
เหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตร ์  โดย ทววีฒัน ์เตมิฤทธิ ์10 พ.ย. 2558 

  

ผมเริม่โครงการสรา้งเหรยีญ “หลวงป๋า” รุน่ประวตัศิาสตรน์ีต้ัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2558   โดยด าริ

ของหลวงป๋า   ทา่นบอกวา่ไดม้กีารท าเหรยีญหลวงป๋าออกมาแลว้ประมาณ 3 รุน่   แตย่ังไมม่รีุน่

ไหนเลยทีท่ าออกมาแลว้มหีนา้ตาเหมอืนหลวงป๋าจรงิๆ  จงึขอใหผ้มท าใหท้า่นหน่อยเพราะเหรยีญ

ทีผ่มเคยท ารุน่พระน่ังเมอืงแกว้นัน้   ท าออกมาไดส้วยงามคมชดัและประณีตมาก   ผมก็เลยกราบ

เรยีนทา่นไปวา่ตอนนีห้ลวงป๋าอาย ุ86 ปีแลว้   ดังนัน้ถา้จะสรา้งเหรยีญครัง้นีก็้จะตอ้งสรา้งใหด้ทีี่สดุ   

เป็นหนึง่ไมม่สีอง  ใหง้ดงามและประณีตทีส่ดุ  ดว้ยเนือ้โลหะทีด่ทีีส่ดุ (ธาตกุายสทิธิเ์หล็กไหล)  

รุน่ราคาแพงจะตอ้งเป็นเนือ้เหล็กไหลลว้นๆ    สว่นเนือ้โลหะธรรมดาราคายอ่มเยาก็จะตอ้งผสม

เหล็กไหลลงไปดว้ย   คอืจะท าใหด้ทีกุเนือ้ทกุแบบ  โดยจะคอ่ยๆ ท าจะไมเ่รง่รบี   ถา้ยังไมด่ก็ีจะ

แกไ้ขจนกวา่จะด ี  แลว้ผมก็ขอใหห้ลวงป๋าเสกพระรุน่นีอ้ยา่งสดุฝีมอื  เพราะถา้ทา่นอายมุากกวา่นี้

รา่งกายก็อาจจะไมด่เีทา่กบัปัจจบุัน   หลวงป๋าทา่นก็รับปากวา่รจะเสกเหรยีญรุน่นีใ้หด้ทีีส่ดุ  นาน

ทีส่ดุ  จะท าเหรยีญรุน่นีใ้หเ้ป็นประวตัศิาสตรเ์ป็น Masterpiece ของทา่น   เหรยีญนีจ้งึเป็นเหรยีญ

เดยีวทีต่ัง้ใจจะท าใหเ้ป็นเหรยีญอันดับ 1 ของวดัตัง้แต่ตอนเริม่สรา้ง  จงึไดต้ัง้ชือ่เหรยีญนีใ้หเ้ป็น

กรณีพเิศษวา่เหรยีญ “หลวงป๋า” 

    

ผมเลยตดิตอ่กับคณุลกูแกว้ มรกต วา่ใหม้าชว่ยกันออกแบบเหรยีญหลวงป๋ากันอกีครัง้   ครัง้นีจ้ะท า

ใหส้วยงามและแตกตา่งไปจากเหรยีญอืน่ๆ   รปูแบบจะตอ้งออกมาชนดิทีใ่หค้นเห็นแลว้ชอบเลย 

ทีจ่รงิเมือ่ปีพ.ศ. 2541 ผมก็เคยสรา้งเหรยีญ “เศรษฐ”ี ถวายวดัหลวงพอ่สดมาแลว้ (ผมและเพือ่นๆ 

ออกเงนิเอง วดัไมไ่ดอ้อกเงนิ) เพือ่หาเงนิมาสรา้งโบสถ ์   สว่นเหรยีญพระน่ังเมอืงแกว้นัน้ถอืวา่เป็น



เหรยีญที ่2 ทีผ่มสรา้งถวายวดัไวเ้มือ่ตอนปลายปี 2556  เพือ่หาเงนิมาหลอ่ “พระน่ังเมอืงแกว้” ที่

จะเป็นพระประธานในองคพ์ระมหาเจดยีข์องวดัหลวงพอ่สด 

  

เหรยีญนีผ้มไดว้าง Concept โดยรวมของเหรยีญวา่   จะตอ้งดเูหมอืนกับเหรยีญนีไ้ดรั้บการเลีย่ม

กรอบทองแบบเดยีวกับทีร่า้นทองเขาใสม่าให ้ คอืแคเ่ราน าเหรยีญนี้ไปเลีย่มพลาสตคิธรรมดา ก็จะ

ดสูวยงามเหมอืนกับเราน าไปใสก่รอบทองเลย     ดา้นหนา้ของเหรยีญจะตอ้งเป็นรปูหลวงป๋าขนาด

ครึง่ตัว  หนา้ตรง   มรีปูดอกบัวเพือ่สือ่วา่หลวงป๋าท่านปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์  จะตอ้งมรีปูชา้ง

เอราวณั 3 เศยีรเพือ่เป็นทีร่ะลกึ

วา่ทา่นมหาเทพผูน้ีไ้ดล้งมา

ชว่ยงานสรา้งพระมหาเจดยี์

ของวดั (ผมคดิเอง)   

สว่นทีด่า้นหลังจะตอ้งมรัีตน

จักร (ใบจักร 8 ใบ ปลายแหลม

พุง่ไปทางขวา) ซึง่เป็นประธานใหญข่องรัตนะ 7 ซึง่แบบของจักรนัน้ผมไดแ้รงบันดาลใจจากเหรยีญ

พระแกว้มรกต ตรงกลางจะตอ้งมผีังธาตธุรรมตามแนววชิชาธรรมกาย  และมคี าวา่ “สมัมา อะระหัง”  

เพือ่บง่บอกวา่เป็นพระเครือ่งทีส่รา้งตามแนวทางของหลวงพอ่

สดวดัปากน ้า  ในเหรยีญรจีะใสร่ปูปราสาทท าวชิชา (วหิารกลาง

น ้า) สือ่ถงึวดัหลวงพอ่สดเนน้การปฏบิัตธิรรม ทีพ่ืน้เหรยีญจะมี

การตเีสน้ท าเสน้รัศมเีพือ่ใหเ้หรยีญมคีวามแวววาวเมือ่โดนแสง

สอ่ง  และเป็นเครือ่งบง่บอกถงึบารมธีรรมของหลวงป๋า   ดังนัน้

แบบทีเ่ราออกไวน้ีจ้งึเป็นแบบทีเ่ราออกแบบขึน้มาเอง  ไมไ่ดล้อกเลยีนมาจากเหรยีญของใคร  เป็น

เหรยีญในแบบของเราเองทีไ่มม่ใีครเหมอืนและไมเ่หมอืนใคร 

อยา่งไรก็ตาม  ผมเองก็เคยเห็นเหรยีญหลวงป๋ารุน่แรกคอืรุน่ “ดับไฟใต”้  ซึง่นับวา่เป็นเหรยีญทีด่ี

เหรยีญหนึง่ทีอ่อกแบบไดอ้ยา่งเรยีบงา่ย   ผมจงึก าหนดให ้

ใชข้นาดของเหรยีญรทีีก่ าลังออกแบบ   ใหม้ขีนาดเทา่กับ

เหรยีญดับไฟใตค้อืสงู 3.3 ซม.   สว่นเหรยีญกลมนัน้ก็ตอ้งมี

ขนาดทีไ่มใ่หญเ่กนิไป    โดยเฉพาะเมือ่น าไปเลีย่มพลา

สตคิแลว้จะตอ้งมขีนาดทีผู่ห้ญงิก็แขวนได ้  ผูช้ายก็แขวนด ี   

จงึก าหนดขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางเหรยีญไวท้ี ่2.8 ซม.     

