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What is Unique about 
Wat Umong ?

It is the only place in Thailand we 
found  tunnels building intentionally 
as a Buddhist holy place.
Mural paintings at Wat Umong are 
among of the oldest paintings in the 
country.
The paintings are in the form of  Wall 
Paper.



We still find par ts of mural paintings 
at tunnels 1, 2 and 3.
อุโมงค์ที่ปรากฏร่องรอยจิตรกรรมในปัจจุบัน 
คือ อุโมงค์ที่ 1, 2 และ 3 Some par ts of 

mural paintings in 
the tunnel 2.
ร่องรอยจติรกรรม 
ภายในอุโมงค์ที่ 2

Painting in tunnel 2 with circular  lotuses. 
จติรกรรมภายในอุโมงค์ที ่2 

แลเห็นเค้าโครงของลายบัวในสัณฐานทรงกลม

Mural Painting in Tunnel 1 / จติรกรรมภายในอุโมงค์ที ่1



Sketching of Peacocks and Peonies. 
ภาพคดัลอกลายเส้นจติรกรรม แสดงภาพนก และเถาลายดอกโบตัน๋

Line Drawing showing Lotuses and 
Specific Patterns
ภาพคดัลอกลายเส้น แสดงภาพลายดอกบัว
สลับลายประจาํยาม

Mural Painting in Tunnel 3
จิตรกรรมภายในอุโมงค์ที่ 3

Using paper  tissue impregnated with ammonia solution over  the 
painting sur face makes the limestone layer  over  the painting softer .
การใช้เยื่อกระดาษชุบสารละลายแอมโมเนีย ปิดทบับนผวิจติรกรรม ทาํให้ชั้นหินปูน

ทีป่ิดทบัจติรกรรมอ่อนตวัลง
The use of scalp slicing the limestone layer until seeing the pattern.

การใช้มดีผ่าตดัค่อย  ๆฝานชั้นหินปูนออกจนเห็นลวดลาย



Painting in the area is preserved by chemical process.
จติรกรรมในบริเวณที่ได้ทําการอนุรักษ์ด้วยกระบวนการทางเคมี

Red ground in painting in the tunnel 1
พืน้สีแดงในจิตรกรรมภายในอุโมงค์ที่ 1

Photo Painting when 
taken under natural light
ภาพถ่ายจิตรกรรมเมื่อถ่าย
ภายใต้แสงธรรมชาติ

When shooting under infrared 
ray, the pattern is clear.
เมื่อถ่ายภาพภายใต้รังสอินฟราเรด จะ
เห็นลวดลายชัดเจนขึน้

Visible patterns are der ived from Peony in Chinese ar t.
ลายที่เห็นมทีี่มาจาก ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะจนี 

(Source : Oriental Ceramic)



Patterns obtained from the copying of mural painting.
ลวดลายในจติรกรรมที่ได้จากการคดัลอกลายเส้นจติรกรรมฝาผนัง ภาพจติรกรรมภายในอุโมงค์ที่ 2 ที่จาํลองขึน้ใหม่

Newly reworked tunnel painting



ภาพจติรกรรม ลายบัวสลับกับลายเมฆ Painted Lotus pattern with cloud pattern.
ภาพจาํลองอุโมงค์จติรกรรมเสมือนจริงในรูปแบบสามมติ ิโดยใช้คอมพวิเตอร์

3D vir tual tunnel simulations

Biological Study
การศึกษาทางชีววทิยา



Male Peacock
(นกยงูตวัผ ู)้

Biological Study
การศึกษาทางชีววทิยา

A parrot
(นกแกว้)

Herons
(นกกระสา)

นกฟินิกซ์ หรือ หงส์

Chinese Phoenix 
(หงสจ์นี)



Paint and mortar samples from the painting
ตวัอย่างผงสี และปูนจากจติรกรรม

ที่ได้จากการเก็บข้อมูล

Chemical Study

Painting cleaning With water 
before sampling

การทําความสะอาดผวิจติรกรรมด้วยนํา้
ก่อนเก็บตวัอย่างสี

For the temple visit, students should not 
touch or scratch the mural paintings.

XRD (X-ray Diffraction 
Spectrometer Bruker AXS 
D8tools Advance) at 
Chiang Mai University

Scanning Electron 
Microscope with Energy 
Dispersive Spectrometer 
Method หรือ SEM/EDS
(กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
แบบส่องกราดร่วมกับเอนนียี
ดสีเปอร์ซีพสเปกโทรมเิตอร์)

•Red is from Cinnabar .
•Green is from Malachite.
•Brown is from Cinnabar .

Chemical Study



 Optical Microscope
(กล้องจุลทรรศน์ส่องแสง)

Black Layer

Green Layer
Red Layer

Mortar ภาพมุมมองจากด้านบน บริเวณรอบเจดยี์และอุโมงค์ทั้งหมดภายในวดัอุโมงค์

Mathematical Study การศึกษาทางคณติศาสตร์

Bird-eye view around the pagoda and the tunnels at the temple.

ภาพมุมมองจากด้านบน ของแผนผงัอุโมงค์ทั้งหมดภายในวดัอุโมงค์
Bird-eye view of tunnel diagram inside the temple.

ภาพมุมของแต่ละอุโมงค์ที่กระทําต่อกัน

Picture of each corner from the interaction between tunnels.



ภาพแสดงภาพตดัขวางของแต่ละอุโมงค์

Cross-sectional image of each tunnel Measurement and Orientation of 
Tunnels

For  the construction, tunnel builders did not take 
into account the accuracy of the direction and 
angle.
ผู้สร้างอุโมงค์ไม่ได้คาํนึงถงึความถูกต้องของเรื่องทิศ และมุมใน
การก่อสร้างมากนัก 
Each corner  from the interaction between 2 tunnels is 
different. There are no r ight angle. 
มุมที่แต่ละอุโมงค์มาบรรจบหรือตดักันก็พบว่า มมีุมไม่เท่ากัน
ทั้งสิ้น และไม่มมีุมใดเป็นมุมฉากเลย

The curvature of the ceiling in the 
tunnel.

The ceiling of the tunnels is symmetr ical for  only tunnels 2 and 3.
เพดานของอุโมงค์ที่มคีวามโค้งสมมาตร มเีฉพาะอุโมงค์ที่ 2 และ 3

The benefits of mathematical research on 
the study of Thai art and architecture.

Better  understanding on the construction of tunnels.
The impor tance of surveying.
Making 3D modelling.
Restoration the tunnels.



Creating a real-size tunnel model. (Par t of Tunnel 2 within  
3-meter  long.)

The benefits of mathematical research on 
the study of Thai art and architecture. (cont.) Mathematical Activities at Wat Umong

Example of activities for  students are the following:
1. Finding the height of the pagoda.
2. Measur ing the width and the height of each tunnel.
3. Measur ing the direction and angle of each tunnel. 
4. Calculating the number  of flowers found within a tunnel.
5. Studying the curvature character istics of tunnel ceilings.


