
จากเอ็ดการ สโนว ถึง นิมเวลล*

มรณกรรมของนิม เวลส (Nym Wales) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2540 นับเปนการ 
ปดฉาก ‘ดาวแดงเหนือเมืองจีน’ (Red Star Over China) โดยสิ้นเชิง เพราะบัดนี้บรรดาผูมีสวน 
รูเหน็และตระหนักถึงประกายอันเจิดจาของ ‘ดาวแดง’ ในทศวรรษ 2470 ลวนอํ าลาจากมนุษยโลก
แลวทั้งสิ้น

นมิ เวลส เปนนามปากกาของเฮเลน ฟอสเตอร สโนว (Helen Foster Snow, 1907-
1997) ภรรยาของเอ็ดการ สโนว (Edgar Snow, 1905-1972) นกัหนังสือพิมพอเมริกันผูเจาะขาว
สงครามกลางเมืองในประเทศจีน และติดตาม ‘กองทัพแดง’ จนมีโอกาสสัมภาษณเหมาเจอะตุง  
โจวเอนไล และผูนํ าคนอื่นๆ ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ทั้งสองรวมทุกขรวมสุขและ
รวมผจญภัยในการรายงานขาวเพื่อใหโลกภายนอกไดรับทราบความเปนไปใน‘กองทัพแดง’ และ
สงครามกลางเมืองในประเทศนั้น ผลงานการรายงานขาวดังกลาวนี้ทํ าใหเอ็ดการ สโนว กลายเปน
นักหนังสือพิมพที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยกยองวาเปน ‘ผูเชี่ยวชาญ’ เร่ืองเมืองจีน ในขณะที่เฮเลน 
ผูภรรยาไมเปนที่รูจักกันมากนัก

เอ็ดการ สโนว เกิดที่เมืองแคนซัส (Kansas City) มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในป พ.ศ.2448 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Missuouri เขาสนใจที่จะ
ท ํางานดานการโฆษณา จึงตามโฮเวิรด สโนว (Howard Snow) ผูเปนพี่ไปมหานครนวิยอรค และเริ่ม
ทํ างานกับ Medley Scovil Advertising Company ในเดอืนกันยายน 2467 ในระหวางนั้นสมัครเรียน
วชิาการโฆษณาใน Columbia University School of Journalism ในตอนกลางคืน แตเรียนไมจบ  
ทายทีสุ่ดจึงตัดสินใจลาพักงานหนึ่งปเพื่อไปศึกษาใน University of Missouri School of Journalism
แลวกลับไปทํ างานในบริษัทเดิม เมื่อบริษัทไมปรับตํ าแหนงและเงินเดือนใหเขา เอ็ดการจึงลาออก
จากงานในเดือนกุมภาพันธ 2471 แลวตัดสินใจเดินทางรอบโลก การตัดสินใจครั้งนี้สวนหนึ่งเปน
เพราะเขาไมตองการใชชีวิตจมอยูกับงานโฆษณาอีกตอไป อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวาในสวนลึกของ
หวัใจ เขาตองการเปนนักเขียน

เอ็ดการ สโนว ไดรับจดหมายแนะนํ าตัวจากศาสตราจารยวอลเตอร วิลเลียมส 
(Walter Williams) คณบดคีณะวารสารศาสตรแหงมหาวิทยาลัยมสิซรีู อันเปนเหตุใหเขาไดรูจักกับ
โธมัส แฟรง กลิน แฟรแฟกซ มิลลารด (Thomas Franklin Fairfax Millard) และ เจ.บี. พาวเวลล 
                                                          
* ตีพิมพครั้งแรกใน นิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือน เมษายน 2540
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(J.B. Powell) ซ่ึงเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมิสซูรีดวยกันทั้งคู มิลลารดเคยเปนเจาของและ
บรรณาธิการนิตยสาร China Weekly Review ซ่ึงออกในนครเซี่ยงไฮ  นติยสารนี้ตอมาตกเปนของ
พาวเวลล

