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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความหมายของชื่ อ โพนในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ที่ ส ะท้ อ น วิ ถี ชี วิ ต
ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทย โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ชื่อ โพนในจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รวบรวม
จากเทศบาลเมืองพัทลุง จานวนทั้งสิ้น ๑๔๐ ชื่อ ผลการศึกษาพบว่าความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง
มี ๑๒ กลุ่มความหมาย ได้แก่ ๑) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรือง เช่น โพนก้องเกียรติ
โพนเรืองเดชา คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ๒) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทาโพน เช่น โพนไอ้เคียน โพนโหนดแก้ว คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ๓) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ เช่น โพนสามกษัตริย์ โพนพ่อขุนราม
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ๔) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม เช่น โพนมหามงคล โพนขวัญเมือง คิดเป็นร้อย
ละ ๕.๑๙ ๕) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้ เช่น โพนพญาดงเดือด โพนพิชิ ตไพรี คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔
๖) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ เช่น โพนพรชัย โพนโชคนาชัย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ ๗) กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับเสียงของโพน เช่น โพนก้องขุนเขา โพนสะท้านฟ้า คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๕ ๘) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
สถานที่ เช่น โพนชายแดน โพนพัทลุ ง คิดเป็ นร้อยละ ๙.๐๙ ๙) กลุ่ มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ เช่น
โพนฤทธิ์เดช โพนนะหน้าทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๔ ๑๐) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของโพนหรือ
ผู้ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เจ้ า ของโพน เช่ น โพนน้ อ งเอก โพนสองพี่ น้ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๒.๙๙
๑๑) กลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เช่ น โพนดาวเหนื อ โพนมะม่ ว ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๕.๕๘ และ
๑๒) กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า เช่น โพนเพชรประกายแสง โพนทับทิมทอง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๕๓ ทั้งนี้กลุ่มความหมายที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า
ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อ นวีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยหลายประการ ได้แก่ วิถีชีวิตที่มีความ
ผูกพันกับธรรมชาติ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคม
ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ค่านิยมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับบุคคล ค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
ความมั่งคั่ง การต่อสู้เอาชนะ และความยิ่งใหญ่มีอานาจ
บทนา
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษ เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความ
เจริญอย่างมีอารยะ เช่นเดียวกับบรรพบุรุษในอดีตกาลที่ได้นาเอาหนังวัว หนังควายมาหุ้มปลายไม้ท่อนที่เจาะ
กลวงทะลุทั้งสองด้าน แล้วหาไม้มาตีหนังขึงไว้จนตึงแล้วเรียกสิ่งนั้นว่า “กลอง” ซึ่ง “ชาวพัทลุง” เรียกกลอง
ขนาดใหญ่ว่า “โพน” หรือ “ตะโพน”
“โพน” เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเป็นเครื่องให้จังหวะสัญญาณชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
“กลอง” ซึ่งในกลุ่มชนพื้นบ้านพื้นเมืองทั่วโลกจะมีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเดียวกันนี้มาช้านานแล้ว โดยโพนจะ
มีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีเสียงที่ดังกว่า เนื่องจากระบบโครงสร้างการจัดทาโพนที่ต่างไปจากการทากลอง ทาให้
คุณภาพเสียงมีความโดดเด่นเฉพาะตัว รวมทั้งลีลาในการตีการใช้ประโยชน์แตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น จึงถือได้
ว่าเป็นเอกลักษณ์ของโพนเมืองพัทลุง (เทศบาลเมืองพัทลุง, ๒๕๕๙, น.๘)

กล่าวได้ว่า “โพน” หรือ “กลองขนาด
ใหญ่” เป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะที่มีความเจริญ
ควบคู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ช้านานแล้ว และได้อยู่
เคียงคู่กับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สาคัญของจังหวัดพัทลุง
ตลอดมา โดยชาวพัทลุงใช้โพนประกอบกิจกรรม
ตามวิ ถี ชี วิ ต คื อ การตี โ พนเพื่ อ ให้ สั ญ ญาณเวลา
พระภิกษุฉันภัตตาหาร ตีโพนเพื่อเป็นสัญญาณบอก
เหตุ ร้ า ยยามค่ าคื น ตี โ พนเพื่ อ เป็ น สั ญ ญาณนั ด
ภาพ : ประเพณีแข่งโพน-ลากพระของจังหวัดพัทลุง
ประชุ ม หรื อ รวมกลุ่ ม หรื อ บ้ า งก็ ตี โ พนเพื่ อ
ที่มา : http://www.newsdd.com/tag
เตรี ย มการเตรี ย มงาน – เตรี ย มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
อาทิ งานบุญประเพณี ทอดกฐิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการตีโพนเพื่อให้จังหวะและสัญญาณในวันแรม ๑ ค่า
เดือน ๑๑ ซึง่ เป็นวันออกพรรษา เพื่อชักชวนชาวบ้านให้ตื่นตัวไปร่วมจัดสร้างเรือพระบ้าง เพื่อความสนุกสนาน
ในการลากพระบ้าง (จะลากเรือพระให้เร็วหรือช้า หรือจะระทึกใจเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและเสียงของโพน)
เพื่อประชันพละกาลัง หรือประชันเสียงโพนกันบ้าง จนมีการพัฒนารูปแบบกลายเป็น “การแข่งขันโพน”
ซึ่งปัจจุ บันได้รับการเสนอให้เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย ดังคากล่ าวที่ว่า
“จะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกน ฤาจะสู้เสียงแข่งโพนที่เมืองลุง” (เทศบาลเมืองพัทลุง, ๒๕๕๖)
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดของโพนคือ “เสียง” ที่ดังสนั่นกังวาน แต่โพนจะดังหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่นการคัดเลือกไม้ที่ทาโพน การขุดเจาะรูปโพน การคัดเลือกหนังหุ้มโพน ไม้ตี
โพน และเทคนิคการตี ดังนั้นการประดิษฐ์โพนที่จะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ และ
เมื่อทาโพนแล้วเสร็จก็จะมี “การตั้งชื่อโพน” แต่ละใบเพื่อให้เป็นนามเรียกขาน และใช้ชื่อที่มีความหมายดีงาม
เป็นสิริมงคลแก่โพนและผู้เป็นเจ้าของเอง เช่น โพนก้องเกียรติ โพนฟ้าสะท้าน โพนเจ้าพระยา โพนสามกษัตริย์
โพนพิชิตไพรี โพนสุริโย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เห็นวิถี
ชีวิต ค่านิ ย ม และความเชื่อของคนไทยผ่ านภาษาจากการตั้งชื่อ โดยใช้แนวคิดอรรถศาสตร์ช าติพัน ธุ์
(Ethnosemantics) เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง
๒. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุงที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ
และค่านิยมของคนไทย
ขอบเขตของการศึกษา
๑. พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ จังหวัดพัทลุงเท่านั้น
๒. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการรวบรวมรายชื่อและประวัติโพนในจังหวัดพัทลุงจากเทศบาล
เมืองพัทลุง มีจานวน ๑๔๐ ชื่อ

