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ការអប់រ ំនិងឧក្រិដ្ឋរម្ម 
(Education and Crime) 

 

ដោយ៖ បណ្ឌិ ត ស ូសធុីរ 
មន្ត្រីស្រាវស្រាវនាយកោា ្វទិ្យាាន្ត្រអប់រ ំ 

ន្វទិ្យាាា ្ម្ុ្សាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាាន្ត្រ្ ងគម, រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុា 

 

 ឧស្រកិដ្ាកមម ឬបទ្យដ្មើ្ស្ររហ្មទ្យណ្ឌ  ា
អំដរើ  ដដ្្បងកដស្ររោះថ្នា ក់ មិ្ស្រត្ឹមដត្ចំដ ោះ
បុគ្គ្ មួយចំ្ ួ្ប ុដ ណ្ ោះដទ្យ ប ុដ្រ ដែមទងំដ្្់
្ហ្គ្ម្៍ ្ងគម ឬស្របដទ្យ្ផងដដ្រ។ 
 គ្ំ្ិត្ ដដ្្ដ្វើ្កមមភារ  ដូ្ចា  
ឃាត្កមម ការចាប់រដំោភ ្ិងដចារកមម ស្រត្ូវបា្
ហាមឃាត្់ដៅទូ្យទងំរិភរដោក។ អវីដដ្្ា
បទ្យដ្មើ្ស្ររហ្មទ្យណ្ឌ  ស្រត្ូវបា្កំណ្ត្់ដោយ
ចាប់  ស្ររហ្មទ្យណ្ឌ ន្យុត្តរ ្ិកា រ ក់រ័ ្ធ                  
្ីមួយៗ។ ខណ្ៈដរ្ដដ្្ម្ុ្សាដស្រចើ្ 
មា្កាត្តឡុកឬបញ្ជី រាយដ ម្ ោះ(Catalogue)ន្
ឧស្រកិដ្ាកមម ដដ្្ដៅថ្ន ស្រកមស្ររហ្មទ្យណ្ឌ  ដៅកាុង
ស្របដទ្យ្ ចាប់ទូ្យដៅមួយចំ្ ួ្ មិ្មា្្កខ្ រិកៈ
ទូ្យ្ទូំ្យោយដបបដ្ោះដទ្យ។ 
 ស្របដទ្យ្ ដដ្្មា្ការអប់រកំស្រមិត្ខព្ ់ 
ដត្ងទ្យទួ្យ្អស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមមទបាងម្យមភាគ្
កស្រមិត្ាត្ិផងដដ្រ។ ស្របដទ្យ្ដដ្្មា្អស្រត្តចុោះ
ដ ម្ ោះចូ្ដរៀ្ ដៅមហាវទិ្យា្័យខព្់ មា្  
អស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមមហិ្ងាទបាងស្របដទ្យ្ ដដ្្
មា្អស្រត្តចុោះដ ម្ ោះចូ្ដរៀ្ដៅមហាវទិ្យា្័យ 
ទបាង។ 

១-សសដ្ឋរិច្ចវិទ្យាននការអប់រ ំនិងឧក្រិដ្ឋ
រម្ម (The economics of education and crime) 

 ដហ្តុ្អវីបា្ាការអប់រ  ំកាត្់ប្ាយ
ឧស្រកិដ្ាកមម ្ិងស្របដភទ្យន្ឧស្រកិដ្ាកមម្  ទ្យំ្ ងា
មា្ភារទក់ទញបំ ផុ ត្  ចំ ដ ោះ ដរ្
្ដោបាយអប់រ?ំ ទ្យ្ស្វ ិ្ ័យដ្ដ្ាកិចច ផរ្់
្ូវការយ្់ដ្ឹងដ្៏មា្ស្របដោជ្៍ាដស្រចើ្ ដ ើ្
បញ្ហា ទងំដ្ោះ។ 
 Lochner (២០០៤) បា្្ងកត្់្ង្់ដ ើ្
តួ្នាទី្យន្ការអប់រ  ំាការវ ិ្ ិ ដោគ្មូ្្្
ម្ុ្ស ដដ្្បដងកើ្ឱកា្ការងារស្រ្បចាប់ 
នាដរ្អនាគ្ត្ ដដ្្រារាងំដ្្់ការចូ្រួមកាុង
ឧស្រកិដ្ាកមម។ ដរឿងដ្ោះ ដកើត្មា្ស្រ្បរា ្ឹងការ
្ិកាាដស្រចើ្ ដដ្្ចងស្រកងាឯការដនាោះ 
្ិងថ្នស្របាក់ឈ្ាួ្ខព្់ កាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមម 
ដហ្ើយការស្រាវស្រាវាដស្រចើ្ទ្យ្វត្ស ដៅកាុ ង
ការងារដ្ដ្ាកិចច បា្បងាា ញថ្ន ការអប់រ ំបដងកើ្
អស្រត្តស្របាក់ឈ្ាួ្។  ស្រប្ិ្ដបើទុ្យ្ម្ុ្ស បដងកើ្
ចំដណ្ញ ដត្ប្រិចប្រួ ចរីការងារដស្រចើ្ាង
ឧស្រកិដ្ាកមម អញ្ចឹ ងការវ ិ្ ិ ដោគ្មូ្្្ម្ុ្ស 
្ិងការ្ិកាអប់រ ំគួ្រកាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមម។ 
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ដូ្ដចាោះដរ្្ដោបាយ ដដ្្បដងកើ្ការ្ិកា
អប់រ  ំ(ឬស្រប្ិទ្យធភារន្ាោដរៀ្) គួ្រកាត្់
ប្ាយស្របដភទ្យឧស្រកិដ្ាកមមត្តមដ្ងវែិកីាុងចដំ្ម
ម្ុ្សដរញវយ័។  ដទោះោ ង្ក៏ដោយ 
ស្របដភទ្យឧស្រកិដ្ាកមមខាងបញ្ហា មួយចំ្ ួ្ (ឧ. ការ
កិបដកងប្លំ) អាចដកើ្ដឡើងាមួយ្ឹងការអប់រ ំ
ដដ្្បា្ដរៀ្ដៅាោ។ 
 ការអប់រ ំក៏អាចបដស្រងៀ្បុគ្គ្  ឱយមា្
ការអត្់្មត្់ ដ ស្រចើ្ាងដ្ោះ ដដ្រ  (Becker & 
Mulligan, ១៩៩៧)។ ដរឿងដ្ោះ្ឹងបនាល ចឧស្រកិដ្ាកមម 
ដោយដហ្តុ្ថ្ន បុគ្គ្មាា ក់ៗ ដត្ងគ្ិត្ដ្្់ការ
ោក់ទ្យមង្់  ដ ើ្ការផរនាា ដទ្្មួយោ ង
ខាល ងំ  ក់រ័្ធ្ឹង្កមមភារឧស្រកិដ្ារប្់រួកដគ្ 
នាដរ្អនាគ្ត្។  ឧស្រកិដ្ាកមម  ក់រ័្ធ្ឹងការ
កាត្់ដទ្ាប់រ្ធនារររយៈដរ្ដវង (ឬផ្
វបិាករយៈដរ្ដវងដផសងដទ្យៀត្) គួ្រដត្ស្រត្ូវបា្
ប ោះ ្់ខាល ងំបផុំត្។  
 ត្តមការកាងស្រគ្ួារ  (Becker, 
១៩៩១) បុរ្ដដ្្មា្ការអប់រដំស្រចើ្ មា្     
ទ្យំដនារដៅដរៀបការាមួយន្ត្រី  ដដ្្មា្ការ
អប់រដំស្រចើ្។ ដរឿងដ្ោះ អាចជោះឥទ្យធិរ្ដ្្់
្្ធា្ស្រគ្ួារ អាកបបកិរោិន្ការមា្កូ្ 
្ិង្ាិរភារស្រគ្ួារ ដដ្្អាចជោះឥទ្យធិរ្ដ្្់
ការ្ដស្រមចចិត្រកាុងការចូ្រួមកាុងឧស្រកិដ្ាកមម។ 
 ាទូ្យដៅ ស្រប្ិ្ដបើម្ុ្ស ដដ្្មា្
ការអប់រ ំកា្់ដត្ដស្រចើ្ដ្វើអ្ររកមមកា្់ដត្ដស្រចើ្
ាមួយម្ុ្ស ដដ្្មា្ការអប់រដំផសងដទ្យៀត្ 
ដដ្្មិ្្ូវមា្ទ្យំដនារចង់ចូ្រួមកាុងឧស្រកិដ្ាកមម 

