
เจ้าพระยายมราช (เฉย)  เป็นบุคคลสำคัญในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเกาะแก้วเม่ือคร้ังยังเป็น-
พระยาอภัยรณฤทธ์ิ  นับเป็นการบูรณะคร้ังใหญ่  ทำให้วัดท่ีสร้างมาช้านานและชำรุดทรุดโทรมลง ให้มีสภาพ-
งดงามเป็นศูนย์กลางชุมชน และเป็น “ศรี”  แห่งท้องพรหมาสตร์และเมืองลพบุรีจนถึงปัจจุบัน  ส.พลายน้อย-
ได้สืบค้นประวัติขุนนางสยามพบว่า เจ้าพระยายมราช “เป็นข้าหลวงเดิมในรัชกาลท่ี 4  เม่ือพระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว  ได้โปรดให้นายเฉย    จางวาง    ตำรวจข้าหลวงเดิม
เป็นพระอินทรเทพ  เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ เม่ือพ.ศ. 2394 และเป็นพระยาอภัยรณฤทธ์ิ  เม่ือ พ.ศ. 2395
และได้เป็นเจ้าพระยายมราช เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2414  คนท่ัวไป  เรียกกันว่า จางวางเฉย

พันเอกสมบัติ  สุจริตจันทร  ซ่ึงสืบสกุลสายนายผันเก่ียวเน่ืองกับเจ้าพระยายมราช (เฉย) ได้จัดทำ-
ประวัติของท่านในเอกสารสำคัญเก่ียวกับตระกูลสุจริตจันทรและเห็นสมควรเผยแพร่ ดังน้ี

ท่านเจ้าพระยายมราชผู้น้ี  เป็นเสนาบดี  จตุสดมภ์กรมเมือง  นามเดิม  เฉย  เกิดวันเสาร์ ข้ึน 1 ค่ำ
เดือน 12  ปีวอก  โทศก จ.ศ. 1162 ตรงกับวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2343 เวลา 11 ทุ่ม 12 นาที
ดวงชะตาของท่านปรากฏอยู่ในสมุดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ดังน้ี

ĀÈĉòÞãðâòâáãòÊ (ĀÉâ)

...สกุลของท่านเจ้าพระยายมราช  (เฉย  ต้นสกุล ยมาภัย) สืบสายโลหิตมาจากพระยาสีหราชเดโช
(เผือก หรือ ช้างเผือก)  ซ่ึงเป็นบุตร พระยาภักดีนุชิต  (เผ่ือน)  พระยาภักดีนุชิต  (เผ่ือน) น้ีเป็นบุตร-
พระยาภักดีนุชิต  (องว่างถ่าย หรือองเถ่ิงญวน) ซ่ึงเป็นบิดาของเจ้าจอมมารดาจุ้ย  เจ้าจอมมารดา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส...



เจ้าพระยายมราช (เฉย) มีบุตรคือ  พระยาอภัยรณฤทธ์ิ (เวก)  บิดาของพระยายมาภัย (เชย)  ซ่ึง-
เป็นต้นสกุลยมาภัย นอกจากน้ีน้องชายและผู้ท่ีสืบสายโลหิตของน้องชายล้วนรับราชการสนองพระเดชพระ-
คุณสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาท้ังส้ิน

พระยายมราช (เฉย)  ถึงอสัญกรรมเม่ืออายุ  81  ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหา-
กรุณาพระราชทานรดน้ำศพและพระราชทานโปรดใส่ศพ ดังท่ี ส.พลายน้อยบันทึกไว้ว่า

หนังสืออ้างอิง

ส.พลายน้อย. ขุนนางสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน. 2537.
สมบัติ  สุจริตจันทร. เอกสารสำคัญเก่ียวกับตระกูลสุจริตจันทร.  (อัดสำเนา)

