
ขาวจูลส 
 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

เรื่องแรกท่ีขอกลาวถึงคอื ไดมีการเพิ่มรูปในสมุดภาพจูลส  
 
เรื่องตอมาคือไดมีการเร่ิมพิจารณาคดีฆาตรกรรมจูลสแลวในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีผานมาที่ศาลจังหวัดพัทยา นัดคดี
ดังกลาวเปนการเปดคดีอีกครั้งอยางเปนทางการและสั้นๆ  
จะมีนัดพิจารณาเนื้อหาคดีอีกหลายนัดในชวงเดือนพฤศจิกายน และเริ่มในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ท่ีกําลังจะถึงนี้  
 
เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ท่ีผานมา สมาชิกครอบครัวจูลสพรอมกับนายฮิวบรันท นาเวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและนายบัทร บั๊ก
เกอร โฆษกของเขา ไดเดินทางไปที่สถานทูตไทย กรุงเฮก  
ท่ีนั่นพวกเขาไดพบสนทนากับทานเอกอัคราชทูต คุณสุจริตรา หิรัญพฤกษ ซ่ึงไดตอนรับคณะครอบครัวจูลสเปนอยางดี  
จุดประสงคของการพบปะเพื่อตองการขอใหสนใจในการดําเนินคดีนี้และขอใหเห็นความสําคัญถึงกระบวนการยุติธรรม  
การสนทนากับทานทูตเปนไปดวยดี บรรยากาศเปนกันเอง ทานทูตแสดงความเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงสถานการณท่ีลําบาก
ของเรา  
 
เวลาผานไปอยางรวดเร็ว อีกไมนานก็จะเขาเดือนพฤศจิกายน และเราหวังวาจูลสคงไดรับความยุติธรรมครั้งนี้  
 
ครอบครัวจูลส  
 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
นับเปนเวลาเกือบหนึ่งปแลวที่ไดมีพักพิจารณาคดีฆาตรกรรมจูลส อยางไรก็ตามในวันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีกําลังจะถึงนี้
จะมีการเริ่มดําเนินอีกตอจําเลยท่ีศาลจังหวัดพัทยา และในเดือนพฤศจิกายนที่ตามมาจะมีนัดพิจารณาคดีอีกหลายครั้ง  
 
ในชวงปที่ผานมาเราไมไดหยุดนิ่ง เราและพรอมกับอีกหลายๆคนไดพยายามคนหาความจริงและดูวาไดเกิดอะไรข้ึนในคืนท่ี
จูลสถูกฆาและเดือนตางๆกอนที่จะเกิดฆาตรกรรม  
 
มีหลายคนทีเดียวที่ไดแจงตนเปนพยานในคดีและใหการที่เปนผลรายตอจําเลย ไดมีการบันทึกคําใหการของพยานเหลานี้เปน
ลายลักษณอกัษร และจะมีการนาํบันทึกคําใหการพยานไปใชในการพิจารณาคดี  
 
ดวยความตั้งใจของเรา (พรอมกับแรงใจจากหลายๆคนที่รูสึกเกี่ยวของกับสถานการณของเรา) ทําใหเราเกิดความสามัคดีอยาง
มากและทําใหเราทุกคนมีแรงและกําลังใจท่ีจะตอสูเพ่ือความยุติธรรมใหแกจูลส  
 
เราและคนอีกมากมายไดตั้งใจดูการพิจารณาดําเนินคดีนี้ในประเทศไทยอยางใกลชิด สิ่งหนึ่งท่ีเราตองการและไมเปลี่ยนแปลง
คือ ฆาตรกรฆาจูลสจะตองถูกลงโทษ  
 



พ.ศ. ๒๕๔๘  
 
เปดเว็บไซตไทย  
ยินดีตอนรับสูเว็บไซตของจูลส โอเดอะแกรึกเกนิ ลูกชาย พ่ีชายนองชายที่รักของเรา 
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ จูลส ถูกฆาตายที่หนาประตูวิลลาของเขาที่พัทยา 
พ่ีชาย (นายเสกสรร พรหมณะ) และชูรัก (นายอนุพงศ สุทธานี) ของนางมาริษา พรหมณะ ภรรยาไทยของจูลส เปนจําเลย
สําคัญในคดีนี ้
การฆาตรกรรมนี้อาจมีผูอื่นเกี่ยวของดวย ซึ่งอันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไมเปนเรื่องท่ีทราบแนชัด  
 
การดําเนินคดีเริ่มเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดมีนดัพิจารณาคดีอีกสองสามครั้ง หลังจากนั้นไดมีการเลื่อนคดี 
และจะมีการเริ่มพิจารณาคดีอีกคร้ังในวันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
เราตองการใหมีการดําเนินพิจารณาคดีตอเนื่อง  
 
