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วิวัฒนาการในการแขงโพน
“จะรอยพันแมนหมื่นเสียงตะโกน ฤาจะสู เสียงแขงโพนที่เมืองลุง”
คือคํากลาวที่สะทอนถึงความยิ่งใหญและมีชื่อเสียงของประเพณีแขงโพนของจังหวัด
พัทลุงที่ไดรับการสืบทอดและวิวัฒนาการมาหลายทศวรรษ จนไดรับการกลาวขานวา “จะแล
แขงโพนใหหรอยและหนุกตองแขงโพนเมืองลุง” ถึงแมการแขงโพนจะมีอยูทั่วภาคใต แตก็ไมมี
ที่ไหนจะยิ่งใหญ อลังการและสนุกสนานไปกวาเมืองพัทลุง
กลาวกันวา “แขงโพน”เปนประเพณีอยางหนึ่งของชาวปกษใตที่เกิดขึ้นพรอม ๆกับ
ประเพณีลากพระเพราะเปนประเพณีที่เกี่ยวของตอเนื่องกัน กอนที่มีการลากพระตั้งแตทําบุษบก
การหุมโพน และเริ่มคุมโพน กอนที่ประกาศใหชาวบานรูวาทางวัดจะจัดใหมีการลากพระตาม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปแตเนื่องจากวัดสวนมากจะตั้งอยูในละแวกเดียวกัน
เสียงโพนที่ตีจากวัด บางครั้งชาวบานก็ไมรูวาตีมาจากวัดใด นี่จึงเปนที่มาของการแขงขันโพน
จากวัดตาง ๆวา โพนของวัดใดที่เสียงดังกวากัน และเด็กวัดใดตีโพนไดนานกวากัน หรือใครตี
โพนมีลูกเลนนาสนใจกวากัน
ระยะแรก แขงขันตามกลางทุงนาบาง หัวคันนาบาง สี่แยกบาง หรือแขงขันภายในวัด
บางเปนกลุมเล็กๆหรือรวมกัน ๓-๔ วัด นัดพบกันที่จุดใดจุดหนึ่ง โดยแขงขันกันตอนหัวค่ํา มี
กรรมการและกติกาที่แนนอน ตีไปเรื่อย ๆจนผูตีรูวาตนเองสูไมได หรือหมดแรงไปกอนถือเปน
การตัดสินการแขงขันโดยปริยายตอมารูปแบบการตัดสินไดการพัฒนาขึ้นโดยใหมีกรรมการฟง
เสียงที่จุดเดียว จากนั้นสงสัญญาณมาจุดตัดสินเชนผลการตัดสินโพนเสียงทุมเปนฝายชนะ
กรรมการจะตีโพนสัญญาณ 2 ครั้งอยางไรก็ตาม สําหรับผูชนะไมมีรางวัลใดๆ โพนที่แพจะไป
ปรับปรุง(ตกแตงโพน)แลวมาแขงขันกันใหมในคืนถัดไป จนคืนสุดทายกอนวันออกพรรษา
เปนอันจบการแขงขันในปนั้น
ขณะผูใหญหรือนักตีโพนกําลังแตงโพนอยูนั้น เด็กจะเลียนแบบผูใหญโดยการแขงขัน
กลองพรก (กลองกะลามะพราว)หุมดวยหนังลูกวัวหรือหนังคาง หรือถาไมมีหนังก็ใชผาหนา ๆ
หุมทาดวยดินเหนียวชุบหนากลองใหเปยกก็ใชแทนกันได เด็กเหลานี้ซึ่งไดตามดูผูใหญแขง
โพน ก็จะแขงขันเลียนแบบผูใหญทุกประการ ก็เทากับสืบทอดประเพณีการแขงโพนไปตาม
ธรรมชาติ
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จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๒๔ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงไดดําริใหมีการ
แขงขันโพนกันเปนรูปแบบทางการ มีกฎ กติกาการแขงขันระดับจังหวัดขึ้นเปนครั้งแรกในป
พ.ศ. 2524 หลังจากนั้น การแขงขันโพนก็จัดตอเนื่องมาจวบจนถึงปจจุบัน

บันทึกประวัติศาสตร:แขงโพนเมืองลุง
พ.ศ. ๒๕๒๔ การแขงโพนระดับจังหวัดครั้งแรก ณ บริเวณสี่แยกเอเชีย มีโพนจํานวน
๔๓ ใบเขารวมแขงขัน พ.ศ. ๒๕๒๕ เทศบาลเมืองสงขลาไดเห็นความยิ่งใหญสนุกสนานของ
