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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เ 

 
แฉโจจับคูมีเซ็กซในโรงหนังตีตั๋ว 

มาในชุดนร.-นักศึกษาดุเดือดถึงขั้นเกาอี้หัก!ทิ้งคราบ-ถุงยางเกลื่อน 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด          ฉบบัประจําวันอังคารที่  15  เดือนเมษายน    พ.ศ.2551       หนา  1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

นักศึกษา มศว อดีตพนักงานเดินตั๋วหนัง แฉพฤติกรรมวัยรุนชาย-หญิง ยึดโรงหนังชั้นวีไอพี ในหางดังกลางกรุงเปนสถานที่ม่ัว

เซ็กซหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตโอบกอด ใชมือลูบคลํา บางรายหนักถึงขนาดขึ้นไปนั่งครอม มีเซ็กซกันจนเกาอี้หัก ทิ้งคราบ

เปรอะผาหม กับถุงยางใชแลวไวเปนหลักฐาน สวนใหญเปนนักเรียน-นักศึกษา ในเครื่องแบบจูงมือกันมาตีตั๋วเปนคูๆ เนนโรง

แบบ   วีไอพีที่มีโซฟาขนาดใหญ ผาหม และเตียงนอนไวบริการ ชวงวันหยุดมีใหเห็นเปนประจํา รอบละ  4-5 คู ผูหญิงบางคน

หนังจบแลวสวมกางเกงในไมทันทํารวงตอหนาตอตาเด็กเดินตั๋วก็มี 

แฉพฤติกรรมวัยรุนมีเซ็กซกันในโรงหนังครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ผูส่ือขาว "ขาวสด" ไดรับการเปดเผยถึงพฤติกรรมเด็กวัยรุนที่

ใชโรงภาพยนตรหรือโรงหนังเปนสถานที่ม่ัวเซ็กซ จากนักศึกษาชาย ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษย ศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเคยใชเวลาวางทํางานพิเศษเปนพนักงานเดินตั๋วในโรงหนังระดับหรู ภายใน

หางสรรพสินคาชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ 

นักศึกษาชายคนดังกลาว เปดเผยวา เคยทํางานเปนพนักงานเดินตั๋วในโรงหนังตั้งแตเดือนมิ.ย. 50 จนถึงเดือนม.ีค. 51 

ระหวางนั้นมีประสบการณพบเห็นพฤติกรรมของวัยรุนทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่ใชโรงหนังเปนสถานที่มีเพศสัมพันธกันใน

รูปแบบตางๆ มีทั้งชวยตัวเอง ฝายหญิงใชมือลูบคลําอวัยวะของฝายชาย และฝายผูชายก็ใชมือลูบคลําอวัยวะของฝายหญิง 

บางคูจองที่นั่ง2ที่แตกลับนั่งที่เดียวกันหรือนั่งครอมกัน  

 

"สวนใหญเปนวัยรุนชายหญิงในวัยเรียน โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังในละแวกนั้น หรือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่

เปนแฟนกัน โดยจะใสเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา จูงมือกันมาซื้อตั๋ว โอบกอด ปอนขนมกัน บางคูก็มาหลังเลิกเรียนตอนเย็น 

บางคูก็มาตอนกลางวัน"  

 

นักศึกษาหนุม มศว ยังเปดเผยดวยวา โรงหนังที่เคยทํางานอยูมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดา 772 ที่นั่ง ชั้นลางมี 600 กวาที่นั่ง ชั้น

บน 100 กวาที่นั่ง สวนอีกแบบที่ตนเองรับผิดชอบ เปนโรงแบบวีไอพี มี 98 ที่นั่ง ราคาที่นั่งแบบโซฟา วันจันทร-พฤหัสบดี ที่นั่ง

ละ 250 บาท วันศุกร-เสาร-อาทิตย ที่นั่งละ 300 บาท นอกจากนี้ยังมีเตียงอยู 6 เตียง ราคาเตียงวันจันทร-พฤหัสบดี เตียงละ 

1,000 บาท วันศุกร-เสาร-อาทิตย เตียงละ 1,200 บาท และบีนแบกมีลักษณะเปนที่นั่งที่บุดวยหนังขางในบรรจุเม็ดโฟม นั่ง

