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ส
วัสด้ีเด้ือนัสิงหาคม่ ปุ่กต่ิผู้ม่จ้ะเล้่าเกี�ยวกับวันัสำคัญี่

ของเดื้อนัที�ล้ง แต่่ในัต่อนันีั�ผู้ม่ขอย้อนัเวล้าเขียนัถึง

วันัที� 10 ก.ค. พ.ศิ. 2565 ที�ผู้่านัม่า เพราะวันัที� 10 ก.ค. ที�ผู้่านัม่า

เปุ่็นัวันัเล้ือกต่ั�งสม่าชิกวุฒิสภาครั�งที� 26 ของปุ่ระเทศิญี่ี�ปุุ่�นั ต่อนันัี�

เล้ยจ้ะเล้่าเกี�ยวกับสม่าชิกวุฒิสภาของปุ่ระเทศิญี่ี�ปุุ่�นัสักเล้็กนั้อย

สม่าชกิวฒุสิภา (参議院議員 Sangiin Giin) ของปุ่ระเทศิ

ญี่ี�ปุุ่�นัม่ีวาระ 6 ปุ่ี ม่ีจ้ำนัวนัทั�งสิ�นั 248 คนั แบ่งเปุ่็นัแบบเขต่ 148 

คนั (選挙区選挙 Senkyoku Senkyo) แล้ะแบบบญัี่ชีรายชื�อ 100 

คนั (比例代表選挙 Hireidaihyou Senkyo) (ก่อนัหน้ัานีั�ม่จี้ำนัวนั

สม่าชิกที�เรียกว่า 定数 Teisuu เด้ิม่แค่ 245 คนัซึ�งถึงวันัที� 25 ก.ค. 

พ.ศิ. 2565 แล้ะต่ั�งแต่ว่นััที� 26 ก.ค. พ.ศิ. 2565 จ้ะม่จี้ำนัวนัเปุ่น็ั 248 

คนั) [1] ซึ�งต่าม่รัฐ์ธรรม่นั้ญี่ของปุ่ระเทศิญี่ี�ปุุ่�นัม่าต่รา 46 ในัหม่วด้

รัฐ์สภา บัญี่ญี่ัต่ิว่า วาระการด้ำรงต่ำแหน่ังของสม่าชิกวุฒิสภามี่

กำหนัด้หกปุ่ี แล้ะให้เล้ือกต่ั�งสม่าชิกใหม่่ครึ�งหนัึ�งทุก ๆ สาม่ปุ่ี (第
４６条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の
半数を改選する。) [2] ด้ังนัั�นัการเลื้อกต่ั�งครั�งนัี�จ้ึงเป็ุ่นัการเลื้อก

สม่าชิกวุฒิสภาจ้ากแบบเขต่ 74 คนั แล้ะแบบบัญี่ชีรายชื�อ 50 คนั 

เบสบอล (野球)ตอนท่ี่� 18

สิ�งที�อยากให้ผู้้้อ่านัสังเกต่คือ จ้ากต่ารางที� 1 ร้อยล้ะของ 

ผู้้้ไปุ่ใช้สิทธิเลื้อกตั่�ง ต่าม่ช่วงอายุของการเล้ือกตั่�งสม่าชิกวุฒิสภา

ครั�งที� 22-25 จ้ะพบว่าร้อยล้ะของผู้้้ที�ออกไปุ่ใช้สิทธิเล้ือกต่ั�ง คนัที�

อายมุ่ากกย็งัคงม่แีนัวโน้ัม่จ้ะออกไปุ่เล้อืกต่ั�งม่ากกวา่ ขณะที�เขยีนั

ต่อนันัี�ผู้ม่ก็ยงัไม่ร่้ว่้าจ้ำนัวนัผู้้ใ้ชส้ทิธิ�ที�ม่อีายนุัอ้ย ๆ  จ้ะเพิ�ม่ขึ�นัหรอืไม่ ่

หลั้งจ้ากม่คีวาม่พยายาม่ทำแคม่เปุ่ญี่ส่งเสรมิ่ใหว้ยัรุน่ัออกม่าเล้อืก

ต่ั�ง เช่นั ม่ีส่วนัล้ด้ร้านัอาหาร [3] เปุ่็นัต่้นั 

ต่ารางที� 1 รอ้ยล้ะของผู้้้ไปุ่ใช้สิทธิเลื้อกตั่�งต่าม่ช่วงอายุของ

การเล้ือกต่ั�งสม่าชิกวุฒิสภาครั�งที� 22-25 [4]

