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วดัอโุมงค           เรือ่งของมาตราชัง่
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สาระวชิาการ
อตชิาต เกตตะพนัธุ*

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กบัการศกึษาวจิยัจติรกรรมฝาผนงัวดัอโุมงค

*
 ผปูระสานงาน หนวยวจิยัคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโบราณคด ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และ

อาจารยประจำภาควชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

จิตรกรรมอันเกาแกที่สุดในภาคเหนือ ณ วัด

อโุมงค เชงิดอยสเุทพ จงัหวดัเชยีงใหม ไดถกูเปดเผย

ใหเหน็ถงึความงดงามทีม่มีาในอดตี ผานการบรูณาการ

องคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประวัติวัดอุโมงค

วัดอุโมงคเชิงดอยสุเทพ ตั้งอยูทางทิศตะวันตก

ของตัวเมืองเชียงใหม จากตำนานปญหาเถรจันทร

กลาววา วัดนี้สรางขึ้นโดยพญามังรายปฐมกษัตริย

แหงลานนาเมื่อราวเจ็ดรอยปมาแลว (ยุคเดียวกับพอ

ขุนรามคำแหงแหงกรุงสุโขทัย) ราวเกือบหนึ่งรอยป

ตอมา พญากอืนาไดทรงสรางอโุมงคทีว่ดันีข้ึน้ถวายแด

“พระเถรจันทร” เพื่อใชในการปฏิบัติธรรม

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในอุโมงค

เปนผลงานในระดับ masterpiece ของเมืองไทย

เพราะวาในประเทศไทยมีผลงานจิตรกรรมที่เกาแก

อาย ุ 500 ปขึ้นไปไมเกิน 10 ชิน้ ในภาคเหนือก็พบที่

วดัอโุมงคเชงิดอยสเุทพเพยีงแหงเดยีวเทานัน้ นอกจาก

นี้  ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ก็ไมไดเขียนเรื่องภาพ

พทุธประวตั ิหรอืชาดกดงัทีพ่บในวดัสวนใหญ แตกลบั

เปนภาพที่ซ้ำไปมาในลักษณะของการออกแบบลาย

ทีเ่รยีงซ้ำกนั (all Paper) ซึง่ทำใหงานชิน้นีม้เีอกลกัษณ

เฉพาะตัวที่โดดเดน

ระยะเวลาหลายรอยป ทำใหจติรกรรมทีอ่ยภูายใน

อุโมงคชำรุดลบเลือนไป หากแตในปจจุบันรองรอย

จติรกรรมยงัปรากฏใหสงัเกตเหน็ไดบางสวน การศกึษา

งานจิตรกรรมวัดอุโมงค ไดมีการดำเนินงานมาอยาง

ตอเนื่อง โดย อาจารยสุรชัย จงจิตงาม ภาควิชา

ศลิปะไทย คณะวจิติรศลิป มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และ

คณะทำงาน “โครงการยอนรอยอดีตจิตรกรรม

วัดอุโมงค” (http://www.umongpainting.com)

มานานกวา 10 ป

ภาพจากคอมพิวเตอรแสดงผังอุโมงค อุโมงคที่ 1,2,3 ปรากฏ

จติรกรรมในปจจบุนั
รองรอยของจติรกรรมภายในอโุมงคที ่2 ปรากฏบนเพดานโคง

ยงัคงแลเหน็รองรอยจติรกรรมลายบวัในสณัฐานทรงกลม



6 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที่ 15 ฉบับที่ 2

หนวยวจิยัคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโบราณคดี

ในป พ.ศ. 2550 ผม อาจารย ดร.ศิริวรรณ

เกตตะพนัธ ุ จากภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร และ

อาจารยสุรชัย จงจิตงาม ไดรวมกันจัดตั้งหนวยวิจัย

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โบราณคดี คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนับไดวา

เปนหนวยวจิยัทีเ่นนการวจิยัแบบบรูณาการจากศาสตร

อนัหลากหลาย ทางหนวยวจิยัไมไดทำเฉพาะการศกึษา

วจิยัเทานัน้ แตยงัมกีารบรกิารวชิาการผานการบรรยาย

และนำชมแหลงโบราณคดีตางๆ รวมทั้งการเผยแพร

ผานสื่อมวลชนอยางกวางขวาง โดยถือไดวาเปน

หนวยวิจัยเชิงบูรณาการแหงแรกของประเทศที่เนน

การนำคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา

โบราณคดอียางหลากหลาย

หนวยวจิยัคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโบราณคดี

ไดศึกษาวิจัยในหลายประเด็น อาทิ องคประกอบ

ทางเคมีจากกาวเมล็ดมะขามและพัฒนาคุณภาพเพื่อ

ใชในงานจิตรกรรม สำหรับวัดอุโมงค ไดเนนการนำ

วิทยาศาสตรมาใชในการศึกษางานจิตรกรรมรวมทั้ง

การออกแบบอโุมงคอยางจรงิจงัจวบจนถงึปจจบุนั ทัง้นี้

มกีารศกึษาเสรจ็สิน้แลว 2 โครงการ คอื โครงการวจิยั

จติรกรรมฝาผนงัและโครงสรางเจดยี วดัอโุมงค จงัหวดั

เชยีงใหม โดยวธิกีารทางเคมแีละคณติศาสตรเบือ้งตน

สนับสนุนโดยคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โดยม ีรศ.ดร.มงคล  รายะนาคร  คณบดคีณะวทิยาศาสตร

ในขณะดำเนินงานเปนที่ปรึกษา และโครงการแผนพับ

และมัลติมีเดียเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรณี

จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค เชิงดอยสุเทพ จังหวัด

เชยีงใหม สนบัสนนุโดยสถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยั

เชียงใหม

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีบัการสรางภาพจติรกรรม

ขึ้นมาใหม

กอนจะสรางภาพจิตรกรรมขึ้นมาใหม ตองมี

การลอกลายมากอนนานนับสิบป ลวดลายบางสวน

สามารถมองเห็นดวยตาเปลา แตสวนใหญถูกปกคลุม

ดวยหินปูนมาหลายรอยป โดยเราสามารถดูลวดลาย

ภายใตหินปูนไดสองวิธี คือ วิธีแรกตองใชน้ำยา

แอมโมเนยีรวมกบัมดีผาตดั ในการบรรจงฝานผานชัน้

หนิปนูจนทำใหเราเหน็ลวดลาย ชัน้สแีดง สเีขยีว และ

สีอื่นอยางชัดเจน วิธีนี้จะใชเวลานานมาก ดังนั้นจะ

เลือกทำเฉพาะบางบริเวณเทานั้น ซึ่งดำเนินการโดย

กรมศิลปากร  สำหรับวิธีที่สองจะนำรังสีอินฟาเรด

(Infrared ray) มาสองงานจิตรกรรมทำใหเราเห็น

ลวดลายภายใตหนิปนู โดยภาพทีเ่หน็จะเปนภาพขาวดำ

อยางไรก็ตามเราสามารถสันนิษฐานสีไดโดยดูเทียบ

กับภาพที่เราเห็นสีจริงจากการดูดวยตาเปลาและจาก

วธิแีรก

ภาพจิตรกรรมบนผนังอุโมงคที่มองเห็นจะถูก

ถายภาพดวยความละเอียดสูง และนำมาลอกลาย

ทั้งหมด โดยใชคอมพิวเตอรในลักษณะลายเสนขาว

ดำสองมิติ เนื่องจากภาพจิตรกรรมอยูในลักษณะ

ของการออกแบบลายทีเ่รยีงซ้ำกนั  จงึสามารถตอเตมิ

ลวดลายในสวนที่ขาดหายไปใหสมบูรณ และนำภาพ

สองมติมิาประมวลผลและสรางภาพจำลองคอมพวิเตอร

3 มิติ ในอุโมงคข้ึนมา โดยมีการเพิ่มเติมสีตามขอมูล

ที่ไดจากการปฏิบัติงานสำรวจและอนุรักษ จากนั้นจึง

ใช Computer – Generated Imagery หรอื CGI

มาชวย ทำใหเราไดภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ

สำหรับการศึกษาทางเคมีจะมีการนำผงสีจาก

จิตรกรรมฝาผนังมาวิเคราะห X-ray Diffraction

(XRD) และวธิอีืน่ เพือ่หาวสัดทุีน่ำมาใชในการวาดภาพ

โดยเปรียบเทียบกับผงสีที่ใชอางอิง ซึ่งเนนการศึกษา

ในสวนของสีแดงและสีเขียว นอกจากนี้ยังมีการนำ

ผนังปูนที่ชำรุดมาศึกษาโครงสรางชั้นสีของจิตรกรรม

ฝาผนัง โดยใชกลองจุลทรรศนสองแสง (Optical

การใชมดีผาตดัผานชัน้หนิปนู
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Microscope) เพือ่ศกึษาเทคนคิในการวาดภาพ

