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เร่ือง การอ่านวิเคาระห์ วิจารณ ์ การโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล

วรรณคดีหวัใจชายหนุ่ม(จุดเด่นของเร่ือง)

โดยคุณคร ู ศิริรตัน ์ แสงอุไร



เร่ืองย่อของหวัใจชายหนุ่ม

 นายประพนัธ์ ประยรูสิริ เป็นหนุ่มไทยท่ีเดินทางไปศกึษาตอ่ยงัประเทศองักฤษ เม่ือส าเร็จ
การศกึษาก็เดินทางกลบัประเทศไทยโดยทางเรือ ขณะเดินทางก็เขียนจดหมายถึงนาย
ประเสริฐ สวุฒัน์ เพ่ือนสนิทท่ียงัคงศกึษาอยูท่ี่ประเทศองักฤษ ประพนัธ์เขียนเลา่เร่ืองราว
เม่ือกลบัมาถงึเมืองไทยโดยผ่านจดหมาย 18 ฉบบั ด้วยการระบายความรู้สกึท่ีคิดถึง
ประเทศองักฤษและคนรักชาวองักฤษท่ีช่ือลิล่ี

 การเดินทางกลบัเมืองไทยในครัง้นี ้ประพนัธ์ต้องเข้ารับราชการด้วยการฝากเข้าตามเส้น
สายซึง่เขาไมช่อบ แตเ่ขาก็ไมส่ามารถหางานท าเองได้และพอ่ได้เตรียมหาคูค่รองท่ี
เหมาะสมให้ช่ือแมกิ่มเน้ย ซึง่ประพนัธ์ไมป่ระทบัใจ ด้วยเห็นว่าแม่กิมเน้ยหน้าตาเหมือน
นางซนุฮหูยิน สวมเคร่ืองประดบัมากเกินไป ดพูะรุงพะรังราวต้นคริสต์มาส และท่ีส าคญั
ประพนัธ์ไมช่อบการแตง่งานแบบคลมุถงุชน



 นอกจากนีป้ระพนัธ์ไม่มีความสขุเพราะเมืองไทยไม่มีสถานเริงรมย์ให้เลือกเท่ียวมากมายเหมือนที่
องักฤษ แต่เขาเร่ิมมีความสขุเพลิดเพลินขึน้มาอีกครัง้เม่ือได้รู้จกักบัหญิงช่ือ อไุร สาวงามท่ีมีความ
ทนัสมยัไม่ตา่งจากสาวฝร่ัง ประพนัธ์และอไุรคบหากนัอย่างสนิทสนมและออกเท่ียวเตร่ด้วยกนัจนท า
ให้อไุรเกิดตัง้ครรภ์ พ่อของประพนัธ์ต้องจดัการแตง่งานทัง้ ๆ ท่ีไม่พอใจเป็นอย่างมาก หลงัจาก
แตง่งานอไุรยงัชอบเท่ียวเตร่และใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือยจนทัง้สองมีปากเสียงกนั ท าให้อไุรหนัไปคบกบั
ชายคนใหม่ช่ือ พระยาตระเวนนครทัง้ ๆ ท่ีเขามีภรรยาแล้วถึง 7 คน ในที่สดุประพนัธ์และอไุรก็ต้อง
หย่าขาดกนั

 เม่ือประพนัธ์ได้เลื่อนยศเป็นหลวงบริบาลบรมศกัด์ิ อไุรจงึได้กลบัมาขอคืนดีเพราะพระยาตระเวน
นครมีภรรยาสาวคนใหม่จงึขอบ้านท่ีเธออยู่คืน แตป่ระพนัธ์ไม่ใจอ่อนและแนะน าให้เธอกลบัไปอยู่
บ้านพ่อ ไม่นานอไุรก็แตง่งานใหม่กบัหลวงพิเศษผลพานิชพ่อค้าท่ีมีฐานะดี ท าให้ประพนัธ์รู้สกึโลง่ใจ
เป็นอย่างมาก ต่อมาประพนัธ์ได้พบกบัหญิงสาวคนหนึง่ช่ือ ศรีสมาน และรู้สกึพงึใจในตวัเธอมาก 
ทัง้นีผู้้ ใหญ่สองฝ่ายก็ชอบพอกนั ประพนัธ์จึงหวงัวา่จะแตง่งานครองคูอ่ยู่กับศรีสมานอย่างมีความสขุ
ยัง่ยืนในอนาคต



ตัวละครในเร่ืองหัวใจชายหนุ่ม

นายประพันธ์ ประยูรสริิ: หนุ่มไทยดีกรีนกัเรียนนอกจากองักฤษท่ีเดินทางกลบัไทย 
ตอ่มาได้เข้ารับราชการในกรมพานิชย์และสถิติพยากรณ์และได้เลื่อนขัน้เป็นหลวงบริบาล
บรมศกัด์ิ ประพนัธ์เป็นคน ‘หวันอก’ คือมีความคิดก้าวหน้าอยา่งคนหนุ่ม และด้วยความท่ี
เพิ่งกลบัจากเมืองนอก จดหมายของประพนัธ์จะติดการใช้สแลงและค าทบัศพัท์
ภาษาองักฤษอยูเ่สมอ ๆ

