
The Nature of Mass Poverty

ผูที่สนใจแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรสถาบันยุคใหม (Neo-institution- 
alism) ยอมมิอาจละเลยงานเขียนของจอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John Kenneth Galbraith) ไปได 
ดังนั้น เมื่อ The Nature of Mass Poverty ปรากฏสูบรรณพิภพ จึงมีความนาสนใจที่จะติดตามศึกษา
ดวูา ความคิดความอานของแกลเบรธเกี่ยวกับปญหาความยากจนพัฒนาไปสูทิศทางใด ทั้งนี้เปนที่
ทราบกันดีวา แกลเบรธไดศึกษาและมีผลงานเกี่ยวกับประเทศดอยพัฒนามาตั้งแตทศวรรษ 2500 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปาฐกถาและบทความซึ่งรวมอยูในหนังสือช่ือ Economic Development in 
Perspective (1962) ซ่ึงศาสตราจารยเสนห จามริก ไดแปลเปนภาษาไทยแลวไดช่ือวา แนวทาง
พฒันาเศรษฐกิจ (2507) แตขณะเดยีวกัน แกลเบรธก็สนใจศึกษาพัฒนาการและปญหาของระบบทุน
นยิมที่เปนอยูในสหรัฐอเมริกา ดังผลงานใน American Capitalism (1952),  The Affluent Society 
(1958 ), และ The Industrial State (1967) จนอาจกลาวไดวา ในชวงปลายทศวรรษ 2500 แกลเบรธ
เกอืบมไิดสนใจศึกษาปญหาของประเทศพัฒนาอีกเลย งานเขียนชิ้นสํ าคัญในทศวรรษ 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) ดงันัน้ จงึเปนเรื่องที่นายินดีที่แกลเบรธกลับมาศึกษาปญหาประเทศดอยพัฒนา
อีกครั้งหนึ่ง

แกลเบรธกลาวไวในคํ านํ าวา ความคิดที่จะเขียน The Nature of Mass Poverty มีมา
เกือบสองทศวรรษแลว ตั้งแตคร้ังที่แกลเบรธยังดํ ารงตํ าแหนงเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ า
ประเทศอนิเดยี และประสบพบเห็นวา ความชวยเหลือที่สหรัฐอเมริกาใหแกอินเดียนั้นมิอาจชวยแก
ปญหาความยากจนได ทั้งนี้เนื่องจากมิไดไตรตรองและศึกษากันอยางถองแทวา อะไรเปนสาเหตุ
พื้นฐานของปญหาความยากจนในประเทศดังกลาวนี้ อันเปนเหตุใหการแกปญหามิไดตองตรงตาม
สมุฏฐานของปญหา

แกลเบรธจํ าแนกปญหาความยากจนออกเปน 2 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเปนปญหา
ความยากจนทีเ่กดิแกชนสวนนอยในสังคม ปญหาความยากจนในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่
พัฒนาแลว  โดยที่ประชาชนสวนใหญมีมาตราฐานการครองชีพอยูในระดับสูง และมีประชาชน 
--------------------------------
*บทวิจารณหนังสือเรื่อง The Nature of Mass Poverty   แตงโดย John Kenneth Galbraith (Penguin Books, 1980)
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เพียงสวนนอยที่มีฐานะอันยากจน ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจลวนแลวแตมีปญหาลักษณะนี้ 
รูปแบบทีส่องเปนปญหาความยากจนที่เกิดแกชนสวนใหญในสังคม โดยที่ชนสวนนอยเทานั้นที่อยู
ดีกินดี ปญหาความยากจนในรูปแบบดังกลาวนี้เปนปญหาที่มีอยูในประเทศดอยพัฒนาโดยทั่วไป 
หนังสือเร่ือง The Nature of Mass Poverty จ ํากดัการวิเคราะหเฉพาะปญหาความยากจนในรูปแบบที่
สองนี้เทานั้น

แกลเบรธประมวลอรรถาธิบายวาดวยความยากจน โดยจํ าแนกคํ าอธิบายออกเปน 
7 ประเภท พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของอรรถาธิบายแตละประเภท (นา 13-27) กลาวคือ

