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ตามหาหนังสืออกัษรอริยกะที่เหลืออยู่เล่มเดียวในโลก 

ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

บุพพกถา 

เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับทราบว่า มีหนังสือท่ีพิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ ท่ีพิมพ์จากโรง

พิมพ์วัดบวรนิเวศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ คร้ังยังผนวชและทรงครองวัดบวร

นิเวศวิหาร ถูกเก็บรักษาไว้ท่ีห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แจ้งผ่านมาทางอาจารย์

ปีเตอร์ สกีลล่ิง (Peter Skilling) ซ่ึงได้รับทราบจากนักศึกษาท่ีกําลังทําปริญญาเอกของเยอรมันอีกทีหน่ึง ด้วย

นักศึกษาคนดังกล่าวได้ไปค้นคว้าเอกสารในห้องสมุดของกรุงเวียนนา เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกับประเทศ

ไทย บรรณารักษ์ห้องสมุดเม่ือทราบว่านักศึกษาคนน้ัน กําลังค้นคว้าเก่ียวกับประเทศไทย จึงได้ให้ดูหนังสือสอง

เล่มท่ีเป็นสมบัติของห้องสมุดแห่งน้ัน ท่ีไม่ได้มีไว้เพ่ือให้บริการหรือจัดแสดง หนังสือสองเล่มดังกล่าวเป็นหนังสือ

ท่ีพิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ จากโรงพิมพ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ียังอยู่ในสภาพดีมาก   

เน่ืองจากนักศึกษาเยอรมันคนน้ันไม่ได้ศึกษาเก่ียวกับอักษรอริยกะ จึงได้ส่งภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว

ให้กับอาจารย์ปีเตอร์ สกิลล่ิง ทางอาจารย์ก็ส่งข่าวน้ันไปให้กับพระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ

วิหาร ต่ออีกทีหน่ึง หลังจากท่ีได้เห็นภาพของหนังสืออักษรอริยกะแล้ว พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิได้พยายาม

ทําการศึกษา จนเป็นท่ีทราบว่าเป็นหนังสือท่ีพิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ ท่ีแม้ในประเทศไทย ก็ไม่ได้มีการรักษาหรือ

บันทึกไว้แต่อย่างใด ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร มีหนังสือท่ีพิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ อยู่เพียง ๓ เล่มเท่าน้ันในประเทศ

ไทย แต่ด้วยไม่ได้มีการรักษาตามหลักการรักษาหนังสือโบราณ ปัจจุบันน้ีถูกมอดไปชอนไชเป็นรู้เล็ก ๆ และเร่ิม

เป็นผงเสียหายมาก ท้ังกระดาษหมดอายุทําให้กระดาษเหลืองจนบางหน้าอ่านยากมาก แต่หนังสืออักษรอริยกะ

ท่ีถูกเก็บไว้ท่ีกรุงเวียนนาน้ัน ปรากฎว่าอยู่ในสภาพดีมากและโดยเฉพาะอย่างย่ิง หนังสือหน่ึงเล่มในสองเล่มน้ัน 

เป็นหนังสือท่ีไม่มีหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเลย 

การตามหา 

ต้ังแต่ได้ทราบเร่ืองของหนังสืออักษรอริยกะ ๒ เล่มท่ีกรุงเวียนนา พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ ได้พยายาม

หาทางท่ีจะได้ศึกษาหนังสือสองเล่มดังกล่าว แต่ไม่เป็นผลสําเร็จ จวบจนเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีสํานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ท่ีประเทศฝร่ังเศษ และกรุง

วาติกัน ท่ีประเทศอิตาลี พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ จึงได้ถือโอกาสน้ี หาเวลาไปตามหนังสือดังกล่าวท่ีประเทศ

ออสเตรียด้วยเลย 

แต่ด้วยเวลาท่ีผ่านไปกว่า ๕ ปี จากท่ีได้รับทราบคร้ังแรก และด้วยไม่ทราบว่า หนังสือดังกล่าวถูกรักษา

ไว้ท่ีไหนของกรุงเวียนนา ท้ังหาทางติดต่อกับผู้แจ้งในคร้ังน้ันก็ไม่ได้  ทําให้ต้องพยายามสืบค้นอยู่พักใหญ่ จน

พอจะเดาได้ว่าน่าจะถูกรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุวิทยาของออสเตรีย (Museum of Ethnology, Vienna) 

