
การสรา้งพระปฐมบรมศาสดา (หลวงพ่อองคต์น้)  โดย ทววัีฒน ์เตมิฤทธิ ์(อู)๋ 10 ธ.ค. 2559 

ผมเริม่คดิทีจ่ะสรา้งเมือ่วันที ่10 มกราคม 2559    ซึง่ก็คอืวันทีผ่มไดท้ าพธิถีวายพระเหล็กไหลสาม

พีน่อ้งใหแ้กห่ลวงป๋าทีวั่ดหลวงพ่อสดน่ันเอง      หลังจากพธิถีวายพระก็เริม่งานสรา้งพระเหล็กไหล

องคท์ี ่4 ตอ่ไปเลย   ทีผ่า่นมา 3 องค ์  ก็สรา้งดว้ยเหล็กไหล 3 เนื้อ   คอืวัชรธาต ุ ชอ่ทพิยเ์งนิยวง 

และสรุยิันราชา    ดังนัน้องคท์ี ่4 ก็จะสรา้งดว้ยเหล็กไหลเน้ือทองปลาไหล   โดยสรา้งพระ 4 องค์

ดว้ยเน้ือเหล็กไหลไมซ่ ้ากนัเลย  ผมตอ้งกราบขอบพระคณุหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสด (พระเทพญาณ

มงคล)  ทีอ่นุญาตใหผ้มจัดสรา้งพระปฐมบรมศาสดาถวาย  พรอ้มทัง้ทา่นยังไดบ้รจิาคเงนิมารว่ม

สรา้งดว้ยเป็นเงนิ 20,000 บาท 

 

การสรา้งพระเราสามารถแบง่งานออกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอนดว้ยกนังานขัน้ที ่1 คอืการอัญเชญิ

เหล็กไหลทองปลาไหลใชเ้วลาประมาณ 3 เดอืนถงึจะส าเร็จ  เมือ่ผา่นขัน้ตอนน้ีไปไดก้็เป็นอันมั่นใจ

ไดว้า่งานการสรา้งพระปฐมบรมศาสดา (หลวงพ่อองคต์น้) ขนาด 81 นิว้ เราจะสามารถท าไดส้ าเร็จ

แน่นอน   เพราะเราไดผ้า่นขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุไปแลว้  และเป็นขัน้ตอนทีใ่ชง้บประมาณไปมากทีส่ดุ

อกีดว้ย  

คา่ใชจ้า่ยในการอัญเชญิเหล็กไหลราคามาตรฐานพธิใีหญเ่ขาคดิกนัพธิลีะ 1 แสนบาท (ไดม้ากหรอื
นอ้ยก็แลว้แตเ่จา้ถ ้าจะมอบให)้ ซึง่ทีผ่า่นมาเราท าการอัญเชญิไปประมาณ 35 พธิกี็ตอ้งใชเ้งนิถงึ 
3.5 ลา้นบาท (ถา้เจา้ถ ้าอารมณ์ไมด่อีาจตอ้งเชญิถงึ 60 พธิกี็ได)้  อกีวธิหีนึง่ก็คอืไปจา้งหรอืบชูา
เหล็กไหลมาเลย ซึง่ราคามาตรฐานก็คอืกโิลกรมัละ 1 หมืน่บาท ถา้ 1,200 กโิลก็ตอ้งใชเ้งนิถงึ 12 
ลา้นบาท ดังนัน้ถา้ผมท างานโดยท าตามทีค่นอืน่เขาท ากนั   ผมก็ไมม่ทีางท าส าเร็จแน่นอนเพราะ
งบประมาณสงูมากจนสรา้งไมไ่หว  งานขัน้ที ่2 คอืการปั้นแบบพระ  งานขัน้ที ่3 คอืการหลอ่พระ  
และงานขัน้ที ่4 คอืการตกแตง่องคพ์ระ  รวมทัง้ 4 ขัน้ตอนใชเ้งนิไปประมาณ 2 ลา้นกวา่บาท 



การสรา้งพระปฐมบรมศาสดานัน้แรกเริม่จะสรา้งในขนาด 32 นิว้เทา่นัน้  แลว้ขยายขนาดไปเป็น 36 
นิว้    ตอ่เมือ่คณุแดง (ศศปิระภา ถมยา) ขอเป็นเจา้ภาพรายใหญท่ าบญุเขา้มา 800,000 บาท  ใน
วันที ่17 มกราคม 2559  ผมจงึไดข้ยายใหใ้หญข่ึน้เป็น 63 นิว้  และเมือ่คณุแดงเพิม่เงนิเขา้มาให ้
อกี 200,000 บาท ในวันมาฆะบชูา 22 กมุภาพันธ ์2559 รวมเป็นเงนิ 1 ลา้นบาท  เราจงึไดพ้ระปฐม
บรมศาสดาในขนาด 81 นิว้  ซึง่เป็นพระเหล็กไหลทองปลาไหลลว้นทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอยา่งสมพระ
เกยีรต ิ พรอ้มกนันัน้ก็ยังไดส้รา้งรัตนจักรเหล็กไหลทองปลาไหลขนาด 18 นิว้ ซึง่จะเป็นรัตนจักร
ประจ าพระองคข์องพระปฐมบรมศาสดาอกีดว้ย   
 
รายนามผูท้ีร่ว่มบรจิาคเงนิรายใหญ ่ 
ทววัีฒน-์ลักษม ีเตมิฤทธิ ์และญาตมิติร 100,000 บาท (ผูน้ าจัดสรา้ง) 

