
  มไดรับเกียรติจากประธานชมรมฟุตบอลศิษยเกาวิศวฯ 
  จฬุาฯ คนปจจบุนัคอื กปัตนัอรรถสิทธ์ิ (พีแ่ปะ) ปวติรานนท 
รุน 68 และพี่ถนอมเกียรติ (พี่เขียง) สัมมาวุฒิชัย รุน 67 ประธาน
ชมรมฯ ชวงป 2557-2558 ใหเปนผูนําเร่ืองราว ที่มา ตลอดจน
วัตถุประสงคของ INTANIA Cup มาใหพวกเราไดทราบกัน ในฐานะ
ที่ผมไดรับเลือกใหเปนประธานกอตั้งชมรมฟุตบอลศิษยเกาวิศวฯ 
จฬุาฯ อยางเปนเรือ่งเปนราวข้ึนในป 2553-2556 เพือ่จดัการแขงขนั
ฟุตบอลประจําปขึ้นมาสัก 1 นัด ใหรุนพี่รุ นนองท่ีไมเคยรูจักกัน          
ไดมารูจักกันดวยฟุตบอล ใหเพื่อนรวมรุนที่อาจแยกยายไปทํางาน 
ตางสถานที่ หรือแมแตตางจังหวัด ตางประเทศ ไดกลับมารวมตัวกัน   
เตะฟุตบอล ไดประโยชนจากการออกกําลังกาย การพบปะ ไดสาย
สัมพันธของพ่ีนองที่เคยอยูบานปราสาทแดงหลังเดียวกัน อีกทั้ง         
ไดหวนคืนบรรยากาศ รําลึกความหลังที่พวกเราเคยแขงขันฟุตบอล       
8 คน ที่สนามขางหอประชุมใหญ ตั้งแตสมัยที่ยังอนุญาตใหเลน
ฟุตบอลได เชื่อวารุนหลัง ๆ คงไมเคยทราบมากอน เนื่องจากไม      
หลงเหลือรองรอยของสนามขางหอประชุมจุฬาฯ ใหเห็นอีกแลว      
เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงสนามฟุตบอลเปนสวนหยอม  
มาตั้งแตเมื่อ 20 กวาปกอน 
 รุนตอ ๆ มาอาจนึกถึงบรรยากาศการเตะฟุตบอลโตะเล็กที่       
ลานเกียร แมกระทั่งสนามฟุตบอลของรัฐศาสตร ที่พวกเราหลายคน
เคยใชเปนที่ประลองกับเจาถิ่นตางคณะ รับรองไดวา ไมวาจะสนาม
ไหนที่กลาวมา เม่ือพวกเราหวนนึกถึงความหลังที่ไดเตะฟุตบอลกับ
เพ่ือน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ยอมมีภาพความประทับใจแลนเขามาใหอมยิ้ม
ไดอยางแนนอน
 นอกจากความพยายามท่ีจะจัดการแขงขัน  1 วัน ปละครั้ง เรียก
เปน INTANIA Football Day ในการแขงขันครั้งแรกแลว ชมรม
ฟุตบอลศิษยเกาวิศวฯ จุฬาฯ ยังทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธจาก  
ศิษยเกาไปยังชมรมฟุตบอลของนิสิตปจจุบันในแตละปอยู เสมอ      
โดยการสนับสนุนกิจกรรม “ฟุตบอลชั้นป” ที่จัดแขงขันในรูปแบบ
ฟตุบอล 11 คน ของนิสติป 1-4 รวมไปถึงทมีนายชาง ทีม่กัสงเขารวม
เลนกับนอง ๆ 1 ทีมบาง 2 ทีมบาง ตามความเหมาะสมและ          
ความพรอมในแตละป สนามท่ีใชก็หมุนเวียนไปเปนสนามจุบบาง 
สนามกรมการสารวัตรทหารที่ซอยโยธีบาง
 อีกทั้งรวมตัวกันสานตอการเตะฟุตบอลเปนประจําทุกสัปดาห  
มาเปนระยะเวลาเกือบ 20 ป ใหคงอยูคูกับชมรมฯ ตอไป โดยใชชื่อ
ทีม INTANIA Old Boys แรก ๆ ใชสนามในซอยโยธี เตะกันทุกเย็น
