
หัวใจชายหนุ่ม 
 

ผู้แต่ง   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้นามปากกาว่า “รามจิตต”ิ 
ลกัษณะการแต่ง บันเทงิคดี โดยใช้การเขียนจดหมายเล่าเร่ืองเป็นตอนๆต่อเน่ืองกันไป เป็นจด ๑๘ ฉบับ 
เร่ืองย่อ   นายประพนัธ์เป็นนักเรียนนอกเรียนจบจากองักฤษ มีความนิยมวฒันธรรมผร่ัง  ช่ืนชม 
  ผู้หญงิสมัยใหม่จนได้แต่งงานกบัผู้หญงิทนัสมัย ทีข่าดคุณสมบัติขิงภรรยาทีด่ี  ชีวติประสบ
  อุปสรรคแต่ในทีสุ่ดปัญหาต่างๆกค็ลีค่ลายไป 
 
เนือ้เร่ืองย่อ 

    นายประพนัธ์เขียนจดหมายถึงนายประเสริฐซ่ึงเป็นเพื่อนรักของเขา นายประพนัธ์เป็นนกัเรียน

นอกจากประเทศองักฤษ เม่ือกลบัมาถึงเมืองไทย พอ่ของเขาหวงัจะใหแ้ต่งงานกบัแม่กิมเนย้ แต่ประพนัธ์            

ไม่ชอบใจการแต่งตวัของหล่อนท่ีประดบัประดามากเกินไปและดูเกินงาม จนท าใหเ้ขาปลีกตวัออกไปจาก

การคลุมถุงชนจนไดพ้บกบัแม่อุไร ซ่ึงเป็นหญิงสาวหวันอกดา้นวฒันธรรมตะวนัตกเช่นเดียวกบัประพนัธ์ 

ทั้งสองถูกคอกนั มกัพากนัเท่ียวเตร่สม ่าเสมอ จนในท่ีสุดเกิดไดเ้สียกนัจนแม่อุไรตั้งครรภ์  จึงจ าเป็นตอ้ง

แต่งงานกนับนความไม่พอใจของผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย แต่เม่ือแต่งงานไปนานๆ  นิสัยของแม่อุไรไดเ้ปล่ียนไป 

ชอบข่มสามีต่อหนา้คนอ่ืน หยาบกระดา้ง ไร้ซ่ึงมารยาท จนหนกัเขา้เธอเร่ิมเหินห่างประพนัธ์ไปคบกบั               

พระยาตระเวนนคร เสือผูห้ญิงท่ีประสงคไ์ดผู้ห้ญิงคนไหนยอ่มไดทุ้กคร้ังไป รวมถึงแม่อุไรท่ีตอ้งหยา่กบั

ประพนัธ์ดว้ยหวงัวา่พระยาตระเวนนครจะใหเ้กียรติเธอราวภรรยาคนส าคญั  แต่กลบัตาลปัตร ทางรักของ            

แม่อุไรพงัลงเม่ือพระยาตระเวนนครมีหญิงคนใหม่ เธอจึงกลบัมาขอคืนดีกบัประพนัธ์ แต่ถูกปฏิเสธ                     

จนเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นชีวติของนายประพนัธ์ไป ท าใหเ้ขาเร่ิมคิดไดว้า่บางทีการด าเนินชีวติแบบ

ชาวตะวนัตกนั้นมิสามารถใชไ้ดก้บัวถีิแห่งความเป็นไทย ในท่ีสุดเขาไดพ้บกบันางสาวศรีสมาน หญิงสาว              

ผูท่ี้เขาคิดวา่จะเยยีวยา และบ ารุงชีวติของเขาใหฟ้ื้นคืนมาได ้ส่วนแม่อุไรก็ไดพ้บรักกบัหลวงพิเศษผลพานิช 

พอ่คา้ผูม้ ัง่มี แมห้นา้ตาของเขาจะมิไดห้ล่อเหลา แต่มีเงินมากพอท่ีจะซ้ือความสุขใหก้บัแม่อุไรไดเ้ช่นกนั 

เร่ืองราวต่างๆ ไดจ้บลงดว้ยจดหมายฉบบัสุดทา้ยแต่เพียงเท่าน้ี... 