การแขงโพนที่พัทลุง จึงขอเชิญไปรวมแขงขันที่ หาดสมิหราจังหวัดสงขลา ผลปรากฏวาโพนฟา
ลั่นวัดอินทราวาส คือโพนที่ดังที่สุด โพนสวยงามคือ โพนอีสมบูรณ วัดทุงลาน พัทลุง ลีลาตี
โพนชนะเลิศ คือนายบุญธรรม อักษรผอม พัทลุง สวนโพนที่ใหญที่สุดคือ
โพนวัดเนินไศล สงขลา
พ.ศ. ๒๕๒๖ เทศบาลเมืองพัทลุง รวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง
จัดการแขงขัน ณ บริเวณสี่แยกเอเชีย ปรากฏวาโพนฟาลั่นไดครองความชนะเลิศอีกสมัย
พ.ศ. ๒๕๒๗ ชลประทานจังหวัดพัทลุงเปนผูจัดการแขงขัน จัด ณ บริเวณสี่แยกเอเชีย
โพนชนะเลิศคือโพนฟาสะทาน วัดแหลมโตนด
พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลเมืองพัทลุงและศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงเปน
ผูจัดการแขงขัน ณ บริเวณสี่แยกเอเชีย โพนชนะเลิศคือโพนจากวัดวิหารเบิก
พ.ศ. ๒๕๒๙ เปนปแรกที่จัดอยางยิ่งใหญมี 5 องคกรที่รวมจัดงานคือ เทศบาลเมือง
พัทลุง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ชมรมธุรกิจ
การทองเที่ยวจังหวัดพัทลุงและ จังหวัดพัทลุง เปลี่ยนจากสี่แยกเอเชียเปนสนามหนาศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง และที่สําคัญเปนปแรกที่ไดเชิญโพนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต รวมแขงขัน มีโพน
จํานวน ๑๑๒ ใบ
พ.ศ. ๒๕๓๐ เทศบาลเมืองพัทลุงและศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงจัดการ
แขงขันที่สนามหนาศาลากลางจังหวัดพัทลุงและเปนปแรกที่ไดรับการสนับสนุนจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)โดยไดรับการเผยแพร ในปฏิทินการทองเที่ยวภายในประเทศ
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พ.ศ. ๒๕๓๕ ยายสนามแขงขันจากสนามหนาศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปเปนเกาะลอย
หาดแสนสุข ลําปา ตามดําริของนายสมพงศ ศรียะพันธ ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
พ.ศ.๒๕๔๓ – ปจจุบัน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแกพสกนิกรชาวพัทลุงที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานถวย
รางวัลเพื่อมอบแกผูชนะเลิศการแขงโพนในงานประเพณีแขงโพน-ลากพระจังหวัดพัทลุง
ชนะเลิศ ใหกับผูแขงขันโพน ทั้ง 3 ขนาด(เล็ก/กลาง/ใหญ)
และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ ใหกับผูแขงขันโพน เยาวชน (ผูตีมีอายุต่ํากวา
15 ป) เปนปแรก เปนที่ปลาบปลื้มแกพสกนิกรชาวพัทลุงเปนอยางยิ่ง
เปนที่กลาวกันทั่วไปวา แมโพนจะมีใชกันทั่วไป ทุกวัดในภาคใต แตการแขงโพนที่
จังหวัดพัทลุง เพียงแหงเดียวที่มีความสนุกสนาน เราใจกับกองเชียรแตละฝาย เปนมรดก
ทาง วัฒนธรรมที่มากดวยภูมิปญญาทองถิ่นอันทรงคุณคาจากบรรพบุรุษ จากมรดกถึงลูกหลาน
เพื่ออนุรักษและสงเสริมใหเปนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันล้ําคาของชาวไทยในภาคใตตอไป

