รายงานการเดินทางในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินได้ เดินทางถึงพัทยา
ตอนเย็นของวันนันที
้ ่โรงแรมครอบครัวเราได้ พบกับคุณปี เตอร์ ฟั น ซันเติน (Peter van Zanten)
ที่จะเป็ นตัวแทนของสถานทูตเนเธอร์ แลนด์ กรุงเทพฯ ในการเข้ าร่วมฟั งคดีอาญาต่อนางมาริ ษา
พรหมณะ ในวันอังคารที่ ๒๖
คุณปี เตอร์ ฟั น ซันเตินบอกว่าเขาไม่ทราบรายละเอียดของคดีจลู ส์ โอเดอะแกรึกเกิน เขาทางานที่
แผนกเศรษฐกิจของสถานทูตฯ และอยูใ่ นประเทศไทย ๓๐ ปี แล้ ว เขาพูดภาษาไทยคล่องมาก
จากหน้ าที่การงานทาได้ เขาเคยพบจูลส์ฯ หลายครัง้ ด้ วยกันในอดีต และเขาชื่นชมจูลส์มาก
นายปี เตอร์ ฟั น ซันเติน พักอยูท่ ี่โรงแรมเดียวกับครอบครัวเราในคืนนัน้ และตอนค่าเราได้ ร่วม
รับประทานอาหารด้ วยกัน และได้ มีงานพูดคุยถึงคดีนี ้ระหว่างอาหารค่า
เช้ าวันต่อมาคุณปี เตอร์ ฟั น ซันเติน พร้ อมด้ วยสมาชิกจากครอบครัวเราทังหมด
้
๘ คน ซึง่ รวมไปถึง
คุณแม่ของจูลส์ได้ เดินทางไปศาลจังหวัดพัทยาภายใต้ การนาของตารวจ คดีเริ่มเวลา ๙.๐๐
นาฬิกา ระหว่างเวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๐.๐๐ นาฬิกา ในห้ องศาลไม่ชดั เจนว่าจะเกิดอะไรขึ ้น ซึง่ ตอน
หลังเราทราบว่ามีอยั การคนใหม่รับดาเนินคดีและอัยการคนนี ้ยังไม่ทราบรายละเอียดของคดีจลู ส์
(ซึง่ อันนี ้นายรัฐประธาน ทนายความของครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินบอกเรา และเป็ นเหตุผลที่เรา
ไม่สามารถติดต่อกับอัยการคนเดิมได้ ก่อนการดาเนินคดี)
นอกจากนันยั
้ งไม่แน่ว่านางมาริ ษาฯ จะมาในนัดคดีวนั นันหรื
้ อไม่ และการดาเนินดคีวนั นันจะมี
้ ต่อ
หรื อไม่
ราวเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางมาริ ษาเดินเข้ าห้ องดาเนินคดี พร้ อมกับคุณนา อดีตคนเลี ้ยงเด็ก
เมื่อครอบครัวเราอยูใ่ นสายตาของเธอ นางมาริ ษาเบี่ยงหน้ าของเธอ และตลอดเวลาดาเนินคดีเธอ
หลบสบตากับครอบครัวเรา
เธอนังก้
้ มหน้ าตลอดเวลาและเช็ดน ้าตาบางครัง้

หลังจากนันได้
้ มีการสอบปากคาเธอโดยอัยการ ทนายความจากสหายทนายความรัฐประธาน
(ทนายความของครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน) และทนายความคนหนึง่ ของนางมาริ ษา หลังจาก
หนึง่ รอบได้ มีการสอบถามเพิ่มอีกครัง้ โดยอัยการ ทนายความของสหายทนายความรัฐประธาน
ช่วงแรกคุณซามิร่าต้ องตอบคาถามทัว่ ๆไปก่อน เกี่ยวกับชื่อ ที่อยูแ่ ละความเกี่ยวพันของเธอกับ
จูลส์ นางมาริ ษา และเธอกล่าวว่าเธอเป็ นตัวแทนของคุณแม่จลู ส์ในคดีศาลครัง้ นี ้
ที่บ้านคุณซามิร่าได้ จดั ทาสมุดภาพที่มีภาพต่างๆที่แสดงให้ เห็นว่านางมาริ ษาได้ รับการต้ อนรับและ
ยอมรับอย่างเต็มที่ในครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน
ผู้พิพากษา (ผู้หญิงอายุไม่มาก มองดูคณ
ุ แม่จลู ส์สม่าเสมอในช่วงคดี) ได้ รับสมุดภาพดังกล่าวและ
ในระหว่างดาเนินคดีท่านได้ เปิ ดดูสมุดภาพนันเป็
้ นบางครัง้ บางครา
สมุดภาพเล่มนันได้
้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเอกสารชุดในคดีนี ้
ทนายความของนางมาริ ษาถามคุณซามิร่าอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทาไมคุณแม่ของจูลส์
ถึงได้ เริ่ มคดีอาญาครัง้ นี ้ร่วมกับอัยการ เขาพูดกล่าวหลายครัง้ ในทานองที่ว่าเหตุที่ฟ้องเพราะ
ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินต้ องการมรดกของจูลส์
คุณซามิร่าไม่หลงกลต่อคากล่าวหาในทานองนี ้ เธอให้ การว่า
-