เอ็ดการ สโนว เดินทางมาถึงนครเซีย่งไฮในเดือนกรกฎาคม 2471 เขาไมมีความรู
เร่ืองเมืองจีนเลย ไมมีความรูแมแตประวัติศาสตรและวฒันธรรม อีกทั้งเมืองจีนก็มิใชจุดหมายปลาย
ทางของเขา เขาตองการทองไปในโลกกวาง เพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยว แตแลวเขาก็ได
งานในตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาในนิตยสาร China Weekly Review มิลลารดและ 
พาวเวลล ศิษยรวมสํ านักกลายเปนผูอุปถัมภของเขา และกอใหเกิดวงไพบูลย ‘The Missouri Mafia’
ในนครเซีย่งไฮนัน้เอง มหาวิทยาลัยมิสซูรีเปนมหาวิทยาลัยอเมริกันแหงแรกที่เปดสอนวิชาวารสาร
ศาสตร ศษิยเกาของมหาวิทยาลัยนี้จึงกระจัดกระจายเปนนักขาวและนักหนังสือพิมพทั่วโลก

ความจํ าเปนในการหารายไดสํ าหรับการใชจายในการเดินทางทองโลก ทํ าให 
เอ็ดการ สโนว ยอมรับตํ าแหนงผูชวยผูจัดการฝายการโฆษณาของ China Weekly Review จดหมายที่
เขาเขยีนถึงมารดาในชวงนี้ยังคงกลาวถึงการลาจากเมืองจีนในเวลาไมชา แตชะตากรรมทํ าใหเขาใช
ชีวิตจมปลักอยูในเมืองจีน และถลํ าลึกตามลํ าดับ จากงานดานการโฆษณา เอ็ดการเร่ิมกาวสูงาน 
นกัขาว เมื่อพาวเวลลติดภารกิจสํ าคัญ เอ็ดการจะถูกสงไปทํ าขาวแทน ซ่ึงกลายเปนจุดเปลี่ยนผันแหง
ชีวติทีสํ่ าคัญ เขามีโอกาสเดินทางโดยรถไฟไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแมนจูเรีย ไดเห็น
ชีวิตความเปนอยู ของประชาชน และไดเผชิญภาวะทุพภิกขภัยที่กํ าลังเกิดขึ้น ในหนังสือ 
อัตชีวประวัติของเขา Journey to the Beginning (1958) เอ็ดการ สโนว เร่ิมตอบคํ าถามวา ทํ าไมเมือง
จนีจึงเริ่มมีความหมายสํ าหรับเขา

ในป 2472 เอ็ดการ สโนว ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยบรรณาธิการ China Weekly 
Review พรอมกันนั้นก็เปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพ The Chicago Tribune สํ าหรับเขตจีนใตดวย ใน
ขณะที่พาวเวลล ซ่ึงรายงานขาวใหหนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้ ถูกสงไปรายงานขาวในแมนจูเรีย 
นบัเปนความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่การงานครั้งสํ าคัญ กํ าหนดการลาจากเมืองจีนถูกเลื่อนออก
ไปเรื่อยๆ กระนั้นก็ตาม เขายังคงถวิลหาการเดินทางทองเที่ยว เมื่อมีสํ านักขาวแหงใหมกอตั้งขึ้น 
ในป 2473 คือ Consolidated Press เอ็ดการ สโนว จึงเปลี่ยนงาน เพราะงานใหมทํ าใหเขาทองเที่ยว
ในประเทศตางๆได ไมจํ าเพาะแตเมืองจีน หากยังครอบคลุมไตหวัน ฟลิปปนส อินโดจีน พมา  
ศรีลังกา และอินเดียอีกดวย

ชวงเวลาระหวางเดือนกันยายน 2473 เดือนกรกฎาคม 2474 เปนชวงเวลาที่เอ็ดการ 
สโนวมีโอกาสทองเที่ยวในอาเซียตะวันออกไกลอยางกวางขวาง นอกจากจะรายงานขาวใหแก 
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Consolidated Press แลว เขายงัเขียนบทความและรายงานขาวใหแกนิตยสารและหนังสือพิมพฉบับ
อ่ืนๆอกีดวย เขารวบรวมขอมูลที่ไดจากการทองเที่ยวเพื่อเก็บไวเขียนหนังสือที่เขาตั้งชื่อลวงหนาไว
แลววา Journey South of the Cloud แตแทนที่เขาจะกลับไปเขียนหนังสือที่นวิยอรค เขาเลือกกลับ
ไปนครเซีย่งไฮ แตแลวชะตากรรมก็ชักจูงใหเขาตองอยูในประเทศจีนตอไป โดยที่ Journey South 
of the Cloud เขียนไมเสร็จ