การทําโพน
การทําโพนเปนการนําเอาไมทั้งตนมาขุดเจาะใหมีลักษณะกลมกลวงเปนอกไก โดยใชไม
เนื้อออนที่นิยมกันมากมีไมขนุนปา ไมตาลโตนด หรือไมจําปาปก ซึ่งเปนไมพื้นเมืองที่เชื่อวาทํา
ใหโพนมีเสียงดังดี
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เครื่องมือที่ใชในการขุดหนวยโพน มีขวาน สิ่ว ปง ขวานถาก สิ่งกระทุงและไมแบบที่ตัดแตง
เปนรูปโคงตามความเหมาะสมกับขนาดของโพน โดยมีสัดสวนความกวางของหนาโพนจะยาว
เทากับความยาวของหนวยโพนตั้งแตชวงระหวางลูกสักของหนาโพนทั้งสองหนา เมื่อขุดเจาะ
ไมเปนหนวยโพนกลวงมีขอบขันและอกไกตามตองการ ซึ่งเชื่อวานาจะพอดีกับเสียงที่ชางมี
ประสบการณโดยไมมีสัดสวนสําเร็จรูป เมื่อขุดเจาเสร็จแลวนําหนวยโพนนั้นมาวางบนหมอน
รองโพน ซึ่งมีพื้นที่กวางกวาหนาโพน อาจจะเปนแผนไมหรือตีไมเปนกากบาท วางอยูใน
ตําแหนงตรงกลางของลานแมไฟ ซึ่งเปนแผงหรือผังไมสี่เหลี่ยมจตุรัสที่เปนตัวใชยึดคันเบ็ดใน
การดึงรั้งการขึงหนัง หนังสัตวที่นิยมนํามาหุมโพนนั้น นิยมใชหนังควายแก เพราะมีความ
เหนียว ทนทานและหนา และจะตองเปนหนังสดไมนําหนังที่ฆาแลวมาหุมหนาโพนดวยการ
แทงไมกลัดกับชายหนังเพื่อเกี่ยวหูซองแชเกลือ นํามาขึงแผงตากใหแหงแลวนํามาฆา โดยนํามา
แชน้ําที่ผสมกับหยวกกลวย ลูกมะเฟองเหลี่ยม ตะไคร แชหมักไวหนึ่งคืน แลวนํามาฆาโดยการ
ตีดวยฆอนไมที่ทําดวยไมกระถินณรงคดามหวาย ตีจนหนังยึดตัวเต็มที่แลวนําไปหุมโพน การตี
ฆาหนังจะตองตีกันไปเรื่อย ๆ จนตึงและดังดีพรอมกับชโลมหนังดวยเนื้อมะพราวกะทิ เพื่อให
น้ํากะทิ กัดหนังและทําใหหนังมีเนื้อเปนมันใส เสียงดีพรอมกับกัดใหขนและผิวสีหนังลอกออก
จนเปนสีขาวสวยตามตองการ ขณะตีหนังจะตองชโลมหนังกับมะพราวกะทิทิ้งไวเปนแรมคืน
จนกวาจะไดหนาโพนที่เสียงดี
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กอนที่จะหุมหนาโพนจะตองเจาะรูลูกสักใหหางจากขอบขันลงมา ใหไดขนาดความยาวระหวาง
แนวลูกสักทัง้ สองหนาโพน ไดความยาวเทากับเสนผาศูนยกลางหนาโพนใหเสร็จเรียบรอยกอน
นําหนังมาหุมหนาโพน แลวจึงใชไมกลัดที่เหลาจากไมไผใหแหลมมาแทงชายหนัง เพื่อใชเปนที่
ยึดจับหูชองใหรอบผืนหนัง เกี่ยวหูชองดวยเชือกที่มีความแข็งแรงรอบหนวยโพนแลวใชไมคัน
เบ็ดที่มีความยาว และมีความแข็งแรงทนทานในการรับน้ําหนักแรงดึงสอดใสในหูชอง ปลายไม
คันเบ็ดดานหนึ่งเลยเขาไปสอดขัดกับหมอนรองโพน สวนปลายไมคันเบ็ดอีกดานหนึ่งใชเชือก
ผูกดึงไวกับไมลานแมไฟ แลวตีหนังใหยึดตึงสลับกับดึงคันเบ็ดลงมาเรื่อง ๆ จนหนังตึงไดขนาด
เสียงที่ดังไพเราะพอดี
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เมื่อหนังตึงเสียงดีแลว นําไมลูกสักซึ่งเหลาเปนเดือยแหลม หัวมนดวยไมเนื้อแข็ง ตอก
ยึดหนังกับหนวยโพนตามรูที่เจาะไวแลวจนรอบ แลวจึงใชหวายมาขัดเปนปลอกลายหางเลนรัด