ซ่ึงถูกเปล่ียนช่ือจากองค์กรเม่ือ ๕ ปีท่ีแล้ว  
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เม่ีอวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ จึงได้เดินทางไปท่ีพิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุวิทยา 

กรุงเวียนนา  พอไปถึงพิพิธภัณฑ์ ได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ ทางเจ้าหน้าท่ีได้ตาม

บรรณารักษ์ประจําห้องสมุดพิพิธภัณฑ์มาช่วยในการค้นหาหนังสืออักษรอริยกะดังกล่าว ทางบรรณารักษ์เม่ือดู

รูปปกหนังสือและหมายเลขทะเบียนของหนังสือแล้ว ก็ไม่ม่ันใจว่าอยู่ท่ีห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี เพราะตัว

บรรณารักษ์เองแจ้งว่า ไม่เคยเห็นในห้องสมุดท่ีเขาดูแลอยู่ ท้ังหมายเลขทะเบียนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของพิพิธภัณฑ์

แห่งน้ีหรือไม่  แต่ทางบรรณารักษ์ ได้แนะให้สอบถาม นาย Christian Schicklgruber ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์

ชาติพันธ์ุวิทยา เพ่ือยืนยันว่า ใช่หรือไม่ เพราะท่านผู้อํานวยการปัจจุบันน้ีเป็นท้ังนักวิชาการ และเคยเป็น

บรรณารักษ์ และเป็นภัณฑรักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีด้วย จึงอาจไขปริศนาท่ีตามหาอยู่ได้ เพราะอาจเป็นไปได้

ว่า เป็นวัตถุท่ีเก็บไว้ในคลังของพิพิธภัณฑ์ โดยไม่ได้นําออกมาจัดแสดง 

บรรณารักษ์จึงได้พยายามติดต่อผู้อํานวยการให้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เพราะผู้อํานวยการไป

ปฏิบัติงานอยู่นอกพิพิธภัณฑ์ จึงได้ให้นามบัตรผู้อํานวยการและโทรศัพท์มือถือ จะได้สะดวกในการติดต่อ  ท้ัง

แนะให้กลับไปท่ีพิพิธภัณฑ์หลังเวลา ๑๕.๓๐ น. เพราะท่านผู้อํานวยการจะต้องกลับเข้ามาท่ีพิพิธภัณฑ์อย่าง

แน่นอน ด้วยวันน้ีเป็นวันปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ประจําสัปดาห์ จึงไม่สะดวกในการติดต่อประสานเท่าท่ีควร 

แต่ด้วยความมุ่งม่ัน เม่ือได้เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้กลับไปยังพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวอีกคร้ังหน่ึง แต่คร้ังน้ีเจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ช้ีทางข้ึนไปท่ีสํานักงานของท่านผู้อํานวยการ ซ่ึงอยู่ช้ันสูงสุดของอาคารพิพิธภัณฑ์สถาน 

เม่ือกดกร่ิงหน้าห้องท่านผู้อํานวยการ ทางเลขานุการหน้าห้องได้มาเปิดประตูรับ เม่ือแจ้งความ

ประสงค์ขอเข้าพบท่านผู้อํานวยการ ซ่ึงปรากฏว่า เพ่ิงกลับเข้าไปท่ีสํานักงานพอดี ทางผู้อํานวยการก็ยินดีพบแม้

ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าหรือรู้จักมาก่อนก็ตาม  

เม่ือได้แนะนําตัวตามพิธีการแล้ว ได้แจ้งความประสงค์ว่ากําลังค้นหาหนังสือท่ีพิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ

ของรัชกาลท่ี ๔ จึงได้ให้ดูรายละเอียด ปรากฏว่าไปถูกพิพิธภัณฑ์และได้พบคนท่ีรู้เร่ืองพอดี ท่านผู้อํานวยการดู

รหัสทะเบียนของหนังสือแล้วบอกว่า ใช่หนังสือท้ังสองเล่มน้ี ดูจากหมายเลขลงทะเบียนแล้ว ต้องอยู่ท่ี

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีอย่างแน่นอน แต่ต้องใช้เวลาในการค้นหา เพราะถูกเก็บไว้อย่างดีในท่ีเก็บพิเศษของพิพิธภัณฑ์

แห่งน้ี ซ่ึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มหนังสือท่ีให้บริการแก่ประชาชน แต่ด้วยวันน้ีพิพิธภัณฑ์ปิด พรุ่งน้ีก็ปิด แม้ในวันศุกร์ก็

ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีจะมาทํางานหรือเปล่า เพราะเป็นวันหยุดยาว ๔ วัน ฉะน้ัน ท่านผู้อํานวยการไม่สามารถท่ี

จะเรียกหนังสือมาให้ดูได้   

ท่านผู้อํานวยการดูดีใจมากท่ีมีคนมาค้นหาวัตถุท่ีทางพิพิธภัณฑ์รักษาไว้กว่า ๑๓๖ ปี ฉะน้ัน ทาง

ผู้อํานวยการยินดีอย่างย่ิงท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีทําการสแกนส่งตามไปให้ท่ีประเทศไทยในเร็ววัน  

นับว่าโชคดีท่ีเดาพิพิธภัณฑ์ถูกและแถมได้พบกับคนท่ีรู้จริง จนภารกิจตามหาหนังสืออักษรอริยกะคร้ัง

น้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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ความเป็นมาของหนังสืออักษรอริยกะ ท่ีกรุงเวียนนา 

หลังจากท่ีได้รับไฟล์หนังสืออักษรอริยกะ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ท้ัง

สองเล่มแล้ว ได้ทําการศึกษาพบว่า หนังสืออักษรอริยกะท้ังสองเล่มน้ี เป็นหนังสือโบราณท่ีมีการจัดพิมพ์จํานวน

จํากัด จากโรงพิมพ์วัดบวรนิเวศของรัชกาลท่ี ๔ เล่มหน่ึงเป็นคาถาธรรมบท ซ่ึงเป็นเล่มเดียวกันกับท่ีได้มีการ

รักษาไว้ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร จากการค้นพบหนังสือเล่มน้ี ทําให้ได้ทราบว่า คาถาธรรมบท อักษรอริยกะ ท่ีพิมพ์

โดยรัชกาลท่ี ๔ ปัจจุบันน้ีน่าจะหลงเหลืออยู่เพียง ๒ เล่ม คือเล่มท่ีรักษาและจัดแสดงไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์อดีตเจ้า

อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร และเล่มท่ีถูกเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์

ชาติพันธ์ุวิทยาแห่งกรุงเวียนนา ส่วนหนังสืออักษรอริยกะอีกเล่มหน่ึงท่ีกรุงเวียนนาแห่งน้ีได้รักษาไว้ เป็นหนังสือ

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๔ เก่ียวกับบาลีไวยากรณ์ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นตําราหนังสือบาลีไวยากรณ์อักษรอริยกะ

เล่มเดียวท่ียังหลงเหลืออยู่ในโลก หนังสือเล่มดังกล่าวมีช่ือหนังสือว่า สิกขามุขํ ปทมาลา & วิธานํ 

(sikKAmuKaM padamAlA & vi@AnaM) หนังสือบาลีไวยากรณ์เล่มน้ี น่าจะเป็นต้นแบบของการแต่งตํารา

บาลีไวยากรณ์เล่มแรกของประเทศไทย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

จากการบันทึกท่ีมีการบันทึกไว้ในภาษาเยอรมันของออสเตรีย ได้ช้ีแจงไว้ว่า หนังสืออักษรอริยกะท้ัง

สองเล่มน้ีได้รับบริจาคจาก นายเปเยอร์ (Anton Payer) ผู้เป็นชาวออสเตรียท่ีได้ไปทํางานยังประเทศไทย

ในช่วงต้นรัชกาลท่ี ๕ 

ใครคือ นายเปเยอร์ (Anton Payer)? 

นายอันตน เปเยอร์ (Anton Payer) นักวิจัยสยาม เกิดเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๓๙๖ ท่ี เซนต์        

แอนเดรีย (การินเธีย) ประเทศออสเตรีย เป็นบุตรของนายโจเซฟ เปเยอร์ ผู้เป็นครูใหญ่แห่งโรงเรียนในเซนต์

แอนเดรีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๑๘ นายอันตนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเยอรมัน

ศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยเวียนนา เม่ือจบการศึกษาได้ไปเป็นครูในโรงเรียนไฮสกูลในกรุงเวียนนา และเป็นครูได้ไม่

นานก็สมัครใจย้ายไปทํางานในกองปืนใหญ่ ในระหว่างการฝึกฝนการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเมือง Bruck an der 

Leitha ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ทางใต้ของประเทศออสเตรีย นายเปเยอร์ ได้ป่วยลงด้วยโรคไทพัส จึงได้ออกเดินทาง

