คอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร”
นิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือน เมษายน 2540

จากเอ็ดการ สโนว ถึงนิม เวลส
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มรณกรรมของนิม เวลส (Nym Wales) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2540 นับเปนการ
ปดฉาก “ดาวแดงเหนือเมืองจีน” (Red Star Over China) โดยสิน้ เชิง เพราะบัดนี้บรรดาผูมีสวน
รูเ ห็นและตระหนักถึงประกายอันเจิดจาของ “ดาวแดง” ในทศวรรษ 2470 ลวนอําลาจากมนุษยโลก
แลวทั้งสิ้น
นิม เวลส เปนนามปากกาของเฮเลน ฟอสเตอร สโนว (Helen Foster Snow,
1907-1997) ภรรยาของเอ็ดการ สโนว (Edgar Snow, 1905-1972) นักหนังสือพิมพอเมริกันผู
เจาะขาวสงครามกลางเมืองในประเทศจีน และติดตาม “กองทัพแดง” จนมีโอกาสสัมภาษณ
เหมาเจอะตุง โจวเอนไล และผูนําคนอื่นๆของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ทั้งสองรวมทุกข
รวมสุขและรวมผจญภัยในการรายงานขาวเพื่อใหภายนอกไดรับทราบความเปนไปใน “กองทัพ
แดง” และสงครามกลางเมืองในประเทศนั้น ผลงานการรายงานขาวดังกลาวนี้ทําใหเอ็ดการ
สโนว กลายเปนนักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยกยองวาเปน “ผูเชี่ยวชาญ” เรื่องเมืองจีน
ในขณะที่เฮเลนผูภรรยาไมเปนที่รูจักกันมากนัก
เอ็ดการ สโนว เกิดที่เมืองแคนซัส (Kansas City) มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในป พ.ศ. 2448 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Missuouri เขาสนใจ
ทีจ่ ะทํางานดานการโฆษณา จึงตามโฮเวิรด สโนว (Howard Snow) ผูเปนพี่ไปมหานครนิวยอรค
และเริ่มทํางานกับ Medley Scovil Advertising Company ในเดือนกันยายน 2467 ในระหวาง
นัน้ สมัครเรียนวิชาการโฆษณาใน Columbia University School of Journalism ในตอนกลางคืน
แตเรียนไมจบ ทายที่สุดจึงตัดสินใจลาพักงานหนึ่งป เพื่อไปศึกษาใน University of Missouri
School of Journalism แลวกลับไปทํางานในบริษัทเดิม เมื่อบริษัทไมปรับตําแหนงและเงินเดือน
ใหเขา เอ็ดการจึงลาออกจากงานในเดือนกุมภาพันธ 2471 แลวตัดสินใจเดินทางรอบโลก การ
ตัดสินใจครัง้ นีส้ ว นหนึ่งเปนเพราะเขาไมตองการใชชีวิตจมอยูกับงานโฆษณาอีกตอไป อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะวา ในสวนลึกของหัวใจ เขาตองการเปนนักเขียน
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เอ็ดการ สโนวไดรับจดหมายแนะนํ าตัวจากศาตราจารยวอลเตอร วิลเลียมส
(Walter Williams) คณบดีคณะวารสารศาสตรแหงมหาวิทยาลัยมิสซูรี อันเปนเหตุใหเขาไดรูจักกับ
โธมัส แฟรงกลิน แฟรแฟกซ มิลลารด (Thomas Franklin Fairfax Millard) และเจ.บี. พาวเวลล
(J.B. Powell) ซึ่งเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมิสซูรีดวยกันทั้งคู มิลลารดเคยเปนเจาของและ
บรรณาธิการนิตยสาร China Weekly Review ซึง่ ออกในนครเซี่ยงไฮ นิตยสารนี้ตอมาตกเปนของ
พาวเวลล
