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คำ นำ สำ นักพิมพ

ว่�กนัต�มคว�มเข้�ใจทัว่ไป “สภุ�พบรุุษ” น่�จะหม�ยถงึช�ย 

หนุ่มผู้ให้เกียรติคนอื่น ทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่   คู่ 

ขนานไปกบัคำาว่า “สภุาพสตร”ี ซึง่หมายความถงึผูห้ญงิเรยีบร้อย 

ราวกับผ้าพับไว้

  ทั้งสองถือเป็นสิ่งสวยงาม  เป็นคำานิยามในสังคมที่เจริญ 

แล้วปฏบัิตกินั  ต่างแต่เรือ่งสวยงามของชายหนุม่–หญงิสาวเช่นนี้ 

มิได้หมายถงึกริยิาอาการในสงัคมเพียงเท่านัน้    เนือ่งจาก “ความ 

รักและเพศสัมพันธ์”    โดยเฉพาะการมอบ  “ความสุข”  ให้แก่ 

บุคคลที่เราพึงใจก็มีความสำาคัญไม่น้อยเลยทีเดียว 

  มิใช่แค่ความต้องการของมนุษย์

  มิใช่แค่กระบวนการสืบพันธุ์ ที่ตกทอดสืบเนื่องทุกรุ่นวัย

  แต่เป็นความสุขทางกายซึ่งมิใช่แต่เรื่องฉาบฉวย  เชื่อม 

โยงกับการเสริมสร้างสุขภาพทางใจ ผลักดันให้นิยามของ “ลีลา 

รัก”  ในท่วงทำานองต่างๆ  เกิดขึ้นมาหลายท่วงท่าได้อย่างน่าเร้า 

อารมณ์ น่าติดตาม น่าค้นหาว่าแรงพิศวาสจากความใคร่ของ 

ชายหนุ่ม–หญิงสาวจะจบลงเมื่อใด
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  รวมเรื่องสั้น  “สุภ�พบุรุษท�งเพศ” ของนักเขียนมากฝ ี

มือนามปากกา  “อีแร้ง” จึงจัดจารเรื่องเซ็กซ์หรรษาลงไปให้ท่าน 

ผู้อ่านได้ช่ืนชมอีกครั้ง

  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นรวมเรื่องสั้นที่ประยุกต์ความร่ืนเริง 

แบบผู้ชาย บอกเล่าถึงคนที่ผ่านประสบการณ์ทางเพศ ก่อนจะ 

นำามาจัดสรรลงใน www.Gmlive.com กระทั่งมีผู้เข้ามาอ่านกัน 

อย่างเอิกเกริก กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในโลกไซเบอร์

  ทั้งที่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้น!

  ด้วยนิยามที่สร้างขึ้นใหม่ของเรื่องสั้นแนวอีโรติกเล่มนี้ 

แบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นั่นก็คือ “สุภาพบุรุษทางเพศ” ว่าด้วย 

ชีวติวยัหนุม่ของสจ๊วร์ตรกัสนกุ ผนวกเข้ากบั “รกัไม่เป็น” อนัเป็น 

เรื่องสั้นชุดที่เล่าถึงความสุขของหนุ่มใหญ่ที่ยังมี “ความต้องการ”

  ผ่านรูปแบบทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์  ง่าย แต่กิน 

อารมณ์อย่าง  “ถึงกึ๋น”

  ทั้ง  2  เรื่องได้แสดงให้เห็นถึง  “ความสุขทางกาย” ซึ่งผู ้

เขยีนได้นยิามขึน้ใหม่ว่าความหมายของ “สภุาพบรุุษ” กส็ามารถ 

แสดงออกผ่าน “เซ็กซ์”  ได้เช่นกัน

  “สุภาพบุรุษทางเพศ” จึงนับเป็นรวมเรื่องส้ัน  “สำาหรับผู้ 

ใหญ่” ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมอบความสุขให้แก่นักอ่าน  ไว้อมยิ้มกับ 

ความขี้เล่นของบรรดาตัวละครทั้งหลายที่อาจมีอยู่จริง   หากแต่ 

ถูกละเว้นที่จะกล่าวถึงในที่สาธารณะนั่นเอง

 

  สำ�นักพิมพ์มติชน
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คำ นำ ผูเขียน