ศศปิระภา ถมยา และครอบครัว 1,020,000 บาท 

กร พรนพรัตน ์และครอบครัว 250,000 บาท 

ธติวัิฒน ์เลศิอ านวยลาภ และครอบครัว 120,000 บาท 

ทวิา-ลาวัลย-์จรนิทร-์ไซจ้ ูปราการพลิาศ 109,000 บาท 

นธิ ิรัตนราช และครอบครวั 100,000 บาท 

อรศร ีอรณี พรพมิล ตันตเิมธ 100,000 บาท 

นอกจากนัน้ยังมผีูท้ีร่ว่มบญุเขา้มารายละ 2,000 บาทขึน้ไปอกีหลายรอ้ยทา่น  ซึง่ผมจะท าการพมิพ์

รายชือ่ทัง้หมดทีเ่กนิ 2,000 บาทขึน้ไปใสล่งไปในองคพ์ระปฐมบรมศาสดาใหอ้กีดว้ย 

 

  

   

    



การอัญเชญิเหล็กไหลทองปลาไหล 
งานการอัญเชญิเหล็กไหลเพือ่น ามาหลอ่พระปฐมบรมศาสดา (หลวงพ่อองคต์น้) ขนาด 81 นิว้ (4 
ศอก 1 นิว้) นับเป็นขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุเพราะยังไมเ่คยมใีครสามารถเชญิเหล็กไหลทองปลาไหล
ไดม้ากถงึ 1,400 กโิลแบบนี้มากอ่น   ถา้คดิเป็นพธิกี็ประมาณ 45 พธิ ี  จงึเป็นขัน้ตอนทีต่อ้งใช ้

จา่ยเงนิไปมากทีส่ดุอกีดว้ย  อาจารยท์ีท่ าการเชญิเหล็กไหลใหผ้มคอือาจารยส์รุยิันต ์เสนาสวัสดิ ์
(เณรกอ้ง บา้นทุง่เหลยีน)  ทา่นเป็นอาจารยห์นุ่มทีส่บืทอดวชิามาจากพ่อแมปู่่ ยา่ตายายของทา่น  
ทางใตเ้ขาเรยีกคนพวกน้ีว่า “หมอธรรม”  เหล็กไหลทีอ่ัญเชญิมานัน้นับวา่เป็นเหล็กไหลทีม่เีน้ือ
สวยงามมาก  แมแ้ตช่า่งทีท่ าการหลอ่ยังบอกวา่เมือ่หลอมเหลวแลว้เป็นโลหะทีม่เีน้ือใสสวยงาม
งา่ยตอ่การหลอ่ 

  

 

  

เหล็กไหลเกอืบทัง้หมดไดม้าจากถ ้าผาแดงในจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  ซึง่เป็นถ ้าอาถรรพท์ีอ่าจารย์
เชญิเหล็กไหลไมค่อ่ยนยิมมาท าการเชญิในถ ้าแหง่น้ี  เพราะเป็นถ ้าทีเ่จา้ของหวงแหนโดยมเีจา้ถ ้า
คอืเทพธดิาอทุมุ  ซึง่เป็นอดตีเจา้ผูป้กครองอาณาจักรศรวีชิยัในสมัยโบราณ เราเชญิเหล็กไหลมา
ไดม้ากเพราะไดม้กีารบอกกลา่วแกเ่จา้ถ ้าไวก้อ่นแลว้  ว่าเราจะขอเหล็กไหลนีเ้พือ่น าไปสรา้งพระ
ปฐมบรมศาสดา  ทา่นเจา้ถ ้าจงึขอรว่มสรา้งดว้ยและมอบเหล็กไหลใหม้าในลกัษณะเป็นเม็ด  
(Casting Grain) ซึง่เหมาะกบัการน าไปหลอ่พระโดยตรง 
 
การปั้นแบบ 
ขัน้ตอนตอ่ไปก็คอืการปั้นแบบพระใหอ้อกมางดงามทีส่ดุเป็นเลศิในแผน่ดนิใหไ้ด ้   เดมินัน้ผมได ้
ขอใหค้ณุวรวทิย ์ศภุจรรยา   ซึง่เป็นผูปั้้นพระชยัมงคลเลศิฤทธิใ์หผ้ม   แตค่ณุวรวทิยบ์อกวา่ถา้จะ



ใหปั้้นพระใหญข่นาด 81 นิว้นัน้เขาไมช่ านาญเกรงวา่จะท าไดไ้มด่ ี ผมเลยจ าเป็นตอ้งหาชา่งป้ัน
ใหมจ่นคณุวรวทิยแ์นะน าใหผ้มรูจ้ักกบัชา่งเอบิ รอดตัวด ี  ซึง่เป็นอาจารยข์องคณุวรวทิยอ์กีท ี งาน
ปั้นแบบของพระปฐมบรมศาสดาจงึส าเร็จขึน้มาได ้ และชา่งเอบิก็ไดปั้้นพระปฐมบรมศาสดาและ
รัตนจักรออกมาไดง้ดงามทีส่ดุในยคุนี้เลยทเีดยีว   โดยไดเ้ริม่ปั้นแบบเมือ่วันที ่26 เมษายน 2559  
ในสว่นของเกตดุอกบัวตมูนัน้ผมไดใ้หช้า่งท าใหม้ขีนาดใหญก่วา่ธรรมดา    พรอ้มกบัใสล่ายเสน้ให ้
เหมอืนกบัเป็นกึง่พระโมล ี   เน่ืองจากทา่นเป็นพระพุทธเจา้องคต์น้ทีม่บีารมมีากและเป็นองคท์ี ่1 
ของโลก 

 

  

   
 