โรเบรต เอ็ม. ฟารนสเวิรธ (Robert M. Farnsworth) ศาสตราจารยวิชาภาษาอังกฤษ
แหงมหาวิทยาลัยมสิซูรี รวบรวมงานเขียนของเอ็ดการ สโนว ในชวงป 2473-2474 มาตีพิมพเปน
หนังสือช่ือ Edgar Snow’s Journey South of the Cloud (University of Missouri Press, 1991) โดยตั้ง
ช่ือหนังสือเลียนชื่อหนังสือที่เอ็ดการ สโนว ตัง้ใจเขียน แตเขียนไมเสร็จนั้น บทนํ าและคํ าอธิบายใน
หนงัสอืเลมนี้ชวยใหเราเขาใจชีวิตและความคิดของเอ็ดการ สโนว ในชวงเวลาดังกลาวอยางดียิ่ง

แตการยอนกลับมานครเซี่ยงไฮ ทํ าใหเอ็ดการ สโนว มีโอกาสพบเฮเลน ฟอสเตอร 
(Helen Foster) ในเวลานั้นเฮเลนอายุ 24 ป บิดาของเธอเปนทนายความที่ทํ างานกับบริษัทเหมืองแร
บริษัทหนึ่งที่เขาไปประกอบธุรกิจในประเทศจีน เฮเลนโดยสารเรือไปเมืองจีนและทองเขาสูลํ านํ้ า
หวังปู (Whangpoo River) จนถึงเมืองเซีย่งไฮ ที่นั่นเธอทํ างานเปนเลขานุการ อันเปนตํ าแหนงที่บิดา
จดัหาให

ในขณะที่ปารีสเปนที่สุมหัวของนักเขียนและศิลปนนานาชาติในทศวรรษ 2460 
พอถึงทศวรรษ 2470 บรรดานักผจญภัยจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาพากันมุงหนาสูประเทศจีน 
อารยธรรมอันเกาแกของจีนมีสวนดึงดูดนักผจญภัยหนุมสาวจากทุกมุมโลก คาครองชีพที่คอนขาง
ตํ่ า เมื่อเทียบกับมาตรฐานยุโรปและอเมริกา เกื้อกูลตอการใชชีวิตในการผจญภัยในโลกเกาที่เปน 
‘ของใหม’ ของคนเหลานี้

เฮเลน ฟอสเตอร อยูในกลุมหนุมสาวที่ตองการผจญโลก กอนออกเดินทางจาก
สหรัฐอเมริกา เธอไดอานรายงานขาวเกี่ยวกับเมืองจีนที่เขียนโดยเอ็ดการ สโนว มากอนแลว เมื่อเรือ
มาถึงเซี่ยงไฮ เธอจึงตามหาเอ็ดการ ทั้งสองพบกันใน Chocolate Shop อันเปนรานขายไอศครีม  
อีก 16 เดอืนตอมาทั้งคูก็จูงมือเขาสูประตูวิวาห การผจญภัยรวมกันในชวงเวลาอันยาวนายจึงเริ่มตน
ขึ้นตั้งแตป 2475

เฮเลนและเอ็ดการเลือกตั้งรกรากในนครปกกิ่ง บานของสามีภรรยาคูนี้อยูใกล
มหาวิทยาลัยเยนซิง (Yenching University) อันเปนสถานอุดมศึกษาที่พวกมชิช่ันนารีอเมริกันจัดตั้ง
ขึ้น เอ็ดการใชเวลาสวนหนึ่งสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนี้ดวย ทั้งสองเริ่มศึกษาภาษาจีนอยางจริง
จัง พรอมทั้งสานสัมพันธกับประชาชนและนักเขียนจีน ในจํ านวนนี้รวมมาดามซุนยัตเซนดวย 
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อาชีพนักหนังสือพิมพทํ าใหเอ็ดการติดตอสัมพันธกับผูนํ ารัฐบาลจีนมากอนแลว แตความสัมพันธ
ใหมทีก่อตัวในชวงนี้เปนความสัมพันธกับผูนํ านักศึกษา ซ่ึงกํ าลังเคลื่อนไหวตอตานการรุกรานของ
ญ่ีปุน บรรดาผูนํ าเหลานี้หลายตอหลายคนกลายมาเปนผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา

หนังสือเลมแรกของเอ็ดการ สโนว มิใช Journey South of the Cloud หากแตเปน 
The Far Eastern Front ซ่ึงตพีมิพในป 2477 เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงกรณีที่ญ่ีปุนยึดแมนจูเรีย 
พรอมทั้งเตือนวา สันนิบาตชาติและบรรดาสนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีอยูไมเพียงพอที่จะรักษา
ระเบียบการเมืองระหวางประเทศ

เมื่อญ่ีปุนกรีฑาทัพยึดครองแมนจูเรียและดินแดนทางภาคเหนือของจีน เอ็ดการ 
สโนว สามารถรายงานขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูภาษาจีนที่มีอยู แมจะไมดีเลิศ ชวยใหเขา
ไดรับรูความรูสึกของประชาชนชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนผูรักชาติ สงครามในตะวันออก
ไกลในป 2478 ทํ าใหเอ็ดการ สโนว ถลํ าลึกเขาไปสูวฏัจกัรการเมืองจีนมากขึ้นๆ กํ าหนดการกลับ
บานเกิดเมืองนอกมิไดถูกกลาวถึงอีกเลย เฮเลนและเอ็ดการรวมเดินขบวนกับเยาวชนจีนผูรักชาติ
ตอตานการรุกรานของญี่ปุน

ความขัดแยงภายในระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน  
ทํ าใหเฮเลนและเอ็ดการเร่ิมสนใจศึกษาและติดตามรายงานขาวเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต ซ่ึงในป 
2479 เปนที่รู จักกันในชื่อ ‘โจรแดง’ ในเวลานั้นโลกตะวันตกไมมีขอมูลเกี่ยวกับผูนํ าพรรค
คอมมวินสิต ทั้งเฮเลนและเอ็ดการตางไดเห็นการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลกกมินตั๋ง อันมีจอม
พลเจียงไคเช็คเปนผูนํ า

ในเดือนมิถุนายน 2479 เอ็ดการ สโนว ออกเดินทางไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือ  
อันเปนฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน และกํ าลังถูกกองทัพฝายรัฐบาลลอมปราบ 
เอ็ดการไดรับคํ าแนะนํ าอันดียิ่งจากมาดามซุนยัดเซนกอนออกเดินทาง การสานสายสัมพันธผานมา
ดามซนุ ชวยเกื้อกูลใหเดินทางเขาสูเมืองเปาอัน (Pao-An) อันเปนเมืองหลวงของฝายคอมมิวนิสต
โดยไมยากเย็นนัก ทั้งนี้ดวยความชวยเหลือของกองทัพแมนจูเรีย ซ่ึงเปน ‘แนวรวม’ ของฝาย
คอมมิวนิสต

เอ็ดการ สโนว อาศัยอยูในฐานที่มั่นของฝายคอมมิวนิสตถึง 4 เดือน และเดินทาง
กลับนครปกกิ่งในเดือนตุลาคม 2497 ในระหวางนั้น เขามีโอกาสสัมภาษณเหมาเจาะตุง  
โจวเอนไหล และผูนํ าพรรคคนอื่นๆ อีกทั้งไดเห็นสภาพความเปนอยูของประชาชนในเขต
คอมมิวนิสต
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เอ็ดการ สโนว กลับมานั่งเขียน Red Star Over China ในนครปกกิ่งทามกลางเสียง
ปนการตอสูระหวางกองทัพญ่ีปุนกับกองทัพจีน หนังสือเลมนี้ตีพิมพคร้ังแรกในป 2480 ในประเทศ
อังกฤษ โดยที่ฉบับภาษาจีนออกสูบรรณาพิภพกอนฉบับภาษาอังกฤษ เอ็ดการ สโนว กลาวไวใน 
คํ านํ าหนังสือเร่ือง Red China Today (1961) วา Red Star Over China (1937) ฉบบัภาษาจีนชวยให
ประชาชนชาวจีนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศของเขาเอง ผูอานชาวจีนหลาย
ตอหลายคนกลายมาเปนผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา

เอ็ดการ สโนว มิไดเขียน Red Star Over China (1937) ดวยความเปนกลาง เขาแล
เห็นศักยภาพของฝายคอมมิวนิสตในการเติบใหญทางการเมือง เขาเชื่อวา หากพรรคคอมมิวนิสต
เปนผูนํ ารัฐบาล จีนจะสามารถตอตานการรุกรานของญี่ปุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาล
กกมินตั๋ง ความสํ าเร็จของ Red Star Over China (1937) มไิดอยูที่วาหนังสือเลมนี้ชวยใหโลกตะวัน
ตกรูจกัเหมาเจอะตุงและพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนเทานั้น หากยังอยูที่คํ าทํ านายที่ถูกตองวา 
พรรคคอมมิวนิสตจะมีชัยเหนือพรรคกกมนิตั๋งอีกดวย

เฮเลน สโนว มไิดปลอยใหสามีเปนผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน
แตเพยีงฝายเดยีว เธอก็เขียนหนังสือในเรื่องเดียวกันนี้ดวย เฮเลนเดินทางไปพบเหมาเจอะตุงที่เมือง
หูหนาน (Hunan) อันเปนบานเกิด ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตเสร็จสิ้น ‘การเดินทางไกล’
(The Long March) ระยะทาง 6,000 ไมล เธอใชเวลาตลอดฤดูรอนป 2482 กับเหมาเจอะตุง และรวบ
รวมขอมูลสํ าหรับการเขียน Inside Red China (1939) แตมิไดใชช่ือจริง เอ็ดการ สโนว ขอใหเธอใช
นามปากกา เพราะเกรงวาผูอานจะสับสน เธอเลือกใชนามปากกาวา Nym Wales โดยที่ Nym เปน
ภาษากรีก แปลวา name สวนตัวเธอเองแมจะถือกํ าเนิดในมลรัฐยูทาห แตบรรพบุรุษมีเชื้อสายเวลส
จากสหราชอาณาจักร การเลือกใชนามปากกา Nym Wales กด็วยเหตุดังกลาวนี้

เฮเลนและเอ็ดการ สโนว เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในป 2484 สงครามระหวาง
จีนกับญี่ปุนทวีความรุนแรงตามลํ าดับ ในขณะเดียวกับที่มีสงครามกลางเมืองระหวางพรรคกกมิน
ตัง๋กับพรรคคอมมิวนิสต โดยที่สงครามอาเซยีแปซิฟกกํ าลังอุบัติขึ้นดวย ภาวะสงครามดังกลาวนี้ทํ า
ใหสามภีรรยาคูนี้ตัดสินใจกลับบานเกิด แตยังคงติดตามขาวคราวอยางใกลชิด

ในชวงสงครามทวีความรุนแรงนี้เอง ความขัดแยงระหวางเฮเลนกับเอ็ดการ สโนว  
มีมากขึ้น ไมเปนที่แนชัดวา การที่เอ็ดการขอรองมิใหเฮเลนใชช่ือจริงสํ าหรับหนังสือเร่ือง Inside 
Red China (1939) สรางความบาดหมางระหวางคนทั้งสองหรือไมเพียงใด เฮเลนเปนคน 
ปราดเปรื่องไมดอยกวาเอ็ดการ แตตองอยูภายใตรมเงาชื่อเสียงของเอ็ดการ ในที่สุดคนทั้งสองตกลง
หยารางกันในป 2492 อันเปนปที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได เอ็ดการ สโนว  
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แตงงานใหมกับลอยส วลีเลอร (Lois Wheeler) ในหนังสือ Red China Today (1970) สโนวกลาว
ขอบคุณภรรยาที่ตองทั้งทํ างานบานและพิมพตนฉบับใหเขา แตก็ไมเปนเหตุใหตองหยาราง 
“...because she is a special kind of angel.” ผมเขาใจเอาเองวา เอ็ดการ สโนว เขียนกระแนะ 
กระแหนภรรยาคนแรก

