
พนัตาํรวจโท วรภัทร สุขไทย
สารวตัรป้องกนัปราบปราม สถานีตาํรวจนครบาลบางซ่ือ

การศึกษา

- รร.เตรียมทหาร (นตท.43)

- รร.นายร้อยตาํรวจ (นรต.59) รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต

- สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต

- หลกัสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่น 88

- หลกัสูตร สารวตัร รุ่น 111

ประสบการณ์ทาํงาน

ปี 2548-52 พนกังานสอบสวน (สญัญาบตัร1) สถานีตาํรวจภูธรหนองแค ตาํรวจภูธรจงัหวดัสระบุรี

ปี 2552-53 รองสารวตัรสืบสวน  สถานีตาํรวจภูธรหนองแค ตาํรวจภูธรจงัหวดัสระบุรี

ปี 2553-54 รองสารวตัร กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ปี 2554-55 รองสารวตัรป้องกนัปราบปราม สถานีตาํรวจนครบาลบางยีข่นั

ปี 2555-56 รองสารวตัร กองกาํกบัการ 2 กองบงัคบัการปราบปราม

ปี 2556-61 สารวตัรฝ่ายอาํนวยการ กองวิจยั สาํนกังานยทุธศาสตร์ตาํรวจ

ปี 2561-ปัจจุบนั สารวตัรป้องกนัปราบปราม สถานีตาํรวจนครบาลบางซ่ือ



กรณศึีกษา สน.บางซ่ือ : ผู้ต้องหาต่างด้าวก่อคดฆีาตกรรม เหตุเกดิท้องที่ สถานีตาํรวจภูธรพระประแดง ตาํรวจภูธร

จงัหวดัสมุทรปราการ หลบหนีมุ่งหน้ามาขึน้รถที่ บขส.หมอชิต2 เพ่ือหนีกลบัประเทศของตน



• เม่ือวนัท่ี 16 ก.ย.2561   พ.ต.ท.วรภทัร สุขไทย   สวป.สน.บางซ่ือ   ปฏิบติัหนา้ท่ี สวป.เวร   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

ของวนัท่ี 16-17 ก.ย.61 

• ต่อมาเม่ือเวลาประมาณ 08.15 น. ไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ วา่มีคนร้าย ช่ือ 

นายพูหลา้ (ทราบช่ือภายหลงั) สญัชาติลาว ก่อเหตุฆาตกรรม ฆ่าปาดคอ 2 ยาย หลาน เพ่ือชิงทรัพย ์สร้อยคอทองคาํ โดย

หลงัก่อเหตุหลบหนีจากท่ีเกิดเหตุ มุ่งหนา้มาข้ึนรถโดยสารประจาํทางท่ี บขส.หมอชิต2 เพ่ือจะหนีกลบัประเทศลาว การ

แต่งกายของคนร้าย สวมเส้ือแขนสั้นสีเขียว ซอ้นจกัรยานยนตรั์บจา้งหนีออกมาจากท่ีเกิดเหตุเม่ือช่วงเชา้ท่ีผา่นมา โดยมี

รูปถ่ายหนา้ตรงพาสปอร์ตของนายพูหลา้ฯ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตามตวัในคดีน้ี



ต่อมาเม่ือเวลาประมาณ 08.30 น. พ.ต.ท.วรภทัรฯ สวป.เวร พร้อมดว้ยกาํลงัสายตรวจ 2 สาย (รวมทั้งส้ิน 6 

นาย) ไดเ้ดินทางไปติดตามตวันายพหูลา้ฯ ท่ี บขส.หมอชิต2 โดยประสานกบัหวัหนา้แผนกเดินรถ ส่งขอ้มูลรูป

หนา้ตรงพาสปอร์ตผูต้อ้งหา และรูปถ่ายการแต่งกายหลงัจากก่อเหตุแลว้หลบหนีมุ่งหนา้ บขส.หมอชิตฯ ผา่น

ทางกลุ่มไลน์ทั้ง สายรถ กรุงเทพฯ-มุกดาหาร และกรุงเทพฯ สปป.ลาว และกลุ่มจองตัว๋รถสายอีสานตอนล่าง

ทั้งหมด



ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. เวลาประมาณ 00.10 น. ภายใตก้ารอาํนวยการและสัง่การของ พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ ผูก้าํกบัการตรวจคนเขา้เมืองมุกดาหาร 