 

 
 



สรุปใจความส าคญัของจดหมาย หัวใจชายหนุ่ม 
๑. ฉบบัท่ี ๑ 
            นายประพนัธ์ ประยรูสิริ ไดส่้งจดหมายถึงนายประเสริฐ สุวฒัน์ ซ่ึงเป็นเพื่อนรักกนัเป็นฉบบัแรก 
เน้ือความในจดหมายกล่าวถึงการเดินทางกลบัมายงัประเทศไทยจากลอนดอนของนายประพนัธ์ 
นอกจากนั้นยงับรรยายถึงความเสียใจท่ีไปกลบัประเทศไทยและการดูถูกบา้นเกิดเมืองนอนของตนเอง และ
ไดเ้ล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางกลบัภายในเรือโดยสาร คือ ไดพ้บปะกบัผูห้ญิงคนหน่ึงท่ี
ตนเองสนใจ แต่ตอ้งผดิหวงัเน่ืองจากหล่อนมีหวานใจมารอรับท่ีท่าเรืออยูแ่ลว้  
 
ค าทบัศพัท ์    :     เร็สตอรังค์   ศิวไิลซ์    อนัศิวไิลซ์ 
ค าแสลง         :      โก ้
  
๒. ฉบบัท่ี ๔ 
            จดหมายในฉบบัท่ี ๔ น้ีกล่าวถึง การกลบัมาถึงประเทศไทย และการเขา้รับราชการซ่ึงใชเ้ส้นแต่ไม่
ส าเร็จผล นอกจากน้ีคุณพอ่ของนายประพนัธ์ไดห้าภรรยาไวใ้หน้ายประพนัธ์แลว้ หล่อนช่ือ กิมเนย้ เป็นลูก
สาวของนายอากรเพง้ ซ่ึงพอ่ของนายประพนัธ์รับรองว่าเป็นคนดีสมควรแก่นายประพนัธ์ดว้ยประการทั้ง
ปวง แต่ดว้ยนายประพนัธ์เป็นนกัเรียนนอก จึงไม่ยอมรับเร่ืองการคลุมถงชน จึงไดข้อดูตวัแม่กิมเนย้ก่อน 
นอกจากนั้นในจดหมายไดเ้ล่าถึง การพบปะกบัผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีตนถูกใจท่ีโรงพฒันากรดว้ย  
  
ค าทบัศพัท ์    :    แบชะเลอร์   ฟรี   แฟแช่น   โฮเตล็ 
ส านวนท่ีได ้  :     เดินเขา้ทา้ยครัว   หมอบราบคาบแกว้  คลุมถุงชน   ลงรอยเป็นถา้ประนม 
 
๓. ฉบบัท่ี ๕ 
            จดหมายฉบบัท่ี ๕ กล่าวถึง การไดเ้ขา้รับราชการของนายประพนัธ์ นายประพนัธ์ไดเ้ขา้รับราชการ
ในกรมพานิชยแ์ละสถิติพยากรณ์ และนายประพนัธ์ไดพ้อกบัแม่กิมเนย้ หนา้ตาของหล่อนเหมือนนายซุนฮู
หยนิ แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีถูกใจของนายประพนัธ์ นอกจากนั้นนายประพนัธ์ไดเ้ล่าถึงผูห้ญิงท่ีเจอในโรงพฒันากร 
หล่อนช่ือนางสาวอุไร พรรณโสภณ เป็นลูกสาวของพระพินิฐพฒันากร  
๔. ฉบบัท่ี ๖ 
            จดหมายฉบบัท่ี ๖ กล่าวถึง การไดน้บัพบแม่อุไร การไปเท่ียวในระหวา่งงานฤดูหนาวทุกวนั ทุกคืน 
และไดบ้รรยายถึงรูปร่างลกัษณะองแม่อุไร วา่เป็นคนสวยน่ารัก และกล่าววา่ แม่อุไรงามท่ีสุดในกรุงสยาม 
แม่อุไรมีลกัษณะเหมือนฝร่ังมากกวา่คนไทย มีการศึกษาดี โดยส่ิงท่ีนายประพนัธ์ชอบมากท่ีสุดคือ                    
การเตน้ร า ซ่ึงแม่อุไรก็เตน้ร าเป็นอีกดว้ย 
  



ค าทบัศพัท ์    :    ปอปูล่าร์   สัปเป้อร์  เอดูเคชัน่   โช 
ส านวนท่ีได ้  :     ท าตวัเป็นหอยจุบ๊แจง   คอ้นเสียสามส้ีวง 
  
๕. ฉบบัท่ี ๙ 
            จดหมายฉบบัท่ี ๙ กล่าวถึง การแต่งงานการแม่อุไรโดยรีบรัด เน่ืองจากสาเหตุการนดัพบเจอกนั
บ่อยคร้ัง จนท าใหแ้ม่อุไรตั้งครรภข้ึ์นมา การสู่ขอนั้นคุณพอ่ไดไ้ปขอใหท้่านเจา้คุณมหาดเล็กไปสู่ขอ 
หลงัจากแต่งงานทั้งคู่ไดไ้ปฮนัน่ีมูนท่ีหวัหินดว้ยกนั. 
 
