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มองเผินๆ หมู่บ้านบลูฟีลด์ส (Bluefields) 
ในนิคารากัว ก็ไม่ต่างจากหมู่บ้านอื่นๆ 

ในแถบนั้น สวรรค์อันเงียบสงบชายฝั่งทะเล

แครบิเบยีน ถกูรกุรานดว้ยเปลญวน ชาวรสัตาฟาเรยีน 

และความเมามายจากสุรา  

ทว่าบลูฟีลด์สมีความลับมากกว่าที่ เห็น

อย่างผิวเผิน ผู้คนที่นี่ไม่ต้องทำงานอื่น เพราะทุก

สัปดาห์ บางช่วงทุกวันด้วยซ้ำไป จะมีถุงบรรจุ

โคเคนหนักถุงละ 35 กิโลกรัม ถูกน้ำทะเลซัด

เข้ามาติดชายฝั่งให้พวกเขาเก็บไปขาย  

พูดได้เลยว่า เศรษฐกิจของหมู่บ้านที่มี

ประชากรราว 50,000 คน อาศัยอยู่อย่างเงียบสงบ 

ผูกติดกับโคเคนอย่างแยกไม่ออก!!! 

บลูฟีลด์สเปรียบเสมือนผลงานการสร้างสรรค์

อันลงตัวของเทพเจ้าทางด้านภูมิศาสตร์ มันตั้ง

อยู่ กึ่ งกลางระหว่างโรงงานผลิตโคเคนใน

โคลัมเบีย กับจมูก 300 ล้านคู่ที่รอจะสูดมัน

อย่างกระหายในสหรัฐอเมริกา  

บลูฟีลด์สคือจุดผ่านในการขนส่งโคเคน

ทางทะเล เพราะชายฝั่งนิคารากัวอยู่ติดกับ    

ผืนดินอันมีอยู่อย่างจำกัดของโคลัมเบีย ทำให้

บริเวณดังกล่าวเป็นที่นิยมในการขนโคเคน โดยใช้

เรอืตกปลาทีม่ขีนาดเลก็มากและเคลือ่นที่ไดเ้รว็มาก 

กองทัพเรือสหรัฐฯ เรียกพวกมันว่า “เรือเร็ว” 

(go fast boats) ซึ่งเป็นศัพท์คำเดียวกับที่ใช้

อธิบายลักษณะของจรวดน้ำขนาดเล็กอย่างเป็น

ทางการ เรือขนยาเสพติดที่มีความยาว 12 เมตร

เหล่านี้ มักติดตั้งเครื่องยนต์เอาท์บอร์ดขนาด 

800 แรงม้าไว้ที่ท้ายเรือ  

ลองคิดดูก็แล้วกันว่า มันจะแล่นเร็วขนาด

ไหน? เพราะแม้แต่รถปอร์เช่ 911 เทอร์โบ ยังมี

เครื่องยนต์ 485 แรงม้า เท่านั้นเอง! 

อย่างไรก็ตาม แม้มันจะสามารถโต้คลื่นไป

ข้างหน้าได้รวดเร็วราวจรวด แต่เรือเหล่านี้ก็ไม่

อาจรอดพ้นการตรวจจับของเรดาร์ซึ่งติดตั้งอยู่

บนเครื่องบินสอดแนม เฮลิคอปเตอร์ และเรือ

ตรวจการณ์ชายฝั่งของกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งวน

เวียนอยู่เพื่อสกัดกั้นการขนยาเสพติด 

“ด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยให้มองเห็นในความมืด 

คนจุดบุหรี่สูบห่างออกไปสองไมล์ผมก็เห็น” 

นักบินคนหนึ่งในหน่วยอากาศโยธิน กองทัพเรือ

สหรัฐฯ คุยโอ่ “แม้แต่แสงแบ็คไลต์จากจอจีพีเอส

ในเรือของพวกนั้น ผมก็เห็นชัดเจนเหมือนบิลบอร์ด

โฆษณาเลยทีเดียว” 