เอ็ดการ สโนว เดินทางมาถึงนครเซี่ยงไฮในเดือนกรกฎาคม 2471 เขาไมมีความรู
เกี่ยวกับเมืองจีนเลย ไมมีความรูแมแตเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อีกทั้งเมืองจีนก็มิใช
จุ ด หมายปลายทางของเขา เขาตอ งการทอ งไปในโลกกว า ง เพื่ อเขียนหนังสือเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว แตแลวเขาก็ไดงานในตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาของนิตยสาร China
Weekly Review มิลลารดและพาวเวลล ศิษยรวมสํานักกลายเปนผูอุปถัมภของเขา และกอใหเกิด
วงไพบูลย “The Missouri Mafia” ในนครเซี่ยงไฮนั้นเอง มหาวิทยาลัยมิสซูรีเปนมหาวิทยาลัย
อเมริกันแหงแรกที่เปดสอนวิชาวารสารศาสตร ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้จึงกระจัดกระจายเปน
นักขาวและนักหนังสือพิมพทั่วโลก
ความจํ าเปนในการหารายไดสําหรับการใชจายในการเดินทางทองโลก ทําให
เอ็ดการ สโนว ยอมรับตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาของ China Weekly Review
จดหมายที่ เ ขาเขี ย นถึ ง มารดาในช ว งนี้ ยั ง คงกล า วถึ ง การลาจากเมื อ งจี น ในเวลาไม ช  า แต
ชะตากรรมทํ าใหเขาใชชีวิตจมปลักอยูในเมืองจีน และถลํ าลึกตามลํ าดับ จากงานดานการ
โฆษณา เอ็ดการเริ่มกาวสูงานนักขาว เมื่อพาวเวลลติดภารกิจสําคัญ เอ็ดการจะถูกสงไปทําขาว
แทน ซึ่งกลายเปนจุดเปลี่ยนผันแหงชีวิตที่สํ าคัญ เขามีโอกาสเดินทางโดยรถไฟไปทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและแมนจูเรีย ไดเห็นชีวิตความเปนอยูของประชาชน และไดเผชิญภาวะ
ทุพภิกขภัยที่กําลังเกิดขึ้น ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขา Journey to the Beginning (1958)
เอ็ดการ สโนว เริ่มตอบคําถามวา ทําไมเมืองจีนจึงเริ่มมีความหมายสําหรับเขา
ในป 2472 เอ็ดการ สโนว ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยบรรณาธิการ China Weekly
Review พรอมกันนั้นก็เปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพ The Chicago Tribune สําหรับเขตจีนใตดวย
ในขณะที่ พ าวเวลล ซึ่ ง รายงานข า วให ห นั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ เดี ย วกั น นี้ ถู ก ส ง ไปรายงานข า ว
ในแมนจูเรีย นับเปนความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานครั้งสําคัญ กําหนดการลาจากเมือง
จีนถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ กระนั้นก็ตาม เขายังคงถวิลหาการเดินทางทองเที่ยว เมื่อมีสํานักขาว
แหงใหมกอตั้งขึ้นในป 2473 คือ Consolidated Press เอ็ดการ สโนว จึงเปลี่ยนงาน เพราะงาน
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ใหมทํ าใหเขาทองเที่ยวในประเทศตางๆได ไมจํ าเพาะแตเมืองจีน หากยังครอบคลุมไตหวัน
ฟลปิ ปนส อินโดจีน พมา ศรีลังกา และอินเดียอีกดวย
ชวงเวลาระหวางเดือนกันยายน 2473 ถึงเดือนกรกฎาคม 2474 เปนชวงเวลา
ทีเ่ อ็ดการ สโนว มีโอกาสทองเที่ยวในอาเซียตะวันออกไกลอยางกวางขวาง นอกจากจะรายงาน
