“คําขวัญสุราษฎรธานี”
เกิดจากวงเฮฮา
--------------------------------------- กนก งานไพโรจน
พอเอยวาเมืองรอยเกาะ ทุกคนจะทราบวาหมายถึงจังหวัดสุราษฎรธานี หลายคนอยาก
ทราบวา คํ า ขวั ญสุร าษฎร ธานี ที่มา เมื อ งร อ ยเกาะ เงาะอร อ ย หอยใหญ ไขแ ดง แหล งธรรม มี
ความหมายเปนมาอยางไร
ผูเขียนพอจะทบทวนไดวา เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือ ๒๕๒๒ ไมแนใจผูเขียนยัง
อยูในแวดวงสื่อมวลชนสุราษฎร ที่พวกเรามักเจอะเจอกับุคคลหลากหลายกัน วันหนึ่ง คุณสนั่น
ธานีรัตน ยายมาจากสุราษฎรธานี บรรดาเพื่อนๆที่รักใครสนิทสนมหลายคนไดจัดงานเลี้ยงตอนรับ
ที่บานพักปลัดจังหวัด จําไดวามี คุณไสว จินาสุน คุณศิริ ขวัญใจ คุณสมพงษ สุนันทตานนท คุณ
สมบูรณ ตะปนา คุณธรรมนูญ ศิริรักษ คุณธงชัย จินาสุน และอีกหลายคนตั้งวงเลี้ยงตอนรับกัน
อยางสนุกสนาน ที่ขาดไมไดคืออาหารทะเล กุง หอย ปู ปลา ครบชุด โดยเฉพาะหอยนางรมที่
ขณะนั้นตัวใหญมาก คุณสนั่นเมื่อไดเห็นหอยนางรมถึงกับอุทานออกมาวา “โอโฮ หอยใหญจริง”
ใครไมทราบเสริมขึ้นทันทีวา “ไมใหญแตหอย ไขก็แดง” ซึ่งหมายถึงไขเค็ม ไชยา ทุกคนหัวเราะ
ลั่น ครื้นเครง คุณสนั่น จึงเอยขึ้นวา สุราษฎรนี้ดี มีหอยใหญ มีไขแดง ของดีๆทั้งนั้น ทําใหในวงวัน
นั้นชวนคุยกันถึงเรื่องเดนดีของสุราษฎรกัน ตางคนก็หยิบเรื่องถนัดของตนมาเลาขาน พรอมดูดอุ
ในไหเล็กๆ (อุ คลายกระแชหรือสาโท มีหลอดเล็กๆสําหรับดูด) จําไมไดวาในวงคืนนั้นใครพูดขึ้น
วา นอกจากหอยกับไขแลว เงาะโรงเรียนบานนาสารก็อรอย คุณสนั่นจึงทวนคําวา เงาะอรอย หอย
ใหญ ไขก็แดง นาจะเปนสโลแกนของจังหวัด เลยพูดติดปากกันมาวา สุราษฎรธานี เงาะอรอย
หอยใหญ ไขแดง แตยังคงไมแพรหลายสักเทาไร
ตอมา ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ขณะนั้น คุณประวิช นิลวัชรมณี ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
เมืองสุราษฎรธานี เตรียมจัดงานประชุมสันนิบาลเทศบาลทั่วประเทศ แตผูที่จะมารวมงานตาง
หวาดวิตกถึงความปลอดภัยไมคอยมีใครอยากมารวม ทั้งนี้เนื่องจากศาลากลางจังหวัด ซึ่งตั้งอยู ณ
ศาลหลักเมืองในปจจุบัน ถูกวินาศกรรมระเบิดทําลายเสียหายทั้งหลังตองรื้อมากอสรางใหม ณ ที่ตั้ง
อยูปจจุบัน ซึ่งเดิมเปนสนามกลางจังหวัดสุราษฎรธานี คุณประวิช คิดหนัก หาวิธีประชาสัมพันธ
จึงไปปรึกษา คุณเดโช บุญชูชวย ชวยหาคําประพันธใหผูคนมาเที่ยวสุราษฎร เมื่อคุณเดโช ทราบ
เรื่อง จึงนําคํากลาวจากวงเลี้ยงรับที่บานพักของ คุณสนั่น ธานีรัตน ในวันนั้นมาเพิ่มหัวตอหางเปน

“เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ”
หมายถึง หมูเกาะสวยงามกลางอาวไทยทั้งสมุย พะงัน เตา พลวย และเกาะเล็กเกาะนอย
อีกหลายรอยเกาะในอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง
หมายถึง เงาะจากอําเภอบานนาสาร ที่มีชื่อลือเลื่องทั่วประเทศ
หมายถึง หอยนางรมตัวใหญๆ จากอําเภอกาญจนดิษฐ
หมายถึง ไขเค็มไชยา ที่มีชื่อเสียงเรื่องความแดง มัน อรอย ดวยไขเปดจากอําเภอไชยา
หมายถึง แหลงโบราณคดีทางประวัติศาสตร และพุทธศาสตรโดยเฉพาะ ศูนยรวมพุทธ
รรม สวนโมกพลาราม พุทธทาสภิกขุ
(ในชวงทายนี้ บางทานใชคําวา แหลงธรรมะ บาง แหลงธรรมบาง และมีอยูชวงหนึ่งที่นํา
คําวา ชักพระประเพณี ตอทายเขาไป แตมาระยะหลังคําวา ชักพระประเพณี ก็เงียบหายไป)
นอกจากนั้ น คุ ณ เดโช บุ ญชู ชว ย ยัง ไดรอยกรองบทประชาสั มพัน ธใ หอีก หนึ่งบท อัน เปน ที่
แพรหลายมาถึงปจจุบันคือ
สุราษฎรธานีมีไมนอยเกือบรอยเกาะ
พืชพันธุเงาะอรอย หอยใหญ
ไขเค็มแดง และแหลงธรรมนอมนําใจ
คุณเมื่อไรมาอีกครั้ง ตั้งตาคอย

เมืองรอยเกาะ

ไขแดง

เงาะอรอย

แหลงธรรม

หอยใหญ

คุณประวิช ดีใจเปนลนพน เหมือนเจอทางสวางดานการประชาสัมพันธสั่งใหทําปาย
ประกาศคําขวัญเมืองรอยเกาะ ขนาดใหญติดตั้งทุกมุมเมืองพรอมจัดทําแผนปลิวเอกสารแนะนํา
จังหวัดสุราษฎรธานี และแหลงทองเที่ยวโดยใชคําขวัญที่วาเปนพระเอกชูโรงนําไปแจกจายในที่
ประชุมสันนิบาตเทศบาลทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหมกอนที่จังหวัดสุราษฎรธานีจะเปนเจาภาพ
หนึ่งป
นั บ ว า คุ ณ ประวิ ช นิ ล วั ช รมณี อดี ต นายกเทศมนตรี เ มื อ งสุ ร าษฎร ธ านี อ ดี ต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุราษฎรธานี และอดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดสุราษฎรธานี เปนผูจุด
ประกายคําขวัญที่ไมไดเจตนาในวงเฮฮาตอนรับปลัด สนั่น ธานีรัตน โดยมี คุณเดโช บุญชูชวย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ปราชญ ข องเมื อ งร อยเกาะ ช ว ยตอ เติ ม เสริม แต ง จนเป น ที่ก ล า วขวั ญรู จั ก กั น ทั่ ว
ประเทศวา
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ดวยประการทัง้ ปวงแล
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