The Nature of Mass Poverty
ผูที่สนใจแนวความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรสถาบันยุคใหม (Neo-institutionalism) ยอมมิอาจละเลยงานเขียนของจอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John Kenneth Galbraith) ไปได
ดังนั้น เมื่อ The Nature of Mass Poverty ปรากฏสูบรรณพิภพ จึงมีความนาสนใจที่จะติดตามศึกษา
ดูวา ความคิดความอานของแกลเบรธเกี่ยวกับปญหาความยากจนพัฒนาไปสูทิศทางใด ทั้งนี้เปนที่
ทราบกันดีวา แกลเบรธไดศึกษาและมีผลงานเกี่ยวกับประเทศดอยพัฒนามาตั้งแตทศวรรษ 2500
โดยเฉพาะอยางยิ่งปาฐกถาและบทความซึ่งรวมอยูในหนังสือชื่อ Economic Development in
Perspective (1962) ซึง่ ศาสตราจารยเสนห จามริก ไดแปลเปนภาษาไทยแลวไดชื่อวา แนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจ (2507) แตขณะเดียวกัน แกลเบรธก็สนใจศึกษาพัฒนาการและปญหาของระบบทุน
นิยมที่เปนอยูในสหรัฐอเมริกา ดังผลงานใน American Capitalism (1952), The Affluent Society
(1958 ), และ The Industrial State (1967) จนอาจกลาวไดวา ในชวงปลายทศวรรษ 2500 แกลเบรธ
เกือบมิไดสนใจศึกษาปญหาของประเทศพัฒนาอีกเลย งานเขียนชิ้นสําคัญในทศวรรษ 2510 ก็อยู
นอกขอบขายของเรื่องดังกลาวนี้ ดังเชน Economics, Peace and Laughter (1971) , Economics and
the Public Purpose (1973), Money : Whence It Came, Where It Went (1975) และ The Age of
Uncertainty(1977) ดังนัน้ จึงเปนเรื่องที่นายินดีที่แกลเบรธกลับมาศึกษาปญหาประเทศดอยพัฒนา
อีกครั้งหนึ่ง
แกลเบรธกลาวไวในคํานําวา ความคิดที่จะเขียน The Nature of Mass Poverty มีมา
เกือบสองทศวรรษแลว ตั้งแตครั้งที่แกลเบรธยังดํ ารงตํ าแหนงเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ า
ประเทศอินเดีย และประสบพบเห็นวา ความชวยเหลือที่สหรัฐอเมริกาใหแกอินเดียนั้นมิอาจชวยแก
ปญหาความยากจนได ทั้งนี้เนื่องจากมิไดไตรตรองและศึกษากันอยางถองแทวา อะไรเปนสาเหตุ
พื้นฐานของปญหาความยากจนในประเทศดังกลาวนี้ อันเปนเหตุใหการแกปญหามิไดตองตรงตาม
สมุฏฐานของปญหา
แกลเบรธจําแนกปญหาความยากจนออกเปน 2 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเปนปญหา
ความยากจนทีเ่ กิดแกชนสวนนอยในสังคม ปญหาความยากจนในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่
พัฒนาแลว โดยที่ประชาชนสวนใหญมีมาตราฐานการครองชีพอยูในระดับสูง และมีประชาชน
-------------------------------*บทวิจารณหนังสือเรื่อง The Nature of Mass Poverty แตงโดย John Kenneth Galbraith (Penguin Books, 1980)
ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2526 หนา 192-196
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เพียงสวนนอยที่มีฐานะอันยากจน ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจลวนแลวแตมีปญหาลักษณะนี้
รูปแบบทีส่ องเปนปญหาความยากจนที่เกิดแกชนสวนใหญในสังคม โดยที่ชนสวนนอยเทานั้นที่อยู
ดีกินดี ปญหาความยากจนในรูปแบบดังกลาวนี้เปนปญหาที่มีอยูในประเทศดอยพัฒนาโดยทั่วไป
หนังสือเรื่อง The Nature of Mass Poverty จํากัดการวิเคราะหเฉพาะปญหาความยากจนในรูปแบบที่
สองนี้เทานั้น
แกลเบรธประมวลอรรถาธิบายวาดวยความยากจน โดยจําแนกคําอธิบายออกเปน
7 ประเภท พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของอรรถาธิบายแตละประเภท (นา 13-27) กลาวคือ
(1) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยชี้ใหเห็นวา ประเทศที่รุมรวยดวยนํ้ามันดังเชนอิหรานก็ยังมีปญหาความยากจนของ
