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Red Star Over China ถึงวาระแซยิด

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

และแลววาระแซยิดของ Red Star Over China ก็มาถึง !

ไมนาเชื่อวา เวลาผานไปอยางรวดเร็วถึงปานนี้ ผมตองกลับไปฟนความจํ า 
เกี่ยวกับหนังสือสํ าคัญเลมนี้  และกลับไปอานบทความเรื่อง “ดาวแดงเหนือเมืองจีน” ของธเนศ 
อาภรณสุวรรณ  ซึ่งตีพิมพในวารสาร สังคมศาสตรปริทัศน  (มกราคม  2516) อีกครั้งหนึ่ง

Red Star Over China เปนหนังสือเลมแรกที่ชวยใหโลกภายนอกรูจักพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และบรรดาผูนํ าพรรคคนสํ าคัญ โดยเฉพาะเหมาเจอะตุง ผูเขียนเปน
นักหนังสือพิมพชาวอเมริกัน ชื่อ เอ็ดการ สโนว (Edgar Snow, 1905-1972) ผูซึ่งดํ ารงอาชีพ 
นักหนังสือพิมพเพราะชะตากรรมชักพา

เอ็ดการ สโนว มิไดต้ังใจประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ หากแตตองการเปน 
นักโฆษณา  แตแลวเมื่อผิดหวังจากงานโฆษณา  สโนวจึงตัดสินใจเดินทางรอบโลกในป 2471  
เมื่อเดินทางไปถึงเมืองเซี่ยงไฮ เขาตองทํ างานในตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาของ
นิตยสาร China Weekly Review เพื่อหารายไดสํ าหรับการทองเที่ยว  แตแลวก็ถลํ าลึกไปเปน 
นักขาว ในชั้นแรก ความผูกพันที่เขามีตอเมืองจีนยังไมมี ทั้งเขาก็ไมมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมจีน การทํ าหนาที่นักขาวตัวแทนทํ าใหสโนวไดเห็นชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ชาวจีน รวมตลอดจนไดพานพบทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นซึ่งสรางความทุกขเข็ญแกประชาชนอยางสุด
พรรณนา สโนวไดเห็นอาการความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพรรคกกมินตั๋ง  
และไดรับทราบพฤติกรรมของ ‘โจรแดง’ อันเปนชื่อที่ฝายรัฐบาลเรียกกองทัพแดงของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีน

เอ็ดการ สโนว แตงงานกับเฮเลน ฟอสเตอร (Helen Foster, 1907-1997) ในป 
2475  ทั้งสองเริ่มมีความผูกพันกับเมืองจีน  และเลือกตั้งบานเรือนในนครปกกิ่ง  โดยที่เร่ิมเรียน
ภาษาจีนอยางจริงจังดวย ทั้งสองเขาไปพัวพันกับขบวนการนักศึกษาซึ่งกํ าลังรณรงคตอตาน 
การรุกรานของญี่ปุน  ยิ่งนานวันทั้งสองยิ่งมีจุดยืนแตกตางจากพรรคกกมินตั๋ง
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แทที่จริงแลว เอ็ดการ สโนวเร่ิมรายงานขาวเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตแหง 
ประเทศจีนกอนการแตงงานเสียอีก  บทความของสโนวซึ่งตีพิมพในนิตยสาร Current History  
ในป 2473 นับเปนประจักษพยานของความขอนี้ บทความดังกลาวกลาวถึงการรุกคืบของกองทัพ
แดงในประเทศจีน จากการศึกษาของศาสตรจารยโรเบิรต ฟารนสเวิรธ(Robert M. Farnsworth) 
แหงมหาวิทยาลัยมิสซูริ  อันเปนสํ านักตักศิลาของเอ็ดการ สโนว พบวา สโนวแสดงความคิดเห็น 
ในบทความดังกลาววา กองทัพแดงอาจมีชัยเหนือรัฐบาลพรรคกกมินตั๋ง หากแตบรรณาธิการ 
Current History ตัดทอนขอความดังกลาวทิ้งไป (ดูบทนํ าหนังสือ Edgar Snow’s Journey South 
of the Clouds. University of Missouri Press, 1991)

