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อาศิรวาทราชสดุดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

	 ห้าธันวาพระผ่านเผ้า	 ภูมิพล
เสด็จจากฟากฟ้าดล	 แหล่งหล้า
ทรงอาทรอเนกชน	 ชีพยาก	ล�าบากเฮย
ทรงปลิดทุกข์ไพร่ฟ้า	 ชื่นหน้าชีวาเขษม
	 ปวงประชาเปรมปลาบปลื้ม	 พระเมตตา
พระชัดกษัตริย์พัฒนา	 ยิ่งผู้
ต้นแบบเอกราชา	 เชิดชื่อ	ลือแฮ
น�้าพร่องดินระแหงรู้	 เลิศแล้ทรงแก้ไข
	 ฝนหลวงชุ่มฉ�่าไซร้	 พระราชทาน
ชุ่มจิตชื่นดวงมาน	 ทั่วถ้วน
การเกษตรผสมผสาน	 ทรงแนะ	น�าเฮย
เศรษฐกิจพอเพียงล้วน	 เลิศล�้าค�าสอน
	 ปิ่นนาครกอปรเกื้อ	 พระบุญญา
ปกแผ่พระหัตถ์น�าพา	 ราษฎร์เรื้อง
พระกรณียกิจนานา	 พสกสุข	ส�านึกเฮย
น้อมเกศนบบาทเบื้อง	 ธิราชไท้ไผทไทย
	 ในอภิลักขิตนี้	 ประนมกร
เชิญเทพชุมสโมสร	 นบน้อม
ถวายจตุรพิธพร	 พระบดินทร์	จักรินแฮ
ขอท่วยเทพพรั่งพร้อม	 พิทักษ์ห้อมล้อมรักษา 
	 อาราธน์ไตรรัตน์เอื้อ	 เอาภาร
ดลราชเกษมส�าราญ	 ค�่าเช้า
สิริรัชย์สวัสดิ์นาน	 ยืนยิ่ง	ยงแฮ
ขอพระทรงปกเกล้า	 คู่ฟ้าดินกษัยฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�าวารสารราชบัณฑิตยสถาน

(รศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม ประพันธ์)



7



8

 วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่  ๓๗ ฉบับที่ ๔ นี้ ตรงกับโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอพระราชทาน

ถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 วารสารฉบบันีส้�านกัวทิยาศาสตร์เป็นผูจ้ดัท�าเป็นฉบบัที ่๒ ในพทุธศกัราช ๒๕๕๕ 

ซึง่เป็นปีทีร่าชบณัฑติยสถานได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัท�าวารสารราชบณัฑติยสถานใหม่

ทั้งในด้านรูปเล่มและเนื้อหา โดยที่วารสาร ๓ ฉบับที่จัดพิมพ์ไปแล้วนั้น แต่ละเล่มได้แยก

ท�าเป็นของส�านักแต่ละส�านัก คือ ส�านักวิทยาศาสตร์ ส�านักศิลปกรรม ส�านักธรรมศาสตร์

และการเมือง และเน้นให้มีบทความที่เขียนขึ้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญของราชบัณฑิต

และภาคสีมาชกิของส�านกัทีร่บัผดิชอบเป็นหลกั รวมทัง้บทความของบคุคลภายนอกทีค่ณะ

บรรณาธิการได้กลั่นกรองแล้ว ส่วนฉบับที่ ๔ จะเป็นฉบับที่รวมบทความของทั้ง ๓ ส�านัก 

และบทความของบุคคลภายนอก

 วารสารราชบัณฑิตยสถานฉบับที่ ๔ ซึ่งรวมบทความของ ๓ ส�านักนี้มีบทความ

ทัง้หมดจ�านวน ๒๔ เรือ่ง  ส�านกัวทิยาศาสตร์มบีทความเรือ่ง ความเสีย่งในการพฒันาระบบ 

สารสนเทศเน้นเฉพาะที่เกิดจากหน่วยงาน, วิวัฒนาการโทรศัพท์มือถือในช่วง ๒๐ ปี 

ที่ผ่านมา, ความหลากหลายของพืชกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เป็นอาทิ  ส�านักศิลปกรรม

มีเรื่องการเขียนค�าภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน, ขบวนการกรรมกรและ

สหภาพแรงงานในฝรัง่เศสจากอดตีถงึปัจจบุนั ศพัท์ทีว่่าด้วยอาหารการกนิ เป็นอาท ิ ส�านกั

ธรรมศาสตร์และการเมอืงมเีรือ่ง ชนบทไทยในวถิทีนุนยิม, มหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ : มมุมอง

ของนักภูมิศาสตร์, จุดตัดทางรถไฟ เป็นอาทิ

ประธานคณะบรรณาธิการ
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 อนึง่ วารสารราชบณัฑติยสถาน ปีที ่๓๗ ฉบบัที ่๔ นี ้เป็นฉบบัท้ายสดุของปีซึง่มคีวาม 

หลากหลายของเนื้อหาวิชาการที่มาจาก ๓ ส�านัก ทั้งยังมีดรรชนีผู้นิพนธ์ (Authors Index) 

และดรรชนีค�าส�าคัญ (Keywords Index) ของทั้ง ๔ ฉบับ เพื่อความสะดวกในการสอบค้น

เพื่ออ้างอิง.

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล  เดชนครินทร์  ราชบัณฑิต 

  ประธานคณะบรรณาธิการ


