
ถนนสายเศรษฐศาสตรและการเมืองของ จอหน เคนเนธ แกลเบรธ

หลายคนรูสึกผิดหวังกับปาฐกถาซึ่งสิ้นสุดลงในชวงแหงเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมง 
บางคนถึงกับกลาววา องคปาฐกเตรียมมาขายหนังสือมากกวาที่จะเตรียมมาแสดงปาฐกถา แตถึง
อยางไรก็ตาม วงวิชาการแหงกรุงสยาม ซ่ึงไมเคยฟนจากความซบเซา (ดวยเหตุที่ไมเคยมียุคแหง
ความรุงเรือง) ก็อดรูสึกกระตือรือรนมิได ที่ไดตอนรับศาสตราจารย จอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John 
Kenneth Galbraith) เมื่อตนเดือนตุลาคม 2521

เพือ่นรวมอาชีพเปนจํ านวนมากไมยอมรับวา แกลเบรธเปนนักเศรษฐศาสตร ดวย
เหตุเพียงวา งานเขยีนของเขาปรากฏในหนาหนังสือพิมพมากกวาในวารสารทางวิชาการ และดวย
เหตุเพียงวา หนังสือที่เขาเขียนนั้นมีลักษณะชาวบานอานได นักวิชาการอานดี โดยไมมีสูตร
คณิตศาสตรยึกยืออันยากแกการเขาแตประการใด แตสํ าหรับผูที่นิยมชมชื่น ตางก็ยกยองวา           
แกลเบรธเปนนักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญแหงปรัตยุบันสมัย บางคนไปไกลถึงกับกลาววา แกลเบรธ
เปนผูปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ผูมีผลงานอันทางอิทธิพลไมยิ่งหยอนไปกวางานของ   
อาดัม สมิธ (Adam Smith)  คารล มารกซ (Karl Marx) และจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard 
Keynes)

ชวิีตยามเยาว
 จอหน เคนเนธ แกลเบรธ เกิดในป 2451 ณ หมูบานเกษตรกรแหงหนึ่งทางตอน
เหนือทะเลสาบอีริ (Lake Erie) แหงนครออนตาริโอ (Ontario) ประเทศคานาดา บิดามีเชื้อสายสกอต 
และหมูบานที่อยูนั้นก็ประกอบดวยผูมีเชื้อสายสกอตเกือบทั้งหมด บิดาของแกลเบรธมีอาชีพเปนครู 
แตตอมาไดเปลี่ยนอาชีพมาประกอบเกษตรกรรม แกลเบรธไดเขียนเลาชีวิตในวัยเด็กไวในหนังสือ
อัตชีวประวัติเร่ือง The Non-potable Scoth (Boston : Houghton Mifflin, 1964) และจากหนังสือเลม
นี้เองที่ชวยใหเราไดทราบวา แกลเบรธใชชีวิตใกลชิดผูเปนบิดามากเพียงใด ความใกลชิดทํ าให      
แกลเบรธไดรับถายทอดทัศนคติที่สํ าคัญอยางนอยสองเรื่อง ซ่ึงมีความสํ าคัญตอวิถีชีวิตของเขาใน
เวลาตอมา

ในประการแรก บิดาของแกลเบรธมีบทบาทสํ าคัญทางการเมืองในทองถ่ิน และ
พร่ํ าสอนบุตรใหเห็นวา การเลนการเมืองมิใชเร่ืองเสียหาย แกลเบรธไดติดตามบิดาไปในงานชุมนุม
ทางการเมอืงตั้งแตอายุ 6-8 ขวบ เขาไดเรียนรูการใชอารมณขันทางการเมืองจากบิดา ดังจะเห็นได
จากคํ าตอบของเขา เมื่อถูกถามวาทํ าไมจึงสนใจเลนการเมือง ซ่ึงเขาตอบวา “คุณพอของผมคิดวา  
---------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือ   ปที่ 2 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2522)
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เราจํ าตองเลนการเมือง  เพราะรูปรางอันสูงใหญของเราจะสามารถชวยเปลี่ยนโลกตามที่เราตองการ
ได..” (แกลเบรธสูง 6 ฟุต 8 นิ้ว สวนบิดาของเขามีรูปรางสูงใหญพอๆ กัน) ความสนใจการเมืองที่
ถูกปลกูฝงมาตั้งแตเด็กดังกลาวนี้ ทํ าใหแกลเบรธเขาไปมีบทบาทในพรรคเดโมแครทในเวลาตอมา

ในประการที่สอง บิดาของแกลเบรธจัดอยูในกลุมเสรีนิยม และความคิดแบบเสรี
นยิมไดถูกถายทอดไปสูแกลเบรธเปนอันมาก ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่แกลเบรธ
ไดมสีวนเปนที่ปรึกษา และรางสุนทรพจนใหนายแอดไล สตีเวนสัน (Adlai Stevenson) ตัวแทน
ของกลุมเสรีนิยมที่พรรคเดโมแครทเลือกเปนผูสมัครแขงขันชิงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันใน
ป 2495 และ 2499

การศึกษาในวัยเด็กของแกลเบรธเปนไปอยางกระทอนกระแทน เขาเขาโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยูใกลหมูบาน ครูที่สอนสวนใหญตามถอยคํ าของแกลเบรธเปนสุภาพสตรีที่ไมมี
ความรู ซ่ึงอยูในวัยรุนสาวที่กํ าลงรอคอยการแตงงาน แกลเบรธเขาโรงเรียนมัธยมดัตตัน (Dutton 
High School) เมือ่อายุ 10 ขวบ ที่นี่เขาไดพบครูใหญที่มีทัศนคติเปนปรปกษตอชาวสกอตที่มีฐานะดี 
และตามคํ าบอกเลาของแกลเบรธ ครูคนนี้มักจะไมคอยรูเร่ืองรูราวในเรื่องที่กํ าลังสอนมากนัก ใน
ระหวางที่เรียนอยูที่โรงเรียนมัธยมดัตตันนี้เอง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้น ชีวิตในโรงเรียน
สวนหนึ่งจึงใชไปกับการฝกทหาร และในระหวางนี้ เขาก็ไดเรียนรูความขัดแยงระหวาางชาว 
คานาดาเชื้อสายอังกฤษกับเชื้อสายสกอต พวกอังกฤษสวนใหญอาศัยอยูในตัวเมืองและมีอาชีพ 
คาขาย สวนพวกสกอตนั้นอยูในชนบทและประกอบเกษตรกรรม เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุด
ลง พวกอังกฤษรวยเอาๆ สวนพวกสกอตจนลงๆ เกษตรกรเชื้อสายสกอตกลาวหาวา พอคาอังกฤษ
ใชนโยบาย ซ้ือถูก ขายแพง ปรากฏการณทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ไดมีอิทธิพลตอความคิดของ       
แกลเบรธ

จากโรงเรียนมัธยมดตัตัน แกลเบรธกาวเขาสูวิทยาลัยเกษตรกรรมแหงออนตาริโอ 
(Ontario College of Agriculture) ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยโทรอนโต 
(University of Toronto) ทีน่ีเ่ขาไดศึกษาวิชาสัตวบาล แตบรรยากาศทางวิชาการไมสูดีนัก เขาศึกษา
อยูที่สถาบันนี้จนถึงป 2473 จึงเดินทางไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียประเทศสหรัฐ
อเมริกา โดยไดรับทุนของมูลนิธิเกียนนินิ (Giannini Foundation of Agricultural Economics) ที่
เบิรกเลย เขาตองศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรตามขอผูกพันของทุนที่ไดรับ แกลเบรธเลา
ประสบการณในชวงนี้ไวในบทความเรื่อง “Berkeley in the Age of Innocence” ซ่ึงตีพิมพใน       
วารสาร Atlantic (June 1969) และตอมารวบรวมพิมพไวในหนังสือช่ือ Economics, Peace and 
Laughter (Boston : Houghton Mifflin, 1971)
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แมวาทุนที่ไดรับจะมีไมมากนัก แตเเกลเบรธก็มีความสุขกับการใชชีวิตในเมือง
เบริกเลย ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นทั่วโลกกํ าลังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ า (depression) เบิกรเลยอุดม
สมบูรณดวยบรรยากาศทางวิชาการ ซ่ึงแตกตางจากออนตาริโออยางลิบลับ และที่สํ าคัญก็คือ        
แกลเบรธไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนกับครูบาอาจารยที่มีความรู ซ่ึงมีสวนชวยสรางฉันทะทางวิชา
การใหแกเขาอยางมาก อาจารยวิชาเศรษฐศาสตรที่มีอทิธิพลตอการพัฒนาความคิดของแกลเบรธใน
ชวงนี้ไดแก ลีโอ โรกิน (Leo Rogin) โรเบิรต เบรดี้ (Robert A. Brady) และ อีวอลด เกรเธอร 
(Ewald Grether)