เฮเลน ฟอสเตอร ยังคงใชนามปากกา Nym Wales หลังจากแยกทางกับเอ็ดการ 
สโนวแลว เธอมีผลงานหนังสือและบทความประมาณ 40 ช้ิน สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีน 
ในจ ํานวนนี้รวมทั้งหนังสือเร่ือง Red Dust : Autobiographies of Chinese Communisit (1952)
เอกสารของเธอที่ขนออกมาจากเมืองจีน รอนแรมกวาครึ่งโลก บัดนี้อยูในความดูแลของ Hoover 
Institution ซ่ึงเปนประโยชนแกผูสนใจจีนศึกษา นักวิชาการบางคนมีความเห็นวา Inside Red China
(1939) ของเธอดีกวา Red Star Over China (1937) แตเปนเพราะคนทั่วไปไมรูจักเฮเลน ฟอสเตอร 
และ Nym Wales ในขณะที่เอ็ดการ สโนวเปนนักหนังสือพิมพที่มีช่ือเสียง อีกทั้งมีรายงานขาวและ
บทความปรากฏในหนังสือพิมพและนิตยสารอยางสมํ่ าเสมอ Red Star Over China (1937) จึงเปนที่
รูจักมากกวา Inside Red China (1939)

ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญไดในป 2492 เอ็ดการ 
สโนว พยายามกลับไปเยือนประเทศจีน แตไดรับการกีดขวางจากกระทรวงตางประเทศเอมริกันใน
ยคุสงครามเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายจอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles) ดํ ารง
ต ําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ (2496-2502)

รัฐบาลอเมริกันหนุนหลังรัฐบาลพรรคกกมนิตั๋งมาโดยตลอด ซ่ึงผูชํ านาญการเรื่อง
เมืองจีนจํ านวนมากเห็นวา รัฐบาลอเมริกันเลือกแทงมาผิดตัว เนื่องจากมองขามความชั่วรายของ 
รัฐบาลเจียงไคเช็ค และมิไดใหความสํ าคัญตอความรูสึกนึกคิดของประชาชนชาวจีนจํ านวนมากที่
เกลียดชังรัฐบาลกกมินตั๋งที่มีแตความฉอฉลและการฉอราษฎรบังหลวง ในทัศนะของผูนํ าอเมริกัน 
หากพรรคคอมมิวนิสตยึดครองจีนแผนดินใหญได จีนจะกลายเปนพันธมิตรที่แนนแฟนของ 
สหภาพโซเวียต ซ่ึงเปนภัยแกสันติภาพของโลก รัฐบาลอเมริกันจึงหนุนหลังรัฐบาลเจียงไคเช็คอยาง
สุดจิตสุดใจ ทั้งๆที่เอ็ดการ สโนวไดเสนอบทวิเคราะหช้ีใหเห็นวา พรรคคอมมิวนิสตจีนยากที่จะ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสหภาพโซเวียต ความรู สึกชาตินิยมอันแรงกลาจะทํ าใหพรรค
คอมมิวนิสตจีนแตกคอกับสหภาพโซเวียต เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอเมริกันประจํ า
ประเทศจนีกม็ีความเห็นในทํ านองเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จอหน สจวต เซอรวิส (John Stewart 
Service) และ จอหน แพตตัน เดวีส (John Paton Davies) นายพลโจเซฟ สติลเวลล (Joseph Stilwell) 
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ผูบัญชาการกองทหารอเมริกันประจํ าประเทศจีน ก็มีความเห็นเดียวกันดวย การแทงมาผิดตัวของ 
รัฐบาลอเมริกันนับเปนเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีน

แตพวกขวาจัดกลาวหาวา เหตุที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียประเทศจีนก็เปนเพราะวา 
รัฐบาลอเมริกันมิไดหนุนชวรัฐบาลเจียงไคเช็คมากพอ อีกทั้งเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
ประจํ าประเทศจีน รวมทั้งนายพลสติลเวลลเอียงขางฝายคอมมิวนิสต เมื่อวุฒิสมาชิกโจเซฟ  
แม็กคารธี (Joseph McCarthy, 1909-1957) แหงมลรัฐวิสคอนซินกลาวหาในเดือนกุมภาพันธ 2493 
วา มีคอมมิวนิสต 205 คนในกระทรวงการตางประเทศ การ ‘กวาดลาง’ คอมมิวนิสตจึงเกิดขึ้นอยาง
เปนขบวนการ ซ่ึงรูจักกัน  ในเวลาตอมาในชื่อ ลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ไมตองสงสัยเลยวา 
จอหน สจวต เซอรวิส และ  จอหน แพตตัน เดวสี จะไมถูกกวาดลาง บรรดาผูส่ือขาวอเมริกันที่เคย
ทํ างานในประเทศจีนก็พลอยถูกหางเครื่อง ในจํ านวนนี้รวมเอ็ดการ สโนว ฮาโรลด ไอแซ็กส 
(Harold Isaacs) ธีโอดอร ไวท (Theodore H. White) และอีริก ซาวาไรด (Eric Sevareid) นกัศึกษา
เร่ืองเมืองจีน ดังเชน จอหน แฟรแบงก (John K. Fairbank) กม็ไิดรับยกเวน แฟรแบงกอยูเมืองจีนใน
ชวงเวลาไลเล่ียกับเอ็ดการ  สโนว และเปนผูเขียนบทนํ า Red Star Over China ในฉบับที่ตีพิมพในป 
2504

อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจกันวา เอ็ดการ สโนวมิไดรับผลกระทบจากลัทธิ 
แมก็คารธีมากนัก แตการเดินทางไปเมืองจีนมิอาจกระทํ าไดในชวงที่ลัทธิแม็กคารธีมีอิทธิพลและมี
การปายสีและกลาวหา ‘ความไมเปนอเมริกัน’ อยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม เมื่อลัทธิแม็กคารธี 
ส้ินลมปราณ เอ็ดการ สโนว กม็ีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศจีนในป 2503 คราวนี้ภายใตรัฐบาล
คอมมิวนิสต The Other Side of The River (1961) เปนผลงานที่ไดจากการเดินทางครั้งนี้ สโนว 
เลาไวในบทนํ าถึงความทุลักทุเลกวาที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง หนังสือเลมนี้มีการแกไขเพิ่มเติม 
ในเวลาตอมา และเปลี่ยนชื่อเปน Red China Today (1970) โดยที่มีบทนํ าวาดวย China in the 1970s

เอ็ดการ สโนว มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองจีนอีกหลายครั้ง ในการเยือนในป 
2511 เขามีโอกาสยืนเคียงขางเหมาเจอะตุงในการตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสวันชาติ นับเปน
เกียรติที่ไดรับอยางสูง แตนัยสํ าคัญยิ่งกวาก็คือ การปรับทาทีของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีตอ
สหรัฐอเมริกา เฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) สารภาพในภายหลังวา ผูนํ าอเมริกันเวลานั้น 
ตคีวามการยกยองเอ็ดการ สโนว ไมออก

หนังสือเลมสุดทายของเอ็ดการ สโนว ก็คือ The Long Revolution (1971) แลวเขา 
กถึ็งแกกรรมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2514 นายกรัฐมนตรีโจวเอนไหลกลาวยกยองวา เอ็ดการ สโนว 
เปนตวัอยางของมิตรภาพอันจริงใจระหวางประชาชนชาวอเมริกันกับประชาชนชาวจีน หลังจากนั้น
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เพียง 2 เดือนเศษ การทูตปงปองระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็อุบัติขึ้น  
เอ็ดการ สโนว มไิดมีชีวิตยืนยาวพอที่จะไดเห็นการฟนสัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสอง

เฮเลน ฟอสเตอร มีชีวิตสืบตอมาอีกเกือบ 25 ป และถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2540 กอนที่เธอจะถึงแกกรรม รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยกยองใหเธอเปน
Friendship Ambassador นบัเปนการยกยองอันหาที่เปรียบมิได การจากไปของเฮเลนไมเพียงแตเปน
การจากไปของ Nym Wales เทานั้น หากยังเปนการปดฉากอันยิ่งใหญของ Red Star Over China
(1937) และ Inside Red China (1939) อีกดวย