หนังกับหนวยโพนใตแนวลูกสักอีกที เปนการเสร็จสิ้นการหุมหนังโพนหนึ่งหนา อีกหนาโพนก็
มีขั้นตอนการหุมหนังเชนเดียวกันจนไดโพนที่หุมหนังเสร็จทั้งสองหนา นําโพนลงจากหมอน
รองโพนใสขาไมยึดโพนใหตั้งไดมั่นคงแข็งแรง นํามาวางไวในลานวัดเพื่อใหชาวบานไดมา
ประลองเสียง และชวยกันตีเพื่อใหหนังหนาโพนไดตึงและมีเสียงดังดี จนกวาจะถึงวันลากพระ
จึงนําโพนขึ้นไปไวบนเรือพระเพื่อใชตีในการชักลากเรือพระ ในวันออกพรรษาตามประเพณี
ของทองถิ่นชาวเมืองพัทลุง ที่สืบทอดตอเนื่องกันมาจนกลายเปนเอกลักษณ ที่มีทั้งการชักลาก
เรือพระ การแขงโพน และการชัดตมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตอกันในเทศกาลออกพรรษาของ
จังหวัดพัทลุง

๗

ยอนตํานานโพน ๙ ลูก คูบาน คูเมืองลุง
“งานประเพณีแขงโพน – ลากพระ จังหวัดพัทลุง” นับเปนกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับ
และชื่นชมวายิ่งใหญตระการตาและสมศักดิ์ศรีคูเมืองพัทลุงมาชานานทวาที่ผานมา การตีโพน
จํากัดวงเฉพาะประจําตามวัดอารามเพื่อตีบอกเวลา ใชตีประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษา
หรือแมแตเปนกีฬาในการแขงโพน – ลากพระ มิไดเปนการตีเปนการทั่วไป ดวยเหตุผลดั่งกลาว
เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายโกสินทร ไพศาลศิลป นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง มีจุดหมายจะสืบ
สานเจตนารมณของบรรพบุรุษชาวพัทลุงเพื่อใหเปนที่รูจักกันแพรหลายยิ่งขึ้นเมื่อปลายเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองพัทลุง จึงไดจัดพิธีหุมโพนมงคล ๙ ใบ เพื่อเปนมรดก
ของทองถิ่น และเพื่อใหประชาชนพัทลุงและผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพัทลุงไดมีโอกาสตีเพื่อเปน
สิริมงคลกับตนเองและครอบครัว
โพนทั้ง ๙ ใบที่นํามาหุมในครั้งนี้ มีความโดดเดนในหลาย ๆ ดาน อาทิ
๑. มีอายุไมต่ํากวา ๕๐ ป
๒.มีตํานานที่สามารถบอกเลาเรื่องราวใหอนุชนรุนหลังได
๓.ปรากฏผลงานเปนที่รูจักกันทั่วไป และ
๔. โพนแตละใบมีคติธรรมที่เปนสิริมงคลกับผูตี
ทั้งนี้ ตํานานของโพน ๙ ใบ ปรากฏดังนี้
๑.โพนฟาลั่น โพนแหงวัดอินทราวาส (ทามิหรํา) ต.คูหาสวรรค อ.เมือง สรางขึ้นโดย
พระครูตาแกวและพระปลัดประคอง ธมุมปาโล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนโพนขนาดใหญ สูง ๗๖
ซ.ม. เสนผานศูนยกลาง ๕๑ ซ.ม.ทําดวยไมขนุนทอง ลูกสักมี ๙๘ อัน ขนาด ๓ หุนครึ่ง มี
นายแปลก ขุนชํานาญ เปนผูตี ผลงานที่สรางชื่อใหกับโพนฟาลั่นก็คือ เปนโพนแชมปในงาน
ประเพณีแขงโพน – ลากพระ ติดตอกันตั้งตีป พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ เปนที่รูจักของนักเลงตี
โพน ทุกเพศทุกวัย รูปรางสวยงาม เสียงดังและมีเสนห
๒.โพนโครงพุก เปนโพนแหงวัดควนปรง อ.เมือง จ.พัทลุง สรางขึ้น โดยพระอาจารย คง
