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คอลัมนตะกอนขาว 
 

วันศุกรที่ 18 เมษายน พ.ศ.2551 จักเปนวันเวลาอันเปน วาระพิเศษ ของ วงการกีฬาไทย อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ ไฟ 

แหงการแขงขัน กีฬาโอลิมปคเกมสฤดูรอน ครั้งที่ 29 หรือ ไฟ "ปกกิ่งเกมส" กําหนดเดินทางจาก กรุงนิวเดลี โดยเที่ยวบินพิเศษ

ของ "แอร ไชนา" ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาถึง สนามบิน บน.6 กองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม. เพื่อเฉลิมฉลองใน 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน 1 ใน 20 จุดหมายของ ไฟ "ปกกิ่งเกมส" ที่สัญจรรอบโลกเปนระยะทาง 137,000 กิโลเมตร!!.....@ 

วาระพิเศษ เชนนี้ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน เมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

งานเลี้ยงรับรอง คณะผูแทน "ปกกิ่งเกมส" และ คณะผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมกับกรรมการฝายไทยทุกระดับ เปน

การรวมเฉลิมฉลอง ไฟ "ปกกิ่งเกมส" ณ ลานดานหนา ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ริมแมน้ําเจาพระยา 

ถนนราษฎรบูรณะ กทม. วันศุกรที่ 18 เมษายน เวลา 18.00 น.เปนตนไป รุงขึ้นจึงเปนการวิ่งเฉลิมฉลอง ไฟ "ปกกิ่งเกมส" อยาง

เปนทางการ....@ เมื่อ 8 ปกอน ไฟ "โอลิมปคเกมส" เคยมาเยือนเมืองไทยแลวหนหนึ่ง เม่ือ ออสเตรเลีย เจาภาพการแขงขัน 

กีฬาโอลิมปคเกมสฤดูรอน ครั้งที่ 27 หรือ "ซิดนียเกมส" เมื่อค.ศ.2000/พ.ศ.2543 อันเชิญเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์จาก กรีซ แวะผาน 

ไทย เพื่อเดินทางตอไป ออสเตรเลีย อันเปนปลายทาง หนนั้น มีพิธีการตอนรับ ไฟ "ซิดนียเกมส" บนลานบินของ บน.6 โดยมี 

วีรบุรุษเหรียญโอลิมปคเกมส ของคนไทยเขารวม เชน พเยาว พูลธรัตน+ทวี อัมพรมหา+สมรักษ คําสิงห ฯลฯ เปนตน.....@ 

สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย หรือเอเอฟซี กําหนดจับสลากแบงสายการแขงขัน ฟุตบอลหญิงเอเชี่ยน คัพ ค.ศ.2008 ที่เมืองโฮจิ

มินห ซิตี้ของเวียดนาม วันศุกรที่ 18 เมษายนนี้ จากนั้น กําหนดแขงขันที่เวียดนาม วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 8 มิถุนายนนี้ 

รายการนี้ มี 8 ทีมเขารวม โดยมีการจัดอันดับทีม ดังนี้ 1 จีน, 2 ออสเตรเลีย, 3 เกาหลีเหนือ, 4 ญี่ปุน, 5 จีนไตหวัน, 6 เกาหลีใต

, 7 ไทย, 8 เวียดนาม.....@ ทีมวอลเลยบอลชายหาดไทย ออกเดินทางไปรวมการแขงขัน วอลเลยบอลชายหาด เอเชียแปซิฟค 

อินโดนีเซีย โอเพน ค.ศ.2008 ที่เมืองบังกาของอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 433 วันศุกรที่ 18 เมษายน เวลา 

07.55 น. จากนั้น กําหนดแขงขันวันที่ 20-22 เมษายนนี้.....@ คณะกรรมการคัดเลือกเจาภาพการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 

ครั้งที่ 26 และกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 39 ของ การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนดประชุมที่หอพัก 200 เตียง สนามกีฬาหัวหมาก 

กทม. วันศุกรที่ 18 เมษายน เวลา 09.30 น.เปนตนไป.....@ "ชอง 7 สี" ขอเชิญชมการถายทอดสดมวยสากลรายการ "มหกรรม

มวยโลกตานภัยยาเสพติด" จากเวทีมวยชั่วคราว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ วันศุกรที่ 18 เมษายน เวลา 15.00 น.เปนตนไป คูเอก สด 

ปูนอินทรียิม ปองกันแชมปเอเชียขององคกรมวยโลกกับ เรย เวนนี่ ผูทาชิงจากฟลิปปนส ฯลฯ.....@ เกียรติวัฒน วัชญากาญจน 

แหงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ แจงขาวมาวา ขอเชิญ ศิษยเกา มศว.พลศึกษา "รุน 9" รวมงานเลี้ยงพบปะ

สังสรรคประจําป 2551 ที่ตนน้ําสเต็ก แอนด โฮมสเต็ท อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา วันเสารที่ 26 เมษายน เวลา 17.00 น.เปน

ตนไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเกียรติวัฒน โทร.089-625-4375 คุณอลงกรณ โทร.08-9845-6929 คุณสมร โทร.
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