
การสร้างเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิรุ่น “เสก 100 วัน”   
โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธ์ิ (อู๋)  27 ธ.ค. 2559 

เพื่อเป็นทีร่ะลึกในการสร้างรปูหล่อ “หลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ” ขนาด 90 นิ้วถวายแก่วัดหลวงพ่อสด  ซึ่งเป็นพระเหล็กไหลทีห่ล่อ
ข้ึนด้วยเหล็กไหลช่อทพิย์เงินยวงใหญท่ี่สุดในโลก  เหรียญทีจ่ะสร้างนี้ได้กำหนดแบบไว้คร่าวๆ คือ ต้องมรีูปครึ่งองค์ของหลวงพอ่สด
ที่ด้านหน้าเพือ่ใหรู้้ว่าเป็นเหรียญอะไร   ส่วนด้านหลังก็ตั้งใจออกแบบมาโดยใช้รูปหล่อหลวงพ่อสดเตม็องค์นัง่อยู่บนองค์ฌาน (เขียง
กลม) เหมอืนกับที่ได้ปั้นท่านหลอ่ท่านข้ึนมา  แตท่ี่ใต้องค์ฌานก็เป็นรูปจักรซ้อนอยู่ข้างใตซ้ึ่งจะเหมือนกับในส่วนทิพยล์ะเอียด  
รูปแบบนี้ยังไมเ่คยมีใครทำออกมาก่อน  ครั้งนี้จงึเป็นครั้งแรกที่จะมีการทำรปูองค์พระนั่งซ้อนอยูเ่หนอืจักร 

นอกจากจะมรีูปหลวงพ่อสดแล้ว  ผม (อู๋) ยังต้องการที่จะใสรู่ปท่านเทพที่มาช่วยเหลือวัดหลวงพ่อสดในการสร้างพระมหาเจดีย์  เช่น 
ท่านพระอินทร์  พระวิษณุกรรม  ท่านท้าวเวสสุวรรณ  และท่านพญานาค เป็นต้น  เพื่อเป็นการสำนึกในพระคุณทีท่่านเทพเหล่าน้ี
มาช่วย  โดยจะเรียกรวมๆ กันว่ากลุม่ของท่าน “เทพอปุถัมภ์”  

  

18 ธ.ค. 2559 ผมเพิ่งประกาศว่าจะสร้างเหรียญหลวงพอ่สดดีไหม ตอนนี้มีท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม (แต่ประสงค์จะออกเงิน) 
บอกมาว่าเขาจะขอปิดยอดการสร้างเหรียญนี้เอง ให้ผมระดมทุนสร้างเหรียญนี้ได้เลย ได้เงินเข้ามาเท่าไหรเ่ขาจะปิดยอดบุญนี้ใหเ้อง
ในงบ 1 แสนบาท เพือ่ให้เหรียญหลวงพอ่สดรุ่น "เสก 100 วัน" นี้อุบัติข้ึนมาในโลก....ใครอยากร่วมบุญสร้างเหรียญหลวงพ่อสด
มงคลเลิศฤทธ์ิกส็่งเงินเข้ามาได้เลยครับ 

เขาว่าการสร้างพระไม่ว่าพระจะองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ก็ได้บญุมหาศาลเหมือนกัน เพราะเป็นบุญในการค้ำชูสืบต่อพระศาสนาโดยตรง 
โดยหากผมมเีงินต้ังต้นในการสร้างเหรียญนีส้ัก 1 แสนบาทผมก็จะทำ 

ดังนั้นถ้าใครอยากร่วมบุญเพื่อสร้างเหรียญหลวงพ่อสดซึ่งทางวัดหลวงพอ่สดไมม่ีเหรียญรปูของท่านมานานแล้วก็ให้ร่วมบุญเข้ามา  
การสร้างพระของผมนั้นผมทำเพือ่ถวายวัดเอาบุญ  ดังนั้นใครที่ร่วมบุญเข้ามากจ็ะไม่ได้เหรียญนี้นะครบั อยากได้เหรียญก็ต้องไป
ทำบุญเอาเหรียญกันอีกท ี

เหรียญรุ่นนี้จะไมร่ีบออก คือทำเสร็จแล้วจะขอใหห้ลวงป๋าเสกกันนานเลย  จะเป็นเหรียญรุ่น "เสก 100 วัน" เอาใหเ้ป็น
ประวัติศาสตร์ว่าเป็นรุ่นทีเ่สกนานที่สุด ทำเสร็จอกี 4-6 เดือนค่อยออกให้ทำบุญครับ 

เมื่อผมคิดจะทำเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ โดยตั้งใจว่าจะใสรู่ปท่านเทพอุปถัมภ์ของวัดลงไปเพื่อเป็นประวัติศาสตร์   ผมไม่
คิดเลยว่าจะมีท่านเทพและครูบาอาจารยอ์ีกหลายท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกบัวัดหลวงพ่อสด  หลวงป๋าท่านบอกกับผมว่าทีผ่มจะต้องใส่
เข้าไปเพราะสำคัญมากก็คือ  หลวงปูเ่ทพโลกอุดร หลวงพ่อพระอปุคุต  และท่านนันโทปนันทะนาคราช   เพิ่มเตมิจากทีผ่มใสล่งไป
แล้วคือ   ท่านพ่อพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ   ท่านท้าวเวสสุวรรณ   พระวิษณุกรรม  ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์  และทา่นพญาครุฑ  
แบบเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิรุ่นเสก 100 วันน้ี   เมื่อแกะเป็นเหรียญออกมาแล้วคงจะสวยอลังการ์มาก  และคงจะเป็นงาน
สุดท้ายของผมแล้ว   ผู้ที่มาช่วยผมทำอาร์ตเวิร์คแบบเหรียญนีก้็คือคุณน้องลูกแก้ว มรกต เจ้าเก่านั่นเอง 



  

นี่คือรูปปราสาททำวิชชาของหลวงพ่อสด 

หลวงพอ่สดท่านลงมาเพือ่เผยแพร่วิชชาธรรมกาย และเปิดเผยเรื่องของพระนิพพานที่ยงัไม่เคยมีใครสามารถใหร้ายละเอียดได้มา
นานกว่าพันปี พอหลวงพ่อสดท่านเปิดเผยเรื่องที่ไม่มีคนรู้กท็ำให้เกิดการตื่นเต้นกันมากในหมูผู่้ปฏิบัติธรรม พวกทีเ่อาแต่เรียนก็
ออกมาต่อต้านท่านเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีในตำรา (ขาดช่วงไป) ผู้ทีป่ฏิบัติธรรมเมื่อทำตามก็เข้าไปรู้เห็นตามท่านได้ เป็นการเปิดของที่
คว่ำให้หงายข้ึนมา 

ในรูปจะเห็นว่าหลวงพ่อสดท่านน่ังอยู่ตรงกลาง โดยมหีลวงพ่อภาวนาและหลวงป๋านั่งขนาบอยู่ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เพื่อแสดงให้
เห็นว่าทั้งหลวงพ่อภาวนาและหลวงป๋าท่านได้ช่วยหลวงพ่อสดเผยแพร่และสืบตอ่วิชชาธรรมกายนี้ให้กว้างขวางออกไปทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ....ปจัจบุันนี้ก็เหลือแต่หลวงป๋าเพียงองค์เดียวที่ยังทำหน้าที่นี้อยู ่

ผมทำรูปปราสาททำวิชชาน้ีข้ึนมาเพื่อใส่ลงไปในเหรียญ "หลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ" รุ่นเสก 100 วัน และเพื่อเป็นเกียรตปิระวัติ
บันทึกเอาไว้ถึงคุณงามความดีในการเผยแพร่วิชชาธรรมกายของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้ง 3 องค์ 

  
วันน้ี (6 ม.ค. 2560) ได้เข้าไปบรีฟรายละเอียดของเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ รุ่นเสก 100 วัน ให้ช่างอู๊ดคนแกะบล็อคเหรียญ
ฟัง 

พอช่างเห็นรูปแบบเหรียญกร็้องเลยว่า "เอางานยากมาใหผ้มอีกแล้ว"    มันก็ยากจริงๆ อย่างที่ช่างพูดน่ันแหละ    เหรียญอะไรมรีูป
เป็น 10 เลย 555    ค่าทำบล็อคแพงหน่อยแต่เราจะไดผ้ลงานฝากไว้ในพระศาสนา   คุ้มกว่าทำเหรียญถูกๆ แล้วไม่มีคุณค่าอะไร   
ผมจะสร้างเหรียญให้สวยโดดเด่นเป็นหนึ่งไมเ่หมือนใคร 

