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5.8 Witness Identification Methods: 

Excerpt from recording of RTP June 10, 2014 in Bangkok Condominium with Stefan Manke and Woody (2 witness 
to confirm statements): 

Police #1: The problem is Mr. Christopher’s face and the face in the photo are look completely the same.  We 
are middle person not his litigant.  But he was mad and said like he would recriminate us. He also said something 
like we slander him. The police took the photo for the boy to confirm. No, that was not right. I knew it later. There 
was a consular officers, when talking to the boys, they was there at that time. I was not with the boys before. 
When I was talking to the boys, I did not know that there are the matter of fact happened like this. Until the 
embassy would like to know if this man get involved. They said they had information with them ..can we try 
to show to the boys ? The boys didn’t confirmed because of the man in the photo has mustache. So, I said it was 
ok tomorrow I would go to Thai custom. I would take the name list of person who live in that house for checking 
and also show to the boys. Only that not only one person. There are so many people. If I want to insist I can. It 
does not have to be the owner of that motorcycle. That would be easier since we don’t know who stay in that 
house. This is the process.

Excerpt from recording of RTP June 11, 2014 at police interview in Pattaya with Stefan Manke, Yuyee and Yubee 
(3 witnesses to confirm statements): 

Stefan:  2 private questions, No.1 question is thinking the case is really clear for him? Did he believe that the 
children really stated proper and it is clear? or he believes it is not so really

Police #2:  Before the arresting, we gathered all the suspected to present to the prosecutor, social worker, 
psychologist and a person who the kids trust. We asked them all together. The kids insisted that day, they were 
playing games at Internet café, The offender persuaded the boy named xxxxx.  We don’t know real name of an 
offender by that time. We know only Dave because when he went with another boy, he told different name for 
example, Mike. He rode the boy by motorcycle to that house. He firstly asked only xxxxx because this boy used to 
go with him twice. So, xxxxx asked xxxxx, the Cambodian boy. The offender took the boys to the scene. The boys 
said they saw people living in that house. In the beginning, they don’t know who that man was. They knew only 
nickname. …………………………………………………………  Later on,  Mike or Dave saw xxxxx at Walking Street, 
and he took xxxxx to MC. xxxxx got sexual harassment xxxxxxx times. xxxx got xxxxxxx. So, after we were 
informed, we took the boy to see that house, car to check who the owner is. When they saw, they could remember 
the Orange motorcycle. There was a car at the house. The boys confirm that it is the car of the suspect. We 
thought we might make a mistake of arresting. But we checked information of the offender from the car’s 
owner information. So, I am quite confident that should be Mr. Chris but not 100%. At the line up day, the director 
was there too. Anything you wanna add?

Stefan:   My last question is how did they get the name and the picture of Chris to the children because the 
children has lineup here and pointing 2 times of Chris. Did they see the photo of Chris before? And where they 
have the photos from. 

Police #1: We got the printed photo from Immigration. We took the information to ask them to check who 
lives in that house. We got 3 photos which were the photos of Mr. Chris, Mr. Dan and Canadian guy. We 
brought them to show to the kids.  

Stefan:  The police give to the kids to show or NGO 

Police #1: Umm, in time NGO showed to the boys. Before this we had one photo but we don’t know… we gave 
it to NGO. The photo that a man have beard.
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          เอกสารอ้างอิง อาร์2  

ตัดตอนมาจากการบันทึกเสียงของ อาร์ทีพี วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ในคอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ (พยาน 2 คนที่
ยืนยันถ้อยแถลง): 

ต ารวจ #1: ปัญหาคือใบหน้าของนายคริสโตเฟอร์และใบหน้าในภาพมีลักษณะเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ เรา
เป็นคนกลาง ไม่ใช่คู่ความของเขา แต่เขาโกธรและกล่าวว่าเขาจะฟ้องเรากลับ นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าประมาณว่า
เราใส่ร้ายเขา ต ารวจเอาภาพเพื่อให้เด็กที่จะยืนยัน ไม่, มันไม่ถูกต้อง ฉันรู้ทีหลัง มีเจ้าหน้าที่กงสุล เมื่อพูดคุยกับ
พวกเด็กๆ พวกเขาอยู่ที่นั่นในเวลานั้น ผมไม่ได้อยู่กับพวกเด็ก ๆ ก่อนหน้านี้ เมื่อผมพูดคุยกับเด็ก ๆ ผมไม่ได้รู้ว่ามี
สถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นนี ้จนกว่าสถานทูตอยากจะรู้ว่าถ้าผู้ชายคนนี้มีส่วนร่วมหรือไม่ พวกเขากล่าว
ว่าพวกเขามีข้อมูลอยู่กับพวกเขา ..เราสามารถที่จะลองน ามาแสดงให้พวกเด็ก ๆ เห็นหรือไม่ ? เด็กๆไม่ได้ยืนยัน
เพราะคนในภาพมีหนวด ดังนั้น ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไร พรุ่งนี้ผมจะไปศุลกากรไทย ผมจะไปเอารายชื่อของคนที่
อาศัยอยู่ในบ้านเพื่อที่จะตรวจสอบและแสดงให้เด็ก ๆ เห็นด้วย ไม่ใช่เพียงคนเดียวเท่านั้น มีคนจ านวนมาก ถ้าผม
ต้องการที่จะยืนยันว่าผมสามารถท าได้ มันไม่ต้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นั้น มันจะง่ายขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้รู้
ว่าใครอยู่ในบ้านนั้น นีค้ือขั้นตอน 
 

ตัดตอนมาจากการบันทึกเสียงของ อาร์ทีพี วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่สอบปากค าของต ารวจ ใน พัทยา (พยาน 3 คน
ที่ยืนยันถ้อยแถลง): 

พยาน:  2 ค าถามส่วนตัว, ค าถามข้อที่ 1 คือ คิดว่าคดีนีม้ีความชัดเจนมากส าหรับเขาหรือไม่? เขาเชื่อหรือไม่ว่าเด็กๆ
ได้กล่าวไว้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ชัดเจน? หรือเขาเชื่อว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆ 

ต ารวจ #2:  ก่อนการจับกุม, เรารวบรวม all the suspected ที่จะเสนอให้กับอัยการ, นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา
และบุคคลที่เด็กไว้วางใจ เราได้ถามพวกเขาทั้งหมด  เด็กๆยืนยันว่าวันนั้นพวกเขาก าลังเล่นเกมที่ร้านอินเทอร์เน็ต 
ผู้กระท าความผิดชักชวนเด็กผู้ชายที่ชื่อ xxxxx เราไม่ทราบชื่อที่แท้จริงของผู้กระท าความผิดในเวลานั้น เรารู้เพียง
ชื่อเดฟเพราะเมื่อเขาไปกับเด็กผู้ชายอีกคน เขาบอกว่าชื่อที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไมค์ เขาพาเด็กขี่รถจักรยานยนต์
ไปที่บ้านนั้น เขาถาม xxxxx ก่อนเพื่อน เพราะเด็กคนนี้เคยไปกับเขาเป็นคร้ังที่สอง ดังนั้น xxxxx ถาม xxxxx, เด็ก
กัมพูชา ผู้กระท าความผิดพาเด็กๆ ไปที่เกิดเหตุ เด็กๆกล่าวว่าพวกเขาเห็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น ในตอน
แรก พวกเขาไม่รู้ว่าชายคนนั้นคือใคร พวกเขารู้เพียงชื่อเล่น ……………………………………………………… 
ต่อมา, ไมค์หรือเดฟเห็น xxxxx ที่ถนนคนเดินและเขาพา xxxxx ไปที่เอ็มซี  xxxxx ได้ล่วงละเมิดทางเพศ xxxxxxx 
หลายคร้ัง xxxx ได้ xxxxxxx ดังนั้น หลังจากที่เราได้ถูกให้ข้อมูล, เราได้พาเด็กๆไปดูบ้านหลังนั้น, รถยนต์ที่จะ
ตรวจสอบผู้ที่เป็นเจ้าของ เมื่อพวกเขาเห็นพวกเขาสามารถจ ารถจักรยานยนต์สีส้มได้ มีรถยนต์อยู่ที่บ้าน เด็กชาย
ยืนยันว่าเป็นรถของผู้ต้องสงสัย เราคิดว่าเราอาจจะท าการจับกุมผิดพลาด แต่เราตรวจสอบข้อมูลของผู้กระท าผิด
จากข้อมูลเจ้าของรถ ดังนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าควรจะเป็นนายคริส แต่ไม่ 100% ในวันชี้ตัวผู้ต้องสงสัย 
ผู้อ านวยการอยู่ที่นั่นด้วย มีอะไรที่คุณอยากจะเพิ่มไหม? 



 

พยาน:   ค าถามสุดท้ายคือ พวกเขาได้ชื่อและภาพของคริสที่ให้กับเด็กๆได้อย่างไร เพราะเด็กๆได้ชี้ตัวผู้ต้องสงสัย
ที่นี่และชี้คริส 2 ครั้ง พวกเขาเคยเห็นภาพของคริสมาก่อนหรือไม่ ? และพวกเขได้ภาพถ่ายมาจากไหน 

ต ารวจ #1: เราได้ภาพมาจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เราเอาข้อมูลไปสอบถามขอให้ตรวจสอบผู้ที่อาศัยอยู่
ในบ้านหลังนั้น เราได้มา 3 ภาพซึ่งเป็นภาพถ่ายของนายคริส, นายแดนและผู้ชายชสวแคนาดา เราได้น าพวกเขาไป
แสดงให้เด็กๆเห็น 

พยาน: ต ารวจให้แสดงให้กับเด็ก หรือ เอ็นจีโอ 

ต ารวจ #1: อืม, ในเวลานั้น เอ็นจีโอแสดงให้เด็กๆเห็น ก่อนหน้านี้เรามีหนึ่งภาพ แต่เราไม่ทราบว่า ... เรามอบมัน
ให้กับเอ็นจีโอ ภาพที่ชายคนหน่ึงมีเครา 
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Translation of voice :100614 File # 004 

Police # 1 :  There are 4 forms of questions. The first one is “Opened question” which is for 
explanation. The second one is “Closed question” which is what was happened before or after. The third 
is “Specific question” which is Who What When Why How. The last kind is “Leaded question” this one is 
not useful and not reliable. Everything that is useful, we will collect for both sides. But K. Christ was not 
understood. He thought that I took those kids’ side. I don’t want to make this case since at first time. 
That’s why I need one more person to make it balanced. So he is my assistant. We both have to do this 
case together.  I already discussed for the primary concept as well as Mr. Pratheep. The first boy took 
me to the scene. Mr. Pratheep also took the second boy to the scene. He brought Mr. Christopher’s 
photo to ask the boy. 