ในเดือนมิถุนายน  2479  เอ็ดการ สโนวเร่ิมเดินทางไปเมืองเปาอัน (Pao An)  
อันเปนฐานที่มั่นของกองทัพแดงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ การเดินทางครั้งนี้ไดรับความ 
ชวยเหลือเกื้อกูลจากมาดามซุนยัตเซน ซึ่งเอนเอียงอยูขางกองทัพแดง สโนวจึงไดรับการตอนรับ
จากผู นํ าพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนอยางดียิ่ง เขาใชชีวิตอยู ในฐานที่มั่นของฝาย
คอมมิวนิสตถึง 4 เดือน มีโอกาสสัมภาษณเหมาเจอะตุง โจวเอนไล และผูนํ าพรรคคนอื่นๆ  
มีโอกาสคลุกคลีกับทหารแดง และศึกษากฎระเบียบของกองทัพแดง มีโอกาสศึกษาชีวิตความ 
เปนอยูของประชาชนในเขตการปกครองของฝายคอมมิวนิสต รวมตลอดจนศึกษาวิธีการจัด
ระเบียบการปกครองของฝายคอมมิวนิสต

สโนวเดินทางกลับนครปกกิ่งในเดือนตุลาคม 2479 และเริ่มลงมือเขียน Red Star 
Over China จากบันทึกขอมูลที่รวบรวมมาตลอดระยะเวลา 4 เดือนนั้น ในเวลานั้นญี่ปุนกํ าลัง
กรีธาทัพยึดดินแดงของประเทศจีน หนังสือเลมนี้จึงเขียนขึ้นในภาวะสงคราม สโนวเลาวา  
ในขณะที่เขานั่งเขียนตนฉบับอยูนั้น เสียงปนและการตอสูนอกกํ าแพงเมืองจีนปรากฏอยูตลอด
เวลา

Red Star Over China ฉบับภาษาจีนตีพิมพในป 2480 กอนฉบับภาษาอังกฤษ  
ผมไมมีขอมูลที่แนชัดวา ใครเปนผูแปลตนฉบับเปนภาษาจีน ผมทราบจากขอเขียนของสโนว 
ในที่ตางๆวา สโนวมิไดมีความรูภาษาจีนดีพอที่จะเขียนตนฉบับภาษาจีนเอง แตสโนวก็มีเพื่อน 
นักเขียนและปญญาชนจํ านวนมาก มิหนํ าซํ้ ายังมีสายสัมพันธกับผูนํ านักศึกษาอีกดวย จึงมิใช 
เร่ืองนาประหลาดใจหากมีผูชวยสโนวจัดทํ าตนฉบับภาษาจีน ประชาชนชาวจีนเองก็มิไดมีขาวสาร
ที่สมบูรณเกี่ยวกับกองทัพแดง  เมื่อ Red Star Over China ฉบับภาษาจีนออกสูตลาด จึงมี 
ผูสนใจอานพอสมควร  สโนวกลาวในบทนํ า The Other Side of the River (1961) วา ในบรรดา 
ผูอานหนังสือเลมนั้น สวนหนึ่งเปนเยาวชน ซึ่งในเวลาตอมาเปนผูนํ ารุนที่สองและสามของ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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Red Star Over China ฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ  
ในป 2480  โดยสํ านักพิมพ Gollancz ซึ่งมีชื่อเสียงในการตีพิมพหนังสือฝายซาย  ในปตอมา 
จึงจัดพิมพโดยสํ านักพิมพ Random House ในสหรัฐอเมริกา สโนวเลาวา เนื่องจากการจัดพิมพ
หนังสือนี้กระทํ าในขณะที่มีสงครามในประเทศจีน เขาจึงไมมีโอกาสตรวจปรูฟหนังสือ ในประการ
สํ าคัญเขาไมมีโอกาสตรวจสอบขอมูลและชื่อที่ถูกตองของบรรดาผูนํ าฝายคอมมิวนิสต เพราะ 
เขาไมสามารถจดชื่อคนเหลานั้นเปนตัวอักษรจีน ประกอบกับความจํ ากัดของเอกสารขอมูล  
ทํ าใหมิอาจตรวจสอบได    Red Star Over China ฉบับพิมพคร้ังแรกจึงสะกดชื่อบุคคลตางๆอยาง
ผิดพลาดและลักลั่น

เอ็ดการ สโนวเดินทางไปพบเหมาเจอะตุงในฐานที่มั่นทางภาคตะวันตก 
เฉียงเหนือเปนครั้งที่สองในป 2482 เวลานั้นกองทัพกกมินตั๋งกํ าลังลอมปราบกองทัพแดง 
อยางหนัก  สองปตอมา  สโนวเขียนหนังสือเร่ือง The Battle for Asia (1941) ซึ่งกลาวถึงการ 
ขยายวงไพบูลยของญี่ปุน และสงครามระหวางจีนกับญ่ีปุน โดยที่มีเนื้อหาสวนหนึ่งกลาวถึง 
การเติบโตของกองทัพแดงระหวางป 2480-2484