เล้ือกต่ั�งสม่าชิกวุฒิสภาครั�งที� 22 23 24 25

ช่วงอายุ 10-19 ปุ่ี 46.78 32.28

ช่วงอายุ 20-29 ปุ่ี 36.17 33.37 35.60 30.96

ช่วงอายุ 30-39 ปุ่ี 48.79 43.78 44.24 38.78

ช่วงอายุ 40-49 ปุ่ี 58.80 51.66 52.64 45.99

ช่วงอายุ 50-59 ปุ่ี 67.81 61.77 63.25 55.43

ช่วงอายุ 60-69 ปุ่ี 75.93 67.56 70.07 63.58

อายุ 70 ปุ่ีขึ�นัไปุ่ 64.17 58.54 60.98 56.31

ค่าเฉล้ี�ยทั�งปุ่ระเทศิ 57.92 52.61 54.70 48.80

(หม่ายเหตุ่ จ้ากการแก้กฎหม่ายให้ผู้้้ม่ีสิทธิเล้ือกต่ั�งจ้าก

อายุ 20 ปุ่ี เปุ่็นัอายุ 18 ปุ่ี ในัปุ่ี ค.ศิ. 2015)

ด้ังนัั�นัเด้ือนักรกฎาคม่ที�ผู่้านัม่าความ่ร้อนั

เพราะหน้ัารอ้นั แล้ะการเมื่องที�รอ้นัแรงน่ัาจ้ะกำหนัด้

แผู้นันัโยบายการเปุ่ิด้ปุ่ระเทศิของญี่ี�ปุุ่�นัต่่อไปุ่
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เบัสบัอลู	(野球)

ต่อนันัี�ผู้ม่ขอเล่้าเรื�องเกี�ยวกับกีฬาที�จ้ะพบได้้ในัการ์ต้่นั

ญี่ี�ปุุ่�นัอยา่งกฬีาเบสบอล้เพราะในัเดื้อนัสงิหาคม่ ม่วีนััที�เกี�ยวขอ้งกบั

เบสบอล้ 2 วันัเล้ย คือ 1.วันัเบสบอล้ระด้ับม่ัธยม่ปุ่ล้าย  (高校野
球記念日 Koukouyakyuu Kinenbi) ซึ�งต่รงกับวันัที� 23 สิงหาคม่ 

แล้ะ วันัเบสบอล้ ซึ�งต่รงกับวันัที� 9 สิงหาคม่ โด้ยวันัที� 9 สิงหาคม่ 

ในัภาษาญี่ี�ปุุ่�นั เขียนั 8 / 9 อ่านัออกเสียงแล้้ว ยาคิว  野球 Yakyu

 ปุ่ระวตั่ศิิาสต่รข์องเบสบอล้ในัปุ่ระเทศิญี่ี�ปุุ่�นัเริ�ม่ในัปุ่เีม่จ้ ิ5 

(ค.ศิ. 1872) โด้ย Horace Wilson ครช้าวอเม่รกินััที�โรงเรียนั Kaisei 

(開成) ได้น้ัำล้ก้บอล้ แล้ะไม่เ้บสบอล้จ้ากปุ่ระเทศิบา้นัเกดิ้ม่าสอนั

เบสบอล้ใหก้บันักัเรยีนั [5]  ในัปุ่ ีค.ศิ. 1915 ได้ม้่กีารจ้ดั้การแขง่ขนัั

เบสบอล้ชิงแชม่ปุ่์โรงเรียนัม่ัธยม่ศิึกษาแห่งชาต่ิ (หรือในัปุ่ัจ้จุ้บันัที�

เราร้จ้้กัวา่ 夏の甲子園大会 การแขง่ขนััโคชเิอง็ในัฤด้ร้อ้นัปุ่จั้จ้บุนัั) 

ในัปุ่ี ค.ศิ. 1924 การแข่งขันัเบสบอล้ระดั้บมั่ธยม่ศิึกษาปุ่ล้าย 

(หรอืในัปุ่จั้จ้บุนััที�เราร้จ้้กัวา่ 春の甲子園大会 การแขง่ขนััโคชเิอง็ 

ในัฤด้้ใบไม่้ผู้ล้ิ )  ก็เริ�ม่ขึ�นัเช่นักันั ซึ�งสองการแข่งขันันัี�แต่กต่่างต่รง 

春の甲子園大会 ที�จั้บสล้ากค้่ที�ต่้องแข่งขันัขึ�นัก่อนั แล้ะการ

แข่งขันัจ้ะด้ำเนัินัการในัร้ปุ่แบบทัวร์นัาเม่นัต่์ แต่่ ในั 夏の甲子園
大会 จ้ะม่ีการจ้ับสล้ากในัทุกนััด้ 