กาวสูหอคอยงาชาง
ในปที่สามที่แกลเบรธอยู  เมืองเบิรกเลย เขาก็ถูกสงไปชวยสอนหนังสือใน

มหาวิทยาลัยแคลฟิอรเนียที่เมืองเดวิส (Davis) เขาเลาชีวิตในชวงนี้อยางตลกขบขันวา เขามีโอกาส
เปนทั้งหัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวชิาการจัดการไรนา เพราะเขาเปนเพื่อนรวมงานเพียงคนเดียวของคณบดี เขาไดรับเงินไดถึง 
ปละ 1,800 เหรียญอเมริกัน ดังนั้น จึงมีเงินออมสงกลับไปใหครอบครัวในคานาดาสํ าหรับการศึกษา
เลาเรียนของนองสาว ในป 2477 แกลเบรธก็ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาลิฟอรเนีย และ 
ในปตอมา เขาก็อพยพไปอยูฟากตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยรับตํ าแหนงอาจารยแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด

มหาวิทยาลัยฮาร วาร ดในเวลานั้นเต็มไปดวยนักเศรษฐศาสตรผู มี ช่ือเสียง 
บรรยากาศทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่เกาแกแหงนี้มีสวนกระตุนใหแกลเบรธขยายวงกรอบ
ทางวิชาการ จากเศรฐศาสตรการเกษตรไปสูเร่ืองอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐศาสตรมหภาค เวลา
นั้นปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ ายังเปนปญหาที่แกไมตก เพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตรเทาที่มีอยูไมเพียงพอ  
ทีจ่ะอธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้ ดังนั้น เมื่อจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) แหง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ เขียนหนังสือช่ือ The General Theory on Employment, 
Interest and Money ตพีมิพในป 2479 อันมีผลในการปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของ
สํ านักคลาสสิก (Classical Economics) ซ่ึงมอิีทธพิลในเวลานั้นโดยสิ้นเชิง จึงกอใหเกิดความตื่นเตน
ในหมูนกัเศรษฐศาสตรเปนอยางมาก การปฏิวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรในครั้งนี้ เรียกกันใน
เวลาตอมาวา Keynesian Revolution ทฤษฎีของเคนสถูกถายทอดจากเมืองเคมบริดจแหงประเทศ
อังกฤษ ไปสูเมืองเคมบริดจแหงมลรัฐแมสสาชูเซตต มหาวิทยาลัยฮารวารดเปนแกนนํ าที่เผยแพร
ทฤษฎีของเคนสในสหรัฐอเมริกา แกลเบรธเลาเรื่องนี้ไวในบทความเรื่อง “How Keynes Came to 
America” (ซ่ึงตีพิมพคร้ังแรกใน New York Times Book Review ฉบบัวันที่ 16 พฤษภาคม 2508)
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ตามคํ าบอกเลาของแกลเบรธ บรรดาอาจารยวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัย     
ฮารวารดเวลานั้นสอนแตเศรษฐศาสตรของสํ านักคลาสสิกในตอนกลางวัน แตพอตกเย็นก็พากัน     
จับกลุมอภิปรายทฤษฎีของเคนส ผูนํ าในการอภิปรายและเผยแพรทฤษฎีของเคนส ก็คือ อัลวิน  
แฮนเสน (Alvin Hansen) และซยีมัวร แฮรริส (Seymour Harris) แกลเบรธเองแมจะมิไดเปนแกนนํ า
ในเรื่องนี้ แตก็ไดเดินทางไปอยูมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2479 นั้นเอง แกลเบรธใชเวลาอยูที่ 
มหาวิทยาลัยเคมบรดิจหนึ่งปเศษ เพื่อศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของเคนส แมวาเขาจะมิไดพบ
ปะกับเคนส แตจากการเสวนากับบรรดาสานุศิษยของเคนส แกลเบรธกม็ั่นใจวา ทฤษฎีและแนว
ความคิดของเคนสเปนการเดินสูแนวทางที่ถูกตอง

แตการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไมมีการตอตานคัดคานนั้น ไมเคยปรากฏในประวัติ
ศาสตรอารยธรรมแหงมนุษยชาติ ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ทฤษฎีของเคนสถูก
วิพากษวิจารณอยางสาดเสียเทเสีย แตความขอนี้ก็มิไดเปนเหตุใหความกาวหนาทางวิชาการหยุด
ชะงกัลงแตประการใด บรรดานักเศรษฐศาสตร ‘หวักาวหนา’ ทัง้หลาย ไมวาจะเปนคนหนุมอยาง
นายพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) หรือคนแกอยางอัลวิน แฮนเสน ไดตัดสินใจแลววา เรา
จะฝาขามไป ในการพัฒนาทฤษฎีของเคนส เพื่อใชแกปญหาเศรษฐกิจในโลกแหงความเปนจริง ซ่ึง
ก็ประสบผลสํ าเร็จพอสมควร เพราะเพียงสามทศวรรษตอมา แมแตประธานาธิบดีนิกสันก็ยัง
ประกาศวา ‘เวลานี ้เราทุกคนลวนแลวแตเปนสาวกของเคนส’ อยางไรก็ตาม ในยุคหมอผีครองเมือง 
เมื่อลัทธิแมกคารธี (McCarthyism) มอิีทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริการะหวางป 2493-2497  
(ดู โลกหนังสือ ฉบบัเดือนตุลาคม 2521) บรรดาผูเผยแพรทฤษฎีของเคนสในสหรัฐอเมริกาก็พลอย
ถูก ‘หางเครื่อง’ ไปดวย บางก็ถูกกลาวหาวาเปนซาย บางก็ถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต แกลเบรธ
เองก็หาไดรอดพนจากเงื้อมมือของ ‘หมอผี’ ไม เพราะเขาถูกกลาวหาวาเปน ‘หัวโจก’ กลุมสาวก
ของเคนสในสหรัฐอเมริกา ตัวการในการกลาวหาเปนองคการที่มีช่ือวา มูลนิธิเวริตัส (Veritas 
Foundation) ซ่ึงใหเงินอุดหนุนในการตีพิมพหนังสือช่ือ Keynes At Harvard หนงัสือเลมนี้พยายามชี้
ใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดเปนกระบอกเสียงของเคนสในสหรัฐ
อเมริกาซึ่งเปนขอเท็จจริงอันยากที่จะปฏิเสธได แตขอกลาวหาที่หนักขอก็คือ Keynesianism มี   
ความหมายเทากับ Socialism, Marxism, Communism และ Fascism นกัเศรษฐศาสตรหลายคนมอง
ปรากฏการณดังกลาวนี้วาเปนลมหายใจเฮือกสุดทายที่จะปกปองทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านัก
คลาสสิก แตการปกปองก็ใชวิธีการสกปรกอันสุดที่จะพรรณนา แกลเบรธกลาววา ผูที่โจมตีทฤษฎี
และแนวความคิดของเคนสมักจะไมเคยอานงานเขียนของเคนส และกลาวตอไปวา ‘..มนัเหมือนกับ
การโจมตีวา หนังสือกามสูตรเปนหนังสือลามก ทั้งๆที่อานภาษาสันสกฤตไมออก..’ อยางไรก็ตาม 
นักเศรษฐศาสตรฮารวารดที่โดน ‘หางเครื่อง’ ของการเมืองยุคหมอผีครองเมืองหนักกวาเพื่อน ก็คือ 
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ล็อกลิน เคอรร่ี (Lauchlin Currie) เคอรร่ีเคยเปนอาจารยสอนหนังสืออยูที่ฮารวารด แตมิไดรับการ
ตอสัญญาจาง เพราะไมมีผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากเคอรร่ีไมสูสบายใจที่ตองสอนทฤษฎี
เศรษฐศาสตรของสํ านักคลาสสิก เคอรร่ีครุนคิดถึงวิธีการแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ า และตามคํ าบอก
เลาของแกลเบรธ แนวความคิดของเคอรร่ีคลายคลึงกับเคนสมาก เพียงแตไมสามารถประมวลเสนอ
การวิเคราะหอยางเปนระบบเทานั้น ตอมาเคอรร่ีไดเขารวมอยูในคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีรูสเวลท และมีบทบาทสํ าคัญในการประยุกตทฤษฎีและแนวความคิดของเคนสมาใช
ในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ

ในระหวางที่เพื่อนรวมงานที่ฮารวารดกํ าลังตื่นเตนกับงานเขียนของเคนสนั้นเอง 
แกลเบรธก็ไดรูจักกับโจเซฟ เคนเนดี้ จเูนียร (Joseph Kennedy, Jr.) พีช่ายคนโตของจอหน เคนเนดี้ 
แกลเบรธเริ่มสนิทสนมกับตระกูลเคนเนดี้นับแตนั้นมาและเปนเหตุใหไดเปนที่ปรึกษาของจอหน 
เคนเนดี้ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพื่อตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันในเวลาตอมา ในระยะ
เวลาไลเล่ียกับที่แกลเบรธเริ่มสนิทสนมกับโจเซฟ เคนเนดี้นี้เอง เขาก็ไดพบและแตงงานกับ 
แคทเธอรีน แอตวอเตอร (Catherine Atwater) ผูซ่ึงในเวลาตอมาไดดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยวิชา
ภาษาเยอรมัน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ

หัวเล้ียวหัวตอแหงชีวิต
ดังไดกลาวแลววา แมพื้นฐานทางการศึกษาของแกลเบรธจะเนนหนักทางดาน

เศรษฐศาสตรการเกษตร แตตอมาเขาไดหันมาสนใจเศรษฐศาสตรมหภาค และเศรษฐศาสตร       
อุตสาหกรรมในป 2481 แกลเบรธไดรวมกับเฮนรี่ เดนนิสัน (Henry S. Dennison) เขยีนหนังสือเร่ือง 
Modern Competition and Business Policy

ในป 2482 แกลเบรธยายไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยพรินสตัน ระหวางนั้นเขา
ไดรับแตงตั้งใหไปชวยงานของหนวยราชการตางๆ และในป 2484 ประธานาธิบดีรูสเวลทก็แตงตั้ง
ใหเขาเปนรองผูอํ านวยการ Office of Price Administration ซ่ึงมีบทบาทในการควบคุมราคาสินคา
และบริการตางๆ แกลเบรธดํ ารงตํ าแหนงนี้อยูเพียงสองปก็ลาออกจากตํ าแหนงในป 2486 โดย
พยายามสมัครเปนทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง แตกองทัพบกไมยอมรับ เพราะแกลเบรธตัวสูง
เกนิไป เขาจึงเขารวมในกองบรรณาธิการของเฮนรี่ ลูส (Henry Luce) ในการจัดทํ านิตยสาร Fortune
งานในตํ าแหนงใหมนี้ชวยใหเขาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือ เมื่อสงครามใกลส้ิน
สุดลง แกลเบรธกลับเขารับราชการใหม คราวนี้มีตํ าแหนงเปนผูอํ านวยการ U.S. Stralegic Bombing 
Survey โดยมีหนาที่ประเมินประสิทธิผลของกองทัพอเมริกันในการถลมเยอรมณีและญี่ปุน เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเขากลับไปทํ างานใหแกนิตยสาร Fortune อีกครั้งหนึ่ง และในป 
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2472 แกลเบรธ ก็ไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง  Paul M. Warburg Professor of Economics ณ 
มหาวิทยาลัยฮารวารด และดํ ารงตํ าแหนงนี้อยูถึง 26 ป จึงไดลาออกในป 2518

ภาวะสงครามทํ าใหความกาวหนาทางวิชาการตองหยุดชะงักไปชั่วคราว นักเศรษฐ
ศาสตรหนุมๆ จํ านวนมากตองรับใชชาติดวยการเปนทหาร ดังนั้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลง คนหนุม
เหลานี้ก็ทยอยกับสูมหาวิทยาลัย และเพื่อที่จะใหงานวิชาการรุดหนาไปไดอยางมั่นคง นักเศรษฐ
ศาสตรกลุมหนึ่งจึงรวมกันสํ ารวจสภาวะของเศรษฐศาสตรแขนงตางๆ บทสํ ารวจเหลานี้ตีพิมพรวม
ไวในหนังสือช่ือ A Survey of Contemporary Economics (Philadeplhia : Blakiston, 1948) โดยมี   
โฮเวิรด เอลลิส (Howard S. Ellis) เปนบรรณาธิการ ในหนังสือเลมนี้แกลเบรธไดเขียนบทความ
เร่ือง “Monopoly and the Concentration of Economic Power”

แกลเบรธใชเวลาสวนใหญในป 2494 เขียนหนังสือเร่ือง The Theory of Price 
Control ซ่ึงสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยฮารวารดรับจัดพิมพในปตอมา แกลเบรธรูสึกผิดหวังอยางยิ่ง 
เนื่องจากมีผูสนใจหนังสือเลมนี้นอยผิดคาด ความผิดหวังทํ าใหแกลเบรธเปลี่ยนเข็มชีวิต นับแตนี้
ไป งานของเขาจะไมมุงรับใชสมาชิกกลุมนอยในชุมชนวิชาการ แตจะรับใชสังคมสวนใหญ สิบหา
ปใหหลัง แกลเบรธกลาวถึงหัวเล้ียวหัวตอในชีวิตชวงนี้ในการใหสัมภาษณ The New York Times 
Book Review (ฉบบัวนัที่ 25 มิถุนายน 2510) ความตอนหนึ่งวา

“- - ผมคิดวา สวนใหญของผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้ (The Theory of Price Control) จักตอง
กลาววา นี่เปนหนังสือเลมที่ดีที่สุดเทาที่ผมเคยเขียน แตขอยุงยากขอเดียวที่มีอยูก็คือ มีคนเพียง 5 คนที่ไดอาน
หนังสือเลมนี้ อาจจะเปน 10 คน ผมไดตัดสินใจเด็ดขาดวา ไมมีวันอีกแลวที่ผมจะรอรับความกรุณาจากนักวิชา
การสาขาเศรษฐศาสตรผูซึ่งมีอํ านาจอันมหาศาล ที่จะทํ าแชเชือนตอขอเขียนของผม ผมเริ่มที่จะเขียนเพื่อชุมชนที่
ใหญยิ่งกวา - - -ใหสาธารณชนที่ยิ่งใหญกวาคอยเที่ยวถามนักเศรษฐศาสตรทั้งหลายวา ‘ทานมีความเห็นอยางไร
เกี่ยวกับความคิดของแกลเบรธในเรื่องการควบคุมราคา’ และแลวนักเศรษฐศาสตรเหลานี้ก็จํ าตองเผชิญกับสิ่งที่ผม
ไดกลาวไว…”

