Publisher: Xlibris . 
You can order it to Amazon on the 
Internet or ordinary bookstore.Soul Federation

Three Principles of World Party
1. The first priority is the benefits of world as a whole or the benefits of society

as a whole. Benefits of party come after that. If the world becomes better, our country
will become better. If our country becomes better, our life will become better.

2. There must not be lie with regard to the policy of World Party.
3. There must not be corruption in the World Party.  We must be strict with 

regard to fund.
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สถาบนัรฐับาลโลก (World 
Government Institute)

This 
Page

Original English page is (ตน้ฉบบั) ==> http://www.w-g.jp/wgi/constitution.htm

รฐัธรรมนูญแห่งสหพนัธรฐัโลก

(Constitution of World Federation)

A DRAFT OF
CONSTITUTION OF WORLD FEDERATION

(รา่ง) รฐัธรรมนูญแหง่สหพนัธรฐัโลก

HTML FILE

PDF FILE

MICROSOFT WORD FILE

นีคอืฉบบัรา่งของรฐัธรรมนูญแห่งสหพนัธรฐัโลก (Constitution of World Federation)   รา่งฉบบันียงัไม่
สมบูรณ์ แต่ก็เป็นการแสดงเนือหาพนืฐานไวใ้นนี เนือหาพนืฐานของรฐัธรรมนูญโลกแห่งสหพนัธรฐัโลกนี
องิอยู่กบับทความเรอืง "International Party for the World Government"  (พรรคการเมอืง
นานาชาตเิพอืกอ่ตงัรฐับาลโลก)   นโยบายพนืฐานก็คอื การใหม้กีารเลอืกตงัผูแ้ทนฯ (delegates) ของแตล่ะ
ประเทศ โดยใหม้จีาํนวนผูแ้ทนฯทสีมัพนัธก์บัสดัส่วนของประชากร แลว้ก็สง่ผูแ้ทนฯเหลา่นีเขา้สูร่ฐัสภาโลก
(World Parliament)   รฐัสภาโลกทไีดร้บัการเสนอไวใ้นบทความดงักล่าวประกอบดว้ย 2 สภา โดยแตล่ะ
สภามสีมาชกิอยู่โดยพนืฐาน 1,000 คน แตท่ว่า รฐัสภาโลกทไีดร้บัการเสนอในรฐัธรรมนูญโลกฉบบันี มี
เพยีงสภาเดยีว และสภานีมสีมาชกิโดยพนืฐานอยู่ 1,000 คน ทงันี ลกัษณะพนืฐานของสหพนัธรฐัโลก
(World Federation) ในรฐัธรรมนูญฉบบันี มลีกัษณะดงัต่อไปนี

ระบบพนืฐานของสหพนัธรฐัโลก (Basic System of 
World Federation)

อาํนาจสูงสุดในสหพนัธรฐัโลก คอื รฐัสภาโลก (World Parliament)

รฐัสภาโลกมอีาํนาจทจีะเลอืกและปลดนายกรฐัมนตรขีองรฐับาลโลก (Prime 
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Minister of the World Government) และเหล่าผูพ้พิากษาของศาลโลก

สมาชกิทไีดร้บัการขนึทะเบยีน (Registered Members) ของรฐัสภาโลก
สามารถคดัคา้นการเป็นสมาชกิของ Registered Members คนอนืๆทกีระทํา
ไม่เหมาะสมได้

ผลดหีรอืประโยชนต์า่งๆในระดบัพนืฐานของสหพนัธรฐัโลก ไดถ้กูเขยีนไวใ้นส่วนคาํนําของรฐัธรรมนูญนี
ดว้ย

ผลประโยชนต์า่งๆโดยพนืฐานของสหพนัธรฐัโลก
(World Federation)