ท้ัง ๆ  ท่ีป่วย จากเมือง Bruck an der Leitha ผ่านเมือง Teschen, Dresden, Berlin เพ่ือไปยังเมือง Hamburg 

ท่ีเมืองฮัมบูร์ค นายเปเยอร์ ได้ไปสมัครงานเป็นเด็กเรือในเรือกลไฟของเยอรมัน ท่ีมีช่ือว่า 

“Heimdall” อาศัยเรือกลไฟลําน้ี นายเปเยอร์ ได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม พอเดินทางไป

ถึงประเทศสยาม ท่านกงสุลเยอรมันได้อนุญาตให้นายเปเยอร์ ลงจากเรือ ท้ังยังได้ช่วยเหลือหางานให้ทําใน

ตําแหน่งเสมียนของบริษัท “Möllner and Meisner” ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันท่ีทําธุรกิจนําเข้า ด้วยนาย

เปเยอร์ เป็นผู้มีทักษะพิเศษด้านภาษาและการวาดภาพ ด้วยการฝากของนายกงสุลเยอรมัน ให้ได้ทํางานใน

ตําแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ (ภาษาเยอรมัน

เขียนไว่ว่า as the private secretary of the Thai king) นายเปเยอร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ตามเสด็จ

ตามหัวเมืองต่าง ๆ ของประเทศสยาม และได้รับความช่ืนชมจากรัชกาลท่ี ๕ สําหรับทักษะวาดภาพของนาย   
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เปเยอร์ ในช่วงอยู่ในประเทศสยามนายเปเยอร์ ได้ศึกษาภาษาไทยจนมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ด้านกฎหมาย 

ประวัติศาสตร์ และการเมืองของประเทศสยามอย่างดี 

ราวกลางปี พ.ศ. ๒๔๒๑ นายเปเยอร์ได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 

ได้พํานักจําพรรษาในวัด (?) ได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาสันสกฤตและบาลี และได้เลิกไปสุงสิงสมาคมกับชาวยุโรป

ด้วยกัน เปเยอร์ได้เป็นพระภิกษุอยู่ในสยามประเทศ และได้สละสัญชาติออสเตรียของตน และได้รับแปลง

สัญชาติเป็นชาวสยาม การสละสัญชาติของเปเยอร์น้ัน นาย โจเซฟ ผู้เป็นบิดาได้ให้การช่วยเหลืออย่างมาก นาย

โจเซฟเองถึงกับต้องย่ืนเอกสารขอสละสัญชาติของนายเปเยอร์ ถึงสองคร้ังกับรัฐบาลท้องถ่ินของรัฐ Klagenfurt 

ในท่ีสุด ราวส้ินเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๑ นายเปเยอร์ก็ได้รับเอกสารท่ีสําคัญอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้จาก

กระทรวงกลาโหมของออสเตรีย  

พระภิกษุอันตน เปเยอร์ ได้จําพรรษาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา ๓ ปี แต่เข้ากับสังคมของพระสงฆ์ได้

ไม่ดีนัก ในท่ีสุดในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ จึงได้ลาสิกขาถือครองเพศฆราวาส และได้กลับไปสนองงานถวาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามเดิม นายเปเยอร์ได้ช่วยประเทศสยาม โดยเฉพาะงานด้านการ

เตรียมการก่อต้ังโรงเรียนปฐมศึกษาและโรงเรียนกฎหมายทหาร โดยถือเอาแบบอย่างของประเทศออสเตรีย 

นายเปเยอร์ยังได้เข้าพิธีสมรสกับพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ไทย (ในภาษาเยอรมัน บันทึกไว้ว่า He even 

married a daughter of the king ตรงน้ี อาจหมายถึงเป็นพระธิดาของเจ้านายช้ันสูงพระองค์ไหนก็เป็นได้) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ นายเปเยอร์ ได้ลาพักไปเย่ียมบ้านเกิดของตนท่ีประเทศออสเตรีย ช่วงไปเย่ียม

ประเทศออสเตรีย นายเปเยอร์ก็จะแต่งชุดด้วยชุดผ้าไทยอย่างหรูหรา จนเป็นท่ีสังเกตของทุกคน การกลับไป

เย่ียมออสเตรียในคร้ังน้ี นายเปเยอร์ได้ไปแสดงปาฐกถาตามมหาวิทยาลัยและสมาคมชนช้ันสูงต่าง ๆ ว่าด้วย