นบัตัง้แตนั้นมา งานเขียนของแกลเบรธก็พร่ังพรูสูบรรณพิภพ สาธารณชนพากัน
กลาวขวัญถึงเขา จนชุมชนวิชาการสาขาเศรษฐศาสตรมิอาจทํ าเฉยเมยตอเขาไดอีกตอไป

แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา ความรูที่เรียกกันวา เศรษฐศาสตร นัน้มีรูปลักษณเสมือน
หนึ่งปรามิด ความรูสวนที่เปนฐานของปรามิดนี้เปนสวนที่นํ าไปใชประโยชนในชีวิตจริงได และ
เปนสวนที่สามารถนํ าไปสื่อขาวสารใหคนในสาขาวิชาอื่นและชาวบานโดยทั่วไปเขาใจได              
แกลเบรธเรียกความรูสวนนี้วา เศรษฐศาสตรช้ันตํ่ า (The Lower Economics) สวนความรูที่ถือเปน
สวนยอดของปรามิด ซ่ึงเขาเรียกวา เศรษฐศาสตรช้ันสูง (The Higher Economics) นัน้ เปนความรูที่
มกัไมสามารถใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริงไดมากนัก เศรษฐศาสตรช้ันสูงพยายามที่จะใชวิธีการ
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ทางวิทยาศาสตร (scientific method) ในการอธิบายและวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจตางๆ แตสังคมมนุษยไมเหมือนกับหลอดทดลองหรือหองทดลองทางวิทยาศาสตร ใน
ขณะทีน่กัวทิยาศาสตรสามารถควบคุมสภาวะของหลอดทดลอง เพื่อคนหาความรูใหมๆ ได แตนัก
เศรษฐศาสตรไมสามารถควบคุมสภาวะของสังคมเศรษฐกิจได การนํ าระเบียบวิธีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรมาใชวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณทางเศรษฐกิจตางๆจึงทํ าไดโดยจํ ากัด ขอ
จํ ากัดดังกลาวนี้ทํ าใหนักเศรษฐศาสตรจํ าตองจํ ากัดการวิเคราะหโดยพิจารณาเฉพาะแตปจจัยทาง
เศรษฐกิจ (economic factors) และมีผลใหช่ือวิชาเศรษฐศาสตรในภาษาอังกฤษ ซ่ึงเดิมใชวา 
Political Economy แปรเปลี่ยนมาเปน Economics แกลเบรธพยายามชี้ใหเห็นวา การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรจะหาประโยชนอันใดมิได หากมิไดคํ านึงถึงปจจัยที่มิใชปจจัยทางเศรษฐกิจ (non-
economic factors) โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางอํ านาจ (Power structure) ปจจัยทางการเมือง สังคม
วทิยา และอื่นๆ การที่นักเศรษฐศาสตรพยายามแสดงความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการไตเตาขึ้นไป
สูยอดปรามิดแหงความรูทางเศรษฐศาสตร ยังผลใหทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรเปน
อันมาก ไมสูเปนประโยชนในโลกแหงความเปนจริงเทาใดนัก

โดยเหตุที่แกลเบรธมีความคิดเชนนี้เอง นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากจึงจัด           
แกลเบรธอยูในกลุมลัทธิเศรษฐกิจที่เรียกกันวา Neo-Institutionalism วธีิการวิเคราะหของนักเศรษฐ
ศาสตรในกลุ มนี้นับวาผิดแผกแตกตางจากนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปในขอที่วา มิไดอาศัย
คณิตศาสตรสมการและขอสมมติอันสลับซับซอน หากทวายึดถือ การเลาเรื่อง (storytelling) เปน
สํ าคญั โดยพยายามรวบรวมขอเท็จจริงที่ตรงประเด็น ผสมกลมกลืนกับทฤษฎีและความคิดเห็นเพื่อ
ใหเร่ืองที่เลานั้นนาเชื่อถือ ไมวาวิธีการวิเคราะหโดยการเลาเรื่องนี้จะไมขอเสียอยางไร แตอิทธิพล
ของแกลเบรธที่มีตอวิวัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร ยังผลใหวิชานี้ยอนไปสูยุคสมัยที่ยังมีช่ือใน
ภาษาอังกฤษวา Political Economy

งานเขียนชิ้นสํ าคัญ
หลังจากที่ไดตัดสินใจกาวจากหอคอยงาชาง แกลเบรธไดเขียนหนังสือหลายตอ

หลายเลม ซ่ึงทุกเลมกลายเปนหนังสือขายดีในเวลาตอมา และอาจจะไมผิดนักที่จะกลาววา ใน
บรรดาผูที่มีอาชีพนักเศรษฐศาสตรดวยกันแลว ไมมีนักเศรษฐศาสตรคนใดแหงปรัตยุบันสมัยที่
สามารถผลิตผลงานที่ขายดีเทาแกลเบรธ

การที่หนังสือของแกลเบรธเปนหนังสือขายดีทุกเลมนั้น สวนสํ าคัญสวนหนึ่งเปน
เพราะแกลเบรธมีศิลปะแหงการประพันธอันเลอเลิศ ความสามารถของเขาในการเลือกใชศัพทเปน
ส่ิงที่ผูอานเกือบทุกคนมิอาจปฏิเสธได แตที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ ความคิดความอานของแกลเบรธ       
แตกตางจากนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไป ดังไดกลาวแลววา แกลเบรธมีวิธีการมองปญหาเศรษฐกิจที่
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ไมเหมือนกับนักเศรษฐศาสตรในหอคอยงาชาง ทั้งยังไดโจมตีเนื้อหาสาระและวิธีการสอนเศรษฐ
ศาสตรทีถ่ายทอดกันในมหาวิทยาลัยตางๆ ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ปรากฏวา ทุก
คร้ังที่หนังสือเลมใหมของแกลเบรธออกสูบรรณพิภพ สงครามทางความคิดในหมูนักเศรษฐศาสตร
มกัจะประทุขึ้นเสมอ ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผานมา

ในบรรดางานเขียนทั้งหลายของแกลเบรธ หนังสือที่เปนชนวนแหงสงครามทาง
ความคิดในหมูนักเศรษฐศาสตรมีอยูอยางนอย 5 เลม คือ

(1) American Capitalism (2495)
(2) The Affluent Society (2501)
(3) The New Industrial State (2510)
(4) Economics and the Public Purpose (2516)

ระบบทุนนิยมอเมริกัน
American Capitalism เปนหนังสือเลมแรกที่แกลเบรธเขียนขึ้นเพื่อสาธารณชน 

โดยตีพิมพคร้ังแรกในป 2495 และมีการแกไขเพิ่มเติมในการตีพิมพในป 2499 หนังสือเลมนี้มี 
จดุหมายที่จะอธิบายวา ระบบทุนนิยมในสหรัฐอเมริกาอาศัยกลไกอะไรในการทํ างาน แกลเบรธมี
ความเห็นวา ทฤษฎีและหลักเศรษฐศาสตรใดๆ ที่มีขอสมมติวา มีการแขงขันอยางสมบูรณ (perfect 
competition) ไมอาจใชอธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม
ได ความพยายามที่จะใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ ดวยการออกฎหมายหามผูกขาด (anti-trust law) 
โดยหวงัวา การแขงขันจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนความพยายาม
ที่ไรประสิทธิผล เพราะสวนใหญของระบบเศรษฐกิจอเมริกันลวนแตมีอํ านาจผูกขาดเกือบทั้งสิ้น 
หากอํ านาจผูกขาดเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจอเมริกันก็เปนระบบที่ผิดกฎหมาย การจับ
บริษัทบางบริษัทขึ้นศาลฐานมีอํ านาจผูกขาดนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได แตการลงโทษระบบเศรษฐกิจ
ทั้งระบบดวยขอหาวามีอํ านาจผูกขาดนั้นยอมเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ แกลเบรธพยายามชี้ให 
เห็นวา แมการผูกขาดจะทํ าใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางขาดประสิทธิภาพเทาที่ควร แตอํ านาจ
ผูกขาดในระบบเศรษฐกิจก็กอใหเกิดผลดีมากยิ่งกวาผลเสียที่เกิดขึ้น เพราะอํ านาจผูกขาดนั้นเองชวย
ใหความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปได ความคิดเห็นในเรื่องนี้ของแกลเบรธมิใชเร่ืองใหม เพราะ
โจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter) เพือ่นรวมงานที่มหาวิทยาลัยฮารวารดไดเคยกลาวถึงมา
กอนแลว

ถาหากอํ านาจผูกขาดเปนประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี แตอํ านาจ     
ผูกขาดจะชวยใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร แกลเบรธมีความเห็นวา ในเมื่อ
การมีอํ านาจผูกขาดในอตุสาหกรรมตางๆ เปนปรากฏการณทั่วไป และเราไมสามารถทํ าลายอํ านาจ
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ผูกขาดเหลานี้ได ทางออกก็คือ การสรางอํ านาจที่คานอํ านาจผูกขาด (countervailing power) ขึ้น 
เมื่อผูผลิตมีอํ านาจผูกขาดในตลาดสินคาและบริการตางๆ บรรดาเจาของปจจัยการผลิตทั้งหลายจะ
ตองผนึกกํ าลังรวมตัวกัน เพื่อสรางอํ านาจตอรองกับผูผลิต กรรมกรจะตองรวมตัวกันเปนสหภาพ 
แรงงาน เกษตรกรจะตองผนึกกํ าลังกันเปนกลุมกอน เพื่อใหมีอํ านาจตอรองในการขายปจจัยการ
ผลิตและวัตถุดิบแกบรรดาบริษัทผูผลิตทั้งหลายได ขณะเดียวกัน บรรดารานคาปลีกทั้งหลายก็ตอง
รวมตวักันเปนสมาคมรานคาปลีก เพื่อใหมีอํ านาจตอรองในการรับสินคาจากผูผลิตมาขาย ผูบริโภค
กต็องรวมตัวกันเปนสหกรณเพื่อใหมีอํ านาจตอรองในการซื้อสินคาจากผูขาย ดวยวิธีการดังกลาวนี้ 
ผูผลิตที่มีอํ านาจผูกขาดจะตองเผชิญกับอํ านาจตอรอง ทั้งจากเจาของปจจัยการผลิตผูขายวัตถุดิบ 
ตลอดจนผูบริโภค การรวมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจตางๆเหลานี้จึงมีผลเสมือนหนึ่งการสราง
อํ านาจผูกขาดขึ้นมาคานอํ านาจผูกขาดของผูผลิต ซ่ึงจะชวยใหสวสัดิภาพของสังคมดีขึ้น เนื่องจาก 
ผูผลิตทีม่ีอํ านาจผูกขาดจะไมสามารถฉกประโยชนจากอํ านาจผูกขาดที่มีอยูไดโดยงายอีกตอไป

สงัคมอุดมโภคทรัพย
ในป 2501 หนังสือที่อ้ือฉาวอีกเลมหนึ่งของแกลเบรธก็ออกสูตลาด The Affluent 

Society เสนอแนวความคิดเรื่องปญญาดั้งเดิม (Conventional wisdom) โดยกลาววา มนุษยมี 
แนวโนมที่จะยึดติดอยูกับความรูและทัศนคติอันเปนที่ยอมรับกันในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ซ่ึงแกลเบรธ
เรียกวา ปญญาดั้งเดิม การแสดงออกเพื่อคัดคาน ปญญาดั้งเดิม มกัจะถูกตอตาน และกวาที่ความรู
ใหมและทัศนคติใหมจะเปนที่ยอมรับกัน ก็ตองผานการโตแยงอยางดุเดือด ดวยเหตุนี้จึงมีนอยคน
นักที่จะกลาลุกขึ้นมาคัดคานปญญาดั้งเดิม แตการยึดติดอยูกับปญญาดั้งเดิมกอใหเกิดปญหาความ 
ลาหลังทางวฒันธรรมในดานความคิด ซ่ึงทํ าใหการแกปญหาสังคมเศรษฐกิจตางๆ ลุลวงไดชากวาที่
ควร แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา ในสังคมที่รุงเรืองและอุดมสมบูรณดวยโภคทรัพยเฉกเชนสหรัฐ
อเมรกิา ปญญาดั้งเดิมไดหลอหลอมใหคนเห็นดีเห็นงามกับการพัฒนาโดยมุงเพิ่มผลผลิต และทํ าให
ประชาชนยอมรับการทํ างานของ กลไกราคา (price mechanism) สังคมอเมริกันเปนสังคมที่สมบูรณ
ดวยโภคทรพัย แตถึงกระนั้น คนเปนจํ านวนมากก็ยังยากจนขนแคน ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ
ทางวตัถุเพิ่มขึ้น แตคุณภาพของชีวิตกลับเลวลง ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น

แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา สังคมที่สมบูรณดวยโภคทรัพยเชนสหรัฐอเมริกา ตอง
เผชิญกับปญหาที่สํ าคัญอยางนอย 3 ประการ คือ

ปญหาที่หนึ่งก็คือ ปญหาอันเกิดจากการสรางอุปสงคเทียม (artificial creation of 
demand) แกลเบรธจ ําแนกความตองการของมนุษยออกเปน 2 ประเภท คือ ความตองการที่มีความ
จํ าเปนเรงดวนสูง (high-urgency wants) และความตองการที่มีความจํ าเปนเรงดวนตํ่ า (low-urgency 
wants) แกลเบรธชี้ใหเห็นวา สินคาและบริการที่ผลิตในภาคเอกชนนับวันรังแตจะจํ าเปนแกการ
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ครองชีพนอยลงทุกที ทั้งนี้เนื่องจากสินคาและบริการที่จํ าเปนตอการดํ ารงชีวิตมีการผลิตอยาง      
เพยีงพอแลว ดวยเหตุดังนั้น บริษัทธุรกิจทั้งหลายจึงทุมการใชจายในการโฆษณา และการสงเสริม
การขาย เพื่อกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการมากขึ้น จะไดผลิตสินคาและบริการที่ไมสูจํ าเปน   
ตอการดํ ารงชีวิตไดมากขึ้น วิธีการขายที่ใชโดยเฉพาะอยางยิ่งการขายสินคาแบบผอนสงทํ าให    
ประชาชนจ ํานวนมากมีหนี้มีสิน ยิ่งมีการขายสินคาแบบผอนสงมากเพียงใด ประชาชนก็ยิ่งมีหนี้สิน
มากเพยีงนัน้ การมีหนี้สินกอใหเกิดความตึงเครียดในสังคม เพราะประชาชนตองกระเสือกกระสน
หาเงินไดเพื่อนํ ามาชํ าระคาสินคาที่ซ้ือแบบผอนสง ทั้งๆที่สินคานั้นอาจมีความจํ าเปนตอการ     
ครองชีพนอย ในแงนี้ แกลเบรธพยายามลบลางทฤษฎีเศรษฐศาสตรดั้งเดิมที่มีขอสมมติวา ความ
ตองการของมนุษยเปนอิสระจากปจจัยทั้งปวง และผูผลิตเปนผูรับใชผูบริโภค แตแกลเบรธชี้ใหเห็น
วา ความตองการของมนุษยที่เกิดจากตัวผูบริโภคเอง โดยมิไดถูกกระตุนใหมีขึ้น เปนความตองการ
ที่มีความจํ าเปนเรงดวนสูง (high-urgency wants) ซ่ึงไดแก ความตองการปจจัยส่ีเพื่อการประทังชีวิต 
แตมนุษยยังมีความตองการอีกประเภทหนึ่ง เพื่อยกสถานะของตนในสังคม ซ่ึงแกลเบรธเรียกวา 
ความตองการที่มีความจํ าเปนเรงดวนตํ่ า (low-urgency wants) ความตองการประเภทนี้เกิดจาก
สภาพแวดลอมในสังคม และที่สํ าคัญเกิดจากการกระตุนของผูผลิต สินคาหรือบริการที่ใชสนอง
ความตองการประเภทนี้ แมจะไมมี มนุษยก็ยังสามารถประทังชีวิตอยูรอดได บริษัทธุรกิจทั้งหลาย
จึงพยายามสรางความสัมพันธระหวางการผลิตกับความตองการของมนุษยขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ
ในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ในกรณีเชนนี้ แกลเบรธเห็นวา ปญญาดั้งเดิมที่บอกแกเราวา 
ความตองการของมนุษยเปนอิสระจากปจจัยทั้งหลาย มิอาจเปนที่ยอมรับกันอีกตอไป ปรากฏการณ
ทีค่วามตองการของมนุษยถูกกระตุนใหเกิดขึ้นโดยการโฆษณาดังกลาวนี้ แกลเบรธเรียกวา ผลการ
พึ่งพา (Dependence Effect)