1. สหพนัธรฐัโลกจะชว่ยลดหรอืป้องกนัสงครามได้ นีจะทําใหจ้าํนวนคนตายและคนบาด
เจบ็จากสงคราม, ความเสยีหายจากสงคราม, และค่าใชจ้่ายกบักองทพัต่างๆ ลดลงไดอ้ย่าง
มาก

2. สหพนัธรฐัโลกสามารถทจีะกาํหนดสกุลเงินสากลโลก (international common 
currency) ขนึมาได้ ซงึนีจะทําใหปั้ญหาเรอืงความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงินตรา
หมดไป

3. สหพนัธรฐัโลกสามารถทจีะสรา้งการจา้งงานใหก้บัประชาชนทุกคนได้ นีจะนําไปสู่การ
ขจดัปัญหาความยากจนไดอ้ย่างหมดสนิ

สาํหรบัคําอธบิายเพมิเตมิเกยีวกบัผลดหีรอืประโยชนเ์หลา่นี โปรดดใูนเอกสารคาํ
แถลงการณข์องพรรคชาวโลกWorld Party Declaration. ดงันัน แมว้่าการกอ่ตงัสหพนัธ
รฐัโลกจะเป็นนโยบายทางการเมอืง แต่วา่ในขณะเดยีวกนั นีก็ถอืเป็นนโยบายทางเศรษฐศาสตรท์มีี
ประสทิธภิาพทสีุด ทพีเิศษก็คอื ผลประโยชนเ์หลา่นีมคีวามสําคญัอย่างยงิตอ่พวกประเทศกาํลงัพฒันา

ภาพขา้งลา่งนีแสดงใหเ้ห็นถงึ กระบวนการในการกอ่ตงัสหพนัธรฐัโลก

Page 2 of 6CONSTITUTION OF WORLD FEDERATION

2017/01/31http://www.weloveourworld.com/World_Federation/CONSTITUTION_OF_WORLD...



ในชว่งแรก รฐัสภาโลกจะถกูกอ่ตงัขนึมาตาม “บญัญตัแิห่งรฐัสภาโลก” "World Parliament 
Statute"    ในชว่งตน้นี รฐัสภาโลกจะทําตวัเป็นคณะกรรมการทปีรกึษา (consultative assembly) ซงึไม่
มอีํานาจทางกฎหมาย กล่าวคอื มลีกัษณะคลา้ยสภาสหภาพยโุรป (European Parliament)  ดงันัน แต่ละ
ประเทศและแตล่ะภมูภิาคยงัคงมคีวามเป็นอสิระ และไม่มหีนา้ททีจีะตอ้งทําตามขอ้ตดัสนิใจต่างๆของรฐัสภา
โลก ถา้หากวา่รฐัสภาโลกทํางานไดด้ี รฐัสภาโลกจะถกูมอบอาํนาจทางกฎหมายให ้ และจะบญัญตัิ
กฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งสหพนัธรฐัโลก (Constitution of World Federation)  ดว้ยแนวทางนี จากทเีป็น
รฐัสภาโลกทไีม่มอีํานาจทางกฎหมาย ก็จะกลายเป็นรฐัสภาโลกทมีอีาํนาจหนา้ทอียา่งแทจ้รงิ

แต่ละประเทศจะมกีารเลอืกตงัและส่งผูแ้ทนฯ (delegates) ตามจาํนวนตาํแหน่งทไีดร้บัการจดัสรร ตวัอย่าง
ตวัเลขจาํนวนตําแหน่งตามการจดัสรรไดถ้กูแสดงดงัตารางขา้งลา่งนี

ประชากร
(พนัคน)

คะแนน
เสยีง

คะแนน
เสยีงทปีรบั
แกแ้ลว้

จาํนวนผู ้
แทนฯ

(Delegates)

สมาชกิ
ขนึ

ทะเบยีน
ประชากรโลก 6,829,297.0 1,000.000
จนี 1,345,751.0 197.0556 197.000 197 591
อนิเดยี 1,198,003.3 175.4212 176.000 176 528
สหรฐัอเมรกิา 314,658.8 46.0748 46.000 46 138

Page 3 of 6CONSTITUTION OF WORLD FEDERATION

2017/01/31http://www.weloveourworld.com/World_Federation/CONSTITUTION_OF_WORLD...