วิธีดาเนินการศึกษา
๑. ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับวิธีการทางอรรถศาสตร์ช าติพันธุ์ ผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ตลอดทั้งรวบรวมเอกสารและสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษาเกี่ยวกั บโพนในจังหวัด
พัทลุง
๒. ติดต่อประสานงานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายวิช าการ เทศบาลเมืองพัทลุ ง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล และ
คัดลอกรายชื่อโพน ประวัติเจ้าของโพน และข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. วิเคราะห์ความหมายของส่วนประกอบที่ประกอบเป็นชื่อโพน จากนั้นศึกษาเกณฑ์การตั้งชื่อ โดย
พิจารณาว่าชื่อโพนแต่ละชื่อ มีความสัมพันธ์กับสิ่งใด แล้วจึงจัดระบบความสัมพันธ์ขึ้นเป็นกลุ่มในการจาแนก
เช่ น ชื่ อ โพนอนั น ตชั ย หมายถึ ง ชั ย ชนะอั น มากล้ น โดยจะยึ ด ความหมายตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ผู้ศึกษาจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ แต่ในกรณีที่ชื่อ
โพนมีมากกว่าหนึ่งความหมาย เช่น ชื่อโพนเพชรมงคลชัย เมื่อวิเคราะห์ความหมายแล้วคาว่า เพชร หมายถึง
ชื่อ แก้ ว ที่แ ข็ง ที่ สุ ด และมีน้ าแวววาวมากกว่ า พลอยอื่ น ๆ ผู้ ศึก ษาจึ งจั ดให้ อยู่ ในกลุ่ ม ความหมายเกี่ ยวกั บ
ทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า ส่วนคาว่า มงคลชัย หมายถึง การนามาซึ่งความเจริญแห่งชัยชนะ ผู้ศึกษาจึงจัดให้อยู่
ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ เป็นต้น
๒. วิเคราะห์ความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุงจานวนทั้งหมด ๑๔๐ ชื่อ ที่สะท้อนวิถีชีวิต
ค่านิยม และความเชื่อของคนไทย
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ “แนวคิ ด อรรถศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ (Ethnosemantic)” เป็ น พื้ น ฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นการศึกษาภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงระบบ
ปริช าน ความรู้ ความคิด ค่านิย ม ทัศนคติของชนกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่งได้ เฟรค อ้างในอมรา ประสิทธิ์รัฐ สินธุ์
(๒๕๔๘) กล่าวว่า อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์มีหลั กการ คือภาษาเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดและการมองโลกของ
มนุษย์ เพราะรูปภาษาหนึ่ง ๆ ย่อมมีมโนทัศน์เสมอ ดังนั้นการวิเคราะห์ความหมายของคา และโครงสร้างภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งจะทาให้เห็นแนวความคิด ค่านิยม โลกทัศน์ของชนกลุ่มนั้นได้ การมีอยู่ของคาทาให้
ทราบถึงการมีอยู่หรือไม่มีของสิ่งของในแต่ละวัฒนธรรมได้ โดยการพิจารณาจากคาศัพท์ที่ปรากฏ เพราะคา
เหล่านี้จะเป็นตัวแทนสิ่งต่าง ๆ ของสภาวะแวดล้อมที่ชนกลุ่มนั้นอาศัยอยู่ นอกจากนี้การมีรูปคาศัพท์ปรากฏ
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามโนทัศน์หรือสิ่งนั้นมีอยู่อย่างมีนัยสาคัญในสังคม เนื่องจากคนในวัฒนธรรมนั้นให้
ความสาคัญกับของสิ่งนั้นทาให้มีคาศัพท์สื่อสารกัน
ผลการศึกษา
จากการวิ เ คราะห์ ค วามหมายของชื่ อ โพนในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ทั้ ง หมด ๑๔๐ ชื่ อ สามารถจั ด กลุ่ ม
ความหมายได้ทั้งหมด ๑๒ กลุ่มความหมาย โดยแต่ละกลุ่มความหมายพิจารณาจากชื่อโพนที่มีความหมาย
สอดคล้องกัน หรือมีความหมายทานองเดียวกัน เช่น “ฉลองชัย ” หมายถึง การฉลองชัยชนะ “โชคนาชัย ”
หมายถึง ชัยชนะที่นามาให้โดยไม่ได้คาดหมาย “พรชัย” หมายถึง ความประสงค์แห่งชัยชนะ “จ้าวพิชัย”