ค าทบัศพัท ์    :    ฮนันีมูน 
ส านวนท่ีได ้  :     โรงเรียนฝึกหดัเจา้ชู ้   ชิงสุกก่อนห่าม 
 
๖. ฉบบัท่ี ๑๑ 
            ประพนัธ์กลบักรุงเทพได ้๓ อาทิตย ์มาอยูท่ี่บา้นใหม่ บา้นใหม่ท่ีเขาคิดวา่ไม่มีความสุขเลย ประพนัธ์
ไดเ้ล่าใหพ้อ่ประเสริฐฟังถึงตอนท่ีอยูเ่พชรบุรีวา่ ไดท้ะเลาะกบัแม่อุไร แลว้เลยกลบักรุงเทพ มีเร่ืองขดัใจ มี
ปากเสียงกนัตลอดขากลบั เม่ือมาถึงท่ีบา้นใหม่ ก็ตอ้งมีเร่ืองใหท้ะเลาะกนั แม่อุไร ไม่อยากจดับา้นขนของ 
เพราะถือตนวา่เป็นลูกผูดี้ และนอกจากนั้นก็มีเหตุใหข้ดัใจกนัเร่ือยๆ ไม่วา่ประพนัธ์จะท าอะไร แม่อุไรก็มอง
วา่ผดิเสมอ 
 
ค าทบัศพัท ์    :    หวัเมือง  หนา้มู่ทู่  บ่าว 
  
๗. ฉบบัท่ี ๑๒ 
            แม่อุไรไดแ้ทง้ลูก และส้ินรักประพนัธ์แลว้ แต่ประพนัธ์ก็ยงัทนอยูก่บัแม่อุไร ยอมฝืนรับชะตากรรม 
แม่อุไรชอบไปเท่ียวและชอบไปคนเดียว พอประพนัธ์ถามวา่ไปไหน แม่อุไรก็โกรธฉุนเฉียว นานเขา้หา้ง
ร้านต่างๆก็ส่งใบทวงเงินมาท่ีประพนัธ์ ประพนัธ์จึงเตือนแม่อุไร แต่แม่อุไรกลบัสวนกลบัมาวา่ ประพนัธ์          
ไม่สืบประวติัของเธอใหดี้ก่อน และเธอก็จะไม่ปรับเปล่ียนตวัเอง ประพนัธ์จึงตอ้งไปขอเงินพอ่เพื่อใชห้น้ี 
ต่อมาพอ่ของประพนัธ์จึงลงแจง้ความในหนงัสือพิมพ์เร่ืองจะไม่ชดใชห้น้ีใหแ้ม่อุไร เม่ือแม่อุไรเห็นแจง้
ความ จึงลงยอ้นกลบับา้ง แลว้แม่อุไรก็กลบัไปอยูบ่า้นพอ่ของเธอ คุณหลวงเทพปัญหามาหาประพนัธ์              
คุยเร่ืองต่างๆกนั รวมถึงเร่ืองแม่อุไร ท่ีเท่ียว อยูก่บัพระยาตระเวนนคร ดว้ยความเป็นห่วงแม่อุไร จึงส่ง
จดหมายไปกล่าวเตือน แต่ถูกฉีก เป็นช้ินๆ กลบัมา ต่อมาหลวงเทพก็มาหาประพนัธ์ เพื่อบอกวา่แม่อุไรไป
คา้งบา้นพระยาตระเวนนคร แลว้ และหลวงเทพก็รับธุระเร่ืองขอหยา่ ตอนน้ีประพนัธ์จึงกลบัมาโสดอีกคร้ัง  
ส านวนท่ีได ้  :     เมฆทุกกอ้นมีซบัในเป็นเงิน   อุทิศตวัเป็นพรหมจรรย  ์
ค าศพัท ์         :    ฉิว 



 ๘. ฉบบัท่ี ๑๓ 
            ประพนัธ์มีความสุขท่ีไดก้ลบัมาเป็นโสดอีกคร้ัง ส่วนแม่อุไรก็ไปอยูก่บัพระยาตระเวนนคร   พระยา
ตระเวนนครมีนางบ าเรออยูถึ่ง ๗ นาง และทั้งหมดก็แผลงฤทธ์ิเวลาพระยาไม่อยู ่พระยาตระเวนจึงหาบา้นให้
แม่อุไรอยูอี่กหน่ึงหลงั ประพนัธ์ไดย้า้ยต าแหน่งการท างาน มาเป็นผูช่้วยเจา้กรมโรงเรียนในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ทางเสือป่า ประพนัธ์ เขา้ประจ ากรมมา้หลวง 
  