ដ្ោះ ទ្យំ្ ងារួមបញ្ចូ ្ការកាត្់ប្ាយ្ូវឧស្រកិដ្ាកមម 
ដដ្្ទក់ទ្យង្ឹងការ្ិកា។ កាុ ងករណី្ភាគ្
ដស្រចើ្ យ្រការទក់ទ្យង្ឹងការផ្លល ្់បរូ រចណូំ្្
ចិត្រ ឬអ្ររកមម្ ងគម បា្បងាា ញថ្ន ការទ្យទួ្យ្
បា្ការអប់រ ំទ្យំ្ងាអាចកាត្់ប្ាយស្របដភទ្យ
ឧស្រកិដ្ាកមមភាគ្ដស្រចើ  ្កាុងចដំ ម្ម្ ុ្សដរញវយ័។ 
 
២-ភសតុតាង សតីពីការអប់រ  ំគុណ្ភាព
សាលាសរៀន និងឧក្រិដ្ឋរម្ម 
(Evidence on Education, School Quality, 
and Crime) 

 មា្ភ្រុត្តងកា្់ដត្ដស្រចើ ដ្ឡើងរីជុវំញិ 
រិភរដោក ្រីរីឥទ្យធិរ្ន្ការទ្យទួ្យ្បា្ការ
អប់រដំ ើ្ផ្ន្ឧស្រកិដ្ាកមមាប្របនាា ប់។ ការ
អប់រកំា្់ដត្ដស្រចើ្ នាឱំយមា្ឧស្រកិដ្ាកមមត្ិច ផុ្
ដចញរីការ្ិកាភាគ្ដស្រចើ្។ 
 ការ្ិកាមួយចំ្ួ្ ក៏រិ្ិត្យដមើ្
ផ្ប ោះ ្់ន្ជដ ស្រមើ្ាោដរ ៀ្  ្ិង     
គុ្ណ្ភារដ ើ្អាកបបកិរោិឧស្រកិដ្ាកមម។ អាក
ស្រាវស្រាវែមីៗាដស្រចើ្ បា្វភិាគ្អរីំទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង
្ហ្្ម័យរវាងការចូ្ដរៀ្ ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម។ 
ការ្ិកាទងំដ្ោះ បងាា ញរីទ្យំនាក់ទ្យំ្ង    ្មុ
ស្រគ្ាម ញ ដដ្្បងាា ញរីារៈ្ំខា្់ ដ ើ្           
បរបិទ្យ។  
 
៣-ឥទ្យធិពលននការអប់រសំលើឧក្រិដ្ឋរម្ម  
(Effects of Educational Attainment on Crime) 

 ការ្ិកាដ្ំបូងអំរីទ្យំនាក់ទ្យំ្ងរវាង
ការអប់ រ  ំ ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម  ដផ្លរ ត្ដ ើ្ការាប់      
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ទក់ទ្យងរា រប្់រួកដគ្ត្តម្កខខណ្ឌ ដ ើ្      
្កខណ្ៈបុគ្គ្ ្ិងស្រគ្ួារដដ្្បា្វា្់ដវង
ដោយដស្របើវ ិ្ ីត្ដស្រមត្ស្រមង់្រង់ោ។ ការ្ិកា
ទងំដ្ោះ ស្រត្ូ វបា្បកស្រាយដោយស្របយ័ត្ា
ស្របដយង ចាប់ត្តងំរីការាប់ទក់ទ្យងដផាក
អវជិជមា្រវាងការអប់រ ំ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម ្ូមបដីត្
ស្្រមាប់ស្របវត្រិស្រគ្ួារ ្ ិង្កខណ្ៈអាកជិត្ខាង។ 

- ទី្យ១៖ ្កខណ្ៈរិដ្្បុគ្គ្  ដូ្ច
ាការអត្់្មត្់ ឬការ្អប់ដខពើមហា្ិភ័យ ទ្យំ្ ងា
ជោះឥទ្យធិរ្ផ្លា ្់ទងំការចូ្ដរៀ្ ្ិងការ
្ដស្រមចចិត្រដផាកស្ររហ្មទ្យណ្ឌ ។ បុគ្គ្ ដដ្្ដស្រជើ្
ដរ ើ្ ការ្ិកាបដ្ាមដទ្យៀត្ ក៏អាចដស្រជើ្ដរ ើ្
ឧស្រកិដ្ាកមមត្ិចាងមុ្ ដោយមិ្គ្ិត្រីកស្រមិត្ន្
ការអប់ររំប្់រួកដគ្។ 

- ទី្យ២៖ ការដស្របស្របួ្ន្ឧស្រកិដ្ាកមម 
្ិងការអប់រ ំដៅទូ្យទងំ្ហ្គ្ម្៍មូ្ោា ្ ក៏
អាចបដងកើត្ការបា ្់ាម ្ដោយ្ំដអៀងផងដដ្រ។      
រោា ភិបា្ អាចស្របឈ្មមុខ្ឹងជដស្រមើ្រវាង
ការ ផរ្់មូ្្ិ្ិដ្្់ប ូ ្ី្ ឬាោរដ្ា្អ 
ដដ្្បដងកើត្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងវជិជមា្ដ្៏គួ្រឱយភាា ក់
ដផអើ្រវាងការអប់រ ំ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម។ មា ងវញិ
ដទ្យ ៀត្  ្កខណ្ៈដដ្្មិ្បា្្ដងកត្អំរី      
្ហ្គ្ម្៍ អាចប ោះ ្់ដោយផ្លា ្់ដៅដ ើ្ការ
ចំ្យ ឬអត្ាស្របដោជ្៍ទងំការអប់រ ំ ្ិង
ឧស្រកិដ្ាកមម។ 

