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สยามานสุสติ

อาขยาน บทหลกั

 ใครราน ใครรุกด้าว แดนไทย

ไทยรบ จนสุดใจ ขาดดิ้น

เสียเนื้อ เลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล

เสียชีพ ไปเสียสิ้น ชื่อก้อง เกียรติงาม

 หากสยาม ยังอยู่ยั้ง ยืนยง

เราก็เหมือน อยู่คง ชีพด้วย

หากสยาม พินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ

เราก็เหมือน มอดม้วย หมดสิ้น สกุลไทย

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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บทหลกั
หนูต้Í§จ�ำให้ä´้นะจ�ะ

ค�ำ¶ำมชวนคิ´

• “ÊÂÒÁ” ËÁÒÂ¶Ö§»ÃÐà·Èã´
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รู้ค�ำรู้ควำมหมำย

ขาดดิ้น

ชีพ

พินาศ

สยามานสุสติ

สิ้นใจ, ตาย เช่น
เขาสู้จนสุดใจขาดดิ้น

ชีวิต เช่น
เขาพลีชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่ก�าลังจะถูกรถชน

ล่มจม, ย่อยยับ, หายนะ เช่น
คนที่ประมำทในกำรใช้ชีวิตจะพบกับควำมพินาศ

มาจากค�าว่า สยาม + อนุสสติ
สยาม หมายถึง ประเทศไทย (ชื่อเรียกประเทศไทยในสมัยก่อน)
อนุสสติ, อนุสติ หมายถึง ความร�าลึกได้
ดังนั้น สยามานุสสติ หมายถึง การระลึกถึงประเทศสยามหรือ
ประเทศไทย เช่น
สยามานสุสติเป็นบทอาขยานที่ท�าให้เราได้ระลึกถึงประเทศไทย
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กิจกรรมฝึกทักษะ

น�าค�าที่ก�าหนดไปเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์

 1. ฉันภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคน  

 ๒. คนไทยทุกคนรักชาติยิ่ง    

 ๓. “สยามเมืองยิ้ม” ชื่อนี้ดัง              ไปทั่วโลก 

 4. ในอดีตประเทศไทยของเรานี้ ชื่อว่าประเทศ   

 ๕. มนุษย์ทุกคนย่อมมี              และศักดิ์ศรีในตัวเอง

 ๖. แม้กายา              หวังเพียงคุณความดีคงสถิตอยู่

 ๗.  ชาติไทยจะ              และมั่นคงด้วยพลังใจของ 

คนไทยทั้งชาติ

 ๘.  บรรพบุรุษของไทย เสีย              เลือดเนื้อเพื่อ 

รักษาแผ่นดิน

 ๙.  สังคมใดที่ขาดความรักความสามัคคีกัน สักวันคงจะ 

     

1๐.  เรามีแผ่นดินอยู่อาศัยเพราะเรารวม           

เนื้อเป็นชาติเชื้อไทย

ชีพ

พินาศ

เลือด

เกียรติ

หลั่งไหล

สละ

มอดม้วย

ก้อง

สกุล

สยาม

ไทย

ยืนยง
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พาสนกุ
อาขยาน

´ูค�ำใบ้´้ำน«้ำยม×Í áÅ้วà¢ียนค�ำ
ลงในช่องว่างด้านขวามือให้ถูกต้อง

า       ดิ้

สุ       ใ

า

ยื

ม้

พิ        า

สุ       ใสุ       ใสุ       ใสุ       ใ
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รู้ไว้ใช่ว่า

 ทรงพระราชสมภพ (เกดิ) เม่ือวันเสาร์ เดือนย่ี ขึน้ ๒ ค�า่ ปมะโรง ตรงกบั
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. ๒4๒๓ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่๕) เสวยราชสมบตัิ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒4๕๓ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒4๖๘ รวมพระชนมพรรษา 4๕ พรรษา เสด็จด�ารง
ราชสมบัติรวม 1๕ ป
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพ
และทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมือง
การปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ 
และที่ส�าคัญที่สุด คือ ด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรง
พระราชนิพนธ์บทร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวาย
พระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
หมายถึง มหาราชผู้เป็นจอมปราชญ์

   พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จ

พระมงกุ®เกล้าเจ้าอยู่หัว

(รัชกำÅที่ ö)

 ทรงพระราชสมภพ (เกดิ) เม่ือวันเสาร์ เดือนย่ี ขึน้ ๒ ค�า่ ปมะโรง ตรงกบั

พระมงกุ®เกล้าเจ้าอยู่หัวพระมงกุ®เกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ 

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
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