หัวใจชายหนุ่ม
ผู้แต่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงใช้ นามปากกาว่า “รามจิตติ”
ลักษณะการแต่ ง บันเทิงคดี โดยใช้ การเขียนจดหมายเล่าเรื่องเป็ นตอนๆต่ อเนื่องกั นไป เป็ นจด ๑๘ ฉบับ
เรื่องย่อ
นายประพันธ์ เป็ นนักเรียนนอกเรียนจบจากอังกฤษ มีความนิยมวัฒนธรรมผรั่ง ชื่นชม
ผู้หญิงสมัยใหม่ จนได้ แต่ งงานกับผู้หญิงทันสมัย ทีข่ าดคุณสมบัติขิงภรรยาทีด่ ี ชีวติ ประสบ
อุปสรรคแต่ ในทีส่ ุ ดปัญหาต่ างๆก็คลีค่ ลายไป
เนือ้ เรื่องย่อ
นายประพันธ์เขียนจดหมายถึงนายประเสริ ฐซึ่งเป็ นเพื่ อนรักของเขา นายประพันธ์เป็ นนักเรี ยน
นอกจากประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย พ่อของเขาหวังจะให้แต่งงานกับแม่กิมเน้ย แต่ประพันธ์
ไม่ชอบใจการแต่งตัวของหล่อนที่ประดับประดามากเกินไปและดูเกินงาม จนทาให้เขาปลีกตัวออกไปจาก
การคลุมถุงชนจนได้พบกับแม่อุไร ซึ่งเป็ นหญิงสาวหัวนอกด้านวัฒนธรรมตะวันตกเช่นเดียวกับประพันธ์
ทั้งสองถูกคอกัน มักพากันเที่ยวเตร่ สม่าเสมอ จนในที่สุดเกิดได้เสี ยกันจนแม่อุไรตั้งครรภ์ จึงจาเป็ นต้อง
แต่งงานกันบนความไม่พอใจของผูใ้ หญ่ท้ งั สองฝ่ าย แต่เมื่อแต่งงานไปนานๆ นิสัยของแม่อุไรได้เปลี่ยนไป
ชอบข่มสามีตอ่ หน้าคนอื่น หยาบกระด้าง ไร้ซ่ ึงมารยาท จนหนักเข้าเธอเริ่ มเหิ นห่างประพันธ์ไปคบกับ
พระยาตระเวนนคร เสื อผูห้ ญิงที่ประสงค์ได้ผหู ้ ญิงคนไหนย่อมได้ทุกครั้งไป รวมถึงแม่อุไรที่ตอ้ งหย่ากับ
ประพันธ์ดว้ ยหวังว่าพระยาตระเวนนครจะให้เกียรติเธอราวภรรยาคนสาคัญ แต่กลับตาลปั ตร ทางรักของ
แม่อุไรพังลงเมื่อพระยาตระเวนนครมีหญิงคนใหม่ เธอจึงกลับมาขอคืนดีกบั ประพันธ์ แต่ถูกปฏิเสธ
จนเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านชีวติ ของนายประพันธ์ไป ทาให้เขาเริ่ มคิดได้วา่ บางทีการดาเนินชีวติ แบบ
ชาวตะวันตกนั้นมิสามารถใช้ได้กบั วิถีแห่งความเป็ นไทย ในที่สุดเขาได้พบกับนางสาวศรี สมาน หญิงสาว
ผูท้ ี่เขาคิดว่าจะเยียวยา และบารุ งชีวติ ของเขาให้ฟ้ื นคืนมาได้ ส่ วนแม่อุไรก็ได้พบรักกับหลวงพิเศษผลพานิช
พ่อค้าผูม้ งั่ มี แม้หน้าตาของเขาจะมิได้หล่อเหลา แต่มีเงินมากพอที่จะซื้ อความสุ ขให้กบั แม่อุไรได้เช่นกัน
เรื่ องราวต่างๆ ได้จบลงด้วยจดหมายฉบับสุ ดท้ายแต่เพียงเท่านี้ ...