- ទី្យ៣៖ មូ្ដហ្តុ្បន្តញ្ហច ្ គ្ឺកងវ្ ់
្ំខា្់មួយដទ្យៀត្។ បុគ្គ្ដដ្្មា្គ្ដស្រមាង
ចូ្រួមកាុ ងឧស្រកិដ្ាកមមកស្រមិត្្ង្់ ទ្យំ្ងា្ឹង

ដ ស្រជើ្ដរ ើ្ចាកដចញរីាោត្តងំរីដកមង 
(Lochner, ២០០៤)។ ការចាប់ខលួ្ ឬការឃុឃំាងំ 
 ក់រ័្ធ្ ឹងឧស្រកិដ្ាកមមអ្ីត្ិជ្ ក៏អាចប រ្ ្
ឱយយុវជ្មួយចំ្ ួ្ ដបាោះបង់ការ្ិកាឱយបា្
ឆាប់ផងដដ្រ។ 
 ការ្ិកាាក់ដ្រង នាដរ្ែមីៗដ្ោះ 
ាទូ្យដៅ បា ្់ស្របមាណ្រីផ្ប ោះ ្់ន្ការ
ទ្យទួ្យ្បា្ការអប់រដំៅដ ើ្ការចាប់ខលួ្ ការផរនាា
ដទ្ ឬអស្រត្តាប់រ្ធនាររ។ ដដ្ើមបបីញ្ហជ ក់
គុ្ណ្្មបត្រិ  ្ិងភារដផសងៗ ដដ្្មិ្បា្
្ដងកត្  អាកស្រាវស្រាវបា្ទញយកស្របដោជ្៍
រីការផ្លល ្់បរូ រខាងដស្រៅ ដៅកាុងចាប់រដ្ា ឬាត្ិ 
ដដ្្ប ោះ ្់ដ្្់ការ្ដស្រមចចិត្ររប្់ាោ 
កា រ រិ ្ិ ត្ យ ដ មើ ្ផ្ប ោះ ្់ ន ្ ដរ្
្ដោបាយទងំដ្ោះ ដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមមាប្របនាា ប់។ 
ដ្ោះធានាថ្ន ការបា ្់ស្របមាណ្ ឆលុ ោះបញ្ហច ងំរី
ផ្ប ោះ ្់ន្ការអប់រដំ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម ្ិងមិ្
ដម្ស្ររ្់ដត្ាការាប់ទក់ទ្យងរា ដ្៏ចដមលក
ដនាោះដទ្យ។ 
 Hjalmarsson, Holmlund, and 
Lindquist (២០១៥) ដស្របើស្របា្់ទិ្យ្ា្័យខាា ត្តូ្ច
ដផាករដ្ាបា្ ្ិងកដំណ្ទ្យស្រមង់ាោដរៀ្ដៅ
ស្របដទ្យ្  ្ុយដអត្ ដដ្ើមបកីំណ្ត្់រីឥទ្យធិរ្ន្
ការអប់រដំៅដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម។ កដំណ្ទ្យស្រមង់  ្ុយ
ដអត្ាចមបង បា្រស្រងីកការចូ្ដរៀ្ាកហិំ្ត្
រីស្របារីំរឆាា ដំៅស្របាបួំ្ឆាា  ំដហ្ើយស្រត្ូវបា្អ្ុវត្រ
ដៅដរ្ដផសងរា  ដៅទូ្យទងំស្រកុងកាុ ងអំឡុង  
ទ្យ្វត្សឆាា ១ំ៩៥០  ្ិងឆាា ១ំ៩៦០។ ដូ្ចដ្ោះ 
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Hjalmarsson ្ិងអាកដ្នទ្យដទ្យៀត្  ដស្របៀបដ្ៀប
បុគ្គ្ដដ្្ស្រត្ូវបា្ប ោះ ្់្ឹងស្របរ័្ធាោ
ដរៀ្រីរដផសងរា  ប ុ ដ្រ  អាកដដ្្មករីស្រកុម
កដំណ្ើ ត្ដូ្ចរា  ្ិងដ្វើការដៅកាុងទី្យផារការងារ
ដូ្ចរា ។ ការោត្ស្រត្ោងដៅ្ឹងកដំណ្ទ្យស្រមង់ 
បា្បដងកើ្ការទ្យទួ្យ្បា្ការអប់រាំម្យម     
០,៣៣ ឆាា ំ្ ស្រមាប់បុរ្ ្ិង ០,២0 ឆាា ំ្ ស្រមាប់
ន្ត្រី។ ឥទ្យធិរ្បា ្់ាម ្ដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមមន្ត្រីមិ្
ចា្់ោ្់ ដទោះោ ង្ក៏ដោយ ការបា ្់
ស្របមាណ្្ស្រមាប់ បុ រ្បា្បងាា ញថ្ន ការ
្ិកាបដ្ាមមួយឆាា  ំអាចកាត្់ប្ាយ្ទ្យធភារ
ន្ការផរនាា ដទ្ស្ររហ្មទ្យណ្ឌ ដឡើងវញិ៧% ្ិង
្ទ្យធភារន្ការាប់គុ្ក១៦%។ ស្រកដឡកដៅ
ដមើ្ស្របដភទ្យបទ្យដ្មើ្ ការចូ្ដរៀ្ឆាា បំដ្ាម
កាត្់ប្ាយ្ទ្យធភារន្ការផរនាា ដទ្ឧស្រកិដ្ាកមម 
ដ ើ្អច្្ស្រទ្យរយ១៤% ការផរនាា ដទ្ឧស្រកិដ្ា
កមមហិ្ងា១០% ្ិងការផរនាា ដទ្ស្របដភទ្យ
ឧស្រកិដ្ាកមមដផសងដទ្យៀត្៦% ស្របហាក់ស្រប ដហ្្្ឹង
ការបា ្់ាម ្ ្ស្រមាប់្ហ្រដ្ាអាដម រកិ។ 
 Meghir, Palme, and Schnabel 
(២០១៤) បងាា ញថ្ន កំដណ្ទ្យស្រមង់ាោដរៀ្   
 ្ុយដអត្ ក៏ប ោះ ្់ដ្្់្កមមភារឧស្រកិដ្ាកមម

រប្់ម្ុ្សជំនា្់ដស្រកាយផងដដ្រ។ ការបា ្់
ាម ្រប្់រួកដគ្បា្បងាា ញថ្ន កដំណ្ទ្យស្រមង់ 
បា្នាឱំយមា្ការែយចុោះ០,៨% ន្អស្រត្តការ   
ផរនាា ដទ្ស្ររហ្មទ្យណ្ឌ  (ស្របដហ្្មួយភាគ្បីន្
អស្រត្តមូ្ោា ្) កាុ ងចំដ្មកូ្ស្របុ្រប្់ឪ 
រុក ដដ្្ស្របឈ្ម្ឹងកដំណ្ទ្យស្រមង់ាោដរៀ្។ 

