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เจ้าพระยายมราช (เฉย) เป็นบุคคลสำคัญในการบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั เกาะแก้วเมือ่ ครัง้ ยังเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์ นับเป็นการบูรณะครัง้ ใหญ่ ทำให้วดั ทีส่ ร้างมาช้านานและชำรุดทรุดโทรมลง ให้มสี ภาพงดงามเป็นศูนย์กลางชุมชน และเป็น “ศรี” แห่งท้องพรหมาสตร์และเมืองลพบุรจี นถึงปัจจุบนั ส.พลายน้อยได้สบื ค้นประวัตขิ นุ นางสยามพบว่า เจ้าพระยายมราช “เป็นข้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ 4 เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตแิ ล้ว ได้โปรดให้นายเฉย จางวาง ตำรวจข้าหลวงเดิม
เป็นพระอินทรเทพ เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ เมือ่ พ.ศ. 2394 และเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์ เมือ่ พ.ศ. 2395
และได้เป็นเจ้าพระยายมราช เมือ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2414 คนทัว่ ไป เรียกกันว่า จางวางเฉย
พันเอกสมบัติ สุจริตจันทร ซึง่ สืบสกุลสายนายผันเกีย่ วเนือ่ งกับเจ้าพระยายมราช (เฉย) ได้จดั ทำประวัตขิ องท่านในเอกสารสำคัญเกีย่ วกับตระกูลสุจริตจันทรและเห็นสมควรเผยแพร่ ดังนี้
ท่านเจ้าพระยายมราชผูน้ ้ี เป็นเสนาบดี จตุสดมภ์กรมเมือง นามเดิม เฉย เกิดวันเสาร์ ขึน้ 1 ค่ำ
เดือน 12 ปีวอก โทศก จ.ศ. 1162 ตรงกับวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2343 เวลา 11 ทุ่ม 12 นาที
ดวงชะตาของท่านปรากฏอยูใ่ นสมุดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ดังนี้
...สกุลของท่านเจ้าพระยายมราช (เฉย ต้นสกุล ยมาภัย) สืบสายโลหิตมาจากพระยาสีหราชเดโช
(เผือก หรือ ช้างเผือก) ซึง่ เป็นบุตร พระยาภักดีนชุ ติ (เผือ่ น) พระยาภักดีนชุ ติ (เผือ่ น) นีเ้ ป็นบุตรพระยาภักดีนชุ ติ (องว่างถ่าย หรือองเถิง่ ญวน) ซึง่ เป็นบิดาของเจ้าจอมมารดาจุย้ เจ้าจอมมารดา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส...




ต่อมาในรัชกาลที่ 5 เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) ได้ถงึ แก่อสัญกรรม เมือ่ ณ เสาร์ ขึน้
14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม จ.ศ. 1233 พ.ศ. 2414 ต่อมาในเดือน 11 ปีนน้ั พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เลื่อนพระยาอภัยรณฤทธิ์ (เฉย) ขึ้นเป็น
“เจ้าพระยายมราช” เมือ่ พ.ศ. 2414 มีสำเนาทีใ่ บกำกับหิรญ
ั บัฏว่า
“ให้พระยาอภัยรณฤทธิ์ เป็นเจ้าพระยายมราชทีจ่ ตุสดมภ์ เป็นประธานาธิบดีในกรมพระนครบาล
มีราชทินนามตามจารึกในหิรญ
ั ปัฏนัน้ แล้ว ถือศักดินา 10000 ตัง้ แต่วนั พุธ เดือน 11 ขึน้ 6 ค่ำ
ปีมะแม ตรีศก ศักราช 1233 เป็นวันที่ 1044 ในรัชกาลปรัตยุบนั นี้” เวลาเป็นเจ้าพระยานัน้ อายุท่านได้ 71 ปีแล้ว