ส าหรับความหนาของเหรยีญนัน้   ผมก าหนดไวว้า่ใหห้นา



ทีส่ดุเทา่ทีช่า่งจะป๊ัมไดโ้ดยไมต่ดิพมิพ ์ โดยเลอืกใชเ้บอร ์10 (เหรยีญท่ัวไปใชค้วามหนาเพยีง

เบอร ์13)  เพราะผมตอ้งการใหเ้หรยีญมเีนือ้มากพอ  ทีจ่ะสามารถรับพลังการเสกไดม้ากทีส่ดุ  

เหรยีญบางจะรับพลังไดน้อ้ยกวา่เหรยีญหนา  โดยเฉพาะเหรยีญเนือ้ทองค าไดส้ัง่ป๊ัมใหห้นักถงึ 2 

บาทเลยทเีดยีว (ทัง้กลมและร)ี 

    

ส าหรับรายละเอยีดเรือ่งคาถานัน้   ผมไดข้อใหห้ลวงป๋าทา่นก าหนดให ้  โดยขอใหใ้ชค้าถาทีท่า่น
ใชอ้ยูเ่ป็นประจ าโดยเฉพาะคาถาทีเ่กีย่วขอ้งกับธาตกุายสทิธิ ์   ทีด่า้นหนา้เหรยีญหลวงป๋าทา่น
ก าหนดไวม้ ี 4 คาถา คอื 
1. นะ โม พทุ ธา ยะ (พระเจา้ 5 พระองค)์  
2. นะ มะ พะ ธะ (หัวใจธาต)ุ 
3. จะ ภะ กะ สะ (ธาตพุระกรณี-ธาต ุ4) 
4. จ ิเจ ร ุน ิ(หัวใจพระไตรปิฎก-คาถาเรยีกเหล็กไหล) 

สว่นดา้นหลังของเหรยีญจะม ี2 คาถาดว้ยกัน คอื 
1. คาถาบารม ี30 ทัศ 
2. คาถาอติปิิโส 8 ทศิ ซึง่จะอยูบ่นใบจักรทัง้ 8 ใบ (คาถานีก็้คอืคาถาในยันตเ์กราะเพชร) 

   

ในสว่นของเนือ้เหล็กไหลทีจ่ะน ามาป๊ัมนัน้    ผมไดน้ าเนือ้เหล็กไหล (วชัรธาต ุชอ่ทพิยเ์งนิยวง และ
สรุยิันราชา) ทีเ่หลอืจากการหลอ่พระเหล็กไหล 3 พีน่อ้งทีผ่มไดส้รา้งถวายวดัหลวงพอ่สด  โดยได ้
ท าพธิหีลอ่พระทัง้ 3 องคน์ีเ้มือ่วนัที ่1 พ.ย. 2558  ณ บรเิวณพระมหาเจดยีว์ดัหลวงพอ่สด จ.
ราชบรุ ี   ดังนัน้เหรยีญหลวงป๋าเนือ้พเิศษเหล็กไหลนีท้กุเหรยีญจงึมคีวามศักดิส์ทิธิโ์ดยแทบไม่
ตอ้งเสกเพิม่เลย   เพราะปกตเิหล็กไหลเขาก็มอีานุภาพสงูอยูแ่ลว้   ยังไดผ้า่นพธิกีารหลอ่พระมา
อกี  รวมพลังความศักดิส์ทิธิเ์ป็น 2 เทา่  แลว้ยังผา่นการปลกุเสกจากหลวงป๋าอกีรวมเป็น 3 เทา่  
เอาใหผู้ท้ีม่สีมัผัสพเิศษสามารถสมัผัสพลังพระได ้   เมือ่ไดส้มัผัสเหรยีญนีใ้หร้อ้งวา่ “โอโ้ห” เลย  
สว่นเนือ้ตะกั่วและทองแดงผมก็น าเหล็กไหลทีเ่หลอืจากการหลอ่พระ (กน้เบา้) ใสล่งไปดว้ยเชน่กัน 



ส าหรับชา่งทีจ่ะมาแกะบล็อคเหรยีญนี ้ ผมก็เลอืกใชช้า่งอูด๊คนเดมิ  คนที่
เคยแกะบล็อคเหรยีญพระน่ังเมอืงแกว้   ชา่งอูด๊ (กฤษณพล ชาตเิมธกีลุ) 
นีถ้อืวา่เป็นชา่งทีม่ฝีีมอืเยีย่มระดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย  แกะบล็อค
เหรยีญดังๆ มามากมาย  ผมรูจั้กชา่งอูด๊ไดก็้โดยการจดุธปูขอหลวงพอ่สด
ใหส้ง่ชา่งทีด่ทีีส่ดุมาใหผ้ม   คราวทีผ่มสรา้งเหรยีญพระน่ังเมอืงแกว้  ตอน
นัน้ผมใชเ้วลาเกอืบ 2 เดอืนก็ยังหาชา่งทีถ่กูใจไมไ่ด ้  พอจดุธปูขอหลวง
พอ่สดแค ่2-3 วนั ก็มคีนแนะน าชา่งอูด๊มาใหผ้มรูจั้ก   แคผ่มไดย้นิเสยีง
ชา่งอูด๊ทางโทรศัพทก็์รูไ้ดทั้นทวีา่หลวงพอ่สดสง่ชา่งมาใหผ้มแลว้ 

ไชโย...ส าเร็จแลว้ เหรยีญหลวงป๋าเนือ้วชัรธาต ุพวกเราไดส้รา้งประวตัศิาสตรห์นา้ใหมแ่ลว้ครับ 

    

วนัที ่4 พ.ย. 2558  นับเป็นครัง้แรกในโลกทีม่กีารสรา้ง (ป๊ัม) เหรยีญพระดว้ยเนือ้เหล็กไหลวชัร
ธาตลุว้น    เหรยีญป๊ัมออกมาไดง้ดงามไมม่ทีีต่จิรงิๆ  สวยสมกับความตัง้ใจ  ตอ่ไปใครจะสรา้งอกีก็
เป็นทีส่องแลว้ครับ ดคูวามหนาของเหรยีญซคิรับหนาทีส่ดุทีผ่มเคยเห็นมา ผมใหช้า่งท าเหรยีญให ้
หนาไมต่อ้งประหยัดเนือ้เหล็กไหล   เพราะผมตอ้งการสรา้งเหรยีญใหด้แีละศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ   ไมไ่ด ้
คดิถงึก าไรขาดทนุ เพราะเราสรา้งเพือ่เอาบญุเสรมิบารม ี  เอาปัจจัยไปสรา้งพระมหาเจดยีค์รับ 

       

ผมไดน้ าแผน่วชัรธาตมุาหลอมรวมกับชนวนทีเ่หลอืจากการหลอ่พระชยัมงคลเลศิฤทธิ ์(ส าเร็จดว้ย
เหล็กไหลวชัรธาตลุว้น)    เพือ่ใหเ้หรยีญวชัรธาตนุีเ้ป็นเนือ้เดยีวกับองคพ์ระชยัมงคลเลศิฤทธิท์ีผ่า่น 
พธิหีลอ่ทีม่พีระน่ังปรกทัง้ 4 ทศิ  และหลวงป๋าเป็นประธานในพธิหีลอ่พรอ้มเทพเทวาทีอ่ัญเชญิมา
อกีมากมาย   ใครไดไ้ปก็เอาขึน้คอแขวนใชไ้ดเ้ลยครับ 

เหรยีญหลวงป๋าเนือ้ชอ่ทพิยเ์งนิยวงป๊ัมเสร็จแลว้ 

     