หมายถึง เจ้าแห่งชัยชนะ “เพชรนาชัย ” หมายถึง ความแข็งแกร่งนามาซึ่งชัยชนะ ดังนั้นชื่อโพนดังกล่าวนี้
ผู้ ศึ ก ษาจะจั ด ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ความหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ชั ย ชนะ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ความหมายทั้ ง ๑๒ กลุ่ ม
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรือง
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรือง คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะ
สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ เช่น ชื่อเสียงเกียรติยศ อานาจวาสนา เป็นต้น ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ใน
กลุ่มความหมายนี้ เช่น
“ก้องเกียรติ” หมายถึง ชื่อเสียงที่สรรเสริญกึกก้อง
“เรืองเดชา” หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งอานาจ
๒. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทาโพน
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทาโพน คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะสื่อถึงวัสดุที่
นามาใช้ในการประดิษฐ์โพน นั่นหมายถึงไม้ชนิดต่าง ๆ อาทิ ไม้ตะเคียน ไม้ตาลโตนด ไม้ขนุน เป็นต้น ตัวอย่าง
ชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“จ้าวตะเคียน” หมายถึง โพนที่ทาจากไม้ตะเคียน
“ไอ้เคียน”

หมายถึง โพนที่ทาจากไม้ตะเคียน

“ลูกตาล”

หมายถึง โพนที่ทาจากไม้ตาลโตนด

๓. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะสื่อถึงอานาจความ
ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“พ่อขุนราม” หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชอานาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรุงสุโขทัย
“สามกษัตริย์” หมายถึง สามกษัตริย์ผู้เกรียงไกรแห่งแผ่นดิน
“สิงหราช”
น่าเกรงขาม

หมายถึง พญาราชสีห์ ซึ่งเป็นสัตว์ในตานานป่า หิมพานต์ที่มีความสง่า และ

๔. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะสื่อถึงสิ่งที่ดีงาม
เป็นสิริมงคล ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“มหามงคล” หมายถึง การที่นามาซึ่งความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่
“ศรีไพศาล” หมายถึง ความดีงามอันกว้างใหญ่

“ขวัญเมือง”

หมายถึง ความมิ่งมงคลและยอดกาลังใจของเมือง

๕. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้ คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะสื่อถึงการต่อสู้เพื่อชิง
เอาชัย ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“พิชิตไพรี”

หมายถึง การปราบข้าศึกให้แพ้ราบ

“แสนเชิง”

หมายถึง ชั้นเชิงอันมากล้น

“อหิงสา”

หมายถึง การต่อสู้อย่างไม่เบียดเบียน

๖. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะสื่อถึงชัยชนะ ตัวอย่าง
ชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“อัยยะฉลองชัย” หมายถึง การฉลองชัยชนะ
“อนันตชัย”

หมายถึง ชัยชนะอันมากล้น

“เพชรนาชัย”

หมายถึง ความแข็งแกร่งที่จะนาไปสู่ชัยชนะ

๗. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเสียงของโพน
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเสียงของโพน คือ กลุ่มความหมายที่เจ้าของโพนต้องการจะสื่อถึง เสียงของ
โพนที่มคี วามดังกึกก้อง กังวาน โดยอาจใช้ในลักษณะของความเปรียบ ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่ม ความหมาย
นี้ เช่น
“ก้องคีร”ี

หมายถึง เสียงดังกึกก้องทั่วภูเขา

“ฟ้าสะท้าน”

หมายถึง เสียงดังสนั่นฟ้าสะเทือน

“ก้องตุลา”
หมายถึ ง เสี ยงดั งกึ กก้ อ งในเดื อนตุ ล าคม (ช่ ว งวั น ออกพรรษา ซึ่ งจะมี
ประเพณี แข่งโพน-ลากพระประจาปี)
๘. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ คือ กลุ่มความหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หนึ่ง ๆ ในจังหวัดพัทลุง
หรือในประเทศไทย ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“พัทลุง”

หมายถึง จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย

“อัยยะชัยบุรี” หมายถึง ตาบลชัยบุรี เป็นชื่อตาบลหนึ่งในจังหวัดพัทลุง
“เพชรปักษ์ใต้” หมายถึง ภาคใต้ของประเทศไทย

๙. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ คือ กลุ่มความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ
ความเชื่อเรื่องโชคลาภ ความเชื่อเรื่องสิริมงคล ความเชื่อเรื่องพิธีกรรม ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เป็นต้น ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“นะหน้าทอง” หมายถึง พิธีกรรมหนึ่งที่เชื่อว่าสามารถเสริมดวงชะตาในด้านเมตามหาเสน่ห์
และเพิ่มโชคลาภได้
“เสาร์ห้า” หมายถึง วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่า เดือน ๕ ตามคติความเชื่อของโบราณ
เชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวัน
เสาร์ห้า จะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด
“เทพรักษ์” หมายถึง เทพารักษ์ผู้เป็นเทวดาทาหน้าที่อารักขาสถานที่หรือต้นไม้
๑๐. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของโพนหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน
กลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกั บ ประวั ติ เ จ้ า ของโพนหรื อ ผู้ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เจ้ า ของโพน คื อ
กลุ่มความหมายที่เกี่ยวข้องกับชื่อเจ้าของโพน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน อาทิ คนในครอบครัว
หรือญาติพี่น้อง เป็นต้น ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“หลวงโก”

หมายถึง ชื่อบุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน

“ขุนฤทธิ์”

หมายถึง ชื่อสกุลที่นามาตั้งเป็นชื่อโพน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน

“ศิษย์ลุงผัน” หมายถึง ชื่อบุคคลที่เจ้าของโพนให้ความสาคัญและให้ความเคารพนับถือ
๑๑. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ คือ กลุ่มความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรอบตัว แล้วนามาตั้ง
เป็นชื่อโพน อาทิ ดอกไม้ ต้นไม้ ดวงดาว สัตว์ เป็นต้น ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“มะม่วง”

หมายถึง ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง

“ดาวเหนือ” หมายถึง ดาวฤกษ์สุกใสดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดกับขั้วท้องฟ้าเหนือ
“ดอกหนุน”
เกิดจากต้นขนุน

หมายถึง ดอกขนุน หรือดอกหนุน (ภาษาถิ่นพัทลุง) เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่

๑๒. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมี
ค่า อาทิ แร่หรืออัญมณีต่าง ๆ ตัวอย่างชื่อโพนที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น
“เพชรน้าหนึ่ง” หมายถึง ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้าแวววาวมากกว่าพลอยอื่น ๆ