     ต่อมาในรัชกาลท่ี 5 เจ้าพระยายมราช  (แก้ว  สิงหเสนี)  ได้ถึงแก่อสัญกรรม  เม่ือ  ณ  เสาร์  ข้ึน
14   ค่ำ  เดือน 8  ปีมะแม  จ.ศ. 1233  พ.ศ. 2414  ต่อมาในเดือน 11 ปีน้ัน  พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดฯ  ให้เลื่อนพระยาอภัยรณฤทธิ์ (เฉย)   ขึ้นเป็น
“เจ้าพระยายมราช”  เม่ือ พ.ศ. 2414  มีสำเนาท่ีใบกำกับหิรัญบัฏว่า
     “ให้พระยาอภัยรณฤทธ์ิ  เป็นเจ้าพระยายมราชท่ีจตุสดมภ์  เป็นประธานาธิบดีในกรมพระนครบาล
มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญปัฏน้ันแล้ว  ถือศักดินา  10000 ต้ังแต่วันพุธ เดือน 11 ข้ึน 6 ค่ำ
ปีมะแม  ตรีศก  ศักราช 1233 เป็นวันท่ี 1044 ในรัชกาลปรัตยุบันน้ี”  เวลาเป็นเจ้าพระยาน้ันอายุ-
ท่านได้ 71 ปีแล้ว

     คร้ันต่อมาอีก 10 ปีมีข่าวว่า “ท่านเจ้าพระยายมราช  ชาติเสนางครินมหินทราธิบดี    ศรีวิไชยราช
มหัยสวริยบริรักษ ภูมิพิทักษโลกาธิกรณ์ฑัณฑฤทธาดิศร สิงหพาหเทพยมุรธาธร มหานครบาล
สมุหบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ เป็นประธานาธิบดีในกรมพระนครบาล    ป่วยเป็นโรคชรามาช้านาน
ณ วันเสาร์ เดือน   สิบเอ็ด แรม  7 ค่ำ เวลา 8 ทุ่ม 35 นาที ถึงอนิจกรรม  อายุได้ 82 ปี (วันท่ี 15
ตุลาคม พ.ศ. 2424)
     ณ วันอาทิตย์ เดือนสิบเอ็ด แรมแปดค่ำ เวลาบ่าย 4 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยทางชลมารคประทับ ณ บ้านท่านเจ้าพระยายมราช  พระราชทานรดน้ำศพ
แลพระราชทานโกศใส่ศพโดยเกียรติยศ”



พระยาภักดีนุชิต
(องว่างถ่ายหรือองเถ่ิงญวน หรือ ราชาเศรษฐี)

พระยาภักดีนุชิต (เผ่ือน)

พระยาศรีหราชเดโช (เผือก)

จอมมารดา จุ้ย (ร.1)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เจ้าพระยายมราช (เฉย)

พระยาอภัยรณฤทธ์ิ (เวก)

พระยาสุจริตรักษา (จ่ัน)

พระยายมาภัย
สกุล  ยมาภัย

พระยาวจีสัตยารักษ์ (กลาง)
สกุล  มัธยมจันทร

พระยาสุจริตรักษา (อ่วม)
สกุล   สุจริตจันทร

เจ้าจอมเจิม (ร.5)
น้องสาวอ่วม

หลวงวิเศษอักษร (แอ๊ด) หลวงสุนทรบุรีรักษ์ (ป๋อ) หลวงพินิจปรีชา (ทิพย์) หลวงอินอาญา

พระยาพิสุทธิธรรมธาดา (สว่าง)ฯลฯ นายกล่ิน เจ้าจอมเจิม (ร.5) ธิดา (อ่วม) นายผัน

หมายเหตุ
1. ผู้จัดทำผังภูมิน้ี คือ พ.อ.สมบัติ  สุจริตจันทร
2. พระยาสุจริตรักษา (อ่วม) ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก่อน พ.ศ. 2462 ไม่ปรากฏระยะเวลา
    แน่นอน
3. พระยาพิสุทธิธรรมธาดา (สว่าง) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนแรก ระหว่าง
    พ.ศ. 2442 – 2455
4. หลวงสุนทรบุรีรักษ์ (ป๋อ) นายอำเภอเมืองตาก พ.ศ. 2429 – 2434
5. หลวงพินิจปรีชา (ทิพย์) นายอำเภอเมืองตาก พ.ศ. 2435 - 2440
6. นายกล่ิน นายอำเภอเมืองตาก พ.ศ. 2443 - 2445