โดยใชเ้นือ้จากชนวนทีเ่หลอืจากการหลอ่พระชยัมงคลเลศิหลา้  ทีส่ าเร็จดว้ยเหล็กไหลชอ่ทพิยเ์งนิ
ยวง    ดดูว้ยตาแลว้ไมส่ามารถแยกออกไดว้า่เป็นเนือ้วชัรธาตหุรอืชอ่ทพิยเ์งนิยวง     ดังนัน้จงึ
จ าเป็นตอ้งน าไปยงิเลเซอรเ์พือ่แยกเนือ้ทัง้ 2 ออกจากกัน (ไมม่ปีนกันแน่นอน)    เนือ้นีก็้เป็นครัง้
แรกในประวตัศิาสตรเ์ชน่กนั    เพราะทีผ่า่นมายังไมเ่คยมใีครป๊ัมเหรยีญเนือ้ชอ่ทพิยเ์งนิยวงมากอ่น 
พวกเราเป็นคนแรกทีป๊ั่มเหรยีญเนือ้นีค้รับ...หนึง่เดยีวในโลก (ปัจจบุันมแีตน่ าไปหลอ่เป็นพระ) 

นีค่อืเหรยีญหลวงป่าเนือ้สรุยิันราชาเหรยีญป๊ัมครัง้แรกในโลก 

     

ป๊ัมออกมาแลว้โดยใชเ้หล็กไหลสรุยิันราชา  ทีเ่หลอืจากการหลอ่พระชยัมงคลเลศิรัตน ์ ป๊ัมออกมา
ไดง้ดงามมาก   ไดจ้ านวนประมาณ แบบร ี300 เหรยีญ กลม 300 เหรยีญนะครับ เหล็กไหลสรุยิัน
ราชาหายากและแพงมาก คงไมม่ใีครท าไดอ้กีแลว้   แตเ่มือ่ดดูว้ยตาแทบแยกไมอ่อกวา่เหรยีญ
ไหนเป็นเนือ้ทองแดง   เหรยีญไหนคอืเนือ้สรุยิันราชา   ตา่งกันแคท่ีม่เีลเซอรแ์ละอานุภาพครับ...
Pink Gold 

นีค่อืเหรยีญเนือ้องคพ์ระ+เหล็กไหลสรุยิันราชา+ชนวนนวกะปี 53+ชนวนหลวงปู่ เทพโลกอดุร 

       

เหรยีญเนือ้นีก็้เป็นอกีแบบหนึง่ทีน่่าเก็บสะสมไว ้  โดยผมไดน้ าโลหะเนือ้องคพ์ระทีเ่หลอืจากการ
หลอ่พระน่ังเมอืงแกว้     ซึง่เป็นเนือ้สมัฤทิแ์ทท้ีผ่า่นพธิหีลอ่พระมาแลว้   เป็นเนือ้ล็อตสดุทา้ยที่
เหลอือยูต่อ่ไปจะไมม่อีกีแลว้    มาผสมกับเนือ้ชนวนของพระนวกะปี 53  ซึง่เป็นพระรุน่ทีม่อีานุภาพ
แรงทีส่ดุรุน่หนึง่ของวดัหลวงพอ่สด    แลว้ยังผสมดว้ยชนวนของรปูหลอ่หลวงปู่ เทพโลกอดุรทีเ่ขา
ตะเกยีบ (หัวหนิ) ซึง่ผมเคยไปสรา้งไว ้  แลว้ยังใสเ่หล็กไหลสรุยิันราชาลงไปอกี    ดังนัน้ผมจงึ
มั่นใจวา่รุน่นีก็้เป็นอกีรุน่หนึง่ทีม่มีวลสารทีศ่ักดิส์ทิธิไ์มแ่พใ้ครแน่นอนครับ 

เหรยีญหลวงป๋าเนือ้ตะกั่วผสมเหล็กไหลวชัรธาต ุชอ่ทพิยเ์งนิยวงและแผน่ยันตต์ะกั่ว 

     



ผมใหช้า่งใสล่งไปใหเ้กนิคุม้เลย ส าหรับคนทีม่งีบจ ากัดจะไดใ้ชข้องดรีาคายอ่มเยา ถอืเป็นของ
สมนาคณุใหท้กุทา่นทีร่ว่มท าบญุกับผมมาตลอดปี 2558 นี ้ผมขอรับรองเองวา่เหรยีญหลวงป๋ารุน่
ประวตัศิาสตรเ์นือ้ตะกั่วนี ้   จะเป็นเหรยีญทีด่ทีีส่ดุเหรยีญหนึง่ของวดัหลวงพ่อสด สรา้งแคแ่บบละ 
1,000 เหรยีญนะครับ  เหมาะกับการน าไปแขวนใชห้รอืเก็บสะสมและมอบใหแ้กค่นทีเ่รารัก 

เหรยีญหลวงป๋าเนือ้ทองแดงธรรมดาผสมเหล็กไหลสรุยิันราชาครึง่กโิลและแผน่ยันต ์2 แผน่ 

     

     

แมแ้ตรุ่น่เหรยีญทองแดงธรรมดาผมก็ใสเ่หล็กไหลสรุยิันราชาผสมลงไป    โดยใสเ่ขา้ไปประมาณ
ครึง่กโิลไมม่ากไมน่อ้ยเพราะสรุยิันราชามรีาคาแพงมาก     ไมม่ใีครกลา้เอาสรุยิันราชาไปผสมเพือ่
สรา้งพระราคาหลักรอ้ยบาทแน่    มแีตผ่มนีแ่หละทีก่ลา้ท า    นอกจากนัน้ก็ใสแ่ผน่ยันตท์ีห่ลวงป๋า
และพระทีส่ าเร็จวชิชาธรรมกายชัน้สงูจารใหผ้สมลงไปอกี   เพราะผมตอ้งการสรา้งเหรยีญหลวงป๋า
รุน่นีใ้หอ้อกมาดทีีส่ดุ   เผือ่คนงบนอ้ยจะไดม้ขีองดไีวใ้ช ้

ต าแหน่งยงิเลเซอรแ์ละตอกโคด้  

นีค่อืเหรยีญเนือ้ชอ่ทพิยเ์งนิยวง มกีารยงิ
เลเซอร ์(เฉพาะเหรยีญเนื้อพเิศษ) ตรง
ขอบเหรยีญดา้นหนา้บรเิวณเหนอืไหลข่วา
ของหลวงป๋า เพือ่บอกชนดิของเนือ้ และมี
การตอกโคด้ตัวนะทกุเหรยีญ ในกรณีที่
เป็นเหรยีญทองค าและเหรยีญหนา้กาก
ทองค า จะมกีารตอกโคด้เลข ๙ เพิม่
ขึน้มาในบรเิวณเดยีวกัน 

ส าหรับเหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตรน์ี ้ 
ผมและเพือ่นๆ ไดเ้ป็นผูอ้อกเงนิคา่บล็อคเอง 2 บล็อค (แบบเหรยีญรแีละแบบเหรยีญกลม) เป็นเงนิ 
30,000 บาท  นอกจากนีก็้ยังไดอ้อกเงนิคา่ป๊ัมเหรยีญเหล็กไหลทัง้ 3 เนือ้คอื วชัรธาต ุ ชอ่ทพิยเ์งนิ
ยวง  และสรุยิันราชา รวม 1,800 เหรยีญ  เป็นเงนิ 22,400 บาท  เพือ่ถวายวดัหลวงพอ่สดอกีดว้ย   
สว่นเนือ้เหล็กไหลทีน่ ามาป๊ัมเหรยีญนีก็้เป็นของผมเอง  เพราะเป็นเนือ้ทีเ่หลอืจากการหลอ่พระ
เหล็กไหล 3 พีน่อ้ง   ผมและเพือ่นๆ  ออกเงนินีเ้พือ่ท าบญุสรา้งบารม ี เงนิทัง้หมดทีว่ดัจะไดจ้าก
เหรยีญหลวงป๋านีก็้จะน าไปสรา้งพระมหาเจดยีแ์ละบ ารงุวดัทัง้หมด...ขออนุโมทนาบญุกับทกุทา่นที่
ไดร้ว่มกันสรา้งเหรยีญนีข้ ึน้มานะครับ 



