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	 	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	 	สาขาแพทย์แผนไทย	
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 ค�าประกาศเกียรติคุณ 

 นายสอย เพชรฤทธิ์

 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นายสอย เพชรฤทธิ ์เกดิเมือ่วนัที ่๑๑ กนัยายน พทุธศักราช ๒๔๘๐ ทีบ้่านสองคอน ต�าบล

พระซอง อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี บิดาชื่อนายค�าตัน มารดาชื่อนางบุญ

ตา เพชรฤทธิ์ ส�าเร็จการศึกษา วิชาการแพทย์แผนจีนจาก มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สมรสกับนาง บุญเทียน เพชรฤทธิ์ มีบุตรธิดา ๑๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๓ 

หมู ่๖ บ้านหนองบวั ต�าบลโคกสี อ�าเภอวงัยาง จังหวดันครพนม ปัจจบัุนมอีาชพีท�านาและเป็นหมอ

ยาสมุนไพร

  นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านท่ีได้รับการถ่ายทอดวิชา ตามแบบขนบ

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ท่ีมีความรู้ในการใช้สมุนไพรเพ่ือบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างเชี่ยวชาญ 

โดยอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งจากครูบาอาจารย์ตามแบบฉบับโบราณโดยตรง และจากการ

เข้าศึกษาอบรม ด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเป็นทางการ จากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

และได้น�าวชิาความรูท้ัง้หมดท่ีได้จากการศกึษา ตลอดทัง้ประสบการณ์ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย จน

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะจากผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย

เท่านั้น ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์

ไทย กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น ท้ังนีเ้นือ่งด้วย นายสอย เพชรฤทธิ ์เป็นหมอยาสมนุไพรทีม่คีวาม

รู้ ด้านสมุนไพรอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถสร้างคุณูปการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนตลอดจน

บคุคลผูส้นใจทัง้ในและนอกวงการได้อย่างกว้างขวาง จึงได้รบัเชญิจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรอื

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้นายสอย เพชรฤทธิ์ 

ยังได้เล็งเห็นความส�าคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ซึ่งนับวันแต่จะถูกลดความส�าคัญ

ลงตามสภาพความเป็นไปของสังคมและอาจสูญหายไปตามกาลเวลา จงึได้อทุศิตนและเสยีสละเวลา

ในการถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้สนใจอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย จนมีบุคคลมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อ

รับการถ่ายทอดวิชาอย่างมากมายและต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้นนายสอย เพชรฤทธิ์ ก็ยังพัฒนาความ

รูด้้านสมนุไพรแก่ตนเองอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ด้วยการศกึษาหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา ซึง่นบัเป็นคณุสมบตัิ

ทีห่าได้อย่างยากยิง่ นายสอย เพชรฤทธิ ์ยงัเป็นหมอยาสมนุไพรผูมี้ความ ยดึมัน่ในคณุธรรมจรยิธรรม

ด้วยการ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นผู้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในกิจกรรม

ของสังคมและชุมชน ด้วยดีตลอดมา จึงได้รับความชื่นชมนับถือและเป็นที่รักใครแก่ผู้คนโดยทั่วไป 
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ประการส�าคัญนายสอย เพชรฤทธิ์ ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและ

ครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิตด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง ซ่ึงนับ

เป็นบุคคลท่ีสมควรเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในด้านความรู้ เรื่องการบ�าบัดรักษาด้วยยา

สมุนไพร การประพฤติตนตามครรลองธรรม และการปฏิบัติตนตามวิถีพอเพียง 

 ด้วยความวริยิะอตุสาหะในการประกอบสัมมาชพี และความเพยีรพยายามในการเผยแพร่

วิชาความรู้ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 นายสอย เพชรฤทธิ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง

วัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายสอย เพชรฤทธิ์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา การแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน)

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายสอย เพชรฤทธิ์

 วัน เดือน ปีเกิด  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐

  ภูมิล�าเนา  ที่บ้านสองคอน ต�าบลพระซอง อ�าเภอนาแก จังหวัด  

   นครพนม 

  ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี 

  บิดาชื่อ   นายค�าตัน เพชรฤทธิ์

 มารดาชื่อ  นางบุญตา เพชรฤทธิ์ 

  ส�าเร็จการศึกษา วิชาการแพทย์ แผนจีนจาก มณฑลยูนนาน 

   ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 

 สถานภาพ  สมรสกับนาง บุญเทียน เพชรฤทธิ์ มีบุตรธิดา ๑๒ คน 

  อาชีพ   ท�านาและเป็นหมอยาสมุนไพร  

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๓ หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ต�าบลโคกสี อ�าเภอวังยาง 

   จังหวัดนครพนม

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๑๗๗๔๕๑๓

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๖๕ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีความรู้ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน  

เพื่อบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูบาอาจารย์

ตามแบบฉบบัโบราณโดยตรง และจากการเข้าศกึษาอบรม ด้านการแพทย์แผนจนีอย่างเป็นทางการ 

จากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้น�าวิชาความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา ตลอดทั้ง

ประสบการณ์ มาใช้ในการรกัษาผูป่้วย ตัง้เมือ่อายไุด้ ๑๘ ปี จวบจนกระทัง่ปัจจบุนั จนเป็นท่ียอมรบั

อย่างกว้างขวาง ท้ังจากผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย และจากหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  

ด้วยสามารถสร้างคุณูปการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั้งในและ 
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นอกวงการได้อย่างกว้างขวาง และได้รบัเชญิจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องใน

การบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูส้นใจอยูต่ลอดเวลา นายสอย เพชรฤทธ์ิ ยงัเป็นหมอยาสมุนไพรผู้มีความ 

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยการ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งล�าไส้ พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ จังหวัดนครพนม ได้รับการ

คัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอพื้นบ้าน เพื่อน�าไปใช้ วิเคราะห์ฤทธิ์ 

ทางเภสัชวิทยา ในระดับห้องปฏิบัติการ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑.มหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี๒๕๕๖ เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปหาหมอ

 ๒.ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 

เวชกรรมไทย กรรมการประเมินรับรองหมอพื้นบ้าน ระดับจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๓.วทิยากรโครงการเยาวชนจิตอาสาสืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมนุไพร นวดเพือ่

สุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๔.ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

  ๕.รางวัล ผู ้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน)  

ประจ�าปี พทุธศกัราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวจัิยศลิปะและวฒันธรรมอสีานมหาวิทยาลยั มหาสารคาม 

 เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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