การบูรณภาพ The Last Supper
ของ da Vinci
Leonardo da Vinci เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 1995 ทีห่ มูบ า น Vinci ในแควน Tuscany ของ
อิตาลี บิดาชือ่ Ser Piero Antonio da Vinci ผูเ ปนคหบดีที่มีฐานะมั่นคง แตมมี ารดาเปนหญิงชาวนาชือ่
Catarina เมือ่ มารดาหยาบิดาไปแตงงานใหม ชีวติ ของ Leonardo ในวัยเด็กจึงตกอยูใ นความดูแลของบิดา
ขณะเปนนักเรียน เด็กชาย Leonardo ชอบซักถามปญหาตางๆ จนครูจนปญญาจะตอบ และถึงแม
เปนคนเรียนหนังสือเกง รองเพลงเพราะ และแตงโคลงกลอนไดดี แต Leonardo กลับโปรดปรานการเขียน
ภาพและวาดภาพเปนที่สุด เมือ่ บิดาเห็นบุตรมีแววจิตรกร จึงไดนาบุ
ํ ตรไปฝากเรียนวิชาวาดภาพกับจิตรกรชือ่
Verrocchio ทีม่ ชี ื่อเสียงมากในสมัยนั้น Leonardo ไดแสดงความสามารถในการวาดภาพจนอาจารยรสู กึ ชืน่
ชม และไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูช ว ยคนสนิทของอาจารยมหี นาทีว่ าดภาพตางๆ ทีอ่ าจารยไมมเี วลาวาดให
เสร็จ นอกจากจะสนใจวาดภาพแลว Leonardo หนุม ยังสนใจศิลปะการปน รูปอีกดวย
โลกรูจัก Leonardo วาเปนจิตรกรคนแรกของโลกทีเ่ ขาใจความสําคัญของแสงและเงาในการวาดภาพ
Leonardo ไดใชความเขาใจนีใ้ นการวาดภาพ ทําใหภาพทีเ่ ขาวาดแตกตางจากภาพวาดของจิตรกรอืน่ ๆ ใน
อดีตคือ ดูสมจริงและเปนธรรมชาติกวามาก
นอกจากจะเห็นบทบาทของแสงในการวาดภาพแลว Leonardo ยังไดขวนขวายศึกษาธรรมชาติของ
แสง สรีรวิทยาของสัตว การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ และคลื่นนําอี
้ กดวย
นับเปนบุญของมนุษยชาติท่ี Leonardo ไดเขียนความนึกคิด จินตนาการ ขอสังเกตและความรูทั้ง
หลายที่เขามี ลงในสมุดที่มีความหนากวา 1,000 หนา สมุดบันทึกเลมนั้นมีภาพของระเบิดนาปาลม เรือรบ
มนุษยกบ เทคนิคการปองกันนําท
้ วม วิธสี รางปนใหญ เครื่องจักรไอนํา้ เฮลิคอปเตอร รมชูชีพ รถถัง เครื่อง
ปรับอากาศ เกียร รูปเกลียว ใบพัดเครือ่ งบิน ฯลฯ อยาลืมนะครับวา Leonardo เขียนแผนภาพของอุปกรณ
เหลานี้ 400 ปกอนที่โลกจะรูจักเทคโนโลยีเหลานี้ นักวิชาการที่ไดศึกษาสมุดบันทึกเลมนี้ ตางก็เห็นพองกัน
วา Leonardo มีวสิ ยั ทัศนที่กาวไกลเกินผูคนยุคนั้นเปนศตวรรษ
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นอกจากจะเปนคนที่มีจินตนาการระดับอัจฉริยะแลว Leonardo ยังเปนคนที่มีสายตาคมกริบถึงขนาด
เห็นการแตกกระจายของคลื่นเปนเกลียวๆ และฟองนําได
้ อยางชัดเจน ซึง่ ภาพคลืน่ ทีเ่ ขาวาดก็เหมือนกับภาพ
คลืน่ ทีก่ ลองถายรูปปจจุบนั ถายยังไงยังงัน้
ความสามารถในการวาดภาพของเขายังถูกนํามาใชในการศึกษาสรีรวิทยาของกลามเนือ้ คนดวย โดย
Leonardo ไดใชศพจริงๆ ในการวาดภาพกลามเนือ้ การศึกษาระบบโลหิตในรางกายคน ทําให Leonardo