นายประเสริฐ สุวัฒน์: เพ่ือนของนายประพนัธ์ท่ียงัศกึษาอยูท่ี่องักฤษ

ลิล่ี: คนรักชาวองักฤษของประพนัธ์



กมิเน้ย: หญิงสาวเชือ้สายไทยจีน ลกูสาวของอากรเพ้ง โดยพอ่ของประพนัธ์หวงัจะให้กิม
เน้ยหมัน้หมายกบัประพนัธ์ แตป่ระพนัธ์ไมค่อ่ยชอบกิมเน้ยนกั เพราะเธอใสเ่คร่ืองเพชร
รุงรัง และมีหน้าตาแบบสาวหมวย (ประพนัธ์กลา่ววา่หน้าตาเจ้าหลอ่นเหมือนนางซนุฮู
หยิน) และประพนัธ์ก็ไมช่อบการคลมุถงุชนแบบธรรมเนียมโบราณของไทย จงึไมย่อมรับ
การแตง่งานครัง้นีเ้ดด็ขาด

อุไร พรรณโสภณ: สาวฮอตประจ าเมืองลกูสาวของคณุพระพินิฐพฒันากร อไุรเป็นคน
สวยและเป็นผู้หญิงอยา่งสมยัใหม ่ได้รับการศกึษา อา่นเขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ได้ ด้วยเหตนีุเ้ธอจงึเป็นท่ีหมายปองของชายหนุ่มมากหน้าหลายตา และขึน้ช่ือวา่เป็น 
‘โรงเรียนฝึกหดัเจ้าชู้ ’
พระยาตระเวนนคร: เสือผู้หญิงและเพลย์บอยประจ าเมือง เป็นคนมีฐานะร ่ารวยและมี
ช่ือเสียง พระยาตระเวนนครถือเป็นตวัแทนของความนิยม “มีเมียคราวละมาก ๆ” เพราะมี
เมียอยูแ่ล้วถงึ 7 คนก่อนท่ีจะมาพบกบัอไุร



พระยาตระเวนนคร: เสือผู้หญิงและเพลย์บอยประจ าเมือง เป็นคนมี
ฐานะร ่ารวยและมีช่ือเสียง พระยาตระเวนนครถือเป็นตวัแทนของ
ความนิยม “มีเมียคราวละมาก ๆ” เพราะมีเมียอยูแ่ล้วถงึ 7 คนก่อนที่
จะมาพบกบัอไุร
หลวงพเิศษผลพานิช: พอ่ค้าซึง่มีฐานะดี แม้จะบคุลิกลกัษณะไม่ดี
นกัแตก็่มีจิตใจที่ดีและได้แตง่งานกบัอไุรในภายหลงั
ศรีสมาน: หญิงสาวผู้ เป็นความรักครัง้ใหม่ของประพนัธ์ ศรีสมานเป็น
ลกูสาวของพระยาพิสิฐเสวก ซึง่สนิทสนมกบัพอ่แม่และครอบครัว
ประพนัธ์อยูแ่ล้ว การแตง่งานครัง้ใหม่ของประพนัธ์จงึดรูาบร่ืนสดใส
มาก



บทเด่นของข้อความในเร่ืองหวัใจชายหนุ่ม

๑. เมฆทุกก้อนมีซับในเป็นเงนิ มาจากส านวน Every cloud has a silver lining 
หมายความวา่ในสถานการณ์ท่ีดเูหมือนจะย ่าแย่ก็ยงัมีสิ่งดี ๆ ซอ่นอยู่ ส านวนนีเ้ป็นส านวนท่ีชวนให้
ทกุคนมองเร่ืองราวตา่ง ๆ ในแง่บวก โดยอปุมาอปุสรรคต่าง ๆ กบัก้อนเมฆท่ีดคูรึม้ ๆ แต่ถ้าเราลอง
มองที่ก้อนเมฆเหลา่นัน้ดี ๆ ก็จะเห็นเส้นขอบท่ีเป็นแสงสว่างสีเงิน ซึง่เปรียบได้กบัด้านดีของปัญหา
นัน้ ๆ นัน่เอง

๑. ๒. ขนมปังคร่ึงก้อน ยังดีกว่าไม่มีเลย มาจากส านวน Half of loaf is better than
none ในภาษาองักฤษ หมายถึง แม้จะไม่ได้สิ่งใดอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ แตมี่อยู่บ้างก็ยงัดีกวา่ไม่
มีเลย หากเทียบกบัส านวนไทยจะคล้ายกบั ‘ก าขีด้ีกวา่ก าตด’ ประมาณว่ามีบ้าง ถึงจะไม่ได้ดีมากแต่
ก็ยงัดีกวา่ไม่มีอะไรเลย