เจาอาวาส ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๘ เปนโพนขนาดกลาง สูง ๕๓ ซ.ม. เสนผานศูนยกลาง ๔๑
ซ.ม. ทําดวยไมขนุนทอง มีลูกสัก ๑๐๔ อัน ขนาดหุนครึ่ง สมัยรุงเรืองสุดขีดนั้น นายเตี้ยม มา
เอียด และนายนะ อินทนุ เปนผูตีโพนโครงพุก ใชตีบอกเวลา เชา – เที่ยง – เย็น และกรณีสําคัญ
ๆ หรือยามในยามฉุกเฉิน เสียงจะดังไปทั่วเขตเทศบาลฯและใกลเคียง เพราะเวลาตีอยูบนเนิน
ควนสูงมีความขลัง บนบานตามความเชื่อ มักสัมฤทธิ์ผลใหโทษกับบุคคลที่มาลูบโพน กอนการ

๘

แขงขันบางครั้งสามารถกลิ้งไปมาไดทั้งที่ไมมี ใครจับขยับตอยางใด เอยชื่อวาโครงพุกไมมี
ใครไมรูจัก บางคนอาจไมเคยเห็น แตชื่อเสียงโดงดังหาโพนวัดใดเสมอเหมือนมิได
๓.โพนไอเคียน โพนแหงวัดควนปริง ต.พนมวังก อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สรางขึ้นโดย
หลวงพอยิ้ม สัยติโถ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนโพนขนาดกลาง สูง ๖๐ ซ.ม. เสนผานศูนยกลาง
๔๗ ซ.ม. ทําดวยไมตะเคียนทอง มีลูกสัก ๙๔ อัน ขนาด ๓ หุน ตามตํานานไมปรากฏชัดวา
ใครเปนผูตี จนเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๓ นายประชีพ นวลมะโน คือผูตี ปจจุบันอยูในความ
รับผิดชอบของนายเจิม เพชรรักษ โพนไอเคียน มีจุดเดนที่เสียงกังวานซึ่งหนักแนนและมีความ
ขลังดวยคาถาอาคม เคยสรางชื่อเสียงดวยการเปนแชมปที่สนามกีฬากลางและแชมประดับ
อําเภอ ตําบลทุกครั้งที่เขาแขงขัน อันดับหนึ่งในสาม ตองมีชื่อโพนไอเคียนปรากฏอยูเสมอ
๔.โพนสุธาลั่น โพนแหงจังหวัดสงขลา มาปรากฏวาเปนโพนของวัดใด แตมีคน
แลกเปลี่ยนกับโพนของตาพวง จุลพูน ขางโพนมีรองรอยระบุปที่สราง คือ พ.ศ. ๒๔๗๑ เปน
โพนขนาดใหญ สูง ๘๐ ซ.ม. เสนผาศูนยกลาง ๖๑ ซ.ม. ทําจากไมตะเคียน มีลูกสัก ๑๐๐ อัน
ขนาด ๓ หุน ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของนายพวง จุลพูน โพนสุธาลัน่ เปนโพนที่มีเสียง
ยืด ทุม มีจุดเดนที่รูปทรงสวยงาม สมสวน เคยเปนแชมปไทยสยามภูธร และรองแชมปถวย
พระราชทาน
๕.โพนไอเคียนทอง ทํามาจากไมทอนเดียวกับโพนไอเคียน แหงวัดควนปริง สรางเมื่อป
พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนโพนขนาดกลาง ทําจากไมตะเคียน สูง ๕๗ ซ.ม. เสนผาศูนยกลาง ๔๙ ซ.ม. มี
ลูกสัก ๑๐๒ อัน ขนาด ๓ หุน ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของนายอวน นิ่มดํา โพนไอเคียน
ทอง มีความพิเศษตรงที่เมื่อถึงฤดูกาลแขงขันในชวงเทศกาลออกพรรษา มักจะดังขึ้นเอง
เหมือนกับจะบอกวา โพนในสังกัดจะตองติดอันดับตน ๆ หรือเปนแชมปทุกคราวไป และเคย
เปนรองแชมประดับจังหวัด ๒ ปซอน
๖.โพนไอยอม โพนแหงวัดไทรหอย ต.ทามิหรํา อ.เมือง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ เปน
โพนขนาดใหญ ทําดวยไมพะยอม สูง ๔๘ ซ.ม. เสนผาศูนยกลาง ๔๒ ซ.ม. มีลูกสัก ๘๐ อัน
