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ภาพที� 76 ผูว้จิยับรรยาย ที�มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัที�  9 กนัยายน  2555 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2555, กนัยายน  9) 
 

 
ภาพที� 77  ผูว้จิยับรรยายในงานสัมมนามงัสวรัิติโลก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ The 5th Southeast 

Asian Vegetarian Congress go Veg for a better World วนัที� 24 พฤศจิกายน 2555 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2555, พฤศจิกายน 24) 
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ภาพที� 78  โครงการอบรมหลกัสูตรการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัการแพทย์

ทางเลือกวถีิพุทธ ครั4 งที� 3 วดัวางกาบรางสถาน จ.น่าน วนัที� 2-6 กนัยายน 2556 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556, กนัยายน 2-6) 
 

 
ภาพที� 79  งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั4 งที� 9 โดยกรมการพฒันาแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกเมืองทองธานี กรุงเทพฯ วนัที� 5 กนัยายน 2555  
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2555, กนัยายน 5) 
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ภาพที� 80 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั4 งที�  10  โดยกรมการพฒันาแพทย์แผนไทยและ 

การแพทยท์างเลือก เมืองทองธานี  ปทุมธานี  วนัที�  7  กนัยายน  2556  
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556, กนัยายน 7) 
 

การบรรยายในหน่วยงานสาธารณสุข 

 
ภาพที� 81 นกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เขา้รับฟังการบรรยายการแพทยว์ถีิธรรม  
                 ณ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ วนัที� 17 สิงหาคม 2554  
ที�มา (อภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, สิงหาคม 17) 
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ภาพที� 82  บรรยายสุขภาพที�ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ วนัที� 30 สิงหาคม 2554  
ที�มา (อภิวฒัน์  แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, สิงหาคม 30) 

ภาพที� 83  การอบรมสุขภาพพึ�งตนวถีิธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงพยาบาลโพธารามร่วมกบั 
สาํนกังานสาธารณสุข จ.ราชบุรี วนัที� 15 มกราคม 2556  

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556,  มกราคม  15) 
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ภาพที� 84 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนวถีิธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ  จ.อาํนาจเจริญ วนัที�  4 กนัยายน 2556  
ที�มา (จิรนนัท ์ ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556, กนัยายน 4) 
 

 
ภาพที� 85 ผูว้จิยัร่วมเปิดหน่วยงานแพทยว์ถีิธรรม ที�โรงพยาบาลโพธาราม  จ.ราชบุรี 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556, สิงหาคม 12) 
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ภาพที� 86 ผูว้จิยัร่วมเปิดสาํนกังานแพทยว์ถีิธรรม ที�โรงพยาบาลโพธาราม  จ.ราชบุรี 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 12) 
 

 
ภาพที� 87 บรรยายสุขภาพ ณ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ วนัที� 6 สิงหาคม 2556  
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556, สิงหาคม 6) 



 

ภาพที� 88 โครงการรักษสุ์ข
โดยงานแพทยแ์ผ

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ
 

ภาพที� 89  ค่ายพระไตรปิฎก
สวนป่านาบุญ 1

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์,

ษสุ์ขภาพแบบพึ�งพาตนเองโดยวถีิธรรม วดัธรรมธีราราม
ยแ์ผนไทย โรงพยาบาลบุรีรัมย ์วนัที� 25-31 สิงหาคม 25
ภาพถ่าย. 2556, สิงหาคม 27) 

ปิฎกจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา
1 จ.มุกดาหาร วนัที� 19-23 ตุลาคม  2557 

น์, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 23) 
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าราม จ.บุรีรัมย ์

2556  

 
าสดา   
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ภาพที� 90  ค่ายพระไตรปิฎกจิตอาสา
สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาห

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย

 

ภาพที� 91  เดินจาริกจากสวนป่านาบ
พนม  อ.ธาตุพนม จ. นคร

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย

าสาแพทยว์ถีิธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา   
ดาหาร วนัที� 19-23 ตุลาคม  2557 

ถ่าย. 2557, ตุลาคม  23) 

านาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค์) อ.ธาตุพนม เพื�อไปสักกา
นครพนม เป็นระยะทางทั4งสิ4น 23 กิโลเมตร  
ถ่าย. 2557, ตุลาคม 24) 

 

 
ักการะพระธาตุ



 

ภาพที� 92  โครงการรวมใจ
   เนื�องในวโรกาส

แพทยว์ถีิธรรมแ
ณ สวนป่านาบุญ

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ

ภาพที� 93 ผูว้จิยัและจิตอาสา
  ปลูกมเหสักข-์สักส
 มหามงคล เฉลิมพร
 ในพื4นที�ประมาณ 

ที�มา (เอมอร แซ่ลิ4ม, ภาพถ่า

มใจภกัดิD  ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสม
รกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธัน
รมแห่งประเทศไทยไดป้ลูกมเหสัก-สักสยามินทร์  จาํนว
าบุญ 1 2 3 และ 4  ในพื4นที�รวม 230 ไร่ 
ภาพถ่าย. 2556, สิงหาคม 27) 

อาสาแพทยว์ถีิพุทธ ถ่ายภาพร่วมกนัหนา้ป้ายโครงการรว
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เนื�อง
ิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 ณ สวนป
าณ 120 ไร่ 
พถ่าย. 2556, สิงหาคม 27) 
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ทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั          

ธันวาคม 2554 มูลนิธิ
จาํนวนทั4งสิ4น  3,304 ตน้ 

 
ารรวมใจภกัดิD   
เนื�องในวโรกาส 
วนป่านาบุญ 4   
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ภาพที� 94 ผูว้ิจยัในฐานะประธานม
มูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพ
ปาฐกถางานประชุมสักนา
เพื&อมวลมนุษยชาติ" "Liv
of Mankind" วนัที� 25
กรุงเทพฯ  

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 25

านมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้รับการปร
รรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร
ักนานาชาติ (World Teak Conference 2013) หวัขอ้ "สว

"Living in Harmony with Nature-Our Contribution to 
25 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด์เซ็น

2556, มีนาคม 25) 

ารประสานจาก
กุมารี   ให้แสดง

สวนป่านาบุญ 

n to Well-Being 
ด์เซ็นทรัลเวิลด ์ 