แลวจะนุมและตัวจะยุบลงไป โรงหนังนี้มีคอนเซ็ปตสําคัญคือ ทําใหการดูภาพยนตรมีความสะดวกสบาย พักผอนอยางมี
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ความสุข เนนการดูภาพยนตรเปนครอบครัว และนิยมฉายหนังที่อบอุน นารัก เชน ภาพยนตรการตูน สนุกๆ เปนตน  

 

นักศึกษาอดีตพนักงานเดินตั๋วหนัง ยังกลาววา ทางโรงออกแบบที่นั่งแบบเตียงเพื่อใหพอ แม ลูกพากันมาดูหนัง มีความสุขกัน

ทั้งครอบครัว แตวัยรุนกลับใชโรงหนังมาแสดงออกทางเพศ โดยเฉพาะในโรงที่เปนแบบวีไอพี สถานที่เอื้ออํานวยมาก มีทั้งเกาอี้

โซฟาขนาดใหญ มีเตียง ผาหม หมอนใหนอนดู แตละแถวมีกระจกกั้น แตละเตียงหรือโซฟามีที่วางเวนเปนชองไฟ 

 

"เร่ิมตั้งแตไฟในโรงหนังยังเปดสลัวๆ ก็เร่ิมคลุมผาหม เร่ิมมีอะไรกันใตผาหม บางคูฝายชายถึงขนาดสอดใสอวัยวะเพศกับฝาย

หญิง บางคูก็นั่งเกาอี้ตัวเดียวกัน และมีกิจกรรมทางเพศจนเกาอี้หักก็มี โดยเฉพาะวันเสาร-อาทิตย แตละรอบจะพบพฤติกรรม

แบบนี้ถึง4-5คู"อดีตพนักงานหนุมเลาประสบการณที่เคยพบ 

 

นิสิตชายคนดังกลาว ยังกลาววา การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องไมควรทํา แตสังคมทุกวันนี้มองเหมือนเรื่องปกติ ยิ่ง

โรงหนังที่คนมาดูหนัง แตวัยรุนกลับเลือกที่จะมามีอะไรกัน ยิ่งเปนเรื่องไมปกติ อาจเปนเพราะวาโรงหนังสะดวกกวาโรงแรม ดู

ภาพยนตรเร่ืองหนึ่ง หากเปนหนังส้ันๆ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที บางคูก็อาจจะเสร็จกิจกรรม แตบางคูก็ไมเสร็จ เด็กเดินตั๋ว

ไมไดอยากดูพฤติกรรมแบบนี้ แตมีหนาที่ตองเดินตรวจทําใหพบเห็นเปนประจํา โดยกลุมเด็กเดินตั๋วจะมีคําพูดที่เปนรหัสคุยกัน

เพื่อบอกตอ เชนโรง ซี 13 เอ 5 คือ ซีเนมา 13 แถว เอ เบาะที่ 5 ก็จะรูวาคูไหนอยูโซนใด เด็กเดินตั๋วจะใชวิธีกระซิบบอกตอกนั

เพื่อใหชวยกันเดินตรวจเพื่อใหรูตัว และเลิกพฤติกรรมที่กําลังทําอยู แตบางรายที่เคยเจอ แมเราจะเดินไปก็ยังไมหยุด 

 

"ผมเคยเก็บผาหมหลังหนังเลิก พบวาผาหมเปอนและมีคราบอสุจิ ที่เคยพบอีกอยาง บางครั้งพอหนังเลิกตองเปดประตูและ

กลาวคําสวัสดีครับ มีผูหญิงบางคนเคยทํากางเกงในรวงหลนตอหนา คงใสไมทัน เพราะหนังจบลงโดยที่ตัวเองไมไดดูหนัง เมื่อ

หนังจบไฟก็เปด คงรีบใสกางเกงในแตใสไมทัน คงตั้งใจจะไปใสตอในหองน้ํา และคงเดินหนีบๆ มากอน ปรากฏวารวงหลนลง

มา เขาก็รีบดึงขึ้นและจูงมือแฟนวิ่งออกไปเลย นอกจากนี้ยังเคยเก็บถุงยางที่ใชแลว และที่ยังไมไดใชยังอยูในกลอง ได" หนุม 

มศวกลาว 

 

นิสิตอดีตพนักงานเดินตั๋วหนัง ยังเลาวา นอกจากนี้มักมีขาประจําที่ใชโรงหนังเปนสถานที่ทํากิจกรรมทางเพศ โดยพบคูหนึ่งอยู