เมื่อหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ เข้าไปใกล้ 

นักขนยาเสพติดจะโยนโคเคนลงจากเรือ เพื่อ

ทำลายหลักฐาน และทำให้เรือเบาขึ้นในการหนี 

“พวกนั้นจะทิ้งโคเคนลงทะเล” ผู้บัญชาการ

ทหารเรือตรวจการณ์ชายฝั่งสหรัฐฯ นายหนึ่งเล่า

ให้ฟัง “ผมเคยเข้าร่วมการจับกุม 4 ครั้ ง 

สามารถยึดโคเคนได้หนักประมาณ 6,000 ปอนด ์

และเชื่อว่าโคเคนน้ำหนักเท่าๆ กันหรือมากกว่า

ที่เรายึดได้ ถูกโยนทิ้งทะเลระหว่างที่เราเข้า

จับกุม” 

โคเคนเหล่านั้นจะลอยไปตามกระแสน้ำ 

และถูกคลื่นซัดไปติดตามเกาะแก่งต่างๆ ซึ่ง

ชายหาดและโขดหินจะสร้างเวิ้งอ่าวขนาดใหญ่

ไว้รอบๆ หมู่บ้านบลูฟีลด์ส ชายฝั่งทะเลด้าน

มหาสมุทรแอตแลนติกของนิคารากัว 

“ที่นี่ไม่มีงานให้ทำ และอัตราคนว่างงาน

สูงถึง 85%” มอยเสส อาราน่า (Moises Arana) 

เล่าให้ฟัง เขาเคยเป็นผู้นำของบลูฟีลด์สระหว่างปี 

2001-2005 “มันเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่ยาเสพติด

ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ดูบ้านสวยๆ พวกนั้นสิ 

คฤหาสน์ที่เห็นเกิดมาจากยาเสพติดทั้งนั้น ผม

เคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในร้านขายเครื่องใช้

ไฟฟ้า พร้อมกับถังใส่นมที่มีเงินสดอยู่เต็มถัง 

เธอเป็นชาวมิสกิโต้ (Miskito) หรือชนพื้นเมือง

ของที่นี่ และเงินที่อยู่ในถังรวมๆ กันแล้วมีอยู่

มากถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว” 

อูโจ ซูโก (Hujo Sugo) นักประวัติศาสตร์

ชาวบลูฟีลด์สบอกว่า โคเคนที่ลอยน้ำมาได้สร้าง

งานอดิเรกใหม่ให้คนที่นี่ “ทุกวันนี้ชาวบลูฟีลด์ส

จะเดินไปตามชายหาดเป็นระยะทางหลายไมล์ 

จนกว่าจะพบถุงโคเคน แม้แต่คนจับกุ้งก็ออกเรือ



เหมือนกัน แต่ตั้งใจไปหา “กุ้งขาว” (the white 

lobster) หรือถุงโคเคน มากกว่าออกไปจับกุ้ง

จริงๆ” 

ความที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทำให้บลูฟีลด์สมีถนนไม่  

กี่สาย รถยนต์ไม่กี่คัน และเครื่องซักผ้าหรือทีวี

พร้อมระบบเสียงครบชุดที่มีขายในร้านค้าที่ใหญ่

ที่สุดก็ถือว่าหรูเลิศแล้วสำหรับที่นี่ ดังนั้นชาว

บลูฟีลด์สจะทำอย่างไรเมื่อเจอโคเคน? คำตอบ

คือ พวกเขาจะขายมันให้กับคนซื้อที่ล่องเรือไป

ตามชายฝั่ง โดยปลอมตัวเป็นพ่อค้าเสื้อผ้ามือสอง 

“เรารู้ว่ามีเจ้าของร้านเล็กๆ บางร้านเป็น

นายหน้ารับซื้อยาเสพติด” ยอร์ลีน โอรอซโก้ 

(Yorlene Orozco) ผู้พิพากษาประจำถิ่น กล่าว

อย่างมั่นใจ “เรากำลังพูดถึงคนที่ไม่มีอาชีพ ไม่มี

บ้าน ไม่มีงานทำ แต่วันดีคืนดีพวกเขากลับมีรถ

ใหม่เอี่ยม มีเงินไปเล่นในบ่อนคาสิโน และสร้าง

บ้านใหม่ซึ่งผมเดาไม่ถูกว่าใช้เงินไปมากเท่าไหร่ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเหลือเชื่อ แม้คุณ

จะทำงานหนักไม่รู้กี่ปี ก็อาจไม่สามารถมีวิถีชีวิต

แบบนั้นได้” 