ไดส้ัง่การให ้พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.มุกดาหาร ร.ต.อ.คณากร โมลีย์ ประสาน ร้อยโท พรพิทกัษ ์กลุงามก่ิม ผบ.ร้อย ทหารพรานท่ี 2110 ตาํรวจนํ้า และนรข.
มุกดาหาร พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีชุดสืบสวนตรวจคนเขา้เมืองมุกดาหาร ออกลาดตระเวนริมฝ่ังแม่นํ้าโขง และช่องทางธรรมชาติท่ีคาดวา่จะลกัลอบหลบหนีขา้มไปยงั
ประเทศเพ่ือนบา้น จนกระทัง่เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองมุกดาหาร ไดพ้บชายกาํลงันัง่ด่ืมเบียร์ท่ีร้านขายของชาํบริเวณบา้นนาโปนอ้ย ริมฝ่ังแม่นํ้าโขง เขตเทศบาล
เมืองมุกดาหาร เจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ตรวจสอบ ทราบช่ือ ทา้วพูลา้ อาย ุ22 ปี สญัชาติลาว อยูบ่า้นโพนสิม เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวนันะ เจา้หนา้ท่ีไดเ้อารูปให้
ดูและไดส้อบถามนายพูลา้รับสารภาพวา่เป็นตนเองจริง จากนั้นเจา้หนา้ท่ีไดท้าํการสอบถามเพ่ิมเติม นายพูลา้ ใหก้ารวา่ ประมาณตี 3 เกือบตี 4 ตนเองไดปี้นเขา้
บา้นยาย ไดเ้ขา้มาบริเวณครัว เห็นแมวตนเองจึงไดห้ยิบมีดทาํครัวมาปาดคอแมว เพ่ือทดลองความคมของมีดก่อน เน่ืองจากแมวร้องเสียงดงั แลว้ไดร้ื้อคน้ทรัพยสิ์น 
ต่อมายายออกมาเจอ ตนเองใชมี้ดซอยคอยาย 3 คร้ัง จนยายลม้ลง ต่อมามีเดก็นอ้ยมาเห็น ตนเองไดเ้อามีดทาํครัวปาดคอเดก็อีก จากนั้นไดเ้ขา้ไปร้ือทรัพยสิ์นใน
หอ้งนอนและไดใ้ชมื้ดปาดคอเดก็จนเสียชีวิต สารภาพวา่ก่อนเขา้บา้นยายไดเ้สพยาบา้มา 1 เมด็ ตนเองเป็นคนลงมือฆ่าปาดคอยาย และหลานจริง สาเหตุเกิดจากเมา
ยาบา้และอยากไดเ้งินเพ่ือไปซ้ือยามาเสพ เน่ืองจากบา้นของยายเป็นร้านขายของ คิดวา่ยายจะมีเงินเยอะ และยายไดใ้ส่สร้อยคอทองคาํ ตนเองไดม้าซ้ือของบา้นยาย
เป็นประจาํ เลยคิดจะมาขโมยเงินยายไปซ้ือยาบา้มาเสพ  นายพูลา้ กล่าวอีกวา่ หลงัจากก่อเหตุไดน้ัง่วิน จยย.จากหนา้ปากซอย มาลงท่ีหนา้บ้ิกซีพระประแดง แลว้
นัง่แทก็ซ่ีมาท่ีหมอชิต ลงมาซ้ือกางเกง เส้ือ และรองเท้า เพ่ือเปลีย่น โดยชุดที่ใส่ก่อเหตุทิง้ในห้องนํา้ที่หมอชิต จากนั้นไดบ้อกคนขบัรถทวัร์วา่ ไม่มีบตัรและจะกลบั
ลาว คนขบับอกค่ารถ 1,000 บาท โดยนัง่เบาะขา้งคนขบัออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ 8-9 โมงเชา้ ถึงยโสธรบ่าย 2-3 โมง คนในรถทวัร์พาไปขายทองไดเ้งินมา 
7,500 บาท จ่ายใหค้นรถทวัร์ 300 บาท ค่ารถมอเตอร์ไชด์ 100 บาท จากนั้นคนรถทัวร์ได้พามาซ้ือตัว๋เพ่ือเดนิทางต่อมาที่มุกดาหาร มาลงที่ บขส.มุกดาหาร 
ประมาณ 2 ทุ่มคร่ึง แลว้มาหาสามลอ้ บอกสามลอ้วา่ไม่มีบตัรอยากจะขา้มไปฝ่ังลาว คนขบัสามลอ้คิดราคา 1,200 บาท ท่ีแรกเรียก 1,500 บาท และไดม้าส่งท่ีร้าน
ขายของชาํ ขายกบัขา้ว และไดน้ัง่กินเบียร์หมดไป 6 ขวด เพ่ือนัง่รอเรือขา้มไปฝ่ังแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว และมาถูกเจา้หนา้ท่ีจบักมุเสียก่อน หลงัจากนั้น
เจา้หนา้ท่ีจึงไดจ้บักมุตวันายพูลา้และนาํตวัส่ง สภ.พระประแดง เพ่ือดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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