“มณีแดง”
“ทองเนื้อเก้า”

หมายถึง แก้วหินมีค่าสีแดง ในจาพวกนพรัตน์ มักเหมือนถึงทับทิม
หมายถึง ทองคาบริสุทธิ์ โบราณกาหนดคุณภาพของเนื้อตั้งแต่เนื้อสี่ถึง

เนื้อเก้า
กลุ่มความหมายของชื่อโพนทั้ง ๑๒ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
ได้ดังตาราง
ที่
กลุ่มความหมาย
๑ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า
๒ กลุม่ ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
๓ กลุม่ ความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของโพนหรือผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน
๔ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ
๕ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่
๖ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเสียงของโพน
๗ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
๘ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้
๙ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม
๑๐ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่
๑๑ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทาโพน
๑๒ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรือง
รวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
๑๗.๕๓
๑๕.๕๘
๑๒.๙๙
๑๑.๐๔
๙.๐๙
๘.๔๕
๖.๔๙
๕.๘๔
๕.๑๙
๓.๒๕
๓.๒๕
๑.๓๐
๑๐๐

จากตารางข้างต้นแสดงให้ เห็ นว่ากลุ่ มความหมายของชื่อโพนที่พบมากที่สุ ด คือ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓ รองลงมาคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๘ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของโพนหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๔ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
สถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเสียงของโพน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๕ กลุ่มความหมาย
เกี่ ย วกั บ ชั ย ชนะ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖.๔๙ กลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกั บ การต่ อ สู้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕.๘๔
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๒๕ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทาโพน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
ชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรือง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐
วิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อโพน
ภาษาเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด และการมองโลกของผู้ใช้ภาษานั้น ๆ ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ชื่อ
โพนในจังหวัดพัทลุงก็จะทาให้เห็นวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ ของคนไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งวิถีชีวิต
ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มที่ ส ะท้ อ นจากความหมายของชื่ อ โพนจะพิ จ ารณาจากกลุ่ ม ความหมาย โดยกลุ่ ม
ความหมายใดปรากฏในความถี่สูงแสดงว่ามีวิถีชีวิต รวมทั้งมีความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก

จากการวิเคราะห์ความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง พบวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ
ของคนไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิถีชีวิตของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อโพน
จากการวิเคราะห์ ความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง พบกลุ่ มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
มีความถี่มากเป็นอันดับ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๘ อันสะท้อนให้เห็นถึง “วิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพัน
กับธรรมชาติ” อย่างมีนัยสาคัญ โดย “วิถีชีวิต” คือ แนวทางการดาเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย
วิถีไทยจึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติปฏิบัติ
การศึกษาอบรม ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
วิถีชีวิตคนไทยที่โดดเด่นและเห็นได้ชัด เป็นรูปแบบชีวิตที่สอดคล้องผูกพันกับ “ธรรมชาติ ” อาศัย
ธรรมชาติเป็นสิ่งสาคัญ เชื่อในอานาจของดินฟ้า ดังปรากฏหลักฐานที่มีการจารึกไว้บนหลักศิลาจารึกในสมัยพ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราชว่า “ในน้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว” อันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ผู้คนไม่
อดอยาก โดยเทียบได้กับในแหล่งน้าทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหาร ในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์ และเมื่อกล่าวถึง
ประเทศไทย “ประเทศแห่งการเกษตรกรรม” ทั้งทางด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตอาหารได้
เพียงพอสาหรับการบริโภคในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ กล่าวได้ว่าเมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่
น้าที่สาคัญของโลกอีกด้วย
ด้วยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ในผืนแผ่นดินไทย ซึ่งมีความหลากหลายในสายพันธุ์และ
ชนิดพันธุ์อันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ บรรพบุรุษในอดีตได้สานึกในความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดย
สะท้อนให้เห็นเป็นองค์รวมว่า “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” มีดินดาน้าชุ่มเสมอและเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช
พันธุ์ธัญญาหาร ทาให้คนไทยมีความอยู่ดีกินดีตามสภาพแวดล้อม คาว่า “ทรัพย์ในดิน” ตามนัยทางทรัพย์สิน
หมายถึง ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ทาให้การทาเกษตรกรรมของ
คนไทยในอดีตจึงกลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจาถิ่น ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นส่วนมากจึง ประกอบอาชีพ
ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา จนได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ นอกจากนี้บรรพชนไทยในสังคมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ได้ พัฒ นาตน ปรั บ ตัว ทางด้ านอาหารการกิ น และการตั้ง ถิ่น อาศั ยเพื่อ การด ารงชี วิต ให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น การสร้างผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชสวนไร่นา การ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชสมุนไพรแบบแพทย์แผนไทย การปรุงอาหารทั้งของคาวและของหวาน การหมัก
ทาเหล้าและของหมักดอง การทาหัตถกรรมต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย
ชนบทในยามว่างจากการทาเกษตรกรรมแล้วก็จะมีกิจกรรมการร้องราทาเพลงกันอย่างสนุกสนานร่าเริงแจ่มใส
ด้วยรอยยิ้มเสมอ แม้กระทั่งอยู่ในภาวะที่มีทุกข์จากภัยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นวิถีชีวิตที่งดงามและรักความ
สงบสุขตามสภาพธรรมชาติอันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจาชาติ จึงอาจกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าเกษตรกร
ชาวไทยเป็นผู้ปลูกความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมจนเกิดความมั่นคงทาง
อาหาร ความมั่นคงของมนุษย์ และความยั่งยืนของสังคมชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงของชาติไทยมา
เป็นเวลายาวนาน ส่วนคาว่า “สินในน้ำ” ก็มีนัยสาคัญทางทรัพย์สินเช่นเดียวกัน เมืองไทยมีสิ่งมีชีวิตในน้า
มากมายหลากหลายชนิด ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น้าจานวนมากที่ดารงชีวิตร่วมกันเป็นระบบนิเวศทางน้า
หลากหลายรูปแบบในแต่ละท้องถิ่น และเป็น “คลังอาหาร” ที่อุดมสมบูรณ์ของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้เกษตรกรและชุมชนชาวไทยได้อาศัยพึ่งพาน้าเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเดินทางและ
การประมงพื้นบ้าน ทาให้คนไทยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับน้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากประเพณี

ลอยกระทงประจาปีเพื่อคารวะและขอขมา “พระแม่คงคา” ในสิ่งที่ชาวบ้านได้กระทาการล่ วงเกินไปในแต่ละปี
จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยอันทรงคุณค่าอีกมากมาย
“ทรัพย์ในดิน สินในน้า” ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพตามสภาพ
ของระบบนิเวศ ซึ่งมีกระบวนการปรับตัวอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
การบริการทางระบบนิเวศ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมชุมชนท้องถิ่นของประเทศและของภูมิภาค คุณค่า
ของทรัพยากรดังกล่าวนับว่าเป็น “ทุนทางธรรมชาติ” (natural capital) ที่ล้าค่าเหนือกว่าทุนทางการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็น “สุวรรณภูมิ” หรือ “แผ่นดินทอง” ของภูมิภาคนี้ รวมทั้งมี
คุณภาพชีวิตที่มีความสุข ทั้งนี้ยังมีคากล่าวที่ว่า “น้าใสไหลเย็น เห็นตัวปลา” ที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยมี
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีจิตวิญญาณอิงอยู่กับธรรมชาติ และปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างลงตัว
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ใบไม้ (๒๕๕๐) เรื่องธรรมชาติกับวัฒนธรรมและสังคมไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์ โดยชื่อโพนที่เป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น โพนชลาลัย โพนหมอนทอง โพนมดแดง
โพนสุริโย โพนดอกผักบุ้ง โพนไผ่ดง เป็นต้น
ความเชื่อของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อโพน
จากการวิเคราะห์ความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง พบว่าชื่อโพนในจังหวัดพัทลุงได้สะท้อน
ความเชื่อหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับ
วิทยาคม และความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา เป็นต้น
ความเชื่อ ที่ ส ะท้อ นผ่ า นชื่ อ โพนในจั ง หวัด พั ท ลุ งล้ ว นเป็น ความเชื่ อ ที่ ผู กพั น กั บ คนไทยมาช้ า นาน
โดยเฉพาะ “ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา” “ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์” “ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคม” และ
“ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา” ซึ่งระบบความเชื่อย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่าง ๆ ศำสนำ ใน
ความหมายกว้าง ๆ คือการบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอานาจศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ซึ่งมนุ ษย์ เชื่อว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์
ศาสนาตามทัศนะทางมานุ ษยวิทยาจึงบ่ งบอกนัยถึงการขยายความสั มพันธ์ทางสั งคมของมนุษย์ออกไปสู่
ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอานาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึง
เป็นสิ่งสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบั ติ, ๒๕๓๗, น.๒๑๔) ศาสนาอาจ
จั ดว่าเป็ น วัฒ นธรรมทางนามธรรมที่มีผ ลต่อการสร้างวัฒ นธรรมทางรูปธรรม การทาความเข้าใจศาสนา
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนาและความเชื่อถือกาเนิดจากความกลัว
ความต้องการความมั่นคงทางจิ ตใจ และความสงสัย ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์ในสมัย
โบราณ มนุษย์ดาเนินชีวิตในท่ามกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็น
ความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ทาให้เกิด
ความกลัวและเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานาจลี้ลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและ
โทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนั้นมนุษย์จึงพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอานาจลึกลับของธรรมชาติ
ด้วยการบูชา บนบานหรือเซ่นไหว้ ทัศนคติทานองนี้นักปราชญ์ทางวัฒนธรรมประเพณี คือ เสถียร โกเศศ
(๒๕๑๐) ได้กล่าวว่า “สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับอานาจเหนือธรรมชาติ
ศาสนาพื้ น บ้ า น อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสบายใจ
บรรลุตามที่ตนต้องการ” โดยในสังคมไทยก็ปรากฏความเชื่อต่าง ๆ มากมาย อาทิ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ความเชื่อ
จึงมุ่งเน้นพระรัตนตรัยและหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา ได้แก่