ญปีุ่ น 127,156.2 18.6192 19.000 19 57
ประเทศสมมติ 1.0 0.0001 0.001 1 3

สมมตวิา่โลกเรามปีระชากรอยู่ 6,829,297,000 คน โดยรฐัจนีมอียู่ 1,345,751,000 คน, อนิเดยีมี
1,198,003,300 คน, สหรฐัมี 314,658,800 คน, ญปีุ่ นมี 127,156,200 คน, และ ประเทศสมมตมิี 1,000 
คน ตามหลกัแลว้ จาํนวนตําแหน่งทงัหมดมอียู่ 1,000 ตําแหน่ง และตาํแหน่งเหลา่นีก็ไดร้บัการจดัสรรตาม
สดัสว่นประชากร โดยหลกัการ ผูแ้ทนฯ 1 คนสามารถลงคะแนนได ้1 คะแนนเสยีง ดงันัน โดยหลกัการ
แลว้ จาํนวนผูแ้ทนฯจะเท่ากบัจาํนวนของคะแนนเสยีง ดว้ยเหตนีุ ในกรณีของประเทศจนี จาํนวนคะแนน
เสยีงทมีก็ีจะเป็น 197.0556 คะแนน ในทํานองเดยีวกนั อนิเดยีก็จะมี 175.4212 คะแนนเสยีง, สหรฐัมี
46.0748 คะแนนเสยีง, ญปีุ่ นมี 18.6192 คะแนนเสยีง, และ ประเทศสมมติ มี 0.0001 คะแนนเสยีง ตวัเลข
คะแนนเสยีงจะถูกเปลยีนใหเ้ป็นจาํนวนเต็มดว้ยการปัดเศษจดุทศนิยมขนึหรอืลง ถา้ตวัเลขทศนิยมตวัแรกไม่
ใช่ 0 จะทําการปัดขนึ แตถ่า้เป็น 0 ก็จะปัดลง ในกรณีของประเทศทมีคี่าคะแนนเสยีงตํากวา่ 1 ตาํแหน่งจดุ
ทศนิยมทไีม่ใช่ 0 และเป็นคา่สูงสดุจะถกูปัดขนึ ตวัอย่างเชน่ ในกรณีของจนี เนืองจากทศนิยมตาํแหน่งแรก
เป็น 0 ดงันัน จงึถกูปัดลง ทําใหเ้หลอืคา่คะแนนเสยีงทไีดร้บัการปรบัแลว้เป็น 197.000 เสยีง และมจีาํนวนผู ้
แทนฯเป็น 197 คน ในกรณีของอนิเดยี ตวัเลขทศนิยมตําแหน่งแรกไม่ใช่ 0 ดงันันจงึปัดขนึ ทําใหม้คีะแนน
เสยีงทปีรบัแกแ้ลว้เป็น 176.000 และมจีาํนวนผูแ้ทนฯเป็น 176 คน ในกรณีของสหรฐัและญปีุ่ นก็คํานวณ
คา่คะแนนเสยีงทปีรบัแกแ้ลว้ดว้ยวธิอีย่างเดยีวกนั ทําใหไ้ดจ้าํนวนผูแ้ทนฯเป็น 46 คน (สหรฐั) และ 19 คน
(ญปีุ่ น)   ในกรณีของประเทศสมมตนัิน มจีาํนวนประชากรอยู่ 1,000 คน ดงันัน จงึมคีะแนนเสยีงเพยีง
0.0001  ซงึในกรณีนี จดุทศนิยมตําแหน่งที 4 ไม่ใช่ 0 ดงันัน คา่จงึถกูปัดขนึ ทําใหม้คีะแนนเสยีงเป็น
0.001  จงึไดว้่า ประเทศสมมตนีิสามารถสง่ผูแ้ทนฯเขา้มารว่มได ้1 คน โดยผูแ้ทนฯคนนีมคีะแนนเสยีง 0.001 
คะแนน ดว้ยวธิกีารนี คา่คะแนนเสยีงทงัหมดจะถกูจาํแนกออกเป็น 4 ชนั ไดแ้ก่ 1, 0.1, 0.01, และ
0.001   ดงันัน โดยพนืฐานแลว้ จาํนวนคะแนนเสยีงโดยรวมทงัสนิจะเป็น 1,000 คะแนน หากแตจ่าํนวนผู ้
แทนฯจรงิๆ และจาํนวนคะแนนเสยีงจรงิๆ จะมคี่ามากกวา่ 1,000 เล็กนอ้ย นโยบายนีจงึเป็นการมุ่งหมายที
จะใหไ้ดร้บัการสนับสนุนจากประชาชนดว้ยการเลอืกผูแ้ทนฯจากแตล่ะประเทศตามสดัส่วนของประชากร
นีคอืนโยบายทยีดึหลกัแนวคดิทวี่า สหพนัธรฐัโลกจะกอ่ตงัขนึมาไดแ้ละดาํรงอยูไ่ด ้ ก็ดว้ยการสนับสนุนจาก
ประชาชนเทา่นัน