สรุปใจความสาคัญของจดหมาย หัวใจชายหนุ่ม
๑. ฉบับที่ ๑
นายประพันธ์ ประยูรสิ ริ ได้ส่งจดหมายถึงนายประเสริ ฐ สุ วฒั น์ ซึ่ งเป็ นเพื่อนรักกันเป็ นฉบับแรก
เนื้อความในจดหมายกล่าวถึงการเดินทางกลับมายังประเทศไทยจากลอนดอนของนายประพันธ์
นอกจากนั้นยังบรรยายถึงความเสี ยใจที่ไปกลับประเทศไทยและการดูถูกบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง และ
ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางกลับภายในเรื อโดยสาร คือ ได้พบปะกับผูห้ ญิงคนหนึ่งที่
ตนเองสนใจ แต่ตอ้ งผิดหวังเนื่องจากหล่อนมีหวานใจมารอรับที่ท่าเรื ออยูแ่ ล้ว
คาทับศัพท์ : เร็ สตอรังค์ ศิวไิ ลซ์ อันศิวไิ ลซ์
คาแสลง : โก้
๒. ฉบับที่ ๔
จดหมายในฉบับที่ ๔ นี้กล่าวถึง การกลับมาถึงประเทศไทย และการเข้ารับราชการซึ่ งใช้เส้นแต่ไม่
สาเร็ จผล นอกจากนี้คุณพ่อของนายประพันธ์ได้หาภรรยาไว้ให้นายประพันธ์แล้ว หล่อนชื่อ กิมเน้ย เป็ นลูก
สาวของนายอากรเพ้ง ซึ่ งพ่อของนายประพันธ์รับรองว่าเป็ นคนดีสมควรแก่นายประพันธ์ดว้ ยประการทั้ง
ปวง แต่ดว้ ยนายประพันธ์เป็ นนักเรี ยนนอก จึงไม่ยอมรับเรื่ องการคลุมถงชน จึงได้ขอดูตวั แม่กิมเน้ยก่อน
นอกจากนั้นในจดหมายได้เล่าถึง การพบปะกับผูห้ ญิงคนหนึ่งที่ตนถูกใจที่โรงพัฒนากรด้วย
คาทับศัพท์ : แบชะเลอร์ ฟรี แฟแช่น โฮเต็ล
สานวนที่ได้ : เดินเข้าท้ายครัว หมอบราบคาบแก้ว คลุมถุงชน ลงรอยเป็ นถ้าประนม
๓. ฉบับที่ ๕
จดหมายฉบับที่ ๕ กล่าวถึง การได้เข้ารับราชการของนายประพันธ์ นายประพันธ์ได้เข้ารับราชการ
ในกรมพานิชย์และสถิติพยากรณ์ และนายประพันธ์ได้พอกับแม่กิมเน้ย หน้าตาของหล่อนเหมือนนายซุ นฮู
หยิน แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่ถูกใจของนายประพันธ์ นอกจากนั้นนายประพันธ์ได้เล่าถึงผูห้ ญิงที่เจอในโรงพัฒนากร
หล่อนชื่อนางสาวอุไร พรรณโสภณ เป็ นลูกสาวของพระพินิฐพัฒนากร
๔. ฉบับที่ ๖
จดหมายฉบับที่ ๖ กล่าวถึง การได้นบั พบแม่อุไร การไปเที่ยวในระหว่างงานฤดูหนาวทุกวัน ทุกคืน
และได้บรรยายถึงรู ปร่ างลักษณะองแม่อุไร ว่าเป็ นคนสวยน่ารัก และกล่าวว่า แม่อุไรงามที่สุดในกรุ งสยาม
แม่อุไรมีลกั ษณะเหมือนฝรั่งมากกว่าคนไทย มีการศึกษาดี โดยสิ่ งที่นายประพันธ์ชอบมากที่สุดคือ
การเต้นรา ซึ่ งแม่อุไรก็เต้นราเป็ นอีกด้วย

คาทับศัพท์ : ปอปูล่าร์ สัปเป้ อร์ เอดูเคชัน่ โช
สานวนที่ได้ : ทาตัวเป็ นหอยจุบ๊ แจง ค้อนเสี ยสามสี้ วง
๕. ฉบับที่ ๙
จดหมายฉบับที่ ๙ กล่าวถึง การแต่งงานการแม่อุไรโดยรี บรัด เนื่องจากสาเหตุการนัดพบเจอกัน
บ่อยครั้ง จนทาให้แม่อุไรตั้งครรภ์ข้ ึนมา การสู่ ขอนั้นคุณพ่อได้ไปขอให้ท่านเจ้าคุณมหาดเล็กไปสู่ ขอ
หลังจากแต่งงานทั้งคู่ได้ไปฮันนี่มูนที่หวั หิ นด้วยกัน .