Mr. Woody : So, they both said the same ?  

Police #1: I was sad that the boy could remember. I wish I could tell him to not recognize 
Mr.Christopher face. Because if he can remember, the problem will come to me that how will I judge this 
case.  If the boy could not remember at all, I will use all of Mr. Chirst’s testimony to refute. Yesterday, 
when they lineup, I prayed that those boys could not recognize him. The informer would like to know. 
They still believe in the boys. But if that day, the boys said they could not remember. It will be over.  Ok 
... It was quite long.. Something like this can help me to make a final decision.  But the best thing is 
when there is verified evidences, these come to the middle person to make decision... Anyway, that 
house must have something about legal injury of children.  But if it was Mr. Christ or not ? People in that 
house must be helpful for us to know how this story trend to be. Since the boys said they used to go to 
that house. I have to interrogate the people there if apart from Mr. Christ, Is there was anyone else came 
because both of the boys insisted that they went to that house. It could be that there might be someone 
look like Mr. Christ.  

Mr. Woody : Is that house is a rental house ?  

Police #1: It is rental house and also company. Orange juice company. 

Mr. Stefan: No no, Christopher works for company. Not direct work… He only gives money. Give 
money but not work. He gives money to Mr. Daniel. Mr. Daniel works 99% .  He asked Mr. Daniel to 
invest but he said he has no money.  
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Mr. Woody : Mr. Chirstopher  is a partner ? 

Mr. Stefan: only  investor 

Mr. Woody : Ohh I see, just invested 

Mr. Stefan: Yes, for secured investment, he gives car and he gives the … (this word I could not 
hear) 

Police #1: We have to interrogate the person at company. So now the pressure is on middle 
person. Have to weigh which is one is true. It must have sufficient reasons. Only one person is not 
enough. But if there are two persons it is a bit more credible. It is possible that there is a man who looks 
like him in that place. This is difficult. It is the pressure that we have to make decision that we have to 
keep going or cancel. If we keep going forward, we have to gather all information and then ask the 
informer how they will make decision. If the boys still insist, they the case must be sent to the court for 
judging. I am going to say that if the boys didn’t confirm yesterday, this case was over since then.  

Police #2: The boys confirmed. Not only one time, we switch the spot of the suspected person for 
6-7 times. We made few lineup but they still identified the same. 

Police #1: The problem is Mr. Christopher’s face and the face in the photo are look completely the 
same.  ... We are middle person not his litigant.  But he was mad and said like he would recriminate us. 
He also said something like we slander him. The police took the photo for the boy to confirm. No, that 
was not right. I knew it later. There was a consular officers, when talking to the boys, they was there at 
that time. I was not with the boys before. When I was talking to the boys, I did not knew that there are the 
matter of fact happened like this. Until the embassy would like to know if this man get involved. They 
said they had information with them ..can we try to show to the boys ? The boys didn’t confirmed 
because of the man in the photo has mustache. So, I said it was ok tomorrow I would go to Thai custom. 
I would take the name list of person who live in that house for checking and also show to the boys. Only 
that Not only one person. There are so many people. If I want to insist I can. It does not have to be the 
owner of that motorcycle. That would be easier since we don’t know who stay in that house. This is the 
process.   
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Stefan:  As far as I understood the evidence of Christ is not that big as to the guy before. Is it 
right ? They delivered a lot of pedophile to the court already. But now the evidences getting small. And 
Christopher only a little bit involved now? Not too much, not too hard evidences against him. 

Police #1: Tomorrow, will present to judge and should be bail out tomorrow. This is the time for 
collecting all the information of the police officer.  

Mr. Woody: They collect all documents. 

Stefan:  So tomorrow, Can we make decision. 

Police #2: What is your telephone no. ? (ask Mr. Woody)  

Police #1: We can ask you, no need to ask Mr. Stefan?  (joking tone) 

Mr. Woody: I know less than him. I just moved to work here a few months 

Police #1: We will ask you as you are a person who take care this room. This will be easy easy. We 
just want to know that who is the owner of the room which we are searching.  Later we can ask Mr. 
Stefan for Mr. Chirst’s behavior. Is this a good idea ?  

Police # 2: Yes, it’s a good idea. Ask both of them… How long have you been a manager here  

Mr. Woody:  only one month sir. 

Police # 2: asking you as a person who is the owner. And what’s your job. For Mr. Stefan, we will ask 
about Mr. Chirst’s character & personality.  Since he is the witness of the suspect. 

Police # 2: Naphatsorn right? Do you have ID card?  Have a copy?  

Mr. Woody: I will give you when we go downstair. 

Police # 1: Don’t be serious, it’s just the beginning. It’s not over yet. 

Mr. Woody: I am quite serious about the juristic. 

Police # 1: Don’t get so serious. There is a constitution law. The person who will be an offender is a 
person who was judge by the court.  So in this period, he is innocent.  
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Mr. Woody:  There is a previous manager who used to work at the same company. But now that 
person quited .ธThat person know well.  

Police # 2: Do they have a problem about juristic? Is it about the mortgage?  

Mr. Woody: No, it’s about what I have to co-ordinate with land department. And  have Mr. chistopher 
sign the paperwork as a manager of juristic person. I don’t have authorize to sign the paper. I can make 
a document but Mr.Chistopher has to sign. Otherwise, I cannot co-ordinate with the land department.  

Police # 1: Tomorrow, he could be free because mostly they could find bail.  

Mr. Woody: Did his wife managed this ?  

Police # 1: Yes, his wife did. 

Mr. Woody: So, when he is back he becomes dis-credited ?  

Police # 1: Everything has to wait for the judge.  (then the police ask for the address of Mr. Woody) 
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Voice  100614   File # 004 

ตํารวจคนท่ี 1: รูปแบบคําถามมีทัง้หมด 4 รูปแบบ  คําถามปลายเปิด ให้เค้าอธิบาย คําถามปลายปิด อะไรเกิด
ก่อน หลงั คําถามเฉพาะ ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร  คําถามนํา อนันีไ้มมี่ประโยชน์ ไมน่่าเช่ือถือ อะไรก็ได้ท่ี
เป็นประโยชน์ ขอรวบรวมให้ทัง้สองฝ่าย คณุคริสไม่เข้าใจ หาว่าผมไปรู้กนักะเด็กแน่เลย ผมบอก หยูย คดีนีผ้มก็ไม่
อยากทําตัง้แต่ทีแรก ผมถึงต้องมีคนมาช่วยบาลานซ์ เค้าเป็นผู้ช่วย เราต้องทําสองคน ช่วยกนัสอบ ผมคยุเบือ้งต้น
แล้ว ส่วนพ่ีประทีบก็คยุเบือ้งต้น เด็กคนแรกพาผมไปดท่ีูเกิดเหต ุพ่ีประทีปก็พาเด็กคนท่ี 2 ไปดท่ีูเกิดเหต ุเค้าเอารูป
ของคณุคริสไปถามเดก็  

คณุวู๊ดดี ้: แล้วเค้า (เดก็)สองคนพดูเหมือนกนั  

ตํารวจคนท่ี 1: ผมเสียใจนะท่ีเด็กเค้าจําได้ ผมก็อยากจะบอกให้เค้าจําไม่ได้ เพราะถ้าจําได้ ปัญหามนัจะมาตกท่ี
ผม ว่าผมจะตดัสินคดียงัไงต่อ ถ้าเค้าจําไม่ได้เลย ผมจะใช้คําให้การทัง้หมดของคณุคริสมาหกัล้าง เม่ือวานท่ีเค้าชี ้
ตวั ผมภาวนาอยากให้เค้าจําไมไ่ด้นะ คนแจ้งเค้าก็อยากรู้ เค้ายงัเช่ือเดก็อยู ่แตถ้่าวนันัน้เดก็บอกว่าจําไม่ได้ มนัก็จบ
...โอเค ทกุอย่างมนันาน มนัอะไรอย่างเง๊ียะมนัก็พอเอามาให้ผมวินิจฉยัได้ แตดี่ท่ีสดุก็คือ พอพยานหลกัฐานมนัยนั
มา มนัก็พุง่เข้ามาหาคนกลางเป็นคนตดัสินใจ... แตถ่ามว่าบ้านหลงันัน้ต้องมีอะไรสกัอย่างนึงท่ีมีการละเมิดเด็ก แต่
ถามวา่เป็นคณุคริสโตเฟอร์มัย้ ท่ีบ้านหลงันัน้ก็ต้องช่วยด้วยวา่ มนัแนวโน้มมนัน่าจะเป็นอยา่งไง  เพราะเดก็ยืนยนัวา่
เคยไปบ้านหลงันัน้ ผมต้องสอบคนท่ีนัน่ว่านอกจากคณุคริสโตเฟอร์มามัย้ มีคนอ่ืนมามัย้ เพราะเด็กสองคนยืนยนั
เหมือนกนัวา่มาบ้านหลงันี ้มนัอาจจะมีคนคล้ายกะหน้าคณุคริสโตเฟอร์ก็ได้ 

คณุวู๊ดดี ้: บ้านหลงันัน้เป็นบ้านเช่าเหรอฮะ ?  