ขาวใหแก Consolidated Press แลว เขายังเขียนบทความและรายงานขาวใหแกนิตยสารและ
หนังสือพิมพฉบับอื่นๆอีกดวย เขารวบรวมขอมูลที่ไดจากการทองเที่ยว เพื่อเก็บไวเขียนหนังสือ
ทีเ่ ขาตัง้ ชื่อลวงหนาไวแลววา Journey South of the Cloud แตแทนที่เขาจะกลับไปเขียนหนังสือที่
นิวยอรค เขาเลือกกลับไปนครเซี่ยงไฮ แตแลวชะตากรรมก็ชักจูงใหเขาตองอยูในประเทศจีน
ตอไป โดยที่ Journey South of the Cloud เขียนไมเสร็จ
โรเบิรต เอ็ม. ฟารนสเวิรธ (Robert M. Farnsworth) ศาสตราจารยวิชาภาษา
อังกฤษแหงมหาวิทยาลัยมิสซูรี รวบรวมงานเขียนของเอ็ดการ สโนว ในชวงป 2473-2474 มา
ตีพมิ พเปนหนังสือชื่อ Edgar Snow’s Journey South of the Cloud (University of Missouri
Press, 1991) โดยตัง้ ชือ่ หนังสือเลียนชื่อหนังสือที่เอ็ดการ สโนว ตั้งใจเขียน แตเขียนไมเสร็จนั้น
บทนําและคําอธิบายในหนังสือเลมนี้ชวยใหเราเขาใจชีวิตและความคิดของเอ็ดการ สโนว ในชวง
เวลาดังกลาวอยางดียิ่ง
แตการยอนกลับมานครเซี่ยงไฮ ทําใหเอ็ดการ สโนว มีโอกาสพบเฮเลน ฟอสเตอร
(Helen Foster) ในเวลานัน้ เฮเลนอายุ 24 ป บิดาของเธอเปนทนายความที่ทํางานกับบริษัท
เหมืองแรบริษัทหนึ่งที่เขาไปประกอบธุรกิจในประเทศจีน เฮเลนโดยสารเรือไปเมืองจีน และทอง
เขาสูล านํ
ํ าหวั
้ งปู (Whangpoo River) จนถึงเมืองเซี่ยงไฮ ที่นั่นเธอทํางานเปนเลขานุการ อันเปน
ตําแหนงที่บิดาจัดหาให
ในขณะที่ปารีสเปนที่สุมหัวของนักเขียนและศิลปนนานาชาติในทศวรรษ 2460
พอถึงทศวรรษ 2470 บรรดานักผจญภัยจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาพากันมุงหนาสูประเทศจีน
อารยธรรมอันเกาแกของจีนมีสวนดึงดูดนักผจญภัยหนุมสาวจากทุกมุมโลก คาครองชีพที่คอนขาง
ตํ่า เมือ่ เทียบกับมาตรฐานยุโรปและอเมริกา เกื้อกูลตอการใชชีวิตในการผจญภัยในโลกเกาที่เปน
“ของใหม” ของคนเหลานี้
เฮเลน ฟอสเตอร อยูในกลุมหนุมสาวที่ตองการผจญโลก กอนออกเดินทาง
จากสหรัฐอเมริกา เธอไดอานรายงานขาวเกี่ยวกับเมืองจีนที่เขียนโดยเอ็ดการ สโนว มากอนแลว
เมือ่ เรือมาถึงเซีย่ งไฮ เธอจึงตามหาเอ็ดการ ทั้งสองพบกันใน Chocolate Shop อันเปนรานขาย
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ไอศครีม อีก 16 เดือนตอมา ทั้งคูก็จูงมือเขาสูประตูวิวาห การผจญภัยรวมกันในชวงเวลาอันยาว
นานจึงเริ่มตนขึ้นตั้งแตป 2475
เฮเลนและเอ็ดการเลือกตั้งรกรากในนครปกกิ่ง บานของสามีภรรยาคูนี้อยูใกล
มหาวิทยาลัยเยนชิง (Yenching University) อันเปนสถาบันอุดมศึกษาที่พวกมิชชั่นนารีอเมริกัน
จัดตั้งขึ้น เอ็ดการใชเวลาสวนหนึ่งสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนี้ดวย ทั้งสองเริ่มศึกษาภาษาจีน
อยางจริงจัง พรอมทัง้ สานสัมพันธกับประชาชนและนักเขียนจีน ในจํานวนนี้รวมมาดามซุนยัตเซน
ด ว ย อาชีพ นั ก หนั ง สื อพิ ม พทํ าให เ อ็ด การติดตอสัมพันธกับผูนํ ารัฐบาลจีนมากอนแลว แต
ความสัมพันธใหมที่กอตัวในชวงนี้เปนความสัมพันธกับผูนํานักศึกษา ซึ่งกําลังเคลื่อนไหวตอตาน