การเลอืกตงัผูแ้ทนฯในแต่ละประเทศเขา้มาอยู่ในสหพนัธรฐัโลก จะตอ้งมคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใส ผู ้
สมคัรของแตล่ะประเทศจะตอ้งไดร้บัการจดทะเบยีนกบัรฐัสภาโลกอยา่งนอ้ย 1 ปี กอ่นการเปิดตวัของรฐัสภา
โลก จาํนวนสมาชกิทไีดร้บัการขนึทะเบยีน (ผูส้มคัรทไีดร้บัการรบัรองใหจ้ดทะเบยีน) จากแตล่ะประเทศ
อาจจะมมีากกวา่จาํนวนผูแ้ทนฯตามการจดัสรรไดม้ากถงึ 3 เท่า ตวัอย่างเชน่ ถา้หากวา่จาํนวนผูแ้ทนฯ
ตามการจดัสรร (ผูแ้ทนฯอย่างเป็นทางการ) ของประเทศหนึงมไีด ้10 คน ประเทศนันจะสามารถลงทะเบยีน
ผูแ้ทนฯกบัรฐัสภาโลกได ้30 คน จากจาํนวนผูแ้ทนฯขนึทะเบยีน 30 คนนัน ประเทศนันจะสามารถสง่ผู ้
แทนฯ 10 คน มาดาํรงตําแหน่งเป็นผูแ้ทนฯอยา่งเป็นทางการ ตวัอย่างเชน่ ญปีุ่ นอาจจะจดทะเบยีน
สมาชกิไวก้บัรฐัสภาโลกเป็นจาํนวน 57 คน ขณะทสีหรฐัจดทะเบยีนไว ้138 คน แมว้า่จะมแีค่ 2 ประเทศที
จดทะเบยีนสมาชกิ แตนี่ก็สามารถรวมกนัเป็นสว่นหนึงของรฐัสภาโลกไดแ้ลว้ ประเทศอนืๆสามารถเขา้
มารว่มไดท้หีลงั ดงันัน จากทเีป็นส่วนหนึงของรฐัสภาโลก ก็จะพฒันาไปเป็นรฐัสภาโลกทสีมบูรณต์อ่ไป
ได ้ ในตารางขา้งตน้นัน จาํนวนสมาชกิขนึทะเบยีนของประเทศจนีคอื 591 คน, อนิเดยี 528 คน, สหรฐั
138 คน, ญปีุ่ น 57 คน, และ ประเทศสมมติ 3 คน