คาทับศัพท์ : ฮันนีมูน
สานวนที่ได้ : โรงเรี ยนฝึ กหัดเจ้าชู้ ชิงสุ กก่อนห่าม
๖. ฉบับที่ ๑๑
ประพันธ์กลับกรุ งเทพได้ ๓ อาทิตย์ มาอยูท่ ี่บา้ นใหม่ บ้านใหม่ที่เขาคิดว่าไม่มีความสุ ขเลย ประพันธ์
ได้เล่าให้พอ่ ประเสริ ฐฟังถึงตอนที่อยูเ่ พชรบุรีวา่ ได้ทะเลาะกับแม่อุไร แล้วเลยกลับกรุ งเทพ มีเรื่ องขัดใจ มี
ปากเสี ยงกันตลอดขากลับ เมื่อมาถึงที่บา้ นใหม่ ก็ตอ้ งมีเรื่ องให้ทะเลาะกัน แม่อุไร ไม่อยากจัดบ้านขนของ
เพราะถือตนว่าเป็ นลูกผูด้ ี และนอกจากนั้นก็มีเหตุให้ขดั ใจกันเรื่ อยๆ ไม่วา่ ประพันธ์จะทาอะไร แม่อุไรก็มอง
ว่าผิดเสมอ
คาทับศัพท์ : หัวเมือง หน้ามู่ทู่ บ่าว
๗. ฉบับที่ ๑๒
แม่อุไรได้แท้งลูก และสิ้ นรักประพันธ์แล้ว แต่ประพันธ์ก็ยงั ทนอยูก่ บั แม่อุไร ยอมฝื นรับชะตากรรม
แม่อุไรชอบไปเที่ยวและชอบไปคนเดียว พอประพันธ์ถามว่าไปไหน แม่อุไรก็โกรธฉุ นเฉี ยว นานเข้าห้าง
ร้านต่างๆก็ส่งใบทวงเงินมาที่ประพันธ์ ประพันธ์จึงเตือนแม่อุไร แต่แม่อุไรกลับสวนกลับมาว่า ประพันธ์
ไม่สืบประวัติของเธอให้ดีก่อน และเธอก็จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ประพันธ์จึงต้องไปขอเงินพ่อเพื่อใช้หนี้
ต่อมาพ่อของประพันธ์จึงลงแจ้งความในหนังสื อพิมพ์เรื่ องจะไม่ชดใช้หนี้ให้แม่อุไร เมื่อแม่อุไรเห็นแจ้ง
ความ จึงลงย้อนกลับบ้าง แล้วแม่อุไรก็กลับไปอยูบ่ า้ นพ่อของเธอ คุณหลวงเทพปั ญหามาหาประพันธ์
คุยเรื่ องต่างๆกัน รวมถึงเรื่ องแม่อุไร ที่เที่ยว อยูก่ บั พระยาตระเวนนคร ด้วยความเป็ นห่วงแม่อุไร จึงส่ ง
จดหมายไปกล่าวเตือน แต่ถูกฉี ก เป็ นชิ้นๆ กลับมา ต่อมาหลวงเทพก็มาหาประพันธ์ เพื่อบอกว่าแม่อุไรไป
ค้างบ้านพระยาตระเวนนคร แล้ว และหลวงเทพก็รับธุ ระเรื่ องขอหย่า ตอนนี้ประพันธ์จึงกลับมาโสดอีกครั้ง
สานวนที่ได้ : เมฆทุกก้อนมีซบั ในเป็ นเงิน อุทิศตัวเป็ นพรหมจรรย์
คาศัพท์
: ฉิว

๘. ฉบับที่ ๑๓
ประพันธ์มีความสุ ขที่ได้กลับมาเป็ นโสดอีกครั้ง ส่ วนแม่อุไรก็ไปอยูก่ บั พระยาตระเวนนคร พระยา
ตระเวนนครมีนางบาเรออยูถ่ ึง ๗ นาง และทั้งหมดก็แผลงฤทธิ์ เวลาพระยาไม่อยู่ พระยาตระเวนจึงหาบ้านให้
แม่อุไรอยูอ่ ีกหนึ่งหลัง ประพันธ์ได้ยา้ ยตาแหน่งการทางาน มาเป็ นผูช้ ่วยเจ้ากรมโรงเรี ยนในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทางเสื อป่ า ประพันธ์ เข้าประจากรมม้าหลวง
คาทับศัพท์ : อินเตอเร็ สต์ อ๊อกฟอร์ด เล็กเชอร์
คาศัพท์
: นางสุ วญ
ิ ชา ผูร้ ้ ัง หลวง
๙. ฉบับที่ ๑๕
ประพันธ์คิดว่างานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาคงจะสนุกมาก พระยาตระเวนก็สนุกเหมือนกัน