การบังคับใช้กฎหมายในบลูฟีลด์สไร้ผล

ราวกับไม่มีสิ่งนั้นอยู่ “มีนักท่องเที่ยวชาวสวิสคน

หนึ่งมาบอกผมว่า ตอนที่เธอเดินเข้าไปในซูเปอร์ 

มาร์เก็ต มีคนพยายามจะขายโคเคนให้เธอ”     

ผู้พิพากษาคนเดิมเล่าให้ฟัง 

ตำรวจและทหารเรือนิคารากัวมีกำลังคน

และเครื่องไม้เครื่องมืออยู่จำกัด อีกทั้งยังไม่ได้รับ

ความเชื่อถือจากประชาชน ชาวบลูฟีลด์สอยู่กัน

แบบอนาธิป ไตย เหมือนบ้านเมืองไร้ขื่อแป     

ไร้การปกครอง แต่แท้จริงแล้วกฎเกณฑ์นั้นมีอยู่ 

ทว่าคนในชุมชนเป็นผู้ตั้งกฎต่างๆ ขึ้นมาใช้  

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล 

แม้จะมีการซื้อขายโคเคนกันในหมู่บ้าน แต่

ที่นี่อาชญากรรมและความรุนแรงหาได้ยากจนน่า

ประหลาดใจ แทบไม่มีข่าวการยิงกันหรือตีรันฟัน

แทงให้ได้ยิน ผู้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่นั่งๆ นอนๆ   

ก็มักจะเล่นเบสบอลกันตลอดวัน จากนั้นพอแดด

ร่มลมตกก็ตั้งวงสังสรรค์กัน ดื่มฟลอร์เดอคาน่า 

(Flor de Cana) สุราชั้นเยี่ยมของนิคารากัว 

แกล้มเมนูกุ้ง หอย ปู ปลา และที่ขาดไม่ได้คือ 

“กุ้งขาว” หรือโคเคน 
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“ที่ชายฝั่งใกล้ๆ แหลมลิง (Monkey Point) 

ครอบครัวหนึ่งโชคดีไปพบเรือลำหนึ่งเข้า พวก

เขาซ่อนมันเอาไว้ และไปตระเวนซื้อบ้านหลาย

หลัง เพราะเขาเจอกุ้งขาว 57 ถุง (น้ำหนัก

ประมาณ 1,995 กิ โลกรัม)” จาห์ บูน (Jah 

Boon) ชาวรัสต้าพื้นเมืองกล่าวอย่างอิจฉา “คน

พวกนั้นมีเงิน แถมยังมี โคเคนฝังไว้ตามที่ต่างๆ 

บนเนินเขาที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นอีกวิธี

หนึ่งแทนการเอาเงินไปฝากธนาคาร” 

ที่นี่ โคเคน 1 กิ โลขายได้ 3,500 เหรียญ

สหรัฐฯ ดังนั้นโคเคน 1 ถุง น้ำหนัก 35 กิโลกรัม 

สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้สูงถึง 122,500 เหรียญ 

(เกือบ 4 ล้านบาท) แต่เงินที่ได้มาง่ายๆ ก็ถูก

จ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว 

“ทันทีที่ขายสินค้าได้ ทุกคนรู้สึกเหมือนตัว

เองเป็นเศรษฐี แต่เงินที่ได้มามักหมดไปอย่าง

รวดเร็ว” เฮเลน (Helen) บอกผม เธอเป็น     

ผู้บริหารสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

บลูฟีลด์ส  

เมื่อผมถามว่าพวกเขาหมดเงินไปกับอะไรบ้าง 

“เบียร์ เบียร์ และเบียร์” คือคำตอบของเฮเลน 

“หากคุณอยากรู้ว่าคนที่นี่ดื่มเบียร์กันมากเพียงใด 

ไปที่ท่าเรือแล้วคุณจะเห็นว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขึ้นมาบนเกาะนี้มากมายขนาดไหน”   

“เมื่อมียาเสพติดลอยมาติดเกาะ ทุกคนจะ

มีความสุข โดยเฉพาะธนาคารและร้านค้า เพราะ

มันหมายถึงการสะพัดของเงินสด” อาราน่า อดีต

ผู้นำบอกผม “เหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมยังจำได้ คือ

เดือนที่ชาวบลูฟีลด์สซื้อเบียร์ไปดื่มกันมากมาย

ถึง 28,000 ลัง” 

