ขาวจูลส
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่องแรกที่ขอกลาวถึงคือ ไดมีการเพิ่มรูปในสมุดภาพจูลส
เรื่องตอมาคือไดมีการเริ่มพิจารณาคดีฆาตรกรรมจูลสแลวในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผานมาที่ศาลจังหวัดพัทยา นัดคดี
ดังกลาวเปนการเปดคดีอีกครั้งอยางเปนทางการและสั้นๆ
จะมีนัดพิจารณาเนื้อหาคดีอีกหลายนัดในชวงเดือนพฤศจิกายน และเริ่มในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ที่กําลังจะถึงนี้
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ที่ผานมา สมาชิกครอบครัวจูลสพรอมกับนายฮิวบรันท นาเวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและนายบัทร บั๊ก
เกอร โฆษกของเขา ไดเดินทางไปที่สถานทูตไทย กรุงเฮก
ที่นั่นพวกเขาไดพบสนทนากับทานเอกอัคราชทูต คุณสุจริตรา หิรัญพฤกษ ซึ่งไดตอนรับคณะครอบครัวจูลสเปนอยางดี
จุดประสงคของการพบปะเพื่อตองการขอใหสนใจในการดําเนินคดีนี้และขอใหเห็นความสําคัญถึงกระบวนการยุติธรรม
การสนทนากับทานทูตเปนไปดวยดี บรรยากาศเปนกันเอง ทานทูตแสดงความเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงสถานการณที่ลําบาก
ของเรา
เวลาผานไปอยางรวดเร็ว อีกไมนานก็จะเขาเดือนพฤศจิกายน และเราหวังวาจูลสคงไดรับความยุติธรรมครั้งนี้
ครอบครัวจูลส

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
นับเปนเวลาเกือบหนึ่งปแลวที่ไดมีพักพิจารณาคดีฆาตรกรรมจูลส อยางไรก็ตามในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กําลังจะถึงนี้
จะมีการเริ่มดําเนินอีกตอจําเลยที่ศาลจังหวัดพัทยา และในเดือนพฤศจิกายนที่ตามมาจะมีนัดพิจารณาคดีอีกหลายครั้ง
ในชวงปที่ผานมาเราไมไดหยุดนิ่ง เราและพรอมกับอีกหลายๆคนไดพยายามคนหาความจริงและดูวาไดเกิดอะไรขึ้นในคืนที่
จูลสถูกฆาและเดือนตางๆกอนที่จะเกิดฆาตรกรรม
มีหลายคนทีเดียวที่ไดแจงตนเปนพยานในคดีและใหการที่เปนผลรายตอจําเลย ไดมีการบันทึกคําใหการของพยานเหลานี้เปน
ลายลักษณอกั ษร และจะมีการนําบันทึกคําใหการพยานไปใชในการพิจารณาคดี
ดวยความตั้งใจของเรา (พรอมกับแรงใจจากหลายๆคนที่รูสึกเกี่ยวของกับสถานการณของเรา) ทําใหเราเกิดความสามัคดีอยาง
มากและทําใหเราทุกคนมีแรงและกําลังใจที่จะตอสูเพื่อความยุติธรรมใหแกจูลส
เราและคนอีกมากมายไดตั้งใจดูการพิจารณาดําเนินคดีนี้ในประเทศไทยอยางใกลชิด สิ่งหนึ่งที่เราตองการและไมเปลี่ยนแปลง
คือ ฆาตรกรฆาจูลสจะตองถูกลงโทษ

พ.ศ. ๒๕๔๘

เปดเว็บไซตไทย
ยินดีตอนรับสูเว็บไซตของจูลส โอเดอะแกรึกเกิน ลูกชาย พี่ชายนองชายที่รักของเรา
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ จูลส ถูกฆาตายที่หนาประตูวิลลาของเขาที่พัทยา
พี่ชาย (นายเสกสรร พรหมณะ) และชูรัก (นายอนุพงศ สุทธานี) ของนางมาริษา พรหมณะ ภรรยาไทยของจูลส เปนจําเลย
สําคัญในคดีนี้
การฆาตรกรรมนี้อาจมีผูอื่นเกี่ยวของดวย ซึ่งอันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไมเปนเรื่องที่ทราบแนชัด
การดําเนินคดีเริ่มเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดมีนดั พิจารณาคดีอีกสองสามครั้ง หลังจากนั้นไดมีการเลื่อนคดี
และจะมีการเริ่มพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เราตองการใหมกี ารดําเนินพิจารณาคดีตอเนื่อง
เว็บไซตที่เราทําขึ้นนี้ ไมไดมีขึ้นเพื่อเปนการใหเกียรติแกจูลสเทานั้น แตเราตองการเรียกรองใหชวยเราตอสูคดีและชวยใหมีการ
ลงโทษฆาตรกรในคดีนี้