เจ้าพระยายมราช (เฉย) มีบตุ รคือ พระยาอภัยรณฤทธิ์ (เวก) บิดาของพระยายมาภัย (เชย) ซึง่ เป็นต้นสกุลยมาภัย นอกจากนีน้ อ้ งชายและผูท้ ส่ี บื สายโลหิตของน้องชายล้วนรับราชการสนองพระเดชพระคุณสร้างความเจริญรุง่ เรืองให้บา้ นเมืองและพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้
พระยายมราช (เฉย) ถึงอสัญกรรมเมือ่ อายุ 81 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานรดน้ำศพและพระราชทานโปรดใส่ศพ ดังที่ ส.พลายน้อยบันทึกไว้วา่
ครัน้ ต่อมาอีก 10 ปีมขี า่ วว่า “ท่านเจ้าพระยายมราช ชาติเสนางครินมหินทราธิบดี ศรีวไิ ชยราช
มหัยสวริยบริรักษ ภูมิพิทักษโลกาธิกรณ์ฑัณฑฤทธาดิศร สิงหพาหเทพยมุรธาธร มหานครบาล
สมุหบดี อภัยพิรยิ ปรากรมพาหุ เป็นประธานาธิบดีในกรมพระนครบาล ป่วยเป็นโรคชรามาช้านาน
ณ วันเสาร์ เดือน สิบเอ็ด แรม 7 ค่ำ เวลา 8 ทุม่ 35 นาที ถึงอนิจกรรม อายุได้ 82 ปี (วันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2424)
ณ วันอาทิตย์ เดือนสิบเอ็ด แรมแปดค่ำ เวลาบ่าย 4 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จพระราชดำเนินโดยทางชลมารคประทับ ณ บ้านท่านเจ้าพระยายมราช พระราชทานรดน้ำศพ
แลพระราชทานโกศใส่ศพโดยเกียรติยศ”

หนังสืออ้างอิง
ส.พลายน้อย. ขุนนางสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน. 2537.
สมบัติ สุจริตจันทร. เอกสารสำคัญเกีย่ วกับตระกูลสุจริตจันทร. (อัดสำเนา)




พระยาภักดีนชุ ติ
(องว่างถ่ายหรือองเถิง่ ญวน หรือ ราชาเศรษฐี)
พระยาภักดีนชุ ติ (เผือ่ น)

จอมมารดา จุย้ (ร.1)

พระยาศรีหราชเดโช (เผือก)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส

เจ้าพระยายมราช (เฉย)
พระยาอภัยรณฤทธิ์ (เวก)

พระยาสุจริตรักษา (จัน่ )
พระยาวจีสัตยารักษ์ (กลาง)
สกุล มัธยมจันทร

พระยาสุจริตรักษา (อ่วม)
สกุล สุจริตจันทร

เจ้าจอมเจิม (ร.5)
น้องสาวอ่วม

พระยายมาภัย
สกุล ยมาภัย
หลวงวิเศษอักษร (แอ๊ด)

ฯลฯ

นายกลิน่

หลวงสุนทรบุรรี กั ษ์ (ป๋อ)

เจ้าจอมเจิม (ร.5) ธิดา (อ่วม)

หลวงพินจิ ปรีชา (ทิพย์)

นายผัน

หลวงอินอาญา

พระยาพิสทุ ธิธรรมธาดา (สว่าง)

หมายเหตุ
1. ผูจ้ ดั ทำผังภูมนิ ้ี คือ พ.อ.สมบัติ สุจริตจันทร
2. พระยาสุจริตรักษา (อ่วม) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก ก่อน พ.ศ. 2462 ไม่ปรากฏระยะเวลา
แน่นอน
3. พระยาพิสทุ ธิธรรมธาดา (สว่าง) ดำรงตำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรคี นแรก ระหว่าง
พ.ศ. 2442 – 2455
4. หลวงสุนทรบุรรี กั ษ์ (ป๋อ) นายอำเภอเมืองตาก พ.ศ. 2429 – 2434
5. หลวงพินจิ ปรีชา (ทิพย์) นายอำเภอเมืองตาก พ.ศ. 2435 - 2440
6. นายกลิน่ นายอำเภอเมืองตาก พ.ศ. 2443 - 2445