ตํารวจคนท่ี 1: เป็นบ้านเช่า และก็เป็นเหมือนบริษัท บริษัทนํา้ส้ม 

สเตฟาน: (อธิบาย) ไม่ไม่ คริสโตเฟอร์ ทํางานกะ บริษัท not direct ทํางาน he only gives money ให้เงินแต่
ไมทํ่างาน ให้เงินท่ีคณุแดเนียล คณุแดเนียลทํางาน 99 %  คริสโตเฟอร์บอกเอาเงินออกหน่อย คณุแดเนียลบอก ไมมี่
เงินๆๆ 

คณุวู๊ดดี ้: คณุคริสโตเฟอร์เป็นหุ้นสว่น 

สเตฟาน: only  investor 

คณุวู๊ดดี ้: อ้อ ลงทนุให้อยา่งเดียว 

สเตฟาน: ใช่ for secured investment, he gives car and he gives the …  
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ตํารวจคนท่ี 1: คือเราต้องไปสอบคนท่ีบริษัท ท่ีนีค้วามหนกัใจก็มาตกท่ีคนกลางละ ต้องชัง่นํา้หนกัว่าจริงไม่จริง 
ต้องมีเหตผุลท่ีมนัพอเพียง คนดียวเน่ียะ โอกาสท่ีมีนํา้หนกัมนัน้อย แต่พอมีสองคนเน่ียะ มนัก็น่าเช่ือถือขึน้มาอีก
นิดนงึ มนัอาจเป็นไปได้วา่มีคนหน้าตาเหมือนเค้าอยูใ่นนัน้ น่ีละ่ มนัยาก มนัเป็นความหนกัใจท่ีต้องตดัสินใจท่ีพ่ีต้อง
แบบว่า จะเดินหน้าต่อหรือจะยกเลิก ถ้าเดินหน้าต่อเน่ียะ แล้วแต่นะ ต้องรวบรวมพยานหลกัฐานทุกอย่างแล้วมา
ถามคนท่ีเค้ามาแจ้งความแทนเด็ก ว่าแบบนีน้ะ แล้วว่าเค้าจะตดัสินใจอย่างไง แล้วถ้าเด็กยงัยืนยนัก็ต้องสง่ให้ศาล
วินิจฉยั กะลงัจะบอกวา่ถ้าเดก็มนัไมยื่นยนัมะวาน ก็จบ  

ตํารวจคนท่ี 2: ทีนีเ้ดก็ก็ยืนยนั ก็ชียื้นยนั ไมไ่ด้ชีค้รัง้เดียวนะ ให้สลบัไปสลบัมา ตัง้ 6 – 7 คน แน่ะ ทัง้หมด ชี ้2 ครัง้ 
3 ครัง้ เค้าก็ยืนยนัเหมือนเดมิ 

ตํารวจคนท่ี 1: ปัญหาคือใบหน้าของคณุคริสโตเฟอร์ เน่ียะ ถ่ายรูปกะใบหน้าตวัจริงมนัไม่แตกตา่งกนัเลย เหมือน
ทกุอยา่งเลย ... คือเราคนกลางไม่ใช่คูก่รณีของเค้า แตเ่ค้าชอบโวยวาย แบบผมจะฟ้องคณุ อนันัน้ผมเต็มท่ีนะ คณุง่ี
เง่ามาก่อนนะ ผมไม่ได้ฟังอะ ก็มีคนมากล่าวหาคุณผมอะคนกลาง พูดในทํานองว่าเอ้ยใส่ร้ายผมเลยคุณเน่ียะ 
ตํารวจเน่ียนะ เอารูปมาให้ดูเพ่ือท่ีจะยืนยัน ..ไม่ใช่ ผมเน่ียะ รู้ท่ีหลงั มีเจ้าหน้าท่ีสถานทูต ตอนคุยกะเด็กเน่ียะ 
เจ้าหน้าท่ีสถานทตูเค้าก็อยู่ด้วย ไม่ใช่ว่าผมไปอยู่กะเด็กก่อน ไม่นะ ผมคยุกะเดก็เน่ียะ ผมยงัไม่รู้เลยว่ามีข้อเท็จจริง
เกิดขึน้อยา่งงี ้วา่ใครเป็นใคร จนกระทัง่สถานทตูเน่ียะ เค้าอยากรู้วา่คนๆนีเ้ก่ียวข้องไหม เค้าบอกวา่เน่ียะเค้ามีข้อมลู
มา ลองให้เดก็ดมูัย้ เดก็ก็ไมค่อนเฟิม เพราะมนัมีหนวด ผมบอกไมเ่ป็นไร พรุ่งนีผ้มไป ตม. ผมจะเอารายช่ือของคนท่ี
อยูใ่นบ้านหลงันัน้มาตรวจสอบแล้วก็เอามาให้เด็กด ูก็มีแคนี่ ้ไม่ใช่คนเดียวมีหลายคน ถ้าผมจะยืนยนัใครก็ได้ไม่เอา
เจ้าของมอเตอร์ไซค์ จะง่ายกว่า มีช่ือเจ้าของมอเตอร์ไซค์ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่บ้านหลังนัน้บ้าง น่ีคือ
กระบวนการของเรา ไมใ่ช่จู่ๆ  

สเตฟาน: As far as I understood the evidence of Christ is not that big as to the guy before. Is it 
right ? They delivered a lot of pedophile to the court already. But now the evidences getting small. And 
Christopher only a little bit involved now? Not too much, not too hard evidences against him. 

ตํารวจคนท่ี 1: พรุ่งนีจ้ะย่ืนตอ่ศาลและคงประกนัตวัได้พรุ่งนี ้ช่วงนีอ้ยูใ่นช่วงการรวบรวมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

คณุวู๊ดดี ้: They collect all documents. 

สเตฟาน: So tomorrow, Can we make decision. 

ตํารวจคนท่ี 2: ผู้จดัการเบอร์อะไรนะ  

ตํารวจคนท่ี 1: สอบผู้จดัการก็ได้ม้าง ไมต้่องสอบสเตฟาน  

คณุวู๊ดดี ้: ผมรู้น้อยกวา่แก ผมเพึง่ย้ายมา เพิ่งย้ายมาไมก่ี่เดือน 
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ตํารวจคนท่ี 1: สอบในฐานะท่ีห้องนีเ้ป็นห้องท่ีเป็นห้องท่ีดูแลของคุณ จะได้ง่ายๆ เราอยากรู้ว่าห้องท่ีเราจะไป
ตรวจสอบตามกฎหมายน่ีเป็นห้องของใคร ... แล้วเด๋ียวค่อยสอบสเตฟานในเร่ืองของความประพฤติของเค้าท่ีอยู่ ดี
ไหม 

ตํารวจคนท่ี 2: ก็ดีฮะ ทัง้สองคน ... อยูท่ี่น่ีเป็นผู้จดัการมาก่ีเดือนละ  

คณุวู๊ดดี ้: เดือนเดียวครับ 

ตํารวจคนท่ี 1: ไม่ได้สอบ สอบในฐานะใครเป็นเจ้าของห้องเท่านัน้แหละ แล้วก็ทําหน้าท่ีอะไร สว่นคณุสเตฟานจะ
สอบในเร่ืองของบคุลกิ ท่าท่างของเค้า.. ก็เป็นพยานฝ่ายผู้ ต้องหา อนันีก็้รวบรวมให้  

ตํารวจคนท่ี 2: ณภทัสรณ์ใช่มัย้ มีบตัรประชาชนไหม มีสําเนาไหม 

คณุวู๊ดดี ้: เด๋ียวตอนลงไป ข้างลา่งจะเอาให้ 

ตํารวจคนท่ี 1: อยา่เพิ่งซีเรียส มนัยงัไมจ่บ มนัเพิ่งเร่ิมต้น 

คณุวู๊ดดี ้: ผมซีเรียสเร่ืองนิตกิรรมพ่ี 

ตํารวจคนท่ี 1: อ้อ อยา่ไปซีเรียสมนั มนัมีกฎหมายรัฐธรรมนญู คนท่ีจะเป็นผู้กระทําความผิดจะต้องมีคําพิพากษา
ของศาลแล้ว แล้วระหวา่งนีก็้ถือเป็นผู้บริสทุธ์ิอยู ่

คณุวู๊ดดี ้: จะมีผู้จดัการเก่าท่ีอยูบ่ริษัทเดียวกะผม แตต่อนนีเ้ค้าย้ายออกไปแล้ว คนนัน้เค้าจะรู้จกัดี 

ตํารวจคนท่ี 2: มีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนิตกิรรมอะไรไหม ท่ีวา่เค้าเอาไปจํานองอะไรนัน่ใช่ไหม 

คณุวู๊ดดี ้: ไมใ่ช่นะ มนัเป็นท่ีผมต้องติดตอ่กบั land department และมีคณุคริสโตเฟอร์ เป็นผู้ออกเอกสาร ใน
นามผู้จดัการนิติ เพราะผมไม่ได้มีอํานาจในการออกเอกสาร คือออกได้แตคื่อคณุคริสต้องเป็นคนเซ็นต์ ไม่งัน้ผมจะ
ประสานเร่ืองนีไ้มไ่ด้เลย กรมท่ีดนิจะไมรั่บ 

ตํารวจคนท่ี 1: พรุ่งนีน้่าจะออกได้แล้วมัง้ เพราะวา่สว่นใหญ่เค้าก็หาคนย่ืนประกนัมาได้ 

คณุวู๊ดดี ้: อนันีภ้รรยาเป็นคนไปย่ืนเหรอครับ 

ตํารวจคนท่ี 1: ภรรยาเป็นคนเอาไปย่ืน 

คณุวู๊ดดี ้: คราวนีถ้้ากลบัมา ก็เหมือนถกู dis-credit ไป ใช่ปะ  

ตํารวจคนท่ี 1: ทกุอยา่งมนัต้องรอคําพิพากษาของศาล ..... จากนัน้ซกัถามเร่ืองอายแุละท่ีอยูข่องคณุวดูดี ้ 
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Translation of voice :110614 File # 011 

Stefan:  I don’t understand why don’t you copy hard disk from Chirstopher computer.  

Police # 2: Well.. we need to send to IT specialist to check everything.  

Stefan:  I can do just only 1 hour to copy hard disk. All will be done. Not difficult.  

Police # 2: Amm.. just because Mr. Stefan is Mr. Christ’s friend. We are afraid that it will be a 
problem later.  But I understand  

Stefan:  But now, Christopher doesn’t have computer for working. 

Police # 2: The boss is now rushing it.  

Stefan:  When do you think we can have it? 

Police # 2: Amm ... wait to ask my director.  

Stefan:  wait permission to give out ? Now I wanna know (Turn to translator) Can you help me ask 
if now they look for the other traces or still look for Christ and the… for more evidences against Christ or 
they now start to look for the other trace they have also.   

Translator: translated above to Thai 

Police # 2: Yes,  We look in notebook, labtop cellphone That is the exhibit. We sent to specialist. I 
am not the specialist. 

Translator: When did you send ?  

Police # 2: When did we send… I have to ask my second boss. I don’t know. 

Stefan:  Do they still need to search Christ’s room ?  because Christ live there anyway now.  

Police # 2: May be we don’t have to search. 

Translator: No need to search anymore ? or just for this week? Or what ?   

Police # 2: May be don’t have to… Umm.. we plan to go.. Umm.. Do you actually have something 
else in that room? Computer ? or anything else ?   
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Stefan:  Not see, don’t know, I have never known. Just laptop. There is nothing else. 

Police # 2: Any notebook ?  

Stefan:  You already had it. The only notebook which was in his room I take out.  Only notebook I 
know which belongs to Christopher, I gave them already 

Police # 2: That notebook ?  

Translator: Yes 

Police # 2: nothing else ?  

Stefan:  (seeing the police was chatting on his notebook)  Is that your girlfriend ? 

Police # 2: No No, we used to work in Europe 

Stefan:  Europe .. What’s country ?  