ขณะที่ทุกคนรู้ดีว่ามี โคเคนหลายพันหลาย

หมื่นกิ โลกรัมฝังอยู่ตามเนินเขา ซ่อนอยู่ ใต้ 

สนามหญ้า และซุกอยู่ในบ้านเรือนทั่วบลูฟีลด์ส 

แล้วทำไมพวกมาเฟียโคลัมเบียจึงไม่บุกเข้ามาใน

หมู่บ้าน และยึดโคเคนคืนไปด้วยการบีบบังคับ

หรือใช้กำลังเข้าจัดการ 

“พวกนั้นไม่กล้าหรอก” นักธุรกิจท้องถิ่น

รายหนึ่งบอกเหตุผล “เพราะชาวมิสกิ โต้ หรือ 

ชนพื้นเมืองของที่นี่เคยเป็นนักรบกองโจร พวกเขา

ผ่านสงครามมาอย่างโชกโชน ถึงตอนนี้พวกเขา

ยังมีปืน AK-47 และปืนชนิดอื่นๆ อยู่ในครอบครอง

จำนวนมาก” 

ในรายงานถึงสภาคองเกรสของหน่วย 

ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ ตอนหนึ่งระบุว่า 

“ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะ

เฉพาะ และความขัดแย้งของกลุ่มชนต่างๆ    

ในสังคม ทำให้มีกลุ่มติดอาวุธของชนพื้นเมือง

หลายกลุ่ม รวมทั้งโครงสร้างของความรุนแรง 

หลงเหลืออยู่ในนิคารากัว ทำให้การปราบปราม

ยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก” 

เป็นเวลานับร้อยปีมาแล้ว ที่ชนเผ่ามิสกิ โต้

ล่องเรือจับปลาอยู่ริมทะเลแคริบเบียน พวกเขาเป็น

ชาวประมงชั้นยอด เต็มไปด้วยภูมิปัญญา    

และความกล้าหาญ พวกเขาไม่เคยเกรงกลัว 

เฮอร์ริเคนหรือพายุมรสุมใดๆ แม้ในห้วงวิกฤติ  

ที่คำว่า GPS แปลว่า “พระเจ้าช่วยลูกด้วย” 

(God Please Save Me) 

ในจำนวนเรือประมงขนาดเล็กกว่า 4,000 

ลำของพวกเขา ส่วนใหญ่ยังเป็นเรือแคนูทำ   

จากไม้ และใบเรือทำด้วยพลาสติกหลากสี    
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ใช้มือเลื่อยและหักง่าย แต่เรือประมงของพวกมือ

โปรจะหาเครือ่งยนตย์ามาฮา่ 6 สบู 200 แรงมา้ของ

ญี่ปุ่นมาติดตั้ง เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการใช้งาน 

ดว้ยเหตทุีช่าวมสิกิโตอ้าศยัอยู่ในชมุชนหา่งไกล 

ตัดขาดจากโลกภายนอก พวกเขาจึงยังคงรักษา

กฎเกณฑ์ดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเอา

ไว้ได้ รวมทั้งความเชื่อที่ว่า ของมีค่าที่ลอยมา

ตามแม่น้ำหรือซัดมาจากทะเลคือของขวัญจาก

พระเจ้า จงแบ่งปันและหาความสุขจากของขวัญนั้น 

ความเชื่อนี้ครอบคลุมทั้งกุ้งล็อบสเตอร์ซึ่ง

ขายได้กิโลละ 17 ยูโร และกุ้งขาวของชาวโคลัมเบีย

ที่ขายได้กิโลละ 3,500 เหรียญสหรัฐฯ 

การซื้อขายโคเคนทำให้โฉมหน้าของชุมชน

ต่างๆ ในบลูฟีลด์สเปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้  

“หาดทัสบาปัวนี่” (Tasbapauni Beach) มีชื่อ

เล่นว่า “ไมอามี่น้อย” (Little Miami) เพราะเงิน

จากการขายโคเคนไหลสะพัด ทำให้ธุรกิจก่อสร้าง

บูมอย่างรวดเร็ว 

คอนโดหรูหราที่หันหน้าออกทะเลและมียาม

รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ผุดขึ้นมา

เคียงข้างกระท่อมไม้ของชาวประมง “ถ้ามีของ

ลอยมาตดิตรงชายหาดหนา้บา้นใคร มนัจะกลายเปน็

สมบัติของบ้านนั้น” ชาวประมงเชื้อสายมิสกิ โต้

คนหนึ่ง อธิบายกฎการถูกหวยจากโคเคนให้ผมฟัง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวมิสกิ โต้คนหนึ่งพบ