การรุกรานของญี่ปุน บรรดาผูนําเหลานี้หลายตอหลายคนกลายมาเปนผูนําสาธารณรัฐประชาชน
จีนในเวลาตอมา
หนังสือเลมแรกของเอ็ดการ สโนว มิใช Journey South of the Cloud หากแต
เปน The Far Eastern Front ซึง่ ตีพมิ พในป 2477 เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงกรณีที่ญี่ปุนยึด
แมนจูเรีย พรอมทั้งเตือนวา สันนิบาตชาติและบรรดาสนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีอยูไมพอเพียง
ทีจ่ ะรักษาระเบียบการเมืองระหวางประเทศ
เมื่อญี่ปุนกรีธาทัพยึดครองแมนจูเรียและดินแดนทางภาคเหนือของจีน เอ็ดการ
สโนว สามารถรายงานขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูภาษาจีนที่มีอยู แมจะไมดีเลิศ ชวยให
เขาไดรับรูความรูสึกของประชาชนชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนผูรักชาติ สงครามในตะวัน
ออกไกลในป 2478 ทําใหเอ็ดการ สโนวถลําลึกเขาไปสูวัฏจักรการเมืองจีนมากขึ้นๆ กําหนดการ
กลับบานเกิดเมืองนอนมิไดถูกกลาวถึงอีกเลย เฮเลนและเอ็ดการรวมเดินขบวนกับเยาวชนจีนผูรัก
ชาติตอตานการรุกรานของญี่ปุน
ความขัดแยงภายในระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน
ทําใหเฮเลนและเอ็ดการเริ่มสนใจศึกษาและติดตามรายงานขาวเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต ซึ่งในป
2479 เป น ที่ รู  จั ก กั น ในชื่ อ “โจรแดง” ในเวลานั้ น โลกตะวั น ตกไม มี ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู  นํ า
พรรคคอมมิวนิสต ทั้งเฮเลนและเอ็ดการตางไดเห็นการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลกกมินตั๋ง
อันมีจอมพลเจียงไคเช็คเปนผูนํา
ในเดือนมิถนุ ายน 2479 เอ็ดการ สโนว ออกเดินทางไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
อันเปนฐานทีม่ นั่ ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และกําลังถูกกองทัพฝายรัฐบาลลอมปราบ
เอ็ดการไดรับคําแนะนําอันดียิ่งจากมาดามซุนยัตเซนกอนออกเดินทาง การสานสายสัมพันธผาน
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มาดามซุน ชวยเกื้อกูลใหเดินทางเขาสูเมืองเปาอัน (Pao-An) อันเปนเมืองหลวงของฝาย
คอมมิวนิสตโดยไมยากเย็นนัก ทั้งนี้ดวยความชวยเหลือของกองทัพแมนจูเรีย ซึ่งเปน “แนวรวม”
ของฝายคอมมิวนิสต
เอ็ดการ สโนว อาศัยอยูในฐานที่มั่นของฝายคอมมิวนิสตถึง 4 เดือน และเดินทาง
กลับนครปกกิ่งในเดือนตุลาคม 2479 ในระหวางนั้น เขามีโอกาสสัมภาษณเหมาเจอะตุง
โจวเอนไหล และผู  นํ าพรรคคนอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ไดเ ห็ น สภาพความเปน อยู ของประชาชนในเขต
คอมมิวนิสต
เอ็ดการ สโนว กลับมานั่งเขียน Red Star Over China ในนครปกกิ่ง ทามกลาง
เสียงปนการตอสูระหวางกองทัพญี่ปุนกับกองทัพจีน หนังสือเลมนี้ตีพิมพครั้งแรกในป 2480 ใน
ประเทศอังกฤษ โดยที่ฉบับภาษาจีนออกสูบรรณาพิภพกอนฉบับภาษาอังกฤษ เอ็ดการ สโนว