ในสวนของคณติศาสตร จะมกีารศกึษาการจดัผงั

และกำหนดทิศ ของอุโมงคและเจดีย โดยมีการวัด

ระยะทางอยางละเอียดระดับเซนติเมตร และการวัด

มุมละเอียดระดับองศา และวิเคราะหผลที่ไดจาก

การศกึษา ขอมลูนีท้ำใหเราเขาใจถงึเทคนคิการกอสราง

ของคนสมัยโบราณไดดีขึ้น และนำไปใชในการสราง

แบบจำลองคอมพวิเตอร 3 มติขิองวดัอโุมงคทีถ่กูตอง

ยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัสามารถนำไปใชในการศกึษาขัน้สงู

ตอไป เชน การจำลองการไหลเวียนของอุณหภูมิและ

อากาศภายในอุโมงคในฤดูกาลตางๆ

การจดัทำสือ่เพือ่เผยแพรงานวจิยั

ในป 2551 หนวยวจิยัคณติศาสตรและวทิยาศาสตร

โบราณคด ีไดรบัทนุจากสถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยั

เชียงใหม ในการจัดทำแผนพับ และสารคดีสั้น เพื่อ

สนับสนุนการทองเที่ยว และเผยแพรความรูการนำ

วทิยาศาสตรมาใชในการวจิยั ณ วดัอโุมงค

ในสวนของแผนพบัไดมกีารจดัทำตนแบบแผนพบั

สี่สีขนาด A4 เพือ่สามารถนำแผนพบันีไ้ปเยีย่มชมสถานที่

จริงไดดวยตนเอง โดยผูที่ไดชมสารคดีสั้นสวนใหญ

จะมคีวามประสงคทีจ่ะมาชมภาพจติรกรรมทีห่ลงเหลอื

อยูดวยตนเอง และแผนพับนี้สามารถใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงคภายในระยะ

เวลาอนัสัน้

ในสวนของสารคดสีัน้ ไดนำผลงานศกึษาวจิยักวา

10 ปมานำเสนออยางกระชบัในระยะเวลาเพยีง 5 นาที

ในเรือ่ง “จติรกรรมวดัอโุมงคอนัล้ำคาแหงลานนา” โดย ลวดลายจติรกรรมทีต่รวจสอบดวยรังสอีนิฟาเรด

แสดงใหเห็นวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

ทำใหภาพที่เลือนรางในอุโมงคดังที่เห็นในปจจุบัน

กลายมาเปนภาพอนัสวยงามของอโุมงคดงัทีเ่คยปรากฏ

เมื่อ 500 ปกอนไดอยางไร ทั้งนี้สวนหนึ่งของสารคดี

ไดนำเสนอผานภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิ  ทำใหเหน็ภาพ

ทีช่ดัเจน เขาใจงาย เพือ่นำมาใชสนบัสนนุการทองเทีย่ว

เชงิวฒันธรรมรปูแบบใหม  นอกจากนี ้เรายงัสามารถนำ

สือ่นีไ้ปใชในการเรยีนการสอนในโรงเรยีน  มหาวทิยาลยั

รวมทั้งใชประกอบการนำเที่ยวสำหรับเด็กเยาวชนและ

บุคคลทั่วไป ซึ่งคาดวาจะทำใหสังคมหันมาสนใจเรื่อง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีมากยิ่งขึ้น และหวังวา

ผลงานชิ้นนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหมีการผลิตผลงาน

วจิยัและสารคดใีนลกัษณะเดยีวกนัในทีอ่ืน่ๆ ตอไป

หากทานตองการตดิตอหนวยวจิยัในเรือ่งการวจิยั

การเชิญเปนวิทยากร การนำขอมูลไปเผยแพรผาน

สื่อมวลชน รวมทั้งชมและดาวโหลดสารคดีสั้นเรื่อง

“จติรกรรมอนัล้ำคาแหงลานนา” และแผนพบัสีส่ ีกรณุา

ไปชมที่ เว็บไซตของหนวยวิจัยคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรโบราณคดี http://math.science.cmu.

ac.th/ams

ขอมูลจากการคัดลอกจิตรกรรม และการอนุรักษไดถูกนำมา

ประมวลผลดวยคอมพวิเตอร  เพือ่สรางภาพจำลองสามมติขิอง

จติรกรรมและอโุมงคขึน้มาใหมดวยคอมพวิเตอร

ภาพภายในอโุมงคที ่2 จติรกรรมฝาผนงัทีไ่ดจากการประมวลผล

ดวยคอมพิวเตอร โดยดานขางของอุโมงคปรากฏแสงไฟจาก

ผางประทปี

สภาพปจจบุนัของจติรกรรม
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