ปญหาที่สองของสังคมที่สมบูรณดวยโภคทรัพยเชนสังคมอเมริกันก็คือ ปญหา 
เงินเฟอ และปญหาที่สามก็คือปญหา ความไรสมดุลแหงสังคม (social imbalance) แกลเบรธชี้ให
เห็นวา อิทธิพลของแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรดั้งเดิม ซ่ึงเนนการเพิ่มผลผลิต และเชื่อถือ           
ประสิทธิภาพการทํ างานของกลไกราคา ทํ าใหภาคเอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากเกินไป และ
ภาครฐับาลมบีทบาทนอยเกินไป ขณะเดียวกัน ทรัพยากรจํ านวนมากในภาคเอกชนถูกจัดสรรไปใช
ในการผลิตสินคาและบริการซึ่งไมมีความจํ าเปนตอการครองชีพ ปรากฏการณดังกลาวนี้ แกลเบรธ
เรียกวา ความไรสมดุลแหงสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อิทธิพลของปญญาดั้งเดิมทํ าใหมีการลงทุน
ในการผลิตสิ่งที่ใชสนองความตองการทางวัตถุมากเกินไป โดยที่มีการลงทุนในดานตัวมนุษยนอย
กวาทีค่วร ดงันั้น หากตองการใหชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น และหากตองการแกปญหาความยากจนใน
สังคมที่รุงเรืองเชนสหรัฐอเมริกา จํ าตองระงับการผลิตสินคาและบริการที่จํ าเปนแกการดํ ารงชีวิต
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นอย เพื่อจะไดนํ าทรัพยากรมาใชจัดสรรบริการการศึกษา ที่อยูอาศัย การสาธารณสุขและอื่นๆ และ
ที่สํ าคัญก็คือเปาหมายของสังคมเศรษฐกิจจักตองเปลี่ยนจากการเพิ่มผลผลิตมาเปนการกระจาย      
รายไดประชาชาติ

รัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม
ในป 2509 สถานีวิทยุบีบีซีแหงสหราชอาณาจักรเชิญใหแกลเบรธบรรยายในราย

การ Reith Lectures (ตัง้ตามชื่อ Lore Reith ผูอํ านวยการคนแรกของบบีีซี) แกลเบรธเลือกหัวขอ
เร่ือง “รัฐอุตสาหกรรมสมัยใหม”  สาระสํ าคัญของการบรรยายดังกลาวนี้ตอมาปรากฎในหนังสือช่ือ 
The New Industrial Stale ซ่ึงตีพิมพคร้ังแรกในป 2510 แกลเบรธพยายามชี้ใหเห็นวา ในรัฐอุตสาห
กรรมสมยัใหม ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงํ าโดยบริษัทยักษใหญเพียงไมกี่บริษัท แมวาชาวอเมริกัน
จํ านวนไมนอยรูสึกภูมิอกภูมิใจเปนนักหนาที่ระบบเศรษฐกิจของตนเปนระบบที่ไมมีการวางแผน
จากสวนกลาง (Central planning) แตแทที่จริงแลวบริษัทยักษใหญทั้งหลายลวนแลวแตมีการ         
วางแผนทั้งสิ้น และโดยที่บริษัทยักษใหญปวงสามารถมีอิทธิพลครอบงํ าระบบเศรษฐกิจได การ       
วางแผนของบริษัทยักษใหญเหลานี้จึงมีผลเสมือนหนึ่งการวางแผนของระบบเศรษฐกิจ

ในความเห็นของแกลเบรธ กลุมผูจัดการชั้นกลาง (middle manager) ซ่ึงเขาเรียกวา 
Techno-structure เปนกลุมที่มีบทบาทสํ าคัญตอพฤติกรรมของบริษัทสมัยใหม เพราะอํ านาจในการ
ควบคุมจัดการตกอยูกับบุคคลในกลุมนี้ ในรัฐอตุสาหกรรมสมัยใหม ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
วิสาหกิจเอกชนมิใชความสัมพันธทิศทางเดียวอีกตอไป แตเปนความสัมพันธสองทิศทาง แตเดิม
นัน้รัฐบาลมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายตางๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวิสาหกิจเอกชน 
การสนองตอบของวิสาหกิจเอกชนที่มีตอการใชมาตรการตางๆของรัฐบาล ก็คือ การปรับตัวเพื่อ
ความอยูรอด แตในรัฐอตุสาหกรรมสมัยใหม บริษัทยักษใหญสามารถมีอิทธิพลครอบงํ ารัฐบาลและ
ด ําเนนิการใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในทางที่ตองการได ไมมากก็นอย นอกจากนี้ ความ
สัมพนัธระหวางผูผลิตกับผูบริโภคก็แปรเปลี่ยนไปดวย แตเดิมนั้นผูผลิตเปนผูรับใชผูบริโภค ผูผลิต
ทีไ่มรับใชผูบริโภคยากที่จะอยูรอดได แตในรัฐอตุสาหกรรมสมัยใหม ความเปนราชาของผูบริโภค 
(consumer sovereignty) ไมมคีวามหมายใดๆ อีกตอไป เพราะผูผลิตไมจํ าเปนตองผลิตสินคาตามที่ผู
บริโภคตองการ ผูผลิตตางหากที่เปนราชา จะผลิตอะไรและอยางไรก็ได แลวใชการโฆษณาเปน
เครื่องมือหลอหลอมรสนิยมของผูบริโภคใหมาซื้อสินคาที่ผลิตนั้น

เศรษฐศาสตรกับเปาหมายสาธารณะ
ใน Economics and the Public Purpose ซ่ึงตพีิมพคร้ังแรกในป 2516 แกลเบรธ

จ ําแนกระบบเศรษฐกิจอเมริกันออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งก็คือ สวนของระบบเศรษฐกิจที่เปน
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ระบบตลาด (market system) และสวนที่สองก็คือ สวนของระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน 
(planning system) ระบบเศรษฐกิจทั้งสองสวนนี้มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และแทที่จริงแลว 
ลักษณะนานัปการของระบบตลาด ไมวาจะเปนพฤติกรรมและปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เปนผลจากการดํ าเนินการในสวนของระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน

แกลเบรธโจมตีทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิก (Neo-classical 
Economics) ซ่ึงสอนกันในมหาวิทยาลัยวา ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทาง
เศรษฐกจิตางๆ ที่เกิดขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามไมทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง อันเปนเหตุใหปญหาเศรษฐกิจตางๆ 
ไมสามารถแกไขเยียวยาในเวลาอันควร ทั้งนี้เนื่องจากวา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอ
คลาสสิกใหความสนใจเฉพาะแตสวนของระบบเศรษฐกิจที่เปนระบบตลาดเทานั้น โดยมิไดสนใจ
วเิคราะหสวนของระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนแตประการใด แมกระนั้นก็ตาม สาระสํ าคัญของ
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรที่ใชอธิบายระบบตลาดก็ยังใชไมได เพราะมีขอสมมติที่ไมถูกตองอยูอยางนอย 
2 ประการ คือ