โคเคนหรือกุ้งขาว ชาวชุมชนก็จะมีส่วนร่วมใน

การแบ่งปันสมบัตินั้นด้วย จากเปอร์เซ็นต์ที่ถูก

ตัดออกมา โดยส่วนหนึ่งมอบให้กับโบสถ์และ

โรงเรียน ส่วนที่เหลือแบ่งกันไปในกลุ่มลูกเรือที่

พบโคเคน 

“มันเหมือนการจ่ายภาษีให้ท้องถิ่น” เซอร์จิโอ 

ลีออง (Sergio Leon) กล่าว เขาเป็นนักข่าวท้องถิ่น

ที่รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในบลูฟีลด์สติด

ต่อกันนานหลายปี “โรงเรียนและโบสถ์ที่นี่ไม่ได้

สร้างจากเงินของรัฐบาล แต่เป็นเงินที่มาจากชาว

ประมงและสิ่งที่พวกเขาพบ” 

เงินจากการขายโคเคนถูกนำไปสร้างโรงเรียน 

นำไปเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์  และนำไป

รักษาวิถีชีวิตแบบชาวแคริบเบียนให้คงอยู่ต่อไป 

แม้มันจะเป็นไปไม่ได้ในโลกสมัยใหม่อันรีบเร่ง 

“บาทหลวงที่นี่จะอารมณ์เสีย ถ้าพวกเขาไม่

ได้รับส่วนแบ่งจากการขายยา” ผู้พิพากษาฟราน-

ซิสโก บอกผม “หากมีคนพบโคเคนหนัก 15 กิโล 

ทางโบสถ์จะคำนวณทันที โดยเอา 15 x 3,500 = 

52,500 เหรียญ และ 10% คือ 5,250 เหรียญ 

พวกเขาจะถามว่า ไหนล่ะเงิน 5,250 เหรียญที่

โบสถ์ควรจะได้รับ” 

บลูฟีลด์สเป็นเมืองที่ต่ำต้อย ไฟฟ้ามีใช้เป็น

พักๆ เพราะโรงปั่นไฟหลักปิดซ่อมแซมนาน 9 

เดือน และคนที่นี่ยังคงแยกตัวออกจากอเมริกากลาง 

พวกเขาพูดภาษาอังกฤษ และรู้สึกใกล้ชิดกับ

เมืองคิงสตัน (Kingston) มากกว่ามานากัว 

(Managua) เมืองหลวงของนิคารากัว  

นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเยือนบลูฟีลด์ส 

ต้องนั่งเครื่องบินอายุ 25 ปี ที่มีรูปร่างเหมือนนก

พิราบอ้วนๆ และบินได้ช้ามาก ด้านนอกบริเวณ

กึ่งกลางของตัวเครื่อง เขียนแนะนำผู้ที่รอดชีวิต

จากการตกว่า “เจาะตรงนี้เพื่อจะหนีได้ง่ายๆ” 

ทุกวันนี้ รัฐบาลกลางนิคารากัวจัดให้บลูฟีลด์ส

เป็น “เขตปกครองตนเอง” ซึ่งหมายความว่า

รัฐบาลจะไม่ให้ความสนใจอะไรเลย ด้วยเหตุนี้

คาสิโนหลายแห่งในบลูฟีลด์สจึงจ่ายเดิมพันน้อย

ลงหากผู้เล่นวางเงินสกุลคอร์ โดบา (Cordoba) 

ของนิคารากัว เช่น คาสิโนจะจ่าย 30-1 เท่านั้น

ถ้าเดิมพันด้วยสกุลเงินดังกล่าว ขณะที่พวกเขา

ยินดีจ่ายในอัตรา 36-1 หากนักพนันวางเดิมพัน

ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ยูจีนิโอ (Eugenio) ชาวประมงคนหนึ่งบอก

ผมว่า “ความจริงที่นี่แทบจะไม่ใช้เงินนิคารากัว

ด้วยซ้ำไป เพราะทางภาคใต้เราใช้เงินโคลอน 

(colon) ของคอสตาริก้า ส่วนภาคเหนือใช้เงิน

เลมพิร่า (lempira) ของฮอนดูรัส แต่ทุกภาค

ยินดีรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนพวกนักการเมือง

นั้นไม่ต้องพูดถึง เราจะเห็นพวกเขาเฉพาะช่วงที่

มีการเลือกตั้ง หรือมีพายุเฮอร์ริเคนเท่านั้นเอง” 