(1) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร
ธรรมชาต ิ โดยชี้ใหเห็นวา ประเทศที่รุมรวยดวยนํ้ ามันดังเชนอิหรานก็ยังมีปญหาความยากจนของ
มวลชน แตประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนฮองกง อิสราเอล และสิงคโปร กลับ
ประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(2) แกลเบรธไมเชื่อวา ลักษณะของรูปแบบการปกครองและประเภทของระบบ
เศรษฐกจิจะสามารถอธิบายสาเหตุแหงปญหาความยากจนของมวลชนไดดี ทั้งนี้ปรากฏวา ประเทศ
ในคายสังคมนิยมและคอมมิวนิสตบางประเทศก็ประสบความสํ าเร็จในการแกปญหาความยากจน 
แตบางประเทศก็ไมประสบความสํ าเร็จแมแตนอย ขอสรุปดังกลาวนี้ใชไดกับประเทศที่เลือกระบบ
เศรษฐกจิทุนนิยมและระบบการประกอบการอยางเสรีเชนเดียวกัน

(3) แกลเบรธไมเชื่อวา การขาดแคลนทุนก็ดีและการขาดแคลนทุนมนุษย (human 
capital) กด็ ีจะสามารถอธิบายปญหาความยากจนของมวลชนไดดี

(4) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเกิดจากปจจัยดานชาติวงศ 
(ethnic factor)

(5) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเกิดจากปจจัยดานภูมิ
อากาศ

(6) แกลเบรธไมเชื่อวา ปญหาความยากจนของมวลชนเปนผลพวงของระบบ
จกัรวรรดนิยิม แมวาประเทศที่เคยตกเปนเมืองขึ้นของประเทศมหาอํ านาจจะมีปญหาดังกลาวนี้ แต
ประเทศทีไ่ดรับเอกราชมากวาศตวรรษ ดังเชนบางประเทศในละตินอเมริกาก็ดีและประเทศที่ไมเคย
ตกเปนเหยื่อของลัทธิลาอาณานิคมดังเชนไทยก็ดี ลวนแลวแตมีปญหาความยากจนของมวลชน
ดวยกันทั้งสิ้น

(7) แกลเบรธยอมรับอรรถาธิบายวาดวยเทอมการคาระหวางประเทศ (terms of 
trade) อยูบาง อรรถาธิบายดังกลาวนี้มีสาระสํ าคัญวา ประเทศดอยพัฒนา ซ่ึงเปนผูผลิตสินคาเกษตร
และวัตถุดิบเพื่อเสนอขายในตลาดโลก มักจะมีเทอมแหงการคาเสียเปรียบประเทศผูผลิตสินคา      
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อุตสาหกรรม ประกอบกับโครงสรางตลาดการคาระหวางประเทศในกรณีของสินคาหลายตอหลาย
ประเภทที่มีการผูกขาดโดยบรรษัทระหวางประเทศ ทํ าใหมีการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศเกษตรกรรมที่ดอยพัฒนาไปสูประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว ซ่ึงทํ าใหปญหาความ
ยากจนในประเทศดอยพัฒนายากแกการเยียวยาแกไข แมวาแกลเบรธจะยอมรับอรรถาธิบายดังกลาว
นี ้แตกม็วิายชีใ้หเห็นวา การมีสภาพเปนประเทศเกษตรกรรมมิไดหมายความเสมอไปวา จะตองเสีย
เปรียบประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประเทศผูผลิตสินคาเกษตรที่สํ าคัญหลายประเภท 
ดงัเชนขาวโพด ขาวสาลี ถ่ัวเหลือง ฝาย และเยื่อกระดาษลวนแลวแตเปนประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกจิดวย ดังเชนสหรัฐอมริกา คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน

สํ าหรับผูที่ติดตามผลงานของแกลเบรธมาโดยตลอด จะรูไดโดยไมยากนักวา 
สาระสํ าคัญในเรื่องที่กลาวขางตนนี้มาจากบทที่สองของหนังสือเร่ือง Economic Development 
(Harvard University Press, 1965) ของแกลเบรธเอง แสดงใหเห็นวา แกลเบรธมิไดใชความพยายาม
แมแตนอยที่จะสํ ารวจสถานะความรู (state of knowledge) เกีย่วกบัเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่เวลาไดลวงเลยมา
เกือบสองทศวรรษแลว มิหนํ าซํ้ าการกลาวถึงประเทศไทยวาเปนตัวอยางของประเทศเอกราชที่ไม
เคยตกเปนเมืองขึ้นของมหาอํ านาจประเทศใด แตยังมีปญหาความยากจนของมวลชนนั้น (หนา 25) 
นับเปนการกลาวอางอยางผิดขอเท็จจริงยิ่ง แมวาโดยนิตินัยไทยจะมิเคยตกเปนอาณานิคมทางการ
เมอืงของประเทศใด แตการสูญเสียสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ตลอดจนการสูญเสียเอกราชทาง
การศาลและเอกราชทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจากการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่งนับตั้งแตแต 2398 นั้น  
ท ําใหไทยตองตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํ านาจโดยพฤตินัย และที่สํ าคัญยิ่งกวาอื่นใดก็คือ 
ขอจํ ากัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรยังผลใหรัฐบาลหารายไดไดนอยกวาที่ควรจะเปนอยางมาก 
ในเมื่อภาษีศุลกากรเปนแหลงรายไดที่สํ าคัญในระยะแรกเริ่มของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ผลที่ตามมาก็คือ สนธิสัญญาอันไมทัดเทียมกันดังเชนสนธิสัญญาบาวริ่งนี้มีสวนอยางสํ าคัญ
ในการทํ าใหกระบวนการพัฒนาประเทศของไทยลาชากวาที่ควรจะเปน ไมมีนักประวัติศาสตร
เศรษฐกิจคนใดที่กลาปฏิเสธความขอนี้

เมือ่แกลเบรธไมพึงพอใจอรรถาธิบายวาดวยความยากจนของมวลชนที่มีอยู จึงนํ า
เสนออรรถาธิบายขึ้นใหม โดยช้ีใหเห็นวา ปญหาความยากจนของมวลชนมีลักษณะอันเดนชัดอยู
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ปญหาความยากจนของมวลชนเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชนบทเปน
สวนใหญ และเปนปญหาที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สวนปญหาความยากจนของมวลชนใน
เขตเมือง (mass urban poverty) ดงัเชนที่เกิดขึ้นในเมืองกัลกัตตา ไคโร และนครเม็กซิโกนั้นเปน
ปรากฏการณใหมซ่ึงมีอายุไมเกิน 75 ป ในชนบทของประเทศดอยพัฒนา ประชาชนสวนใหญจะมี
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ชีวติอยูดวยมาตรฐานการครองชีพระดับพอประทังชีวิตเทานั้น ซ่ึงแกลเบรธเรียกสภาพดังกลาวนี้วา 
“ดลุยภาพแหงความยากจน” (equilibrium of poverty) ทัง้นีเ้นื่องจากมีพลังที่จะดํ ารงสภาพการณ
ดังกลาวนี้เปนเวลาชานาน และยากที่จะทํ าลายดุลยภาพดังกลาวนี้ไดในเมื่อประชาชนมีรายไดตํ่ า
จนไรเงินออม อันเปนเหตุใหการลงทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดวยวิธีการ
นานปัการมอิาจเปนไปได และแมวาดุลยภาพแหงความยากจนจะถูกทํ าลายไปไมวาจะโดยมรรควิธี
ใดๆ (ดงัเชนโดยอาศัยความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน) แตไมชาไมนาน ระบบเศรษฐกิจก็
จะเคลือ่นเขาสูดุลยภาพแหงความยากจนระดับใหม ทั้งนี้เพราะเหตุวา เมื่อประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
รายไดสวนที่เพิ่มขึ้นจะถูกใชไปในการบริโภคจนหมดสิ้น สภาพแหงการไรเงินออมและการไรการ
ลงทุนจึงยังคงดํ ารงอยูตอไป การตกอยูในดุลยภาพแหงความยากจนอยางมิรูจักจบจักสิ้นจึงเปน
ลักษณะเดนของปญหาความยากจนของมวลชนในประเทศดอยพัฒนา  (หนา 43-45)