เกือบพบหนาทีท่ แ่ี ทจริงของหัวใจ
เมือ่ มีอายุได 30 ป เขาไดอพยพไปทํางานที่ Milan ขณะทํางานประจําทีน่ น้ั เขาไดออกแบบผังเมือง
ใหมไดออกแบบสรางระบบทดนํ้า และลําเลียงนําสํ
้ าหรับเมือง ไดศกึ ษาปรากฏการณฟา แลบ ฟารอง และ
เมือ่ มีอายุได 42 ป เขาก็ไดเริม่ วาดภาพทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ภาพหนึง่ ของโลกคือภาพ "The Last Supper" บน
ผนังของโบสถ Santa Maria della Grazie ในเมือง Milan โดยใชเวลานาน 3 ป
ภาพ "The Last Supper" แสดงพระเยซูและสานุศิษย 12 คน ขณะรับประทานอาหารคํามื
่ ้อสุดทาย
กอนทีพ่ ระเยซูจะถูกตรึงบนไมกางเขน และพระเยซูไดตรัสวาหนึ่งในสานุศิษย 12 คน คนของพระองคไดทรยศ
ตอพระองคแลว

ภาพวาดนีไ้ ดรบั การยกยองวาเปนภาพทีส่ ําคัญและยิง่ ใหญทส่ี ดุ ภาพหนึง่ ของโลก ทุกปจะมีนักทอง
เทีย่ วนับลานคนแวะเขาไปชืน่ ชมภาพนี้ และตลอดเวลานานหลายศตวรรษทีผ่ า นมา ภาพไดเสือ่ มสภาพลงไป
มาก เพราะถูกทําลายดวยความชืน้ จากผูเ ขาชมและมีฝนุ ปกคลุมผิวหนาของภาพ มีผลทําใหสที ่ี Leonardo
ระบายไวลอกออกมาบาง และเมือ่ ภาพไดรบั ความชืน้ มาก พืน้ ทีบ่ างสวนของภาพไดถกู เชือ้ ราปกคลุม นาย
ชางทีไ่ ดรบั การวาจางใหบรู ณภาพใหคงอยูใ นสภาพเดิม จึงใชวธิ รี ะบายสีทบั ลงไปการ "บูรณะ" เชนนี้ มีผลทํา
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ใหคนหลายคนสงสัยวา ภาพ "The Last Supper" ทีเ่ ห็นในปจจุบนั กับภาพที่ Leonardo วาดในอดีตนัน้ คงไม
เหมือนกันแนเลย
ในป พ.ศ. 2522 รัฐบาลอิตาลีไดเริม่ งานซอมแซมและบูรณภาพ "The Last Supper" อยางจริงจังและ
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2542 ภาพวาดของ Leonardo ก็ไดเผยโฉมใหโลกเห็นอีกครั้งหนึ่ง และโลกก็ได
ประจักษวา ผลงานบูรณะทีใ่ ชเวลานาน 20 ปนเ้ี ปนผลงานเนรมิตของวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 20 และงาน
ศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 รวมกัน
เพือ่ พิทกั ษรกั ษาภาพทีป่ ระมาณคามิไดนใ้ี หอยูใ นสภาพสมบูรณ ผูเ ขาชมทุกคนจะตองผานกระบวน
ทําความสะอาด โดยใหยนื ในหองปรับอากาศทีม่ อี ปุ กรณกาจั
ํ ดฝุน และจุลินทรียจ ากเสื้อผาจนหมดจดกอน
จึงจะไดรบั การอนุญาตใหเขาชมภาพ
ชางอนุรักษคนสําคัญของโครงการนีเ้ ปนสตรีทม่ี นี ามวา Pinin Brambilla เธอตองรับภาระกําจัดสีท่ี
ชางบูรณะตางๆ ในอดีตไดเคยระบายไวใหหมด เพื่อใหโลกไดเห็นสีที่ Leonardo ไดระบายไวจริงๆ งาน
บูรณะชิน้ นีไ้ ดรบั ความรวมมือจากสถาบัน Central Institute for Restoration ในวงเงิน 300 ลานบาท
เสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลงานที่สาเร็
ํ จแลวมีทั้งบวกและลบ