ครั้งนี้ดีใจมากที่ได้ใส่ครบูาอาจารย์และท่านผู้มีอปุการะคุณเข้าไปหมดเลย  ในเหรียญนี้เหรียญเดียวมทีั้งหลวงพอ่สด หลวงปู่เทพโลก
อุดร หลวงพ่อพระอปุคุต หลวงพอ่ภาวนา หลวงป๋า (ในปราสาททำวิชชา) พระอินทร์ (ทรงช้างเอราวัณ) ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ท่านนันโทปนันทะนาคราช ท่านหมอชีวก พระวิษณุกรรม และท่านพญาครุฑ    ถ้าไม่ใช่ผมเช่ือว่าช่างอู๊ดคงไม่รับงานนี้เพราะสัง่
จำนวนเหรียญน้อยแตง่านทำบล็อคยาก 

ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้สร้างรปูหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงพ่อพระอุปคุตให้กบัวัดหลวงพ่อสด     และครั้งนี้จะเป็น
ต้นแบบในการสร้างรปูหลวงพ่อสดทีท่่านจะตอ้งนั่งบนองค์ฌาน  โดยมีจักรแก้วรองรับอยู่ใต้องค์ฌานอกีท ี

งานแกะเหรียญหลวงพ่อสด รุ่นเสก 100 วัน นับว่าเป็นงานแกะที่ยากทีสุ่ดช้ินหนึ่ง งานนีง้านเดียวเหมือนต้องแกะเหรียญ 6-7 
เหรียญรวมกัน...ช่างบ่นแล้วบ่นอีกแต่ก็ยังทำงานต่อ เกือบเสร็จแล้วครับ (ขอใหท้่านพระวิษณุกรรมมาช่วยแกะด้วยนะครบั) 



     
11 สิงหาคม 2560 
เริ่มเตรียมทำแผ่นปั๊มเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วันแล้ว ในภาพช่างนำชนวนที่เหลือจากการหลอ่องค์หลวงพอ่สดมาหลอมเพือ่
จะรีดเป็นแผ่น  

    

เหรียญทีห่นาทีสุ่ด เบอร์ 5 
ดูความหนาของเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วันซิครับ เปน็เหรียญทีห่นาทีสุ่ดของประเทศไทยเลย เมือ่เทียบกบัเหรียญทั่วไปจะ
หนากว่าเป็น 2 เท่า การทำแผ่นปั๊มและข้ันตอนในการปั๊มจึงต้องทำเป็นพิเศษ ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการทำเหรียญทั่วไป แต่ผมก็ยอม
จ่ายเพื่อให้ได้เหรียญที่ดีทีสุ่ดไว้ในพระศาสนา 

   
12 สิงหาคม 2560 ในที่สุดก็เริ่มการปัม๊เหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิเนื้อช่อทพิย์เงินยวง รุ่นเสก 100 วันแล้ว งานออกมาสวย
มากได้ดั่งใจ 



  
 
ปั๊มเนื้ออัลปาก้าออกมาแล้ว สวยงามมาก เนื้ออัลปาก้านี่แหละแข็งแกร่งสุดๆ 

  

วันน้ี (14 ส.ค.60) ได้เนื้อทองแดงเพิ่มมาอกี 1 เนื้อ สวยงามไม่แพ้กัน  

  
 
ในที่สุดก็ปัม๊ออกมาแล้ว เหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ เนื้อช่อทิพย์เงินยวง (เนื้อองค์พระ) เหล็กไหลสามกษัตริย์ ช่อทิพย์เงินยวง 
สุริยันราชา และทองปลาไหล เป็นเหรียญหนึง่เดียวในโลก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดสร้างข้ึนมา งดงามและทรงคุณค่าที่สุด 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668416523192549&set=pcb.1668416826525852&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668416523192549&set=pcb.1668416826525852&type=3


 

นี่คือเหรียญเนือ้เหลก็ไหลช่อทิพย์เงินยวง (เนื้อองค์พระ) รุ่นหน้ากากทองคำ  

เดิมช่างแจง้มาว่าค่าทำเหรียญละ 340 บาท ช่างขอแก้ไขราคาเป็น 1,640 บาทต่อเหรียญ เพราะราคาเดิมที่ให้มายงัไม่ได้รวมราคา
ของทองคำ ดังนั้นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึนมา อาตมาจงึจำเป็นต้องลดจำนวนเหรียญรุ่นหน้ากากทองคำจาก 50 เหรียญเหลือ
เพียง 20 เหรียญ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึนมาจาก 158,000 บาท เป็น 161,950 บาท งบค่าทำเหรียญเพิ่มมาอีก 3,950 บาท  

 

ในที่สุดช่างกร็ีดแผ่นเหล็กไหลสรุิยันราชาและทองปลาไหลได้แล้ว คงจะปั๊มออกมาได้ไม่กีเ่หรียญ แต่ก็ยังดกีว่าไม่มีเลย 

 

สรปุว่าเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วัน จะมเีนื้อเหล็กไหลทองปลาไหลเพียง 11 เหรียญ (เหรียญแตกตอนตอกโค้ดไป 3 เหรียญ 
เหลือใหท้ำบุญเพียง 8 เหรียญ) และเนื้อสรุิยันราชา 13 เหรยีญ ช่างเขาทำออกมาได้เพียงเท่านี้ ใครอยากได้เอาไปบูชากน็่าจะจอง
กันไว้ก่อน 



 

 

เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน เนื้อทองคำหนัก 2 บาท สวยเลอค่ามากๆ สร้างจำนวน 1 เหรียญ 

  

งานสร้างเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิครัง้นี้ใช้งบประมาณทั้งหมด 163,300 บาท (ไม่รวมค่าเหล็กไหล) งานนีจ้ะสำเรจ็ลงไม่ได้
หากไม่มเีจ้าภาพใหญ่ทำบญุเข้ามาด้วยกันคือ 

1. คุณอรศรี - อรณี - พรพิมล ตันติเมธ จำนวน 73,000 บาท 
2. หลวงป๋า  จำนวน 41,000 บาท 
3. พระทวีวัฒน์ วรวฑฺฒโน - ลักษมี เติมฤทธ์ิ และญาติมิตร จำนวน 47,950 บาท 

และเพือ่นๆ อีกหลายท่านที่ร่วมบุญเข้ามาด้วยกัน  ขออนุโมทนาบุญทกุท่านด้วยครับ 



 
 
คุณ Sopanut Khanthong ทำรูปเหรียญด้านหลังมาให้ ชัดเจนดี ขอบคุณมาก 

 
หลวงป๋าเริ่มเสกเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ รุ่นเสก 100 วันแล้ว ตั้งแต่คืนวันที่ 23 สิงหาคม 2560  ในภาพท่านให้นำกลอ่ง
พระมาไว้อยู่ข้างๆ ตัวท่านในวิหารกลางน้ำของวัดหลวงพ่อสด 

   

https://www.facebook.com/sopanut33


 
วันน้ี (1 ก.ย. 60) หลวงป๋าท่านเสกเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิรุ่นเสก 100 วัน มาเป็นวันที่ 7 แล้ว เหรียญนี้หลวงป๋าท่านเน้น
ให้ผู้ทีม่ีไว้ในครอบครองจงมจีิตใจใฝ่ในธรรม ทาน ศีล ภาวนา ใครคิดผิดเห็นผิดก็ขอให้พระช่วยพลกิธาตุพลิกธรรมให้กลบัมาเป็น
สัมมาทิฐิ น่าจะเป็นเหรียญเดียวในประเทศไทยที่มกีารอธิษฐานเสกแบบนี้ 