สวัสดีครับคุณผู้อ่ำนที่รัก

 จากเล่มทีแ่ล้วถงึเล่มนี.้..จาก “รักตดิเรต” ของสำานกัพมิพ์ 

มตชินมาจนถงึ  “สภุ�พบรุุษท�งเพศ”  เล่มนี ้มนัทิง้ช่วงห่างนาน 

จนใจหาย...ใจหายจริงๆ ครับ  เพราะคิดว่าสำานักพิมพ์มติชนเขา 

ไม่เอาผมแล้ว  เพราะเขียนเรื่องไม่มีคนอ่านและขายไม่ได้ แต่พอ 

ผมไปเช็กตามท้องตลาดและเข้าไปติดต่อแฟนๆ ใน  facebook 

ปรากฏว่าทั้ง  “ฮ� 18+”  และ  “รักติดเรต” ที่เป็นแนว erotic 

comedy  (เซ็กซ์หรรษา) ต่างก็ขายดีและถูกใจคนอ่านรุ่นใหม่ 

ทั้งคู่   ผมจึงทำาใจว่าที่ทางสำานักพิมพ์เว้นห่างการพิมพ์หนังสือ 

แนวนี้ของผมก็เพราะสถานการณ์ทางการเมืองมันเข้มข้น กลัว 

คนมาอ่านเรื่องของผมแล้วจะคึกคักเกินไป พาลเอาอารมณ์ไป 

ใส่ความขัดแย้งให้ร้อนแรงเข้าไปอีก...เฮ้อ...
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   มาบัดนี้สถานการณ์วุ่นวายก็สงบลงไปแล้วเพราะมีการ 

ปฏิวัติเรียบร้อย ประชาชนทุกคนคงสบายใจกันหมด ทางสำานัก 

พิมพ์จึงรีบพิมพ์  “สุภ�พบุรุษท�งเพศ”  เล่มนี้ออกมาเพ่ือจะให ้

ประชาชนผ่อนคลายสบายใจยิ่งขึ้นเมื่อได้อ่าน  เพรำะหนังสือ 

เล่มนี้จะท�ำให้ท่ำนหัวเรำะอย่ำงไม่เข้ำข้ำงใคร-จะท�ำให้ท่ำน 

เสียวโดยไม่มีสี-และจะท�ำให้ท่ำนเข้ำถึงควำมยุติธรรมทำงเพศ 

มำกขึ้นโดยไม่ต้องไปพึ่งใคร...ฮ่ะๆๆ...

  ทักทายกันพอครึกครึ้นและหายคิดถึงกันแล้ว ผมก็จะขอ 

โฆษณาหนังสือเล่มนี้หน่อยเถอะ   ความพิเศษและน่าตื่นเต้น 

ของหนังสือเล่มนี้ก็คือผมคัดมาจากเรื่องสั้นชุดอีโรติกที่เขียนลง 

ใน GMlive.com ที่ผมเขียนเฮฮาติดต่อกันมา 4 ปีแล้ว   ปีแรก 

ก็มีคนกดเข้ามาอ่านร้อยสองร้อยคน  พอปีที่  2 ก็เริ่มมีคนกดเข้า 

มาเป็นพัน แล้วพอปีที่  3 บางเรื่องก็มีคนกดเข้ามาอ่านถึงห้าพัน 

ซึ่งทำาเอาผมตื่นเต้นและแปลกใจจนต้องว่ิงไปหารุ่นน้องที่เช่ียว 

ชาญทางด้านนี้วิจัยให้...จนเข้าใจดีแล้วผมก็เขียนต่ออย่างสบาย 

โดยไม่เกร็งและคาดหวังอะไร  แต่กลับมาเป็น  “อีแร้ง” คนเดิม 

คือเขียนโดยถอดหัวใจให้คนอ่ำนทั้งหมด-เขียนให้สนุกเต็มที่ 

เหมือนคุยอยู่กับเพ่ือนรักเพ่ือนสนิท-และเขียนสุดฝีมือ ส่วนมัน 

จะขายไม่ขายหรือจะอยู่ในกระแสหรือเปล่า...ผมไม่สน!

   ผมก็เลยเขียนคอลัมน์นี้อย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน 

...จนเข้าปีที่  4   ผมเขียนเรื่อง  “สุภาพบุรุษทางเพศ” 6 ตอนจบ 

(มีคนพูดว่าผมตั้งชื่อล้อละครทีวีฮิตเรื่องชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 

ผมขอบอกเลยว่านักเขียนอย่างอีแร้งไม่เคยอิงหรืออาศัยชื่อของ 
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เรื่องคนอื่นมาดัง มีแต่ต้ังชื่อดังๆ ให้คนอ่ืน และมีแต่คนอื่นมา 

แอบเอาชือ่เรือ่งของผมไปใช้โดยไม่ขออนญุาต และชือ่นีผ้มกเ็อา

มาจากตำาราจิตวิทยาทางเพศโดยตรงครับ) และก็ปร�กฏว่�มี 

คนกดเข้�ม�อ่�นม�กถึงสองหมื่นกว่�คน! (และปัจจุบันนี้ก็ 

ยังคงมีกดเข้ามาเรื่อยๆ จนจะถึงสามหมื่นอยู่แล้ว!)