สำหรบั 夏の甲子園大会 ปุ่นีัี�เปุ่น็ัครั�งที� 104 เริ�ม่วนััที� 6 ถงึ 

22 สงิหาคม่ ปุ่ระวตั่ศิิาสต่รเ์ป็ุ่นัรอ้ยปุ่ ีเพราะฉะนัั�นัเราจ้ะเหน็ัการต์่น้ั

หล้ายเรื�องที�ม่ีเรื�องราวของเบสบอล้อย้่ เช่นั โด้ราเอม่อนั ที�โนับิต่ะ

จ้ะโด้นัไจ้แอ้นัชวนัไปุ่เล้่นัเบสบอล้ต่รงล้านัว่างที�มี่ท่อนั�ำวางอย้่ 3 

ทอ่ แล้ว้โนับิต่ะก็จ้ะตี่ล้ก้เบสบอล้ไปุ่โด้นักระจ้กบ้านัของคุณล้งุแต่ก

หรือไม่่ก็ต่กล้งไปุ่ในัสวนัของบ้านัคุณลุ้งที�ม่ีสุนััขดุ้เฝ่้าอย้่ นัอกจ้าก

เรื�องโด้ราเอม่อนัก็จ้ะม่ีการ์ต่้นัด้ราก้อนับอล้ ซ้เปุ่อร์ ต่อนัที� 70 ในั

ชื�อต่อนั จ้ด้หม่ายท้าจ้ากแชม่ปุ่้า คราวนัี�ส้้กันัด้้วยเบสบอล้ (シャ

ンパからの挑戦状! 今度は野球で勝負だ!) ที�ม่เีปุ่น็ัการแข่งขนัั

เบสบอล้กันัระหวา่งจ้กัรวาล้ที� 6 แล้ะจั้กรวาล้ที� 7 จ้รงิ ๆ  ซึ�งแชม่ปุ้่า

เปุ่็นัเ ทพทำล้ายล้้างของจ้ักรวาล้ที� 6 ส่วนัจั้กรวาล้ที�เราอย้่นัั�นัคือ

จ้ักรวาล้ที� 7 ที�ม่ีเทพทำล้ายล้้างชื�อบีรุส

แต่่ถึงเบสบอล้จ้ะอย้่ค่้กับสังคม่โรงเรียนัญี่ี�ปุุ่�นัม่านัานัแต่่

จ้ากข้อม่้ล้จ้ำนัวนันัักเรียนัม่ัธยม่ปุ่ล้ายชายที�สังกัด้ชม่รม่กีฬาจ้ะ

พบว่าจ้ำนัวนันัักเรียนัของชม่รม่เบสบอล้ล้ด้ล้งเรื�อย ๆ แล้ะเพิ�ง

เสียแชม่ป์ุ่ให้กับฟุัต่บอล้ต่อนัปีุ่ ค.ศิ. 2018 แต่่ในัช่วงหลั้งกรีฑา 

แล้ะแบด้มิ่นัตั่นัได้้รับความ่นิัยม่เพิ�ม่ขึ�นัเรื�อย ๆ [6] เพราะฉะนัั�นั

ในัอนัาคต่เราอาจ้จ้ะเห็นัการ์ต้่นัที�ม่ีเนืั�อหาเกี�ยวกับกีฬาปุ่ระเภท

อื�นัๆ ม่ากขึ�นั 

สุด้ท้ายนัี�ขอทิ�งท้ายคำศิัพท์ที�เกี�ยวข้องกับเบสบอล้ในั

ญี่ี�ปุุ่�นัคือคำว่า 東京ドームโต่เกียวโด้ม่ คนัญีี่�ปุุ่�นัสมั่ยก่อนัมั่กจ้ะ 

เปุ่รียบเทียบว่า ขนัาด้ของที�โด้ยใช้วา่เป็ุ่นัขนัาด้กี�เท่าของโต่เกียวโด้ม่ 

เชน่ั โต่เกยีวด้สินัยีแ์ล้นัด์้ม่ขีนัาด้ 10.5 โต่เกยีวโด้ม่  東京ディズニー
シーは東京ドーム10.5個分です เปุ่น็ัต่น้ั  หม่ายเหตุ่โต่เกียวโด้ม่ 

ม่ีพื�นัที� 46,755 ต่ารางเม่ต่ร [7] 

โต่เกยีวโด้ม่นัอกจ้ากเป็ุ่นัโด้ม่แข่งขนััเบสบอล้แล้้ว โต่เกียวโด้ม่ 

ยังเปุ่็นัที�จ้ัด้งานัคอนัเสิร์ต่ด้้วย เช่นั Nogizaka46 ซึ�งถ้าผู้้้อ่านั 

อยากร้้วา่มี่ศิลิ้ปิุ่นัใด้บ้างที�จ้ดั้คอนัเสิรต์่สาม่ารถเข้าไปุ่ด้ต้่าม่ลิ้งก์นัี�

ได้้นัะครับ https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/event/artist/
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