วันน้ีอาตมาก็ได้กำหนดจิตอาราธนาทูลเชิญสมเดจ็พระปฐมบรมศาสดา   ซึ่งเป็นพระพทุธเจ้าพระองค์แรกต้นธาตุต้นธรรมของโลก 
พระพุทธเจ้าสมณโคดม พระพุทธเจ้าเมธังกโร พระพทุธเจ้าพระอรหันตขีณาสพเจ้าทั้งลับทั้งเปิดเผยทกุๆ พระองค์ หลวงปู่เทพโลก
อุดร หลวงพ่อพระอปุคุต หลวงพอ่สดวัดปากน้ำ หลวงพอ่ภาวนา ปูฤๅษีนารอด ปู่ฤๅษีนาลัย ปูฤ่ๅษีตาไฟ ปู่ฤๅษีปลัยโกฏิ ตลอดถึงพระ
อรหันต์อภิญญาโบราณทีเ่มืองแก้วเวหาและภูเขาควายทุกๆ พระองค์ หลวงปู่สงิหท์ี่ภูเขาควาย หลวงปูส่รวง ขอใหทุ้กท่านได้โปรดมี
เมตตามาอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญนี้ใหม้ีความศักดิ์สิทธ์ิและอานุภาพสงูทีสุ่ดในแผ่นดิน ให้มอีานุภาพเป็นหนึ่งไมม่ีสอง 

เพราะอาตมาตั้งใจสร้างด้วยจิตอันบรสิุทธ์ิเพื่อไว้สืบทอดพระพุทธศาสนา ต้องการให้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ศักดิส์ิทธ์ิเป็นที่พึ่งทีร่ะลึก
ได้จริง มีอานุภาพจรงิ อธิษฐานสำเรจ็ใช้ได้จรงิ พอกำหนดจติเสร็จกเ็กิดอาการขนลกุขนพองอย่างแรง ปีติเกิดอยู่นานไมย่อมหยุด 
จนกลบัมาที่กุฏิแล้วปีติก็ยงัไม่ยอมหยุด แม้ขณะที่พิมพ์ตอนนี้ขนก็ยังลุกอยู่เลย...ตอนขณะเดินกลับกุฏิก็ได้พบเจอกบัพระที่ได้
ธรรมกายอีกท่านหนึ่งมากระซิบอกีแล้ว "เหรียญนี้ดีจรงิๆ นะ"   

 
ราคาบูชาเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ ให้เป็นที่ระลึกในการทำบญุสร้างพระมหาเจดีย์และบำรุงวัดหลวงพ่อสด อ.ดำเนินสะดวก 
จ.ราชบรุี (ไม่ใช่การซื้อขาย) ขอขอบคุณคุณ Sopanut Khanthong ที่ทำตารางราคามาให ้

https://www.facebook.com/sopanut33?fref=mentions


 

หลวงพอ่สดท่านมาเสกเหรียญของท่านแล้ว 

มีท่านที่ตาดีเห็นหลวงพ่อสดมาเสกเหรียญรุ่นเสก 100 วันน้ีที่วิหารกลางน้ำ ในคืนวันที่ 1 ก.ย. 2560 เขามาเล่าให้อาตมาฟังว่าเห็น
หลวงพอ่สดมาเสกเหรียญนี้ อาตมาฟังแล้วก็ดีใจแต่ไม่แปลกใจเพราะรู้ว่าอย่างไรหลวงพ่อสดท่านต้องมาเสกแน่ เพราะเหรียญนีเ้ป็น
เหรียญของท่าน ท่านก็จะต้องมาเสกแน่นอนข้ึนกับว่าจะมีใครเห็นหรอืไม่เท่านั้น เรื่องนี้อาตมาไม่ได้เห็นเองแล้วก็ไม่ได้ไปถามใคร
ด้วย เขามาเล่าให้อาตมาฟังเอง 

ในคืนวันที่ 1 ก.ย. 2560 นั้น ก็คือวันที่อาตมาเคยมาเล่าเอาไว้แล้วว่าเป็นวันที่อาตมานั่งอยู่ในวิหารกลางน้ำแล้วเกิดปีติอย่างแรงกล้า 
ขนลุกขนพองทั้งตัว เป็นปีติที่เกิดอยู่นานนับช่ัวโมงๆ ซึ่งก็คือวันที่หลวงพอ่สดท่านมาเสกเหรียญนี้นั่นเอง ท่านคงอยากใหอ้าตมา
รับทราบว่าท่านมาเสกเหรียญให้แล้วนะ...กว่าจะครบ 100 วันหลวงพ่อสดท่านคงมาเสกอีกหลายครั้ง เหรียญรุ่นน้ีอาตมาสร้างไว้
จำนวนน้อย บางรุ่นสร้างได้แค่ 8 เหรียญ ใครอยากได้ไว้บูชาขอแนะนำให้ไปจองไว้ก่อนครับ 

ปล. คือคืนวันที่อาตมาตั้งจิตอธิษฐานกราบอาราธาให้หลวงพ่อสดท่านมาอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญนี้นั่นเอง  เมือ่หลวงป๋าท่านเสก
พระผ่านไปราว 10 กว่าวัน  ก็ปรากฏว่าเหรียญเนื้อเหล็กไหลทองปลาไหลและเนื้อเหลก็ไหลสรุิยันราชาก็ได้มผีู้มาจองจนหมด  ส่วน
เหรียญรุ่นหน้ากากทองคำกม็ีผูม้าจองไว้จนเหลอือีกพียง 10 เหรียญเท่านั้น  นับเป็นครัง้แรกของวัดหลวงพ่อสดที่มกีารจองเหรียญ
โดยชำระเงินเต็มจำนวนต้ังแต่ยังเสกพระไมเ่สร็จ  เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวัดไปเลย 



  
  
วันน้ี (8 ก.ย. 2560) หลวงป๋าท่านก็มาเสกเหรียญหลวงพ่อสดเหมือนเช่นเคย  
และวันน้ีอาตมาก็ได้กำหนดจิตกราบทลูเชิญท่านพ่อพระอินทร์ ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ ท่านนันโทปนันทนาคราช ท่านกาลนาคราช 
ท่านภุชงค์นาคราช ท่านศรีสุทโธนาคราช ท่านพระวิษณุกรรม ท่านพญาครุฑ และท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขอให้ท่านมเีมตตามา
เสกเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิรุ่นน้ีใหม้ีอานุภาพเป็นหนึ่งในโลก 

พออธิษฐานจบกเ็กิดปีติขนลุกขนพองเหมือนเคย ขนาดเสร็จพิธีแล้วปีติก็ยังไม่ยอมหยุด แม้ในขณะที่พมิพ์อยู่นี้ปีตกิ็ยังไมห่ยุดเลย
ครับ....อาตมาเช่ือแน่ว่าเหรียญรุ่นน้ีต้องสุดยอดเป็นหนึ่งไม่มสีองแน่ ผูท้ี่ได้ธรรมกาย 3 ท่านแล้วทีม่าบอกอาตมาว่าเหรียญรุ่นน้ีดี
จริงๆ  หลวงป๋าท่านอายุเกือบจะ 90 ปีแล้ว เหรียญนีอ้าจเปน็รุ่นสุดท้ายที่ท่านได้เสกไว้อย่างเตม็ที ่

 
12 ก.ย.60  Baramee Raktham ได้เพ่ิมรปูภาพใหม่ 3 ภาพ   grasib@gmail.com 

https://www.facebook.com/grasib?hc_ref=ARSVrRxFAa8yquNWFO3KgTC8VGok4v0WExQC0VL9BqkgL2faEYhUvTJ-Y3w6dXSJTaM
https://www.facebook.com/grasib/posts/1695814627119405
mailto:grasib@gmail.com


วันน้ีหลวงป๋าท่านลงเสกเหรียญหลวงพอ่สดมงคลเลิศฤทธ์ิอกีครั้ง พอเสกเสรจ็อาตมาก็ได้มีโอกาสขออนุญาตท่านแกะถุงพลาสติคที่
บรรจเุหรียญแล้วหยิบเหรียญนี้ข้ึนมาดู ดูแล้วกบ็อกหลวงป๋าท่านไปว่า "สุดยอดเลยครับ เป็นเหรียญอันดบัหนึ่งเลยนะครบัหลวงป๋า" 
หลวงป๋าท่านหัวเราะชอบใจแล้วตอบกลับมาว่า "ไม่เสียแรงที่ป๋าอัดใหเ้ต็มทีเ่ลย หลวงป๋าทำใหอ้ย่างดีทีสุ่ดแล้วนะ" 

ก็อย่างที่อาตมาเคยบอกไว้ วันน้ีเพิง่ได้มีโอกาสจบัเหรียญจรงิ อาตมาก็ขอยืนยันคำเดิมว่าเหรียญนี้คือเหรียญอันดับหนึ่งไม่มีสอง ใคร
ยังไม่ได้จองก็ขอใหร้ีบไปจองเพราะบางรุ่นสร้างไว้เพียงไม่กีเ่หรียญ หมดแล้วหมดเลย อาตมากส็ร้างเหรียญรุ่นน้ีไว้เป็นรุน่สุดท้ายเพื่อ
ฝากของดีๆ  ไว้ในพระศาสนา หลวงป๋าท่านเองก็บ่นเรื่องสงัขารว่าไม่ค่อยจะดีเหมือนก่อนแล้ว 