ขอใหจูลสที่รักของรักไปสูสุขคติ
ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน
ถาคุณมีขอแนะนํา มีขอมูลสําหรับการสอบสวนคดีที่กําลังดําเนินขณะนี้ หรือตองการโตตอบกับครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน
กรุณาติดตอมาไดที่อีเมล info@julesodekerken.nl
หมายเหตุสําหรับสื่อมวลชน
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้คุณสามารถติดตอไดที่คุณบัทร บั๊กเกอร (Bart Bakker) เขาทําหนาที่เปนโฆษกใหกับ
ครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน โทรศัพท 0031-651977133
คุณสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลจากเขาโดยผานที่อยูอีเมลขางตนได

๑) ภารกิจพิเศษ
จะตองมีการดําเนินคดีตอไป...มันเปนสิทธิของจูลสทจี่ ะตองไดรับความยุติธรรม
เมื่อตอนเชาของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีโทรศัพทจากกระทรวงการตางประเทศถึงครอบครัวของจูลส
เจาหนาที่แจงวาไดพบศพจูลสที่ภูเขาขยะที่บางละมุง ประเทศไทย จากการตรวจสอบพบวาจูลสไดเสียชีวิตแลวกอนหนานี้หนึ่ง
วัน คือเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เขาถูกฆาตายที่หนาบานของเขาที่พัทยา เราไดติดตอเจาหนาที่ประสานงานของสถานทูต
เนเธอรแลนด ในกรุงเทพมหานครทันที และไดรับแจงวา ตํารวจไทยไดทําการจับกุมผูตองหาแลวรายหลาย

ผูตองหาสําคัญ
พี่ชาย (นายเสกสรร พรหมณะ) และชูรัก (นายอนุพงศ สุทธานี) ของนางมาริษา พรหมณะ ภรรยาไทยของจูลส เปนผูตองหา
และจําเลยสําคัญในคดีนี้ การฆาตรกรรมนี้อาจมีผูอื่นเกี่ยวของดวย ซึ่งอันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไมทราบแนชัด เราพยายาม
ติดตอทันทีกับนางมาริษา พรหมณะ เพื่อที่จะฟงจากเธอวาเกิดอะไรขึ้น อยางไรก็ตามเธอไดตัดการติดตอทางโทรศัพทจากเรา
และไมโตตอบอีเมลใดๆทั้งสิ้นที่เราสงถึงเธอ นายเสกสรร พรหมณะไดสารภาพทันทีวาเขาไดฆาจูลส รวมกับผูอื่นหรือตามที่
ไดรับมอบหมายจากนายอนุพงศ สุทธานี

เหตุผลฆาตรกรรม
จากการสอบปากคําของพยานหลายรายปรากฏวา ในตอนกลางวันของวันฆาตรกรรมไดมีการพบลับระหวางผูตองหาทั้งสองคน
กับนางมาริษา พรหมณะ เหตุผลในการฆาจูลสคือตองการเงินและทรัพยสินของเขา เนื่องจากคําสารภาพของนายเสกสรร
พรหมณะ เขาจึงถูกฝากขังในฐานะผูตองหาคดีฆาตรกรรมจูลส เขาถูกขังอยูชวงหนึ่ง ตอมานางมาริษา พรหมณะ นองสาวได
จัดการซื้อความเปนอิสระใหแกเขา

เงินประกันปลอยตัว
เนื่องจากวานายอนุพงศ สุทธานี ชูรักของมาริษา ไดปฏิเสธมาตลอดวาตนเองไมไดทําผิดและไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย ภายใน
เวลาไมชาเขาถูกปลอยเปนอิสระโดยใชเงินคําประกัน นายอนุพงศ สุทธานีเปนผูวาการอําเภอเล็กๆแหงหนึ่งทางใตของประเทศ
ไทย และมีเพื่อนฝูงหลายคนที่มีอิทธิพลดานการเมือง เมื่อปลายเดือนมกราคมของป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) สองเดือน
หลังจากจูลสถูกฆาตรกรรม ไดมีการปดการสืบสวนสอบสวนโดยเจาหนาที่ตํารวจ อยางไรก็ตามยังมีจุดสําคัญหลายๆอยางที่ยัง
ไมไดมีการสืบสวน นอกจากนัน้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไมชัดเจน

หลักฐานหาย
ขณะนี้ สองปตอ มา ปรากฏวาขอมูลชุดหลักฐานตางๆที่เจาหนาที่ตํารวจเก็บไวไดหายไป ไดมีการดําเนินคดีเปนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) และไดมีนัดพิจารณาคดีอีกสองสามครั้ง หลังจากนั้นไดมีการเลื่อนคดี และจะ
มีการเริ่มพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ทนายความไทยของเราจากกองปราบปราม
คดีอาญา (สวนหนึ่งของตํารวจไทย) ในประเทศไทยไดเดินเรื่องเพื่อขอใหเปดการสืบสวนตอไป และหวังวาจะมีความกระจาง
มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในไมชา เราตองการทราบวาใครเปนฆาจูลสและเขาฆาทําไม และสิ่งที่เราตองการที่สุดคือความยุติธรรม
ในคดีนี้

นายฮิวบรันท นาเวน (Mr. Hilbrand Nawijn)
นายฮิวบรันท นาเวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเนเธอรแลนด พยายามเรงกระทรวงการตางประเทศในเรื่องนี้ เขาเปนตัวแทน
รักษาผลประโยชนใหแกครอบครัวโอเดอะแกรึกเกิน นายบัทร บักเกอร (Mr. Bart Bakker) ทําหนาที่เปนเจาหนาที่
ประสานงานสื่อมวนชน และทําหนาที่เปนโฆษกแทนครอบครัวโอเดอะแกรึกเกินในการติดตอสือ่ มวลชน

๒) ชีวิตของจูลส…

จูลสเกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) ที่เมืองแฮรโทเคินบอส (’s Hertogenbosch) เขาใชชีวิตวัย
เด็กที่เมืองฟคท (Vught) หลังจบโรงเรียนประถมเขาเรียนมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยเมาริกค (Het Maurick College) และ
ไดประกาศนีบัตรสําเร็จมัธยมปลาย สายเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนนี้
หลังจากนั้นจูลสเรียนที่คณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาเทคนิค เอ็นดโทเฟน (TH Eindhoven) เขามีงานอดิเรกหลายอยาง
เชน เลนสกี ปนเขา ออกเที่ยวกับเพื่อนฝูง กระโดดรมชูชีพ ขี่มอเตอรไซด ซอมแซมรถเครื่อง (ซึ่งสรางความไมพอใจใหแกพี่
นองที่บาน เพราะเขาชอบนําอะไหลที่เหลือมาใชตอ) ขี่มา เลนกอลฟ เลนเกมตางๆ และเลนไพ
หลังจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย เขาทํางานที่บริษัทหลายแหง มีหนาที่เปลี่ยนแปลงจัดรูปองคกรของบริษัท ตอมาเขารวมมือ
กับเพื่อนที่เรียนมาดวยกันอีกสองคนในการตั้งบริษัทขายเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟแวร ชื่อวา ศูนยขอมูลเทคนิคชั้นสูง (TH
Uninfo) กิจการของบริษัทดีมาก
เมื่อจูลสอายุ ๒๖ ป คุณพอของเขาเสียชีวิต เรื่องนี้ทําใหเขาและครอบครัวเสียใจมาก หลังจากคุณพอเสียเขาเริ่มทองเที่ยวออก
นอกประเทศบอยๆ จูลสเดินทางไปอเมริกา จีน และประเทศตางๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากวาจูลสเปนโสด เขาจึง
เดินทางคนเดียวบอยๆ อยางไรก็ตามบางครั้งบางคราวเขาไปเที่ยวพรอมกับครอบครัวและเพื่อนๆ
จูลสมีมนุยสัมพันธดี นิสัยเปนมิตร รูจักวางตัว สรางความรูสึกอบอุนใหแกผูใกลชิด ใหความสนใจและรูสึกเกี่ยวของกับผูอื่น
อยางจริงใจ ทําใหเขามีเพื่อนมาก ไมวาเขาจะไปที่ไหน เขาสามารถมีเพื่อนอยางรวดเร็ว เขาจริงใจและซื่อสัตยตอ มิตรภาพ ไม
วาเขาจะไปที่ไหนก็ตาม เขาจะปรับตัวไดอยางรวดเร็ว
เขาประทับใจประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตมาก โดยเฉพาะหลังจากที่เขา คุณแม พรอมทั้งสมาชิกอื่นๆในครอบครัวไดไป
เที่ยวที่เกาะชวา บานเกิดของคุณแม มันเปนการทองเที่ยวที่ประทับใจมาก เขาประคับประคองจิตใจคุณแมในตอนนั้น
เนื่องจากวาเขาทองเที่ยวประเทศตางๆในเอเซียบอยๆ ทําใหความสนใจของเปลี่ยนไป เขาจึงตัดสินใจขายหุนสวนของเขาใน
บริษัทศูนยขอมูลเทคนิคชั้นสูง
หลังจากนั้นเขาไดจัดตั้งบริษัทใหม บริษัทการคาเอเซียอาคเนย (South Asian Trade Company) ชื่อยอ SATC บริษัท
เปนตัวกลางการคาระหวางเนเธอรแลนดและประเทศตางๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
เนื่องจากวาเขาเปนโสดนาน เขาและคุณแมไดทํากิจกรรมรวมกันหลายอยาง เชน ดูการแสดงโอเปรา (ซึ่งเขาชอบมาก) แสดง
ละคร และกินอาหารนอกบานบอยๆ เขาสนิทกับคุณแมมาก
ในระหวางที่เขาเดินทางเพื่อทําธุรกิจในประเทศเอเซียอาคเนย เขาไดรูจักกับมาริษา พรหมณะ ตอนนั้นเธอเปนคุณแมโดด มีลูก
ชายอายุ ๔ ขวบ ชื่อกวีพันธุ จูลสไดพาเธอและลูกชายมาอยูที่เมืองฟุคท และรักกวีพันธุเหมือนลูกในไสของตนเอง
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗) เขาแตงงานกับมาริษา พรหมณะ ลูกสาวของเขาทั้งสอง ชื่อมัสยา เกิดเมื่อ
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) เนื่องจากวามาริษา ไมสามารถชินกับอากาศในประเทศเนเธอรแลนดได จูลส
และครอบครัวจึงตัดสินใจไปตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทยเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗)

