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ปี Da Vinci และ

หัวใจนักปราชญ์500
วันที่ 2 พฤษภาคมในปีนี้ เป็นวาระพิเศษครบรอบ 500 ป ี

หลงัการจากไปของอจัฉรยิะชือ่ก้องโลกชาวอติาเลยีน 

ในยุคฟื้นฟูของยุโรป (Renaissance) Leonardo da Vinci ครับ

อัจฉริยภาพและผลงาน

เรามกัรู้จกัดาวนิชใีนฐานะ จติรกรเอก จากผลงานภาพหญงิ

สาวในรอยยิ้มลึกลับ ที่โด่งดังที่สุดในโลก “Mona Lisa” และภาพ

กระยาหารค�่ามื้อสุดท้ายของพระเยซู “The Last Supper” ที่เป็นแรง

บันดาลใจ ในนิยายขายดี “รหัสลับดาวินชี” และกลายมาเป็น

ภาพยนตร์ดังด้วย

ในยุคสมัยของดาวินชี ยังไม่มีการเรียนรู้กายวิภาคอย่างเป็น

ระบบ ดาวินชีเป็นคนแรกที่ศึกษาวัดสัดส่วนจากคนจริง และศพไร้

ญาติ ในช่วงเวลาที่คนจ�านวนมากยังรับไม่ได้มองว่าเป็นซาตาน 

รวมทั้งยังเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับสัตว์ด้วย 

ผลงานในด้านนี้ที่สร้างชื่อมาก และคุ้นตามาจนปัจจุบัน คือ

ภาพ “วิทรูเวียนแมน” ชายยืนกางแขนกางขา เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีว่า 

รูปร่างของมนุษย์สามารถบรรจุลงไปในส่ีเหล่ียมจัตุรัส และด้วย

จุดศูนย์กลางที่สะดือ วงกลมสามารถล้อมรอบแขนขาได้พอดีด้วย

ด้วยความรู้ด้านสรีระของมนุษย์เป็นอย่างดี ท�าให้ภาพวาด

มคีวามสมจรงิอย่างมาก ภาพทารกก่อนหน้านัน้ มกัดไูม่สมส่วนเป็น

ผู้ใหญ่ตัวเล็ก คือ ขายาว หัวเล็ก ล�าตัวสั้นกว่าทารกจริง ภาพของดา

วินชีดูเหมือนทารกจริงมาก

นอกเหนือจากจิตรกรแล้ว ดาวินชียังมีความสามารถ 

เป็นเลิศในหลายด้าน  เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักชลประทาน 

นักพฤกษศาสตร์ นักดนตรี นักกายวิภาค นักดาราศาสตร์ วิศวกร 

นักประดิษฐ์อาวุธ

ความสามารถในการวาดภาพมีประโยชน์อย่างมาก ในการ

บันทึกความคิด และผลงาน ที่มีภาพประกอบไว้อย่างละเอียด เช่น 

การจ�าแนกพันธุ์พืชต่างๆ และการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ล�้ายุค อาทิ 

เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เครื่องทอผ้า เครื่องจักรที่ใช้ลูกปืนหล่อลื่น 

(Bearing) เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อมโลหะ

ด้วยจนิตนาการ และการสงัเกต ท�าให้แสงสลวับนดวงจนัทร์

ในส่วนที่มืด ได้รับการอธิบายเป็นครั้งแรกว่า เกิดจากแสงที่สะท้อน

จากโลกไปยงัดวงจนัทร์ ซึ่งแย้งกบัความเชื่อในสมัยนัน้ว่าดวงจันทร์

มีแสงในตนเอง

ผลงานส�าคัญอีกด้านหนึ่งคือ การเป็นนักประดิษฐ์อาวุธ 

เนือ่งจากเจ้าผู้ครองนครใหญ่ของอิตาลีในขณะนัน้ มกีารรบพุง่กนัไป

มา กลายเป็นโอกาสให้ดาวินชีได้ใช้ จินตนาการทางวิศวกรรม 

ออกแบบผลงาน เช่น ปืนใหญ่ เครื่องร่อน เรือด�าน�้า เฮลิคอปเตอร์ 

รถถัง
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อย่างไรก็ตาม ผลงานหลายอย่างของดาวินชี ไม่ได้ถูกสร้าง

ขึ้นมาจริงๆ เช่น อนุสาวรีย์ผู้ครองนครขี่ม้าขนาดใหญ่ เนื่องจาก 

โลหะวัตถุดิบถูกน�าไปสร้างปืนใหญ่เพื่อใช้ในสงครามแทน รวมถึง 

ความคิดที่ล�้ายุค เกินกว่าเทคโนโลยีในขณะนั้นจะท�าได้

ดาวินชียังมีความคิดหัวก้าวหน้า คือเป็นมังสวิรัติเคร่งครัด

เพราะรักสัตว์มาก ชอบปล่อยนก เพราะคิดว่ามนุษย์ไม่ควรไปกักขัง

อิสรภาพสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่ปิดบังว่าตนเองถนัดซ้าย แม้จะถูกมองนี่ คือ