งานป้ันแบบเสร็จลงเมือ่วันที ่8 มถินุายน 2559  โดยกวา่ทีจ่ะส าเร็จลงไดผ้มก็ตอ้งวิง่ไปดงูานและ
แกไ้ขแบบหลายครัง้หลายหน  เหน็ดเหน่ือยพอสมควรทเีดยีวเพราะตอ้งขับรถจากทีบ่า้นแถวโชค
ชยั 4 ลาดพรา้ว  ไปทีโ่รงปั้นพระซึง่อยูแ่ถวปทมุธานีเกอืบถงึบางปะอนิ   ในวันสดุทา้ยเมือ่แกไ้ข
แบบเสร็จผมก็ไดถ้า่ยรปูไวเ้หมอืนทกุครัง้    แตค่รัง้น้ีปรากฏวา่กลอ้งจากโทรศัพทม์อืถอืของผมคา้ง
ถา่ยรปูไมไ่ดถ้งึ 2 ครัง้ 2 ครา   ผมมาดแูบบครัง้ใดผมก็ถา่ยรปูทา่นไดไ้มม่ปัีญหา  พอเสร็จเรยีบรอ้ย
ทา่นก็แสดงปาฏหิารยิใ์หผ้มทราบถงึความศักดิส์ทิธิข์องทา่น    หรอืทา่นจะแสดงใหผ้มทราบวา่ไม่



ตอ้งแกไ้ขอะไรอกีแลว้  พระทีป้ั่นออกมาสวยและถกูตอ้งดทีกุประการแลว้ก็เป็นได.้..ทา่นศักดิส์ทิธิ์
ตัง้แตย่ังไมไ่ดผ้า่นพธิหีลอ่เป็นองคพ์ระดว้ยซ ้า 
 
พธิกีารหลอ่พระ 
พธิไีดจ้ัดขึน้ในวันอาสาฬหบชูาที ่19 กรกฎาคม 2559  ณ บรเิวณลานหนา้พระมหาเจดยีส์มเด็จ  วัด
หลวงพ่อสด  อ.ด าเนนิสะดวก  จ.ราชบุร ี ในเวลา 13.09 น.  กอ่นพธิหีลอ่ประมาณ 2 อาทติย ์ ชา่ง
หลอ่พระเขาบอกวา่ไมม่ั่นใจวา่เหล็กไหลทองปลาไหลทีเ่ราเตรยีมไว ้1,300 กโิลวา่จะเพยีงพอไหม  
เน่ืองจากพระของเราองคใ์หญส่มบรูณ์กวา่มาตรฐาน  องคฌ์านก็หนา  แลว้ยังตอ้งใชเ้หล็กไหลเพือ่
หลอ่รัตนจักรขนาด 18 นิว้อกี  ผมจงึตัดสนิใจเชญิเหล็กไหลทองปลาไหลเพิม่มาอกี 100 กโิล  รวม
ทัง้หมดเป็น 1,400 กโิล   เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เหล็กไหลจะมเีพยีงพอกบัการหลอ่พระไดอ้ยา่งแน่นอน 

    
งานการสรา้งพระปฐมบรมศาสดาดว้ยเหล็กไหลทองปลาไหลลว้นส าเร็จเรยีบรอ้ยดว้ยด ี  มว้นเดยีว
จบเลย  เพราะครัง้น้ีผมเตรยีมงานทกุอยา่งไวอ้ยา่งละเอยีด  ไมต่อ้งการใหเ้กดิปัญหาใดๆ การหลอ่
พระครัง้น้ีผมเตรยีมเหลก็ไหลไวถ้งึ 1,400 กโิล เตรยีมเบา้หลอ่ไวถ้งึ 24 เบา้ แตเ่มือ่หลอ่จรงิใชไ้ป
เพยีง 20 เบา้ก็เต็มแลว้   เหล็กไหลทีเ่หลอืผมถวายวัดทัง้หมด   วันหลอ่พระมผีูม้ารว่มพธิหีลอ่พระ
มากมาย   อากาศและทอ้งฟ้าแจม่ใสมาก   บางคนมากระซบิบอกผมวา่ทา่นพระอนิทรท์า่นมาแบบ
องคใ์หญเ่ต็มฟ้าเลย   การหลอ่พระเริม่ตรงเวลาทีก่ าหนด   เทหลอ่รวดเดยีวส าเร็จทัง้สว่นพระโมล ี
(มทีองค าผสมลงไปมาก)   สว่นองคพ์ระปฐมบรมศาสดาขนาด 81 นิว้ (4 ศอก 1 นิว้)  และรัตนจักร
เหล็กไหลขนาด 18 นิว้  หลอ่ดว้ยเหลก็ไหลทองปลาไหลเน้ือดสี าเร็จตดิครบทกุสว่น 
 
ชว่งเชา้หลายคนมาบอกผมวา่กลัวว่าฝนจะตก แตผ่มบอกเขาวา่ไมต่กหรอกเพราะเมือ่คนืน้ีผมมนีมิติ
ดดีังนัน้งานหลอ่พระตอ้งส าเร็จเรยีบรอ้ยแน่นอน   คนทีวั่ดบอกวา่หลังเสร็จงานหลอ่พระตอนเย็นฝน
ตกหนักเลยครับ 

 

 



  

  

    

