สมุดบันทึกของ da Vinci
Leonardo da Vinci เกิดเมือ่ วันเสารที่ 15 เมษายน พ.ศ.1995 ทีห่ มูบ า น Vinci ใน
แควน Tuscany ของประเทศอิตาลี มารดาเปนหญิงชาวนาชือ่ Caterina บิดาเปนคหบดีทม่ี ี
ฐานะมัง่ คัง่ ชือ่ Piero da Vinci ถึงแมจะเปนเด็กที่เกิดจากการสมรสนอกกฎหมาย แต da
Vinci ก็สามารถเติบใหญไดอยางไมมีปญหาในสังคมอิตาลีสมัยนั้น

da Vinci ไดรับการยกยองวาเปนสากลมนุษยที่รอบรูในศาสตรและศิลปแทบทุกแขนง เขาเปนศิลปนเอก
เปนยอดวิศวกร และเปนนักวิทยาศาสตรที่สรางสรรคผูมีคติประจําใจวา การเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอเปนวิถี
ชีวติ ของคนเกง ความสนใจของ da Vinci นั้นหลากหลาย เขาไดศกึ ษาลักษณะการไหลของนํ้า วิธกี ารบินของนก
และระบบการไหลของโลหิตในรางกายคน นอกจากนีเ้ ขาก็ยงั สามารถวาดภาพไดอยางชนิดไรผใู ดเทียมทานอีก
ดวย
นับเปนโชคดีของมนุษยท่ี da Vinci ไดเขียนขอสังเกต และความคิดฝนทั้งหลายของเขาลงในสมุดบันทึกที่มี
ความหนากวา 1,000 หนา เอกสารเหลานี้คือมรดกลํ้าคาที่ da Vinci ไดมอบใหแกโลก นอกเหนือไปจากภาพวาด
ทีป่ ระมาณคามิได เชน Mona Lisa, The Last Supper และ Adoration of the Magi เปนตน
ในสมุดบันทึกนั้น da Vinci ไดเขียนบทความ และภาพวาดเกีย่ วกับกาซพิษ ระเบิดนาปาลม เรือรบ
มนุษยกบ เทคนิคการควบคุมและปองกันนํ้าทวม การสรางปนใหญ เครื่องจักรไอนํา้ เรือดํานํา้ เฮลิคอปเตอร
รมชูชีพ รถถัง เครือ่ งปรับอากาศ เกียรรูปเกลียว ใบพัดเครื่องบิน ฯลฯ เขาเขียนภาพและคิดสรางอุปกรณเหลา
นัน้ ในขณะที่ชาวโลกยังไมรูจักอุปกรณที่วานี้เลย จนกระทั่งอีก 450 ปตอ มา เทคโนโลยีปจ จุบนั จึงสามารถทํา
ความฝนบางประการของ da Vinci เปนจริง
Sir Anthony Bennett ผูเปนนักประวัติศาสตรผูที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ไดกลาวถึงความสามารถในการ
สังเกตของ da Vinci วาอัจฉริยะทานนี้มีประสาทตาที่ไวและละเอียดเหมือนตาของซูเปอรแมน เพราะสามารถเห็น
เกลียวคลืน่ เห็นการทํางานของกลามเนือ้ นกขณะบิน กอนที่โลกจะมีกลองถายภาพชนิด slow - motion ใชเสียอีก
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da Vinci เวลาตองการวาดภาพกลามเนือ้ สวนตางๆ ของรางกาย เขาจะใชวธิ ศี กึ ษาจากศพจริงๆ ภาพที่
วาดไดจงึ ชีใ้ หเขาเห็นความรูท ผ่ี ดิ ของ Aristotle และ Galen นอกจากนี้ da Vinci ยังไดทุมเทศึกษาการทํางานของ
ระบบการหมุนเวียนของโลหิตจนเกือบพบหนาทีแ่ ทจริงของหัวใจดวย
da Vinci เสียชีวิตที่ Chateau of Cloux ในประเทศฝรัง่ เศส เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2062 ขณะมีอายุ
ได 77 ป Francesco Malzi เปนศิษยรกั ของ da Vinci ไดรับมรดกที่เปนสมุดบันทึกบางเลม สวนอีกบางเลมไดถกู
นําไปเก็บในพิพธิ ภัณฑของประเทศสเปน อังกฤษและอิตาลี
เมือ่ กลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2541 ไดมีผูนําสมุดบันทึกของ da Vinci ออกประมูลที่ Christie ใน New
York สมุดเลมนี้มี 72 หนา มีภาพประกอบ 360 ภาพ ภาพสวนใหญเปนภาพวาดทีบ่ รรยายธรรมชาติการไหลของ
นํ้า
อภิมหาเศรษฐี Bill Gates ไดประมูลซื้อสมุดบันทึกเลมนี้ไปดวยเงิน 770 ลานบาท สถิตินี้เปนสถิติโลกใน
การซื้อขายสิ่งพิมพประเภทสมุดบันทึก
ในสายตาของคนทัว่ ไป การไดอา นขอความและเห็นภาพของ da Vinci เปรียบเสมือนกับการไดเขาไปนั่งอยู
ในจิตของมนุษย - เทวดาผูนี้ขณะกําลังทํางาน
กอนที่ da Vinci จะจากโลกไป เขาไดกลาวกับ Malzi ผูศ ษิ ย วา “ Tell me if anything was ever made”
ขณะนี้ เราคงบอกไดวา เราไดประดิษฐอะไรตอมิอะไรตามความคิดของ da Vinci ไดแลวหลายชิ้น และอีกหลาย
ความคิดที่เหลือ เราก็คงกําลังศึกษาหาความเปนไปไดในการสรางมันขึน้ มาครับ
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