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บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิท่ีวัดตองปุ   จังหวัดลพบุร ีโดยศึกษาในดาน
ความสัมพันธระหวางจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติและความสัมพันธกับชุมชน 
  จากการวิจัยพบวาวัดตองปุในอดีตเปนวัดฝายรามัญนิกาย    ชุมชนที่อยูใกลวัดเปนชุมชนมอญแตปจจุบัน
น้ีเปนคนไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนา   จิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิซึ่งอยูบนฝาผนังวิหารพระศรีอาริยเขียนดวยสีฝุน
โดยชางทองถิ่นในสมัยตนรัตนโกสินทร  ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ภาพซึ่งอยูระหวาง
หนาตางมีท้ังหมด 14 หอง  แบงกลุมไดดังนี้ ภาพกลุมท่ี 1 เปนพุทธประวัติโดยตรงแตมีการเลือกเหตุการณบางตอน
มาเขียน ไดแก เทพนิมิตท้ังสี่  การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  อธิษฐานบรรพชา  รับมธุปายาส  ลอยถาด  โปรด
ปญจวัคคีย  ประทับท่ีพระเชตวันและเสด็จจาริกโปรดสัตว   ภาพกลุมที่ 2  เปนภาพท่ีไมใชพุทธประวัติโดยตรงแตมี
ความเกี่ยวของกันและมีกลาวอยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดแกเร่ืองพระมาลัยและเรื่องภิกษุพิจารณาอสุภ   
ภาพกลุมท่ี 3  เปนภาพคติทองถิ่น  ไดแกภาพเมืองลพบุรีและนิทานธรรมภาษิต  การลําดับภาพมีการสลับ
เหตุการณบาง   การแสดงออกทางศิลปะเปนแบบพ้ืนบานคือมอีงคประกอบเรียบงาย  ตัดรายละเอียดในภาพ
ออกไป  อยางไรก็ตามภาพทั้งหมดมีความคิดหลักชุดเดียวกันคือแสดงความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอจริยาวัตรของ
พระศาสดา  คําสั่งสอนและความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งสามารถนํามาจัดระบบการเรียนรูแกสังคมไดจนถึง
ปจจุบัน                      
 

ABSTRACT 
 

 This research aims to study the mural painting of Pathomsombodhi at Wat Tong Pu in Lopburi 
Province in terms of the similarities and differences between the story as depicted in the painting and in 
literary works on the Lord Buddha’s life, and to study the relation between the painting and the nearby 
community. 
 

   It has been found that Wat Tong Pu used to be a Mon’s temple with a Mon village nearby. At 
present, the population in the community around Wat Tong Pu are all Thais. The Pathomsombodhi, 
which are on the walls of Wihan Phra Sri Ariya, was painted in powder colour by a local artist in the early 
Rattanakosin period, approximately in the reign of King Rama IV. There are fourteen interior bays 

                                     
 1 ภาควิชาวรรณคดี  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  50 ถนนงามวงศวาน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
   Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University, 50 Gnamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 1090 



 2 
between the windows, the depiction of which can be divided into three groups.  The first one narrates 
episodes from the Lord Buddha’s life: the four divine good omens, the great departure, entering the 
monkhood, receiving the auspicious Mathupayas offering, floating the empty Payas’s tray, preaching 
the first sermon to the Major Five Disciples, residing at the Chetawan temple and traveling, teaching 
Dharma.  The second group comprises related stories, usually cited in Buddhist canon and 
commentary: the story of Pra Malai and of a monk examining a dead body.  The third group portrays the 
local life of Lopburi and a religious folktale.  The depiction in the first group is not in proper sequence. 
The painting is obviously a folk art due to its simple composition and lack of detail. However, it signifies 
the adoration of the Lord Buddha’s conduct and the faith in his teachings. The mural painting of 
Pathomsombodhi  in Wat Tong Pu, therefore, remains a significant source for the community’s social 
education nowadays. 
   