ประการแรก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกมีขอสมมติวา บริษัท
ธุรกิจทั้งหลายไมมีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (ownership) กับการควบคุมจัดการ 
(control) ผูประกอบการ (entrepreneur) ตามทฤษฎีนั้นเปนทั้งเจาของและผูจัดการ แตแกลเบรธ
พยายามชีใ้หเห็นวา ในบริษัทสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทยักษใหญทั้งหลาย ผูถือหุนซึ่งเปน
เจาของบริษัทมิไดมีสวนควบคุมจัดการบริษัท การควบคุมจัดการตกอยูใตอํ านาจของกลุมผูจัดการ
ช้ันกลาง ซ่ึงแกลเบรธเรียกวา Techno-structure ดงัที่แกลเบรธไดสาธยายไวใน The New Industrial 
State แลว  ดวยเหตุนี้เอง  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกจึงไมสามารถอธิบาย 
พฤตกิรรมของบริษัทธุรกิจที่มีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการได

ประการที่สอง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกมีขอสมมติวา บริษัท
ธุรกจิทัง้หลายตองดํ าเนินการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ มิฉะนั้นจะ
ไมสามารถอยูรอดได แตแกลเบรธเห็นวา ขอสมมตินี้ไมตรงตอขอเท็จจริง เพราะในโลกแหง       
ความเปนจริง บริษัทธุรกิจเปนอันมากสามารถดํ าเนินการเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง                 
ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจตามที่ตองการได ดังจะเห็นไดวา แมแตนโยบายหรือกฎหมายที่บังคับใช 
บริษทัธรุกจิก็ยังสามารถสรางแรงกดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายเหลานั้นได

ชีวิตการเมือง
แมแกลเบรธจะใชเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น แตเขาก็ยังมิไดละทิ้ง

กจิกรรมทางการเมือง ตามมาตรฐานตะวันตก แกลเบรธเปนปญญาชนเสรีนิยม ดังไดกลาวแลววา 
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แกลเบรธเคยทํ างานรับใชรัฐบาลของประธานาธิบดี รูสเวลต และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด
ลง เขาก็เปนที่ปรึกษาของนายแอดไล สตีเวนสัน (Adlai Stevenson) ผูนํ าฝายเสรีนิยมของพรรค 
ดีโมแครต จากบทความเรื่อง Berkeley in the Thirties ชวยใหเราทราบวา แกลเบรธตัดสินใจเปนผู
สนับสนุนพรรคเดโมแครต ในระหวางที่เดินทางจากนครออนตาริโอไปศึกษาตอที่เบิรกเลยในป 
2473 เพราะไดสดบัตรับฟงคํ าวิพากษวิจารณจากบรรดาเกษตรกรที่ไดพบปะในระหวางการเดินทาง
นัน้ แกลเบรธกลายเปนดีโมแครตเตม็ตัว แมเขาจะรูสึกผิดหวังที่นายสตีเวนสันตองแพการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอเมริกันถึงสองครั้งสองคราในป 2495 และป 2499 แตก็มิไดทอถอย เขาหันไป
สนับสนุนนายจอหน เอฟ. เคนเนดี ้ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันในป 2503 และทํ าหนาที่
เปนสือ่กลางระหวางคายของนายสตีเวนสันกับคายของเคนเนดี้ กระนั้นก็ตาม ความกินแหนงแคลง
ใจระหวางบุคคลสองกลุมนี้ก็ยังคงมีอยู แกลเบรธรับตํ าแหนงประธานกลุม Americans for 
Democratic Action สายสัมพนัธที่เขามีกับตระกูลเคนเนดี้ทํ าใหเขาไดเปนที่ปรึกษาของเคนเนดี้ จน
กระทัง่เคนเนดี้สามารถกาวขึ้นสูตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันในที่สุด และเคนเนดี้ก็ตอบแทนเขา
ดวยการแตงตั้งใหเปนเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศอินเดียในป 2504 เขาดํ ารงตํ าแหนงนี้
อยูจนกระทั่งประธานาธิบดีเคนเนดี้ถึงแกกรรมในป 2506

แกลเบรธไดเลาประสบการณระหวางที่อยูในอินเดียไวในหนังสือ ช่ือ Ambas- 
sador’s Journal (Boston : Haughton Mifflin, 1969) ในระหวางที่รับตํ าแหนงเอกอัครราชทูต
อเมรกิันประจํ าอินเดียนี้เอง เขาสนใจศึกษาศิลปะและวฒันธรรมอินเดีย จนไดเขียนหนังสือรวมกับ
นายรันธวา (M.S. Randhawa) เร่ือง Indian Painting : Scene, Themes and Legend นอกจากนี้ 
มหาวทิยาลยัตางๆ ในอินเดียมักจะเชิญเขาไปแสดงปาฐกถา และหัวขอที่เขาเลือกพูดเปนสวนใหญก็
คอื การพัฒนาเศรษฐกิจ บทปาฐกถาเหลานี้ตอมาไดตีพิมพไวในหนังสือ ช่ือ Economic Develop-
ment (Harvard University Press 1962) หนงัสอืเลมนี้นายเสนห จามริกแปลเปนภาษาไทยแลวในชื่อ
วา  แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ (โรงพิมพสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2507)

หลังจากที่เคนเนดี้ถึงแกกรรรม ลินดอน บี. จอหนสัน ก็ขึ้นดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกัน ในระหวางที่เคนเนดี้มีชีวิตอยูนั้น ความสัมพันธระหวางกลุมเคนเนดี้กับ
กลุมจอหนสันไมรูราบรื่นนัก กุนซือของเคนเนดี้มักจะดูถูกจอหนสันวา มิไดมาจากหอคอยงาชาง 
และจอหนสันเองก็มีปมดอยในเรื่องนี้ เพราะจอหนสันมิไดจบจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง ดังนั้น 
จอหนสันจึงมีปญหาคอนขางมากในระยะแรกที่ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน เพราะ
ตํ าแหนงสํ าคัญที่มีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายตางๆลวนถูกยึดกุมโดยคนของเคนเนดี้เกือบ       
ทั้งสิ้น แกลเบรธนับไดวาเปน ‘คน’ ของเคนเนดีค้นแรกๆ ที่ยอมทํ างานใหจอหนสัน ซ่ึงยังความไม
พอใจแกกลุมของเคนเนดี้เปนอยางมาก แกลเบรธถูกกลาวหาวาแปรพักตร บางก็กลาวหาวา       
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แกลเบรธเปนนักฉวยโอกาส ผูตองการเถลิงอํ านาจตลอดกาล แตแกลเบรธกลับเห็นวา จอหนสันมี
แนวความคิดเสรีนิยมที่พอจะรวมสงัฆกรรมไดบางเทานั้นเอง

โลกหนังสือของแกลเบรธ
นบัตั้งแตป 2499 เปนตนมา แกลเบรธมักจะเก็บตัวเขียนหนังสือในสถานที่สอง

แหง คือที่ Gstaad ในสวติเซอรแลนดสํ าหรับฤดูหนาว และที่ Newfane ในมลรัฐเวอรจิเนียสํ าหรับ
ฤดูรอน

นอกเหนือจากหนังสือสํ าคัญ 4 เลมที่กลาวขางตนแลว งานเขียนชิ้นสํ าคัญอื่นๆ  
ไดแก

(1) The Great Crash 1929 ซ่ึงอธบิายภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าที่เกิดขึ้นในสหรัฐ
อเมริกาในป 2472   หนังสือเลมนี้ตีพิมพคร้ังแรกในป 2497

(2) Money : Whence It Came and Where It Went  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
และการธนาคาร ตีพิมพคร้ังแรกในป 2518