ชีวิตประจำวันในบลูฟีลด์สไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

แสงไฟจะเริ่มสว่างตั้งแต่ตี 5 แม้ผู้คนจะบางตา 

และเมืองยังอยู่ ในอาการสะลึมสะลือ จากนั้น

คลื่นน้อยๆ ของเด็กๆ ในชุดนักเรียนสีฟ้าและ

ขาวจะเคลื่อนจากบ้านสู่ โรงเรียน แม่และย่าหรือ

ยายของพวกเขาจะทำขนมจากมะพร้าวหอมฉุย

ไปทั้งย่าน 

ร้านรวงจะเริ่มเปิด ไม่ว่าร้านขายเหล้า 

กล้วยและผลไม้อื่นๆ ร้านขายรองเท้าและหมวก

เบสบอล ผมเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ร้าน

ขายของ กำลังใช้มีดอันเล็กๆ ตัดหนังเท้าอัน

ด้านหนาของตัวเอง เสียงดังที่สุดที่ผมได้ยินใน

ตอนเช้าคือเสียงหมาเห่า หรือไม่ก็เสียงร้องของ

นกกางเขน 

การจับกุ้งไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่เป็นงาน
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สำคัญของที่นี่ บางทีมันอาจจะเป็นงานถูกกฎหมาย

