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เรื่อง เชียง แซแต

รายละเอียด
         นายเซียง แซแต เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2454 มีภูมิกําเนิดที่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายจุง นางฮวย แซ
แต บิดามารดาเป็นคนจีนอพยพมาจากประเทศจีนแผนดินใหญ นายเซียงจึงเป็นผูที่มีเชื้อสายจีน แตสัญชาติไทย ดวยถือกําเนิดในประเทศไทย 
         ขณะเมื่ออายุไดไมถงึขวบ ตองอพยพไปประเทศจนีแผนดนิใหญอกีครัง้หน่ึงและดาํเนินชวีติอยูในประเทศจนีเป็นเวลา 8 ปี และเมื่อจาํความได ได
พบเห็นการดํารงชีวิตที่ยากจนและเป็นทุกขของชาวจีน ครอบครัวของเด็กชายเซียง แซแต ก็ไมอาจทดความทุกขยากในประเทศจีนไดจึงตองพากัน
อพยพมาประเทศไทย ตอมาไมนานบิดาของเด็กชายเซียงก็เสียชีวิต เด็กชายเซียงจึงอยูในความดูแลของนางฮวยผูเป็นมารดาและพี่น องอีกแปดคน 
         นางเซียง แซแต มีชวีติในวยัเดก็อยูกบัความยากจนลาํบาก แตก็ไมเคยทอถอย พี่น องคนอื่น ๆ รวมทัง้ตวันายเซียง แซแตตางชวยกนัทาํงานสารพดั
เทาที่จะทําได เชน ขายหนังสือพิมพ ขายไอศกรีม ขายกวยเตี๋ยว ขายขนมหวาน ฯลฯ เพื่อใหมีรายไดเลีย้งทุกชีวิตในครอบครัว ดวยเหตุน้ี เด็กชายเซี
ยงจึงไมไดเรียนหนังสือในระบบโรงเรียนเชนเด็กในวัยเรียนคนอื่น ๆ แมวานางเซียง และพี่น องคนอื่น ๆ จะทํางานหนักอยางขยันขันแข็งแตก็ไมมีอะไร
ดีขึ้น นายเซียงและครอบครัวจึงไดอพยพไปอยูที่ตําบลหนองตม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายเซียง ยังคงทํางานหนักรับจางหักลางถางป า
ขุดบอน้ํา และสรางเตาเผาถาน ในระยะนัน้คนในหมูบานนิยมเผาถานจําหนายกันมาก นายเซียงไดรับจางสรางเตาเผาถานหลายแหง จนหมูบานบริเวณ
นัน้ไดชื่อวา “บานเตาถาน” มาจนทุกวันน้ี 
          ครอบครวัของนายเซียงไดอาศยัอยูที่บานเตาถานระยะหน่ึง แตเหน็วาไมมีอะไรดีขึ้น จงึไดอพยพไปประกอบอาชพีที่จงัหวดัอตุรดติถ เมื่ออยูไดระยะ
หน่ึงก็ไมมี อะไรดีขึ้นมาอีก นายเซียงและครอบครัวจึงไดอพยพไปอยูที่ตลาดในเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยประกอบอาชีพรับจางทํางานทัว่ไปและขาย
ขนมไปดวย และดวยเหตุนัน้เองจึงทําใหนายเซียง แซแตไดมีโอกาสพบกันนางสาวเมีย้น คชเถื่อน ธิดานายกอน คชเถื่อน ผูใหญบานบานโรงสูบ หมู 1
อําเภอขานุวรลักณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตอมาไมนานนทัง้สองก็ไดสมรสกัน 
         เมื่อนายเซียง แซแตไดสมรสกบันางเมีย้น คชเถื่อนในระยะแรกยงัคงอาศยัรวมอยูกบับดิามารดาของภรรายา เน่ืองจากนางเมีย้นเป็นธดิาคนเดยีว
ของบิดามารดา เงินทุกบาททุกสตางคที่ไดจากการทํางานก็ยังคงเป็นเจาของบาน ทําใหนายเซียงเกิดความเหน่ือยหนายทอแท แตดวยความดีของนาง
เมีย้น ผูภรรยาเป็นสายใยผูกใจ นายเซียง แซแตใหคงอยูกับครอบครัวตอไป 