Police # 2: Iceland 

Stefan:  Is she a local lady here ? ( Chonburi) 

Police # 2: Yes, She used to be my customer. Used to contact me for the case. Now she is working 
abroad.   

******************************** 

Police # 2: Can I have your passport ?  

Stefan:  You already had copies of my passport. I gave you 3 times. Really!  

Police # 2: This is a detective photo after they took two boys from Pattaya Sai Song to his company 
for making love. 

Stefan:  When did they get the photo ? 

Police # 2: After the case happened  

Translator: When did it happened?  

christopher
Highlight

christopher
Highlight

chobbs
Highlight
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Police # 2: 25 November 2012 to 22 January 2013. After 22 January 2013. The boys went back to 
the Center Against Human Trafficking and told a chief of center named “Kru Ja”. So he asked them what 
was going on during they was away.  

Stefan:  It was very sad. The kids worked at Walking Street.  I don’t understand. 

Translator: So, is that means those 2 boys working at Walking Street ?  

Police # 2: Is it call working ? (Laughing)  

Stefan:  NO .. beggars..  There are many Cambodians in Bangkok. Beg for everything..  

money money. 

Police # 1: Can do anything for money and then use it for playing games.  

Stefan:  Playing games but no gluer. In Cambodian, there are so many kids who are gluer.  

Police # 1: Stefan, you don’t know this guy, do you ?  (showing one photo of a man to Stefan) 

Stefan:  I know I know, Christopher showed me this one.. May be this guy. 

Translator: Amm. That means when the boys went back at NGO house, they inform the officer there?  

Police # 1: Usually, the kids wouldn’t tell. The officers indirectly ask where they went. They have to 
make a report when the boys were away what they did. So the boys told them that they went with one 
foreigner named Dave. That man has many names. He took the boy to Midtown which is the same place 
they took us to see the house. The officer would ask for the details in the beginning then took the boys to 
see the places. Mostly the boys would not say. So, they have to slowly ask. It was taking time.  

Translator: So, you mean that part the police had not involved yet right ?  

Police # 1: After the NGO interviewed, they reported to the police that there was a foreigner who did 
sexual assault to the kids. They interviewed the boys then took them to the house. Later that, they make 
appointment with police. In that time, we don’t know who he was.  

Translator: The beginning of year 2013?  

christopher
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christopher
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Police # 1: Yes, must be after that day.  But cannot remember the date. Let me check from the 
photo first. It must have the date on it.  

Stefan:   (Showing the police the leaflet) Everywhere in Sukhumvit City Resort. I think 1000 sheets. 
Why ? Who did ?   You are the police. What do you think? Every language English Thai. 

Police # 1: Did he has the conflict with someone in company ?  

Stefan:  I thought one guy. He is very rich and not good person.  He is Swiss. He loses a lot of 
money because of Christopher. He lose one million more and he lives in Pattaya. because Christopher. 
… Yuyee can you just give a very very very short summary of .. that many many of Sukhumvit area 
Everywhere in the house. 

Translator: The Police asked that did he has conflict with someone? 

Stefan:  Yes, that is what we are talking about. Also by E-mail Everything Do you know when ?   
Yesterday ! 

YuYee:  Yesterday 

Police # 2: Every room ?  

YuYee:  No, Not all 

Stefan:  every room  but not my room  

Police # 2: Ohh.. Why ?  

Stefan:  Every room. The room that is committee was not received.  There is a one person who 
knows everything. You know I just can say my opinion if somebody want to fight pedifile and thinking he 
do good with this why not everywhere, why only the room of the group of people neutral. Everybody who 
knows Christ not have this. Everybody who’s friend with Christ and this are 20 people not have. All other 
have. Somebody has very very bad detail about this. And the trouble in the house. Christ makes the 
trouble because someone makes illegal construction on roof top. And Christ go to BMA to report. Go to 
Lumpini police 3 times. There are Criminal charges at Lumpini Police station. I am afraid that wherever 
whatever people in Pattaya, does not matter the kids, does not matter the polices. Whoever works with 
the dirty game. And if this dirty game.. Ohhh  So check everything double not only Christ but look for 
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another traces also. This is very important. If not, you know Christ working in Japanese engineering 
company, making sky train, making power plant. Salary I don’t know many 4 or 5 or 6 millions more. Why 
he takes from street boys 1,000 Baht ?  He can order by phone in Bangkok Please please Nobody 
believe. I have many many people calling said No not like this. And then I say detail look 1000 baht 2 
Cambodian boys. They all said may be takes lady may be too young I understand. You can translate 

We go ..Me & Christ (because his wife is not here, we can tell you now. Me & Christ go to AcocoBar, 
Christ give tips tips 1000)  

Police # 2: What is name ?  Stefan Manke ?  

Stefan:  Manke  should I write it for you? 

Police # 2: What’s happened? why it has leaflets?  

Stefan:  You can tell him we report 12 forgeries to Lumpini police under the Committee chair. The 
same guy who live in Pattaya. May be you can tell him. Just a fact we have not a judge. Can you tell him 
a little bit?  

Yuyee:  We found out about the forgeries. There was a person who used to work there before. He 
gave the power of attorney form & made forgeries for voting. We informed the case at Lumpini Police 
Station for three times that we found out 12 cases of forgeries. In these 12 cases, there was the doctor 
from Bumrungrath too. But the doctor did not allow anybody to sign for them. The doctors was busy, 
then they voted for him. He did not sign any paper work. So, Christopher informed the land department 
and the police. So, the department sent the document to the building to stop the construction because it 
was illegal. The person who made that lives in Pattaya. So we are not so sure.  

Stefan: Tell him if it’s not develop and they not investigate all trace, may people will show up here. 
Friend of Christ, related to all this forgery, all this trouble in our house. And tell him that something 
wrong, I have 20 people telling me that I think this related to the house by themselves. They all have the 
same idea. All Everybody. Not  Farang, but Thai people who has good job. Not bad people. They are 
clever and being a doctor. Mr. Highe has negative thinking. He is very dangerous. So, you must 
everything for the case  

Police # 2: That’s why we have to ask all the witness. Ok Stefan is friend of Christ. He has this 
information. I have ask and keep the answer for the court. Let the court take action. There are also 
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another witness who related to the case. We have asked them to come by 4 o’clock. They live in that 
house. 

Stefan: I want to know if I ask Christ’s wife, when he was at Pattaya. And when he was Bangkok working. 
And then, they can look every Monday he works in Bangkok. He is very diligent working in Japanese 
company for 12 hours a day. He comes to Pattaya just for weekend. You can ask everybody the right 
question, if you ask the right question, everything easy. 

Police #2: What is your religion ? 

Stefan:  I don’t have religion. I cannot trust anybody. 

Police #2: What is your career? 

Stefan:  Nothing, umm Tourist  

Police #2: Where is your address 

Stefan:  I am living at Sukhumvit City Resort Soi 11. He had all this same data already. 

Police #2: Do you have contact no.?  

Stefan:  02-252-2969 

Police #2: Your father name? 

Stefan:  Sigfrige 

Police #2: What is your status coming to Thailand?  What’s language will you answer the questions. 

Stefan:  I am a tourist. 

Police #2: What’s the airport you arrived ? 

Stefan:  Suwannabhumi airport 

Police #2: Passport No. (looking at the old document)  How long have you been here? 

Stefan:  3  years 

Police #2: You buy this condominium ? 
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Stefan:  I have bought it for a year. 2 years ago I rented it.   

Police #2: What’s your wife name 

Stefan:  My wife named Sabine 

Police #2: Where is your wife now ?  

Stefan:  San Francisco  for travelling 

Police #2: Will she come back to the condominium?  

Stefan:  She will come back to stay together. My wife is Stuntman, Stuntwoman 

Police #2: Will answer in Thai or English ? 

Stefan:  In English,  please of course, (They already asked me these question 2 days ago.) 

Police #2: That was not real.. just beginning information.  What is your relationship with Mr. Christ 
for being a witness today? 

Stefan:  Christ’s friend 

Police #2: As you are Christ’s friend, before he was arrested, how was his behavior ? What was his 
job?  

Stefan:   He was working in Bangkok for Marubeni as Engineer. Working all week day there. On 
Saturday we normally work at the committee board but not in related time. 

Police #2: What is the company location?  

Stefan:  Wittayu Road.   Sindthon Tower.  

Police #2: What’s his position there?  

Translator: Engineering  

Stefan:  Yes, In a big office with many many Engineer sitting and making plan for power plant. 
High security office for coming in and out. One day I was there for visiting, the security was afraid of 
stranger, who being spy for the project. Have to have the record for enter. 
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Police #2: Did he has behavior as pedifile ?  

Stefan:  He afraid of the third sex. He does not like men. He really like ladies. He interested in 
beautiful lady. I have never seen him attract to the man. Sometimes, I work with Christopher together on 
his computer. And I also access to his computer and looking for the files. I never seen any the pictures 
or anything. 

Police #2: Why did you need to search information in Christopher’s notebook. 

Stefan:  We work together on committee board. He also use this computer for presentation. And 
this is why I also think there will be nothing on this computer. I know Pedifile can be hired very good but  
Christopher has no time. He has girlfriend. Married with Thai woman. Last year worked for 
Condominuim. He writing 1200 e-mail. He works for Marubenni. And in the evening he goes for 1 beer 2 
beers a little bit Acoco bar go to sleep 12 o’clock wake up 6 o’clock to work. He has no time. He is very 
busy.  He has renovation his house. He has to take the technician and pay all the bills. He has two cars. 
He is so busy that never think he has time to hire something. I don’t think something on the computer. 
This is my opinion about And he told me to bring this computer to the here. And the computer was in 
used many people also have access so not worth the evidences because if something on computer, 
even someone else have many opportunities, Sometimes at Christ office. Everywhere he leaves his bag. 
Oh forget it. Not worth evidences. And also he told me to bring the computer here. So nothing to do with 
computer. He wants to show something to the police to support him.   

(Stefan turns to translator and said just to make sure that he has to write everything down not just for 
listening. So you have to watch out something has to be really in the paper.)  Christopher opened the 
computer on, so then the policeman want to take away. I want to say this was misunderstanding 
because no translator on the place and the lawyer also has lower ability in English to explain what police 
want to do with the computer. Only misunderstanding was just the language. As so Christopher don’t 
understand because no translator.  But everybody spoke Thai, Christopher didn’t understand. 

Police #2: Sometimes the conversation is not that important. Not related so I didn’t type them in the 
report.   Can you remember the brand of the notebook ?  