มวลชน แตประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนฮองกง อิสราเอล และสิงคโปร กลับ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(2) แกลเบรธไมเชื่อวา ลักษณะของรูปแบบการปกครองและประเภทของระบบ
เศรษฐกิจจะสามารถอธิบายสาเหตุแหงปญหาความยากจนของมวลชนไดดี ทั้งนี้ปรากฏวา ประเทศ
ในคายสังคมนิยมและคอมมิวนิสตบางประเทศก็ประสบความสําเร็จในการแกปญหาความยากจน
แตบางประเทศก็ไมประสบความสําเร็จแมแตนอย ขอสรุปดังกลาวนี้ใชไดกับประเทศที่เลือกระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมและระบบการประกอบการอยางเสรีเชนเดียวกัน
(3) แกลเบรธไมเชื่อวา การขาดแคลนทุนก็ดีและการขาดแคลนทุนมนุษย (human
capital) ก็ดี จะสามารถอธิบายปญหาความยากจนของมวลชนไดดี
(4) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเกิดจากปจจัยดานชาติวงศ
(ethnic factor)
(5) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเกิดจากปจจัยดานภูมิ
อากาศ
(6) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเปนผลพวงของระบบ
จักรวรรดินยิ ม แมวาประเทศที่เคยตกเปนเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจจะมีปญหาดังกลาวนี้ แต
ประเทศทีไ่ ดรับเอกราชมากวาศตวรรษ ดังเชนบางประเทศในละตินอเมริกาก็ดีและประเทศที่ไมเคย
ตกเปนเหยื่อของลัทธิลาอาณานิคมดังเชนไทยก็ดี ลวนแลวแตมีปญหาความยากจนของมวลชน
ดวยกันทั้งสิ้น
(7) แกลเบรธยอมรับอรรถาธิบายวาดวยเทอมการคาระหวางประเทศ (terms of
trade) อยูบ าง อรรถาธิบายดังกลาวนี้มีสาระสําคัญวา ประเทศดอยพัฒนา ซึ่งเปนผูผลิตสินคาเกษตร
และวัตถุดิบเพื่อเสนอขายในตลาดโลก มักจะมีเทอมแหงการคาเสียเปรียบประเทศผูผลิตสินคา
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อุตสาหกรรม ประกอบกับโครงสรางตลาดการคาระหวางประเทศในกรณีของสินคาหลายตอหลาย
ประเภทที่มีการผูกขาดโดยบรรษัทระหวางประเทศ ทําใหมีการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศเกษตรกรรมที่ดอยพัฒนาไปสูประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว ซึ่งทํ าใหปญหาความ
ยากจนในประเทศดอยพัฒนายากแกการเยียวยาแกไข แมวาแกลเบรธจะยอมรับอรรถาธิบายดังกลาว
นี้ แตกม็ วิ ายชีใ้ หเห็นวา การมีสภาพเปนประเทศเกษตรกรรมมิไดหมายความเสมอไปวา จะตองเสีย
เปรียบประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประเทศผูผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญหลายประเภท
ดังเชนขาวโพด ขาวสาลี ถั่วเหลือง ฝาย และเยื่อกระดาษลวนแลวแตเปนประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจดวย ดังเชนสหรัฐอมริกา คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน
สํ าหรับผูที่ติดตามผลงานของแกลเบรธมาโดยตลอด จะรูไดโดยไมยากนักวา
สาระสํ าคัญในเรื่องที่กลาวขางตนนี้มาจากบทที่สองของหนังสือเรื่อง Economic Development
(Harvard University Press, 1965) ของแกลเบรธเอง แสดงใหเห็นวา แกลเบรธมิไดใชความพยายาม
แมแตนอยที่จะสํารวจสถานะความรู (state of knowledge) เกีย่ วกับเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่เวลาไดลวงเลยมา
เกือบสองทศวรรษแลว มิหนําซํ้าการกลาวถึงประเทศไทยวาเปนตัวอยางของประเทศเอกราชที่ไม
เคยตกเปนเมืองขึ้นของมหาอํานาจประเทศใด แตยังมีปญหาความยากจนของมวลชนนั้น (หนา 25)
นับเปนการกลาวอางอยางผิดขอเท็จจริงยิ่ง แมวาโดยนิตินัยไทยจะมิเคยตกเปนอาณานิคมทางการ