Key Words: Pathomsombodhi, mural painting, Wat Tong Pu 
e-mail address: fhumsnv@ku.ac.th 

 
คํานํา 

 

 การสรางสรรคเรื่องปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัติเปนการแสดงความสําคัญของพระพุทธศาสนา   
นอกจากเปนการสืบทอดพระศาสนาแลวยังเปนการสั่งสอนคนในสังคมเนื่องจากพระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจาเปนแบบอยางแหงความดีทั้งปวง   การถายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมี
อยูหลายรูปแบบ  ไดแก  วรรณกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม เปนตน 
 

 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธทิี่วัดตองปุ  จังหวัดลพบุรีเปนจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางพ้ืนบานสมัย
ตนรัตนโกสินทร  ในสมัยอยุธยาวดัตองปุเปนวัดฝายรามัญนิกายแตในสมัยรัตนโกสินทรไมไดเปนวัดฝาย
รามัญนิกายแลว  ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังชุดนีจ้ึงไมปรากฏลักษณะของศิลปะมอญแตเปนศิลปะไทย  เห็นการ
ถายทอดวรรณกรรมพุทธประวัติเปนงานทัศนศิลปที่เรียบงาย    การรับวรรณกรรมพุทธประวัติและการเลือก
ตอนมานําเสนอเปนจิตรกรรมแสดงการรับรูพุทธจริยาวัตรที่ทองถ่ินเลื่อมใสศรัทธา  มีทั้งแนวคิดหลักของ
พุทธศาสนิกชนที่รวมกันและการตีความอยางอิสระ  แสดงความคิดที่มีลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน  จิตรกรรม
เรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุมีบทบาทตอชุมชนซึ่งประกอบดวยบานและโรงเรียนใหมีหลักยึดม่ันศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  
 

 กอนหนานี้มีการศึกษาวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิ  ไดแกงานวิจัยเร่ือง “ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทย
ฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส: ความสัมพันธดานสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธ
ประวัติอื่น” ของ อนันต เหลาเลิศวรกุล (2546)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาปฐมสมโพธิเปนวรรณกรรมพุทธประวัติ
ของชาวไทหลายกลุม  เนื้อเรื่องไดวิวัฒนาการจนกลายเปนเรื่องพุทธชีวประวัติและพุทธศาสนประวัติ  
รายละเอียดของเรื่องและลําดับเรื่องของแตละฉบับมีสวนที่แตกตางกันแตเนื้อเร่ืองใหญสอดคลองกัน 
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 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธระหวางพุทธประวัติกับจิตรกรรม ไดแกงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาความสัมพันธระหวางภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเรื่องอดีตพุทธเจากับวรรณกรรมพุทธศาสนา” 
ของ พรสวรรค  อัมรานนท (2551) ซึ่งพบวาการสรางสรรคงานศิลปะเกิดจากความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  จากความเชื่อหลังสมัยพุทธกาลที่วาการคัดลอกคัมภีรพระพุทธศาสนาถือเปนบุญกิริยา
วัตถุ  จึงปรากฏเรื่องราวตางๆ ของพระพุทธองคในรูปของจิตรกรรมและประติมากรรมอยูทั่วไปในดินแดนที่
ไดรับพระพุทธศาสนา   ภาพอดีตพุทธเจาทั้งหลายตางมีคัมภีรพระพุทธศาสนารองรับอยางสอดคลอง
สัมพันธกัน   งานวิจัยทั้ง 2 เร่ืองนี้ทําใหเห็นความสําคัญและความแพรหลายของเร่ืองปฐมสมโพธิในฐานะ
เปนวรรณกรรมพระพุทธศาสนา  และความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับการสรางสรรคจิตรกรรมดวยความ
เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน   ซึ่งเปนแนวทางเดียวกันกับการศึกษาเร่ืองปฐมสมโพธิที่วัดตองปุ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาจิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิวัดตองปุในดานความสัมพันธระหวาง
จิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ  โดยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะเนื้อหาและองคประกอบของ
จิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิวัดตองป ุและความสําคัญของจิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิวัดตองปุที่มีตอชุมชน   
  

ผลการวิจัย 
 

 จิตรกรรมที่วัดตองปุอยูในวิหารนอยหรือวิหารพระศรีอาริย  เขียนโดยชางพ้ืนบานในสมัยตน
รัตนโกสินทร   จิตรกรรมดังกลาวอยูที่ผนังดานขางและผนังหุมกลองหนาหลัง  โดยใชหนาตางและเสาแบง
ภาพเปนชวงๆ เรียกวาหอง  ภาพมีทั้งหมด 14 หอง  แบงเปนเรื่องปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัติโดยตรง 9 หอง  
เรื่องทางพระพุทธศาสนาทีเ่ก่ียวของ 3 หอง และเรื่องคติทองถ่ิน 2 หอง   ภาพบางสวนชํารุดและมีการซอม
บาง 
    

  