ประการที่สอง  การทีป่ญหาความยากจนของมวลชนยังคงดํ ารงอยู ทั้งๆที่เวลาได
ลวงเลยมาแลวนับศตวรรษ ก็เปนเพราะเหตุวา ประชาชนยอมจํ านนตอปญหานี้ คนเหลานี้จมปลัก
อยูในสภาพอนัแรนแคนและยากเข็ญ จนคุนเคยกับมาตรฐานการครองชีพที่เปนอยู แมคนชั่วคนแลว
คนชั่วคนเลาจะพยายามดิ้นรนใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจน แตเมื่อไรสัมฤทธิผลหลัง
จะทีไ่ดใชความพยายามมานานนับศตวรรษ ในที่สุดคนเหลานี้จึงจํ าตองยอมทนรับสภาพแหงความ
ยากไร การยอมจํ านน (accommodation) จงึเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหสภาพความยากจนของมวลชน
ยังคงดํ ารงอยู (หนา 55-65) ซ่ึงแกลเบรธเห็นวา นี่เปนอรรถาธิบายที่สมเหตุสมผลมากกวา
อรรถาธิบายอื่นใด (หนา 72-73) แกลเบรธชี้ใหเห็นวา การยอมจํ านนเปนพฤติกรรมที่มีพื้นฐาน
มาจากคํ าสอนทางศาสนา ทั้งนี้ปรากฏวา ศาสนาสํ าคัญๆของโลกลวนสอนใหมนุษยยอมรับสภาพ
ทีเ่ปนอยูทัง้สิ้น (หนา 56) และการยอมจํ านนจะมีขนาดแตกตางไปตามระดับความยากจน กลาวอีก
นยัหนึง่กค็อื หากประชาชนยิ่งมีรายไดตํ่ ามากเพียงใด การยอมจํ านนจะยิ่งมีมากเพียงนั้น (หนา 72 
และ 85) นอกจากนี้ การยอมจํ านวนยังทํ าใหการสนองตอบตอส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจมีนอยกวา
ทีค่วรอีกดวย (หนา 74)

ประการที่สาม ในขณะที่ประชาชนสวนใหญในชนบทของประเทศดอยพัฒนา
พากนัยอมจ ํานนตอปญหานี้และพยายามดิ้นรนใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจน หากความ
เปนไปไดที่จะทํ าลายดุลยภาพดังกลาวนี้ยิ่งมีมากเพียงใด การยอมจํ านนจะยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น 
ผลกค็อื การดิน้รนเพื่อสลัดออกจากดุลยภาพแหงความยากจนจะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว (หนา 57) 
จากการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศตางๆ แกลเบรธชี้ใหเห็นวา การดิ้นรนดังกลาวนี้มี
ทัง้ทีเ่กดิขึ้นโดยสมัครใจและที่เกิดจากการบังคับ (หนา 69-72)
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ในการดํ าเนินนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนของมวลชน แกลเบรธเสนอแนะ
วา ควรจะยึดแนวทางสํ าคัญ 2 แนว พรอมๆ กันไป (หนา 78-89) คือ

แนวทางที่หนึ่ง  ไดแก การเลือกใชมาตรการตางๆ เพื่อใหประชาชนละทิ้งลัทธิการ
ยอมจ ํานน และดิ้นรนเพื่อสลัดจากดุลยภาพแหงความยากจน เครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดใน
การนีก้ค็ือ การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

แนวทางที่สอง ไดแก การอํ านวยความสะดวกแกผูที่ตองการหนีจากดุลยภาพแหง
ความยากจน ทั้งนี้การสลัดจากดุลยภาพแหงความยากจนอาจมีไดอยางนอย 2 ทาง คือ การสลัดจาก
ดุลยภาพแหงความยากจน โดยที่ยังคงอยูภายในปริมณฑลแหงวัฒนธรรมเดิม กับการสลัดจาก
ดลุยภาพแหงความยากจน โดยหนีออกนอกปริมณฑลแหงวฒันธรรมเดิม ทางออกสํ าหรับกรณีแรก 
ไดแก การเรงพัฒนาอตุสาหกรรมในเขตเมือง เพื่อดูดซับแรงงานจากชนบทเขาสูเขตเมือง ทางออก
สํ าหรับกรณีหลังก็คือ การอพยพออกนอกประเทศ ทั้งนี้แกลเบรธไดช้ีใหเห็นวา การอพยพออกนอก
ประเทศเพื่อใหหลุดพนจากดุลยภาพแหงความยากจนนั้นไดมีสวนในการแกปญหาความยากจน
ของมวลชนในประเทศตางๆ ไดอยางมาก ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ การอพยพของชาวชนบทที่ยากไร
จากสวีเดน สกอตแลนด และไอรแลนด ไปสูอเมริกาเหนือ (หนา 98-111)

ดงัเปนที่ทราบกันดีวา จอหน เคนเนธ แกลเบรธ เปนวีรชนเอกชนผูเปน ‘แกะดํ า’
ในหมูนักเศรษฐศาสตรอเมริกันแหงปรัตยุบันสมัย* แนวความคิดและทัศนคติแบบเสรีนิยมของเขา
ไดรับการวิพากษวิจารณและการโจมตีจากกลุมขวาจัดอยางเชน Friedman (1977) และจากกลุมซาย
จดัอยางเชน Fitch (1968) และเปนทีค่าดไดวา บทวิเคราะหและขอเสนอแนะทางนโยบายวาดวย
ปญหาความยากจนของมวลชนในหนังสือเร่ือง The Nature of Mass Poverty นี ้ จะตองไดรับการ
วพิากวจิารณกันอยางกวางขวาง