 
13 ก.ย.60  วันน้ีอาตมาแกะเหรียญเนื้อทองแดงออกจากซองพลาสติคมาดู เหรียญจรงิงดงามมาก เนือ้หนาเก็บพลงัได้เยอะแบบ
เดียวกับแบตตอรี่ในโทรศัพท์มอืถือ หยิบขึ้นมาดกู็เกิดขนลุกขนชันข้ึนมาทันที ทีจ่รงิสีของเหรียญเขาจะออกแดงอมชมพแูต่เมื่อ
ถ่ายรูปออกมาสเีหมือนเหรียญเนือ้ทองปลาไหลเลยครับ (สีเพี้ยนไปหน่อย)  

 
เมื่อคืน (14 ก.ย.60) หลวงป๋าท่านก็ลงเสกพระเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วันตามปกต ิท่านต้ังใจเสกรุ่นน้ีมากจรงิๆ นับถึงวันน้ี
หลวงป๋าท่านกเ็สกไป 20 กว่าครั้ง แค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระรุ่นทีท่่านเสกจำนวนครัง้มากทีสุ่ดแล้ว เดี๋ยวนี้ทางวัดมเีฟซบุ๊คไลฟ์ เสกพระไป
ถ่ายทอดสดไปเห็นพร้อมกันทั่วโลก เหรียญนี้ดีจรงิ เสกจริง เห็นกันจริงๆ ตามยุคสมัยสังคมโซเชียลออนไลน์... 
 



15 ก.ย.60  เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน หาเงินทำบญุเข้าวัดได้ 3-4 แสนบาทแล้ว 

เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของวัดหลวงพ่อสดที่เหรียญยังทำพิธีปลุกเสกไม่เสรจ็ แตม่ีผู้ศรัทธามาทำการจองเหรียญและ
จ่ายเงินไว้ก่อน ซึง่เหตุการณ์แบบนี้ยังไมเ่คยเกิดข้ึน ครัง้นี้เปน็ครั้งแรกที่เหรียญยังไมเ่สร็จแตห่าเงินเข้าวัดได้แล้ว เงินทั้งหมดเป็นบญุ
กุศลล้วนๆ เพราะเข้าวัดทั้งหมด 

ตอนอาตมากำลงัสร้างเหรียญรุ่นน้ีก็มบีางคนโพสต์ข้อความเข้ามาว่า จะทำเหรียญไปทำไม ที่วัดก็มีอยู่มากมายแล้ว ถ้าอาตมาเช่ือเขา
หรือหมดกำลังใจสร้างต่อ ตอนนี้พวกเรากจ็ะไมม่ีเหรียญทีส่วยที่สุดของวัด เหรียญทีท่รงคุณค่าความศักดิ์สิทธ์ิที่สุด เป็นเหรียญอันดับ
หนึ่งในโลก แล้ววันน้ียังทำใหม้ีเงินเข้าไปสร้างพระมหาเจดีย์และบำรุงวัดอีก 3-4 แสนบาท 

และในอนาคตเมื่อหลวงป๋าท่านไมอ่ยู่แล้ว เหรียญพวกนี้แหละที่ยังจะหล่อเลี้ยงวัดให้อยู่ได้อีก เคยคิดกันบ้างไหม ต่อไปเมือ่คุณคิดจะ
สร้างเหรียญก็สร้างไม่ได้เพราะคนเสกไม่อยู่แล้ว 

การทำงานเพื่อพระศาสนา เราจึงต้องมีจิตใจมั่นคงไมร่วนเร อะไรที่เป็นบญุใหญ่กุศลใหญ่ก็ตอ้งทำให้สำเรจ็ มีบางท่านรบัอาสาเข้ามา
ช่วยวัดจัดงานบุญใหญ ่พอโดนพวกชอบติชอบว่าเข้าไปก็ซวนเซถอดใจขอประกาศวางมือไม่ยอมทำต่อ ถ้าคุณหยุดทำไปแล้วคุณจะ
ยังมีความสบายอกสบายใจไดห้รือ วัดเองก็เกิดความเสียหายเพราะงานบญุใหญ่ตอ้งชะงัก ดังนั้นอาตมาขอเป็นกำลังใจให้แก่ผูท้ี่
อาสาเข้ามาช่วยงานวัด ขอใหม้ีจิตใจหนกัแน่นด่ังขุนเขา แม้โดนลมพายุ (คำติคำว่า) ก็ไม่สะสกสะท้าน เมือ่เวลาผ่านไปงานบุญสำเรจ็
ลงแล้วหวนย้อนกลบัไปด ูเราจะเกิดความภาคภูมิใจที่เราไดท้ำบุญ เราจะเกิดความคิดเลยว่าถ้าวันน้ันเราถอดใจเพราะโดนคนว่า เรา
ก็จะไม่ได้บญุใหญกุ่ศลใหญ ่คำนวณเทียบบุญบารมีกบัคำติคำว่าแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลย  

อาตมาเองทำงานให้วัดมา 30-40 ป ีทุกครั้งทีท่ำงานบญุใหญ่ๆ ก็ยังต้องถูกติถูกว่าอยู่ทุกครัง้ แต่คนพวกนั้นทำอะไรอาตมาไม่ได้
หรอกเพราะอาตมามีภูมิคุ้มกันดีแล้ว... 

15 ก.ย.60  การเสกเหรียญหลวงพอ่สดครั้งนี ้หลวงป๋าท่านจะสัง่ใหผู้้ทำวิชชาอธิษฐานจิตต้ังผงัความศักดิ์สิทธ์ิของเหรียญนี้ โดย
กำหนดใหผ้่านศูนย์กลางกายขององค์หลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิที่ประดิษฐานอยู่ในพระมหาเจดีย์ทกุครั้ง เป็นการเช่ือมธาตุธรรมของ
เหรียญและองค์หลวงพอ่เหลก็ไหลองค์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเหรียญรุ่นน้ีจะมีอานุภาพสงูทีสุ่ดแรงที่สุด 
เพราะองค์หลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิองค์นีส้ร้างจากเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงล้วนๆ ขนาด 93 นิ้วทั้งองค์ (หนักถึง 3,600 กิโล) 
อานุภาพของท่านย่อมไม่ธรรมดาแน ่ท่านศักดิส์ิทธ์ิตั้งแต่เริ่มสร้างเลยด้วยซ้ำ 

 



เมื่อคืนน้ี (17 ก.ย.60) หลวงป๋าท่านได้อธิษฐานจิตปลกุเสกเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ รุ่นเสก 100 วัน โดยท่านได้อธิษฐาน
ขอให้เหรียญนีจ้งประคับประคองจิตใจของผูเ้ป็นเจ้าของ (สวมใส่) ให้มจีิตใจเป็นบญุกุศลอยู่ใน ศีล สมาธิ ปัญญา ขอใหม้ีมนุษย์
สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ พร้อมสมบัติจักรพรรดิ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว แก้วมณี และ
นางแก้ว ที่สำคัญท่านได้อธิษฐานให้เหรียญนี้คุ้มครองภัยจากอันตรายต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม และภัยจากอาวุธปรมณู 
(นิวเคลียร)์ .... 
 