ផ្ប ោះ ្់ ស្រត្ូវបា្ស្របមូ្ផរុ ំភាគ្ដស្រចើ្កាុ ង
ចដំ្មឧស្រកិដ្ាកមមហិ្ងា ឧស្រកិដ្ាកមមចរាចរណ៍្
្ង្់្ងរ ្ិងការដកលងប្លំ (រួមទងំការដគ្ចរ្ធ)។ 
ផាុយដៅវញិ រួកដគ្មិ្បា្រកដឃើញឥទ្យធិរ្
ន្កំដណ្ទ្យស្រមង់ដ ើ្អស្រត្តការផរនាា ដទ្កាុ ង      
ច ំដ្មដនាោះដទ្យ។ កូ្ស្របុ្រប្់ន្ត្រីមាា ក់ បា្
ោត្ស្រត្ោងដៅ្ឹងកដំណ្ទ្យស្រមង់ដ្ោះ ដបើដទោះបី 
ាមា្ផ្ប ោះ ្់ស្រ្ដដ្ៀងរា ដ ើ្ការ្ិកា
រប្់រួកដគ្ក៏ដោយ។ 
 Buonanno and Leonida (២ ០ ០ ៩ ) 
បា ្់ស្របមាណ្រីផ្ប ោះ ្់ន្ការទ្យទួ្យ្បា្
ការអប់រដំ ើ្អស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមម ដោយដស្របើស្រកុមអាក
ស្រាវស្រាវ២០ត្ំប្់ ដៅអីុត្ត្ីរីឆាា ១ំ៩៨០ 
ដ្្់ឆាា ១ំ៩៩៥។ រួកដគ្បងាា ញថ្ន ការដកើ្
ដឡើង១០ភាគ្រយន្អស្រត្តបញ្ចប់ការ្ិកាដៅ
វទិ្យា្័យ ្ឹងកាត្់ប្ាយអស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមម
អច្្ស្រទ្យរយចំ្ ួ្ (Property  crime rates)៤% 
្ិងអស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមម្រុប (total crime rates) 
ស្រត្ឹម៣%។ រួកដគ្បា្រកដឃើញភ្រុត្តងមួយ 
ដដ្្បងាា ញថ្ន ការបញ្ច ប់ាក្វទិ្យា្័យ 
កាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមម  (They find evidence to 
suggest that university completion reduces 
crime.)។ 
 ការ្ ិកាចុងដស្រកាយ រិ្ិត្យផ្ ប ោះ ្់ 
ន្ការឧបត្ាមភ្្ដផាកអប់រចំា្់ោ្់ដ ើ្       
អស្រត្តដចារកមមរប្់យុវជ្ដៅកាុ ងស្របដទ្យ្     
អង់ដគ្ល្ ។ ចដនាល ោះឆាា ១ំ៩៩៩ ្ ិង២០០២ ស្របដទ្យ្ 
អង់ដគ្ល្  បា្ាក្បងស្របាក់ឧបត្ាមភដែទអំប់រ ំ
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(EMAs, Educational Maintenance Allowances) 
ដដ្្ផរ្់ស្របាក់ឧបត្ាមភរហូ្ត្ដ្្់£៤០ កាុងមួយ
្បារ ហ៍្ (បូក្ឹងស្របាក់រងាវ ្់្ស្រមាប់ការបញ្ចប់
ការ្ិកា  ្ស្រមាប់យុវជ្អាយុ១៦-១៨ឆាា ំ
ដដ្្មា្ចណូំ្្ទប ដដ្ើមបចូី្ដរៀ្។ កមមវ ិ្ ី
ដ្ោះ ស្រត្ូវបា្អ្ុវត្រកាុងត្បំ្់មូ្ោា ្ចំ្ ួ្១៥ 
ដដ្្មា្អស្រត្តរួមចូ្ដរៀ្ទប។ កាុ ងអំឡុង
ដរ្ដូ្ចរា ដ្ោះ គ្ំ្ ិត្ផរួ ចដផរើមកាត្់ប្ាយការ
្ួចប្លំ (RBI, the Reducing Burglary Initiative) 
បា្ផរ្់មូ្្ិ្ិដ្្់៦៣ គ្ដស្រមាងកាត្់ប្ាយ
ការ្ួចចូ្កាុ ងត្ំប្់ដផសងៗរា  ាគ្ដស្រមាង
ាក្បងោច់ដោយដឡកមួយ។ ស្របដហ្្ ក់
ក រ្ ្ន្ត្ំប្់ាក្បងEMAទងំអ្់ ក៏
ស្រត្ូ វបា្ដ ស្រជើ្ដ រ ើ្្ស្រមាប់RBIផងដដ្រ។ 
Sabates ្ិងFeinstein (២០០៨) ដស្របើយុទ្យធាន្ត្រ
ភារខុ្រា  ដដ្ើមបកីណំ្ត្់រីផ្ប ោះ ្់ន្កមម
វ ិ្ ីាក្បង្ីមួយៗ ក៏ដូ្ចាការរួមបញ្ចូ ្រា
ន្ទងំរីរដ ើ្ការ្ួច។ ការរកដឃើញរប្់រួក
ដគ្បា្បងាា ញថ្ន ការរួមបញ្ចូ ្រា ន្EMA ្ិង
RBI បា្កាត្់ប្ាយោ ងខាល ងំ្ូវអស្រត្តដចារកមម
ស្របដហ្្៥.៥% ទក់ទ្យងដៅ្ឹងត្ំប្់ដស្របៀប
ដ្ៀប "ដដ្្ស្រត្ូវរា "។ ឥទ្យធិរ្ន្EMA ដត្មាា ក់ឯង 
គ្ឺទបាងប្រិច ប ុដ្រដៅដត្មា្ារៈ្ខំា្់។ 
 
៤-ឥទ្យធិពលននការអប់រសំលើឧក្រិដ្ឋរម្មស្តសតី 

(Effects of Education on Female Crime) 

 ឯ កា រភាគ្ ដ ស្រ ចើ ្  បា ្ ដផ្លរ ត្
អារមមណ៍្ដ ើ្បុរ្ ដដ្្មា្អស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមម

ខព ្់ ា ង ដ គ្ ។  Cano-Urbina and Lochner 
(២០១៩) ផរ្ ់្ូវភ្រុត្តងដ្បូំងមួយចំ្ ួ្ ដដ្្
ថ្ន ការទ្យទួ្យ្បា្ការអប់រ  ំអាចកាត្់ប្ាយ
ឧស្រកិដ្ាកមមរប្់ន្ត្រី។ ដោក Lochner (២០០៤) 
រួកដគ្បងាា ញថ្ន ការ្ិកាបដ្ាម កាត្់ប្ាយ         
ស្រ បូ បា ប ី ្ី ដ ត្ ន ្ កា រា ប់ ឃុំឃាំង ស្រ ត្ឹ ម          
០,០៥-០,០៩ ភាគ្រយដៅកាុងចដំ្មន្ត្រី   ជ្
ាត្ិអាដម រកិដ្បក្ (រីឆាា ១ំ៩៦០  ដ្្់ឆាា ំ
១៩៨០) ខណ្ៈដដ្្ការដកើ្ដឡើងមួយឆាា នំ្
កស្រមិត្្ិកាាម្យម កាត្់ប្ាយអស្រត្តការចាប់
ខលួ្ន្ត្រី្ស្រមាប់ទងំឧស្រកិដ្ាកមមហិ្ងា ្ិងស្រទ្យរយ
្មបត្រិដស្រចើ្ាង៥០% (រីឆាា ១ំ៩៦០ ដ្្់ឆាា ំ
១៩៩០ )។ មា្ផ្ប ោះ ្់ត្ិចតួ្ចន្ការ
្ិកាបដ្ាមដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមមកនាល ្់អាវរណ៌្្
(បញ្ហា ជ្)។ 
 ការបា ្់ស្របមាណ្ ន្ផ្ប ោះ ្់ន្
ឆាា ំ្ ិកាបដ្ាម ដ ើ្ស្របូបាប ី្ ីដត្ន្ការាប់ឃុំ
ឃាងំគ្ឺស្របដហ្្៤ ដ្ង្ស្រមាប់បុរ្ាងន្ត្រី     
ខណ្ៈដដ្្អស្រត្តាប់ឃុាំមូ្ោា ្គ្ឺខព្ ់ាង
ស្របដហ្្២០ ដ្ង្ស្រមាប់បុរ្ដដ្្មា្ការ
អប់រទំបដ្ៀប្ឹងន្ត្រី។ ដូ្ដចាោះ ផ្ប ោះ ្់ន្
ការអប់ រ ដំ ើ្ការាប់រ្ធនាររគ្ឺខាល ងំាង
្ស្រមាប់ន្ត្រីគ្ិត្ាភាគ្រយ។ ដ្ោះក៏ាការរិត្
្ស្រមាប់ការចាប់ខលួ្។ 
 ដូ្ចដដ្្បា្រិភាកាខាងដ ើ្ ឥទ្យធិរ្ 
ភាគ្ដស្រចើ្ន្ការអប់រដំ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម ដៅកាុ ង
ចដំ្មបុរ្ អាចស្រត្ូវបា្រ្យ្់ដោយការ
ដកើ្ដឡើងន្ស្របាក់ឈ្ាួ្ ្ិងការចូ្រួមទី្យផារ
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ការងា រកា្់ ដ ត្ ដ ស្រ ចើ ្ ។  Cano-Urbina and 
Lochner (២០១៩) បងាា ញថ្ន ដ្ោះ មិ្ទ្យំ្ងា
ករណី្្ស្រមាប់ ន្ត្រី ដទ្យ  (ោ ងដហាច្្់
្ស្រមាប់ឆាា ១ំ៩៦០-៨០) ចាប់ត្តងំរីរួកដគ្បា្
បា ្់ស្របមាណ្ឥទ្យធិរ្ត្ិចតួ្ចន្ការ្ិកាដ ើ្
ឥរោិបែផគត្់ផគង់រ្កមមន្ត្រី។ ផាុយដៅវញិ 
ការអប់រហំាក់ ដូ្ចាដ្វើឱយអនាគ្ត្អា ហ៍្ 
រិ ហ៍្រប្់ន្ត្រី កា្់ដត្ស្របដ ើ្រដឡើង។ ការដកើ្
ដឡើងន្អា ហ៍្រិ ហ៍្ទ្យំ្ងាកាត្់ប្ាយ
ឧស្រកិដ្ាកមម ដោយការរស្រងឹងចំណ្ងស្រគ្ួារ         
ខណ្ៈដដ្្ការដកើ្ដឡើងន្ការអប់របំរីស្របរ្ធ 
្ិង្្ធា្ស្រគ្ួារ អាចកំណ្ត្់ការដ ើ្កទឹ្យក
ចិត្រ្ស្រមាប់ន្ត្រីឱយងាកដៅរកឧស្រកិដ្ាកមម ដដ្ើមប ី
ផគត្់ផគង់ស្រគ្ួាររប្់រួកដគ្។ ដទោះាោ ងដ្ោះ
ករី ការអប់រកំាត្់ប្ាយការាប់ឃុឃំាងំាន្ត្រី ដបើ
ដទោះបីា្កខខណ្ឌ ន្ាា ្ភារអា ហ៍្
រិ ហ៍្ក៏ដោយ ដូ្ដចាោះប រ្ ញដផសងដទ្យៀត្ក៏
្ខំា្់ផងដដ្រ។ 
 Cano-Urbina and Lochner (២0១៩ ) 
បា ្់ស្របមាណ្ថ្ន ការដកើ្ដឡើងន្ការ្ិកាក៏ 
ប រ្ ្ឱយន្ត្រី  មា្កូ្កា្់ដត្ដស្រចើ្ផងដដ្រ 
ដដ្្អាចបងាអ ក់ឧស្រកិដ្ាកមមដោយការបដងកើ្
ចំ្យផ្លា ្់ខលួ ្ ន ្ ដរ្ ដ វោដៅកាុ ង
រ្ធនាររ ្ិងការរស្រងឹងចណំ្ងស្រគ្ួារ/្ងគម។ 
ាការរិត្្្់ ប រ្ ញអប់ រ ដំដ្្ជោះ        
ឥទ្យធិរ្ដ្្់ឧស្រកិដ្ាកមមរប្់ន្ត្រី  ស្របដហ្្ា
បា្ផ្លល ្់បរូ រ កាុ ង ប ុ នាម ្ទ្យ្វត្ សែមី ៗ ដ ្ ោះ  
ដោយារន្ត្រីបា្ចូ្ទី្យផារការងារកា្់ដត្