เพราะไปไหนมาไหนเป็ นชายโสด เนื่องจากพระยาตระเวนกับแม่อุไรยังไม่ได้เป็ นผัวเมียกันตามกฎหมาย
ตอนนี้พระยาตระเวนติดผูห้ ญิงที่ชื่อสร้อย แต่แม่อุไรก็ยงั ได้แต่นิ่ งเฉยไม่สามารถทาอะไรได้
สานวนที่ได้ : ขนมปั งครึ่ งก้อนดีกว่าไม่มีเลย
คาศัพท์
: ฉุน แตรตรวจ หัวนอก

๑๐. ฉบับที่ ๑๗
ประพันธ์ไปอยูท่ ี่ค่ายตอนนี้ได้เลื่อนยศเป็ นนายหมู่ใหญ่ข้ ึน พอกลับบ้าน แม่อุไรก็มาหาประพันธ์ที่
บ้าน หล่อนมาง้อประพันธ์ให้ชุบเลี้ยงหล่อนอีกครั้ง เพราะหล่อนไม่มีที่ไป บ้านที่หล่อนเคยอยู่ พระยา
ตระเวนก็ยกให้แม่สร้อย จะไปหาพ่อ ก็เคยพูด อวดดีกบั พ่อไว้ แต่ประพันธ์เห็นว่า ให้หล่อนกลับไปง้อพ่อจะ
ดีกว่า หล่อนจึงไปง้อพ่อแล้วก็ไปอยูก่ บั พ่อ
สานวนที่ได้ : ขุดอู่
คาศัพท์
: เรี่ ยม
๑๑. ฉบับที่ ๑๘
แม่อุไรได้แต่งงานกับหลวงพิเศษ ผลพานิช พ่อค้ามัง่ มี ประพันธ์จึงคลายห่วง ส่ วนประพันธ์ก็ได้รัก
ชอบพอกับ นางสาวศรี สมาน ลูกสาวพระยาพิสิฐเสวก
สานวนที่ได้ : เทวดาถอดรู ป
คาศัพท์
: เพื่อนบ่าว

ข้ อคิดคติธรรมทีไ่ ด้ จากเรื่อง
๑. พฤติกรรมของนายประพันธ์เป็ นพฤติกรรมที่เลียนแบบพฤติกรรมของปุถุชนที่มี ท้ งั ข้อดีและ
ข้อเสี ย ทั้งความถูกต้องและผิดพลาด เปรี ยบเสมือนกับมนุษย์ที่สามารถผิดพลาดได้ตลอดเวลา แต่อย่าลืมนา
ความผิดพลาดนั้นมาใช้ในการแก้ไขตนเอง และปรับทัศนคติที่ผดิ อยูใ่ ห้ดีข้ ึน จนสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ขต่อไป
๒. อย่าหลงวัฒนธรรมตะวันตกจนลืมจิตสานึกแห่งความเป็ นไทย ควรเก็บสิ่ งที่ดีมาปฏิบตั ิ แล้วเก็บ
สิ่ งที่ไม่ดีไว้เป็ นอุทาหรณ์ ขณะเดียวกันก็อย่าดูถูกบ้านเกิดเมืองนอนว่าหัวโบราณ เก่าคร่ าครึ เพราะ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยนี้แลจึงสามารถจรรโลงประเทศให้อยูไ่ ด้มาสื บทุกวันนี้
๓. การแต่งงานของหนุ่มสาวที่มาจากการชอบพอกันแค่เพียงเปลือกนอก ขาดการรู ้จกั และเข้าใจกัน
อย่างแท้จริ งย่อมไม่ยงั่ ยืนและอับปางลงอย่างง่ายดาย เช่นกรณี ของประพันธ์ และแม่อุไรที่รักเร็ วใจเร็ ว ทาให้
ความรักนั้นจบลงในเวลาอันสั้น
๔. การใช้เสรี ภาพในทางที่ผดิ โดยปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกระทัง่ พลาดพลั้งชิงสุ กก่อนห่ามจะต้อง
ประสบชะตากรรมอันเลวร้าย ดังแม่อุไรที่ปล่อยตัวได้เสี ยกับประพันธ์ทาให้ไม่เป็ นที่พอใจของผูใ้ หญ่ของ
ทั้งสองฝ่ าย นาไปสู่ การหย่าร้างกันวันข้างหน้า
๕. คนเราควรดาเนินชีวติ ในทางยุติธรรม ดังเช่นประพันธ์ เขาไม่ชอบการใช้เส้นสาย แต่ไม่สามารถ