คุณแมเศราใจมากที่จูลสยายไปอยูที่อื่น เธอพยายามปลอบใจตนเองวาจูลสมีความสุขกับครอบครัวที่เมืองไทย พี่ๆนองๆของ
จูลสมีความรูสึกเหมือนกับคุณแม แตทุกคนตองปลอยใหเปนไปตามความประสงคของจูลสเพราะเปนเรื่องที่เขาตัดสินใจเอง
จูลสทํางานที่ธนาคารราโบแบงก (Rabobank) และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) เขาเปดสํานักงานขาววันนี้
(NewsToday) นอกจากนั่นยังมีโครงการตางๆภายใตความรับผิดชอบของบริษัทอีกดวย ซึ่งคาดวาบางโครงการนั้นจะใหผล
กําไรภายในเวลาอีกไมชา
เนื่องจากสภาพอากาศเสียในกรุงเทพมหานคร มาริษาและลูกๆจึงไปอยูที่พัทยา ในระหวางวันทํางานจูลสอยูในกรุงเทพฯ และ
เขาจะไปอยูกับครอบครัวตอนสุดสัปดาห เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) สบชัย ลูกชายคนสุดทองของ
มาริษาเกิด หลังจากที่จูลสเสียชีวิต ปรากฏวาลูกคนนี้เกิดจากความสัมพันธที่มาริษามีกับนายอนุพงศ สุทธานี ชูรัก ของเธอ
ระหวางที่อยูเมืองไทย จูลสโทรศัพทติดตอกับคุณแมของเขาทุกสัปดาห เขาติดตอกับคนอื่นๆดวย ทุกปๆละสองถึงสามครั้ง
จูลสจะกลับมาที่เนเธอรแลนดคนเดียวหรือพรอมกับครอบครัวของเขาจากเมืองไทย
คุณแมของเขา พรอมดวยสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จะไปเยี่ยมเขาชวงสั้นๆที่เมืองไทย เรามีความรูสึกเขามีความสุขดี
ชวงเดือนที่ผานมากอนที่จูลสจะเสียชีวิต เขายุงอยูกับการจัดตั้งบริษัทใหมและพยายามทําบานที่สรางใหมนอกเขตพัทยา ที่บาง
ละมุงของเขาใหเสร็จ
เขาตั้งใจวาเขาจะไปอยูอยางถาวรกับครอบครัวของเขาที่พัทยา เปนที่นาเศราใจอยางมากที่ความรักของเขาที่มีเมืองไทยทําให
ชีวิตของเขาตองถึงจุดจบ