(21 ก.ย.60) นับถึงเวลาน้ีเหรียญหลวงพ่อสดก็ได้รับการปลกุเสกเป็นเวลาประมาณ 30 กว่าวันแล้ว เมื่อคืนน้ีหลวงป๋าทา่นก็ลงเสกอีก
ตามปกติ ครั้งนีท้่านพาให้ภิกษุที่ได้ธรรมกายเสกอธิษฐานใหน้้อมเอาเหรียญทัง้หมด (ทั้งแบบรีและแบบกลม) ผ่านเข้าไปในศูนย์กลาง
กายของรปูหล่อสมเดจ็องค์พระปฐมบรมศาสดาทีห่ล่อด้วยเหล็กไหลทองปลาไหลทัง้องค์ขนาด 81 นิ้ว และผ่านศูนย์กลางกายของ
รูปหล่อหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิที่หล่อด้วยเหลก็ไหลช่อทพิย์เงินยวงขนาด 93 นิ้ว ซึง่พระทัง้ 2 องค์นี้ท่านว่าเป็นพระสำคัญ
ศักดิ์สิทธ์ิที่คอยปกป้องคุ้มครองวัดจากผู้ที่ไมห่วังดีอยู่ในขณะนี้ 

เหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่น่ามีกันไว้ติดตัว เพราะได้รบัความศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครองจากพระที่ศักดิส์ิทธ์ิมากทั้ง 2 องค์ดังกล่าว 

 

วันน้ี (23 ก.ย. 2560) หลวงพ่อสุพจน์ จันทปูโม วัดศรีทรงธรรม อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ และหลวงปู่ทองพูน เขมเปโม สำนัก
สงฆ์ถ้ำจำปาทอง อ.เมือง จ.ราชบุร ีได้มาทำพิธีปลุกเสกเหรยีญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ รุ่นเสก 100 วัน พร้อมกับเหรยีญทรงกลม
รูปหลวงพอ่สดที่ทางวัดจัดสร้างเอง พิธีปลกุเสกผ่านไปอย่างเรียบร้อย 

หลวงพอ่สุพจน์องค์นี้ท่านมีช่ือเสียงโด่งดังทางด้านตะกรุดมาก เพราะตะกรุดของท่านน้ันมผีู้นำไปทดลองยงิมานักต่อนัก ยิงไม่ออก
ครับ ท่านจงึมีช่ือเสียงโด่งดังเรื่องมหาอุดทีสุ่ดในยุคนี้ เหรียญหลวงพ่อสดรุ่นน้ีจึงได้รบัการเสริมพุทธคุณทางด้านมหาอุดจาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยตรง อาตมาเคยไปกราบท่านที่วัดสมัยยังเป็นฆราวาส พอได้สัมผสัเหรียญของท่านที่อยู่ในตู้บูชาก็ชอบใจ 
ขอทำบุญกบัท่านเพื่อจะเอาตะกรุด ท่านบอกว่ายังไม่ต้องจ่ายเงิน ให้เอาตะกรุดไปทดลองยิงก่อน ถ้ายิงไม่ออกค่อยมาจ่ายเงิน 555 
(คือถ้ายิงออกก็ไม่ต้องมาจ่ายเงิน) 



ส่วนหลวงปู่ทองพูน ท่านได้เคยอยูเ่รียนธรรมกายกับหลวงพอ่สดวัดปากน้ำ จงึถือว่าเป็นปูชนียบุคคลยุคต้นวิชชาที่หาได้ยากใน
ปัจจุบัน ทั้งท่านยังได้ไปเล่าเรียนวิชามาอีกจากหลายครบูาอาจารย ์และผ่านการเดินธุดงค์มาอกีหลายป ีท่านจงึเป็นผูท้รงภูมิผูรู้้ท่าน
หนึ่งที่ยงัทรงสังขารอยู ่ปัจจุบันท่านอายุ 102 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงเหมอืนคนอายุ 70 ป ี

เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วันน้ี จึงเป็นเหรียญทีท่รงคุณค่าน่าเก็บทีสุ่ดรุ่นหนึ่ง เฉพาะที่หลวงป๋าท่านได้เสกมานับเดือนอาตมาก็
ว่าสุดยอดแล้ว วันน้ีได้รับการเสริมเติมอานุภาพทางด้านมหาอุดจากผูเ้ช่ียวชาญเข้าไปอีกจึงถือว่า "สุดยอด" เป็นหนึง่ไมม่ีสอง 

https://www.youtube.com/watch?v=t_QZJKL61p8 
 

 

 
ข่าวดีครับ (25 ก.ย. 2560) หลวงป๋าท่านจะสัง่ทำเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วัน เนื้อทองคำเพิ่มอีกจำนวน 6 เหรียญ เพราะ
เหรียญนี้เป็นเหรียญทีม่ีความงดงามทรงคุณค่ามาก เมื่อนำมาปลุกเสกแล้วรบัพลังได้ดี ใครอยากทำบุญใหญ่แล้วได้เหรียญเนื้อทองคำ
เป็นทีร่ะลึกกร็ีบไปจองที่วัดได้ เนื้อทองคำแทห้นัก 2 บาทเตม็ เหรียญละ 1 แสนบาท เป็นบุญสร้างพระมหาเจดีย์และบำรุงวัด...ได้
บุญใหญ่แล้วยังได้เหรียญที่ดีทีสุ่ดไว้เป็นที่ระลึกครับ 
 
วันนี้หลวงป๋าท่านก็ยังมาเสกเหรียญนี้อย่างตอ่เนื่อง ท่านต้ังใจเสกเหรียญรุ่นน้ีมากเป็นพเิศษ ช่วงนี้ท่านยังพอมีแรงทีจ่ะสร้างของดี
ของวิเศษทิ้งไว้เพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึงท่าน ท่านใดสนใจแจ้งเข้ามาไดเ้ลยนะครับ 
 

(8 ต.ค. 2560) วันน้ีหลวงป๋าท่านใจดีมอบเหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วันแก่พระภิกษุทีอ่ยู่จำพรรษาที่วัดหลวงพ่อสดคนละ 1 
เหรียญ เพื่อเป็นกำลงัใจในการปฏิบัติธรรมและให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เหรียญนี้ ให้คนมาร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ทีก่ำลัง
ก่อสร้าง 

https://www.youtube.com/watch?v=t_QZJKL61p8


อาตมาเลยโชคดีได้มา 1 เหรียญเป็นเหรียญทองแดง บางท่านโชคดีได้เหรียญเนื้อช่อทิพยเ์งินยวง (มีตอกโค้ดช่อทิพยเ์งินยวงที่
ด้านหลัง) เหรียญนี้ฆราวาสยังไมม่ีโอกาสได้เพราะยังไม่ได้ออกให้บูชาต้องไปจองกันกอ่น (รอเสกต่อให้ครบ 100 วัน) อาตมาได้
สัมผัสเหรียญจรงิแล้วขอบอกว่า "สุดๆ แล้ว เป็นหนึ่งไมม่ีสอง" รีบไปจองกันนะครบัเงินเข้าวัด 100% และอาตมาจะไมท่ำเพิ่มเพราะ
ต้องการสร้างเหรียญนี้ใหเ้ป็นตำนานของวัด ให้โลกพระเครือ่งจารึกว่าเหรียญนีเ้ป็นหนึ่งในสุดยอดของเหรียญพระในประเทศไทย 

  

 

Baramee Raktham 

9 ตุลาคม เวลา 21:11 น. · 

วันน้ีหลวงป๋าท่านก็ยังมาเสกเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วันต่อไป ตอนนี้ภายในวิหารกลางน้ำ (ปราสาททำวิชชา) ก็คงเหลือแต่
เหรียญรุ่นเสก 100 วันน้ีเท่านั้นที่จะได้รบัการเสกต่อไปจนกว่าจะครบ 100 วัน เพื่อสร้างให้เหรียญรุ่นน้ีเป็นตำนานของวัดหลวงพอ่
สดว่าได้รับการเสกนานทีสุ่ด 



 

หลวงป๋าท่านเคยบอกอาตมาว่าจะใหเ้สกต่อไปอีกไหมเพราะเสกจนเตม็แล้วนะ อาตมามากบ็อกกับท่านว่าขอนิมนต์เสกอดัต่อไป อัด
พลังพทุธคุณให้แน่นไปทุกอณูของเหรียญเลยครับ ต่อไปจะไม่มีการเสกเหรียญนานและแน่นแบบนี้อกีแล้ว ขอให้เหรียญนี้เป็น
เหรียญทีม่ีพลงัพุทธคุณเป็นอันดับหนึ่งทั้งของวัดและของโลกไปเลยครับ หลวงป๋าท่านก็ตอบกลับมาว่า "เอาอย่างนั้นนะ...เอาให้สุดๆ 
ไปเลย" 

 

วันน้ีอาตมาก็ไม่ทราบว่ามีครูบาอาจารย์ท่านใดมาร่วมเสกเหรียญนี้หรือไม่ เพราะอาตมาเกิดอาการขนลุกขนชันตลอดเวลาที่อยู่ใน
วิหารกลางน้ำ เหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญเดียวที่ได้รับการเสกทั้งจากครบูาอาจารย์และเทพเทวาผูม้เหศักดิ์มากมายหลายพระองค์ 
รวมทั้งท่านพญานาค พญาครฑุ และท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์.... 