ชว่งเย็นวันนัน้ ชา่งแตง่พระไดก้ระเทาะแบบของพระโมลแีละรัตนจกัรออกมาแลว้   ปรากฏหลอ่ตดิ
สวยงามมาก   งานเรยีบรอ้ยดจีรงิๆ   ดไูปก็ขนลกุเกรยีวเลย    ผมเคยบอกไปหลายครัง้แลว้วา่พระ
นีต้อ้งหลอ่ออกมาสวยงดงามแน่นอน   ส าหรับองคพ์ระเมือ่ทิง้ใหแ้บบเย็น 1 วันแลว้ในวันรุง่ขึน้ชา่ง
ก็ไดก้ระเทาะปนูออกมาองคพ์ระก็สวยงามมากเชน่เดยีวกนั   ทัง้ๆ ทีก่ารหลอ่พระครัง้น้ีแมจ้ะมขีนาด
ใหญถ่งึ 81 นิว้  แตผ่มก็ขอใหช้า่งท าการหลอ่ทัง้องคโ์ดยไมไ่ดห้ลอ่แบบแยกสว่น   ซึง่จะท าใหก้าร
เทหลอ่ท าไดย้ากกวา่การแยกสว่นแลว้หลอ่มาก  แตผ่มก็ตอ้งการหลอ่องคพ์ระปฐมบรมศาสดาองค์
นี้โดยใหท้า่นอบุัตขิ ึน้มาในโลกแบบเต็มพระองคเ์ลย  ไมต่อ้งการใหอ้บุัตขิ ึน้ทลีะสว่น  ใหอ้งคท์า่น
เกดิขึน้มาอยา่งสมบรูณ์เต็มองคไ์ปเลยทเีดยีว   แลว้ชา่งก็หลอ่ออกมาไดส้วยสมใจ   เสยีคา่ใชจ้า่ย
ในการหลอ่พระรวมเป็นเงนิ 300,000 บาท    งานขัน้ตอ่ไปคอืการตกแตง่องคพ์ระดว้ยงบประมาณ 
200,000 บาท  ซึง่จะตอ้งใชเ้วลาอกีประมาณ 3 เดอืนกวา่จะแลว้เสร็จ  

ขอเลา่เอาไวห้น่อยนะครับ 
ผมก็ไมค่ดิวา่บญุทีเ่กดิจากการสรา้งพระปฐมบรมศาสดาและรัตนจักรจะมากมายขนาดนี้     วันหลอ่
พระในขณะทีเ่จา้พธิพีราหมณ์ก าลังรา่ยบทสวดอยูนั่น้     ผมก็สมัผัสไดว้า่มพีลังจากเบือ้งบนอัดเขา้
มาสูต่ัวผมอยา่งแรง จนท าใหผ้มรูส้กึชาและเกดิปีตขินลกุขนชนัจนผมประหลาดใจจงึหันไปบอก
เพือ่นทีน่ั่งอยูข่า้งๆ วา่มพีลังอัดสง่ลงมาแรงมาก   เมือ่ก าหนดจติดกู็ทราบวา่เป็นบญุทีเ่กดิจากการ
สรา้งพระปฐมบรมศาสดาองคน์ี้เอง   เบือ้งบนทา่นสง่บญุมาใหต้ัง้แตย่ังไมไ่ดเ้ททองหลอ่พระดว้ย
ซ ้า 

มาวันน้ี (23 ก.ค.59) แมเ้วลาจะผา่นไปแลว้ 4 วัน พอผมนกึถงึการสรา้งพระปฐมบรมศาสดาเทา่นัน้
ก็ยังรูส้กึขนพองขนลกุอยูอ่กี   แสดงวา่บญุหลอ่พระยังไมไ่ปไหนเลย   ยังฝังอยูก่บัตัวผมแมเ้วลาจะ
ผา่นไปหลายวันแลว้ก็ตาม  ผมไมเ่คยรูส้กึแบบน้ีมากอ่นเลยครับ   ผมขอมอบบญุกศุลทีเ่กดิจากการ
สรา้งพระปฐมบรมศาสดาขนาด 81 นิว้ดว้ยเหล็กไหลทองปลาไหล   พรอ้มดว้ยรัตนจักรเหลก็ไหล



ทองปลาไหลขนาด 18 นิว้ ใหแ้กท่กุทา่นทีร่ว่มอนุโมทนาบญุกบัผม   ขอใหท้กุทา่นจงไดร้ับบญุน้ี
เทา่ๆ กบัทีผ่มจะไดร้ับเลยนะครับ 

    

   
 

พระปฐมบรมศาสดา...งามไหมครับ 
สมกบัทีผ่มเคยพูดเอาไวไ้หม วา่เมือ่หลอ่ทา่นออกมาแลว้จะงดงามทีส่ดุในยคุนี้ 

    

 



พระบรมสารรีกิธาตแุละเหล็กไหลแกว้ของผมทีจ่ะน าบรรจลุงไปในพระเศยีรของพระปฐมบรมศาสดา 

 

มพีระโลหติธาตทุีป่าฏหิารยิเ์สด็จมาเพิม่และขยายขนาดองคใ์หญก่วา่เดมิ 3 เทา่    พระบพุโพธาต ุ
(น ้าเหลอืง)    เหล็กไหลแกว้สตีา่งๆ   และเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือเหล็กไหลทองปลาไหล
ซึง่สรา้งจากเหล็กไหลทีเ่หลอืจากการหลอ่องคพ์ระปฐมบรมศาสดา (เน้ือองคพ์ระ) และทีส่ าคัญคอื
รายชือ่ของทกุทา่นทีร่ว่มบญุเขา้มาตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป (รวม 6 หนา้กระดาษ) 

ทัง้หมดนี้ผมไดน้ าถวายไวแ้กห่ลวงป๋าไปเมือ่วันอาทติย ์(4 ธ.ค.59) ทีผ่า่นมาเรยีบรอ้ยแลว้   เพือ่
สมทบกบัพระบรมสารรีกิธาตทุีห่ลวงป๋าทา่นจะน าบรรจดุว้ย     เมือ่บรรจลุงไปในองคพ์ระแลว้ชา่งจะ
ท าการเทปนูขาวปิดทับไวเ้ลยเพือ่ทีจ่ะไมม่ใีครสามารถแกะเอาไปได ้   ของทัง้หมดจะอยูก่บัองค์
พระตลอดไปตราบกาลนาน  และผมตอ้งขอโทษทกุทา่นทีไ่มไ่ดแ้จง้ไวเ้พราะผมไมอ่าจรับของที่
หลายทา่นอยากรว่มบรรจดุว้ยได ้  เน่ืองจากผอบทีจ่ะใสบ่รรจลุงไปมขีนาดจ ากดั  มเีพยีงบางทา่นที่
เป็นเจา้ภาพรายใหญเ่พยีงไมก่ีท่า่นทีจ่ะรว่มบรรจดุว้ยได ้