หางานได้ดว้ ยตนเอง จึงต้องยอมรับงานที่ผใู ้ หญ่ฝากฝังให้ แต่ก็ได้ใช้ความสามารถของตนเองทาให้มี
ความก้าวหน้าในราชการ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ นหลวงบริ บาลบรมศักดิ์ในที่สุด

ประโยชน์ และคุณค่ าทีไ่ ด้ รับจากเรื่อง
คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์
มีการเริ่ มต้นเรื่ องได้อย่างหลงใหลและน่าติดตาม อีกทั้งการดาเนินเรื่ องก็ชวนให้ติดตามไปจนจบ
เรื่ อง สานวนภาษาในการเขียนจดหมายและการเลือกใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งคาแสลงมากมาย
สอดคล้องกับลักษณะของประพันธ์ผยู ้ งั อยูใ่ นวัยหนุ่มและเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆ นอกจากนั้น
เนื้อความของจดหมายก็เป็ นมุ มมองหรื อทัศนะที่ตรงไปตรงมาเหมือนจดหมายส่ วนตัวทัว่ ๆ ไป กลวิธีที่กล่าว
มาทั้งหมดนี้ทาให้หวั ใจชายหนุ่มมีความสมจริ งเป็ นอย่างยิง่ และสามารถสื่ อแนวคิดที่ตอ้ งการนาเสนอได้
แจ่มแจ้งชัดเจน
คุณค่ าด้ านเนือ้ หา
มีการสร้างตัวละครได้อย่างสมจริ ง แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของปุถุชนที่มีท้ งั สิ่ งที่ถูกต้องและ
ผิดพลาด และมีท้ งั ความสมควรและไม่สมควร โดยมีลกั ษณะที่สมจริ ง สมเหตุสมผล โดยประพันธ์ถือเป็ น

คนที่มีแนวคิดสมัยใหม่ซ่ ึ งบางครั้งตรงกันข้ามกับความเป็ นไทยที่เหมาะสม แต่ยงั สามารถกลับตัวกลับใจมา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ จึงมีความสมบูรณ์ท้ งั ตัวละคร และเนื้อหาของตัวละครด้วย
คุณค่ าด้ านสั งคม
บทกวียอ่ มสะท้อนสภาพสังคมของกวีตามมุมมองของกวี ซึ่งสามารถเข้าถึงสังคมไทยในสมัย
รัชกาลที่ ๖ ซึ่ งแตกต่างกับสังคมยุคปั จจุบนั อย่างมาก ทั้งในด้านของการปกครองที่กล่าวไว้ในเรื่ องว่า “ท่าน
ว่าขายของได้ดีอย่างไรๆ ก็จะเป็ นอะไรไม่ได้ นอกจากขุนนางกรมท่าซ้าย ทั้งกว่าจะได้เป็ นหลวงก็อีกหลาย
แล้วอาจจะเป็ นหลวงตั้งแต่อายุ ๓๐ เมื่ออายุ ๔๕ จึงได้เป็ นพระ แล้วก็ยงั เป็ นพระจนทุกวันนี้ และไม่แลเห็น
ทางที่จะเป็ นพระยาด้วย” แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองในอดีตกับปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งสภาพ
จิตใจคนในสมัยต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย ทางที่ดีหากเราสามารถกระทาความดีได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก็ตาม ก็ควรหมัน่ ทาความดีไว้ เพราะแม้ตวั ได้วายลง แต่ความดีมิได้วายตามไปด้วยอย่างแน่นอน