Stefan:  No 

Police #2: How did you find the notebook & passport ?   
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Stefan:  I took from Christ’s room 

Police #2: How could you get into Christ’s room? 

Stefan:  with the key 

Police #2: You have his key ?  What if you lost it?   

Yuyee:  We have spare key at Juristic person.  

Stefan:  168  The room was unlocked when I opened it.  

Police #2: Did he like sexual harassment ?  

Stefan:  No Never Ever 

Police #2: Anything else you would like to add ?  Have you ever come to Pattaya with Christ ? 

Stefan:  Yes, I was at Pattaya with him also. He stayed with his wife’s house I stayed before. 

I used to go to Pattaya twice. I have been with Christopher at Pattaya and also with his wife his kid and 
one or two friends and never seen anything. I was not sleep there but I stayed there sometimes. 

He has house there but under construction. 

Police #2: Where ? 

Stefan:  Soi Bua Khao 

Police #2: Have you ever been at the company ?  Midtown village ? 

Stefan:  No, The only thing I know about his business in Thailand. There has ice machine 
business and he introduced me with his business partner which is Mr. Danial. I have the impression that 
Christopher only give money and financing this business partly and not take care about this business 
directly. Only investment but not directly work. I met him and his business partner at the bar 

Police #2: Anything else you would like to add ?   

Stefan:  What do you think ?   

Police #2: I am trying to think ..my brain is not bright 
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Stefan:  Your job is easy, not headache. Christopher’s job is headache. That makes him is hot 
tempered because he only works. Do you know that the company called him already. He is hard 
working.  (Talking to translator :  May be we should ask him why he’s playing on his smart phone 
instead of thinking about the case). May be you can me “If it’s possible that someone trying to damage 
Christ’s reputation? My answer is “Yes” 

Police #2: The injured person who are kids and informer who is the director of NGO, these people 
don’t know Mr.Christ before. Never seen him. These mean they don’t know each other before.  

Stefan:  May be they should check the record where the NGO gets the money from. And there 
are many questions they can ask. I don’t want to suspect someone else. But if they put one fact in 
concrete of course may be they will see everything. I hope everything will be ok in a while. Also for the 
children of course because it will not help the children if the wrong man goes to jail. 

Police #2: The polices are trying to gather more information before sending to the court. And also 
before the court issue a warrant of arrest. In that time, it was the ask for the witness of delator (accuser) 
only. Didn’t ask the witness of the offender side. However, after the police arrested the offender as the 
court writ, they still give a chance to the offender to find witness & evidences to confirm. 

Stefan: 2 private questions, No.1 question is thinking the case is really clear for him ? Did he believe that 
the children really stated proper and it is clear ? or he believes it is not so really  

Police #2: Before the arresting, we gathered all the suspected to present to the prosecutor, social 
worker, psychologist and a person who the kids trust. We asked them all together. The kids insisted that 
That day, they were playing games at Internet café, The offender persuaded the boy named Ole.  We 
don’t know real name of an offender by that time. We know only Dave because when he went with 
another boy, he told different name for example, Mike. He rode the boy by motorcycle to that house. He 
firstly asked only Ole because this boy used to go with him twice. So, Ole asked Phil, the Cambodian 
boy. The offender took the boys to the scene. The boys said they saw people living in that house. In the 
beginning, they don’t know who that man was. They knew only nickname. Took the boys to take shower. 
Then let them do the oral sex (blow job). The offender did with Ole first and then with Phil. So, three of 
them were masturbated. Then let the boys went back home by themselves. Later on,  Mike or Dave saw 
Phil at Walking Street, and he took Phil to MC. Ole got sexual harassment four times. Phil got twice. So, 
after we were informed, we took the boy to see that house, car to check who the owner is. When they 
saw, they could remember the Orange motorcycle. There were a car in the house. The boys confirm that 

christopher
Highlight

christopher
Highlight

christopher
Highlight

christopher
Highlight



11 
 

it a car of the suspected. We thought we might make a mistake of arresting. But we checked information 
of the offender from the car’s owner information. So, I am quite confident that should be Mr. Christ but 
not  100 %. At the line up day, the director was there too. Anything you wanna add?  

Stefan: My last question is how did they the name & the picture of Christ to the children because the 
children has lineup here and pointing 2 times of Christ. Did they see the photo of Christ before? And 
where they have the photos from. 

Police #1: We got the printed photo from Immigration. We took the information to ask them to check 
who lives in that house. We got 3 photos which were the photos of Mr. Christ, Mr. Dan and Canadian 
guy. We brought them to show to the kids.  

Stefan: The police give to the kids to show or NGO 

Police #1: Umm, in time NGO showed to the boys. Before this we had one photo but we don’t 
know… we gave it to NGO. The photo that a man have beard. 

Stefan: May be in the future, not sure yet but may be private investigator also coming for finding 
background but only if case close. May be later somebody want to clear background because there is 
still the suspect that somebody with big money playing bad game. Of course not easy to find evidence. 
If everyday more information coming, and more clear. And after everything clear, Christ will make 
decision to follow up or not. If everything clear no problem at all. But If there are still a problem, you see 
now what they do? what these people do ? This related to the rich man 100 % what they do in the house, 
make the reputation down now. It’s true or not, doesn’t matter. It’s the question of thinking you know ? If 
somebody get excuse. He has right. You have right. Everybody has to do on the right process otherwise 
you never find person guilty or not. You have to put a pressure. You have to put people in jail, of course. 
You have the right to do. And you are doing your job. But this for example, someone didn’t do their job, 
This is not good. Sorry for ask you so many questions. But this is for Christ. He already losing his job 5 
millions 1 year gone. If someone only jump on the running train, or making your train running. Even if 
they jump on the running train, and opposing him in the building and have a problem with him in the 
building, this is not fair. And this we can’t find anyway. And if later we find out they also run the whole 
train, they start from the beginning, I hope they lose a support. 

Police #1: Actually, about the company over there is not related the case here. I think the person 
who harm him there must be a person who doesn’t satisfy about something there. But the investigation 
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of NGO guy here is not involved with the company over there. But we confirmed that the person who 
made this leaflet is not related to the case here because we don’t know him.  We try to not let the 
reporter know but there were reporters here already. For example, we went to search Mr. Christ’s room, 
there was none of the reporter. If we informed reporters, they will be there since that day.  

Stefan: No no  this was after the public, by TV, Pattaya or everything. My question also is why the press 
know everything is details. Every information in the press. So press was much informed. So this is very 
unusal.  

Police #1: The reporter might ask some policeman who was in this team on. That day was chaos. 
We had to do the lineup in which we could forbid them a bit but the situation was uncontrolled due to 
there were a lot of polices. That day was very hectic. Uncontrollable… We didn’t start to talk, they would 
fight. So we didn’t forbid him what he couldn’t do. The lawyer tried to forbid them but at the end he 
would have a fight with reporters at the police station.  So, the situation was not controlled.  

Stefan:  I believe you at all but … 

Police #1: That day Mr. Stefan was here too. But the lawyer had personal conflict with reporters. 

Stefan:  I understand that they take a picture. It is regular. But the whole story of the details 

Police #1: They might ask some police who know the process of issuing the warrant of arrest. 
Before the investigation, we told the information to officer in team to know about the behavior of 
offender.  It could be some police gave information to reporters.  

Stefan:  I think one police is not polite. I don’t know who!   It can happened but he loose job  

Police #2: I have asked the witness who stay in the scene to come here. Before & after the incident. 
Ask them to gather information of offender who was arrested and bring it here.   

 

*** After this, translator translated the official report that the police in the paper to Stefan)***  
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Voice  110614  File # 011 

สเตฟาน: ผมไมเ่ข้าใจทําไม ไม ่copy hard disk จาก computer ของ Chirstopher  

ตํารวจคนท่ี 2: อ้อต้องสง่ computer ให้ผู้ ชํานาญการตรวจดทูัง้หมด  

สเตฟาน: ผมทําเอง 1 ชัว่โมง copy hard disk ทกุอยา่งเสร็จแล้ว ไมย่าก 

ตํารวจคนท่ี 2: ทีนีก็้คือวา่ สเตฟานก็เป็นเพ่ือนของคณุคริส เด๋ียวกลวัจะมีปัญหากนัทีหลงั ... เข้าใจอยู ่

 สเตฟาน: แตต่อนนีค้ริสโตเฟอร์ ไมมี่คอมพิวเตอร์ทํางานนะ 

ตํารวจคนท่ี 2: เด๋ียวเจ้านายเค้าเร่งรัดให้อยู ่ 

สเตฟาน: มีความคดิวา่จะได้เม่ือไหร่   

ตํารวจคนท่ี 2: อืมมม ... รอ ask big boss  

สเตฟาน: รอ permission to give out ? ตอนนีอ้ยากรู้ว่า (หนัมาหาลา่ม) ช่วยถามให้หน่อยตอนนี ้now they 
look for the other traces or still look for Christ and the for more evidences against Christ or they now start 
to look for the other trace they have also.   

ลา่ม : แปลให้ตํารวจ 

ตํารวจคนท่ี 2: Yes ดใูน notebook labtop cellphone ท่ีเป็นของกลาง ส่งไปท่ีเจ้าหน้าท่ีชํานาญการ พอดีพ่ีก็
ไมใ่ช่ผู้ เช่ียวชาญ 

ลา่ม:  สง่ไปเม่ือไหร่  

ตํารวจคนท่ี 2: สง่ไปตัง้แตเ่ม่ือไหร่ ... ต้องถามท่านรอง พ่ีก็ไมท่ราบ 

สเตฟาน: Do they still need to search Christ’s room ? because Christ live there anyway now.  

ตํารวจคนท่ี 2: อาจจะยงัไมต้่อง  

ลา่ม:  ไมต้่องเลย หรือวา่แค ่week นีย้งัไมต้่อง หรือวา่ยงัไงคะ 

ตํารวจคนท่ี 2: อาจจะยงัไม่ต้อง อืมม ก็กะจะไปอะนะ ทีนีว้่า อืมม แล้วถามจริงๆ ว่า ในห้องนัน้มีอะไรอีกไหม มี
คอมพิวเตอร์ มีอะไรอีกมัย้  
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ลา่ม:  แปล 

สเตฟาน: Not see ไมรู้่ ไมเ่คยรู้ มี labtop เอง ไมมี่อีก 

ตํารวจคนท่ี 2: มีโน๊ตบุ๊คอีกไหม 

สเตฟาน: คณุมีแล้ว The only notebook which was in his room I take out. 

ลา่ม:   ก็คืออนัท่ีคณุตํารวเอาไปแล้วอะคะ่ ก็คืออนัท่ีเค้าเอามาให้ ก็มีแคเ่คร่ืองนัน้ 

สเตฟาน: Only notebook I know which belongs to Christopher, I gave them already. 