ដស្រចើ្ កាត្់ប្ាយដរ្ដវោដៅផាោះ ្ិងចិញ្ចឹ ម
កូ្ត្ិចាងមុ្។ 
 
៥-ឥទ្យធិពលននជសក្ម្ើសសាលាសរៀន និង
គុ ណ្ ភា ព  ស លើ ឧ ក្ រិ ដ្ឋ រ ម្ម  (Effects of 

School Choice and Quality on Crime) 
 ការ្ិកាមួយចំ្ួ្បា្បងាា ញថ្ន 
ការដក្មអគុ្ណ្ភារាោដរៀ្  អាចនាឱំយ
មា្ការែយចុោះន្្កមមភារឧស្រកិដ្ា ដៅកាុ ង
អំឡុងដរ្ដរញវយ័ដ្ំបូង។ ការដស្របើស្របា្់
ដឆាា ត្ចូ្ាោដរៀ្ដោយនចដ្្យ Cullen, 
Jacob, and Levitt (២00៦) ្ ិងDeming (២០១១) 
បា្រកដឃើញថ្ន  ្ិ្សដដ្្ 'ឈ្ាោះ ' ឱកា្ 
ដដ្ើមបចូី្រួមាោរដ្ា ដដ្្ដ្ដំណ្ើ រការ្អាង
មុ្ មិ្ស្រត្ូវការអ្ុវត្រការ្ិកាបា្ស្របដ ើ្រ
ាងមុ្ ប ុដ្រ រួកដគ្ ស្របស្ររឹត្របទ្យឧស្រកិដ្ាត្ិចាង 
គួ្រឱយកត្់្មាគ ្់កាុ ងអំឡុងដរ្្ិកា ្ិង
ប ុនាម ្ឆាា ដំ្ំបូង បនាា ប់រីចាកដចញរីាោ។ 
Weiner, Lutz, and Ludwig (២00៩ )បងាា ញថ្ន  
គ្ំ្ ិត្ផរួចដផរើមបដំបកបបំាក់ដៅកាុងរដ្ាមួយចំ្ ួ្
រប្់្ហ្រដ្ាអាដម រកិ បា្នាឱំយមា្ការដក
្មអោ ងខាល ងំ ដៅកាុ ងគុ្ណ្ភារាោដរៀ្
្ស្រមាប់ជ្ដ្បកដមម ។ កាុ ងចំដ្មជ្ាត្ិ
ដ្បកដមម ដដ្្ជួបស្របទ្យោះការដបកដខាក អស្រត្ត
បញ្ចប់ការ្ិកាដៅវទិ្យា្័យ បា្ដកើ្ដឡើង
រីរឬបីភាគ្រយ ដហ្ើយអស្រត្តចាប់ខលួ ្ម្ុ្ស
ឃាត្ បា្ធាល ក់ចុោះមួយភាគ្បីដៅអាយុ១៥-១៩
ឆាា ។ំ 



7 

 

 ផាុ យដៅវញិ  ការវភិាគ្រប្់Cano 
Urbina ្ិងLochner (២០១៩) ផរ្់្ូវភ្រុត្តង
ចស្រមុោះ ទក់ទ្យង្ឹងផ្ប ោះ ្់ន្គុ្ណ្ភារ
ាោដរៀ្ ( ដូ្ចដដ្្បា្វា្់ដវងដោយ        
្មាមាស្រត្្ិ្ស-ស្រគ្ូ រយៈដរ្ ្ិងអស្រត្តស្របាក់
ឈ្ាួ្ស្រគ្ូ) ដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមមន្ត្រី។ ារិដ្្ ការ
បា ្់ស្របមាណ្ផ្ប ោះ ្់ដោយផ្លា ្់ន្ការ
ដក្មអគុ្ណ្ភារាោដរៀ្ (ការរកាការ
ទ្យទួ្យ្បា្ការអប់រសំ្រត្ូវបា្ជួ្ជុ្) មា្ភារ
មិ្្ីុ្ងាវ ក់រា ដ ើ្វធិា្ការន្គុ្ណ្ភារទងំ
រីរ ្ិងឧ ស្រកិដ្ាកមម។ ដោយារការដក្មអគុ្ណ្
ភារាោដរៀ្ នាឱំយមា្ការដកើ្ដឡើងន្ការ
ទ្យទួ្យ្បា្ការអប់រ ំ្ិងផ្ប ោះ ្់បា ្់ាម ្
ន្ការទ្យទួ្យ្បា្ាោដរៀ្ដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមមគ្ឺ
ខាល ងំ ផ្ប ោះ ្់ដោយស្របដោ្ន្ការដក
្មអគុ្ណ្ភារ (ទងំការចាប់ខលួ ្ ្ិងការឃុំ
ឃាងំ)ត្តមរយៈ ការដកើ្ដឡើងន្ការ្ិកា មា្
ភារវជិជមា្ ដទោះបីាត្ិចតួ្ចក៏ដោយ ្ស្រមាប់
គុ្ណ្ភារ ដដ្្បា្្ដងកត្ទងំអ្់ ្ិងដដ្្
បា្វា្់ដវង។ 
 

៦-សាលាសហសម្័យ និងឧក្រិដ្ឋរម្ម  
(Contemporaneous Schooling and Crime) 

 មា្វ ិ្ ី្ំខា្់ៗចំ្ួ្បី  ដដ្្ការ
ផ្លល ្់បរូ រការចូ្ដរៀ្រប្់យុវជ្  ទ្យំ្ងា    
ប ោះ ្់ដ្្់ការចូ្រួមកាុ ងឧស្រកិដ្ាកមម  កាុ ង
ដរ្បចចុបប្ារប្់រួកដគ្។  

- ទី្យ១៖ ាោដរៀ្ អាចមា្ឥទ្យធិរ្
ដ្្់ផ្អ្មត្ាភារយុវជ្ មិ្អាច្ាិត្ដៅ 

កដ្លងរីរកាុ ងដរ្ដត្មួយបា្ដទ្យ។ ឱកា្
ឧស្រកិដ្ាកមមាដស្រចើ្ មា្កស្រមិត្ ដៅកាុ ងាោ
ដរៀ្ាងដៅត្តមដ្ងផលូ វ។ ឥទ្យធិរ្ដ្ោះ មួយ
ដផាកអាស្រ្័យដ ើ្ភារងាយស្រ្ួ្ដដ្្យុវជ្
អាចចូ្រួម ដៅកាុងឧស្រកិដ្ាកមមកាុ ងអំឡុងដរ្
មិ្ចូ្ដរៀ្។  

- ទី្យ២៖ រយៈដរ្ន្ការចូ្ដរៀ្ 
ដៅាោយូរាងដ្ោះ គួ្រដត្បដងកើ្ជំនាញទី្យ
ផារការងារ ្ិងដក្មអ្ទ្យធភារការងារនា
ដរ្អនាគ្ត្ ដូ្ចដដ្្បា្្ងកត្់្ង្ ់ខាងដ ើ្។ 
ដ្ោះ គួ្រដត្ដ្វើឱយការចាប់ខលួ្អ្ីត្ិជ្ ្ិងការឃុំ
ខលួ្រយៈដរ្ដវង មា្ត្នមលនែលាងមុ្ ដោយ
កាត្់ប្ាយការដ ើ្ ក ទឹ្យកចិត្រឱ យ ចូ្រួមកាុ ង 
ឧស្រកិដ្ាកមម ដៅដរ្ចុោះដ ម្ ោះចូ្ដរៀ្។ 