ขนาด ๓ หุนครึ่ง สวนผูตี ไมทราบแนชัด โพนไอยอมเปนโพนคูแขงของโพนโครงพุก ผลัดกัน
แพชนะพอ ๆ กัน หากเปนโพนรุนเดียวกันยากที่จะเอาชนะได ดวยอายุเกิน ๑๐๐ ป จึงทําใหเปน
ที่รูจักโดยทัว่ ไป นอกจากนั้น ความพิเศษของโพนไอยอมคือ ในอดีตเมื่อมีการสรางถนน ทวา
ถนนที่สรางนั้นไปตัดพื้นที่ซึ่งเจาของไมอนุญาต เกิดกรณีพิพาทขึ้น เพียงแตไดยินเสียงโพนไอ
ยอมเทานั้น ขอพิพาทนั้นเปนอันยุติ
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๗.โพนฟาเมืองลุง มีการแลกเปลี่ยนโพนกันหลายทอด ทายสุดอยูในความรับผิดชอบ
ของนายฉกรรจ ศารานุรกั ษ ที่เปนผูตีดวย สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนโพนขนาดใหญ ทําดวยไม
ตะเคียนทอง สูง ๘๒ ซ.ม. เสนผาศูนยกลาง ๕๙ ซ.ม. มีลูกสัก ๗๖ อัน ขนาด ๔ หุนโพนฟา
เมืองลุง เคยควาแชมปโพนถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ กอนจะเปน
แชมปโพนถวยพระราชทานฯ นั้น เคยเปนแชมประดับตําบล หมูบานมาทุกป หลังจากที่ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด จึงไมไปแขงขันสนามใดอีกเลยจวบจนปจจุบัน
๘.โพนอีโด โพนแหงวัดทาสําเภาใต อ.เมือง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ แตไมปรากฏขอมูล
วาใครเปนคนสราง เปนโพนรุนเล็ก ทําจากไมประดูสูง ๕๗ ซ.ม. เสนผาศูนยกลาง ๓๕ ซ.ม. มี
ลูกสัก ๗๘ อัน ขนาด ๔ หุน โพนอีโด เปนโพนบอกเวลา เชา-เที่ยง-เย็น เหตุฉุกเฉิน มีอายุมาก
เสียงดัง กองกังวาน ยามแขงขัน ไมเปนสองรองใครเรื่องเสียง แมอาจจะไมไดแชมปสนามใหญ
หรือสนามกลาง กระนั้นก็ติดรองแชมปทุกป สวนสนามภูธร ระดับตําบล-หมูบาน ยากที่คูแขง
ขันจะผานไปได
๙.โพนกองสุธา โพนแหงวัดควนปนธาราม (ปนแต) ต.ปนแต อ.ควนขนุน เปนโพน
ขนาดใหญ สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุ ๗๘ ป ทําดวยไมตะเคียนทอง สูง ๗๑ ซ.ม.
เสนผาศูนยกลาง ๕๔ ซ.ม. มีลูกสัก ๑๑๔ อัน ขนาด ๓ หุนครึ่งเพราะเปนโพนขนาดใหญ เสียง
ทุมดังกังวาน มีน้ําหนักมาก เคลื่อนยายลําบาก แตแขงครั้งใด ๆ ก็ไมมีโพนลูกใดเอาชนะโพน
กองสุธาได จนกระทั่งไมมีคูแขงจึงเก็บไว ตอมาพระครูสงวน ฉันทะโก หุมและตกแตงใหมที่
เคยหนัก เคลื่อนยายลําบาก ก็เบาขึ้นกวาเดิม แขงขันโพนรอบคัดเลือกจนเขารอบชิงชนะเลิศ ป
๒๕๔๗ ที่ผานมา สามารถเปนรองแชมปโพนใหญและนี่คือตํานานโพน ๙ ลูก ที่เปรียบเสมือน
ตัวแทนโพนทั้งหมดของจังหวัดพัทลุงซึ่งไดกลายเปนสัญลักษณและความภาคภูมิใจของคน
พัทลุง

โพนมงคล ๙ ลูก
๑.กองฟา (ชือ่ เดิม – ฟาลั่น)
๒.พสุธาลั่น (ชื่อเดิม – โครงพุก)
๓.ขวัญเมือง (ชื่อเดิม – ไอเคียน)
๔.เรืองฤทธิ์ (ชื่อเดิม – สุธาลั่น)
๕.พิชิตไพรี (ชื่อเดิม – ไอเคียนทอง)

๖.ศรีมงคล (ชื่อเดิม – ไอยอม)
๗.พนภัยพาล (ชื่อเดิม – ฟาเมืองลุง)
๘.สําราญฤกษ (ชื่อเดิม – อีโด)
๙.เกริกเกรียงไกร (ชือ่ เดิม – กองสุธา)