ลา่ม:  แปลให้ตํารวจทราบ 

ตํารวจคนท่ี 2: เคร่ืองนัน้ใช่ไหม 

ลา่ม:  คะ่  

ตํารวจคนท่ี 2: ไมมี่อยา่งอ่ืนแล้วเนอะ 

ลา่ม:  He said “doesn’t have to search” 

สเตฟาน: (เห็นตํารวจ chat) แฟนคณุเหรอ ? 

ตํารวจคนท่ี 2: No No  เคย work in Europe  

สเตฟาน: ยโุรป  ประเทศอะไร  

ตํารวจคนท่ี 2: ประเทศไอซ์แลนด์ 

สเตฟาน: เป็นคนชลบรีุ  

ตํารวจคนท่ี 2: เป็นคนชลบรีุ เคยเป็น customer me เคยมาตดิตอ่ ตอนนีเ้ค้าทํางานอยูต่า่งประเทศ 

ตํารวจคนท่ี 2: ขอ พาสปอร์ตหน่อย 

สเตฟาน: คณุมีเอกสาร copy passport แล้ว ให้คณุ 3 ครัง้แล้ว จริงๆ  

ตํารวจคนท่ี 2: This is detective photo. After they take two boys from Pattaya Sai Song  to his company 
for make love. 

สเตฟาน: When did they get the photo ? 
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ตํารวจคนท่ี 2: หลงัจากเกิดเหตแุล้ว 

ลา่ม:  เหตเุกิดวนัไหนนะคะ  

ตํารวจคนท่ี 2: 25 พฤศจิกายน 55 ถึง 22 มกรา 13   คือ หลงัจาก 22 มกรา 56 อะนะ เด็กกลบัมาท่ีศนูย์ ศนูย์
ตอ่ต้านการค้ามนษุย์ ก็มาเลา่ให้เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าศนูย์ ช่ือครูจาอะนะ เค้าก็สอบสวน 

สเตฟาน: มนัเศร้ามาก เดก็ไปทํางานท่ี Walking Street ไมเ่ข้าใจ 

ลา่ม:  คือน้องสองคนน่ี ทํางานอยูท่ี่ walking street เหรอคะ   

ตํารวจคนท่ี 2: ทํางานไหม (หนัมาหวัเราะ)  

สเตฟาน: ไม ่.. ขอทาน กมัพชูาท่ีกรุงเทพมีเยอะ มีคนกมัพชูาเยอะ ขอทานอะไรก็ได้ ทกุอยา่งเงิน ๆๆ 

ตํารวจคนท่ี 1: ทําอะไรก็ได้ให้ได้เงิน แล้วก็เอาไปเลน่เกมส์  

สเตฟาน: เลน่เกมส์แตไ่มมี่ถงุใสก่าว ท่ีกมัพชูามีเดก็ดมกาวเยอะมาก 

ตํารวจคนท่ี 1: สเตฟานไมรู้่จกัเนอะ (เอารูปผู้ชายหนึง่คนให้ด)ู  

สเตฟาน: รู้ๆ คริสโตเฟอร์เอารูปให้ด ูmaybe this guy 

ลา่ม:   คือพอน้องกลบัเข้าบ้านพกัท่ี NGO แล้วน้องเค้าก็ไปแจ้งเหรอคะ  

ตํารวจคนท่ี 1: ปกตเิดก็เค้าก็ไมแ่จ้งหรอก มีแตเ่จ้าหน้าท่ีเค้าจะตะลอ่มถามเดก็วา่ไปไหนมา เค้าต้องบนัทกึวา่ ช่วง
ท่ีเด็กไม่อยู่ เด็กไปทําอะไรมาบ้าง เด็กก็บอก ไปกบัฝร่ังคนนึงช่ือเดฟ เค้าก็จะมีหลายช่ือ ก็พาเด็กไปท่ีมิดทาวน์ ก็ท่ี
เค้าพาไปดบู้าน คือเค้าจะสมัภาษณ์รายละเอียดก่อน จากนัน้ก็จะให้เด็กพาไปดวู่าไปตรงไหนบ้าง คือเด็กสว่นใหญ่
จะไมเ่ลา่ ก็ตะลอ่มๆ เอา ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควร  

ลา่ม:  คือ part นีย้งัไมตํ่ารวจเข้าไป ใช่ไหมคะ  

ตํารวจคนท่ี 1: คือ หลงั NGO สมัภาษณ์แล้ว เค้าก็จะแจ้งตํารวจว่ามีฝร่ังมาลว่งละเมิดเด็กนะ เค้าสมัภาษณ์เด็ก
แล้วก็พาไปดบู้าน แล้วก็นดัหมายเจ้าหน้าท่ีตํารวจ แตเ่ราก็ยงัไมรู้่วา่เป็นใครนะฮะ  

ลา่ม:  เม่ือตอนต้นปี 2013  

ตํารวจคนท่ี 1: ใช่ ต้องหลงัเกิดเหตุ แต่จําไม่ได้ว่า วันท่ีไหน เด๋ียวดูก่อน รูปท่ีถ่ายเพราะมันมีภาพอยู่ในกล้อง
ถ่ายรูปและก็ดไูด้วา่เป็นวนัท่ีเท่าไหร่  
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สเตฟาน:  (ย่ืนใบปลิวให้ตํารวจด)ู ทุกท่ีท่ีสขุมุวิท คิดว่า 1000 แผ่น  ทําไม ใครทํา แต่คณุเป็นตํารวจ คณุคิด
วา่ยงัไง ทกุภาษา ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  

ตํารวจคนท่ี 1: เค้าไมถ่กูกบัใครท่ีบริษัท 

สเตฟาน: ผมว่าแล้วมี 1 คน ท่ีบ้านรวยมากๆ เป็นคนไม่ดี เป็นคนสวิสเซอร์แลนด์ He lose a lot of money 
because of Christopher. He lose one million more and he lives in Pattaya. because Christopher. … 
Yuyee can you just give a very very very short summary of .. that many many of Sukhumvit area 
Everywhere in the house. 

ลา่ม:  The Police asked that did he has conflict with someone? 

สเตฟาน: Yes, that is what we are talking about. Also by E-mail ด้วย ทกุอยา่ง คณุรู้เม่ือไหร่ เม่ือวาน  

YuYee:  เม่ือวาน 

ตํารวจคนท่ี 2: ทกุห้องเลยเหรอ  

YuYee:  ไมท่กุห้องคะ่ 

สเตฟาน: ทกุท่ี ทกุห้อง แตห้่องผมไมมี่  

ตํารวจคนท่ี 2: อ้าว.. Why ?  

สเตฟาน: ห้องทกุคน ห้องท่ีเป็น committee ไมมี่  มี 1 คนท่ีรู้ดีมาก ใคร 

ลา่ม:  คือเค้าบอกวา่ก่อนท่ีเค้าจะมาเป็นประธานของคอนโด จะมีการโหวตใช่ไหมคะ เพราะฉะนัน้แล้วคน
ท่ีจะได้ใบปลวิใบนี ้น่าจะเป็นห้องท่ีน่าจะไมไ่ด้โหวตให้ 

สเตฟาน: You know I just can say my opinion if somebody want to fight pedifile and thinking he do 
good with this why not everywhere, why only the room of the group of people neutral. Everybody who 
knows Christ not have this. Everybody who’s friend with Christ and this are 20 people not have. All other 
have 

ลา่ม:  (ช่วยแปลใหตํ้ารวจเขา้ใจเป็นไทย) 

สเตฟาน: Somebody has very very bad detail about this. And the trouble in the house. Christ 
makes the trouble because someone makes illegal construction on roof top. And Christ go to BMA to 
report. Go to Lumpini police 3 ครัง้แล้ว มี Criminal charges ท่ีตํารวจลมุพินี ผมกลวัว่าไม่รู้ท่ีไหน 1 ไม่ว่าอะไร 
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คนท่ีพทัยา ไม่ว่าเป็นเด็ก ไม่ว่าเป็นตํารวจ ไม่ว่าใคร ทํางานกบั dirty game. And if this dirty game.. Ohhh  So 
check everything double not only Christ but look for another traces also. This is very important. If not, 
you know Christ working in Japanese engineering company, making sky train, making power plant. 
Salary I don’t know many 4 or 5 or 6 millions more. Why he takes from street boys 1,000 Baht ?  He can 
order by phone in Bangkok Please please Nobody believe. I have many many people calling said No 
not like this. And then I say detail look 1000 baht 2 Kumbodian boys. They all said may be taks lady may 
be too young I understand. You can translate 

ลา่ม:  แปลเป็นไทยใหตํ้ารวจฟัง 

สเตฟาน: We go ..Me & Christ (because his wife is not here, we can tell you now. Me & Christ go to 
CocoBar, Christ give tips tips 1000)  

ตํารวจคนท่ี 2: เค้าช่ืออะไรนะ สเตฟาน มัง้เคอ่ร์ ?  

สเตฟาน: มัง้เค ่ เขียนให้ดีไหม 

ลา่ม:  แปลเป็นไทยใหตํ้ารวจฟังต่อ 

ตํารวจคนท่ี 2: แล้วมนัเกิดอะไรขึน้ครับถึงมีใบปลวิ 

สเตฟาน: You can tell him we report 12 forgeries to Lumpini police under the Committee chair. The 
same guy who live in Pattaya. May be you can tell him. Just a fact we have not a judge. Can you tell him 
a little bit?  