แตค่า่ใชจ้า่ยสว่นใหญใ่นเนือ้อืน่ๆ  ทัง้เนือ้ทองค า  เนือ้เงนิ  
เนือ้องคพ์ระน่ังเมอืงแกว้ (ผสมชนวนพระนวกะปี 53+ชนวน
รปูหลอ่หลวงปู่ เทพโลกอดุรทีเ่ขาตะเกยีบ)  เนือ้ตะกั่ว  เนือ้
ทองแดง  เนือ้ทองทพิย ์ เนือ้ลงยา รุน่หนา้กากทองค า ฯลฯ  
ทางวดัก็ยังตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยอกีนับลา้นบาท 

เนือ่งจากเหรยีญนีจ้ะเป็นเหรยีญประวตัศิาสตรข์องวดัหลวง
พอ่สด  ดังนัน้หลวงป๋าทา่นจงึไดท้ าเหรยีญนีข้ ึน้มารวมหลายเนือ้หลายแบบดว้ยกัน  คอืเหรยีญรมี ี
10 แบบ  และเหรยีญกลมม ี10 แบบ  รวมทัง้หมด 20 แบบ 

ขอแจง้ใหท้ราบวา่ เหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตรจ์ะไมม่กีารป๊ัมเพิม่เตมิอกี 

แมว้า่การสรา้งเหรยีญครัง้นีจ้ะท าขึน้เพือ่ตอ้งการน าปัจจัยไปสรา้งพระมหาเจดยี ์ ซึง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใชเ้งนิอกีจ านวนมากก็ตาม     และจ านวนการสรา้งเหรยีญครัง้นีก็้สรา้งขึน้เพยีงหมืน่กวา่เหรยีญ
เทา่นัน้   แตเ่พือ่ใหก้ารสรา้งเหรยีญรุน่ประวตัศิาสตรค์รัง้นีม้คีวามหมายและทรงคณุคา่    ผมจงึ
ตอ้งการใหผู้ท้ีบ่ชูาเหรยีญนีไ้ปไดท้ราบวา่จะไมม่กีารท าเพิม่ขึน้มาอกีในภายหลัง  แมว้า่ในบางรุ่นที่
ส าคัญจะสรา้งไวเ้พยีงแค ่30 เหรยีญเทา่นัน้ก็ตาม   เมือ่พธิพีทุธาภเิษกวนัที ่11 ธค. 2558 เสร็จสิน้
ลง    ผมจะน าแมพ่มิพทั์ง้แบบกลมและแบบรเีก็บกลับมาจากโรงงานทันท ี 

 



เนือ้เงนิลว้น หนา้กากทองค า                       เนื้อวชัรธาตลุว้น หนา้กากทองค า    

                                                                               
 
เนือ้สรุยิันราชาลว้น                                    เนื้อทองแดงรมรุง้+สรุยิันราชา+แผน่ยันต ์

                                    
 
เนือ้ทองแดงสชีนวน+สรุยิันราชา+แผน่ยันต ์   เนื้อทองแดงมันป+ูสรุยิันราชา+แผน่ยันต ์

                    

เหรยีญเนือ้ทองทพิย+์แผน่ยันต ์                   เหรยีญตะกั่วหนา้กากทองเหลอืง+แผน่ยันต ์    

                                                         

เหรยีญตะกั่วหนา้กากทองเหลอืง+แผน่ยันต ์   เหรยีญทองเหลอืงขดัเงนิลงยา+แผน่ยันต ์      

                                                           



เหรยีญหลวงป๋าเนือ้ทองค า (สรา้งแคอ่ยา่งละ 9 เหรยีญ) 
รายการหมายเลขที ่1 เนื้อทองค าแท ้หนัก 2 บาท (ทัง้เหรยีญกลมและเหรยีญร)ี ท าบญุสรา้งพระ
มหาเจดยี ์1 แสนบาท งดงามสมราคา 

    

 

 

หลวงป๋าทา่นท าวชิชาเสกเหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตรน์ีอ้กีเป็นคนืที ่2 

เมือ่คนืนี ้(16 พย.58) หลวงป๋าทา่นก็ไดท้ าวชิชาเสกเหรยีญรุน่นีอ้กี
ครัง้  นับเป็นคนืที ่2 ตดิตอ่กันแลว้ทีท่า่นเสกเหรยีญนี้ และหลวงป๋า
ทา่นก็จะเสกไปเรือ่ยๆ (ทา่นบอกผมวา่ทีจ่รงิแมแ้ตท่า่นเดนิไปไหน
มาไหนทา่นก็เสกไปเรือ่ยๆ แตไ่มม่ใีครรู)้    ตามทีห่ลวงป๋าทา่นได ้
บอกกับผมน่ันแหละ   คอืหลวงป๋าทา่นตัง้ใจจะสรา้งเหรยีญรุน่นีใ้หด้ี
ทีส่ดุศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ   เหรยีญนีจ้ะเป็นเหรยีญทีม่พีทุธานุภาพและ
อานุภาพแรงทีส่ดุรุ่น่หนึง่ของวดัหลวงพอ่สด   และเป็นเหรยีญรุน่ 
Masterpiece ของทา่น  เป็นรุน่ทีล่กูศษิยข์องทา่นจะตอ้งมไีวท้กุคน      
พวกเรามาท าบญุร่วมกันสรา้งพระมหาเจดยีน์ะครับแลว้ก็รับเหรยีญ
รุน่ประวตัศิาสตรน์ีไ้ปเป็นทีร่ะลกึ 

วนันี ้(19 พย.58) หลวงป๋าทา่นไปรว่มพธิพีทุธาภเิษกทีว่ดันครปฐม 

ทา่นก็ยังไดน้ าเหรยีญของทา่นมารว่มปลกุเสกดว้ย    
นอกจากหลวงป๋าทา่นจะท าวชิชาเสกเดีย่วเหรยีญของ
ทา่นทกุวนัแลว้    เมือ่มโีอกาสทา่นก็จะน าเหรยีญนีเ้ขา้
พธิเีสกรว่มกับคณาจารยผ์ูท้รงวชิชาทา่น อืน่ๆ ดว้ย     
เพราะทา่นเคยพดูไวเ้สมอวา่วชิชาตา่งๆ เขาก็ตอ้งมดีขีอง
เขา   การทีเ่ราจะไปคดิวา่เราดเีลศิประเสรฐิแตเ่พยีงผู ้
เดยีวนัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีพ่งึจะคดิ     นอกจากตัวทา่นเองแลว้
ทา่นก็ยังอาราธนาพระตน้ธาตตุน้ธรรม  หลวงพอ่สด  พระ
อรหันตบ์นพระนพิพานทัง้ลับทัง้เปิดเผย  ครบูาอาจารยใ์น
อดตีตา่งๆ  เทพเทวาผูท้รงฤทธิ ์ พรหมและอรปูพรหม   

แมแ้ตพ่ระฤๅษีผูท้รงฤทธิอ์ภญิญาฝ่ายสมัมาทฐิ ิ    ทา่นก็อัญเชญิมารว่มท าวชิชาปลกุเสกเหรยีญ
ของทา่น 



 
เชา้วนันี้ (20 พย.58) หลังหลวงป๋าฉันเชา้เสร็จทา่นก็ท าวชิชาเสกเหรยีญของทา่นอกีทันท ี

ทา่นท าวชิชาเสกเดีย่วของ
ทา่นทกุวนั พอวา่งเมือ่ใดทา่น
ก็เสก เหรยีญหลวงป๋านีเ้ป็น
ความตัง้ใจของทา่นทีจ่ะท าให ้
ดทีีส่ดุเพือ่มอบใหแ้กล่กู ศษิย์

ของทา่น เพือ่ไวเ้ป็นตัวแทนของทา่นใหอ้ยูก่ับพวกเราไปอกีนาน นีค่อืเหรยีญรุน่ประวตัศิาสตรข์อง
วดัหลวงพอ่สด ผมไมเ่คยเห็นหลวงป๋าทา่นทุม่เทท าวชิชากับพระเครือ่งรุน่ไหนเทา่กับรุน่นี้ เลยครับ 