กลาวไวในคํานําหนังสือเรื่อง Red China Today (1961) วา Red Star Over China (1937) ฉบับ
ภาษาจีนชวยใหประชาชนชาวจีนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศของเขาเอง
ผูอ า นชาวจีนหลายตอหลายคนกลายมาเปนผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา
เอ็ดการ สโนว มิไดเขียน Red Star Over China (1937) ดวยความเปนกลาง
เขาแลเห็นศักยภาพของฝายคอมมิวนิสตในการเติบใหญทางการเมือง เขาเชื่อวา หากพรรค
คอมมิวนิสตเปนผูนํารัฐบาล จีนจะสามารถตอตานการรุกรานของญี่ปุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวารัฐบาลกกมินตั๋ง ความสําคัญของ Red Star Over China (1937) มิไดอยูที่วา หนังสือ
เลมนี้ชวยใหโลกตะวันตกรูจักเหมาเจอะตุงและพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนเทานั้น หากยัง
อยูท คี่ าทํ
ํ านายที่ถูกตองวา พรรคคอมมิวนิสตจะมีชัยเหนือพรรคกกมินตั๋งอีกดวย
เฮเลน สโนว มิไดปลอยใหสามีเปนผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน
แตเพียงฝายเดียว เธอก็เขียนหนังสือในเรื่องเดียวกันนี้ดวย เฮเลนเดินทางไปพบเหมาเจอะตุง
ทีเ่ มืองหูหนาน (Hunan) อันเปนบานเกิด ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตเสร็จสิ้น “การเดินทาง
ไกล” (The Long March) ระยะทาง 6,000 ไมล เธอใชเวลาตลอดฤดูรอนป 2482 กับเหมา
เจอะตุง และรวบรวมขอมูลสําหรับการเขียน Inside Red China (1939) แตมิไดใชชื่อจริง
เอ็ดการ สโนวขอใหเธอใชนามปากกา เพราะเกรงวาผูอานจะสับสน เธอเลือกใชนามปากกาวา
Nym Wales โดยที่ Nym เปนภาษากรีก แปลวา name สวนตัวเธอเองแมจะถือกําเนิดในมลรัฐ
ยูทาห แตบรรพบุรุษมีเชื้อสายเวลลจากสหราชอาณาจักร การเลือกใชนามปากกา Nym Wales
ก็ดว ยเหตุดังกลาวนี้
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เฮเลนและเอ็ดการ สโนว เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในป 2484 สงครามระหวาง
จีนกับญี่ปุนทวีความรุนแรงตามลํ าดับ ในขณะเดียวกับที่มีสงครามกลางเมืองระหวางพรรค
กกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต โดยที่สงครามอาเซียแปซิฟกกําลังอุบัติขึ้นดวย ภาวะสงคราม
ดังกลาวนี้ทําใหสามีภรรยาคูนี้ตัดสินใจกลับบานเกิด แตยงั คงติดตามขาวคราวอยางใกลชิด
ในชวงสงครามทวีความรุนแรงนี้เอง ความขัดแยงระหวางเฮเลนกับเอ็ดการ สโนว
มีมากขึน้ ไมเปนที่แนชัด การที่เอ็ดการขอรองมิใหเฮเลนใชชื่อจริงสําหรับหนังสือเรื่อง Inside Red
China (1939) สรางความบาดหมางระหวางคนทั้งสองหรือไมเพียงใด เฮเลนเปนคนปราดเปรื่อง
ไมดอยกวาเอ็ดการ แตตองอยูภายใตรมเงาชื่อเสียงของเอ็ดการ ในที่สุดคนทั้งสองตกลงหยาราง
กันในป 2492 อันเปนปที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได เอ็ดการ สโนว แตงงาน
ใหมกับลอยส วีลเลอร (Lois Wheeler) ในหนังสือ Red China Today (1970) สโนวกลาว
ขอบคุณภรรยาที่ตองทั้งทํางานบานและพิมพตนฉบับใหเขา แตก็ไมเปนเหตุใหตองหยาราง “...