         นายเซียง แซแตตอสูชวีติดวยความยากแคน แตกไ็ดกาํลงัใจที่ดีจากภรรยาคูชีวิต แตก็ตองพบอปุสรรคอกีครัง้ ซึ่งเป็นครัง้สาํคญัถงึขัน้ตองโทษจาํคกุ
เน่ืองจากเกิดความขัดแยงกับเจาหน าที่ตํารวจ นายเซียง แซแต จึงถูกตัดสินจําคุกเป็นเวลา 6 เดือน อุทรณแลวลดเหลือ 3 เดือน 
         การที่นายเซียง แซแต ถูกจําคุกครัง้น้ีถือไดวาเป็นจุดผกผันของชีวิต ทําใหนายเซียงไดรูจักขาราชการผูใหญของจังหวัดกําแพงเพชรหลายคน
เน่ืองจากบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย นายเซียง แซแต เป็นคนขยันอยูแลวจึงทําใหพัศดีในขณะนัน้ คือ นายละมาย จันทรเพ็ญ รักใครนายเซียงมาก แม
กระทัง่ผูวาราชการจังหวัดก็ชอบพอรักใคร เมื่อไดเห็นผลงานของนายเซียง ซึ่งเป็นผูทํางานจริง ๆ จัง ๆ ขยันขันแข็ง ดังนัน้ขณะที่นายเซียงถูกจําคุกจึง
เขา ๆ ออก ๆ เรือนจําเป็นประจําเพราะ ผูใหญไววางใจเรียกใชเสมอ 
         ดงันัน้ชวีติของนายเซียง แซแตจงึเริม่เปลีย่นแปลง เพราะไดรบัความเกื้อหนนุจากผูใหญ นําใหมีชองทางทาํมาหากนิที่ดีขึ้น เน่ืองจากเมื่อผใูหญใน
จังหวัดทานใดยาย มาประจําที่จังหวัดกําแพงเพชร มักจะเดินทางไปเยื่ยมเยียนนายเซียงถึงบาน และไดพบวานายเซียง แซแต ขยันขันแข็งทํามาหากิน
ทุกอยาง เจานายระดับตาง ๆ ในจังหวัดมีความรักใครนายเซียงและมีความเชื่อถือในตัวนายเซียงมากขึ้นเป็นลําดับ 
        ครัง้หน่ึงนายสุวรรณ รื่นยศ ผูวาราชการจงัหวดักาํแพงเพชร ไดเดนิทางไปเยีย่มเยอืน นายเซียงที่บาน ทาํใหทราบถงึสภาพความเป็นอยูของชาวบาน
และปัญหาของชาวบาน โดยเฉพาะปัญหาการเดินทาง โจรผูรายชุกชุม จึงไดดําเนินการจัดสงปืนเล็กขาวและปืนคารบิน รวม 2 กระบอก ใหนายเซียงเพื่อ
ไวใช ในการปราบโจรกลุมกอการรายในหมูบานของตนและหมูบานใกลเคียง ซึ่งนายเซียง ภาคภูมิใจมากที่ไดรับการใหเกียรติอยางสูงสุดจากผูวา
ราชการจังหวัดในครัง้นัน้ นายเซียง แซแต จึงเกิดความมุงมัน่ที่กระตําทุกอยางเพื่อความสงบสุขของชาวบาน 

งานดานประโยชน ตอสังคม 
         นายเชียง แซแต ไดประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชนตอสังคมหลายประการดังน้ี 
          1) การบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี 
             นายเชยีง แซแต กลาววาสิง่ที่นายเชยีงเกลยีดทีส่ดุคอื “โจร” ดงันัน้นายเชยีงจงึไดอาสาตามจบัโจรผรูายใหบานเมอืงอยางไมเกรงกลวัอนัตรายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง 
         2) การเสียสละทุนเพื่อประโยชนตอสังคม 
            นายเชยีง แซแต เป็นคนขยนั อดทน จงึทาํใหมีทีด่นิเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากในสมยันัน้ในการจบัจองทีด่นิทาํกนิ ใครถางปาไดมากเทาใดกไ็ดสทิธิ