Yuyee:  ก็คือเราเจอว่ามีการปลอมแปลงเอกสารอะคะ คือคนท่ีเคยทํางานก่อนหน้านี ้เค้าเคยให้แบบมอบ
อํานาจ มอบฉนัทะของลกูค้า ปลอมเอกสารในการโหวต เราก็ได้แจ้งความกบั สน. ลมุพินี เราไป สน. 3 ครัง้ละ เรา
ไปแจ้งความวา่เราเจอวา่มีเอกสารมอบอํานาจปลอม 12 เคส ใน 12 เคสนีมี้คณุหมอบํารุงราษฎร์ด้วย คณุหมอไม่ได้
มอบอํานาจให้ใคร เพราะคณุหมอเค้ายุ่ง ก็เลยมีการฌโหวตแทน แต่คณุหมอไม่เซนต์อะไรเลย มีการปลอมแปลง
เอกสาร 12 คน  แล้วคริสโตเฟอร์เค้าก็ไปแจ้งความ รายงานกบักรมท่ีดิน ทางนัน้เลยมีเอกสารส่งมาท่ีตึกค่ะว่าให้
หยดุทําการก่อสร้างตรงนัน้เพราะมนัไมถ่กูต้องตามกฎหมาย และคนท่ีสร้างอนันีก็้คืออยูพ่ทัยา เราก็ไมแ่น่ใจ 

สเตฟาน: Tell him if it’s not develop and they not investigate all trace, may people will show up 
here. Friend of Christ, related to all this forgery, all this trouble in our house. And tell him that something 
wrong, I have 20 people telling me that I think this related to the house by themselves. They all have the 
same idea. All Everybody 



6 
 

ลา่ม:   แปลใหตํ้ารวจฟัง 

สเตฟาน: Not  คนฝร่ัง คนไทย ทํางานดี ไม่เป็นคนโง่ เป็นคนฉลาดด้วย เป็น doctor ด้วย คณุไฮน์ คิดไม่ดี 
อนัตรายมากๆ คณุทํางานได้ แตค่ณุดทูกุท่ีด้วย 

ลา่ม:   แปลใหตํ้ารวจฟัง 

ตํารวจคนท่ี 2: ก็น่ีไง เค้าถึงเรียกว่า ต้องสอบพยานทัง้หมด โอเค สเตฟานเค้าก็เป็นเพ่ือนอะนะ เค้ามีข้อมลูแบบนี ้
พ่ีก็ต้องสอบข้อมลูไว้ให้ศาลด ูให้ศาลชัง่นํา้หนกั แล้วก็มีพยานคนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอีก ก็เรียกมาตอนบา่ย 4 โมง ท่ีเค้า
พกัอยูท่ี่ตกึนัน้ท่ีเกิดเหตท่ีุพาเดก็ไป 

สเตฟาน: I want to know if I ask Christ’s wife, when he was at Pattaya. And when he was Bangkok 
working. And then, they can look every Monday he works in Bangkok. เป็นคนขยนัมากๆ ทํางาน ทํางาน
บริษัทญ่ีปุ่ น 12 ชัว่โมงกว่าทกุวนั มาท่ีพทัยาวนัเสาร์ วนัอาทิตย์เช้า คณุถามทกุคน The right question, if you ask 
the right question, everything easy. 

ตํารวจคนท่ี 2: คณุศาสนาอะไร  

สเตฟาน: เป็นคนไมมี่ศาสนา I cannot trust anybody. 

ตํารวจคนท่ี 2: ประกอบอาชีพอะไร  

สเตฟาน: nothing, เป็นนกัท่องเท่ียว 

ตํารวจคนท่ี 2: พกัอยูท่ี่ไหน 

สเตฟาน: พกัอยู ่สขุมุวิท ซตีิ ้รีสอร์ท ซอย 11 He had all this same data already. 

ตํารวจคนท่ี 2: มีเบอร์โทรตดิตอ่ได้ไหม 

สเตฟาน: 02-252-2969 

ตํารวจคนท่ี 2: Your father name? 

สเตฟาน: ซกิฟรีด 

ตํารวจคนท่ี 2: เข้ามาในประเทศไทย ในฐานะอะไร จะให้การเป็นภาษาอะไร 

สเตฟาน: เป็นนกัท่องเท่ียว 
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ตํารวจคนท่ี 2: เข้ามาทางสนามบนิอะไร 

สเตฟาน: สวุรรณภมูิ 

ตํารวจคนท่ี 2:  Passport No. (เปิดดท่ีูเอกสารเก่า)  พกัท่ีน่ีมานานหรือยงั 

สเตฟาน: 3 ปี 

ตํารวจคนท่ี 2: ซือ้เป็นของตวัเองเลยนะ 

สเตฟาน: 1ปีท่ีแล้วซือ้ 2ปีท่ีแล้วเช่าห้องก่อน 

ตํารวจคนท่ี 2: ภรรยาช่ืออะไร 

สเตฟาน: ภรรยาช่ือ ซาบีเน 

ตํารวจคนท่ี 2: ตอนนีภ้รรยาอยูท่ี่ไหน  

สเตฟาน: San Francisco  ไปเท่ียว 

ตํารวจคนท่ี 2: แล้วจะกลบัมาท่ีคอนโดมัย้  

สเตฟาน: กลบัมาอยูท่ี่คอนโดด้วย ภรรยาเป็นสตัน้แมน สตัน้วแูมน 

ตํารวจคนท่ี 2: จะให้การเป็นภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย 

สเตฟาน: In English please of course They already asked me these question 2 days ago. 

ตํารวจคนท่ี 2: อนันัน้ไมไ่ด้สอบจริง สอบปลอมๆ หาข้อมลูเบือ้งต้นก่อน ท่ีจะมาให้การให้การในฐานะอะไร 

สเตฟาน: Yes,, Christ’s friend 

ตํารวจคนท่ี 2: สเตฟานบอกว่าเป็นเพ่ือนของคริสโตเฟอร์ ผู้ ต้องหาคนนีก่้อนท่ีจะถกูจบักมุเค้ามีพฤติกรรมอย่างไร
บ้าง เค้าทํางานอะไร 

สเตฟาน:  He was working in Bangkok for Marubeni as Engineer. Working all week day there. On 
Saturday we normally work at the committee board but not in related time. (55:30) 

ตํารวจคนท่ี 2: บริษัทตัง้อยูท่ี่ไหน  

สเตฟาน: ถนนวิทย ุ อาคารสนิธร  
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ตํารวจคนท่ี 2: เค้าทํางานนัน่เป็นไงบ้างท่ีนัน่ตําแหน่งอะไร 

ลา่ม:  วิศวกรคะ่  

สเตฟาน: Yes, In a big office with many many Engineer sitting and making plan for power plant. 
High security office for coming in and out. One day I was there for visiting, the security was afraid of 
stranger, who being spy for the project. Have to have the record for enter. 

ตํารวจคนท่ี 2: เค้าทํางานท่ีบริษัทนีแ้ล้วยงัไงตอ่ มีพฤตกิรรมลว่งละเมิดทางเพศเดก็ไหม 

สเตฟาน: กลวักะเทย เค้าไม่ชอบผู้ชาย แตช่อบผู้หญิงมากๆ He interested in beautiful lady never seen 
him attract to the man. Sometimes, I work with Christopher together on his computer. And I also access 
to his computer and looking for the files. I never seen any the pictures or anything. 

ตํารวจคนท่ี 2: ทําไมต้องค้นข้อมลูอะไรในเคร่ืองคณุคริส  

สเตฟาน: We work together on committee board. He also use this computer for presentation. And 
this is why I also think there will be nothing on this computer. I know Pedifile can be hired very good but  
Christopher ไม่มีเวลา มีแฟนแตง่งานคนไทย ปีท่ีแล้วทํางานให้คอนโด 1200 อีเมลล์  He writing. He works for 
Marubeni. And in the evening he goes for 1 beer 2 beers อะโกโก้บาร์ นิดหน่อย go to sleep 12 o’clock  
wake 6 o’clock to work. He has no time. He is very busy.  He has renovation his house. He has to take 
the technician and pay all the bills. He has two cars. He is so busy that never think he has time to hire 
something. I don’t think something on the computer. This is my opinion about And he told me to bring 
this computer to the here. And the computer was in used many people also have access so not worth 
the evidences because if something on computer, even someone else have many opportunities, 
Sometimes at Christ office. Everywhere he leaves his bag. Oh forget it. Not worth evidences. And also 
he told me to bring the computer here. So nothing to do with computer. He wants to show something to 
the police to support him.   

(Stefan turns to translator and said just to make sure that he has to write everything down not just for 
listening. So you have to watch out something has to be really in the paper.)  Christopher opened the 
computer on, so then the policeman want to take away. I want to say this was misunderstanding 
because no translator on the place and the lawyer also has lower ability in English to explain what police 
want to do with the computer. Only misunderstanding was just the language. As so Christopher don’t 
understand because no translator.  But everybody spoke Thai, Christopher didn’t understand. 
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ตํารวจคนท่ี 2: บางอยา่งข้อมลูท่ีพดูมาเป็นนํา้ ไมเ่ก่ียวข้องก็ไมพ่ิมพ์ลงไป  จําย่ีห้อคอมพิวเตอร์ของกลางได้มัย้ 

สเตฟาน: No 

ตํารวจคนท่ี 2: เจอพาสปอร์ตกะโน๊ตบคุได้ยงัไง  

สเตฟาน: I took from Christ’s room 

ตํารวจคนท่ี 2: แล้วเข้าไปได้ยงัไง 

สเตฟาน: with the key 

ตํารวจคนท่ี 2: มีกญุแจห้องคริสโตเฟอร์ ถ้าของเค้าหายทํายงัไงละ่  

Yuyee:  เพราะวา่ทกุห้องจะมีกญุสํารองอยูท่ี่นิตบิคุคล 

สเตฟาน: 168  The room was unlocked when I opened.  

ตํารวจคนท่ี 2: คริสโตเฟอร์ชอบลว่งละเมิดเดก็ไหม 

สเตฟาน: No Never Ever 

ตํารวจคนท่ี 2: มีอะไรจะให้การเพิ่มเตมิไหม เคยมาพทัยากะผู้ ต้องหาไหม 

สเตฟาน: ใช่ I was at Pattaya with him also. He stayed with his wife’s house I stayed  before. 

ตํารวจคนท่ี 2: เคยมาไหม  

สเตฟาน: เคยมา ใช่ มา สอง ครัง้ I have been with Christopher at Pattaya and also with his wife his 
kid and one or two friends and never seen anything. I was not sleep there but I stayed there sometimes. 

He has house there but under construction. 