ระยะเวลาในการเป็นสมาชกิคอื 4 ปี นับจากวนัทปีระธานแห่งรฐัสภาโลกประกาศวา่ การประชมุครงัแรกใน
วาระการทํางานของรฐัสภาโลกนีไดเ้รมิขนึแลว้ เมอืวาระของรฐัสภาโลกนีสนิสดุ หากวา่ไดร้บัการเลอืกตงั
มาจากคนในประเทศอกี สมาชกิสามารถจะไดร้บัการจดทะเบยีนไดอ้กีครงัไม่เกนิ 1 ครงั

สมาชกิขนึทะเบยีนของรฐัสภาโลก สามารถทจีะคดัคา้นความเป็นสมาชกิของสมาชกิขนึทะเบยีนคนอนืๆได ้
ถา้หากวา่สมาชกิขนึทะเบยีนคนอนืนันมปัีญหา ดงันัน ระบบนีจะทําใหร้ฐัสภาโลกมอีํานาจทเีขม้แข็ง
รายละเอยีดของระบบนีมดีงัตอ่ไปนี

การขบัสมาชกิทไีม่เหมาะสม (Dismissal of Inappropriate 
Members)
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ถา้หากวา่เกดิปัญหากบัสมาชกิขนึทะเบยีนคนใด สมาชกิขนึทะเบยีนคนอนืๆสามารถทจีะ
ยนืคดัคา้นสมาชกิขนึทะเบยีนผูน้นัได ้ ตวัอย่างเชน่ ถา้หากมกีารพบวา่ สมาชกิขนึ
ทะเบยีนคนหนึงไม่ไดถู้กเลอืกตงัโดยตรงมาจากประชาชน สมาชกิขนึทะเบยีนคนอนืๆ
สามารถทจีะยนืคดัคา้นได้ ในการยนืคดัคา้นสมาชกิขนึทะเบยีนคนหนึงๆ สมาชกิขนึ
ทะเบยีนทยีนืคดัคา้นจะตอ้งส่งเอกสารการคดัคา้นทมีชีอืของตนเองพรอ้มดว้ยระบุเหตุผล
ในการคดัคา้นอย่างชดัเจนยนืต่อประธานรฐัสภาโลก (President of World Parliament)    
ถา้หากวา่มกีารยนืคดัคา้นถงึ 5 เปอรเ์ซน็ตข์องจาํนวนคะแนนเสยีงทงัหมดของสมาชกิขนึ
ทะเบยีนทุกคน  President จะส่งเอกสารนนัใหแ้ก่สมาชกิขนึทะเบยีนแต่ละคน แลว้จากนนั
การเคลอืนไหวเพอืขบัสมาชกิขนึทะเบยีนคนทถูีกยนืคดัคา้นกจ็ะมขีนึในการประชมุของ
รฐัสภาโลก ในการประชมุของรฐัสภาโลกนนั เมอืผูแ้ทนฯทรีว่มการประชมุซงึมจีํานวน
มากกวา่ครงึหนึงของคะแนนเสยีงทงัหมดของผูแ้ทนฯทเีขา้รว่มการประชมุ ออกเสยีงคดั
คา้นการขบัผูแ้ทนฯคนนนั ผูแ้ทนฯคนทถูีกยนืคดัคดัก็จะไม่ถูกขบัออก หากไม่เชน่นนั
ผูแ้ทนฯขนึทะเบยีนคนทถูีกยนืคดัคา้นจะตอ้งถูกขบัออก แมว้่าจะมผูีย้นืเอกสารคดัคา้นแค่
เพยีง 5 เปอรเ์ซน็ตข์องคะแนนเสยีงทงัหมดของสมาชกิขนึทะเบยีน