ในที่ดินมาก เทานัน้ ตอมานายเชียงเห็นวาการมีที่ดินมาก ๆ โดยใหคนอื่นเชาทํากินนัน้ ทําใหหมูบานมีคนอาศัยอยูน อย จึงไดขายที่ดินใหกับคนที่เชา
ที่ดินในราคาที่ถูก รายใดไมมีเงินพอก็ใหผอนสงทีละเล็กทีละน อย จนปัจจุบันเป็นหมูบานที่มีการพัฒนาคือ “บานไรใหม” อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร มีโรงเรียนประจําหมูบานชื่อ โรงเรียนบานไรใหม (เชียงทองอุปถัมภ) โดยมีนายเชียงเป็นผูบริจาคที่ดินที่ตัง้ของโรงเรียน เงินสวนตัวซื้อ
วัสดุกอสราง และอุปถัมภการเรียนตาง ๆ ตลอดจนใหทุน การศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจน จนโรงเรียนไดยกระดับเป็นโรงเรียนดีเดนระดับจังหวัด
โรงเรียนหน่ึง นายเชียง แซแต เป็นบุคคลหน่ึงที่เล็งเห็นความสําคัญของชุมชน ไดบริจาคเงินสวนตัวเพื่อประโยชน จึงไดรับรางวัลชนะเลิศในการ
สนับสนุนชวยเหลือจากสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2541 

ผลงานดานภูมิปัญญา 
            นายเชยีง แซแต นอกจากจะยดึมัน่ในการทาํความดีแลว ตลอดระยะเวลาการดาํเนินชวีติของนายเชยีงจะมีความฉลาดทัง้ในดานการทาํมาหากนิ
และการดํารงชีวิต เมื่อนายเชียงพบเห็นอะไรก็จะจดจําและนํามาใชเป็นประโยชนโดยเฉพาะ “ยาพื้นบาน” นายเชียงมีความสนใจที่จะสืบเสาะหาความรู
เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อปรุงยาพื้นบาน โดยสอบถามจากผูรู เชน คุณยาย หมอพื้นบาน ผูรูสูตรยาพื้นบาน หรือผูที่เคยทดลองใชยาพื้นบานขนาดใดไดผล
สูตรยาบางขนานไดมาจากประเทศเขมร นายเชียงนําสูตรยาตางๆ ที่ไดมาทดลองทํา ทดลองใชเมื่อไดผลดีจึงแจกจายใหเพื่อนบานทดลองใชไวรักษาโรค
ตาง ๆ สบืมาจนถงึปัจจบุนัน้ี แมนายเชยีง แซแต จะมอีายุ 90 ปีแลว แตรางกายยงัไมแขง็แรงมไิดเจบ็ปวยแตอยางใด แตยงัมงุมัน่ที่จะผลติยาพื้นบานน้ี
ไวชวยเหลือคนเจ็บปวยดวยโรคตางๆ อยูเสมอมานับวานายเชียง ทําเพื่อประโยชนสุขของผูอื่นโดยแท 
            นายเชียง แซแต ปรุงยาสมุนไพรรักษาโรคตางๆ ดังน้ี 
               1. ยารักษาโรคริดสีดวงทวาร,และโรคเชื้อรา 
               2. ยาหามเลือด 
               3. ยารักษาโรคลงทอง 
               4. ยารักษาโรคมะเร็ง 
               5. ยารักษาโรคบิด 
               6. น้ํามันขโมย(รักษาแผลไฟไหม , น้ํารอนลวก) 
               7. ยารักษาโรคความอวน 
               8. ยารักษาโรคปวดศีรษะ 
               9. ยารักษาโรคเริม(งูสวัด) 
               10. ยารักษาโรคปวดฟัน 
               11. ยารักษาโรคปวดขอ
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คําสําคัญ : บุคคลสําคัญ

ที่มา : http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/page/seang_per.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=628&code_db=610003&code_type=01
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