- ទី្យ៣៖ ាោដរៀ្ នាដំកមងជទំ្យង់រាប់
រយនាក់ មកជួបជុរំា  នាដរ្បចចុបប្ា។ អ្ររកមម 
្ងគមរីរដ្ោះអាចនាឱំយមា្ការដ ល្ ោះស្របដកក
រា ្ិងការស្របស្ររឹត្រខុ្ដ ើ្ ស្រកុមទូ្យដៅបដ្ាម     
ដទ្យៀត្។ ឥទ្យធិ រ្អ្មត្ាភារ ្ិងមូ្្្
ម ្ុ្ ស  ទ្យំ ្ ងាបងាា ញ រីផ្ប ោះ ្់
អ វ ិជជមា្ ន្ការ ចូ្ដ រ ៀ្ ដៅាោដ ើ្      
ឧស្រកិដ្ាកមម ខណ្ៈដរ្ដដ្្ឥទ្យធិរ្អ្ររកមម
្ងគម អាចាវជិជមា្ ឬអវជិជមា្។ 
 ការ្ិកាមួយចំ្ ួ្ បា្បងាា ញរ្លឺ  
ដ ើ្ ផ្ប ោះ ្់ទងំដ្ោះ  ដោយការបា ្់          
ស្របមាណ្រីផ្ប ោះ ្់ន្ «អ្ររាគ្ម្៍» ដផសង  ៗ
រា  ដដ្្ជោះឥទ្យធិរ្ដោយផ្លា ្់ដ្្់ការចូ្
ដ រ ៀ ្ ដៅាោរប្់យុ វជ្។  Anderson 
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(២០១៤) ្ិង Brilli ្ិងTonello (២០១៨) រិ្ិត្យ
ដមើ្ឥទ្យធិរ្ន្ការបដងកើ្អាយុចូ្ដរៀ្ា
កាត្រវកិចច (ដ ្គ្ឺការបងខយុំវជ្មួយចំ្ ួ្ឱយ
ាា ក់ដៅកាុ ងាោដរៀ្) ខណ្ៈដរ្ដដ្្ 
Jacob ្ិ ង  Lefgren (២០០៣ ) ្ិ ង Luallen 
(២០០៦) ្ិការីឥទ្យធិរ្ន្នែងបដ្ាមន្ការ
ឈ្ប់្ស្រមាករីាោដោយារដត្ស្រគ្ូបដស្រងៀ្ 
ដៅកាុងនែងបដស្រមើដ្វា ឬការដ្វើកូដ្កមមរប្់ស្រគ្ូ
បដស្រងៀ្ (ដ ្គ្ឺការរកាយុវជ្ទងំអ្់
ដចញរី ាោ)។ អ្ររាគ្ម្៍ទងំដ្ោះ ខុ្រា
កាុងការដរររ្ខំា្់រីរ៖  

- ទី្យ ១ ៖  កា រ ដ កើ ្ ដឡើ ង ន ្អា យុ
កាត្រវកិចច្ិកា ត្ស្រមូវា្មមត្ត  ដដ្្្ិ្ស
ាា ក់ដៅកាុងាោោ ងដហាច្្់មួយឆាា  ំ
បដ្ាមដស្រចើ្ាងដ្ោះ ដហ្ើយដរ្ខលោះដទ្យៀត្ដនាោះ 
ខណ្ៈដរ្ ដដ្្ស្រគ្ូបដស្រងៀ្ដៅកាុងដ្វាកមម 
្ិងកូដ្កមម មា្រយៈដរ្ខលី្្់។ 

- ទី្យ ២ ៖  ខណ្ៈ ដរ្ដដ្្ស្រគ្ូ ដ ្វើ
កូដ្កមម ្ិងនែងដ្វើការ ដោោះដ្ង្ិ្សទងំអ្់
ដចញរី ាោដរៀ្ ការផ្លល ្់បរូ រចាប់្រីរីការ
ចូ្ដរៀ្ាកាត្រវកិចចា្មមត្ត ប ោះ ្់ដ្្់
្ិ្សមួយចំ្ ួ្តូ្ច។ ផ្ប ោះ ្់្ការ ្ុរ្
ទងំបីន្ការចូ្ដរៀ្ ដៅាោដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម 
ទ្យំ្ងា ក់រ័្ធ្ឹងការផ្លល ្់បរូ រដៅកាុងាោ
ាកាត្រវកិចច ខណ្ៈដរ្ដដ្្ផ្ប ោះ ្់ន្
នែងដ្វើការ ្ិងកូដ្កមមរប្់ស្រគ្ូបដស្រងៀ្ ទ្យំ្ងា
ស្រត្ូវបា្កំណ្ត្់ ចំដ ោះភារអ្មត្ាភារ ្ិង
អ្ររកមម្ងគម។ ផ្អ្ររកមម្ងគម ទ្យំ្ងា