เว็บไซตท่ีเราทําขึ้นนี้ ไมไดมีข้ึนเพื่อเปนการใหเกียรติแกจูลสเทานั้น แตเราตองการเรียกรองใหชวยเราตอสูคดีและชวยใหมีการ
ลงโทษฆาตรกรในคดีนี้ 
 

ขอใหจูลสที่รักของรักไปสูสุขคติ 
ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน  
 
ถาคุณมีขอแนะนํา มีขอมูลสําหรับการสอบสวนคดีท่ีกําลังดําเนินขณะนี้ หรือตองการโตตอบกับครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน 
กรุณาติดตอมาไดท่ีอีเมล info@julesodekerken.nl 
 
หมายเหตุสําหรับส่ือมวลชน 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้คุณสามารถติดตอไดท่ีคุณบัทร บั๊กเกอร (Bart Bakker) เขาทําหนาท่ีเปนโฆษกใหกับ
ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน โทรศัพท 0031-651977133  
คุณสามารถติดตอสอบถามหรอืขอขอมูลจากเขาโดยผานที่อยูอีเมลขางตนได 
 

๑) ภารกิจพเิศษ 

จะตองมีการดําเนินคดีตอไป...มันเปนสิทธิของจูลสทีจ่ะตองไดรับความยุติธรรม 
 
เม่ือตอนเชาของวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดมีโทรศัพทจากกระทรวงการตางประเทศถึงครอบครัวของจูลส 
เจาหนาท่ีแจงวาไดพบศพจูลสที่ภูเขาขยะที่บางละมุง ประเทศไทย จากการตรวจสอบพบวาจูลสไดเสียชีวิตแลวกอนหนานี้หนึ่ง
วัน คือเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน เขาถูกฆาตายที่หนาบานของเขาที่พัทยา เราไดติดตอเจาหนาที่ประสานงานของสถานทูต
เนเธอรแลนด ในกรุงเทพมหานครทันที และไดรับแจงวา ตํารวจไทยไดทําการจับกุมผูตองหาแลวรายหลาย 



 
ผูตองหาสําคัญ 
พ่ีชาย (นายเสกสรร พรหมณะ) และชูรัก (นายอนุพงศ สุทธานี) ของนางมาริษา พรหมณะ ภรรยาไทยของจูลส เปนผูตองหา
และจําเลยสําคัญในคดีนี้ การฆาตรกรรมนี้อาจมีผูอื่นเกี่ยวของดวย ซึ่งอันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไมทราบแนชัด เราพยายาม
ติดตอทันทีกับนางมาริษา พรหมณะ เพ่ือท่ีจะฟงจากเธอวาเกิดอะไรขึ้น อยางไรก็ตามเธอไดตัดการติดตอทางโทรศัพทจากเรา
และไมโตตอบอเีมลใดๆทั้งสิ้นท่ีเราสงถึงเธอ นายเสกสรร พรหมณะไดสารภาพทันทีวาเขาไดฆาจูลส รวมกับผูอื่นหรือตามที่
ไดรับมอบหมายจากนายอนุพงศ สุทธานี  
 
เหตุผลฆาตรกรรม 
จากการสอบปากคําของพยานหลายรายปรากฏวา ในตอนกลางวนัของวันฆาตรกรรมไดมีการพบลับระหวางผูตองหาทั้งสองคน
กับนางมาริษา พรหมณะ เหตุผลในการฆาจูลสคือตองการเงินและทรัพยสินของเขา เนื่องจากคําสารภาพของนายเสกสรร 
พรหมณะ เขาจึงถูกฝากขังในฐานะผูตองหาคดีฆาตรกรรมจูลส เขาถูกขังอยูชวงหนึ่ง ตอมานางมาริษา พรหมณะ นองสาวได
จัดการซื้อความเปนอิสระใหแกเขา  
 
เงินประกันปลอยตัว 
เนื่องจากวานายอนุพงศ สุทธานี ชูรักของมาริษา ไดปฏิเสธมาตลอดวาตนเองไมไดทําผิดและไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย ภายใน
เวลาไมชาเขาถูกปลอยเปนอิสระโดยใชเงินคําประกัน นายอนุพงศ สุทธานีเปนผูวาการอําเภอเลก็ๆแหงหนึ่งทางใตของประเทศ
ไทย และมีเพ่ือนฝูงหลายคนที่มีอิทธิพลดานการเมือง เม่ือปลายเดือนมกราคมของป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) สองเดือน
หลังจากจูลสถูกฆาตรกรรม ไดมีการปดการสืบสวนสอบสวนโดยเจาหนาท่ีตํารวจ อยางไรก็ตามยังมีจุดสําคัญหลายๆอยางท่ียัง
ไมไดมีการสืบสวน นอกจากนัน้ยังมีอีกหลายประเด็นท่ียังไมชัดเจน 
 