วิหารพระศรีอาริย จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร 
 

 ระยะเวลาการเขียนภาพสันนิษฐานวาอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สังเกตได
จากการเขียนภาพแบบมีระยะใกลไกลที่เรียกวาทัศนียวิทยา เชน ภาพระยะไกลเขียนใหมีขนาดเล็กลง  สวน
ภาพตนไมเขียนลําตนใหมีลักษณะตรงๆ  สูงชะลูด ลักษณะเหลานี้เปนวิธีการเขียนภาพในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (น. ณ ปากน้ํา: 2526, 13, 55) ดังตัวอยางจิตรกรรมที่วัดตองปุ ดังนี ้
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ภาพแบบมีระยะใกลไกล ตนไมมีลําตนตรงและสูงชะลูด 

  

ฝมือชางเปนแบบพื้นบานเห็นไดจากการวาดเสนอยางงายๆ  และลวดลายที่ตกแตงอาคารมี
รายละเอียดนอยกวาฝมือชางหลวง  ดังเทียบฝมือชางที่วัดตองปกุับฝมือชางหลวงในสมยัเดียวกัน  ที่วัดมหา
พฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร  ดังนี ้

 

  
จิตรกรรมวัดตองปุ  มีความเรียบงายของเสน 

และมีลวดลายตกแตงนอย 
จิตรกรรมวัดมหาพฤฒาราม  มีการวาดเสนท่ีซับซอน 

และมีรายละเอียดของลวดลายมาก 
 

เนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนังในสวนพุทธประวัติโดยตรงนั้นชางเขียนเลือกตอนมาเขียนภาพดังนี้คือ  
เทพแสดงบุพพนิมิตทั้งสี่  เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ตัดพระเมาลีอธิษฐานบรรพชา  รับมธุปายาสจากนาง
สุชาดา  ลอยถาดจมลงยังนาคพิภพ  โปรดปญจวัคคีย   ประทับพระเชตวันมหาวิหาร  เสด็จจาริกโปรดสัตว
และพระอินทรบรรเลงพิณถวาย   เนื้อหาอีกสวนหนึ่งซึ่งแมไมใชพระประวัติของพระพุทธเจาโดยตรงแตกลาว
อยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  อาจนับไดวาเปนสวนที่เก่ียวของกับพระพุทธจริยาวัตร  ไดแกเรื่องการพิจารณา
อสุภซึ่งเปนวัตรปฏิบัติของภิกษุต้ังแตสมัยพุทธกาล  และเร่ืองพระมาลัยซึ่งสัมพันธกับพระอนาคตพุทธเจาคือ
พระศรีอาริยเมตไตรย   เปนที่นาสังเกตวาวิหารที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดนี้มีพระประธานคือพระศรี
อาริยเมตไตรยซึ่งเปนที่มาของชื่อวิหาร  จึงนาจะมีความสัมพันธทางความคิดอยูบาง  ในสวนคติทองถิ่น ชาง
ไดเขียนภาพนิทานธรรมภาษิต  มีขอความกํากับวา “หัวลานถึงกรรม”  ภาพลบเลือนมาก  นอกจากนี้ยังเขียน
ภาพเมืองและชีวิตชาวเมือง  สันนิษฐานวานาจะเปนการจําลองภาพเมืองลพบุรีในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว   จากการพิจารณาอาคารซึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก  มีภาพธงชางรูปแบบ
ที่ใชกันอยูในรัชกาลนั้น  นอกเมืองเปนทุงนาซึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับประกอบอาชีพสวนใหญของชาวบาน    
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(ซาย) ภาพเมืองลพบุรี  อาคารในภาพเปนแบบตะวันตก  บนปอมมีเสาประดับดวยธงชางซ่ึงเปนรปูแบบที่ใชใน
รัชกาลท่ี 4 
(ขวา) พระที่น่ังในพระนารายณราชนิเวศนซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ 4 มีรูปแบบใกลเคียงกับในจิตรกรรมวัดตองป ุ
 