แก่น/ คณุค่า  ของเร่ือง

การรูจ้กัอนุรกัษว์ฒันธรรมอนัดีงามของไทยและรูจ้กัเลือกวฒันธรรมตะวนัตกมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม

๑. ด้านเนือ้เร่ือง หวัใจชาย
หนุ่มเป็นเร่ืองที่แสดงให้เห็นพระ
ปรีชาสามารถในงานพระราช
นิพนธ์ มีแก่นเร่ืองชดัเจน น่า
อ่าน น่าติดตาม สนกุด้วยลีลา
และโวหารอนัเฉียบคม แฝง
พระอารมณ์ขนั เช่น การแตง่
กายของกิมเน้ยท่ีแตง่ตวัดีแตมี่

เคร่ืองเพชรมากเกินไป

๒. ด้านความคิด เร่ืองหวัใจ
ชายหนุ่มมุ่งเสนอให้ผู้อ่านเห็น
ว่า นกัเรียนนอกในสมยันัน้เป็น
ผู้น า "แฟแช่น" อย่างสดุโตง่ เม่ือ
ปฏิบตัิไปแล้วผิดพลาดก็ค้นพบ
ตวัเองวา่ต้องหาทางเลือกใหม่ท่ี
เหมาะสม ท าให้ได้คิดวา่ เรา
ควรรับและปรับใช้ให้สอดคล้อง
กบัวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย

๓. ด้านความรู้ เร่ืองหวัใจ
ชายหนุ่มแสดงให้เห็น

วฒันธรรมการแตง่กายท่ีเร่ิมไว้
ผมยาว ค่อยๆ เลิกนุ่งโจง

กระเบน หนัมานุ่งผ้าซ่ิน การ
แสดงละครท่ีใช้ชายจริงหญิง
แท้ การใช้ค าทบัศพัท์และ
ส านวนตา่งประเทศเพ่ือแสดง
ความเป็นนกัเรียนนอกของคน

ในสมยันัน้



๑. เร่ืองหวัใจชายหนุ่มเป็นงานเขียนประเภทใด

ก. จดหมายเหตุ

ข. นวนิยาย

ค. เร่ืองสัน้

ง. เร่ืองเลา่



๒. เร่ืองหวัใจชายหนุ่มพิมพ์ครัง้แรกในหนงัสือพิมพ์เล่มใด

ก. ลกัวิทยา 

ข. ดสุิตสมิต

ค. วิทยาจารย์

ง. บางกอกรีคอเดอร์



๓. ผู้ ใดประพนัธ์เร่ืองหวัใจชายหนุ่ม 

ก. พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั

ข. พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ค. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั

ง. พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั



๔.เร่ืองหวัใจชายหนุ่มเป็นค าประพนัธ์ชนิดใด

ก.บทความ ประเภทนิทาน
ข. ร้อยแกว้  นวนิยายขนาดสั้น

ค. ร้อยแกว้ นวนิยายขนาดยาว
ง. ร้อยแกว้ ประเภทเร่ืองสั้น



๕. การแตง่งานโดยที่หนุ่มสาวไมเ่ตม็ใจหรือไม่ยินยอม ตรงกบั
ส านวนไทยวา่อย่างไร

ก. คลมุถงุชน

ข. ขมิน้กบัปนู

ค. ก่ิงทองใบหยก

ง. บพุเพสนันิวาส







๔. “ชายหนุ่ม” ในจินตนาการของผู้ประพนัธ์ มีลกัษณะเดน่อยา่งไร

ก. หนุ่มนกัเรียนนอกท่ีคลัง่ไคล้วฒันธรรมตะวนัตก

ข. หนุ่มนกัเรียนนอกท่ีมียดึมัน่ในความคิดเป็นตวัเองสงู

ค. หนุ่มนกัเรียนนอกท่ีคลัง่ไคล้วฒันธรรมตะวนัตกและคบคนท่ี
เปลือกนอก

ง. หนุ่มนกัเรียนนอกท่ีคลัง่ไคล้วฒันธรรมตะวนัตกจนขาดความ
เป็นตวัของตวัเอง



๕. ข้อใดใช้ค าวา่ “ศิวิไลซ์” ได้ถกูต้อง

ก. น้องฉนัชอบท าตวัศิวิไลซ์ อะไรก็ไม่ท า

ข. วิภาปฏิเสธความศิวิไลซ์โดยสิน้เชิง

ค. วิธานเขาแตง่ตวัได้ศิวิไลซ์มาก

ง. บ้านนีต้กแตง่ได้ศิวิไลซ์จริง ๆ



๖. การแตง่งานโดยท่ีหนุม่สาวไมเ่ต็มใจหรือไม่ยินยอม ตรงกบัส านวนไทยวา่
อยา่งไร

ก. คลมุถงุชน

ข. ขมิน้กบัปนู

ค. ก่ิงทองใบหยก

ง. บพุเพสนันิวาส