   งานนี้ต้องยอมรับว่าผมกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งจนต้อง 

ว่ิงไปหากลุ่มรุ่นน้องที่เชี่ยวชาญเรื่อง  on  line อีกครั้งหนึ่ง และ 

พวกเขาก็วิเคราะห์และตอบผมอย่างมั่นใจว่า

   “ที่แฟนคนอ่านของพ่ีเพ่ิมจำานวนพุ่งพรวดพราดมาเป็น 

หมื่นอย่างนี้ก็เพราะพวกเขา share กันออกไปสู่ website อื่น 

และที่เขาแชร์กันมากมายอย่างนี้ก็เพราะเขาถูกใจในเนื้อหาที่พ่ี 

เสนอในสุภาพบุรุษทางเพศ  พวกผมเห็นว่ามันตื่นเต้นเร้าใจและ 

สะใจกลุ่มคนอ่านผู้ชายในวัยเริ่มต้นทำางานนี้มาก และลีลาการ 

เล่าเรื่องของพี่ในเรื่องชุดนี้มันก็ถึงลูกถึงคนแบบเห็นภาพลักษณ ์

อย่างสวยงามด้วย...เรียกว่า...เรียกว่าอะไรวะไอ้ป๊อบ?...เออ... 

เรียกว่�มันลงตัวอย่�งสมบูรณ์แบบทั้งคว�มเสียวและคว�ม 

สวยนั่นแหละครับ!   พ่ีเขียนอย่างนี้แหละดีแล้ว    เขียนมาอีก 

เรื่อยๆ รับรองว่าคนอ่านตามติดเป็นหมื่นแน่นอน   คว�มเสียว 

แบบนี้มันไม่เคยปร�นีใครหรอกครับ!...ฮ่�ๆๆ...”

   นัน่คอืคำาตอบและคำาวเิคราะห์ของกลุม่รุน่น้องทีเ่ชีย่วชาญ 

ของผม  ผมฟังแล้วก็เชื่อพวกเขาและเข้าใจมากกว่า 90% แต่...

แต่มันไม่ง่ายหรอกครบัทีจ่ะเขยีนเรือ่งแนวนีใ้ห้ลงตวัและสมบรูณ์ 

แบบอย่างที่พวกเขาพูดและสะใจผู้อ่าน  เพราะมันต้องอาศัย 
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จังหวะ,  อารมณ์ และแม้กระทั่งบรรยากาศที่เอื้ออำานวยด้วย 

อย่างมาก...เฮ้อออ...เอาเป็นว่าเพื่อสนองตอบแฟนใหม่ที่กำาลัง 

สนุกและสะใจกับเรื่องแนวนี้   ผมจะพยายามกล่อมอารมณ์ให ้

อยู่ใน mood นี้ แล้วเขียนเรื่องที่เสียวแต่สวยออกมาให้ท่านได้ 

อ่านอีกเรื่อยๆ ครับ

   สำาหรับแฟนเก่าท่ีกลับมาเจอกันใน  facebook อีกเยอะ 

แยะ   ผมดีใจและปล้ืมจนนำ้าตาซึม...นานหลายสิบปีแล้ว   แต่ 

ท่านก็ยังรักและศรัทธาในตัวผมไม่เปลี่ยนแปลง   ท่านยังเช่ือใน 

ฝีมือของผม และให้กำาลังใจผมเหมือนเดิม   ผมไม่รู้จะบรรยาย 

อย่างไรนอกจากบอกท่านว่า-ตรำบใดที่ผมยังมีแรงเขียนอยู ่ 

นอกจำกท่ำนจะได้อ่ำนเรื่องที่เสียวและสวยอย่ำงนี้แล้ว	  ท่ำนก็ 

ยังจะได้อ่ำนงำนของอีแร้งที่แนบหัวใจอย่ำงอบอุ่นเหมือนเดิม...

 

 รักไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับ

 

24 พฤษภาคม 2557
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  คณุผูอ่้�นครบั...ไม่คดิเลยว่�คอลมัน์
BED STORY ใน WWW.GM.LIVE.COM. 
ของผมนี้จะมีคนอ่�นเป็นพัน!?   ที่ผมพูด 
เช่นนี้ก็เพราะตั้งแต่แรกที่เริ่มเปิด WEBSITE นี้ 

ทาง GM ถือเป็นการลองตลาดเท่านั้น–เป็นการ 

เปิดตัวให้คนอ่าน E-MAGAZINE  ได้รู ้จักก่อน– 

และไม่คาดหวังว่าจะมีคนกดเข้ามาอ่านเรื่องที่ตี 

พิมพ์ประกอบหน้าโฆษณาอย่างเรื่องของผมมาก 

มายเท่าไรนัก   แต่ในเมื่อ GM ให้เกียรติผมขนาด 

นี้ผมก็เขียนเต็มที่อย่างสุดฝีมือ และพอมีคนกด 

เข้ามาอ่านร้อยสองร้อยคน STAFF ที่ดูแลเว็บไซต์ 

นี้อยู่ก็บอกผมว่า

1
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