ในกระบวนการของการลงคะแนนเพอืขบัออกนี โดยพนืฐานแลว้ จาํนวนการออกเสยีงสูง
สุดของแตล่ะประเทศ จะมไีดสู้งสุดคดิเป็น 20 เปอรเ์ซน็ตข์องผูแ้ทนฯทเีขา้รว่ม สําหรบั
รายละเอยีดเกยีวกบัการคาํนวณ ใหดู้จากบทบญัญตัิ (Statute)

สมาชกิขนึทะเบยีนจากแตล่ะประเทศและแตล่ะภมูภิาคจะตอ้งเป็นผูท้ไีดร้บัการเลอืกตงัมาจากประชาชนโดย
ตรง ดงันัน แมว้า่ประเทศทอียู่ภายใตร้ะบอบเผด็จการจะทําการลงทะเบยีนสมาชกิโดยไม่ไดผ่้านการเลอืกตงั
แต่สมาชกิเหลา่นันก็จะถกูคดัคา้นโดยสมาชกิคนอนืๆ และจะถกูขบัออกไปตามกระบวนการทกีาํหนดโดยรฐั
ธรรมนูญนี

ดงันัน สมาชกิขนึทะเบยีนของรฐัสภาโลกผูม้คีณุสมบตัไิม่เหมาะสม จะถกูขบัออกโดยสมาชกิขนึทะเบยีนคน
อนืๆ ดว้ยระบบนี แมว้า่จะมสีมาชกิไดร้บัการขนึทะเบยีนไว ้3,000 คน แตว่า่ สมาชกิขนึทะเบยีนเหลา่นันก็
อาจลดเหลอืแคเ่พยีง 10 คน อนัเนืองมาจากการยนืคดัคา้น ยงิไปกว่านัน แมว้่ากระบวนการขบัออกอาจ
ใชเ้วลาถงึ 3 ปี จากระยะเวลาอยู่ในตําแหน่ง 4 ปี แตว่า่นีก็จะทําใหส้มาชกิทเีหลอือยู่ 10 คนนีมอีํานาจเด็ด
ขาด และมตติ่างๆทสีมาชกิ 10 คนนีไดผ่้านออกมาในชว่ง 1 ปีทเีหลอืของการดํารงตําแหน่ง ไดร้บัการสนับ
สนุนสูงสดุจากประชาชน

ในรฐัธรรมนูญฉบบันี ระบบของรฐัสภาโลกจะไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้ํานาจ 3 ฝ่ายทอียู่แยกกนั กล่าวคอื อํานาจ
ฝ่ายนิตบิญัญตั,ิ ฝ่ายบรหิาร, และ ฝ่ายตลุาการ หากแต่ ดงัจะเห็นไดใ้นภาพ รฐัสภาโลกเป็นผูท้ทีําการแตง่
ตงัหรอืขบัไลน่ายกรฐัมนตรแีห่งสหพนัธรฐัโลก (Prime Minister of the World Federation) และผู ้
พพิากษาในศาลโลก ดงันัน รฐัสภาโลกจงึมอีาํนาจสงูสดุในสหพนัธรฐัโลก ทุกวนันี ประเทศและภูมภิาค
ส่วนใหญ่มกีารส่งตวัแทนเขา้รว่มการแขง่ขนัโอลมิปิก ดงันัน จงึไม่น่าทจีะเป็นไปไม่ได ้ ทปีระเทศตา่งๆจะสง่
ตวัแทนเขา้สู่รฐัสภาโลก

ยนิดรีบัฟังความคดิเหน็จากทุกท่าน

ปรบัปรุงใหม่ วนัที 1 กนัยายน ค.ศ. 2016

ตน้ฉบบัโดย Toshio Suzuki

ดตูน้ฉบบัภาษาองักฤษทนีี ==> http://www.w-g.jp/wgi/constitution.htm

แปลโดย Kongjak Jaidee (กงจกัร ใจด)ี 23 Jan 2017
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