   จิตรกรรมฝาผนังที่วัดตองปมีุเนื้อหาหลักกลาวถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจาในฐานะบุคคลที่
ประเสริฐสมควรยกยองเปนแบบอยาง  เนื้อหาที่นํามาสรางเปนภาพ  บางสวนตรงกับในปฐมสมโพธกิถา 
เชน  ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ปฐมสมโพธิกถา ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส (2537, 110)  กลาววา “นายฉันนามาตยนั้นยึดหางมโนมัยตามไปในเบื้องหลัง”  จิตรกรรมที่วัดตองปุ
วาดไวตรงกัน  ภาพบางสวนสอดคลองกับคัมภีรอื่น เชน  ที่วัดตองปุวาดพระพุทธเจาทรงจีวรสีแดงแบบผา
รัตกัมพล   สีจีวรของพระพุทธเจาไมมีระบุไวในเรื่องปฐมสมโพธิ  แตปรากฏในคัมภีรสมันตปาสาทิกา  อรรถ
กถาพระวินัย (พระมหาสมจินต: 2549, 3) วา “พระพุทธองคทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาซึ่งมีสีดุจทองคํา  
ออกมาจากระหวางผาบังสุกุลจีวรสีแดง” หรือตอนตัดพระเมาลี  ปฐมสมโพธิกถา ของสมเด็จพระมหาสมณ
เจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2537, 117) วา “จึงทรงจับพระขรรคแกวดวยทักษิณหัตถ  พระหัตถซายทรง
จับพระเกศโมฬี  ก็ทรงตัดพระเกศีดวยพระขรรคใหฉินทนาการ”  คือพระพุทธองคทรงจับพระขรรคดวยพระ
หัตถขวาและทรงจับพระเสนเกศาดวยพระหัตถซาย  แตจิตรกรรมวัดตองปวุาดภาพตอนนี้ใหพระหัตถ
สลับกัน  แสดงวาใชคติอื่นซึ่งไมตรงกับปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา  การวาดภาพตอนตัด
พระเมาลีแบบวัดตองปนุี้ปรากฏอยูในจิตรกรรมอีกหลายวัด เปนตนวา วัดราชสิทธาราม  เขตบางกอกใหญ  
กรุงเทพฯ   วัดคงคารามและวัดไทรอารีรักษ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขณะที่บางวัดวาดภาพเหตุการณตอนนี้
ตรงกับในเรื่องปฐมสมโพธิกถา เชน วัดธรรมิการาม  อ.บานหม่ี   จ.ลพบุรี       วัดหนองยาวสูง  อ.เสาไห     
จ.สระบุรี   เปนตน  
  

       

จิตรกรรมวัดตองปุ –  ภาพนายฉันนะเกาะหางมา   ภาพพระพุทธเจาทรงจีวรสีแดง และภาพทรงตัดพระเมาล ี
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ภาพทรงตัดพระเมาลโีดยใชพระหัตถซายจับพระขรรค 
(จากซายไปขวา) วัดราชสิทธาราม  วัดคงคาราม และวัดไทรอารีรักษ 

 

    
ภาพทรงตัดพระเมาลีโดยใชพระหัตถขวาจับพระขรรค  (จากซายไปขวา)   วัดธรรมิกราม  และวัดหนองยาวสูง 

 

ภาพเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปมุีลักษณะเรียบงาย  เชน  ตอนตัดพระเมาลี  ในพระปฐมสมโพธิกถา
กลาวถึงนายฉันนะและมากัณฐกะเฝาอยู และพระอินทรมารับพระเมาลีไปยังดาวดงึส  แตในจิตรกรรมวัด
ตองปุปรากฏแตเพียงพระพุทธองคเทานั้น  เห็นวามีการตัดทอนรายละเอียดออกไป   บางตอนมีการ
สรางสรรคภาพและตีความของตนเอง เชน ภาพพญานาคตอนลอยถาด  ที่วัดตองปุวาดสวนกายเปนมนุษย
และมีหางเปนนาค   ซึ่งตางกับวัดอืน่ ๆ  เชน วัดไทรอารีรักษ  จ.ราชบุรี วาดเปนรูปมนุษยสวมศิราภรณยอด
นาค  และวัดธรรมิการาม  อ.บานหม่ี  จ.ลพบุรี  วาดเปนนาคทั้งตัว เปนตน  

 

   
ภาพพญานาคราช  (จากซายไปขวา)  วัดตองปุ   วัดไทรอารีรักษ  และวัดธรรมิการาม 

 

การลําดับภาพบางตอนไมเปนไปตามเนื้อเรื่อง เชน ภาพหองที่ 1 เปนภาพกรุงกบิลพัสดุ  แบงพ้ืนที่
สําหรับ 2 เหตุการณ คือ  สวนซายเปนตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จทอดพระเนตรชีวิตชาวเมืองและเทวดา