(3) The Age of Uncertainty ซ่ึงอธิบายแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรคน
สํ าคญั และผลกระทบที่เกิดจากแนวความคิดเหลานั้น เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ เดิมเปนบท
บรรยายรายการโทรทัศนช่ือเดียวกันนี้ของ BBC ซ่ึงออกอากาศในป 2520

นอกจากงานเขียนทางวิชาการแลว แกลเบรธยังไดเขียนนวนิยายเสียดสีสังคมอีก
สองเรื่อง ซ่ึงลวนแลวแตเปนหนังสือขายดีทั้งสิ้น คือ The Triumph และ The Mclandress Dimension
สํ าหรับนวนยิายเรื่องหลังนี้ เขาใชนามปากกาวา มารก อีเปอรเนย (Mark Epernay)

นกัเศรษฐศาสตรผูไมมีนํ้ ายา?
แกลเบรธมักจะถูกโจมตีวาเปนนักเศรษฐศาสตรผูไมมีนํ้ ายา เพราะมิไดมีผลงาน

ทางวิชาการในแนวทางอันเปนที่ยอมรับของนักเศรษฐศาสตรใน‘หอคอยงาชาง’ หนังสือทุกเลม
ของเขาไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ทั้งจากประชาชนคนสามัญ และจากนักวิชาการ       
สาขาเศรษฐศาสตร ผูที่ช่ืนชมงานเขียนของเขาก็มีมาก แตขณะเดียวกัน ผูที่โจมตีก็มีไมนอย การโจม
ตีสวนใหญมักจะมาจากนักเศรษฐศาสตร ผูมีความคิดเสรีนิยมเอียงขวา โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านัก
เศรษฐศาสตรชิคาโกในสหรัฐอเมริกา และ Institute of Economic Affairs ในสหราชอาณาจักร

ในป 2520 มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) ผูนํ าแหงสํ านักเศรษฐศาสตร 
ชิคาโก ผูไดรับรางวัลโนเบลในป 2519 ถึงกับออกโรงโจมตีแนวความคิดของแกลเบรธดวยตนเอง 
ดงัปรากฏในหนังสือ ช่ือ From Galbraith to Economic Freedom (London : Institute of Economic 
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Affairs, 1977) อารเธอร เซลดอน (Arthur Seldon) ผูอํ านวยการฝายบรรณาธิการของ Institute of 
Economic Affairs ไดกลาวไวในบทนํ าหนังสือเลมนี้ ความตอนหนึ่งวา

“…อิทธิพลของศาสตราจารยแกลเบรธในสหราชอาณาจักรนั้น อธิบายมิไดงายนัก ความ 
ฉลาดปราดเปรื่องและความสามารถของเขาในการใชวลีหรูๆ ที่ตรึงความทรงจํ า อาจสรางความพออกพอใจแก 
สื่อมวลชนทั้งหลาย ซึ่งตองการความบันเทิงเพื่อประเทืองปญญาอยูแลว ศาสตราจารยแกลเบรธอาจเปน 
นักเศรษฐศาสตรซึ่งเปนที่รูจักกันในหมูคนนอกวงการเศรษฐศาสตรมากที่สุดคนหนึ่ง แตเขาก็ไดสรางผลกระทบ
ตอเศรษฐศาสตร หรือตอเพื่อนรวมวิชาชีพเพียงนอยนิด…”

เซลดอนแสดงความไมพอใจไปไกล ถึงกับโจมตี BBC ทีป่ลอยใหแกลเบรธจัด 
รายการวิทยุและโทรทัศน ทั้งๆที่มีนักเศรษฐาสตรอีกมากหลายที่มีความรูความสามารถมากกวา 
แกลเบรธ ซ่ึงสมควรไดรับพิจารณาใหจัดรายการดังกลาว ไมเพียงแตเทานั้น เซลดอนยังโจมตี
วิทยาลัยตรีนิติ (Trinity College) แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ที่แตงตั้งใหแกลเบรธเปนศาสตราจารย
รับเชิญ (Fellow) ในปการศึกษา 2513-2514

การที่นักเศรษฐศาสตรฝายเสรีนิยมเอียงขวาตองโหมโจมตีแกลเบรธอยางหนักใน
ระยะหลังนี้  เพราะกระแสความคิดของแกลเบรธกํ าลังมีอิทธิพลในหมู คนรุ นใหม ตํ ารา 
เศรษฐศาสตร ซ่ึงเคยหลีกเลี่ยงไมกลาวถึงความคิดของแกลเบรธ ก็ไมสามารถทํ าเชนนั้นอีกตอไป 
ดงัจะเปนไดจากตํ าราเศรษฐศาสตรที่เขียนโดยนายพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) ก็ดี  
หรือที่เขียนโดยนายริชารด ลิปซีย (Richard G. Lipsey) และนายปเตอร สไตนเนอร (Peter O. 
Steiner) กด็ ี แตถึงจะมีการโจมตีแกลเบรธอยางไร วงวิชาการสาขาเศษฐศาสตรก็มิอาจละเลยที่จะ 
ไมยกยองแกลเบรธ ดวยเหตุนี้ จอหน เคนเนธ แกลเบรธ จงึไดรับเลือกตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงนายก
สมาคมเศรษฐศาสตรอเมริกัน (American Economic Association) ในป 2515

แกลเบรธไมเพียงแตจะถูกโจมตีจากนักเศรษฐศาสตรฝายเสรีนิยมเอียงขวาเทานั้น 
หากทวายงัถูกโจมตีจากนักเศรษฐศาสตรฝายซายอีกดวย ฝายซายยังคงถือวา แกลเบรธเปนพวกเสรี
นยิม และพยายามชี้ใหเห็นวา ความคิดของแกลเบรธมใิชของใหม เพราะลวนแลวแตเปนเรื่องที่นัก
เศรษฐศาสตรฝายซายไดเคยเสนอการวิเคราะหมาแลวทั้งสิ้น แตที่สํ าคัญก็คือ ความคิดของแกลเบรธ
ยงัมลัีกษณะปกปองผลประโยชนทางชนชั้นแหงตน

แกลเบรธจะเปนนักเศรษฐศาสตรที่มี ‘นํ้ ายา’ หรือไม กระแสธารแหงประวัติ
ศาสตรเทานั้น ที่จะบอกเราได…
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ในงานเลี้ยงฉลองหนังสือเลมใหมของแกลเบรธ ณ โรงแรมปลาซา (Plaza Hotel) นคร
นิวยอรคในป 2512 ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ New York Times ไดรายงานไวในฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2512 วา
ในงานเลี้ยงนั้น

“แกลเบรธไดรับรางวัล Calvin Coolidge Good Behavior Sash (สํ าหรับความประพฤติของเขา
ในขอที่วาเขาไมเคยพูดกับใคร เวนแตคูสนทนาจะเอื้อนเอยวจีขึ้นกอน) แลวก็ไดรับเหรียญ Narcissus Medal (ดวย
เหตุผลซึ่งมิจํ าตองมีคํ าอธิบาย) ตอจากนั้นก็ไดรับรางวัล Croesus Peace Award (สํ าหรับการอุทิศชีวิตเพื่อหาเงิน
มิใชเพื่อทํ าสงคราม) รางวัล Heart of Lion Award (สํ าหรับการเรียกรองอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ทั้งๆ ที่ไมเคย
ประสบผลสํ าเร็จ) รางวัล Green Giant Gardening Award (สํ าหรับขาวโพดที่สมบูรณและฟุมเฟอยที่สุด) รางวัล
Odd Fellow from Canada Award (สํ าหรับการชวยเหลือคานาดาดวยการอพยพมาอยูสหรัฐอเมริกา) และทายที่สุด
เครื่องราชอิสริยาภรณ Pink Garter (สํ าหรับความสุภาพออนนอมที่มีตอสุภาพสตรีทั้งหลาย โดยมิไดคํ านึงถึง
สถานภาพการสมรสครั้งที่แลว)..”
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