เร่ือง “ชาติและประชาชนของประเทศสยาม” ในหลายโอกาส  

ท่ีสําคัญย่ิงก็คือ ในการไปเย่ียมออสเตรียในคร้ังน้ี นายเปเยอร์ยังได้นําวัตถุส่ิงของสําคัญทางชาติพันธ์ุ 

และคัมภีร์ต้นฉบับ จํานวนหน่ึงติดตัวไปด้วย ซ่ึงนายเปเยอร์ได้บริจาควัตถุส่ิงของเหล่าน้ันให้กับพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) ผู้อํานวยการพิพธภัณฑ์ ท่ีรับการบริจาควัตถุส่ิงของจาก

นายเปเยอร์ ได้บันทึกเก่ียวกับวัตถุส่ิงของเหล่าน้ีไว้ว่า “เป็นวัตถุส่ิงของท่ีน่าสนใจและมีค่าย่ิงนัก” เพ่ือแสดง

ความขอบคุณต่อการบริจาควัตถุส่ิงของให้กับพิพิธภัณธ์เป็นคร้ังแรกในคร้ังน้ี ทางผู้ว่าการกรุงเวียนนา ได้

ประกาศว่าจะเสนอรางวัลเหรียญตราสูงสุดให้แก่นายเปเยอร์ 

แต่ในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ นายเปเยอร์ ได้รับเหรียญทองคํา ๕๐ เหรียญ เป็นค่าตอบแทน

สําหรับของขวัญท่ีบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ แทนการได้รับเหรียญตราสูงสุดของประเทศตามท่ีทางพิพธภัณฑ์ได้

แจ้งไว้ก่อน  

สองวันให้หลัง คือในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ นายเปเยอร์ก็ได้ทําการฆ่าตัวตายด้วยการยิงกระสุน

เข้าขมับตนเอง ในห้องพักโรงแรมท่ีพักของตน  
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ด้วยนายเปเยอร์ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๒๑ และในการไปเย่ียมบ้านเกิดท่ี

ออสเตรียในคร้ังน้ี นายเปเยอร์ยังได้นําแผนท่ีทางการของเมืองเก่าลพบุรีจํานวน ๒๖ แผ่นติดตัวไปด้วย แต่ทาง

ออสเตรียเห็นว่า แผ่นท่ีเหล่าน้ีไม่มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้ ท้ังไม่มีประโยชน์สําหรับห้องสมุดทาง

มานุษยวิทยา-ชาติพันธ์ุวิทยา จึงได้ทําการส่งกลับคืนไปยังประเทศสยาม 

วัตถุส่ิงของต่าง ๆ ของนายเปเยอร์ท่ีได้รวบรวมเก็บไว้ได้ในประเทศออสเตรีย มีความสําคัญในแง่วัตถุ

ส่ิงของของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ ๒ ประการ คือ  

๑. วัตถุส่ิงของท่ีมีลักษณะเป็นพิเศษและมีคุณค่าย่ิง  

๒. เป็นการรวบรวมของผู้สะสมท่ีมีบุคลิกไม่เหมือนใคร นายเปเยอร์ เป็นผู้ท่ีได้รับการแปลงสัญชาติ 

และเป็นผู้ท่ีคิดและประพฤติตนเหมือนคนสยามมากกว่าท่ีจะเป็นคนออสเตรีย (นายเปเยอร์ได้แปลงศาสนาไป

นับถือพระพุทธศาสนา และแปลงสัญชาติเป็นชาวสยาม เป็นต้น) นายเปเยอร์ เป็นนักเดินทางระหว่างสอง

วัฒนธรรม วัฒนธรรมหน่ึงก็คือวัฒนธรรมออสเตรียด้ังเดิมของเขาท่ีไม่ถึงกับได้สละท้ังหมด และวัฒนธรรม

สยามท่ีรับใหม่เข้าไป แต่ก็ไม่ถึงกับสนิทนัก ซ่ึงนําไปสู่โศกนาฏกรรมท่ีนายเปเยอร์จบชีวิตของตนด้วย

อัตวินิบาตกรรม ในอายุเพียง ๓๐ ปี แต่ท่ีน่ายกย่องก็คือว่า นายเปเยอร์เป็นผู้ทีมีทักษะสูงทางด้านภาษาและ