ค าทบัศพัท ์    :    อินเตอเร็สต ์  ออ๊กฟอร์ด   เล็กเชอร์ 
ค าศพัท ์         :    นางสุวญิชา   ผูร้ั้ง   หลวง 
 
๙. ฉบบัท่ี ๑๕ 
            ประพนัธ์คิดวา่งานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาคงจะสนุกมาก พระยาตระเวนก็สนุกเหมือนกนั 
เพราะไปไหนมาไหนเป็นชายโสด เน่ืองจากพระยาตระเวนกบัแม่อุไรยงัไม่ไดเ้ป็นผวัเมียกนัตามกฎหมาย 
ตอนน้ีพระยาตระเวนติดผูห้ญิงท่ีช่ือสร้อย แต่แม่อุไรก็ยงัไดแ้ต่น่ิงเฉยไม่สามารถท าอะไรได ้
  
ส านวนท่ีได ้  :     ขนมปังคร่ึงกอ้นดีกวา่ไม่มีเลย 
ค าศพัท ์         :    ฉุน แตรตรวจ  หวันอก 
  
  
๑๐. ฉบบัท่ี ๑๗ 
            ประพนัธ์ไปอยูท่ี่ค่ายตอนน้ีไดเ้ล่ือนยศเป็นนายหมู่ใหญ่ข้ึน พอกลบับา้น แม่อุไรก็มาหาประพนัธ์ท่ี
บา้น หล่อนมางอ้ประพนัธ์ใหชุ้บเล้ียงหล่อนอีกคร้ัง เพราะหล่อนไม่มีท่ีไป บา้นท่ีหล่อนเคยอยู ่พระยา
ตระเวนก็ยกใหแ้ม่สร้อย จะไปหาพอ่ ก็เคยพดู อวดดีกบัพอ่ไว ้แต่ประพนัธ์เห็นวา่ใหห้ล่อนกลบัไปงอ้พอ่จะ
ดีกวา่ หล่อนจึงไปงอ้พอ่แลว้ก็ไปอยูก่บัพอ่ 
  
ส านวนท่ีได ้  :     ขดุอู่ 
ค าศพัท ์         :    เร่ียม 
  
๑๑. ฉบบัท่ี ๑๘ 
            แม่อุไรไดแ้ต่งงานกบัหลวงพิเศษ ผลพานิช พอ่คา้มัง่มี ประพนัธ์จึงคลายห่วง ส่วนประพนัธ์ก็ไดรั้ก
ชอบพอกบั นางสาวศรีสมาน ลูกสาวพระยาพิสิฐเสวก 
ส านวนท่ีได ้  :     เทวดาถอดรูป 
ค าศพัท ์         :    เพื่อนบ่าว 



     ข้อคดิคติธรรมทีไ่ด้จากเร่ือง 
  
 ๑. พฤติกรรมของนายประพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีเลียนแบบพฤติกรรมของปุถุชนท่ีมีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย ทั้งความถูกตอ้งและผดิพลาด เปรียบเสมือนกบัมนุษยท่ี์สามารถผดิพลาดไดต้ลอดเวลา แต่อยา่ลืมน า
ความผดิพลาดนั้นมาใชใ้นการแกไ้ขตนเอง และปรับทศันคติท่ีผดิอยูใ่หดี้ข้ึน จนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 
 ๒. อยา่หลงวฒันธรรมตะวนัตกจนลืมจิตส านึกแห่งความเป็นไทย ควรเก็บส่ิงท่ีดีมาปฏิบติั แลว้เก็บ
ส่ิงท่ีไม่ดีไวเ้ป็นอุทาหรณ์ ขณะเดียวกนัก็อยา่ดูถูกบา้นเกิดเมืองนอนวา่หวัโบราณ เก่าคร ่ าครึ  เพราะ
วฒันธรรมท่ีดีงามของไทยน้ีแลจึงสามารถจรรโลงประเทศใหอ้ยูไ่ดม้าสืบทุกวนัน้ี  
 ๓. การแต่งงานของหนุ่มสาวท่ีมาจากการชอบพอกนัแค่เพียงเปลือกนอก ขาดการรู้จกัและเขา้ใจกนั
อยา่งแทจ้ริงยอ่มไม่ย ัง่ยนืและอบัปางลงอยา่งง่ายดาย เช่นกรณีของประพนัธ์ และแม่อุไรท่ีรักเร็วใจเร็ว  ท าให้
ความรักนั้นจบลงในเวลาอนัสั้น 
 ๔. การใชเ้สรีภาพในทางท่ีผดิโดยปล่อยเน้ือปล่อยตวัจนกระทัง่พลาดพลั้งชิงสุกก่อนห่ามจะตอ้ง
ประสบชะตากรรมอนัเลวร้าย ดงัแม่อุไรท่ีปล่อยตวัไดเ้สียกบัประพนัธ์ท าใหไ้ม่เป็นท่ีพอใจของผูใ้หญ่ของ
ทั้งสองฝ่าย น าไปสู่การหยา่ร้างกนัวนัขา้งหนา้ 
 ๕. คนเราควรด าเนินชีวติในทางยติุธรรม  ดงัเช่นประพนัธ์ เขาไม่ชอบการใชเ้ส้นสาย แต่ไม่สามารถ
หางานไดด้ว้ยตนเอง จึงตอ้งยอมรับงานท่ีผูใ้หญ่ฝากฝังให้ แต่ก็ไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองท าใหมี้
ความกา้วหนา้ในราชการ ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นหลวงบริบาลบรมศกัด์ิในท่ีสุด 
 