คากล่าวหาดังกล่าวไม่เป็ นความจริงเลย

-

เงินของจูลส์ทงหมดอยู
ั้
ใ่ นเมืองไทยอยูแ่ ล้ ว จูลส์ได้ ใช้ เงินในการซื ้อบ้ านของเขาและทาธุรกิจ
ต่างๆ

-

ทรัพย์สินต่างๆดังกล่าวมีชื่อของมาริ ษาเป็ นเจ้ าของเนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ คน
ต่างชาติมีทรัพย์สินดังกล่าวได้

-

จุดประสงค์อนั เดียวของครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินคือเราต้ องการความยุติธรรมให้ แก่จลู ส์

ประเด็นที่สองที่ทนายความของนางมาริ ษาถามคุณซามิร่าครัง้ แล้ วครัง้ เล่าคือถามว่าใครเป็ นผู้แนะ
ให้ เริ่ มคดีนี ้ โดยถามว่า นายรัฐประธาน ตุลาธร ทนายความ หรื อครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน
คุณซามิร่าได้ ชี ้ไปที่คณ
ุ แม่ของเธอและตอบว่า คุณแม่ของจูลส์ นางอันน่า อาร์ นอร์ ล บิก (Anna
Arnold Bik) พร้ อมกับอัยการเป็ นผู้เริ่ มฟ้องคดีอาญานี ้

ราวเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกาการสอบปากคาคุณซามิร่าสิ ้นสุดลง

ในห้ องดาเนินดีมีเจ้ าหน้ าที่ตารวจสามคนนัง่ อยูด่ ้ วยตลอดเวลา
ช่วงพักดาเนินคดี รถตารวจและรถเครื่ องตารวจ ๔ คันได้ นาครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินกลับไปที่
โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันง่ายๆ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ตัวแทนกลุม่ เล็กจากครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินได้ กลับไปที่ห้องดาเนินคดี
ต่อเพื่ออยูด่ ้ วยในระหว่างที่มีการสอบปากคาพยานนายประพันธ์ (de heer Praphan) อดีตเพื่อน
บ้ านของจูลส์
จากคาให้ การของเขาสรุปได้ ว่าเขาเห็นรถยนต์ของนางมาริ ษาจอดอยูท่ ี่บ้านในช่วงที่มีการลงมือ
กระทาการฆาตรกรรมจูลส์ (เขาเป็ นประจักษ์ พยาน เห็นจูลส์ถกู ฆ่า) นายประพันธ์มีพื ้นเพเป็ นคน
ธรรมดา ในช่วงสอบปากคาเห็นได้ ชดั ว่าเขาได้ ถกู ขู่ทางอ้ อมโดยที่ทนายความของนางมาริ ษาถาม
โดยใช้ เสียงดัง
ตอนเย็นของวันนันครอบครั
้
วโอเดอะแกรึกเกินเดินทางเข้ ากรุงเทพฯ และวันต่อมาครอบครัวเราได้
พบกับคุณชาโก ฟั น เดิน เฮาท์ (Tjaco van den Hout) เอกอัครราชทูตแห่งเนเธอร์ แลนด์ และ
คุณปี เตอร์ ฟั น ซันเตินที่สถานเอคอัครราชทูตเนเธอร์ แลนด์ และพวกเราได้ พดู คุยประเมินความ
เป็ นไปของคดีและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา
ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินมีความรู้สกึ ดีระหว่างการดาเนินคดีในวันนี ้ ๒๖ ตุลาคม คุณรัฐประธาน
ทนายความมีความรู้สกึ ดีนี ้เช่นเดียวกัน
วันพุธที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ และวันศุกร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ มีกาหนดนัดคดี
เช่นเดียวกันและมีการสอบปากคาพยานหลายปากโดยฝ่ ายต่างๆ แต่ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน
ไม่ได้ อยูด่ ้ วยในวันนัดคดีที่กล่าวข้ างต้ นนี ้
ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จะมีการสอบปากคาพยาน คือคุณนา อดีตคนเลี ้ยงเด็กและ
เพื่อนของนางมาริ ษา
คุณรัฐประธาน ทนายความคาดว่าหลังจากการสอบปากคาพยานวันที่จะถึงดังกล่าว ผู้พิพากษา
จะกาหนดวันประกาศคาพิพากษา

เขาพร้ อมกับครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินหวังว่าคดีนี ้จะสิ ้นสุดลงปลายนี ้และเราคงมีโอกาสได้ ฉลอง
ความยุติธรรมจากการดาเนินคดีดงั กล่าว