ขออนุโมทนาบญุกบัทกุทา่นทีร่ว่มบญุเขา้มา   จนการสรา้งพระปฐมบรมศาสดาขนาด 81 นิว้ทีห่ลอ่
ขึน้ดว้ยเหล็กไหลทองปลาไหลลว้นส าเร็จลงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วันน้ี (8 ธ.ค. 59) ผมไดน้ าทองค าของทกุทา่นไปตกแตง่พระโมลขีองพระปฐมบรมศาสดาใหแ้ลว้
นะครับ 

ครัง้แรกกค็ดิวา่เป็นงานง่ายๆ ทีไ่หนไดย้ากเอาการครับ เพราะลมืไปวา่ทองทีท่กุทา่นน าสง่เขา้มานัน้
เป็นทองรปูพรรณ สว่นใหญเ่ป็นกรอบพระและสรอ้ย มเีพยีงสว่นนอ้ยทีเ่ป็นทองค า 99.99% พอ
หลอมออกมามันแข็งมากแตง่เขา้รปูยาก (ใชค้อ้นทบุยังไมบ่บุเลย) การจะน ามาเคลอืบผวิพระโมลี
ตามทีค่ดิไวจ้งึท าไมไ่ด ้   ถา้จะท าก็ตอ้งเป็นเรือ่งยาวเพราะตอ้งใชช้า่งท าทองเฉพาะ   ไมใ่ชช่า่ง
ตกแตง่พระแบบนี้   แตช่า่งเขาก็ตัง้อกตัง้ใจพยายามท าใหอ้ยา่งเต็มที ่   เลยสรปุกนัวา่ท าเป็นวง
แหวนสวมไวท้ีฐ่านของพระโมลกี็แลว้กนั    โดยน าทองมารดีเป็นเสน้แลว้เชือ่มทองค าตดิไวท้ีฐ่าน
พระโมลเีพือ่ป้องกนัไมใ่หใ้ครแกะเอาไปได ้ ขออนุโมทนาบญุกบัทกุทา่นทีส่ง่ทองค าเขา้มานะครับ     

 



เจา้หนา้ทีก่ าลังเตรยีมสถานทีป่ระดษิฐานพระปฐมบรมศาสดาชัว่คราว พรุง่น้ีเชา้ (9 ธ.ค. 59) เวลา 
9 โมงเชา้   จะน าพระไปสง่ทีวั่ดหลวงพ่อสดแลว้   ใครวา่งขอเรยีนเชญิไปรับพระปฐมบรมศาสดา
ดว้ยกนั   ทา่นเป็นพระพเิศษของประเทศไทยเพราะหลอ่ขึน้จากเหลก็ไหลทองปลาไหลลว้นขนาด 
81 นิว้ ใหญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุในโลก 

 

วันน้ี (9 ธ.ค. 59) พระปฐมบรมศาสดาไดเ้สดจ็มาอยูป่ระจ าทีวั่ดหลวงพ่อสดแลว้เมือ่เวล 09.29 น. 
องคท์า่นงดงามทีส่ดุ การสรา้งพระครัง้น้ีเป็นบญุใหญจ่รงิๆ ขณะทีก่ าลังกลา่วค าอธษิฐานถวายนัน้
บญุจากเบือ้งบนทา่นไดส้ง่ลงมาเต็มๆ จนตัวผมชาไปหมด   ขอใหท้กุทา่นทีร่ว่มบญุเขา้มาและทกุ
ทา่นทีร่ว่มอนุโมทนาจงไดบ้ญุใหญน่ี้ทกุทา่น  ขอใหไ้ดบ้ญุเทา่ๆ กบัทีผ่มจะไดร้ับเลยนะครับ 
ขอบคณุทกุทา่นทีร่ว่มบญุเขา้มาจนงานน้ีส าเร็จดว้ยดทีกุประการ...พระปฐมบรมศาสดาทีส่รา้งดว้ย
เหล็กไหลทองปลาไหลลว้นขนาด 81 นิว้ใหญท่ีส่ดุในโลกและงดงามทีส่ดุในยคุนี้ 

 

 

หลวงป๋าทา่นไดบ้รรจพุระเขีย้วแกว้องคส์ าคัญลงไปในพระเศยีรของพระปฐมบรมศาสดา 

เป็นพระเขีย้วแกว้ของพระพุทธเจา้องคต์น้คอืพระตกิขัคคะพทุธเจา้ทีเ่สดจ็ลงมาเองในบาตรน ้ามนต ์
เหมาะสมแลว้ทกุประการ "พระเขีย้วแกว้ขององคพ์ระปฐม ประดษิฐานอยูใ่นพระปฐมบรมศาสดา" 
สมศักดิศ์รทีกุประการ   ตอ่ไปคงจะไมม่พีระพุทธรปูทีส่รา้งดว้ยธาตกุายสทิธิแ์ละไดร้ับการบรรจสุ ิง่
ศักดิส์ทิธิเ์ชน่น้ีอกีแลว้  พระปฐมบรมศาสดาองคน์ี้จะเป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึใหแ้กพ่ทุธศาสนกิชนและเป็น
พระคูบ่า้นคูเ่มอืงของไทยตอ่ไปตราบนานเทา่นาน 

นอกจากพระเขีย้วแกว้องคใ์หญข่นาดยาวประมาณ 6 นิว้ใสกริ๊ก 2 องคแ์ลว้  หลวงป๋าทา่นยังน าพระ
โลหติธาตขุองพระพทุธเจา้องคต์น้ๆ ขนาดยอ่มกวา่ฟองไขไ่กเ่ล็กนอ้ยบรรจลุงไปดว้ย  และยังมพีระ