ร่องรอยของซาตาน และพฤติกรรมที่แปลกคือ เขียนตัวหนังสือกลับ

ข้างจากขวามาซ้ายแบบเดียวกับที่เห็นในกระจก

ความคิดจดจ่อกับสิ่งที่ท�า คือนิสัยที่ส�าคัญ เขาเคยจับผีเสื้อ

เพ่ือมาเฝ้าดวูธิกีารกระพอืปีก ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ว่าท�าไมถงึ

บินได้ สังเกตการณ์ไหลของน�้า และคลื่นที่หมุนม้วนตัวเป็นเกลียว 

ภาพทีว่าดไว้ได้รับการยกย่อง เทยีบกบัการประดษิฐ์กล้องจลุทรรศน์

ในอีก 150 ปีถัดมา

การชอบบันทึกความนึกคิดไว้ ท�าให้โลกได้รับรู้อัจฉริยภาพ

ของเขาในภายหลัง จากสมุดบันทึกรวมแล้วกว่า 4,000 หน้า พร้อม

กับค�าบรรยายอย่างละเอียด และภาพประกอบกว่าหมื่นภาพ สมุด

เล่มหนึ่งในปัจจุบัน “Codex Leicester” อยู่ในความครอบครองของ

มหาเศรษฐี Bill Gates ด้วยมูลค่าประมูล 30.8 ล้านเหรียญ 

ท่านทีส่นใจอยากดตู้นฉบบัจรงิ สามารถค้นหาจากห้องสมดุ

สหราชอาณาจักร (The British Library) เปิดให้คนทั่วไปสามารถ

เข้าดูผ่านออนไลน์ได้

ในช่วงท้ายของดาวนิช ีย้ายไปใช้ชวีติในฝรัง่เศส ตามค�าเชิญ

ของกษัตริย์ Francois ที่ 1 ผู้ชื่นชมผลงานของเขามาก พร้อมกับน�า

ผลงานบางส่วนติดมือไปด้วย และนี่เป็นสาเหตุให้ภาพ Mona Lisa 

อยู่ที่ฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน

หัวใจนักปราชญ์

“การค้นหาความรู ้คอืวถิชีวีติของปราชญ์” ถ้าความเป็นเลศิ

เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหาได้ยากแล้ว ความเก่งกาจในหลายด้านยิ่ง

เป็นสิง่พเิศษสดุ เป็นเรือ่งน่าทึง่นะครบัว่า คนคนหนึง่จะมอีจัฉรยิภาพ

ได้หลากหลายพร้อมๆ กัน เช่นนี้

ผมจะลองเชื่อมโยงวิธีการของดาวินชี ตามหลักของหัวใจ 

นักปราชญ์ครับ 

สุ ถ้าแปลตรงตัว คือ การฟัง การกระหายใคร่เรียนรู้ในทุกสิ่ง

อย่าง ในปัจจบุนัการเรยีนรูท้�าได้ด้วยวิธกีารต่างๆ ทีง่่ายขึน้มาก กรณี

ของดาวินชี ไม่ได้ฟังจากใคร แต่ค้นหาด้วยตนเองผ่านการสังเกต

อย่างตั้งใจ 

จิ คิดพิจารณาใคร่ครวญ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ จินตนาการ สิ่งที่รับรู้ แปลงเป็น “การเรียนรู้” จนก่อเกิด

เป็น “ความรู้”

ปุ ตั้งค�าถามแลกเปลี่ยนกับผู้รู้ รวมถึงปุจฉาให้ตนเองตอบ 

ท�าให้เกิดวงจรวนกลับไปสู่การสืบค้น สังเกตอีกครั้งเพื่อพิจารณาหา

ค�าตอบ ยืนยันความรู้ที่ถูกต้อง

ลิ ความคิด ความรู้ ที่ตกผลึกผ่านความคิดสร้างสรรค์แล้ว 

น�ามาบนัทกึเป็นตวัหนงัสอื และภาพประกอบให้เข้าใจง่าย ถ่ายทอด

ให้กับคนอื่น หรือเขียนไปในความคิดตนเองเป็น ”ปัญญา”

แม้ค�าว่า ”นกัปราชญ์” อาจจะดไูกลตวัเกนิคนทัว่ไป แต่ปัจจัย

ทั้ง 4 เป็นหลักการพื้นฐานที่ ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถปฏิบัติได้  ในวาระ

ครบรอบ 500 ปีนี้ เราได้รับทราบผลงานมากมายจากสื่อต่างๆ ที่ 

เผยแพร่ และย่ิงไปกว่านั้น เรายังสามารถเรียนรู้ วิถีของดาวินชี  

อันเป็นที่มาแห่งอัจฉริยภาพของเขาด้วยครับ TPA
news
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