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บทคัดยอ 
 

       ในชวงทศวรรษของป 2530 ประเทศมาเลเซียไดกลายเปนหนึ่งในประเทศที่ชาวมอญ 
จากสหภาพพมาอพยพเขาไปทํางาน คนอพยพสวนใหญนี้ตองทํางานท่ีอันตราย สกปรก และยาก
ลําเค็ญ เนื่องจากมีจํานวนผูอพยพไปทํางานในประเทศมาเลเซียมีจํานวนมาก ปริมาณของเงินท่ี
สงกลับไปยังถ่ินกําเนิดจึงสูงข้ึนดวย      การศึกษานี้มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการสงเงิน
ของแรงงานอพยพในมาเลเซีย ในการท่ีจะเขาใจปริมาณการสงเงิน และผลกระทบท่ีเกิดจากการสง
เงินนี้ การศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหจํานวนเงินท่ีสง และความเปนไปไดท่ีจะสงเงินกลับจาก
ประเทศท่ีเขาไปทํางาน คือมาเลเซีย และผลกระทบของการสงเงินกลับไปยังบานเกิดและชุมชนใน
สหภาพพมา     
      นอกจากนี้แลว การศึกษานี้ยังศึกษาถึงกลไกของระบบการสงเงินจากมาเลเซียไปยัง
สหภาพพมา และประโยชนของรายไดจากการสงเงิน และรายไดท้ังหมดจากการสงเงินของ
ครอบครัวท่ีไดรับเงิน    
      การศึกษานี้ใชวิ ธีการแบบการสํารวจชาติพันธุ โดยการใชการเก็บขอมูลแบบ
หลากหลาย การสุมตัวอยางเชิงซอน การเก็บขอมูลแบบหลายระดับ การเก็บขอมูลชีวประวัติ และ
การศึกษาเปรียบเทียบ สวนการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะห และวิธีการบรรยาย ในการหา
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีสงและความเปนไปไดท่ีจะสงเงิน 
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      ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการสงเงินของแรงงานอพยพไดรับอิทธิพลมาจาก
ความรูสึกท่ีคิดถึงประโยชนของผูอ่ืนเปนหลัก ความรูสึกผูกพันกับครอบครัวในสหภาพพมา และ
การสรางความม่ันคงใหกับครอบครัวท่ียังอาศัยอยูในพมา นอกจากน้ีการอพยพนี้เปนการอพยพ
เพียงช่ัวคราว ไมใชถาวร 
      ดังนั้นแลว  การสงเงินกลับไปใหครอบครัวมีผลทําใหความยากจนลดลง และ
มาตรฐานของครอบครัวท่ีไดรับเงินมีความเปนอยูดีข้ึน  และผลกระทบในดานดีทางเศรษฐกิจหลาย
ดานในชวงระยะส้ัน                 
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ABSTRACT 

 

During the late 1990s, Malaysia started to become one of the main destination 

countries for Mon migrants from Myanmar: for work purposes. The majority of Mon 

migrants today, have to work in the "3D jobs" (dangerous, dirty and difficult). Due to 

the large number of people now migrating to Malaysia, the flow of remittances back 

to their origin communities is high.  

This study focuses on the remittance behavior of Mon migrants from 

Myanmar working in Malaysia. To provide a better understanding of remittance flows 

and their impact, this study analyzes, among Mon migrants, the amount remitted and 
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the likelihood to remit from their destination country in Malaysia, and the impacts of 

these remittances on their households and communities in Myanmar.  

Moreover, the money transfer system used between Malaysia and Myanmar, 

as well as the contribution of remittances to the total income of the remittance 

receiving households, will be described in this study.  

Regarding the survey design, an ethno-survey methodology was adopted, 

using multi-method data collection, multi-site sampling, multi-level data collection, 

life history collection and comparative study techniques. Analytical and descriptive 

approaches were used in order to analyze factors influencing the amount remitted, and 

the likelihood to remit.  

The results of this study show that the remittance behavior of Mon migrants is 

dominated by altruistic feelings, an attachment to their family in Myanmar and the 

need to provide insurance to the family left behind. Moreover, the migratory trend is 

towards temporary, rather than permanent migration. It can also be concluded that the 

inward remittance flows contribute to a reduction in poverty and an improvement in 

the living standards of the remittance receiving households in Myanmar, and have a 

positive multiplier effect on household economies over the short-term.  

 

 

 

 

 
 
 