เมืองของประเทศใด แตการสูญเสียสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ตลอดจนการสูญเสียเอกราชทาง
การศาลและเอกราชทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจากการทําสนธิสัญญาบาวริ่งนับตั้งแตแต 2398 นั้น
ทําใหไทยตองตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจโดยพฤตินัย และที่สําคัญยิ่งกวาอื่นใดก็คือ
ขอจํากัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรยังผลใหรัฐบาลหารายไดไดนอยกวาที่ควรจะเปนอยางมาก
ในเมื่อภาษีศุลกากรเปนแหลงรายไดที่สําคัญในระยะแรกเริ่มของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ผลที่ตามมาก็คือ สนธิสัญญาอันไมทัดเทียมกันดังเชนสนธิสัญญาบาวริ่งนี้มีสวนอยางสําคัญ
ในการทํ าใหกระบวนการพัฒนาประเทศของไทยลาชากวาที่ควรจะเปน ไมมีนักประวัติศาสตร
เศรษฐกิจคนใดที่กลาปฏิเสธความขอนี้
เมือ่ แกลเบรธไมพึงพอใจอรรถาธิบายวาดวยความยากจนของมวลชนที่มีอยู จึงนํา
เสนออรรถาธิบายขึ้นใหม โดยชี้ใหเห็นวา ปญหาความยากจนของมวลชนมีลักษณะอันเดนชัดอยู
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ปญหาความยากจนของมวลชนเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชนบทเปน
สวนใหญ และเปนปญหาที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สวนปญหาความยากจนของมวลชนใน
เขตเมือง (mass urban poverty) ดังเชนที่เกิดขึ้นในเมืองกัลกัตตา ไคโร และนครเม็กซิโกนั้นเปน
ปรากฏการณใหมซึ่งมีอายุไมเกิน 75 ป ในชนบทของประเทศดอยพัฒนา ประชาชนสวนใหญจะมี
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ชีวติ อยูด ว ยมาตรฐานการครองชีพระดับพอประทังชีวิตเทานั้น ซึ่งแกลเบรธเรียกสภาพดังกลาวนี้วา
“ดุลยภาพแหงความยากจน” (equilibrium of poverty) ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีพลังที่จะดํารงสภาพการณ
ดังกลาวนี้เปนเวลาชานาน และยากที่จะทําลายดุลยภาพดังกลาวนี้ไดในเมื่อประชาชนมีรายไดตํ่า
จนไร เ งิ น ออม อั น เป น เหตุ ใ ห ก ารลงทุ น และการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ด ว ยวิ ธี ก าร
นานัปการมิอาจเปนไปได และแมวาดุลยภาพแหงความยากจนจะถูกทําลายไปไมวาจะโดยมรรควิธี
ใดๆ (ดังเชนโดยอาศัยความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน) แตไมชาไมนาน ระบบเศรษฐกิจก็
จะเคลือ่ นเขาสูดุลยภาพแหงความยากจนระดับใหม ทั้งนี้เพราะเหตุวา เมื่อประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
รายไดสว นที่เพิ่มขึ้นจะถูกใชไปในการบริโภคจนหมดสิ้น สภาพแหงการไรเงินออมและการไรการ
ลงทุนจึงยังคงดํ ารงอยูตอไป การตกอยูในดุลยภาพแหงความยากจนอยางมิรูจักจบจักสิ้นจึงเปน
ลักษณะเดนของปญหาความยากจนของมวลชนในประเทศดอยพัฒนา (หนา 43-45)
ประการที่สอง การทีป่ ญหาความยากจนของมวลชนยังคงดํารงอยู ทั้งๆที่เวลาได
ลวงเลยมาแลวนับศตวรรษ ก็เปนเพราะเหตุวา ประชาชนยอมจํานนตอปญหานี้ คนเหลานี้จมปลัก
อยูใ นสภาพอันแรนแคนและยากเข็ญ จนคุนเคยกับมาตรฐานการครองชีพที่เปนอยู แมคนชั่วคนแลว
คนชั่วคนเลาจะพยายามดิ้นรนใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจน แตเมื่อไรสัมฤทธิผลหลัง
จะทีไ่ ดใชความพยายามมานานนับศตวรรษ ในที่สุดคนเหลานี้จึงจําตองยอมทนรับสภาพแหงความ
ยากไร การยอมจํานน (accommodation) จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสภาพความยากจนของมวลชน
ยังคงดํ ารงอยู (หนา 55-65) ซึ่งแกลเบรธเห็นวา นี่เปนอรรถาธิบายที่สมเหตุสมผลมากกวา
อรรถาธิบายอื่นใด (หนา 72-73) แกลเบรธชี้ใหเห็นวา การยอมจํานนเปนพฤติกรรมที่มีพื้นฐาน