โลหติธาตแุละพระบพุโพธาต ุ(น ้าเหลอืง) ของพระพุทธเจา้องคปั์จจบุัน  เหล็กไหลแกว้  ทองแทง่ 
แหวนเครือ่งประดับ ฯลฯ ใครมอีะไรดตีา่งก็ถอดออกมาบรรจกุนัอยา่งสนุกสนาน  รวมทัง้รายชือ่ของ
ผูร้ว่มบญุตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป (6 หนา้) นัน้ผมน าไปใสไ่วท้ีก่น้ผอบบรรจพุระบรมสารรีกิธาตเุลย 

 

 

วันน้ี (10 ธ.ค. 59) หลวงพีโ่จ ้กตคโุณ น าทมีมาเคลอืบเงาองค ์"พระปฐมบรมศาสดา" 

เน่ืองจากองคพ์ระจะตอ้งตัง้ประดษิฐานไวก้ลางแจง้    เพราะวหิารพระปฐมกอ่สรา้งยังไมแ่ลว้เสร็จ 

ทา่นเลยอาสาน าทมีเขา้มาท าการ "เคลอืบแกว้" องคพ์ระปฐมบรมศาสดา ใหส้ามารถอยูก่ลางแจง้

ไดร้ะยะหนึง่   ผอ่นหนักเป็นเบารักษาผวิองคพ์ระใหค้งความเงางามเอาไวใ้หไ้ดน้านทีส่ดุ    ขอ

อนุโมทนาบญุกบัทมีทีอ่าสาเขา้มาท าการเคลอืบเงาองคพ์ระในครัง้น้ี 

 

 

https://www.facebook.com/jo.sakchai.7


 

เริม่งานกอ่สรา้งวหิารพระปฐมแลว้ 

วันน้ี (18 ก.ย.59) หลวงป๋าทา่นไดจ้ัดประชมุเพือ่สรปุสถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของ "พระ
ปฐมบรมศาสดา" ซึง่เป็นพระทีส่รา้งจากเหล็กไหลทองปลาไหลขนาด 81 นิว้ใหญท่ีส่ดุในโลก 
สรปุวา่จะสรา้งเป็นศาลาแหง่ใหมเ่ลย 

วหิารใหมน้ี่จะอยูท่างฝ่ังซา้ยของศาลาประชาสมัพันธ ์  จะเป็นศาลารมิน ้าขนาดใหญต่ัง้ขนานกบั
ศาลาประชาสมัพันธเ์ดมิ   เพือ่ใหส้มพระเกยีรตขิององคพ์ระปฐมบรมศาสดาและเพือ่ใหส้ะดวกแกผู่ ้
ทีเ่ดนิทางผา่นไปมา   จะไดแ้วะเขา้มากราบไหวพ้ระพุทธเจา้พระองคแ์รกของโลกไดโ้ดยสะดวก
โดยขณะนี้มเีงนิตัง้ตน้ที ่4 แสนบาทซึง่ไดร้ับจากคณุ Khun Jinbook บรจิาคเขา้มา 

 

วันน้ี (31 ต.ค.59) ทางวัดหลวงพ่อสดเริม่ท าการกอ่สรา้งวหิารพระปฐมแลว้ เพือ่ประดษิฐานองค ์

"พระปฐมบรมศาสดา" ทีห่ลอ่ดว้ยเหลก็ไหลทองปลาไหลลว้นขนาด 81 นิว้ใหญท่ีส่ดุในโลกและ

งดงามทีส่ดุในยคุนี ้

 

 

https://www.facebook.com/khun.serpent


นี่คอืความฝันของผม  

หากผมมเีงนิมากพอผมจะท าภาพนี้ใหเ้ป็นความจรงิครับ     ผมอยากสรา้งวหิารพระปฐมใหอ้อกมา

อยา่งสมพระเกยีรตขิองทา่น  อยากสรา้งผลงานทีเ่ป็นประวัตศิาตรไ์วใ้นพระศาสนา (ฉากทีผ่มน ามา

ประกอบนี้ผมเอามาจากอนิเตอรเ์น็ตนะครับ) 

 

หลวงพ่อพระปฐมบรมศาสดาทา่นแสดงฤทธิแ์ลว้ชว่ยใหถ้กูหวย 8 หมืน่บาท 

คณุธติวัิฒน ์เลศิอ านวยลาภ เพิง่เลา่ใหผ้มฟังวันนี้ (1 ม.ค. 2560) เองวา่   ไดพ้าเพือ่นคนหนึง่มาที่
วัดเพือ่นทา่นน้ีเป็นผูห้ญงิทีม่อีายพุอสมควรแลว้เคยมาทีวั่ดหลวงพ่อสดหลายครัง้  ใจของเธออยาก
มเีงนิเอามาสรา้งพระมหาเจดยีใ์หเ้สร็จโดยเร็ว     เธอก็เลยไปอธษิฐานกบัหลวงพ่อพระปฐมบรม
ศาสดาวา่ถา้ถกูหวยเท่าไหรจ่ะขอแบง่เงนิมาท าบญุสรา้งพระมหาเจดยีค์รึง่หนึง่    ปรากฏวา่งวด
กลางเดอืนธันวาคม 2559 ทีผ่า่นมาเธอถกูหวยถงึ 80,000 บาท เธอเลยรบีน าเงนิมา 40,000 บาท
เพือ่สรา้งพระมหาเจดยีต์ามทีไ่ดส้ญัญาไวก้บัหลวงพ่อพระปฐมบรมศาสดา 