 

ในวนันี ้(22 พย. 2558) ผมไดม้โีอกาสสมัผัสเหรยีญทีห่ลวงป๋าทา่นไดเ้สกเดีย่วตัง้แตว่นัที ่15 พย. 
58 เรือ่ยมา   ขอยนืยันวา่แรงจรงิๆ ครับ สมกับทีพ่วกเรารอคอย     นีค่อืเหรยีญทีด่ทีีส่ดุของท่าน
แน่นอน 

     

 

ขณะนีห้ลวงป๋าท่านก็ท าวชิชาเสกเหรยีญของทา่นอกี 

วนันี ้(วนัอาทติยท์ี ่22 พย. 2558 เวลา 21.00 น.) หลวงป๋าทา่นก็ไดเ้ป็นประธาน น าพระภกิษุของ
วดัหลวงพอ่สดท าวชิชาเสกเหรยีญของทา่นอกีครัง้ ทา่นบอกผมวา่ทา่นจะเสกใหท้กุวนัเลย 
หลวงป๋าทา่นพดูจรงิท าจรงิ  ใครไดเ้หรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตรน์ีไ้ป ก็ขอใหม้ั่นใจไดว้า่ทา่นได ้
พระของขวญัรุน่ทีด่ทีีส่ดุแลว้ 

   

 

คนืนีห้ลวงป๋าทา่นก็น าพระท าวชิชาเสกเหรยีญรุน่ประวตัศิาสตรน์ีอ้กี 

ขณะนี ้(21.00 น. วนัที ่23 พย. 2558) หลวงป๋าทา่นก็น าพระภกิษุวดัหลวงพอ่สดมาน่ังสมาธทิ า
วชิชาเสกเหรยีญหลวงป๋า รุน่ประวตัศิาสตรน์ีอ้กีเชน่เคย โดยท าพธิภีายในปราสาทท าวชิชากลางน ้า
ของวดัหลวงพอ่สด ซึง่เชือ่กันวา่ภายในปราสาทท าวชิชาแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยเหลา่เทพเทวาและ



พญานาค ผูท้รงฤทธิ ์วนันี้หลวงป๋าทา่นน าผา้ขาวมาคลมุกลอ่งใสเ่หรยีญไวด้ว้ย (ผมเลยซมูภาพให ้
เห็นวา่ใตผ้า้ขาวนัน้คอืกลอ่งใสพ่ระของทา่น) 

ทา่นเคยบอกกับผมวา่ สิง่หนึง่ทีท่า่นอธษิฐานจติลงไปในเหรยีญนีท้ีไ่มเ่หมอืนใครก็คอื ทา่น
อธษิฐานวา่หากใครไดส้วมใสเ่หรยีญของทา่นนีก็้ขอใหผู้นั้น้มจีติใจที ่เป็นบญุเป็นกศุล มคีวามคดิ
ถกูเห็นถกู ตรงตอ่มรรค ผล นพิพาน ถา้ใครคดิผดิเห็นผดิอยูก็่ขอใหพ้ระของทา่นพลกิธาตพุลกิธรรม
ใหก้ลับมาเป็น สมัมาทฐิอิกีดว้ย 
 
เมือ่คนืหลวงป๋าทา่นก็เสกเหรยีญรุน่ประวตัศิาสตรอ์กี ครัง้นีไ้ดร้วมถงึเหรยีญลงยาดว้ย 

   

เมือ่คนืนี ้(24 พย.58) เวลาประมาณ 21.00 น.   หลังจากทีท่า่นไดรั้บเหรยีญลงยาและเหรยีญ
หนา้กากทองเหลอืงมาในตอนเย็น (ซึง่ถอืวา่ไดม้าครบหมดเรยีบรอ้ยแลว้)  ทา่นก็น ามาสมทบเพือ่
ท าวชิชาเสกเหรยีญทันท ี  หลังจากนีท้า่นบอกวา่ทา่นจะนมินตพ์ระอาจารยท์ีม่คีวามช านาญเฉพาะ
ดา้นมารว่มเสกอกี   เพือ่ใหเ้หรยีญหลวงป๋ารุน่นีม้พีุทธานุภาพและอานุภาพเป็นหนึง่ไมม่สีอง  เป็น
เหรยีญทีด่ทีีส่ดุรุน่หนึง่ของวดัหลวงพอ่สดใหไ้ด ้

 

นับได ้14 วนัแลว้ทีห่ลวงป๋าทา่นไดท้ าวชิชาเสกเหรยีญของทา่น 

     

วนันี ้(28 พย.58) ก็เป็นอกี 1 วนัทีห่ลวงป๋าทา่นพาพระภกิษุของวดัหลวงพอ่สด  โดยเฉพาะพระที่
ไดธ้รรมกายและเดนิวชิชาแลว้  มาท าการเสกเหรยีญรุน่ประวตัศิาสตรน์ี้  หลวงป๋าทา่นบอกวา่ท่าน
จะเสกใหท้กุวนั  แมแ้ตต่อนทีท่า่นเดนิทางไปท ากจิธรุะในทีต่า่งๆ  ทา่นก็ก าหนดจติท าไปดว้ย 
เพยีงแตท่า่นไมไ่ดพ้ดูใหค้นอืน่รูเ้ทา่นัน้   เหตทุีท่า่นบอกใหผ้มทราบก็เพราะผมชอบถามทา่นบอ่ยๆ 
ทา่นเลยทนไมไ่หวบอกวา่การเสกพระไมใ่ชเ่สกแคต่อนทีน่ั่งท าวชิชาเทา่นัน้  ความจรงิแลว้สามารถ
เดนิวชิชาเสกไดแ้มแ้ตข่ณะเดนิไปเดนิมาดว้ยซ ้า (วชิชาเป็น-อัตโนมัต)ิ 

หลังจากนี ้ ทา่นจะอาราธนาพระเถราจารยท์ีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นมารว่มเสกอกี 3 ทา่น พระ
คณาจารยท์ีจ่ะมารว่มปลกุเสกในวนัที ่11 ธันวาคม 2558 คอื 
1. หลวงพอ่สพุจน ์วดัศรทีรงธรรม ต.บงึปลาท ูอ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์
2. หลวงพอ่อฏิฐ ์(พระครโูสภติวริยิาภรณ์) วดัจฬุามณี อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม 
3. พระอาจารยอ์อ๊ด (พระครปูลัดอทิธพิล) วดัสายไหม อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 



เหรยีญรุน่เดยีวทีอ่ธษิฐานกัน "นวิเคลยีร"์ 

 

เหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตร ์  นอกจากจะเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์ ทีไ่ดม้กีารน าเหล็กไหล
วชัรธาต ุ ชอ่ทพิยเ์งนิยวง  และสรุยิันราชามาป๊ัมเป็นเหรยีญแลว้  ยังเป็นรุน่แรกทีห่ลวงป๋าทา่นได ้
อาราธนาพระพทุธเจา้องคต์น้ธาตตุน้ธรรม พระพทุธเจา้และพระอรหันตขณีาสพเจา้ทัง้ลับทัง้
เปิดเผยทกุพระองค ์ครบูาอาจารย ์(มหีลวงพอ่สด  หลวงพอ่ภาวนา และครบูาอาจารยใ์นอดตีชาติ
ของทา่น เป็นตน้) พระพรหม (เชน่เพือ่นๆ ของทา่นทีเ่ป็นพระอนาคามอียูบ่นชัน้สทุธาวาส) เทพเท
วาผูท้รงฤทธิ ์(มทีา่นพอ่พระอนิทร ์พระวษิณุกรรม พระเอราวณั และทา้วเวสสวุรรณ เป็นตน้) ปู่ ฤๅษี 
พญานาค (โดยเฉพาะทา่นสทุธสิทุโธ ทา่นนันโทปนันทนาคราช ทา่นภชุงคน์าคราช) พญาครฑุ 
ฯลฯ ใหม้าปกปักษ์รักษาผูแ้ขวนเหรยีญรุน่นีใ้หแ้คลว้คลาดปลอดภัยจากอันตรายของอาวธุ 
นวิเคลยีร ์หลวงป๋าทา่นอธษิฐานก าหนดจติขอไปเพิม่เตมิใหเ้ป็นกรณีพเิศษ แตเ่จา้ของเหรยีญตอ้ง
น าไปแขวนใชพ้กตดิตัว ไมใ่ชน่ าไปใสตู่ใ้สเ่กะ๊เก็บเอาไวใ้นกลอ่งนะครับ 