เมื่อมีการจัดพิมพ Red Star Over China ฉบับ Modern Library Edition  
ในป 2487  สโนวเขียนปจฉิมลิขิตป 2487 (Epilogue 1944) โดยกลาวในตอนทายวา  กองทัพ 
เยาวชนอันนอยนิดซึ่งโบกธงแดงเหนือเขาชิงกังชานในป 2471 ไดเติบใหญเปนขบวนการแหงชาติ 
จนกลายมาเปนกระบอกเสียงของประชาชนชาวจีนจํ านวนมากอยางมิอาจปฏิเสธได

เอ็ดการ สโนว แกไขเพิ่มเติม Red Star Over China ในการจัดพิมพป 2511  
โดยสํ านักพิมพ Grove Press แหงสหรัฐอเมริกา  โดยที่สํ านักพิมพ Gollancz เปนผูจัดพิมพ 
ในอังกฤษในปตอมา สโนวตัดทอนเนื้อหาบางสวนที่ปรากฏในฉบับการตีพิมพคร้ังแรก และแกไข
การสะกดชื่อคนจีนใหถูกตอง ในประการสํ าคัญ สโนวเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนที่เปนลํ าดับ 
เหตุการณการปฏิวัติในประเทศจีนตลอดชวงเวลา 125 ป (พ.ศ. 2383-2511) การเพิ่มเติมเชิงอรรถ
โดยอาศัยงานวิชาการและขอมูลที่มีเพิ่มเติมในภายหลัง และการจัดทํ าบันทึกประวัติบุคคล 
(Biographical Notes)  การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวนี้ชวยใหหนังสือมีเนื้อหาที่สมบูรณข้ึน

เอ็ดการ สโนว ออกจากประเทศจีนในป 2484 หลังจากที่ใชชีวิตอยูถึง 13 ป  
เร่ิมตนจากความไมต้ังใจและไมมีความรูสึกผูกพันกลายมาเปนความผูกพันอันลํ้ าลึก สโนวเขียน 
อัตชีวประวัติใน Journey to the Beginning (1958) เลาเรื่องราวเหลานี้
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ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 สโนวไมมี
โอกาสกลับไปเยือนประเทศจีน เนื่องจากนโยบายการตอตานรัฐบาลจีนคอมมิวนิสตของสหรัฐ
อเมริกา  และอิทธิพลของลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism)  จวบจนป 2503 จึงมีโอกาสเยือน 
ประเทศจีนภายใตรัฐบาลคอมมิวนิสต และไดกลับไปเยือนอีกหลายตอหลายครั้ง โดยที่ไดเขียน
หนังสือเกี่ยวกับเมืองจีนอีกหลายเลม

เอ็ดการ สโนวมิใชชาวอเมริกันคนเดียวในชวงทศวรรษ 2470 และทศวรรษ 2480 
ที่เอนเอียงเขาขางฝายคอมมิวนิสต เพื่อนนักหนังสือพิมพอเมริกันที่ประจํ าอยูในประเทศจีนตาง 
ไดเห็นความชั่วรายของรัฐบาลเจียงไคเช็ค  ไมวาจะเปนอีริก เซวาไรด (Eric Sevareid)  ฮาโรลด  
ไอแซ็กส (Harold Isaacs)  และธีโอดอร ไวท (Theodore White)  ขารัฐการอเมริกัน  ดังเชน 
จอหน แพตตัน เดวีส (John Paton Davies)  และจอหน สจวต เซอรวิส (John Stewart Service) 
แหงกระทรวงการตางประเทศ  รวมตลอดจนนายพลโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell) ผูบัญชา
การกองทหารอเมริกันประจํ าประเทศจีนตางไมเห็นดวยกับนโยบายหนุนชวยรัฐบาลกกมินตั๋ง       
บทวิเคราะหสถานการณในประเทศจีนที่จอหน สจวต เซอรวิส รายงานตอกระทรวงการตาง
ประเทศ Joseph W. Esherick รวบรวมตีพิมพไวในหนังสือชื่อ Lost Chance in China (1974) 
สวนบทบาทของนายพลสติลเวลล ศึกษาไดจากงานของ Barbara W. Tuchman เร่ือง Stilwell 
and the American Experience in China, 1911-1945 (1972)