คณุธติวัิฒนเ์ลา่ว่าผมยนืยันเรือ่งถกูหวยไดค้รับ    เพราะทา่นทีถ่กูดใีจมากและรบีน าเงนิมาถวายวัด
ตามสญัญากบัพระปฐมศาสดาครับและมเีกร็ดเพิม่เตมิอกีครับ...ผมถามคนทีถู่กวา่ถกูเลขอะไร   เลข
ทา้ย 35  และถามตอ่วา่เอาเลขมาจากไหน?   เลขใกล้ตัวพวกเราเองครับ  คอืเลขทะเบยีนรถทีน่ า
หลวงพ่อพระปฐมบรมศาสดามาสง่ทีวั่ดหลวงพ่อสดน่ันเอง    เพราะผมชวนป้าทีถ่กูรางวัลมาวัดดว้ย
เพือ่รว่มอนุโมทนาบญุ   ดว้ยประการเชน่น้ีครับ   ทะเบยีนรถทีน่ าพระปฐมบรมศาสดามาวัดครับ 

นอกจากนัน้ทา่นพระมหาธรีชยัทีด่แูลฝ่ายประชาสมัพันธข์องวัดหลวงพ่อสด    ยังเลา่เพิม่เตมิอกีวา่ 
พระปฐมบรมศาสดาทา่นศักดิส์ทิธิม์าก    เน่ืองจากมคีนมาบนเรือ่งงานเและเรือ่งเงนิไดส้มหวังไป
ตามๆ กนั   เขาเลยมาท าบญุทีวั่ดแลว้เล่าใหท้า่นฟัง     ลองคดิดซูคิรับหลังจากประดษิฐานทา่นได ้
เพยีงไมก่ีวั่นก็มเีรือ่งดีๆ  เกดิขึน้    ทัง้ยังมหีลวงพ่อสวัุนค า จันทสโร    พระอภญิญาจากภเูขาควาย
ประเทศลาวทา่นยังเดนิทางไกลมาแวะเวยีนเพือ่กราบหลวงพ่อพระปฐมบรมศาสดาองคน์ี้เลย  ทาง
ทา่นเองก็คุน้เคยกบัเรือ่งเหล็กไหลด ี  เพราะภเูขาควายก็เป็นทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งเหล็กไหลอยูแ่ลว้ 

 



วันน้ี (24 ก.ย. 2560) ไดท้ าพธิอีัญเชญิสมเด็จพระปฐมบรมศาสดาประดษิฐานไวใ้นวหิารของทา่น

เรยีบรอ้ยแลว้  

พระปฐมบรมศาสดาองคน์ีส้รา้งดว้ยเหล็กไหลทองปลาไหลขนาด 81 นิว้ทัง้องค ์พุทธลักษณะของ

ทา่นงดงามมากเป็นหนึง่เดยีวในโลก เป็นบญุใหญ่กศุลใหญท่ีพ่วกเราไดช้ว่ยกนัสรา้ง โดยเฉพาะ

คณุ Khun Jinbook ทีท่ัง้รว่มสรา้งองคพ์ระปฐมและบรจิาคเงนิ 1 ลา้นบาทสรา้งวหิารถวายทา่น ใน

ระหวา่งพธิเีมือ่พระสงฆส์วดพุทธมนตอ์าตมากร็ูส้กึไดว้า่เบือ้งบนไดส้ง่บญุอัดลงมาใหอ้ยา่งไมข่าด

สาย เกดิอาการขนลกุขนชนัขึน้มาจงึนอ้มองคท์า่นเขา้ศนูยก์ลางกายไปเลย พอลมืตาขึน้มาก็มี

น ้าตาไหลออกมาเมือ่ไหรไ่มรู่ต้ัว ขอบญุน้ีจงส าเร็จแกท่กุทา่น ขอใหไ้ดบ้ญุใหญน้ี่เทา่ๆ กบัทีอ่าตมา

จะไดร้ับนะครับ 

 

  

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


  

 

สมเด็จพระปฐมบรมศาสดาชว่ยใหไ้ดไ้ปอนิเดยี เลา่โดย Natthapong Norani  24 ก.ย. 2560 

หลวงลงุครับ ผมฝากแชรป์ระสบการณ์ความศักดิส์ทิธิข์ององคพ์ระปฐมบรมศาสดาหน่อยครับ เฟส
หลวงลงุคนตดิตามเยอะคงจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก เป็นประสบการณ์สว่นตัวจรงิๆ ไมไ่ดแ้ตง่ขึน้ 

ความอัศจรรยแ์หง่พุทธานุภาพผา่นทางพระปฐมบรมศาสดา เมือ่ชว่งเดอืนกมุภาพันธุ ์2560 ทีผ่า่น
มา อาตมภาพไดไ้ปกราบองคพ์ระปฐมทีด่า้นหนา้ประชาสมัพันธ ์ชว่งเวลาทีไ่ปกราบทา่นทกุครัง้ก็
นกึถงึบทพุทธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ รวมไปถงึตรกึนกึถงึบญุกศุลทีไ่ดส้รา้งรว่มกบัองคท์า่นดว้ยการ
บรรจพุระกริง่จักรพรรดิเ์น้ือเหล็กไหลทองทอ้งปลาไหลและดวงแกว้จยุเจยีไวใ้นพระเศยีรของทา่น 
ในวันนัน้ก็อธษิฐานเพิม่เตมิ (ซึง่ตามปกตจิะไมข่ออะไรพร ่าเพรือ่) วา่ เรามคีวามตอ้งการจะไปแดน
พุทธภมู ิแตโ่ยมแมข่องอาตมา (ทีค่รัง้แรกวา่จะถวายปัจจัยให)้ เกดิชอ๊ตเงนิกระทันหัน เลยตอ้งงด
ไปอนิเดยีไวก้อ่น แตอ่าตมาอยากไปโดยเร็วเลยอธฐิานขอกบัองคพ์ระปฐมวา่ ปีนี้เราตอ้งการจะไป
แดนพุทธภมูโิดยไว เทา่นัน้แหละ ประมาณ 2 เดอืนถัดมามโียมอปัุฏฐากมาปวารณาขอเป็นเจา้ภาพ
ออกปัจจัยไปแดนพทุธภมูใิห ้สมดังเจตนารมณ์ทีไ่ดอ้ธษิฐานขอกบัทา่นไวเ้ลยครับ 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004417328840&fref=mentions