ตํารวจคนท่ี 2: ท่ีไหน 

สเตฟาน: ซอยบวัขาว 

ตํารวจคนท่ี 2: เคยไปท่ีบริษัท หมูบ้่าน มิดทาวน์ไหม 
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สเตฟาน: No, The only thing I know about his business in Thailand. There has ice machine 
business and he introduced me with his business partner which is Mr. Danial. I have the impression that 
Christopher only give money and financing this business partly and not take care about this business 
directly. Only investment but not directly work. I met him and his business partner at the bar 

ตํารวจคนท่ี 2: มีอะไรจะให้การเพิ่มเตมิไหม 

สเตฟาน: คณุมีความคดิอะไร  

ตํารวจคนท่ี 2: I am trying to think ..my brain is not bright 

สเตฟาน: คณุทํางานสบายไม่ปวดหวั คริสโตเฟอร์ทํางานปวดหวั เลยเป็นคนใจร้อน เพราะทําแตง่านๆ คณุรู้
ไหม บริษัทโทรหาคริสโตเฟอร์แล้ว ทํางานเยอะ... May be we should ask him why he’s playing on his smart 
phone instead of thinking about the case. May be you can me “If it’s possible that someone trying to 
damage Christ’s reputation? My answer is “Yes” 

ตํารวจคนท่ี 2: คืองีน้ะ ผู้ เสียหายท่ีเป็นเด็ก กบัแจ้งท่ีเป็นผู้ อํานวยการศนูย์อะนะ เค้าก็ไม่รู้จกัคณุคริสมาก่อน ก็ไม่
เคยเห็นมาก่อน หมายความวา่ ทัง้คูไ่มไ่ด้รู้จกักนัมาก่อน ทัง้ผู้ ต้องหาและผู้ เสียหาย 

สเตฟาน: May be they should check the record where the NGO gets the money from. And there 
are many questions they can ask. I don’t want to suspect someone else. But if they put one fact in 
concrete of course may be they will see everything. I hope everything will be ok in a while. Also for the 
children of course because it will not help the children if the wrong man goes to jail. 

ตํารวจคนท่ี 2: เจ้าหน้าท่ีพยายามรวบรวมข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ ก่อนจะให้ศาลพิจารณาออกหมายจบั ตอนนัน้เป็น
การสอบสวนพยานฝ่ายผู้กล่าวหาฝ่ายเดียว ไม่ได้สอบพยานฝ่ายผู้ ต้องหา แต่ทีนีพ้อเจ้าหน้าท่ีจบักมุผู้ ต้องหาตาม
หมายจบัของศาลได้แล้ว ก็ยงัให้โอกาสผู้ ต้องหา หาพยาน หลกัฐานมายืนยนั 

สเตฟาน: 2 private questions, No.1 question is thinking the case is really clear for him ? Did he 
believe that the children really stated proper and it is clear ? or he believes it is not so really  

ตํารวจคนท่ี 2: ก่อนท่ีจะจบักมุผู้ ต้องหา เรารวบรวมผู้ ต้องสงสยั มาต่อหน้า พนกังานอยัการ นกัสงัคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา กับผู้ ท่ีเด็กไว้วางใจ ร่วมสอบด้วย เด็กเค้าก็ยืนยันว่า วันเกิดเหตุเน่ียะ เค้าเล่นเกมส์กันอยู่ 2 คน 
ผู้ ต้องหาได้ชวนเด็กชายโอเล่ ตอนนัน้ยงัไม่รู้ช่ือจริง รู้แต่ช่ือเดฟ พอไปกับอีกคนก็บอกอีกช่ือนึง ช่ือไมค์ เอาซ้อน
มอเตอร์ไซค์ ซ้อน 3 คือตอนแรกชวนเฉพาะน้องโอเล่ โอเล่เคยไปกบัเค้าแล้ว 2 ครัง้ น้องโอเล่ก็เลยชวนน้องฟิวอีก
คนนงึ เดก็กมัพชูา ผู้ ต้องหาขบัพาเด็กไปท่ีเกิดเหต ุเด็กสองคนเห็นมีคนอยู่ท่ีบ้านหลงันัน้ด้วย ตอนแรกยงัไม่รู้ว่าเป็น
ใครนะครับ รู้แต่ช่ือเล่น พาให้เด็ก2คนไปอาบนํา้ แล้วก็ให้อมไอ้จู๋บนเตียง โดยทํากะน้องโอเล่ก่อน แล้วก็ทํากบัน้อง
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ฟิว ก็เลยสําเร็จความใคร่ด้วยกันทัง้สามฝ่าย แล้วก็ให้เด็กกลบับ้านเอง ต่อมา ไมค์หรือเดฟ ไปเจอน้องฟิว อยู่ท่ี 
walking street ก็พาไปท่ี MC  น้องโอเล ่โดน 4 ครัง้ น้องฟิว 2 ครัง้  คือหลงัจากทราบเร่ือง ก็พาไปดบู้าน รถ ว่าใคร
เป็นเจ้าของ พอพาเด็กไปเค้าก็จําได้ มอไซค์สีส้ม มีรถเก๋งอยู่ในบ้าน เด็กก็ยืนยนัว่าเป็นรถของผู้ ต้องสงสยั ท่ีจบักุม
มาอาจจะผิดพลาดได้ เราก็เช็คข้อมลูผู้ ต้องหามาได้จากข้อมลูรถ พ่ีก็มนัใจว่าน่าจะใช่ แต่ก็ไม่ 100 เปอร์เซนต์ แต่
พอวนัชีต้วั ก็มีผู้บงัคบับญัชาการอยูด้่วย .....มีอะไรท่ีจะเพิ่มเตมิไหม  

สเตฟาน: My last question is how did they the name & the picture of Christ to the children because 
the children has lineup here and pointing 2 times of Christ. Did they see the photo of Christ before? And 
where they have the photos from. 

ตํารวจคนท่ี 1: รูปท่ีปริน้ได้มาจาก ตม เราเอาข้อมลูไปถาม ตม ว่า มีรูปใครบ้างท่ีอยู่ท่ีนัน่ ก็ได้รูปมา 3 คน รูปคณุ
คริส คณุแดน และคนแคนาดาอีก 1 คน เอาสง่มาให้เดก็ด ู  

สเตฟาน: The police give to the kids to show or NGO 

ตํารวจคนท่ี 1: เออ ตอนนัน้ให้ NGO เป็นคนให้ด ูซึง่แต่ก่อนนีเ้รามีรูปอยู่อนันึงโดยเราไม่รู้ว่า... เราให้ NGO ด ู
และเราก็มี รูปท่ีแตก่่อนเค้ามีเครา 

สเตฟาน: May be in the future, not sure yet but may be private investigator also coming for finding 
background but only if case close. May be later somebody want to clear background because there is 
still the suspect that somebody with big money playing bad game. Of course not easy to find evidence. 
If everyday more information coming, and more clear. And after everything clear, Christ will make 
decision to follow up or not. If everything clear no problem at all. But If there are still a problem, you see 
now what they do? what these people do ? This related to the rich man 100 % what they do in the house, 
make the reputation down now. It’s true or not, doesn’t matter. It’s the question of thinking you know ? If 
somebody get excuse. He has right. You have right. Everybody has to do on the right process otherwise 
you never find person guilty or not. You have to put a pressure. You have to put people in jail, of course. 
You have the right to do. And you are doing your job. But this for example, someone didn’t do their job, 
This is not good. Sorry for ask you so many questions. But this is for Christ. He already losing his job 5 
millions 1 year gone. If someone only jump on the running train, or making your train running. Even if 
they jump on the running train, and opposing him in the building and have a problem with him in the 
building, this is not fair. And this we can’t find anyway. And if later we find out they also run the whole 
train, they start from the beginning, I hope they lose a support. 
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ตํารวจคนท่ี 1: จริงๆ แล้ว ไอ้เร่ืองบริษัทท่ีโน่น ไม่ได้เก่ียวอะไรกะท่ีน่ีเลย เพราะว่าผมคิดว่า คนท่ีทําร้านคณุคริสโต
เฟอร์ท่ีโน่น ต้องเป็นคนท่ีเค้าไม่พอใจเร่ืองท่ีโน่น แต่ไอ้เร่ืองการสืบสวน NGO คนนีเ้ค้าไม่ได้ไปเก่ียวข้องอะไรกบั
บริษัทท่ีโน่นด้วย แต่เรายืนยนัว่าคนท่ีทําเร่ืองใบปลิวนี ้ไม่เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน่ีเลย เพราะเราไม่รู้จกั เราก็ปิดนกัข่าว แต่
เผอิญวนันัน้มนัมีเคสอยูก่่อนแล้ว นกัขา่วก็มีอยูก่่อนแล้ว อยา่งเราไปตรวจค้นทัง้ 2 ท่ีก็ไม่นกัข่าวสกัคนเลย คือถ้าเรา
จะแจ้งนกัขา่วนะ เราก็ไปตัง้แตว่นันัน้เลย 

สเตฟาน: No no  this was after the public, by TV, Pattaya or everything. My question also is why 
the press know everything is details. Every information in the press. So press was much informed. So 
this is very unusal.  

ตํารวจคนท่ี1 :  นกัข่าวเค้าอาจจะถามเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีอยู่ในทีมก็ได้ เพราะวนันัน้มนัก็วุ่นวาย เราต้องทําเร่ือง
เก่ียวการชีต้วั จริงๆ แล้วเราก็ห้ามเค้าได้ในระดบันึง แต่สถานการณ์ท่ีว่านกัข่าวเข้ามาเยอะ วนันัน้มนัวุ่นวายมาก 
ควบคมุไมไ่ด้ ยงัไมท่นัจะคยุอะไรกนัเลยก็จะตอ่ยกนั ก็ไมไ่ด้ทนัได้ห้ามวา่ อยา่งงี ้ๆ  ทนายความก็ห้ามนะ ห้ามไปห้าม
มา ทนายความกะนกัขา่วก็จะตอ่ยกนับนโรงพกั ก็เลยสถานการณ์มนัก็เลยควบคมุไมไ่ด้เลย 

ลา่ม:  แปล 

สเตฟาน: I believe you at all but … 

ตํารวจคนท่ี1 : วนันัน้คณุสเตฟานก็อยูด้่วย แตท่นายความเค้ามีเร่ืองสว่นตวักบันกัขา่ว 

สเตฟาน: I understand that they take a picture. It is regular. But the whole story of the datails 

ตํารวจคนท่ี1 : เค้าอาจจะถามเจ้าหน้าท่ีตํารวจบางคนท่ีรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนของการออกหมาย เพราะก่อนหน้านีมี้
การสืบสวนอยู่ ก็จะมีการแจ้งข้อมลูให้เจ้าหน้าท่ีในทีมสืบสวนสําหรับพฤติกรรมของคนร้ายของเรา อาจจะมีตํารวจ
บางคนท่ีให้ข้อมลูนีก้บันกัขา่วไปก็ได้ 

สเตฟาน: คดิวา่ 1 คน ตํารวจ ไม ่polite  ไมรู้่ใคร can happened but he loose job  

ตํารวจคนท่ี 2: ผมให้พยานท่ีอยู่ในท่ีเกิดเหตมุา ทัง้ก่อนเกิดเหต ุหลงัเกิดเหต ุมา ข้อมลูของผู้ ต้องหาท่ีถกูจบัก่อน
หน้านีร้วบรวมมาสง่ 

*** หลงัจากนี ้ล่ามแปลเอกสารทีตํ่ารวจบนัทึกสอบสวนใหค้ณุสเตฟานฟัง *** 

 