ควำมเชื่อเรื่องตำยแล้วเกิดใหม่ สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสาร ตามผลแห่งกรรม
ของตน เป็นความเชื่อตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา ดังตัวอย่างที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ ข้อ
๒๑๙ สังยุตตนิกาย “…ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเวียนว่ายตายเกิดเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศ
บางครั้งก็ตกลงทางโคน บางครั้งก็ตกลงทางกลาง บางครั้งก็ตกลงทางปลาย สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่อง
กั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้ บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลก
อื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) นี้ มีที่สุดอันตายไปไม่พบ ไม่ปรากฏเงื่อนไขในเบื้องต้น
เบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น ตัณหาเป็นเครื่องผูกมัด วิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ ควรเพื่อจะเบื่อหน่าย
คลายกาหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสีย” (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, น.๗)
ควำมเชื่อ เรื่ อ งนรกสวรรค์ เป็ น ความเชื่ อตามหลั กค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาดั ง ปรากฏใน
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๑๙๑ ปัญจกนิบาตร อังคุตตรนิกาย “…ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕ อย่าง ย่อมขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนาตัวไปวางไว้ ธรรม ๕ อย่าง คือ ๑) ผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) ผู้เว้น
จากการลักทรัพย์ ๓) ผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔) ผู้เว้นจากการพูดปด ๕) ผู้เว้นจากการตั้งอยู่ในความ
ประมาทด้วยการดื่มน้าเมา คือ สุราเมรัย ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างเหล่านั้นแล
ย่อมขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนาตัวไปวางไว้ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, ๒๕๒๔, น.๑๐๐)
ผลการศึ ก ษาพบชื่ อ โพนที่ เ ป็ น กลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น
“โพนทวิภพ” หมายถึง สองภพชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน “โพนกลีบสวรรค์” หมายถึง โลกของเทวดาหรือ
เมืองฟ้า เป็นต้น
ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคม เป็นความเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับที่เหนือธรรมชาติ ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้
ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แยกออกได้เป็น ๒ เรื่อง ได้แก่
ควำมเชื่อเรื่องเวทมนตร์คำถำ เป็นจาพวกตัวอักษรหรืออักขระที่ผูกเป็นข้อความถือว่ามีอานาจลึกลับ
แฝงเร้นอยู่ เมื่อนาไปใช้ตามที่กาหนด เช่น นาไปบริกรรม เสกเป่า หรือสวด เชื่อว่าจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือ
เกิดความขลัง ปัดเป่าป้องกันสิ่งชั่วร้าย หรือดลบันดาลให้เป็นตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น คาถามหานิยม
ของหลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ ฯลฯ ที่คนในสังคมยอมรับ ปัจจุบันความเชื่อประเภทนี้ได้ลดน้อยลง ด้วยเหตุ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่สาหรับในความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา วิทยาคม และสิ่งที่มีอานาจ
ลึกลับของมนุษย์นั้น มาลินไนล์สกี้ อธิบายว่า “เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เมื่อรู้สึกตัวว่าไม่
มั่นคงและปลอดภัย จากสิ่งที่เกิดหรือเหตุการณ์ที่มนุษย์มีความรู้ และความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้น
น้อย จึงต้องแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยว เช่น เวทมนตร์คาถา เพื่อเป็นกาลังใจที่จะแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ” (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, น.๘)
ควำมเชื่อเรื่องเครื่องรำงของขลัง เป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์
ประดิษฐ์ขึ้น เชื่อว่าสามารถป้องกันอันตราย ยิง แทง ฟันไม่เข้า ตัวอย่างเช่น เหล็กไหล เขี้ยวหมูตัน เขี้ยวเสือ
เป็นต้น
ผลการศึกษาพบชื่อโพนที่เป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับวิทยาคม เช่น “โพนนะหน้าทอง” หมายถึง
พิธีกรรมหนึ่ งที่เชื่อว่าสามารถเสริ มดวงชะตาในด้านเมตามหาเสน่ห์ และเพิ่มโชคลาภได้ “โพนเสาร์ห้ า ”
หมายถึง วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่า เดือน ๕ ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความ
เข้มแข็ง และมีพลังมาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า จะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน
และแคล้วคลาด “โพนมนต์เทวัญ” หมายถึง คาศักดิ์สิทธิ์แห่งเทวดา เป็นต้น
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อประเภทนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยสังคมไทยมาแต่อดีตใน
ทุกชุมชน กระทั่งไม่สามารถแยกจากกันได้ บ้างก็ถือเป็นสิ่งประจาบ้าน ประจาหมู่บ้าน ประจาเมืองเกือบจะทุก

หมู่บ้าน ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คงจะไม่ผิด ส่วนมากจะพบเห็นได้จากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
รู ป เหมื อ นพระสงฆ์ ที่ เ คารพนั บ ถื อ เป็ น เกจิ อ าจารย์ ข องชาวบ้ า นหรื อ อาจจะกล่ า วรวมไปถึ ง ศาลปู่ ต า
ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมีความเชื่อร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อ
สักการบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยเชื่อว่าสามารถดลบันดาลให้ในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการได้ และใน
การที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการก็ต้องมีรูปแบบของพิ ธีกรรม ในการอ้อนวอน ร้องขอ และการจัดสิ่งตอบแทนด้วย
สิ่งของต่าง ๆ ความเชื่อในประเภทนี้ยังคงมีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดของการ
หลอกลวงประชาชนโดยทุจริตชน หากประชาชนขาดภูมิคุ้มกันทางความเชื่อที่ดีเพียงพอ (กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, น.๘)
ผลการศึกษาพบชื่อโพนที่เป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น “โพนเจ้าแม่เขาดิน” หมายถึง
ชื่อเจ้าแม่ตนหนึ่งที่ชาวบ้านให้การเคารพบูชานับถือ เป็นต้น
ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ผีสางเทวดา คนในสังคมไทย หมายถึง สิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นตัวตน ถือว่า
มีอิทธิฤทธิ์และอานาจเหนือมนุษย์ สามารถให้คุณและให้โทษก็ได้ โดยที่ชุมชนต่าง ๆ ได้มีการแบ่งแยกออกตาม
ความเชื่อว่า มีผีดี คือ ผีที่ให้คุณกับมนุษย์ ได้แก่ จาพวกเทวดา ผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย ฯลฯ และผีไม่ดีหรือผีร้าย
คือ ผีที่ให้โทษกับมนุษย์ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ผีปอบ ผีโขมด ผีกองกอย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่
สามารถหาบทสรุปได้แน่ชัดว่ามีจริงหรือไม่ บางครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเหตุอันน่าเชื่อถือ (กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, น.๘)
ผลการศึกษาพบชื่อโพนที่เป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับผีสางเทวดา เช่น “โพนเทพสิงทร” หมายถึง
ชื่อเทพหรือเทวดาตนหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ และอานาจ “โพนเทพรักษ์” หมายถึง เทพารักษ์ผู้เป็นเทวดาทาหน้าที่
อารักขาสถานที่หรือต้นไม้ เป็นต้น
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ยังสอดคล้องกับผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยในงานวิจัย
อื่น ๆ อีกด้วย กล่าวคือ งานวิจัยของ กฤติกา ชูผล (๒๕๕๔) พบความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้แก่ ความเชื่อเรื่องโชคลาภ ความเชื่อเรื่องสิริมงคล ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค่านิยมของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อโพน
จากการวิเคราะห์ความหมายของชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง พบว่าชื่อโพนในจังหวัดพัทลุงได้สะท้อน
ค่านิยมของคนไทยในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับบุคคล ค่านิยมเกี่ยวกับความ
เจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง การต่อสู้เอาชนะ และความยิ่งใหญ่มีอานาจ
ค่านิยม (Value) เป็นทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปรารถนา คุณค่า และความถูกต้องของสังคมนั้น ๆ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี รวมทั้งใช้
เป็นเกณฑ์สาหรับเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติ โดยค่านิยมที่สะท้อนผ่านชื่อโพนในจังหวัดพัทลุงล้วนเป็นค่านิยมที่
มีอิทธิพลต่อสังคมไทย อาทิ “ค่านิยมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับบุคคล” สังเกตได้จากการตั้งชื่อโพนให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับชื่อญาติพี่น้อง ชื่อครูบาอาจารย์ และโดยเฉพาะชื่อพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว สาเหตุ
ที่ชาวพัทลุงให้ความสาคัญกับครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใดนั้น ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าอาจเนื่องมาจากการปลูกฝัง
ค่านิยมในครอบครัวไทยแต่ดงั้ เดิม ที่เน้นความสัมพันธ์ความแน่นแฟ้นของเครือญาติ และให้ความเคารพแก่ผู้มี
พระคุณหรือผู้อาวุโสเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดีจากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์นักวิชาการผู้มี ความเชี่ยวชาญใน
วงการโพน ผู้ศึกษาพบว่าเหตุที่เจ้าของโพนเลือกใช้ชื่อบุตรหลาน คนในครอบครัว หรือบุคคลสาคั ญที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าของโพน มาประกอบเป็นชื่อโพนนั้นมาจาก ๑) การที่เจ้าของโพนมองว่าโพนเป็นสิ่งที่รักและต้องการให้
ความสาคัญเช่นเดียวกับคนในครอบครัว ๒) ต้องการแสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน ด้วยการตั้งชื่อโพนที่ถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญด้วยชื่อของคนที่ตนรัก ๓) ต้องการแสดง