เพียงอย่างเดียวในบลูฟีลด์ส แต่กระนั้นก็ตาม    

ที่นี่ยังมีธรรมชาติ ให้ชื่นชมอย่างหลากหลาย    

ไม่ว่าปลาสดๆ มะพร้าว กล้วย หรือมะม่วง  

ความคิดในการเสียเหงื่อ หรือการวางแผน

ยาวๆ เป็นเรื่องของคนต่างถิ่นมากกว่าคนพื้นเมือง 

โดยเฉพาะตอนที่ความร้อนพุ่งสูงกว่า 90 องศา

เซลเซียส และการเดินระยะทางสั้นๆ ก็ทำให้

เหงื่อแตกพลั่กๆ อย่างง่ายดาย 

เครื่องมือทำมาหากินอย่างเดียวที่จำเป็นใน

บลูฟีลด์สคือเครื่องยนต์ยามาฮ่าสำหรับติดท้ายเรือ 

ทุกคนที่อยากออกไปหากุ้งขาวหรือโคเคน ต้องมี

เครื่องยนต์ V6 พลังขับ 200 แรงม้า กันทั้งนั้น 

บ่อยครั้งที่ผมเห็นเครื่องยนต์ชนิดนี้เรียงกันเป็น

พรืดอยู่ท้ายเรือแคนูหาปลาความยาว 25 ฟุต  

ซึ่งนั่นหมายความว่าเรือที่ทำจากไม้น้ำหนักเบา

หรือทำจากไฟเบอร์กลาส สามารถแล่นได้เร็วราว

ติดจรวดเลยทีเดียว 

ตอนเที่ยง ผมเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งตั้งวงเล่น

ไพ่อยู่ริมถนน โดยวางเดิมพันไว้บนโต๊ะ และนั่ง

บนเก้าอี้ที่ทำจากเครื่องยนต์ยามาฮ่าหรือจอห์นสัน

ที่เลิกใช้งานแล้ว บนถนน ชายคนหนึ่งเดินไป 

เดินมาพร้อมกับถุงใส่ โคเคนขนาดเท่าลูกกอล์ฟ 

เขาใช้นิ้วจิ้มโคเคนขึ้นมาเสพราวกำลังกินข้าวโพด

คั่วหรือมันฝรั่งทอด ยิ่งไปกว่านั้น เขายังเดินเอา

ไปให้เพื่อนๆ ร่วมเสพแทนของว่างด้วย 

ด้านนอกของเรือนจำบลูฟีลด์ส นักโทษ 2 คน 

ถูกนำตัวออกมาที่ถนนโดยไม่สวมโซ่ตรวน แต่มี 

ผู้คุมคอยดูแลอย่างใกล้ชิด พวกเขาต้องออกมา

ทำหน้าที่ตัดหญ้าข้างถนน ทั้งสองถูกตัดสินจำคุก 

30 ปีในข้อหาฆ่าคนตาย พวกเขาต้องทำงานหนัก 

และแทนที่จะเสียเวลาคุยกับคนที่เดินไปเดินมาริม

ถนน ระหว่างตัดหญ้าเขากลับใช้เวลามองสาวๆ 

และชีวิตอิสระนอกคุกที่ดำเนินไป 

ส่วนภายในเรือนจำ ผู้คุมส่วนใหญ่มักอยู่ใน

ห้องเรียนเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์นิคารากัวร่วม

กับนักโทษ ขณะที่นักโทษอีกส่วนหนึ่งทำงานฝีมือ

อยู่ในโรงงาน ทั้งเจียระไนเครื่องประดับ ทำเก้าอี้ 

ปลูกถั่วรัสต้าสีเขียวและเหลือง 

เมื่อยามค่ำมาเยือน บลูฟีลด์สตื่นจากหลับใหล 
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คนพื้นเมืองพากันมุ่งหน้าไปที่ “มิดไนท์ ดรีม” 

(Midnight Dream) บาร์เร็กเก้ที่พวกเขาตั้งชื่อ

เล่นให้ว่า “ฟาร์มสัตว์แบกแดด” (Baghdad 

Ranch) เพราะบรรยากาศแบบเซอร์รีลหรือเหนือ

จริงของบาร์แห่งนี้ 

ทุกค่ำคืน “มิดไนท์ ดรีม” จะเต็มไปด้วย

เด็กหนุ่มผิวดำ สวมหมวกเบสบอล เสื้อกั๊กแบบ

นักบาส NBA และรองเท้าไนกี้แอร์ พวกเขาชอบ

มีโซ่ทองเป็นเครื่องประดับ การแต่งกายของเด็ก

หนุ่มกลุ่มนี้ เหมือนกำลังจะไปคัดตัวเป็นนักเต้น

ในวิดีโอเพลงแร็พในลอสแองเจลิส 

เพื่อนดื่มหน้าใหม่ของผมบอกว่าไม่ต้อง

กังวล “ผมมียันต์ป้องกันตัว” ว่าแล้วเขาก็เลิกเสื้อ

ทีมฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ (Houston Rockets) ให้ผม

เห็นปืนพกกระบอกหนึ่งซึ่งเหน็บอยู่ตรงบั้นเอว 

“มันทำให้ที่นี่ไม่มีโจร” 

“ฟาร์มสัตว์แบกแดด” ตั้งอยู่บนผืนน้ำ 

ติดๆ กับท่าเรือบลูฟีลด์ส มันเป็นที่ซึ่งเหมาะกับ

การดื่มกินและพูดคุย ดนตรีแบบชนเผ่าดังก้อง

มาจากอีกฟากหนึ่งของอ่าวเล็กๆ ขณะที่เรือ   

ลำเล็กๆ แล่นไปตามชายหาดท่ามกลางความมืด 

เรือที่จมไม่มิดลำ แลเห็นเป็นจุดดำๆ ตรง

เส้นขอบฟ้า เรือเหล่านั้นอับปางลงด้วยฝีมือของ

เฮอร์ริเคนโจนที่โหมกระหน่ำในปี 1988 ทุกวันนี้

ซากเรือที่เหลืออยู่กลายเป็นทุ่นนำทางของกัปตัน

ในการนำเรือเข้าเทียบท่า และบางลำถูกแปรสภาพ

เป็นมินิอพาร์ตเมนต์ของคนจน 

บริกรเดินมาเสนอเมนู “คาร์น เดอ ตอร์ตูก้า” 