นอกจากนัน้พระรุน่นีย้ังครอบคลมุทกุดา้น   

1. พลกิธาตพุลกิธรรม-กลับรา้ยกลายเป็นด ีใหผู้เ้ป็นเจา้ของมจีตินอ้มเขา้กระแสธรรม 
2. มหาอดุ กันปืน 
3. มหาคงกระพัน หนังเหนยีวทนตอ่คมมดีของมคีม 
4. มหาแคลว้คลาด 
5. รอดพน้จากภัยทัง้หมด ภัยธรรมชาต ิอบุัตภิัย อทุกภัย อัคคภีัย ภัยสงคราม ภัยจากนวิเคลยีร ์
6. ป้องกันโรคภัย ภตูผิปีีศาจ คณุไสย ์ยาสัง่ 
7. มหาอ านาจ สทิธ ิสทิธเิฉียบขาด 
8. มหาเมตตา มหานยิม 
9. มหาโชคลาภ โภคทรัพย ์
10. สมใจปรารถนา อธษิฐานไดต้ามทีข่อ 



กอ่นพธิใีหญช่ว่งค า่หลวงป๋าทา่นก็มาเสกเหรยีญของทา่นอกีครัง้ 
เชา้วนันี้ (11 ธค.58) เวลา 9.00 น. หลวงป๋าทา่นก็มาท าวชิชาเสกเหรยีญรุน่ประวตัศิาสตรข์องทา่น
อกี ครัง้นีท้า่นท าใหเ้ป็นพเิศษจรงิๆ ผมไมไ่ดพ้ดูอะไรเกนิจรงิเลยนะครับ 

    

หลวงพอ่สพุจนม์าเสกใหใ้นรอบพเิศษ 
เมือ่เวลาประมาณ 13.15 น. ของวนัที ่11 ธ.ค. 2558  มกีารท าพธิเีสกเหรยีญหลวงป๋ารุน่
ประวตัศิาสตรโ์ดยมหีลวงป๋า  หลวงพอ่สพุจน ์ วดัศรทีรงธรรม  จ.นครสวรรค ์ และพระของวดัหลวง
พอ่สดทีไ่ดธ้รรมกายชัน้สงูอกี 2 ทา่น เป็นรอบพเิศษกอ่นพธิจีรงิในเวลาประมาณ 19.09 น. เมือ่เสก
เสร็จหลวงพอ่สพุจนก็์ไดบ้อกวา่พลังของเหรยีญรุน่นี ้“แรงมาก” 

    

พธิพีทุธาภเิษกเหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตร ์(พธิสีดุทา้ย) 
 
11 ธ.ค. 2558 เวลา 19.29 น. นีเ่ป็นเหรยีญรุน่ประวัตศิาสตรจ์รงิๆ เพราะเป็นเหรยีญแรกทีม่กีารน า
เหล็กไหลวชัรธาต ุชอ่ทพิยเ์งนิยวง และสรุยิันราชา น ามาหลอมรดีและป๊ัมเป็นเหรยีญเนือ้ลว้นๆ 
ขึน้มาเป็นครัง้แรก (ในอดตีมแีตก่ารน ามาหลอ่เป็นองคพ์ระ) และเหรยีญนีเ้ป็นเหรยีญทีห่ลวงป๋าทา่น
ตัง้ใจท าใหเ้ป็นพเิศษเพือ่เป็นของขวญัใหแ้กท่กุทา่นทีม่าท าบญุสรา้งพระมหาเจดยี ์   เป็นเหรยีญ
เดยีวทีท่า่นตัง้ใจเสกและอัดพลังลงไปเพือ่ใหเ้หรยีญนีม้อีานุภาพสงูสดุ   เป็นเหรยีญเดยีวทีท่า่น
อธษิฐานจติครอบคลมุถงึภัยจากอาวธุนวิเคลยีรอ์กีดว้ย   ผมเชือ่วา่เหรยีญรุ่นนีจ้ะเป็นเหรยีญทีแ่รง
ทีส่ดุเหรยีญหนึง่ของไทยครับ 

    



    

ในพธิไีดม้กีารอาราธนาพระเถราจารยผ์ูท้รงคณุเฉพาะดา้นมารว่มปลกุเสกคอื หลวงพอ่อฏิฐ ์(พระครู
โสภติวริยิาภรณ์) วดัจฬุามณี อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม และพระอาจารยอ์อ๊ด (พระครปูลดั
อทิธพิล) วดัสายไหม อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี  

“ตัง้แตป๋่าปลกุเสกมารุน่นี ้(เหรยีญหลวงป๋า 2558) ถอืวา่นานมาก   ป๋าเดนิวชิชาตลอดแมแ้ตน่ั่งรถ
ไปธรุะ   วา่งก็ท าไมห่ยดุ   แลว้ทีส่ าคัญเราก็เชญิทา่นทีเ่กง่เฉพาะทางดา้นมหาอดุมาชว่ยดว้ย  เรา
เองก็เต็มทีแ่ลว้   มทีีอ่ ืน่มาเสรมิอกียิง่ดใีหญแ่ลว้เนือ้ก็ส าคัญทกุเนือ้  นีเ่ป็นอยา่งนีเ้ขา้ใจป่าว” 

วนันีเ้วลาประมาณ 13.30 น. หลวงป๋าทา่นก็ยังคงเสกเหรยีญของทา่นตอ่ไปอกี 

หลังจากผา่นพธิใีหญไ่ปแลว้เมือ่คนืนี ้วนันี ้(12 ธ.ค. 58) ทา่นก็ยังคงท าวชิชาเสกเหรยีญของทา่น
ตอ่ไปอกี เป็นการเสกเดีย่วในกฏุขิองทา่น ทา่นบอกวา่เพือ่ใหล้กูศษิยข์องทา่นไดพ้ระทีด่ทีีส่ดุไปใช ้
รุน่นีเ้ป็นรุน่ประวตัศิาสตรห์ลายอยา่งคอื เป็นเหรยีญเนือ้เหล็กไหลครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์ออกมา 
2 แบบใหเ้ลอืกทัง้รุน่กลมและรุน่ร ีหลวงป๋าเสกใหม้ากเป็นพเิศษ (จนบัดนีก็้ยังไมเ่สร็จ) มกีาร
อธษิฐานครอบคลมุถงึภัยจากอาวธุนวิเคลยีรเ์ป็นครัง้แรก ทา่นบอกวา่ในชว่งเสกพระครัง้นีท้า่นได ้
เกดิความรู ้(ญาณทัศนะ) ในเรือ่งการเสกพระใหศ้ักดิส์ทิธิข์ ึน้มาหลายอยา่ง 

       

รับเหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตรก์ันไดแ้ลว้นะครับ ทางวดัเปิดใหร้ว่มบญุสรา้งพระมหาเจดยีแ์ละ
รับพระรุน่ประวตัศิาสตรน์ีไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่13 ธ.ค. 2558 เป็นตน้ไป 

 



บันทกึไวก้ันลมื 

 