งานเขียนเรือ่งเมืองจีนของเอ็ดการ สโนวไดรับการวิพากษวิจารณวาไมมี 
ความเปนกลาง แมผูเขียนมิไดเปนคอมมิวนิสต แตมีจุดยืนเห็นใจฝายคอมมิวนิสต ในแงนี้  
บทวิพากษเอ็ดการ สโนว มิไดแตกตางจากบทวิพากษฮันซูหยิน (Han Suyin) อัตชีวประวัติของ 
ฮันซูหยิน ซึ่งเขียนรอยเขากับประวัติศาสตรการปฏิวัติในประเทศจีนในหนังสือชุด China 
Autobiography History อันประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก The Crippled Tree (1965),  
A Mortal Flower (1966) และ Birdless Summer (1968) ถูกวิพากษวิจารณวาตัดสิน 
ประวัติศาสตรดวยความลํ าเอียง บทวิพากษนี้ยังปรากฏตอมา เมื่อฮันซูหยินเขียนชีวประวัติ 
เหมาเจอะตุงในหนังสือชุด Mao Tse Tung and the Chinese Revolution อันประกอบดวย
หนังสือ 2 เลม ไดแก The Morning Deluge : 1893-1953 (1972) และ Wind in the Tower : 
1949-1976 (1972) ทายที่สุด Eldest Son : Zhou Enlai and the Making of Modern China 
1898-1976 (1995) ก็ไดรับการวิพากษวาใชขอมูลขางเดียวเฉกเชนเดียวกัน

หาก Red Star Over China ออกสูบรรณพิภพในทศวรรษ 2530 เอ็ดการ  
สโนว คงตองเผชิญคํ าวิพากษวิจารณเปนอันมาก เพราะบัดนี้มีหนังสือที่เขียนถึงดานที่ ‘ชั่วราย’ 
ของเหมาเจอะตุงเปนอันมาก รวมทั้งบันทึกความทรงจํ าของแพทยประจํ าตัวของเหมาเจอะตุงเอง 
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คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา  เราจะเชื่อถือขอเขียนเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด  หาก Red Star Over 
China ถูกตั้งขอกังขาได  หนังสือเหลานี้ก็ควรไดรับการตั้งขอกังขาเฉกเชนเดียวกัน  ทายที่สุด  
หากเราเชื่อวา ความเปน ‘เทพ’ ของเหมาเจอะตุงเกิดจากการเสกสรรคของพรรคคอมมิวนิสต  
จะใหเชื่อโดยสนิทใจไดอยางไรวา  ความเปน ‘ซาตาน’ ของเหมาเจอะตุงมิไดเกิดจากการปนแตง
ของพรรคคอมมิวนิสตในยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงเรืองอํ านาจ

ขอที่นักประวัติศาสตรมิอาจปฏิเสธได ก็คือ การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต 
แหงประเทศจีนประสบความสํ าเร็จภายใตการนํ าของเหมาเจอะตุง และการนํ าที่มีประสิทธิผล 
เกิดจากความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และการคาดการณไดอยางถูกตองแมนยํ าของ
เหมาเจอะตุง  Red Star Over China  พยายามบอกกลาวผูอานในประเด็นเหลานี้

ฐานะทางประวัติศาสตรของ Red Star Over China (1937) มิไดแตกตางจาก 
Ten Days That Shook the World (1919) และ Hiroshima (1946)

Ten Days That Shook the World (1919) เอียงขางคอมมิวนิสตรัสเซีย   
ดุจเดียวกับที่ Red Star Over China (1937) เอียงขางคอมมิวนิสตจีน  จอหน รีด (John  
Reed, 1887-1920) ผูแตงและหลุยส ไบรแอนต (Louise Bryant) ภรรยาอยูในนครเปโตรกราด 
(Petroorad ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน Leningrad ชั่วระยะเวลาหนึ่ง) ในฤดูใบไมรวงป 2460 ขณะที่ 
พรรคบอลเชวิกสกํ าลังปฏิวัติและยึดกุมอํ านาจรัฐได รีดตางจากสโนวในขอที่เปนนักหนังสือพิมพ
หัวเอียงซายรวมเคลื่อนไหวในขบวนการสังคมนิยม มีความสัมพันธสวนบุคคลกับเลนิน และ 
ใชชีวิตบั้นปลายในรัสเซียจวบจนถึงแกกรรม มิไยตองกลาววา เลนินถึงกับเขียนคํ านํ าให Ten 
Days That Shook the World ในภายหลัง

Hiroshima (1946) เหมือนกับ Ten Days That Shook the World (1919) และ 
Red Star Over China (1937) ในขอเขียนที่เปนหนังสือที่เลาประสบการณของผูเขียน จอหน  
ริชารด เฮอรซีย (John Richard Hersey, 1914-   ) เลาเรื่องราวของชาวนครฮิโรชิมา ที่ประสบ 
ภัยพิบัติจากระเบิดปรมาณู ความแตกตางสํ าคัญอยูที่วา Hiroshima (1946) เปนหนังสือวาดวย
สงครามกับมนุษยธรรม อันเจือปนดวยอุดมการณทางการเมืองแตเพียงสวนนอย


