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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.
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We still find parts of mural paintings 

at tunnels 1, 2 and 3.

อโุมงค์ทปีรากฏร่องรอยจิตรกรรมในปัจจุบัน 

คือ อโุมงค์ท ี 1, 2 และ 3

Some parts of 

mural paintings in 

the tunnel 2.

ร่องรอยจติรกรรม 

ภายในอุโมงค์ที 2
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Painting in tunnel 2 with circular lotuses. 
จิตรกรรมภายในอุโมงค์ท ี2 

แลเห็นเค้าโครงของลายบัวในสัณฐานทรงกลม

Mural Painting in Tunnel 1 / จิตรกรรมภายในอุโมงค์ท ี1
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Sketching of Peacocks and Peonies. 

ภาพคัดลอกลายเส้นจิตรกรรม แสดงภาพนก และเถาลายดอกโบตัน

Line Drawing showing Lotuses and 

Specific Patterns

ภาพคัดลอกลายเส้น แสดงภาพลายดอกบัว

สลบัลายประจาํยาม

Mural Painting in Tunnel 3

จิตรกรรมภายในอุโมงค์ท ี3
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Using paper tissue impregnated with ammonia solution over the 

painting surface makes the limestone layer over the painting softer.

การใช้เยือกระดาษชุบสารละลายแอมโมเนีย ปิดทบับนผวิจิตรกรรม ทาํให้ชันหินปูน

ทปิีดทบัจิตรกรรมอ่อนตัวลง

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

การใช้มีดผ่าตัดค่อยๆ ฝานชันหินปูนออกจนเห็นลวดลาย
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Painting in the area preserved by chemical process.

จิตรกรรมในบริเวณทีได้ทําการอนุรักษ์ด้วยกระบวนการทางเคมี

Red ground of the painting in the tunnel 1

พืนสีแดงในจิตรกรรมภายในอุโมงค์ท ี1
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Painting photo taken 
under natural light

ภาพถ่ายจิตรกรรมเมือถ่าย

ภายใต้แสงธรรมชาติ

Painting photo taken under 
infrared ray, the pattern is clearer.

เมือถ่ายภาพภายใต้รังสอนิฟราเรด จะเห็น

ลวดลายชัดเจนขนึ

Visible patterns are derived from 

Peony patterns in Chinese art.

ลายทีเห็นมีทมีาจาก ลายดอกโบตนัในศิลปะจนี 
(Source : Oriental Ceramic)
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Patterns obtained from the copying of mural painting.
ลวดลายในจติรกรรมทไีด้จากการคดัลอกลายเส้นจติรกรรมฝาผนัง

ภาพจติรกรรมภายในอุโมงค์ท ี2 ทจีําลองขึนใหม่

Newly reworked tunnel-2 painting
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ภาพจิตรกรรม ลายบัวสลบักับลายเมฆ Painted Lotus pattern with cloud pattern.

ภาพจาํลองอโุมงค์จติรกรรมเสมือนจริงในรูปแบบสามมติ ิโดยใช้คอมพวิเตอร์
3D virtual tunnel simulations



12

Biological Study
การศึกษาทางชีววิทยา
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การศึกษาทางชีววทิยา
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นกฟินิกซ์ หรือ หงส์จีน
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Samples of paint powder and mortar from 

the painting.
ตวัอย่างผงสี และปูนจากจติรกรรม

ทไีด้จากการเก็บข้อมูล

Chemical Study

Painting cleaned with water 
before doing color sampling.
การทาํความสะอาดผวิจติรกรรมด้วยนํา

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
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Scanning Electron 

Microscope with Energy 

Dispersive Spectrometer 

Method หรือ SEM/EDS
(กล้องจุลทรรศน์อเิลคตรอน

แบบส่องกราดร่วมกบัเอนนียี

ดีสเปอร์ซีพสเปกโทรมิเตอร์)

•Red is from Cinnabar.

•Green is from Malachite.

•Brown is from Cinnabar.

Chemical Study
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 Optical Microscope
(กล้องจุลทรรศน์ส่องแสง)

Black Layer

Green Layer

Red Layer

Mortar

ภาพมุมมองจากด้านบน บริเวณรอบเจดย์ีและอุโมงค์ทงัหมดภายในวัดอุโมงค์

Mathematical Study การศึกษาทางคณติศาสตร์

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

Bird-eye view of tunnel diagram inside the temple.

ภาพมุมของแต่ละอุโมงค์ทกีระทําต่อกนั

Picture of each corner from the interaction between tunnels.
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ภาพแสดงภาพตัดขวางของแต่ละอุโมงค์

Cross-sectional images 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.

ผู้สร้างอโุมงค์ไม่ได้คาํนึงถึงความถูกต้องของเรืองทศิ และมุมใน
การก่อสร้างมากนัก 

Each corner from the interaction between 2 tunnels is 
different. There is no right angle. 

มุมทแีต่ละอุโมงค์มาบรรจบหรือตัดกนักพ็บว่า มีมุมไม่เท่ากนั
ทงัสิน และไม่มีมุมใดเป็นมุมฉากเลย
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The curvature of the ceiling in the 
tunnel.

The ceiling of the tunnels is symmetrical for only tunnels 2 and 3.

เพดานของอุโมงค์ทมีคีวามโค้งสมมาตร มเีฉพาะอโุมงค์ท ี2 และ 3

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

Better understanding on the construction of tunnels.

The importance of surveying.

Making 3D modelling.

Restoration the tunnels.



21

Creating a real-size tunnel model. (Part 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. Measuring the width and the height of each tunnel.

3. Measuring the direction and angle of each tunnel. 

4. Calculating the number of flowers found within a tunnel.

5. Studying the curvature characteristics of tunnel ceilings.