 

17 ตุลาคม 2560 จองเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นสามกษัตริย์กันหรือยงัครบั 

 

รีบไปจองกันไว้ก่อน เพราะไม่แน่ว่าหลวงป๋าท่านอาจจะเกบ็เหรียญสามกษัตริย์น้ีไว้ไม่ออกให้บูชากเ็ป็นได้ (ส่วนที่ยงัไม่ได้จอง) เพื่อ
เป็นสมบัติของวัด เพราะท่านเปรยๆ ว่ากลัวเหรียญรุ่นน้ีจะหมดไปจากวัดเนือ่งจากสร้างไว้เพียง 200 เหรียญเท่านั้น และตอนนี้ก็มีผู้
มาจองไว้แล้วหลายเหรียญ (อาตมาก็จองไว้ 2 เหรียญ) ท่านบอกว่าต่อไปคงจะไม่มกีำลังที่จะมาเสกให้แบบนีอ้ีกแล้ว ครัง้นี้ท่านเสก
นานที่สุดอย่างที่ไม่เคยเสกมาก่อน แล้วเหรียญนี้กเ็ยี่ยมสุดๆ ไปเลยคงจะหาเหรียญที่ดีกว่าน้ีไม่มีแล้ว (อาตมาเช่ือมั่นเอง) 



 

 

เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน 

 

19 ต.ค. 60 ขณะนี้หลวงป๋าได้เสกให้นบัรวมเกือบ 2 เดือนแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นเหรียญทีเ่สกนานทีสุ่ดของวัดหลวงพ่อสดไปแล้ว เป็น
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทีจ่ะต้องจารึกเอาไว้ นอกจากจะเสกนานแล้วก็ยังเชือว่าเป็นเหรียญอันดับ 1 อีกด้วย ใครอยากได้ก็ไปจองกัน
ไว้ก่อนเงินทัง้หมดเป็นเงินทำบุญเข้าวัด 100% 



 

29 พ.ย. 60 เหรียญหลวงพ่อสดรับได้แล้วนะครบั (ตั้งแต่ 2 ธ.ค.60 เป็นต้นไป) 
ท่านใดที่ไปทำบญุสร้างพระมหาเจดีย์หรือทำบุญบำรงุวัดหลวงพ่อสด แล้วขอจองเพื่อรบัเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วัน ขอให้ไป
รับเหรียญนี้เป็นทีร่ะลึกถึงบุญได้ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
เหรียญนี้อาตมาตัง้ใจสร้างเต็มที่เพือ่ให้เหรียญนี้เป็นตำนานของวัด เพราะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่อาตมาจะสร้างไว้ในพระศาสนา 
งานออกแบบก็พิถีพิถัน งานแกะแบบก็ยากและใช้เวลานานมาก การปัม๊เหรียญก็ยากเพราะเป็นเหรียญที่หนาที่สุด มวลสารกเ็ป็น
เนื้อพิเศษที่นำมาจากถ้ำทางใต ้การเสกก็ใช้เวลานานมาก เสกเต็มทีอ่ย่างไม่เคยมีมาก่อน ต่อไปก็ไม่น่าจะมีการสร้างเหรียญที่ดีแบบนี้
ได้อีกแล้ว...บญุที่ได้จากการสร้างเหรียญนี้ อาตมาขอใหส้ำเรจ็แก่ทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนา ขอให้ได้บุญเท่าๆ กบัที่อาตมาจะได้รับด้วย 
เทอญ 

 

2 ธ.ค. 60 วันน้ีอาตมาไปรับเหรียญที่ดีทีสุ่ดมาแล้ว สวยสมใจจริงๆ สมกบัทีร่อคอย แบบสวย เนื้อมวลสารยอดเยี่ยม (เนือ้องค์พระ
หลวงพอ่สดมงคลเลิศฤทธ์ิ ขนาด 93 นิิ้ว) และการเสกทีสุ่ดยอด สมกับที่อาตมาตั้งใจสร้างให้เหรียญนี้เป็น "หนึ่งไมม่ีสองในโลก" 

 

14 ธ.ค. 60 โครงการสร้างเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วัน เสรจ็สิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว 

เหรียญนี้อาตมาสร้างข้ึนโดยได้รับอนุมัติจากหลวงป๋าต้ังแต่กอ่นสร้าง และได้รบัการอนุมัติเรื่องรปูแบบเหรียญก่อนทำการแกะบล็อค 
(หลวงป๋ามกีารแก้ไขเพิม่เติมแบบในบางส่วน) เมื่อแกะต้นแบบเสร็จก็นำมาใหห้ลวงป๋าอนุมัติอกีครั้งก่อนทำการปัม๊จริง เหรียญนี้
ได้รับการสนบัสนุนการสร้าง (ทางวัดไม่ได้ออกเงินเลย) จากผู้อุปถัมภ์ ดังนี ้
1. หลวงป๋า 41,000 บาท (เป็นเงินส่วนตัวของท่าน) 
2. คุณ Khun Jin Book (คุณเลก็) 73,000 บาท 
3. คุณทวีวัฒน์ เติมฤทธ์ิ (อาตมา) และญาติมิตรทีร่่วมสง่เงินเข้ามา 47,950 บาท 



เมื่อสร้างเสรจ็ก็ได้นำไปถวายแก่วัดหลวงพอ่สดทัง้หมด ไมม่กีารเกบ็ไว้ที่อาตมาแม้แต่เหรียญเดียว เพือ่นำเงินที่ได้จากเหรียญนี้ไป
สร้างพระมหาเจดีย์และบำรุงวัดเป็นการทำบญุทำนุบำรุงวัดและสบืพระศาสนา ใช้เงินค่าจัดทำไปทั้งหมดประมาณ 160,000 บาท 
แต่จะได้เงินเข้าวัดประมาณ 3.4 ล้านบาท (ทางวัดได้เต็มๆ เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย) 

ขอผลบุญทีเ่กิดจากการสร้างเหรียญนี ้จงสำเรจ็แก่ทุกท่านทีร่่วมบุญเข้ามา และทุกท่านทีร่่วมอนุโมทนาบญุ ขอให้ได้บุญทั้งหมด
เท่าๆ กับที่อาตมาจะได้รบัด้วย เทอญ 

17 กันยายน 2019 ·  

เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน  
นอกจากจะเด่นเรือ่งโชคลาภแล้ว ยังช่วยเรือ่งรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย อาตมาได้รับคำบอกเล่าจากคุณ Pete Thanawat ว่าคุณ
แม่ของคุณพีทป่วยด้วยโรคปอดติดเช้ือ อาการรุนแรงขนาดต้องเข้ารกัษาที่ห้อง ICU  

คุณพีทจึงได้นำเหรียญเสก 100 วันน้ีไปให้คุณแม่อธิษฐานใหห้ลวงพอ่สดช่วย ปรากฏว่าอาการดีข้ึนเร็วมาก จนตอนน้ีสามารถออก
จากโรงพยาบาลได้แล้ว 

6 มกราคม 2020 

  

นี่คือเหรียญที่ดทีี่สุดทีห่ลวงป๋าท่านไดเ้สกไว้ (ตั้งใจเสกนานทีสุ่ด) เพื่อไว้ใหเ้ป็นมรดกแกลู่กศิษย์หลานศิษย์ของท่าน ท่านเสกจนหมด
แม็ก หลงัจากนั้นอีกไม่นานท่านกล็ะสังขาร หลวงป๋าท่านพูดไว้หลายครั้งว่า เหรียญนีเ้ป็นหนึ่งไมเ่ป็นสองรองใครนะเก็บไว้ให้ดี 
"เหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิรุ่นเสก 100 วัน" 

……………………………………. 