because she is a special kind of angel.” ผมเขาใจเอาเองวา เอ็ดการ สโนว เขียนกระแนะ
กระแหนภรรยาคนแรก
เฮเลน ฟอสเตอร ยังคงใชนามปากกา Nym Wales หลังจากแยกทางกับเอ็ดการ
สโนวแลว เธอมีผลงานหนังสือและบทความประมาณ 40 ชิ้น สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีน
ในจํานวนนี้ รวมทั้งหนังสือเรื่อง Red Dust : Autobiographies of Chinese Communists
(1952) เอกสารของเธอที่ขนออกมาจากเมืองจีน รอนแรมกวาครึ่งโลก บัดนี้อยูในความดูแลของ
Hoover Institution ซึง่ เปนประโยชนแกผูสนใจจีนศึกษา นักวิชาการบางคนมีความเห็นวา Inside
Red China (1939) ของเธอดีกวา Red Star Over China (1937) แตเปนเพราะคนทั่วไปไมรูจัก
เฮเลน ฟอสเตอร และ Nym Wales ในขณะที่เอ็ดการ สโนวเปนนักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียง
อีกทั้งมีรายงานขาวและบทความปรากฎในหนังสือพิมพและนิตยสารอยางสมํ่าเสมอ Red Star
Over China (1937) จึงเปนที่รูจักมากกวา Inside Red China (1939)
ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญไดในป 2492 เอ็ดการ
สโนว พยายามกลับไปเยือนประเทศจีน แตไดรับการกีดขวางจากกระทรวงตางประเทศอเมริกันใน
ยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายจอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles)
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ (2496-2502)
รัฐบาลอเมริกันหนุนหลังรัฐบาลพรรคกกมินตัง๋ มาโดยตลอด ซึ่งผูชํานัญการเรื่อง
เมืองจีนจํานวนมากเห็นวา รัฐบาลอเมริกันเลือกแทงมาผิดตัว เนื่องจากมองขามความชั่วรายของ
รัฐบาลเจียงไคเช็ค และมิไดใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิดของประชาชนชาวจีนจํานวนมาก
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ที่เกลียดชังรัฐบาลกกมินตั๋งที่มีแตความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวง ในทัศนะของผูนํ า
อเมริกัน หากพรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได จีนจะกลายเปนพันธมิตรที่แนนแฟน
ของสหภาพโซเวียต ซึ่งเปนภัยแกสันติภาพของโลก รัฐบาลอเมริกันจึงหนุนหลังรัฐบาลเจียงไคเช็ค
อยางสุดจิตสุดใจ ทั้งๆที่เอ็ดการ สโนวไดเสนอบทวิเคราะหชี้ใหเห็นวา พรรคคอมมิวนิสตจีนยาก
ที่จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสหภาพโซเวียต ความรูสึกชาตินิยมอันแรงกลาจะทํ าใหพรรค
คอมมิวนิสตจีนแตกคอกับสหภาพโซเวียต เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอเมริกันประจํา
ประเทศจีนก็มีความเห็นในทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จอหน สจวต เซอรวิส (John
Stewart Service) และจอหน แพตตัน เดวีส (John Paton Davies) นายพลโจเซฟ สติลเวลล
(Joseph Stilwell) ผูบัญชาการกองทหารอเมริกันประจําประเทศจีน ก็มคี วามเห็นเดียวกันดวย
การแทงมาผิดตัวของรัฐบาลอเมริกันนับเปนเหตุสําคัญที่ทําใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีน
แตพวกขวาจัดกลาวหาวา เหตุที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีนก็เปนเพราะวา
รัฐบาลอเมริกันมิไดหนุนชวยรัฐบาลเจียงไคเช็คมากพอ อีกทั้งเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
ประจํ าประเทศจีน รวมทั้งนายพลสติลเวลลเอียงขางฝายคอมมิวนิสต เมื่อวุฒิสมาชิกโจเซฟ