จิตรกรหลายคนมีความเห็นวา
Brambilla ไดสกัดสีที่ Leonardo ไดระบายไวออกมาดวยมากเกินไปทําใหภาพศีรษะของพระเยซูเลือนราง
เหลือแตสว นที่เปนเสนผมและเคราเทานั้นที่ปรากฏชัดเจน นอกจากนี้ ภาพทีบ่ รู ณะแลวยังซีดและไมคมชัด
อีกดวย แตกม็ ผี เู ชีย่ วชาญดานศิลปะอีกหลายคนทีก่ ลาวยกยองงานบูรณะนีว้ า เปนการบูรณะระดับเซียนที
เดียว
ในความเปนจริงนัน้ ใครๆ ก็รวู า งานบูรณภาพๆ นี้มีปญหาที่ไมธรรมดาเพราะ Leonardo ใชวธิ กี าร
ระบายสีบนผนังที่ไมเหมือนใคร จิตรกรทัว่ ไปมักจะใชสนี ้ําระบายไปบนปูนปลาสเตอรขณะเปยกๆ สีจึงติดไป
บนผนังทันทีเวลาผนังแหง แต Leonardo ใชสีนํ้ามันระบายลงไปเปนชัน้ ๆ บนปูนปลาสเตอร เทคนิคนี้ทาให
ํ
เขาสามารถแสดงรายละเอียดของภาพไดดขี น้ึ แตในขณะเดียวกัน ภาพจะประสบปญหาความชืน้ และเมือ่ ได
มีการพบวาทีร่ ะดับลึกใตผนังโบสถลงไป 8 เมตร มีแองนํ้าใตดนิ อยู สีนํามั
้ นที่ Leonardo ใชระบายก็เริ่ม
แตกสะเก็ด เมื่อเขาระบายเสร็จไมนาน
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เมือ่ ภาพสลายไปๆ การบูรณภาพก็ไดดําเนินมาเปนระยะๆ จิตรกรทีบ่ รู ณะไดใชสเี คมีตา งๆ และใช
เทคนิคหลายรูปแบบจนผูเ ชีย่ วชาญดานศิลปะหลายคนมีความเห็นวา การ "บูรณะ" ไดทําลายภาพมากกวา
ไดบรู ณภาพ เชน ในงานบูรณะป พ.ศ. 2269 ชางบูรณะไดใชสที ม่ี โี ซดาไฟระบาย และในป พ.ศ. 2313 ผู
บูรณะคนหนึง่ ไดขดู สีท่ี Leonardo ระบายออกไปอยางรูเ ทาไมถงึ การณ เปนตน
งานบูรณะครั้งหลังสุดนี้ไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2522 หลังจากทีไ่ ดมกี ารตรวจพบวา สีที่นักบูรณะ
คนกอนๆ ไดระบายไวนน้ั มีสารเคมีหลายชนิดที่กาลั
ํ งกัดกรอนสีที่ Leonardo ไดระบายไว Brambilla จึงได
เริม่ การบูรณะอยางมีหลักการ โดยเธอไดใชกลองจุลทรรศนสองดูสีที่ Leonardo และนักบูรณภาพคนกอนๆ
ใช ภายใตแสงอัลตราไวโอเล็ตและแสงอินฟราเรด ทําใหเธอรูวาสีดั้งเดิมเปนสีอะไร และสีเสริมใหมเปนสี
อะไร จากนัน้ ก็ใชมีดคมเล็กขูดสกัดสีที่นักบูรณะเกาๆ ระบายไวออกทีละชิ้นๆ และเธอก็ไดเห็นรายละเอียดของ
ภาพเพิม่ มากขึ้น เชน ภาพของดอกไมทม่ี า น ภาพขนมปงบนโตะอาหารและเห็นทิวทัศนเบือ้ งหลังของพระเยซู
ชัดเจนยิง่ ขึน้
มาบัดนีผ้ ทู ไ่ี ดเขาชมภาพตางก็พอใจกับงานบูรณะของ Brambilla มาก และทุกคนก็ทําใจไดวา ถึงแม
เราจะไมมวี นั ใดเห็นภาพดัง้ เดิมที่ Leonardo วาดไว 100% เต็มก็ตาม แตขณะนีก้ ไ็ ดเห็นภาพตนฉบับมาก
กวาในอดีตมาก และเมื่อการพิทักษปกปองภาพเปนไปอยางรัดกุมและระมัดระวังเชนนี้ เราก็มั่นใจวา ภาพ
The Last Supper จะอยูคูโลกอีกอยางนอยก็ 500 ป
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9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