    ประโยชน์และคุณค่าทีไ่ด้รับจากเร่ือง 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
 มีการเร่ิมตน้เร่ืองไดอ้ยา่งหลงใหลและน่าติดตาม อีกทั้งการด าเนินเร่ืองก็ชวนใหติ้ดตามไปจนจบ
เร่ือง ส านวนภาษาในการเขียนจดหมายและการเลือกใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ รวมทั้งค  าแสลงมากมาย
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของประพนัธ์ผูย้งัอยูใ่นวยัหนุ่มและเพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศใหม่ๆ นอกจากนั้น
เน้ือความของจดหมายก็เป็นมุมมองหรือทศันะท่ีตรงไปตรงมาเหมือนจดหมายส่วนตวัทัว่ๆ  ไป กลวธีิท่ีกล่าว
มาทั้งหมดน้ีท าใหห้วัใจชายหนุ่มมีความสมจริงเป็นอยา่งยิง่ และสามารถส่ือแนวคิดท่ีตอ้งการน าเสนอได้
แจ่มแจง้ชดัเจน 
 
คุณค่าด้านเนือ้หา 
 มีการสร้างตวัละครไดอ้ยา่งสมจริง แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของปุถุชนท่ีมีทั้งส่ิงท่ีถูกตอ้งและ
ผดิพลาด และมีทั้งความสมควรและไม่สมควร โดยมีลกัษณะท่ีสมจริง สมเหตุสมผล โดยประพนัธ์ถือเป็น



คนท่ีมีแนวคิดสมยัใหม่ซ่ึงบางคร้ังตรงกนัขา้มกบัความเป็นไทยท่ีเหมาะสม แต่ยงัสามารถกลบัตวักลบัใจมา
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้จึงมีความสมบูรณ์ทั้งตวัละคร และเน้ือหาของตวัละครดว้ย 
 
คุณค่าด้านสังคม 
 บทกวยีอ่มสะทอ้นสภาพสังคมของกวตีามมุมมองของกวี ซ่ึงสามารถเขา้ถึงสังคมไทยในสมยั
รัชกาลท่ี ๖ ซ่ึงแตกต่างกบัสังคมยคุปัจจุบนัอยา่งมาก ทั้งในดา้นของการปกครองท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองวา่ “ท่าน
วา่ขายของไดดี้อยา่งไรๆ ก็จะเป็นอะไรไม่ได ้นอกจากขนุนางกรมท่าซา้ย ทั้งกวา่จะไดเ้ป็นหลวงก็อีกหลาย 
แลว้อาจจะเป็นหลวงตั้งแต่อาย ุ๓๐ เม่ืออาย ุ๔๕ จึงไดเ้ป็นพระ แลว้ก็ยงัเป็นพระจนทุกวนัน้ี และไม่แลเห็น
ทางท่ีจะเป็นพระยาดว้ย” แสดงใหเ้ห็นวา่บา้นเมืองในอดีตกบัปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ทั้งสภาพ
จิตใจคนในสมยัต่างๆ ก็แตกต่างกนัไปดว้ย ทางท่ีดีหากเราสามารถกระท าความดีได้ ไม่วา่จะอยูใ่นยคุสมยัใด
ก็ตาม ก็ควรหมัน่ท าความดีไว ้เพราะแมต้วัไดว้ายลง แต่ความดีมิไดว้ายตามไปดว้ยอยา่งแน่นอน 
 
 