มาจากคําสอนทางศาสนา ทั้งนี้ปรากฏวา ศาสนาสําคัญๆของโลกลวนสอนใหมนุษยยอมรับสภาพ
ทีเ่ ปนอยูท งั้ สิ้น (หนา 56) และการยอมจํานนจะมีขนาดแตกตางไปตามระดับความยากจน กลาวอีก
นัยหนึง่ ก็คอื หากประชาชนยิ่งมีรายไดตํ่ามากเพียงใด การยอมจํานนจะยิ่งมีมากเพียงนั้น (หนา 72
และ 85) นอกจากนี้ การยอมจํานวนยังทําใหการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจมีนอยกวา
ทีค่ วรอีกดวย (หนา 74)
ประการที่สาม ในขณะที่ประชาชนสวนใหญในชนบทของประเทศดอยพัฒนา
พากันยอมจํานนตอปญหานี้และพยายามดิ้นรนใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจน หากความ
เปนไปไดที่จะทํ าลายดุลยภาพดังกลาวนี้ยิ่งมีมากเพียงใด การยอมจํานนจะยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น
ผลก็คอื การดิน้ รนเพื่อสลัดออกจากดุลยภาพแหงความยากจนจะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว (หนา 57)
จากการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศตางๆ แกลเบรธชี้ใหเห็นวา การดิ้นรนดังกลาวนี้มี
ทัง้ ทีเ่ กิดขึ้นโดยสมัครใจและที่เกิดจากการบังคับ (หนา 69-72)
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ในการดําเนินนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนของมวลชน แกลเบรธเสนอแนะ
วา ควรจะยึดแนวทางสําคัญ 2 แนว พรอมๆ กันไป (หนา 78-89) คือ
แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การเลือกใชมาตรการตางๆ เพื่อใหประชาชนละทิ้งลัทธิการ
ยอมจํานน และดิ้นรนเพื่อสลัดจากดุลยภาพแหงความยากจน เครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดใน
การนีก้ ค็ ือ การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
แนวทางที่สอง ไดแก การอํานวยความสะดวกแกผูที่ตองการหนีจากดุลยภาพแหง
ความยากจน ทั้งนี้การสลัดจากดุลยภาพแหงความยากจนอาจมีไดอยางนอย 2 ทาง คือ การสลัดจาก
ดุลยภาพแหงความยากจน โดยที่ยังคงอยูภายในปริมณฑลแหงวัฒนธรรมเดิม กับการสลัดจาก
ดุลยภาพแหงความยากจน โดยหนีออกนอกปริมณฑลแหงวัฒนธรรมเดิม ทางออกสําหรับกรณีแรก
ไดแก การเรงพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมือง เพื่อดูดซับแรงงานจากชนบทเขาสูเขตเมือง ทางออก
สําหรับกรณีหลังก็คือ การอพยพออกนอกประเทศ ทั้งนี้แกลเบรธไดชี้ใหเห็นวา การอพยพออกนอก
ประเทศเพื่อใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจนนั้นไดมีสวนในการแกปญหาความยากจน
ของมวลชนในประเทศตางๆ ไดอยางมาก ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ การอพยพของชาวชนบทที่ยากไร
จากสวีเดน สกอตแลนด และไอรแลนด ไปสูอเมริกาเหนือ (หนา 98-111)
ดังเปนที่ทราบกันดีวา จอหน เคนเนธ แกลเบรธ เปนวีรชนเอกชนผูเปน ‘แกะดํา’
ในหมูนักเศรษฐศาสตรอเมริกันแหงปรัตยุบันสมัย* แนวความคิดและทัศนคติแบบเสรีนิยมของเขา
ไดรบั การวิพากษวิจารณและการโจมตีจากกลุมขวาจัดอยางเชน Friedman (1977) และจากกลุมซาย
จัดอยางเชน Fitch (1968) และเปนทีค่ าดไดวา บทวิเคราะหและขอเสนอแนะทางนโยบายวาดวย
ปญหาความยากจนของมวลชนในหนังสือเรื่อง The Nature of Mass Poverty นี้ จะตองไดรับการ
วิพากวิจารณกันอยางกวางขวาง
ประการที่หนึ่ง เราจะเห็นไดวา แกลเบรธไมสามารถใหอรรถาธิบายสาเหตุแหง
การกอเกิดปญหาความยากจนของมวลชนไดอยางกระจางชัด สิ่งที่แกลเบรธอธิบายมิใชตนตอแหง
ปญหาดังกลาวนี้ หากแตเปนอรรถาธิบายของปรากฏการณที่วา เหตุใดปญหาความยากจนของ
มวลชนจึ ง สามารถดํ ารงอยู  ไ ด น านนั บ ศตวรรษ ทั้ ง อรรถาธิ บ ายดั ง กล า วนี้ก็มี พื้น ฐานมาจาก