ความหวังต่อบุตรหลานเพื่อให้สืบทอดวัฒนธรรมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และอนุรักษ์ประเพณีแข่งโพนด้วยการ
ถ่ายทอดต่อเป็นมรดกให้กับอนุชนคนรุ่นต่อไป ตัวอย่างชื่อโพนที่สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับ
บุคคล เช่น โพนตาขุนดา โพนน้องภาค โพนศิษย์น้อง โพนน้องเล็ก โพนเพชรสี่พี่น้อง โพนขุนทอง โพนลูกเก้า
เป็นต้น
ค่านิยมเกี่ยวกับความสาคัญของครอบครัวนั้น ยังปรากฏในหมู่คนไทยกลุ่มอื่น ๆ อาทิ หมู่คนไทยเชื้อ
สายจีนที่สะท้อนค่านิยมเรื่องครอบครัวนี้มาจากนามสกุลที่ตั้งโดยการนาคาที่มีความหมายเกี่ยวกับครอบครัว
มาใช้ เช่น ชนกดี โอรสไตรรัตน์ มาตานุสรณ์ ญาติอุปถัมภ์ เป็นต้น ซึ่งค่านิยมการให้ความสาคัญต่อครอบครัว
นั้นถือได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มนี้ เพราะชาวไทยกลุ่มนี้ถือระบบความอาวุโสเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของขงจื๊อที่เน้นให้ชาวจีนเคารพในบรรพบุรุษของตนนั่นเอง (วนิดา เจริญศุข, ๒๕๓๒, น.๑๒๗-๑๒๙)
นอกจากค่า นิ ย มเกี่ ย วกั บ การให้ ความส าคั ญกั บบุค คลแล้ ว ชื่ อโพนในจัง หวัด พัท ลุ งยั งได้ส ะท้อ น
“ค่านิยมของคนไทยเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง การต่อสู้เอาชนะ และความยิ่งใหญ่มีอานาจ”
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวพัทลุงมีความต้องการเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้อาจเพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนนามาซึ่งความสุข
แก่ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) ในทางจิตวิทยาที่กล่าวถึงความต้องการ ๕ ขั้น
ของมนุษย์ ได้แก่ ๑) ความต้องการทางกาย ได้แก่ ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การขับถ่าย
และอื่น ๆ ๒) ความต้องการความมั่น คงปลอดภัย ๓) ความต้องการความรักและการรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม ๔)
ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากผู้อื่น และ ๕) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ คือรู้สึกถึง
ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ (สุชา จันทน์เอม, ๒๕๓๓, น.๑๐๔) ซึ่งค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความ
มั่งคั่ง การต่อสู้ เอาชนะ และความยิ่ งใหญ่มีอานาจของชาวพัทลุง อยู่ในความต้องการขั้นที่ ๔ ตามทฤษฎี
แรงจูงใจของมาสโลว์ กล่าวคือ ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง การต่อสู้เอาชนะ และความยิ่งใหญ่มีอานาจ
เป็นสิ่งสาคัญที่เมื่อผู้ใดมีกับตนแล้ว จะทาให้ได้รับการยอมรับและการยกย่องจากผู้อื่นในสังคมนั่นเอง ตัวอย่าง
ชื่อโพนที่สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง การต่อสู้เอาชนะ และความยิ่งใหญ่มีอานาจ
เช่น โพนเรื องเดชา โพนก้องเกีย รติ โพนฉลองชัย โพนสิ งห์นาชัย โพนร้อยเชิง โพนทมิฬ โพนพ่อขุนราม
โพนสามกษัตริย์ เป็นต้น
อนึ่งค่านิยมของคนไทยเกี่ยวกับความมั่งคั่ง ที่สะท้อนจากชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง จากผลการศึกษา
กลุ่มความหมายของชื่อโพนที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า คิดเป็นร้อย
ละ ๑๗.๕๓ ซึ่งสะท้อนค่านิยมของชาวพัทลุงอย่างมีนัยสาคัญ เพราะนอกจากอัญมณีหรือแร่ต่าง ๆ จะมี มูลค่า
สูงแล้วนั้น อีกนัยหนึ่งยังใช้เป็นสิ่งแทน “ความมีคุณค่า” ของโพน หรือใช้สื่อถึงคุณสมบัติของอัญมณี ผ่านการ
ตั้งชื่อโพนอีกด้วย เช่น “โพนเพชรน้าหนึ่ง” หมายถึง โพนที่เปรียบดังแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้าแวววาวมากกว่า
พลอยอื่น ๆ “โพนมณีแดง” หมายถึง โพนที่คุณค่าราวกับแก้วหินมีค่าสีแดง ในจาพวกนพรัตน์ “โพนทองเนื้อ
เก้า” หมายถึง โพนคุณภาพเสมือนทองคาบริสุทธิ์ที่โบราณกาหนดคุณภาพของเนื้อตั้งแต่เนื้อสี่ถึงเนื้อเก้า
เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังตั้งข้อสังเกตว่า ความเชื่อกับค่านิยมของคนไทยในเรื่องอัญมณีหรือแร่ต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน จนเกือบจะแยกออกจากกันไม่ได้ โดย ประยูร อุลุชาฏะ (พลูหลวง) ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจาปี ๒๕๓๕ ได้กล่าวไว้ในหนังสืออัญมณีกับ ๑๒ ราศี (๒๕๔๖) ว่า