ประการที่หนึ่ง  เราจะเห็นไดวา แกลเบรธไมสามารถใหอรรถาธิบายสาเหตุแหง
การกอเกิดปญหาความยากจนของมวลชนไดอยางกระจางชัด ส่ิงที่แกลเบรธอธิบายมิใชตนตอแหง
ปญหาดังกลาวนี้ หากแตเปนอรรถาธิบายของปรากฏการณที่วา เหตุใดปญหาความยากจนของ
มวลชนจึงสามารถดํ ารงอยู ไดนานนับศตวรรษ ทั้งอรรถาธิบายดังกลาวนี้ก็มีพื้นฐานมาจาก 
Principle of Circular and Cumulative Causation ของ Gunnar Myrdal (1957) อยางเห็นไดชัด ขอที่
อาจถือไดวาเปนความริเร่ิมในการวิเคราะหของแกลเบรธ ไดแก การนํ าแนวความคิดวาดวยการยอม
จ ํานนมาเปนพื้นฐานแหงอรรถาธิบาย

                                                       
 *ผูที่สนใจแนวความคิดของแกลเบรธ โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2517 : 2522),
Hussions ( 1972) Sharpe (1973), Gill (1976) และ Reisman (1980)
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ประการที่สอง  แกลเบรธนํ าเสนออรรถาธิบายของตนประดุจหนึ่งเปน ‘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 หากตองการทํ าลาย
ลางดลุยภาพแหงความยากจน จะตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมืองและสงเสริมใหชาวชนบท
ผูยากไรอพยพออกนอกประเทศนั้น เปนขอเสนอที่ไดจากการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุโรป
ตะวันตก แตแกลเบรธไมเพียงแตลืมคํ าถามพื้นฐานที่วา เสนทางแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตางๆจํ าเปนตองเหมือนกันหรือไมเทานั้น หากทวายังละเลยที่จะศึกษาขอเท็จจริง
อีกดวยวา ประเทศดอยพัฒนาหลายตอหลายประเทศไดเลือกสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต
เมอืงนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ซ่ึงยังผลใหมีการอพยพแรงงานจากชนบทเขาสู
เขตเมือง การอพยพดังกลาวนี้ไดมีสวนบรรเทาปญหาความยากจนในชนบทไดมากนอยเพียงใด 
นอกจากนี้  แกลเบรธยังสรางวิมานในอากาศอีกวา การอพยพแรงงานนอกประเทศจะเปนกลไก
สํ าคัญในการแกปญหาความยากจนของมวลชน ทั้งๆที่ประเทศมหาอํ านาจทั้งหลายลวนแลวแต
สรางทํ านบขวางกั้นการอพยพแรงงานระหวางประเทศดวยกันทั้งสิ้น ชาวชนบทผูยากจนใน
ประเทศดอยพัฒนาสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ซ่ึงไมเปนที่ตองการมากนักในตลาดแรงงาน
ระหวางประเทศ หากการอพยพแรงงานออกนอกประเทศเปนกลยุทธหลักในการแกปญหาความ
ยากจน ค ําถามพื้นฐานก็มีอยูวา จะใหอพยพไปอยูถ่ินฐานใด

กลาวโดยสรุปแลว The Nature of Mass Poverty เปนหนังสือที่นาผิดหวัง 
แกลเบรธมีช่ือเสียงในขอที่มีความสามารถในการกอใหเกิดการโตแยงถกเถียง หนังสือเร่ืองนี้คงจะ
จดุปะทุใหมีการถกเถียงดุจดังหนังสือเลมกอนๆ ของแกลเบรธ แตคราวนี้ แนวรบของแกลเบรธจะ 
มไิดจ ํากดัเฉพาะฝายขวาจัดและฝายซายจัดเทานั้น หากยังอาจรวมเอาฝายกลางๆ ดังเชน กลุมจิ๋วแต
แจว (Small Is Beautiful) เขาไปดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ขอเสนอของแกลเบรธในดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตเมืองตรงกันขามกับความเห็นของพวก กลุมจิ๋วแตแจว  โดยสิ้นเชิง
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