Principle of Circular and Cumulative Causation ของ Gunnar Myrdal (1957) อยางเห็นไดชัด ขอที่
อาจถือไดวาเปนความริเริ่มในการวิเคราะหของแกลเบรธ ไดแก การนําแนวความคิดวาดวยการยอม
จํานนมาเปนพื้นฐานแหงอรรถาธิบาย

*

ผูที่สนใจแนวความคิดของแกลเบรธ โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2517 : 2522),
Hussions ( 1972) Sharpe (1973), Gill (1976) และ Reisman (1980)
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ประการที่สอง แกลเบรธนําเสนออรรถาธิบายของตนประดุจหนึ่งเปน ‘ทฤษฎี
ทั่วไป’ (general theory) ที่ใชวิเคราะหปญหาความยากจนของมวลชนในทุกประเทศและทุก
กาลเวลาได เราไมทราบแนชัดวา ปญหาความยากจนของมวลชนที่แกลเบรธกลาวถึงในหนังสือ
เลมนี้เปนปญหาของประเทศใดหรือภูมิภาคใด แมวาแกลเบรธจะยกตัวอยางอินเดียในหลายตอ
หลายตอน แตแกลเบรธพรรณนาปญหาความยากจนไปในทางที่ชวนใหเชื่อวา ปญหาความยากจน
ของมวลชนไมวาจะเปนประเทศใดมีลักษณะเหมือนกันหมด แกลเบรธมิไดสนใจวา ปญหา
ความยากจนในประเทศตางๆมีประวัติศาสตรความเปนมาแตกตางกัน เกิดขึ้นในโครงสรางสังคมที่
แตกตางกัน และเกิดขึ้นในระบบความสัมพันธทางการผลิตที่แตกตางกัน แทที่จริงนั้น ไมมีทฤษฎีวา
ดวยความยากจนทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดที่มีลักษณะเปนทฤษฎีทั่วไปและมีลักษณะอกาลิโก
ประการที่สาม ขอเสนอแนะทางนโยบายของแกลเบรธที่วา หากตองการทําลาย
ลางดุลยภาพแหงความยากจน จะตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมืองและสงเสริมใหชาวชนบท
ผูยากไรอพยพออกนอกประเทศนั้น เปนขอเสนอที่ไดจากการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุโรป
ตะวันตก แตแกลเบรธไมเพียงแตลืมคําถามพื้นฐานที่วา เสนทางแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตางๆจํ าเปนตองเหมือนกันหรือไมเทานั้น หากทวายังละเลยที่จะศึกษาขอเท็จจริง
อีกดวยวา ประเทศดอยพัฒนาหลายตอหลายประเทศไดเลือกสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต
เมืองนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ซึ่งยังผลใหมีการอพยพแรงงานจากชนบทเขาสู
เขตเมือง การอพยพดังกลาวนี้ไดมีสวนบรรเทาปญหาความยากจนในชนบทไดมากนอยเพียงใด
นอกจากนี้ แกลเบรธยังสรางวิมานในอากาศอีกวา การอพยพแรงงานนอกประเทศจะเปนกลไก
สําคัญในการแกปญหาความยากจนของมวลชน ทั้งๆที่ประเทศมหาอํานาจทั้งหลายลวนแลวแต
สรางทํ านบขวางกั้นการอพยพแรงงานระหวางประเทศดวยกันทั้งสิ้น ชาวชนบทผูยากจนใน
ประเทศดอยพัฒนาสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ซึ่งไมเปนที่ตองการมากนักในตลาดแรงงาน
ระหวางประเทศ หากการอพยพแรงงานออกนอกประเทศเปนกลยุทธหลักในการแกปญหาความ
ยากจน คําถามพื้นฐานก็มีอยูวา จะใหอพยพไปอยูถิ่นฐานใด
กลาวโดยสรุปแลว The Nature of Mass Poverty เปนหนังสือที่นาผิดหวัง
แกลเบรธมีชื่อเสียงในขอที่มีความสามารถในการกอใหเกิดการโตแยงถกเถียง หนังสือเรื่องนี้คงจะ
จุดปะทุใหมีการถกเถียงดุจดังหนังสือเลมกอนๆ ของแกลเบรธ แตคราวนี้ แนวรบของแกลเบรธจะ
มิไดจากั
ํ ดเฉพาะฝายขวาจัดและฝายซายจัดเทานั้น หากยังอาจรวมเอาฝายกลางๆ ดังเชน กลุมจิ๋วแต
แจว (Small Is Beautiful) เขาไปดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ขอเสนอของแกลเบรธในดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตเมืองตรงกันขามกับความเห็นของพวก กลุม จิ๋วแตแจว โดยสิ้นเชิง
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