วันอาทิตย ตอมาไดหมุนเวียนไปใชสนามเอกชนหลากหลายสนาม     
ทีเ่ปดใหเชาเลน ตามแตความสะดวกในการนดัหมายคูเตะกระชบัมติร 
หรือสภาพดินฟาอากาศ ตอเน่ืองกับการสงทีมอาวุโสของชมรมฯ       
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INTANIA Cup
ฟุตบอลของชาวปราสาทแดง

เขาแขงขันฟุตบอลอาวุโส 40+ Chula League
ตั้งแตป 2553 เปนประจําทุก ๆ ป จนกระทั่งลีก
งดการแขงขันไปในป 2557 ทีม INTANIA Old Boys
จึงติดตอใชสนามจุบเปนสนามท่ีออกกําลังกายเปนประจํา
ทุก ๆ วันอังคาร จนถึงปจจุบัน
 การแขงขันฟุตบอล INTANIA Cup ครั้งแรกไดบังเกิดขึ้น
ปลายป 2553 ในรูปแบบของฟุตบอล 6 คน แขงขันวันเดียวจบ
โดยใชสนามฟุตบอลในรม ปนั้นมีการแขงขันเพียง 2 รุน คือ รุนทั่วไป 
และรุนอาวุโส อายุ 40+ ขึ้นไป โดยที่รุน 90 ควาแชมปในรุนทั่วไป
เปนประเดิม และรุน 85 ไดรองชนะเลิศ
 สวนรุนอาวุโสเปนทีม INTANIA Old Boys ของชมรมฯ ที่รวม
นักฟุตบอลทั้ง 66-68-70-71 เปนฝายควาแชมป โดยมีทีมรวมรุน 
69-70 ไดตําแหนงรองแชมป ในปแรกมีภาพประทับใจอยางมาก        
ที่พี่ ๆ อาวุโสสงทีมมารวมเตะนัดพิเศษกับนอง ๆ ที่ผมจําไดแมนยํา
คือ พี่ชาญชัย อดีตผูอํานวยการสํานักระบายน้ํา กทม. รุน 52 ที่      
ยังคงลีลาอดีตนักเตะทีมวิศวฯ ใหรุนนอง ๆ ไดชมกัน
 ปลายป 2554 เกิดมหาอทุกภยัขึน้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
อกีทัง้ผมเองในฐานะประธานชมรมฯ ยงัตดิภารกจิรบัหนาท่ีผูจดัการทมี
ฟตุซอลทมีชาตไิทยไปปองกนัแชมปซเีกมส ครัง้ที ่26 ทีก่รงุจารกาตา 
ประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจําเปนตองงดการแขงขันในปนั้นไป 
 INTANIA Cup กลับมาแขงขันอีกเปนครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5         
ในป 2555-2558 ตามลําดับ โดยไดรับการตอบรับจากพี่ ๆ นอง ๆ    
วิศวฯ จุฬาฯ อยางคึกคักขึ้นทุกป เห็นไดจากจํานวนทีมที่สงแขงขัน
เพิ่มขึ้น และจํานวนคนท่ีเขารวมการแขงขัน 
 สวนการแขงขันฟุตบอล INTANIA Cup ครั้งที่ 6 ไดจบลงอยาง
สนุกสนาน ประทับใจ เมื่อวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นี่เอง 
ทามกลางบรรยากาศเปนกันเองของพี่ ๆ นอง ๆ ตางรุน และเพื่อน
รวมรุน เหมือนทุก ๆ ครั้งที่จัดแขงขันกันมา
 ปนี้ เราไดใชสนาม Soccer Pro ออนนุช 17 เปนสถานที่จัดการ
แขงขัน โดยแบงการแขงขนัออกเปน 3 รุน รุนละ 10 ทีม ไลเรียงกัน
ตามลําดับอาวุโสที่พวกเราคุนเคย เรียกกันพอเขาใจงาย ๆ วา...