ศิลปะอย่างมาก แต่ไม่สามารถจะปรับตัวเองอยู่กับสังคมสยามได้ และไม่สามารหาอาชีพท่ีเข้ากับทักษะของ

ตนเองถนัดได้    

บัญชีวัตถุส่ิงของท่ีนายเปเยอร์ได้บริจาคให้ไว้กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศออสเตรีย 

 วัตถุส่ิงของท่ีนายเปเยอร์ได้รวบรวมไปจากประเทศสยาม นําไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ธรรมชาติ กรุงเวียนนา ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ น้ัน ถือได้ว่าเป็นชุดวัตถุส่ิงของโบราณท่ีมีลักษณะพิเศษและมีค่า

มหาศาลจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

วัตถุส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเก็บรักษาไว้ ท่ีพิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุวิทยาแห่งกรุงเวียนนา (หมายเลขทะเบียน Inv. 

No .: 16574 - 16610) มีดังน้ี  

๑. ชุดผ้า ประกอบด้วยผ้าไหมไทยท่ีมีลักษณะพิเศษ เป็นชุดผ้าไหมไทยของคนสยามช้ันสูงและช้ัน
กลาง นอกจากน้ันยังมีผ้าไหมไทยท่ีปักด้ินทอง ลายสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการออกงานใหญ่ต่าง ๆ ท้ัง

ยังมีชุดเส้ือผ้าของคนสามัญท่ัวไป และชุดไตรจีวรและอังสะของพระภิกษุสงฆ์ทางพระพุทธ 

ศาสนา  

๒. ชุดส่ิงพิมพ์ ประกอบด้วยตัวอย่างของการใช้กระดาษประเภทต่าง ๆ ในสยามในยุคน้ัน ท่ีสําคัญมี

คัมภีร์ใบลานเก่ียวกับคําอรรถาธิบายบาลีไวยากรณ์ รวม ๒๒ ผูก (หมายเลขทะเบียน Inv 16605)  

เป็นใบลานทาขอบทอง ซ่ึงนายเปเยอร์ ได้ซ้ือไปจากประเทศสยาม ในราคา ๓๐๐ ช่ัง (?)  

๓. ชุดอักษรอริยกะ หนังสืออักษรอริยกะ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ เป็นหนังสือตําราเก่ียวกับบาลีไวยากรณ์ 

ภาคแรก พิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16607) หนังสือเล่มน้ีเป็นพระราช
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นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ทรงได้ดําเนินการพิมพ์จํานวน 

๒๐๐ เล่ม และพระราชทานแจกในหมู่พระสงฆ์ นายเปเยอร์ได้รับหนังสือเล่มน้ี เป็นของขวัญ จาก

พระอาจารย์ของเขาในระหว่างบวชเรียนอยู่ในประเทศสยาม ส่วนหนังสืออักษรอริยกะอีกเล่ม

หน่ึงท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิมพ์คือเป็นหนังสือ คาถาพระธรรมบท ฉบับ

ภาษาบาลี อักษรอริยกะ (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16608)  

๔. ชุดคัมภีร์โศลกภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี เป็นคัมภีร์บูชาพระนางสรัสวดี เป็นคัมภีร์ท่ีนาย   
เปเยอร์ซ้ือเองด้วยราคา ๑๐๐ ช่ัง (?) (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16609) 

๕. ชุดงานเขียนของนายเปเยอร์เอง (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16610) เป็นสมุดบันทึกตาราง

เทียบเคียงตัวอักษร บาลี สันสกฤต อริยกะ ไทย และพม่า  

๖. ชุดหนังสือภาษาไทยท่ีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ช่ือหนังสือ ว่าด้วยของต้ังประดับมิวเซ่ียม ใน

พระบรมมหาราชวัง พิมพ์ในการเฉลิมพระชนม์พรรษา (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16606) 

หนังสือเล่มน้ี มีเน้ือหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ย่อ ๆ ของทวีปยุโรป

ด้วย  

๗. ชุดสมุดข่อย (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16601-16604) 

๘. ชุดช่ัง (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16596) 

๙. กระดานชะนวน (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16597) 

๑๐.  ชุดเคร่ืองเล่น มีไพ่ และไม้สําหรับการเล่น (หมายเลขทะเบียน Inv. No .: 16594 - 16595) 

ท้ังหมดน้ีดูภาพได้ท่ี http://museum.cthai.net/de/galerie10.html  

 
 

ผู้บันทึก พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
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