ในสมัยโบราณมนุษย์ได้ให้ความสาคัญกับอัญมณีในฐานะเป็นเครื่องประดับ เป็นเครื่องราง
สาหรับป้องกันภยันตราย หรือแม้แต่การรักษาโรค เมื่อความสวยงามรวมเข้ากับความเชื่อใน
พลังอานาจของอัญมณีเหล่านี้ จึงทาให้อัญมณีกลายเป็นสิ่งมีค่าที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบั น ความเชื่อในพลั งแห่ งอัญมณีทาให้เกิดทฤษฎีประจาราศีขึ้นหลายทฤษฎี
ทั้งแบบตะวันตก ตะวันออก แบบของยิว หรือแม้แต่ของไทยเอง แนวคิดเกี่ยวกับอัญมณีกับ
๑๒ ราศีนี้ ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการเลือกอัญมณีประจาราศีตามอิทธิพลแห่งดวงดาวและ
ธาตุ ซึ่งมีผลต่อการกาหนดความเป็นไปในธรรมชาติและวิถีชีวิตมนุษย์
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่านิยมความเชื่อของคนไทยในงานวิจัย
อื่น ๆ อีกด้วย กล่าวคือ งานวิจัยของ วงเดือน คัยนันทน์ (๒๕๔๗) พบค่านิยมที่สะท้อนจากชื่อพันธุ์ไม้มงคล
๓ ประการ ได้แก่ ค่านิ ย มเกี่ย วกับ ความมั่งคั่ง ค่านิยมเกี่ยวกับความปลอดภัย และค่านิยมเกี่ยวกับการมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืน งานวิจัยของ อานาจ ปักษาสุข (๒๕๕๐) พบค่านิยมที่สะท้อนจากนาม
ฉายาของพระสงฆ์ไทย ซึ่งจาแนกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และค่านิยม
เกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา โดยส่วนของค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา ประกอบด้วย ความเจริญรุ่งเรือง
เกียรติยศและอานาจ ความงาม และความสุข งานวิจัยของ กิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ (๒๕๕๑) พบค่านิยมที่
สะท้อนจากชื่อยันต์ของคนไทย ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา ซึ่งค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา
เป็นค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลอยากจะมีอยากจะได้ หรืออยากจะให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ครอบครัว หรือวงศ์
ตระกูล ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น ๔ ประการ ได้แก่ ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และอานาจ
งานวิจัยของ พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ (๒๕๕๒) พบค่านิยมของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ ได้แก่
ความมั่งคั่งร่ารวย การมีอานาจบารมี การมีความสุข การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การยกย่องบุคคล
สาคัญ และการทานุบารุงพระพุทธศาสนา และงานวิจัยของ กฤติกา ชู ผล (๒๕๕๔) พบค่านิยมที่สะท้อนจาก
ชื่อ เรื อ ประมงในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได้ แ ก่ ค่ า นิย มเกี่ ย วกับ ความส าคั ญ ของครอบครั ว ค่า นิ ย มความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสาคัญต่ออาชีพเรือประมง และค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
ชัยชนะ และความ มั่งคั่ง
สรุปผลการศึกษา
จะเห็นได้จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์พบว่าการศึกษา เรื่อง “ชื่อโพนในจังหวัดพัทลุง :
การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์” แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อโพนในจังหวัด
พัทลุงได้สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยผ่านการตั้งชื่อ เมื่อจัดระบบความสัมพันธ์ขึ้นเป็น
กลุ่ ม ในการจ าแนกได้ ทั้ ง หมด ๑๒ กลุ่ ม ความหมาย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกั บ ชื่ อ เสี ย งและความ
เจริญรุ่งเรือง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทาโพน กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความดีงาม กลุ่มความหมายเกี่ย วกับการต่อสู้ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ กลุ่ มความหมาย
เกี่ยวกับเสียงของโพน กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับประวัติเจ้าของโพนหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโพน กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ และ
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนวีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยม
ของคนไทยหลายประการ ได้แก่ วิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคม ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ค่านิยมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับ
บุคคล ค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง การต่อสู้เอาชนะ และความยิ่งใหญ่มีอานาจ

การศึกษาครั้งนี้ได้ ใช้แนวคิด “อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnosemantics)” ผ่านการวิเคราะห์
คาศัพท์ (ชื่อโพน) ทาให้สามารถเข้าถึงระบบปริชาน ซึ่งหมายถึงระบบความรู้ ความคิด มโนทัศน์ และสะท้อน
วัฒนธรรมพื้นฐานของกลุ่มชนได้ ทั้งนี้ “โพน” นับเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาว
พัทลุงที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา ดังนั้นสมควรที่อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเพื่อไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา..
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