 

https://www.facebook.com/grasib/posts/2723807410986783
https://www.facebook.com/pete.bourisut?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD6l_yK57HkE90rZB90KWpekt_-JFVFKzNlMUkvbJZoDfU5ZA640PAb0pzZYprD0--1ftqYRskQZG4S&fref=mentions


2 ก.พ. 2563 

เหรียญเสก 100 วัน "แรงจนมือแข็งเลย" 

คุณ Worawut Charoensuk ได้เล่าแบ่งปันประสพการณ์เกีย่วกับเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นเสก 100 วันว่า เมื่อวานมีคนมาขอเช่า
เหรียญเสก 100 วัน ก่อนเช่าเขาขอลองสัมผสัพุทธคุณดูก่อนว่าจะดีไหม ว่าแล้วก็ขอพระเอาไปกำไว้ในมือ ครูเ่ดียวก็ทำสีหน้าตาตื่น
พร้อมกับพูดข้ึนว่า 

"โอ้โหแรงมาก แรงจนมือของผมแข็งไปหมด ผมยงัไม่เคยเจอเหรียญรุ่นไหนที่แรงแบบนี้มากอ่นเลย แขนของผมสั่นไปหมดแล้ว" 

นี่เป็นอีกตวัอย่างหนึง่ของเหรียญรุ่นน้ี อาตมาบอกแล้วว่าต้ังแต่ได้เคยสัมผสัเหรียญมามากมาย เหรียญเสก 100 วัน นี่แหละเป็น
เหรียญอันดบัหนึง่ของโลก (คือทิง้อันดับ 2 ไปแบบขาดลอย) เหรียญนี้เป็นเหรียญที่หลวงป๋าท่านต้ังใจเสกมาก เสกนานทีสุ่ดอย่างที่
ท่านไม่เคยเสกมาก่อน เป็นเหรียญมาสเตอร์พซีของท่าน....เป็นเหรียญในตำนานของวัดหลวงพ่อสด 

 

............................... 

เหรียญเสก 100 วัน 

วัดหลวงพ่อสด 

 

ถ้าเทียบกันเฉพาะเหรียญ คงไม่มเีหรียญที่ไหนแรงไปว่าเหรยีญที่หลวงป๋าท่านได้เสกไว้ โดยหลวงพ่ออู๋ ทวีวัฒน์ เติมฤทธ์ิ (อู๋) 

 

https://www.facebook.com/moneycabal?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBoCUWEJM5-VnwoHqywEyS3kEAwLJFp7wBu3nkKGQIpiCrNoSpQkU6lvHg6nJV8AhiCWnbpRhJLqp2B&fref=mentions


เพราะเวลาทีห่ลวงป๋าท่านเสกเหรียญนั้นท่านไม่ได้เสกแค่ตอนทำพิธี แต่ท่านเริ่มเสกตั้งแต่เหรียญมาถึงวัด หลวงป๋าท่านจะน้อมนำ
เหรียญทัง้หมดเข้าไปไว้ที่ศูนย์กลางกายของท่านแล้วเสก แลว้ท่านก็อาราธนาให้พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆ รวมถึงหลวงพ่อสด หลวงปู่
เทพโลกอุดร หลวงปู่ทวด สมเดจ็โต รวมไปถึงท่านพระอินทร์และท่านท้าวเวสสุวรรณมาเสกให้ ท่านอธิษฐานเสกไว้ให้ถึง 10 อย่าง 
ครอบคลมุหมด (รวมถึงป้องกันภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ด้วย) 

 

ท่านบอกกบัผมว่าท่านเสกตลอดเวลาเลย เดินก็เสก นั่งก็เสก นอนก็เสก จะทำงานอะไรท่านก็เสก เพราะท่านเดินวิชชาต้ังผังเสกให้
เป็นธาตุเป็นธรรมเป็นไปตลอดจนกว่าจะนำออกให้คนบูชา เช่ือว่าไม่มีใครที่ไหนทำเหมอืนท่านแน่ 

 

ท่านเสกไปสกัพักใหญ่ๆ แล้วท่านก็มักจะมาขอให้ผมช่วยตรวจดูให้ เพราะท่านเคยบอกผมหลายครัง้ว่า "อู๋นี่เขาใช้ญาณของหลวงปู่
เทพโลกอุดร" ผมก็จะคอยรายงานให้ท่านทราบว่าเหรียญนัน้แรงสุดๆ หรอืยัง ตัวผมเองเป็นคนชอบพระเครื่องและสะสมพระเครื่อง
มาตั้งแต่หนุ่มๆ ดังนั้นพระเครือ่งที่ว่าแรงๆ จงึผ่านมือผมมาเกือบหมด ผมจึงบอกหลวงป๋าไปว่า "อู๋ขอรบัรองเลยว่า เหรียญที่หลวงป๋า
เสกนี้แรงทีสุ่ดกว่าเหรียญใดๆ ทีเ่คยทำกันมา" เหรียญที่อื่นสมมุติว่าแรง 2K แต่ของหลวงป๋าแรงถึง 5K เลยครบั ไม่มีใครสู้เหรียญ
ของหลวงป๋าได้แน่นอน 

 

ทำไมถึงแรงกว่ากันมาก ก็เพราะวิธีการเสก หลวงป๋าท่านทั้งเสกเองทั้งนมินต์พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆ มาเสก ทั้งหลวงพอ่สด ทั้งหลวงปู่
เทพโลกอุดร หลวงปู่ทวด สมเดจ็โต ทั้งยังเชิญเทวดาพี่ชายทั้งสองของท่านคือท่านพระอินทร์และท่านท้าวเวสสุวรรณ (ทีอ่ื่นเชิญแต่ก็
ไม่รู้ว่าท่านจะมาหรือไม่) รวมไปถึงท่านฤๅษีเจ้าวิชาต่างๆ เหรียญของท่านจงึแรงทั้งในส่วนละเอียด ส่วนกลาง และส่วนหยาบ อัดเต็ม
แล้วเต็มอีก บบีอัดพลังเข้าไปทุกอณูของเนื้อเหรียญเลย ตัวเนื้อเหรียญกห็นาไม่มกีารประหยัดเนื้อเพราะต้องการสร้างใหเ้หรียญนี้
เป็นอันดบัหนึง่เท่านั้น 

15 กรกฎาคม 2019 · 
 
เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน โดย หลวงตาอู๋ 
 
วันหนึ่งขณะที่หลวงป๋ามานำสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่วิหารกลางน้ำของวัดหลวงพ่อสด เมื่อทำวัตรเสรจ็หลวงป๋าก็จะนำพระและอุบาสก
อุบาสิกนัง่สมาธิ ส่วนตัวหลวงป๋าเองท่านจะทำการเสกเหรียญรุ่นเสก 100 วันน้ีเป็นประจำทุกวันเพือ่ให้ครบ 100 วัน วันน้ันอาตมาก็
นั่งสมาธิร่วมอยู่ด้วย 
 
ขณะที่กำลังเข้าสมาธิอาตมาก็เกิดอาการขนลุกขนชันข้ึนมา ซู่ซ่าๆ ไม่ยอมหยุด เลยกำหนดจิตดูว่าเป็นเพราะอะไร ก็คิดว่าน่าจะมีครู
บาอาจารย์หรือเทพมเหศักดิท์่านใดท่านหนึง่เข้ามาในวิหารกลางน้ำน้ี และท่านผู้นีจ้ะต้องมีความศักดิ์สทิธ์ิกว่าเทพเทวาธรรมดา
ทั่วไปแน่ อาการขนลุกขนชันน้ีไม่ใช่เกิดข้ึนเพียง 2-3 นาทีเช่นที่เคย แต่มันเกิดนานมากเป็นเวลาราว 30-45 นาทีเลยทเีดียว 
 



พอเลกิจากนั่งสมาธิแล้วขณะที่กำลังเดินออกมาจากวิหารกลางน้ำก็ได้พบกบัหลวงพ่อองค์หนึง่ซึ่งเป็นพระที่สนทิสนมกับอาตมาแต่
ท่านอาวุโสกว่า อาตมาก็เลยถามไปว่า "หลวงพ่อรู้ไหมว่าวันนี้ใครมาที่วิหารกลางน้ำเพราะผมเกิดอาการซู่ซ่าๆ ขนลุกตลอดเวลาเลย" 
ท่านก็เลยตอบกลบัมาว่า "ก็หลวงพ่อสดท่านมาน่ะซิ เห็นท่านเข้ามาเสกเหรียญนี้จนสว่างไปหมด รุ่นน้ีแรงจริงๆ นะ" อาตมาฟังแล้วก็
ดีใจแต่ไม่แปลกใจเพราะเหรียญนีเ้ป็นเหรียญของท่าน ถ้าท่านไม่มาเสกเองนี่ซิถึงจะเป็นเรื่องแปลก 
 