เตรยีมงานขัดและเคลอืบเงาองคพ์ระปฐมบรมศาสดา 

เมือ่วาน  (25 ม.ค.61) อาตมาไดใ้หช้า่งมาทดลองการขัดแตง่รอยด าออกจากองคพ์ระ เน่ืองจาก
ตอนทีม่าถงึวัดแรกๆ นัน้ องคพ์ระปฐมบรมศาสดาไดถ้กูตัง้ไวใ้นเต็นทร์อการสรา้งของวหิารพระปฐม 
จงึท าใหอ้งคพ์ระโดนแดดโดนลมและฝนนานกวา่ 1 ปี ท าใหค้วามชืน้ตา่งๆ เกดิขึน้มาทีผ่วิองคพ์ระ 

จงึเป็นโอกาสดทีีจ่ะไดท้ าการขัดแตง่และเคลอืบเงาใหท้า่นอกีครัง้ ครัง้น้ีคงจะท าใหอ้งคพ์ระ
สวยงามคงทนอยูไ่ปไดอ้กีนาน เพราะทา่นไดอ้ยูใ่นวหิารไมต่อ้งโดนแดดโดนฝนอกีแลว้ โดยชา่งจะ
เขา้มาท าการขัดจรงิในอาทติยห์นา้ 

รายนามเจา้ภาพขัดองคพ์ระปฐมบรมศาสดา 
1.คณุแมช่รีัมภา โพธิค์ าฉาย 30,000 บาท 
2.คณุศศปิระภา ถมยา Dang Sasi 10,000 บาท 
3.พระฌัฐชนน กติตปัิญโญ, สราวธุ สายสพุรรณ, เรอือากาศโทวอ่งวทิย ์ไวยนกิรณ์ 5,000 บาท 
4.พระ วทิยา อตฺถโกวโิท 1,000 บาท 
5.พระพยงุธง อักกะปัญโญ, หลวงพีเ่บนซ,์ พระณัฐชนน 2,000 บาท 
6.พระอาจารยว์โิรจน-์ตี ๋(ธรรมกาย) 600 บาท 
7.คณุ เอ ณัฏฐา พานชิย ์500 บาท 

 

 

https://www.facebook.com/dang.sasi.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/kai.sarawut.79?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005232271838&fref=mentions
https://www.facebook.com/nathdha?fref=mentions


ความศักดิส์ทิธิข์องพระปฐมบรมศาสดา 

3 ก.พ. 61 ตอนทีช่า่งน าองคพ์ระปฐมบรมศาสดามาสง่ทีวั่ดเมือ่วันที ่9 ธ.ค. 2559 ล็อตเตอรีก่็ออก
เลขทา้ยของรถคันทีข่นพระมาสง่ และเมือ่วันที ่31 ม.ค. 2561 ลอ็ตเตอรีก่็ออกเลขทา้ยของรถเครน
ทีม่ายกองคพ์ระปฐมบรมศาสดาลงมาเพือ่ขัดท าความสะอาดอกีครัง้ อาตมาไมไ่ดส้นใจเรือ่งหวย
หรอกแตโ่ยมชา่งโกะ๊มาเลา่ใหฟั้งวา่องคห์ลวงพ่อน้ีทา่นศักดิส์ทิธิม์ากจรงิๆ 

 

 

ถวายผา้ทพิยห์ม่องคพ์ระปฐมบรมศาสดา 

วันน้ี (18 มนีาคม 2561) อาตมาไดน้ าผา้ทพิยจ์ านวน 2 ผนื ถวายแกห่ลวงป๋าแลว้ เพือ่ใหห้ลวงป๋า

อธษิฐานหม่ถวายแกอ่งคพ์ระปฐมบรมศาสดาและองคห์ลวงพ่อสดมงคลเลศิฤทธิ ์บญุน้ีเป็นบญุอัน

เน่ืองดว้ยความสวยงามแหง่ผวิพรรณ-เสือ้ผา้อาภรณ์และอัญมณี (รัศม)ี 

 

 



 

พธิยีกฉัตรถวายองคพ์ระปฐมบรมศาสดาส าเร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 

วันนี้ (8 เมษายน 2561) หลวงป๋าทา่นมาเป็นประธานในพธิยีกฉัตรถวายแกอ่งคพ์ระ
ปฐมบรมศาสดาเรยีบรอ้ยแลว้ ฉัตรสวยงามมาก วนันี้มทีัง้พระทัง้ลกูเณรและสาธชุน
เขา้มารว่มงานจนลน้วหิารองคพ์ระปฐม เทพเทวาทา่นก็คงมามากมาย เหนอืทอ้งฟ้า
ของวหิารกอ้นเมฆกอ่ตัวกนัเป็นรปูฉัตรเป็นชัน้ๆ สวยงามมาก 

ขอบญุกศุลทัง้หมดอนัเนือ่งดว้ยการสรา้งฉัตรนี้ จงส าเร็จแกท่กุทา่นทีร่ว่มบญุเขา้มา
และทกุทา่นทีร่ว่มอนุโมทนาบญุ ขอใหไ้ดบ้ญุเทา่ๆ กบัทีอ่าตมาจะไดร้ับดว้ย เทอญ 

 

 



 

 

 