หลายคนสงสยัวา่ในวันพธิพีทุธาภเิษกใหญข่องเหรยีญหลวงป๋ารุน่ประวตัศิาสตร ์    มเีกา้อีต้ัง้อยู ่2 
ตัว ปดูว้ยผา้ขาวตัง้ไวท้ีข่า้งหลวงป๋าตัง้อยูว่า่งๆ โดยไมม่ใีครเขา้ไปน่ัง     ผมขอบอกเองวา่เกา้อี ้2 
ตัวนี ้   ตัวทีอ่ยูด่า้นขวามอืของหลวงป๋าก็คอืเกา้อีข้องทา่นพอ่พระอนิทรจ์อมเทพแหง่สวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์  ทา่นมาร่วมเสกเหรยีญชดุนีใ้หเ้ป็นพเิศษเพือ่การป้องกันภัยทัง้หมด ทัง้บนดนิ ในน ้า และ
ในอากาศ  รวมถงึภัยสงครามและภัยจากอาวธุนวิเคลยีร ์

สว่นเกา้อีท้างซา้ยมอืของหลวงป๋านัน้เป็นเกา้อีข้องทา่นทา้วเวสสวุรรณ   หนึง่ในทา้วจตโุลกบาลทัง้
สี ่   ทา่นก็มเีมตตามารว่มปลกุเสกใหเ้ป็นกรณีพเิศษเชน่กัน    เพราะทา่นเป็นจา้วแหง่สมบัตโิชค
ลาภและการดแูลสมบตัขิองแผน่ดนิ     นอกจากนัน้ทา่นยังเป็นเจา้แหง่ยักษ์และภตูผิตีา่งๆ เพือ่การ
คุม้ครองป้องกันภัยจากวญิญาณรา้ยและผเีกเรอันธพาล    เหรยีญรุน่นีจ้งึเป็นเหรยีญรุน่พเิศษทีท่า่น
มหาเทพทัง้สองไดม้เีมตตามาเสกไวใ้หพ้วกเรา   ขอใหน้ าไปใชน้ะครับอยา่เอาไปเก็บไวใ้นตูเ้ฉยๆ 

จะไมม่กีารป๊ัมเหรยีญหลวงป๋าขึน้มาเพิม่เตมิอกีแลว้นะครับ 
วนันีผ้มไดใ้หช้า่งเขาเอาบล็อคไปยงิเลเซอรเ์ป็นเลข 2 ไทย (ยงิกลับดา้น) ทัง้บล็อคเหรยีญรแีละ
กลม ยงิตรงบรเิวณทีเ่คยตอกโคด้ตัวนะ ดังนัน้หากมกีารน าบล็อคนีไ้ปใชอ้กีก็จะตอ้งมเีลข 2 ปรากฏ
อยูบ่นเหรยีญ (ถา้มกีารน าไปใชใ้นอนาคต) แบบของเหรยีญจงึไมม่ทีางเหมอืนเดมิแน่นอนเพราะจะ
มเีลข 2 ปรากฏอยูท่ีห่นา้เหรยีญ รับทราบพรอ้มกันนะครับ...สบายใจไดไ้มม่กีารเสรมิแน่นอน 

   



ขอแนะน าเหรยีญทีก่รมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิท์า่นมาชว่ยเสก...เนือ้ทองทพิย ์

ผมไดย้นิมาอกีทนีะครับวา่ตอนทีห่ลวงป๋าทา่นจัดพธิพีทุธาภเิษกเหรยีญหลวงป๋า 
รุน่ประวตัศิาสตรน์ี ้นอกจากหลวงป๋าทา่นจะทลูเชญิทา่นพอ่พระอนิทรก์ับทา่นพอ่
ทา้วเวสสวุรรณมารว่ม เสกแลว้ ในพธิดีังกลา่วยังมผีูเ้ห็นทา่นกรมหลวงชมุพรเขต
อดุมศักดิต์ามเสด็จมากับทา่น ทา้วเวสสวุรรณดว้ย ผมยังแปลกใจเลยวา่ทา่นทัง้
สององคน์ีม้คีวามเกีย่วขอ้งสนทิสนมกันมาไดอ้ยา่ง ไร โดยเฉพาะเหรยีญเนือ้ทอง
ทพิยนั์น้ ทา่นกรมหลวงชมุพรทา่นโปรดเป็นพเิศษ ใครนับถอืทา่นกรมหลวงชมุพร
ก็น่าจะเก็บเหรยีญรุน่นีไ้วบ้า้งนะครับ 

------------------------------------------------- 
เหรยีญหลวงป๋าศักดิส์ทิธิจ์รงิ ไดแ้สดงบญุฤทธิใ์หค้ณุเกา้ (ปรชีา) ไดป้ระจักษ์ 

10 ธ.ค. 2558 คณุเกา้ (Preecha Ekaranpong) ไดเ้ลา่ไวว้า่....เดอืนทีแ่ลว้ 
(พฤศจกิายน 2558) ไปกราบพระทีว่หิารกลางน ้า (วนัเสาร)์ ไมม่ใีครเลย มแีค่
ผมกับหลาน ... เมือ่เขา้ไปถงึก็กราบพระ ... อยู ่ๆ รูส้กึวา่ มสี ิง่ศักดิส์ทิธิเ์ตมิ
บญุเขา้มาทีศ่นูยก์ลางกายทลีะดวง ๆ ไมห่ยดุ ... จงึหันไปถามหลานวา่ รูส้กึ
อะไรมัย้ ... หลานบอกวา่ มอีะไรไมรู่เ้ขา้มาในทอ้ง (เป็นหลานของเพือ่น เพิง่
เขา้วดัหลวงพอ่สดฯ เป็นครัง้แรก) 

ตอนนัน้ ผมเขา้ใจวา่สิง่ศักดิส์ทิธิใ์นวหิารกลางน ้าคงเมตตาเตมิบญุให ้ 2-3 วันตอ่มาพระครอูาทรฯ 
โพสตร์ปูหลวงป๋า ท าวตัรเย็นทีว่หิารกลางน ้า แลว้มเีหรยีญนีว้างท าวชิชาอยูข่า้ง ๆ ... ผมจงึถงึบาง
ออ้ วา่เป็นเพราะพระรุน่นี้นีเ่อง ทีเ่ตมิบญุใสด่วงธรรมทลีะดวง ๆ แบบไมห่ยดุ ... ซึง่ตอนทีเ่ห็นภาพ
เหรยีญทีโ่พส ก็ยังเตมิบญุใหอ้กี ... ขนาดอยูท่ีบ่า้น และยังไมม่เีหรยีญนี ้ยังแรงขนาดนีเ้ลย 

ความรูส้กึแบบนี ้ผมไมเ่จอมาหลายปีแลว้ครับ ... ประทับใจเหรยีญรุน่นีม้าก (ตอนนี้ก็ยังรูส้กึได)้..... 