ในวัยนักศึกษา เขามาโรงหนังวีไอพี ขณะที่พนักงานเชิญลูกคาเขาโรงหนัง คูนี้ก็ไมเขา แตไปเขาหองน้ําอยูนานมาก ทั้งที่รูวา

หนังเริ่มฉายและตองปดประตูแลวก็ยังไมมา ตนตองเดินไปเชิญ และพบทั้งคูอยูในหองน้ําชาย พนักงานเดินตั๋วเคยแจง

เหตุการณเหลานี้กับผูจัดการโรงหนัง แตผูจัดการบอกวาไมควรเขาไปยุง เพราะเปนการเสียมารยาทกับลูกคา จึงอยากฝากพอ

แมผูปกครองที่สงลูกไปเรียนพิเศษ หรือลูกขออนุญาตไปดูหนัง ก็ควรสอบถามใหดีวาไปกับใครหรืออาจติดตามไปดูลูกหลาน

บาง 

 

ดานนายสุพัฒน งามวงศไพบูลย ผูอํานวยการดานการตลาด บริษัท เอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ จํากัด ผูบริหารโรงภาพยนตรเอสเอฟ 

ซีเนมา ซิตี้ กลาวถึงเหตุการณวัยรุนมั่วเซ็กซในโรงหนังวา สําหรับโรงหนังเอสเอฟฯ ปกติหากมีเหตุการณอะไรที่ไมดีทางสาขา

จะแจงมาใหทราบ ปกติทุกเดือนจะมีการจดบันทึกไวตลอดวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง และเชื่อวาจากระบบตรวจตรา

รักษาความปลอดภัยที่จัดวางไว ไมนาจะมีใครทําอะไรกันในลักษณะดังกลาวได เพราะจะมีเจาหนาที่เดินไปมาตลอดภายใน

โรงหนัง แตหากเกิดเหตุการณที่ตองแรงจริงๆ มาตรการสุดทายที่ตองทําคือเชิญออกไป ซึ่งที่ผานมาไมเคยมีประวัติมากอน 

 

"ที่ผานมาทางเอสเอฟฯ มั่นใจถึงมาตรการการตรวจอยางเขมงวดในโรงหนัง ตั้งแตกอนเขาไปจนถึงภายในโรง โดยภายในโรง

จะมีทั้งเจาหนาที่ดานบนที่หองฉายหนัง สามารถมองเห็นไดทั้งโรง จะทําหนาที่ตรวจตราความปลอดภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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ได รวมทั้งมีคนเดินตรวจตราในโรงตลอดเวลาที่หนังฉายอยู เพื่อปองกันการลักลอบถายหนังแผนผีเปนหลัก และผลพวงที่

ตามมาคือ ตรวจตราการทําอะไรที่ไมดีในโรงหนัง และการทําลายทรัพยสิน พรอมกันนี้โรงหนังของเอสเอฟฯ คอนขางโปรง

พอสมควร ไมมีหองเฉพาะที่ใหใครทําอะไรกันได ในสวนของโรงหนังพิเศษที่มีที่นั่งติดกันสองคน ก็เปนโรงที่ฉายหนังรวมกัน ที่

นั่งไมไดหางกันมากนัก"นายสุพัฒนกลาว  

 

ดานนายวัลลภ ตังคณานุรักษ เลขาธิการมูลนิธิสรางสรรคเด็ก กลาววา ทางโรงภาพยนตรตองตรวจสอบเรื่องนี้ใหดี เพราะหาก

เปนขาวจะเสียหาย และอาจถูกส่ังปด เจาหนาที่ของโรงหนังหากเห็นเหตุการณจะนิ่งนอนใจไมได ตองเชิญเด็กหรือคนที่แสดง

พฤติกรรมทางเพศแบบนี้ออกไป เพราะกติกาของโรงหนังชัดเจนวาเพื่อใหครอบครัวอยูรวมกัน หรือเปนโรงหนัง และเปนที่

สถานที่สาธารณะ การแสดงพฤติกรรมทางเพศถือวาเขาขายอนาจาร เมื่อกระทําผิดกฎหมายในสถานที่ของเรา ทางโรงหนัง

เชิญใหออกหรือหยุดพฤติกรรมแลวยังขัดขืน โรงหนังสามารถแจงความดําเนินคดีได อยางไรก็ตามพบวาวัยรุนใชสถานที่

สาธารณะหลายจุดเปนที่แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม ผูมีหนาที่เกี่ยวของตองเขาไปตรวจสอบเขมงวด 
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