 รุน Junior เร่ิมต้ังแตรุนที่เพิ่งจบ คือรุน 96 ไปจนถึง 87 รุน 
Senior เริ่มตั้งแตรุน 86 ขึ้นไปจนถึง 77 รวม 10 ทีม และ รุน Old 
Boys หรืออาวุโส เริ่มตั้งแตรุน 76 ไปจนถึงทีมรวม 63-67 ซึ่ง         
รวมดาวนักฟุตบอลอาวุโสสูงสุดไวในทีม รวมมี 10 ทีม เชนกัน
 วันนั้นเปนวันที่ผมรูสึกกระชุมกระชวยเปนพิเศษ เปนวันเสาร      
ทีต่ืน่เชาทีส่ดุในป 2559 กว็าได รบีไปสนามเพ่ือชวยพี ่ๆ  นอง ๆ  ทีเ่ปน
คณะกรรมการจัดงาน เตรียมการ ดูแลความเรียบรอย หลาย ๆ คน
ที่รับหนาที่ก็ทั้งกระตือรือรน ทั้งตื่นเตน กังวลวางานจะออกมาไมดี 
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ไมสนุกอยางที่ทุก ๆ คนคาดหวังรอคอย ผมไดแตบอกวา ไมตองกังวลหรอก 
ทีมงานมีทั้งประสบการณ มีทั้งความตั้งใจ งานอาจขาดตกบกพรองไปบาง    
ก็คิดซะวาเปนเสนห เปนสีสัน ใหจําไปปรับปรุง อีกอยาง คนที่มารวมงาน     
ก็ไมใชอื่นไกล พี่ ๆ นอง ๆ เราทั้งนั้น นาจะใหอภัยกันได
 นาชื่นใจเหลือเกินครับ ที่วันนั้นผมไดเห็นรอยย้ิม เสียงหัวเราะ ตั้งแต      
ที่ไดมีโอกาสทานมื้อเชากับเพื่อนรวมรุนและรุนนอง ๆ ที่เคยเห็นกันมา     
ตั้งแตสมัยเรียน จนกระท่ังเริ่มทําการแขงขัน 
 ไดเห็นนํ้าใจของพี่ ๆ นอง ๆ ที่หลาย ๆ คนมีหนาที่การงานใหญโต          
ในสายงานของตน แตในงานฟุตบอล INTANIA Cup แลว เราไดเห็นพี่ ๆ   
นอง ๆ มายืนขนนํ้าดื่ม มายืนแจกขาวกลอง มาเปนตากลองถายภาพงดงาม 
ใหไดเก็บไวระลึกถึง และท่ีสําคัญ...มาลงสนามเตะบอล มาตะโกนเชียร      
เพื่อน ๆ ตะโกนแซวพ่ี ๆ นอง ๆ อยางเปนกันเอง เหมือนพวกเรายังเตะ
ฟุตบอลกันอยูในคณะของพวกเราเอง
 แมปนีจ้ะเปนปแสนเศราครัง้ใหญหลวง ทีพ่วกเราสญูเสยีในหลวงรชักาล
ที่ 9 ไปในเดือนตุลาคม พวกเรายังคงนอมรําลึกถึงพระองคทานกอนเร่ิม
กิจกรรม และนอมนําความรักสามัคคี กลมเกลียวในหมูคณะที่พระองคทรง
ปลูกฝงมาสานตอ งานฟุตบอล INTANIA Cup ในเดือนพฤศจิกายนยังพอ   
มาชวยปลอบประโลมความเศราโศกของพวกเราลงไปไดบาง บรรยากาศ     
ของงานตั้งแต 10 โมงเชาถึง 20 นาฬกา (หรือาจจะ 23 นาฬกาของพี่นอง
บางทาน) เต็มไปดวยความคึกคัก สนุกสนาน บนพื้นฐานของความรักใคร  
กลมเกลียว ฉันพี่ ๆ นอง ๆ ตลอดวัน ทําใหผลการแขงขันเปนเรื่องรอง          
ผมจะไมกลาวถึง ทานสามารถติดตามไดจากตารางทําเนียบแชมป พวงดวย
ผลของปนี้ เพราะอันที่จริงเรื่องราวในสนามมีทั้งแชมปรุนที่มีสวนรวมสูงสุด
มากันเกือบ 40 คน
 บางรุนเปนแชมปที่สรางสีสันของงานสูงสุด ผมอยากฝากถึงคนที่พลาด 
ไมไดมารวมงานในป 2559 ทานยังมีโอกาสในป 2560 และปตอ ๆ ไปครับ 
เวลามีกิจกรรมดี ๆ ที่ตองการเห็น SOTUS มาพรอม ๆ กันหมด ทําใหผม
นกึถงึเนือ้เพลงทอนแรกท่ีพวกเรารองกนัอยูเสมอ “วศิวกรรม..สรางทําสิง่ใด 

รายช่ือคณะกรรมการจัดงาน
1. อรรถสิทธิ์ ปวิตรานนท – แปะ 68 ประธานชมรม
2. ถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย – เซียง 67
3. เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน - เกี๊ยว 67
4. สุทธิพันธ วรรณวินเวศน – เซพ 70
5. อาภากร  บุญคงชื่น – บอง 70
6. วรวัฒน  ศิลปวิไลรัตน – ตุย 71
7. นฤเทพ หนูกลํ่า – จวต 75
8. รชตะ ทองวิทูโกมาลย – เตอ 87
9. อัฐกร อิงควราภรณกุล – อิง 88
10. กฤษฏ พฤกษบวรพงศ – โอต 88
11. พัฒนพงศ พงศวิไล – เอก 88

พรอมใจกนั” พี ่ๆ  นอง ๆ  ทีไ่ดเคยมารวมงาน INTANIA Cup 
คงไดเห็นเหมือนที่ผมเห็น และหวังวา กิจกรรมดี ๆ อยางน้ี
จะไดสานตอไปยัง INTANIA ทุกรุนที่ทยอยจบการศึกษา  
และจะเปนกิจกรรมท่ีทั้งคนฟุตบอล หรือนิสิตทั่วไปของ        
วิศวฯ จุฬาฯ เฝารออยูทุก ๆ ปครับ
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