พอเหรียญนีอ้อกใหบู้ชาเพียงไม่กี่วันก็หมดไปจากวัด และมลีกูศิษย์วัดท่านหนึ่งมาบอกกบัอาตมาว่า อาจารย์ของเขาที่เปน็ฆราวาส
ได้มาบูชาเหรียญรุ่นน้ีไปหลายเหรียญเพือ่นำไปแจกลูกศิษยข์องท่าน เพราะท่านได้ไปพบหลวงพ่อสดแล้วหลวงพ่อสดบอกเขาว่า 
"เหรียญรุ่นน้ีเป็นที่หนึง่ในโลก" ท่านเลยรบีมาบูชาเหรียญนีท้นัที ซึ่งคำที่หลวงพ่อสดพูดนั้นก็คงเป็นคำแบบคนในยุคของท่านใช้กัน 
เพราะถ้าคนในยุคปจัจบุันก็จะต้องพูดว่า "เหรียญนี้เป็นเหรียญอันดับหนึ่งในโลก" 
 
ต่อมาลูกศิษย์ของอาจารย์ฆราวาสท่านน้ีเมื่อได้รบัแจกเหรียญ เธอ (คุณ Sayumporn Piasawat) ก็เอาไปทดลองอธิษฐานขอพรจาก
เหรียญดูว่าจะศักดิส์ิทธ์ิดีจริงไหม โดยเธอขอพระไปว่า "ในชีวิตน้ียังไม่เคยได้ทำบุญด้วยเงินจำนวน 100,000 บาทเลย ขอให้หนูได้
เงินมาสัก 100,000 บาทด้วยเทอญ หนูจะเอาเงินไปทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดหลวงพ่อสดใหห้มดเลย" 
 
ปรากฏว่าในเวลาเพียงไม่กี่วัน เธอได้รบัการติดต่อให้ทำงานพิเศษแล้วเธอก็ได้รบัเงินค่าตอบแทนจากงานนั้นเป็นเงิน 100,000 บาท 
อะไรมันจะมหัศจรรย์อย่างนั้น เธอรบีนำเงินที่ได้มาทำบญุทีวั่ดหลวงพ่อสดทันที แล้วเธอก็นำเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นเสก 100 วันน้ีไป
เลี่ยมทองเพื่อแขวนติดตัว....(เหรียญรุ่นน้ีหมดไปจากที่วัดนานแล้ว) 
.................... 
ไม่หาไว้ตอนนี้ต่อไปจะหาไม่ได้นะโยม 
 
เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน เป็นเหรียญทีอ่าตมาว่าดีที่สุด เป็นเหรียญอันดับหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ผู้ที่มีไว้ติดตัวต่างก็ทราบ
ถึงพุทธคุณของเหรียญนี้ได้ หากใครยังไม่มกี็รบีหามาไว้ตอนนี้ยังพอหาได้เพราะเหรียญยงัไม่ดังออกไปข้างนอก ถ้าเหรียญนี้ดังออกไป
เมื่อไหร่ราคาก็คงจะเอื้อมกันไม่ถึงแน่ 
 
เพียงไม่กี่วันทีอ่าตมาบอกไปกม็ีผูท้ี่หาได้ไว้แล้วถึง 3 คน คือ คุณ Worawut Charoensuk คุณ Eesy Boy Kookie และคุณหมอ โก
โร่ เองครับ ดังนั้นใครยงัไม่มีก็ขอให้รบีกันหน่อย เช่ืออาตมาเถอะว่าเหรียญนี้ต่อไปดังแน่นอนเพราะเป็นเหรียญที่ดีจริง อาตมาอยาก
ให้คนในกลุ่มของวัดหลวงพ่อสดได้มีเหรียญดีๆ  ไว้ใช้...เพื่อระลึกถึงหลวงพ่อสดและหลวงป๋า 

เหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน ได้รับฉายาใหม่ว่ารุ่น "ชะล่าใจ" 
 
เหรียญนี้เป็นเหรียญทีห่ลวงป๋าท่านเสกไว้นานทีสุ่ด (100 วันจริงๆ) ท่านต้ังใจสร้างที่สุดโดยท่านถึงกบันำเงินส่วนตัวของท่านมาร่วม
สร้างด้วยถึง 41,000 บาท เวลาทีท่่านจะมอบให้ใครท่านก็มกัจะกำชับไว้ว่า "ขอให้เกบ็ไว้ให้ดีนะ เหรียญนี้พทุธคุณแรงมาก รับรอง
ว่าไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดิน" 
 



นับว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านเสกก็ว่าได้ เพราะหลังจากที่ท่านได้เสกเหรียญรุ่นน้ีเสร็จไม่นานท่านก็ละสงัขาร ตอนสร้างอาตมาก็
สร้างไว้ถึง 1,500 เหรียญ โดยตั้งใจว่าอยากจะให้พวกลกูศิษย์ที่เคารพรักหลวงป๋าได้มีกันไว้ทุกคน ตอนที่ท่านเสกอาตมาก็ไปสัมผสั
เหรียญดูเป็นระยะๆ ก็ได้แอบมาบอกพวกเราว่า "นี่เป็นเหรียญอันดับหนึ่งของโลก อยากให้ไปจองกันไว้ก่อนจะได้มีกันทกุคน" 
จำนวนที่สร้างไว้นี้ก็น่าจะเพียงพอแก่ทกุคน ไม่คิดเลยว่าหลายท่านจะ "ชะล่าใจ" จนพลาดเหรียญที่สำคัญที่สุดน้ีไปได้ 
.................................... 
ด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธ์ิ รุ่นเสก 100 วัน นับว่ามีความละเอียดประณีตมาก ได้มีการใสรู่ปครูบาอาจารย์และ
เทพเทวาที่มเีมตตามาช่วยงานวัดหลวงพ่อสดอย่างที่ไมเ่คยมกีารทำมาก่อน 
 
ด้านบนสุดของเหรียญ คือรปูปราสาททำวิชชามีหลวงพ่อสดน่ังอยู่ตรงกลาง ด้านซ้ายและขวาคือหลวงป๋าและหลวงพอ่ภาวนา 
 
รูปฝั่งซ้ายไล่ลงมาคือ หลวงปูเ่ทพโลกอุดร ท่านพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ท่านนันโทปนันทนาคราช และท่านพระวิษณุกรรม 
 
รูปทางฝัง่ขวาไล่ลงมาคือ ท่านพระอุปคุต ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ และท่านพญาครุฑ 
 
ตรงกลางเหรียญเป็นรูปหลวงพอ่สดน่ังอยู่บนองค์ฌาน ใต้องค์ฌานเป็นรัตนจักร (วางตำแหนง่แบบในสุดละเอียด) ด้านหลังหลวงพอ่
เป็นผังธาตุธรรม 
 
เหรียญนี้เหรียญเดียวจึงครอบคลมุสมบรูณ์แบบที่สุด เป็นเหรียญทีจ่ารกึยกย่องผู้ทีม่ีอุปการคุณแก่วัดหลวงพ่อสด หากไม่มีท่าน
เหล่าน้ีวัดก็คงจะไมส่ามารถเจรญิรุดหน้ามาได้เหมือนทกุวันน้ี การที่อาตมาได้มาสร้างเหรียญรุ่นน้ีจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ
อาตมา 
............... 
เอาบุญมาฝาก 
 
วันน้ี (23 ม.ค.61) หลังจากทำวัตรสวดมนต์เสรจ็ อาตมาได้นำเหรียญหลวงพอ่สดรุ่นเสก 100 วัน เนื้อช่อทิพย์เงินยวงหน้ากาก
ทองคำ นำถวายแก่หลวงป๋าเพื่อเอาบญุ เพราะทราบมาว่าหลวงป๋าท่านยงัไม่มรีุ่นน้ีเนื่องจากสร้างเพียง 20 เหรียญเท่านัน้ แค่
ประกาศให้จองกห็มดทันที หลวงป๋าท่านบอกว่าสวยงามมาก (เลี่ยมถวายอย่างดี) 
 
ขอบุญกุศลนี้ จงดลบันดาลให้ทกุท่านทีร่่วมอนุโมทนาบญุ จงได้บุญนี้เท่าๆ กับที่อาตมาจะได้รบั และขอใหเ้ข้าถึง รู้ เห็นและเป็น
ธรรมกาย ขอใหส้ำเร็จอภิญญา 6 จตุปฏิสมัภิทาญาณ มีความเป็นเลิศทางฤทธ์ิ ให้เข้าถึงมรรค ผล นิพพานโดยเร็ว และหากยังต้อง
กลับมาเกิดอีกก็ขอใหม้ีปญัญารู้ดีรู้ช่ัวตั้งแต่เริ่มรู้ความด้วย เทอญ 



 
 