(carne de tortuga) หรือ “เนื้อเต่าย่าง” ให้ผม

พิจารณา แถมยังบอกว่าใช้เต่าทะเลปากเหยี่ยว 

(Hawksbill Sea Turtle) ซึ่งหายากและกำลังใกล้

จะสูญพันธ์ุเป็นวัตถุดิบ 

ข้อเสนอของเขาทำให้ผมตระหนักว่า ขณะที่

คนส่วนใหญ่ยืนยันจะล่าเฉพาะสัตว์ที่ โตเต็มวัย

และไม่ทำลายเผ่าพันธ์ุของมัน แต่ยังมีคนกลุ่มน้อย

ที่ออกล่าอย่างไร้คุณธรรมประจำใจ 

ผมเมาแล้วตอนที่ เสียงเพลงเริ่มกึกก้อง   

ผมเห็นผู้หญิงสามคนที่ โต๊ะข้างๆ ป้ายโคเคนบน

หลังมือ สูดเข้าไปแล้วพากันหัวเราะร่วน จากนั้น

ก็เริ่มเต้น “เมย์โพล” (maypole-การเต้นรอบเสา

สูงประดับด้วยดอกไม้และริบบิ้น มักเต้นในงาน

เฉลิมฉลองวันเมย์เดย์หรือวันกรรมกร ที่บลูฟีลด์ส 

การเต้นแบบนี้มักจัดขึ้นในเทศกาลฉลองความ

อุดมสมบูรณ์ตามประเพณี โบราณ ตลอดเดือน

พฤษภาคม)  

แต่การเต้นของผู้หญิงสามคนที่ผมเห็น   

ถูกพัฒนาให้เซ็กซี่และยั่วยวนมากขึ้น จนไม่อาจ

ละสายตาไปทางอื่น 

หลังจากดูสาวเมย์ โพลจนหนำใจ ผมมอง

ไปที่ฟลอร์เต้นรำ เห็นผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งสูงราว 

6 ฟุต กำลังโยกย้ายส่ายร่างอย่างเมามัน โดยมี

ชายรัสต้าคนหนึ่งเดินโซเซอยู่ใกล้ๆ จมูกของเขา

ขาวโพลน หนวดเครามี โคเคนจับอยู่เป็นก้อน 

มองเผินๆ เหมือนประดับด้วยไข่มุก 

ถ้าใครต้องการ ในร้านนี้มี โคเคนขายราคา

กรัมละ 5 เหรียญ “คุณเห็นผู้ชายโต๊ะนั้นไหม” 

บริกรทำท่าบุ้ยใบ้ “พวกนั้นเป็นชาวมิสกิโต้ พวก

เขาเจอกุ้งขาวถึง 7 ถุง” น้ำเสียงของบริกรแสดง

ความอิจฉาคนที่ถูกหวยโคเคนอย่างชัดเจน “เห็น

ว่าคนหนึ่งจะซื้อฟาร์มใหม่สองแห่ง ซื้อเรือสองลำ 

และจ้างคนมาหาปลาแทนเขา พวกนี้จะเอาของ

มาปล่อยอยู่เรื่อยๆ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลาล่วงเลยไปค่อนคืน กลุ่มชาวประมง

ถูกหวยค่อยๆ เร้นกายหายไปทีละคน ทางด้าน

หลังของผนังซึ่งเต็มไปด้วยขวดเบียร์ แต่คนที่   

ยังอยู่ ดูเหมือนไม่มีใครอ่อนแรงลงแม้แต่น้อย 

(หมายเหตุ: ชื่อคนในบทความชิ้นนี้เป็น 

นามสมมุติทั้งหมด ทั้งคนที่บริสุทธิ์และคนที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)   

 

 

 

 PENTHOUSE 73 

วิธีแก้ปัญหาโคเคนเปียก 
ชาวบลูฟีลด์สมีวิธีจัดการกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับโคเคน โดยเฉพาะปัญหา

เปียกน้ำที่พบบ่อย ทำให้ โคเคนเกาะติดกัน “เหมือนกาว” ชาวรัสต้าคนหนึ่งบอกวิธี
จัดการปัญหานี้ ให้ผมฟัง 

“คุณต้องนำไปปรุงใหม่ เอาโคเคนประมาณครั้งละ 10 กิโล ใส่หม้อใบใหญ่ 
วางบนเตา หรี่ ไฟ ให้อ่อน จากนั้นค่อยๆ คนอย่างสม่ำเสมอ จนน้ำระเหยออกหมด 
แต่ระวังอย่าให้ ไหม้ นำโคเคนไปแผ่ ไว้บนไม้กระดาน หรือพื้นเรียบๆ ใช้มีดขนาดใหญ่
หรือพร้ามาหั่นโคเคนออกจากกัน และใช้หลังช้อนบดให้มันแตกตัวออกจากก้อน 
นำไปบรรจุใหม่ ในถุงพลาสติก หาพ่อค้ายาชาวโคลัมเบียให้เจอ แล้วขายมันกลับไป
ให้คนพวกนั้น” 