แม็กคารธี (Joseph McCarthy, 1909-1957) แหงมลรัฐวิสคอนซินกลาวหาในเดือนกุมภาพันธ
2493 วา มีคอมมิวนิสต 205 ในกระทรวงการตางประเทศ การ ‘กวาดลาง’ คอมมิวนิสต จึง
เกิดขึน้ อยางเปนขบวนการ ซึ่งรูจักกันในเวลาตอมาในชื่อ ลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ไมตอง
สงสัยเลยวา จอหน สจวต เซอรวิส และจอหน แพตตัน เดวีส จะไมถูกกวาดลาง บรรดาผูสื่อขาว
อเมริกนั ทีเ่ คยทํางานในประเทศจีนก็พลอยถูกหางเครื่อง ในจํานวนนี้รวมเอ็ดการ สโนว ฮาโรลด
ไอแซ็กส (Harold Isaacs) ธีโอดอร ไวท (Theodore H. White) และอีริก เซวาไรด (Eric Sevareid)
นักศึกษาเรือ่ งเมืองจีน ดังเชนจอหน แฟรแบงก (John K. Fairbank) ก็มิไดรับยกเวน แฟรแบงกอยู
เมืองจีนในชวงเวลาไลเลี่ยกับเอ็ดการ สโนว และเปนผูเขียนบทนํา Red Star Over China ในฉบับ
ทีต่ ีพิมพในป 2504
อยางไรก็ตาม เปนทีเ่ ขาใจกันวา เอ็ดการ สโนวมิไดรับผลกระทบจากลัทธิ
แม็กคารธีมากนัก แตการเดินทางไปเมืองจีนมิอาจกระทําไดในชวงที่ลัทธิแม็กคารธีมีอิทธิพลและ
มีการปายสีและกลาวหา “ความไมเปนอเมริกัน” อยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม เมื่อลัทธิ
แม็กคารธสี นิ้ ลมปราณ เอ็ดการ สโนว ก็มีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศจีน ในป 2503 คราวนี้
ภายใตรัฐบาลคอมมิวนิสต The Other Side of the River (1961) เปนผลงานที่ไดจากการ
เดินทางครัง้ นี้ สโนวเลาไวในบทนําถึงความทุลักทุเลกวาที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง หนังสือเลมนี้
มีการแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา และเปลี่ยนชื่อเปน Red China Today (1970) โดยที่มีบทนํา
วาดวย China in the 1970s
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เอ็ดการ สโนว มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองจีนอีกหลายครั้ง ในการเยือนในป
2511 เขามีโอกาสยืนเคียงขางเหมาเจอะตุง ในการตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสวันชาติ
นับเปนเกียรติที่ไดรับอยางสูง แตนัยสําคัญยิ่งกวาก็คือ การปรับทาทีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีม่ ตี อ สหรัฐอเมริกา เฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) สารภาพในภายหลังวา ผูนําอเมริกัน
เวลานัน้ ตีความการยกยองเอ็ดการ สโนว ไมออก
หนังสือเลมสุดทายของเอ็ดการ สโนว ก็คือ The Long Revolution (1971) แลว
เขาก็ถงึ แกกรรมเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2514 นายกรัฐมนตรีโจวเอนไหลกลาวยกยองวา เอ็ดการ
สโนว เ ป น ตั ว อย า งของมิ ตรภาพอันจริงใจระหวางประชาชนชาวอเมริกันกับประชาชนชาวจีน
หลังจากนั้นเพียง 2 เดือนเศษ การทูตปงปองระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็อุบัติขึ้น เอ็ดการ สโนว มิไดมีชีวิตยืนยาวพอที่จะไดเห็นการฟนสัมพันธภาพระหวางประเทศ
ทัง้ สอง
เฮเลน ฟอสเตอรมีชีวิตสืบตอมาอีกเกือบ 25 ป และถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2540 กอนที่เธอจะถึงแกกรรม รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยกยองใหเธอเปน
Friendship Ambassador นับเปนการยกยองอันหาที่เปรียบมิได การจากไปของเฮเลนไมเพียงแต
เปนการจากไปของ Nym Wales เทานั้น หากยังเปนการปดฉากอันยิ่งใหญของ Red Star Over
China (1937) และ Inside Red China (1939) อีกดวย