หลักฐานหาย 
ขณะนี้ สองปตอมา ปรากฏวาขอมูลชุดหลักฐานตางๆท่ีเจาหนาท่ีตํารวจเก็บไวไดหายไป ไดมีการดําเนินคดีเปนคร้ังแรกเมื่อ
วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) และไดมีนัดพิจารณาคดีอีกสองสามครั้ง หลังจากนั้นไดมีการเลื่อนคดี และจะ
มีการเริ่มพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ทนายความไทยของเราจากกองปราบปราม
คดีอาญา (สวนหนึ่งของตํารวจไทย) ในประเทศไทยไดเดินเรื่องเพ่ือขอใหเปดการสืบสวนตอไป และหวังวาจะมีความกระจาง
มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในไมชา เราตองการทราบวาใครเปนฆาจูลสและเขาฆาทําไม และสิ่งท่ีเราตองการที่สุดคือความยุติธรรม
ในคดีนี้  
 
นายฮิวบรันท นาเวน (Mr. Hilbrand Nawijn)  
นายฮิวบรันท นาเวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเนเธอรแลนด พยายามเรงกระทรวงการตางประเทศในเรื่องนี้ เขาเปนตัวแทน
รักษาผลประโยชนใหแกครอบครัวโอเดอะแกรกึเกิน นายบัทร บักเกอร (Mr. Bart Bakker) ทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ี
ประสานงานสื่อมวนชน และทําหนาท่ีเปนโฆษกแทนครอบครัวโอเดอะแกรึกเกนิในการติดตอส่ือมวลชน 
 

๒) ชีวิตของจูลส…  
 



จูลสเกิดเม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) ท่ีเมืองแฮรโทเคินบอส (’s Hertogenbosch) เขาใชชีวิตวัย
เด็กท่ีเมืองฟคท (Vught) หลังจบโรงเรียนประถมเขาเรียนมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยเมาริกค (Het Maurick College)  และ
ไดประกาศนีบัตรสําเร็จมัธยมปลาย สายเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนนี้  
 
หลังจากนั้นจูลสเรียนที่คณะบริหารธุรกิจท่ีมหาวิทยาเทคนิค เอ็นดโทเฟน (TH Eindhoven) เขามีงานอดิเรกหลายอยาง 
เชน เลนสกี ปนเขา ออกเท่ียวกับเพื่อนฝูง กระโดดรมชูชีพ ข่ีมอเตอรไซด ซอมแซมรถเครื่อง (ซ่ึงสรางความไมพอใจใหแกพ่ี
นองท่ีบาน เพราะเขาชอบนําอะไหลท่ีเหลือมาใชตอ) ขี่มา เลนกอลฟ เลนเกมตางๆ และเลนไพ  
หลังจบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย เขาทํางานที่บริษัทหลายแหง มีหนาท่ีเปล่ียนแปลงจัดรูปองคกรของบริษัท ตอมาเขารวมมือ
กับเพื่อนท่ีเรียนมาดวยกันอีกสองคนในการตั้งบริษัทขายเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟแวร ชื่อวา ศูนยขอมูลเทคนิคช้ันสูง (TH 
Uninfo) กิจการของบริษัทดีมาก 
 
เม่ือจูลสอายุ ๒๖ ป คุณพอของเขาเสียชีวิต เรื่องนี้ทําใหเขาและครอบครัวเสียใจมาก หลังจากคณุพอเสียเขาเริ่มทองเที่ยวออก
นอกประเทศบอยๆ จูลสเดินทางไปอเมริกา จีน และประเทศตางๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  เนื่องจากวาจูลสเปนโสด เขาจึง
เดินทางคนเดียวบอยๆ อยางไรก็ตามบางครั้งบางคราวเขาไปเที่ยวพรอมกับครอบครัวและเพื่อนๆ  
 
จูลสมีมนุยสัมพันธดี นิสัยเปนมิตร รูจักวางตัว สรางความรูสึกอบอุนใหแกผูใกลชิด ใหความสนใจและรูสึกเกี่ยวของกับผูอื่น
อยางจริงใจ ทําใหเขามีเพ่ือนมาก ไมวาเขาจะไปที่ไหน เขาสามารถมีเพ่ือนอยางรวดเร็ว เขาจริงใจและซื่อสัตยตอมิตรภาพ ไม
วาเขาจะไปที่ไหนก็ตาม เขาจะปรับตัวไดอยางรวดเร็ว  
 
เขาประทับใจประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตมาก โดยเฉพาะหลังจากที่เขา คุณแม พรอมทั้งสมาชิกอื่นๆในครอบครัวไดไป
เท่ียวที่เกาะชวา บานเกิดของคุณแม มันเปนการทองเที่ยวที่ประทับใจมาก เขาประคับประคองจิตใจคุณแมในตอนนั้น 
เนื่องจากวาเขาทองเท่ียวประเทศตางๆในเอเซียบอยๆ ทําใหความสนใจของเปลี่ยนไป เขาจึงตัดสินใจขายหุนสวนของเขาใน
บริษัทศูนยขอมูลเทคนิคช้ันสูง 
 
หลังจากนั้นเขาไดจัดตั้งบริษัทใหม บริษัทการคาเอเซียอาคเนย (South Asian Trade Company) ชื่อยอ SATC บริษัท
เปนตัวกลางการคาระหวางเนเธอรแลนดและประเทศตางๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 
เนื่องจากวาเขาเปนโสดนาน เขาและคุณแมไดทํากิจกรรมรวมกันหลายอยาง เชน ดูการแสดงโอเปรา (ซึ่งเขาชอบมาก) แสดง
ละคร และกินอาหารนอกบานบอยๆ เขาสนิทกับคุณแมมาก  
 
ในระหวางท่ีเขาเดินทางเพื่อทําธุรกิจในประเทศเอเซียอาคเนย เขาไดรูจักกับมาริษา พรหมณะ ตอนนั้นเธอเปนคุณแมโดด มีลูก
ชายอายุ ๔ ขวบ ชื่อกวีพันธุ จูลสไดพาเธอและลูกชายมาอยูที่เมืองฟุคท และรักกวีพันธุเหมือนลูกในไสของตนเอง  
 
เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗) เขาแตงงานกับมาริษา พรหมณะ ลูกสาวของเขาทั้งสอง ชื่อมัสยา เกิดเม่ือ
วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) เนื่องจากวามารษิา ไมสามารถชินกับอากาศในประเทศเนเธอรแลนดได จูลส
และครอบครัวจึงตัดสินใจไปตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทยเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗) 
 



คุณแมเศราใจมากที่จูลสยายไปอยูท่ีอื่น เธอพยายามปลอบใจตนเองวาจูลสมีความสุขกับครอบครัวท่ีเมืองไทย พ่ีๆนองๆของ
จูลสมีความรูสึกเหมือนกับคุณแม แตทุกคนตองปลอยใหเปนไปตามความประสงคของจูลสเพราะเปนเรื่องท่ีเขาตัดสินใจเอง  
 
จูลสทํางานที่ธนาคารราโบแบงก (Rabobank) และเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) เขาเปดสํานักงานขาววันนี้ 
(NewsToday) นอกจากนั่นยังมีโครงการตางๆภายใตความรับผิดชอบของบริษัทอีกดวย ซึ่งคาดวาบางโครงการนั้นจะใหผล
กําไรภายในเวลาอีกไมชา  
 
เนื่องจากสภาพอากาศเสียในกรุงเทพมหานคร มาริษาและลูกๆจึงไปอยูท่ีพัทยา ในระหวางวันทํางานจูลสอยูในกรุงเทพฯ และ
เขาจะไปอยูกับครอบครัวตอนสุดสัปดาห เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) สบชัย ลูกชายคนสุดทองของ
มาริษาเกิด หลังจากที่จูลสเสียชีวิต ปรากฏวาลูกคนนี้เกิดจากความสัมพันธท่ีมาริษามีกับนายอนุพงศ สุทธานี ชูรัก ของเธอ  
 
ระหวางท่ีอยูเมืองไทย จูลสโทรศัพทติดตอกับคุณแมของเขาทุกสัปดาห เขาติดตอกับคนอื่นๆดวย  ทุกปๆละสองถึงสามครั้ง 
จูลสจะกลับมาท่ีเนเธอรแลนดคนเดียวหรือพรอมกับครอบครัวของเขาจากเมืองไทย 
 
คุณแมของเขา พรอมดวยสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จะไปเยี่ยมเขาชวงส้ันๆที่เมืองไทย เรามีความรูสึกเขามีความสุขดี 
 
ชวงเดือนที่ผานมากอนท่ีจูลสจะเสียชีวิต เขายุงอยูกับการจัดตั้งบริษัทใหมและพยายามทําบานที่สรางใหมนอกเขตพัทยา ท่ีบาง
ละมุงของเขาใหเสร็จ   
 
เขาตั้งใจวาเขาจะไปอยูอยางถาวรกับครอบครัวของเขาท่ีพัทยา เปนท่ีนาเศราใจอยางมากที่ความรักของเขาที่มีเมืองไทยทําให
ชีวิตของเขาตองถึงจุดจบ  
 