 7 

แสดงนิมิตทั้ง 4  สวนขวาเปนตอนพระพุทธเจาเสด็จกบิลพัสดุซึ่งเปนเหตุการณชวงทายของพระชนมชีพ แต
อยูกอนภาพเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  แสดงวาชางวางภาพโดยเลือกใชพ้ืนที่ของกรุงกบิลพัสดุรวมกัน
มากกวาการคํานึงถึงลําดับของเนื้อความ  

 

เนื้อหารองของจิตรกรรม ไดแกการพิจารณาอสุภ ซึ่งมีอยูในพระไตรปฎก และเรื่องพระมาลัยซึ่งอยู
ในมาลัยสูตรหรือมาไลยยเทวัตเถรวัตถุ  เร่ืองทั้งสองนิยมเขียนเปนภาพรวมกับพุทธประวัติในอาคารพุทธ
สถานต้ังแตสมัยอยุธยามาจนถึงตนรัตนโกสินทร       
 

  
พระภิกษุพิจารณาอสุภ    พระมาลัยโปรดสัตวนรก 

 

 จิตรกรรมที่วัดตองปุมีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจ  มีการเขียนภาพพระพุทธเจาเสด็จบิณฑบาตและ
จาริกโปรดสัตวถึง 4 ภาพระหวางดําเนินเร่ืองปฐมสมโพธิ  แสดงใหเห็นวาการบิณฑบาตเปนพุทธกิจที่
ชาวบานชื่นชอบและอาจเปนกิจของสงฆที่คนทองถิ่นคุนเคย  อนึ่งการเขียนภาพเรือ่งพระมาลัยรวมกับพุทธ
ประวัติเปนความนิยมมาจนถึงสมัยตนรัตนโกสินทร  ดังนั้นจิตรกรรมที่วัดตองปซุึง่เปนชวงสุดทายของการ
เขียนภาพลักษณะนี้  พระมาลัยเปนพระเถระที่ไดเฝาพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว ซึ่งจะเปนพระพุทธเจา
ในอนาคต การประดิษฐานรูปพระศรีอาริยเมตไตรยเปนประธานในวิหารจึงเห็นความเก่ียวของที่สําคัญ    
 

   

พระพุทธเจาเสด็จบิณฑบาต พระพุทธเจาเสด็จจาริก พระศรีอาริยเมตไตรยพระประธานใน
วิหาร  ปจจุบันประดิษฐานอยูที่ศาลา

การเปรียญ 
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สรุป 

 

จิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองป ุ จังหวัดลพบุรีมีความสําคัญตอชุมชน   ชาวบานในหมูบาน
ใกลวัดเม่ือมาทําบุญหรือประกอบศาสนกิจไดเห็นภาพชุดนี้มาตลอด   ไดรับรูพระพุทธจริยาวัตรผาน
จิตรกรรม  แมจิตรกรรมชุดนีไ้มไดเลาเรื่องปฐมสมโพธิทั้งเร่ือง  แตจุดมุงหมายของผูวาดคงไมไดหวังให “อาน
เอาเรื่อง”  เนื่องจากพุทธศาสนิกชนอาจรูเรื่องราวของพระพุทธเจาเปนอยางดีแลวในสังคม  หากเปนการ
ปลูกฝงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระศาสดา  การวาดภาพที่แตกตางกับจิตรกรรมพุทธประวัติที่
วัดอื่น คือ ภาพไมไดเรียงลําดับตามเนื้อเรื่องทุกภาพ  มีการใชพ้ืนที่รวมกันของเหตุการณ 2 เหตุการณ ซึ่งอยู
คนละตอนกัน  ทําใหประหยัดพื้นที่  ภาพที่มาจากการคัดสรรในกระบวนการคิดของชางมีการวาดเสนอยาง
งายๆ  ลวดลายไมซับซอน  มีการตัดทอนรายละเอียดขององคประกอบภาพ  อยางไรก็ตามยังคงความคิด
หลักในการนําเสนอเรื่องของพระศาสดาและเรื่องที่เก่ียวของโดยนํามาจากคัมภีรปฐมสมโพธิและคัมภีรอื่นๆ 
ทางพุทธศาสนา  โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เรื่องปฐมสมโพธิที่วิหาร
พระศรีอาริย  วัดตองปุ นอกจากเปนที่ศึกษาดานจติรกรรมแลว  ยังเปนที่ศึกษาดานวรรณกรรม  ศาสนา  
ประวัติศาสตรทองถิ่น  และบทบาทในการอบรมสั่งสอนคนในชุมชนอีกดวย   
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