----------------------------------------------- 
ความเห็นของคณุศศวิมิล วมิลศศ ิ  

13 ธ.ค. 58  ไดรั้บเรยีบรอ้ยคะ   สิง่แรกทีส่มัผัสมาไวก้ับมอืแรงมากคะ่  วางไว ้
บนฝ่ามอือานุภาพของเหรยีญแผก่ับมอืเหมอืนรัศมเีป็นวงกวา้งๆ กระจายออก 
ประมาณ 2 -3 ชม. รัศมก็ีหายไป (เพราะขบัรถไปดว้ย จงึน าทา่นเก็บตามเดมิ) 
อนุโมทนาสาธ ุกับพีอู่ด๋ว้ยคะ่   เป็นตน้ทางน าทางบญุสรา้งมหาเจดยีแ์ลว้ไดรั้บ
เหรยีญประวตัศิาสตรม์าครอบครอง   ความรูส้กึประทับใจสดุๆ คะ่ 

----------------------------------------------- 

คณุ Jaisai Stopmind เลา่ไวว้า่ 

12 ธ.ค. 58 หลังเสร็จพธิหีลวงป๋าเดนิไปเขา้หอ้งน ้าและออกมาสง่อาจารยก์ติติ
ศักดิ ์แสงชืน่ถนอม (ศษิยค์นส าคัญคณุยายครฉูลวย สมบัตสิขุทีห่ลวงป๋าเชญิมา
อธษิฐานจติดว้ย) พดูวา่ "เหรยีญรุน่นีแ้มแ้ตปื่นก็ท าอะไรไมไ่ด"้ 
อาจารยก์ติตศิักดิต์อบวา่ "แน่นอนครับ ผมไดส้ง่วชิชาเขา้พระนพิพานเป็น
เรยีบรอ้ยแลว้" 
หลวงป๋าบอกวา่ "เออ ดีๆ " แลว้หัวเราะชอบใจแบบมคีวามสขุครับ   

----------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/preecha.ekaranpong
https://www.facebook.com/jaiyud?fref=ufi


อ.เมฆฉาย ญาณทพิย ์  12 ธ.ค. 58 
 
20:50    ใชค่รับเหรยีญวชัรธาต.ุ..ลองดทูีตู่ข้ ึน้หัวเลย 
20:51    ปรับธาตไุดด้มีากๆ 
20:54    ครับ..แตท่ีอ่ดัแน่นๆ คอืพลังทางจติครับสวา่ง..พรอ้มฉัพพรรณรังส ี      
ครบครับ 
20:56    เดีย๋วผมรอเก็บเงนิไปบชูาเหรยีญวชัรธาตคุรับ  ถา้ไมห่มดกอ่น 

---------------------------------------------- 

คณุ Nathdha Phanich  17ธ.ค. 58 

น่ังสมาธเิมือ่คนืดมีากๆ คา้าา แรงมากๆ จรงิๆ คะ่พีอู่ ๋ มหีลายๆ อยา่งเกดิขึน้ภายใน

สมาธ ิ มหัศจรรยม์ากๆๆๆๆ รูไ้ดด้ว้ยตัวเอง  เป็นของละเอยีด   การันตวีา่...... พลัง

ทา่นแรงมากๆ เหนอืค าบรรยาย 

--------------------------------------------------- 

                          

--------------------------------------------- 
 
 

https://www.facebook.com/nathdha?fref=nf


คณุศร สทิธโิชค  25 ธ.ค. 58 
 
หลังจากท าบญุรับพระมา ก็ไดล้องอธษิฐานกับพระตามหลักวชิชา อธษิฐานเรือ่ง
หนา้ทีก่ารงานครับ ปรากฏวา่ส าเร็จ เห็นผลเร็วมาก เพยีงแคว่นัสองวนัเอง 
ตรงตามถอ้ยค าทีอ่ธษิฐานทกุอยา่ง 
 

--------------------------------------------- 

คณุ Aungkool Anan  27 ธ.ค. 58 

เหรยีญรุน่นีข้องหลวงป๋ามศีษิยส์ายหลวงพอ่ฤษีลงิด าไดจั้บเหรยีญ  แลว้บอกวา่มี
พลังมหาศาลจรงิๆ   ใครยังไมม่ตีอ้งรบีหาแลว้ครับ 

------------------------------------------- 
คณุ ประสทิธิ ์ชา่งไฟฟ้า  30 ธ.ค. 58 
เจอประสบการณ์ตรงกับตวัเองครับ เหรยีญหลวงป๋า วดัหลวงพอ่สด อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี  รถ 
(มอเตอรไ์ซค)์ ของผมชนประสานงากับรถเกง๋ รถผมพังยับไมส่ามารถซอ่มได ้แตผ่มมแีคร่อยถลอก
ตามขา และฟกช ้านดิหน่อย   รอดตายครัง้นีเ้พราะบารมหีลวงป๋าคุม้ครองจรงิๆ ครับ 

     

-------------------------------------------- 
คณุรุง่ชยั พรพรรณรัตน ์(คณุตี)๋  6 ม.ค. 59 

“ขอบคณุครับพีอู่ ๋  พีช่ายของผมเอาคาถาทีอ่ยูห่ลังเหรยีญ (บารม ี30 ทัศ) สวด
แลว้ก็เอาองคพ์ระตัง้ทีศ่นูยก์ลางกาย  อธษิฐานขอพร  ปรากฎวา่ขายของดมีากจน
มเีงนิไปบชูาเหรยีญเหล็กไหลวชัรธาตหุนา้กากทองค า  และขายดจีนใหผ้มเอา
เหรยีญนีไ้ปใสต่ลับทองครับ  และเมือ่วนัอาทติยท์ีผ่า่นมาผมก็มโีชคถกูรางวลัเลข
ทา้ย 2 ตัว งวดวนัที ่17 มกราคม 2559 อกี 13 ใบ” 

 

-------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/aungkool.anantaburi?fref=ufi


Teerasak Boynoi Thaikasam  2 ม.ีค. 59 

วนันีม้พีีท่ีรู่จั้กกันแกปฏบิตัธิรรมสมาธดิทีางสายวดัป่า  และมสีมัผัสพเิศษเกีย่วกับพลังของพระ
เครือ่ง   เขาขอดแูละจับพลังของเหรยีญทีผ่มคลอ้งประจ า    แกบอกวา่เหรยีญมพีลังแรงดมีาก    
แกไมรู่ห้รอกวา่เป็นพระอะไร  พระแทห้รอืเก ๊ แตม่พีลังดมีากทัง้ 3 องค ์ 
 

   
 
พระเลีย่มทองและเหรยีญกลม มพีลังทางรอ้น คอื พทุธคณุดา้นอ านาจ วาสนา บารม ีอยูย่งคง
กระพัน  แคลว้คลาดปลอดภัย  มหาอดุ 
สว่นพระสขีาว มพีลังทางเย็น คอืพทุธคณุดา้น  เมตตามหานยิม  รักใคร ่ ท ามาคา้ขายด ี 
    - พระเลีย่มทอง (พระของขวญัวดัปากน ้า) 
    - เหรยีญกลม (เหรยีญหลวงป๋า) 
    - พระสขีาว (รุน่เทพนมิติ) 

-------------------------------------------------- 

ตาเอร๋อดตาย 

อบุัตเิหต ุเป็นสิง่ทีย่ากตอ่การควบคมุและไมรู่ว้า่จะเกดิขึน้เมือ่ไหร ่และถา้เลอืกไดเ้ราคงไมอ่ยาก
เจอ เหตเุกดิเมือ่ประมาณ 6 โมงเย็นกวา่ (29 ก.พ.59)  ตาเอข๋ีร่ถจักรยานยนตจ์ะกลับบา้นทีก่ทม.
เจอรถระบะตดัหนา้ ตาเอเ๋บรคกะทันหัน ปรากฎวา่ลม้ ตาเอเ๋ลอืกทีจ่ะทิง้รถเพือ่ประคองตัวเองกอ่น 
ถงึจะบอกวา่ขีช่า้ ๆ ( ไมเ่ชือ่หรอกวา่ชา้ เพราะรูจั้กนสิยัตาเอด๋ ี) ตาเอเ๋ป็นคนทีรั่กรถมาก แตเ่ชือ่วา่
ยังนอ้ยกวา่รักตัวเอง  จงึเลอืกจะทิง้รถ ไมง่ัน้แรงกระชากตอ้งท าใหต้าเอบ๋าดเจ็บกวา่นีเ้ป็นแน่ 

 

ชาวบา้นแถวนัน้ไดม้าท าการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ ใหต้าเอถ๋อดเสือ้ ตา่งรอ้ง...ห.ู...คลอ้งพระขนาดนี้
นีเ่อง ถงึไดร้อด อาการท่ัวไปเมือ่ตรวจละเอยีดพบวา่ไหปลารา้หัก นอกนัน้ก็ระบม ปวดเนือ้ตัวบา้ง
รอดตายอยา่งปาฏหิารยิ ์

------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000670328003


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