ស្រត្ូ វបា្រស្រងី ក ដៅកាុ ងក រណី្ ចុង ដ ស្រកាយ 
ដោយារដត្្កខណ្ៈ្ក្ន្  'ដរ្
្ដោបាយ' ។ 
 Anderson (2014) បា ្់ ស្របមាណ្ថ្ន 
កំដណ្ើ ្អាយុដៅាោកាត្រវកិចចរដ្ារប្់
្ហ្រដ្ាអាដម រកិ មា្អាយុចាប់រី១៦ ដ្្់១៨ 
កាត្់ប្ាយការចាប់ខលួ្ោ ង្ំខា្់ ដៅអាយុ
ដដ្្រងផ្ប ោះ ្់ស្របដហ្្១៧% ាមួយ
្ឹងផ្ប ោះ ្់ស្រ្ដដ្ៀងរា  ទងំដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម
ហិ្ងា្ិងស្រទ្យរយ្មបត្រិ ។  ផ្ប ោះ ្់គ្ឺ          
ស្រ្ដដ្ៀងរា  ដទោះបីា្ាិត្ិមិ្្ំខា្់ក៏ដោយ 
្ស្រមាប់ឧស្រកិដ្ាកមមដស្រគ្ឿងដញៀ្។  
 ការដស្របើស្របា្់ទិ្យ្ា្័យរដ្ាបា្រប្់
ស្របដទ្យ្អីុត្ត្ី អំរីអស្រត្តបំ ្ត្តមអាយុ ឆាា  ំ
្ិងដខត្រ Brilli ្ិងTonello (2018) ្ិការីផ្
ប ោះ ្់ន្ការបដងកើ្អាយុ្ិកាអបបបរមារី
១៤  ដៅ១៥ឆាា កំាុ ងឆាា ១ំ៩៩៩។ ខណ្ៈដរ្
ដដ្្ការចុោះដ ម្ ោះចូ្ដរៀ្ដៅាោបា្
ដកើ្ដឡើងស្រប ដហ្្៤% ដៅអាយុ១៤-១៧ឆាា  ំ 
អស្រត្តបំ ្បា្ធាល ក់ចុោះ ដោយឧបបត្រិ ដហ្តុ្
ស្របដហ្្២ កាុង១០០០យុវជ្ ដៅអាយុ១៤ឆាា ំ
ប ុដ ណ្ ោះ។ រួកដគ្បា្បា ្់ស្របមាណ្ថ្ន មិ្មា្
ភ្រុត្តងន្ការផ្លល ្់ទី្យ្ំដៅ ដៅដរ្ដវោ
ដផសងដទ្យៀត្ន្នែង/ឆាា ដំដ្្ាោមិ្ចូ្ដរៀ្។ 
ដទោះោ ង្ក៏ដោយ វាហាក់ដូ្ចាមា្ការ
ដកើ្ដឡើងន្ស្របូបាប ី្ ីដត្ន្ការកាល យាជ្រង
ដស្ររោះន្ឧស្រកិដ្ាកមមដោយហិ្ងាខណ្ៈដរ្
ដដ្្ដៅាោដរៀ្។ ្ទ្យធផ្ទងំដ្ោះ  
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បងាា ញរីការរួមបញ្ចូ ្រា ន្ឥទ្យធិរ្អ្មត្ា
ភារទូ្យដៅ (កាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមមដៅខាងដស្រៅ
ាោ) ្ិងឥទ្យធិរ្អ្ររកមម្ងគម ដដ្្នាឱំយ
មា្ឧស្រកិដ្ាកមមហិ្ងាបដ្ាម កាុ ងអំឡុងដរ្
ាោដរៀ្។ 
 ជំ្ួយបដ្ាម្ស្រមាប់ភារអ្មត្ា
ភារ ្ិងផ្ប ោះ ្់អ្ររកមមន្ការចូ្ដរៀ្
ដៅាោស្រត្ូ វបា្ផរ្់ ដោយ Jacob ្ិង 
Lefgren (២០០៣) ្ិងLuallen (២០០៦) ដដ្្
បា ្់ស្របមាណ្រីផ្ប ោះ ្់ចស្រមុោះន្នែងឈ្ប់
្ស្រមាករីាោដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម ដោយារនែង
ដ្វើការ ឬកូដ្កមមរប្់ស្រគ្ូ។ ការបា ្់ស្របមាណ្
រប្់រួកដគ្បា្បងាា ញថ្ន ដៅកាុងត្បំ្់ទី្យស្រកុង
មួយនែងន្ាោដរៀ្បដ្ាម កាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ា
កមមដ ើ្អ្ីត្ិជ្ដោយ១៥-៣០%។ ដទោះោ ង
្ក៏ដោយ វាបដងកើ្ឧស្រកិដ្ាកមមហិ្ងាស្របដហ្្
៣០%។ 
 ាងដ្ោះដៅដទ្យៀត្ Luallen (២០០៦) រក 
ដឃើញថ្ន ផ្ប ោះ ្់ន្នែង្ ិកាបដ្ាមគ្ឺមិ្
្ូវ្ំខា្់ដៅកាុ ងត្ំប្់ជ្បទ្យ ្ិងាយស្រកុង 
ដោយផរ្់ដោប្់ថ្ន អ្មត្ាភារ ្ិងឥទ្យធិ
រ្អ្ររកមម្ងគមន្ការចូ្ដរៀ្ដៅាោ 
គ្ឺខាល ងំារិដ្្ ដៅកាុងត្បំ្់ទី្យស្រកុង ្ិងមា្
ការដ្វ្ ស្របដហ្្ ដៅកដ្លងដផសងដទ្យៀត្។ 
 
 

៧-សសច្រតីអធិបាយខ្លីៗ សតពីីវិធានការ
ក្ពហមទ្យណ្ឌ  (Brief Comment on Measures of 

Criminality) 

 កងវ្់ដ្៏មា្្ការ ្ុរ្មួយ ចដំ ោះ
ការ្ិកាទងំដ្ោះ ភាគ្ដស្រចើ្គ្ឺការរឹងដផអកដ ើ្
ការចាប់ខលួ្ ការផរនាា ដទ្ ្ិងការឃុំខលួ្ ា
វធិា្ការន្ឧស្រកិដ្ាកមម។ វាអាចដៅរួចដដ្្ថ្ន 
ការអប់រ ដំ្វើឱយស្របដ ើ្ រដឡើង្ូវឱកា្ ដដ្្
្រ្មាា ក់  ដគ្ចរីការចាប់ខលួ ្  ឬការកាត្់
ដទ្ ឬថ្នដៅស្រកម មា្ទ្យំដនារកាុងការផរ្់ឱយ
ជ្ាប់ដចាទ្យ ដដ្្មា្ការអប់រកំា្់ដត្ដស្រចើ្ 
ដទ្ោក់រ្ធនាររស្រា្ាងមុ្។ ខណ្ៈ
ដរ្ដដ្្មា្ភ្រុត្តងផ្លា ្់ត្ិចតួ្ច ដ ើ្បញ្ហា
ទងំដ្ោះ Mustard (២០០១ ) រកដឃើញផ្         
ប ោះ ្់ត្ិចតួ្ចន្កស្រមិត្ការអប់រចុំងដចាទ្យដ ើ្
ស្របដវងដទ្ដដ្្រួកដគ្ទ្យទួ្យ្។ ាងដ្ោះដៅ
ដទ្យៀត្ ្ទ្យធផ្ដោយដស្របើវធិា្ការណ៍្ដដ្្
រាយការណ៍្ ដោយខលួ ្ ឯង ន្្កមមភារ    
ឧស្រកិដ្ាកមម ដៅកាុងការ្ាង់មត្ិបដ រ្ យាត្ិន្
យុវជ្រសំ្រទ្យដ្្់ករណី្ដដ្្ការអប់ រកំាត្់
ប្ាយអំដរើ ហិ្ងា ្ិងឧស្រកិដ្ាកមមដ ើ្ ស្រទ្យរយ
្មបត្រិ មិ្ស្រត្ឹមដត្ស្របូបាប ី្ ីដត្ន្ការចាប់ខលួ្ 
ឬការឃុឃំាងំដដ្្មា្្កខខណ្ឌ ដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម
ដ ទ្យ  ( Lochner, ២ 00៤ ; Lochner & Moretti, 
២០០៤)។ 
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៨-ឥទ្យធិពលននការចាប់ខ្លួន និងការឃុំ
ឃងំសលើការអប់រ ំ(The Effects of Arrest and 

Incarceration on  Education) 

 ការ្ិកាចំ្ួ្រីរ  ្្ដ្្់ការ
្្ាិោា ្ស្រ្ដដ្ៀងរា  អំរីឥទ្យធិរ្ន្ការចាប់
ខលួ្យុវជ្ ្ិងការាប់រ្ធនាររដ ើ្្ទ្យធផ្
អប់រ។ំ 
 ការ ្ិ ក ា ដៅ្ហ្ រ ដ្ាអា ដ ម រ ិក 
Hjalmarsson (២០០៨ ) បា ្់ ស្របមាណ្រីផ្   
ប ោះ ្់ន្ការាប់ឃុឃំាងំរប្់អ្ីត្ិជ្ ដ ើ្
ការស្រគ្ប់ស្រគ្ងន្បញ្ចប់ការ្ិកាដៅវទិ្យា្័យ 
្ស្រមាប់្មិទ្យធផ្ន្ការយ្់ដ្ឹងរប្់យុវជ្ 
កណំ្ត្់ស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមម ្ិងការចាប់ខលួ្ ្ិងស្របវត្រិ
ស្រគ្ួារ។ រត្់ក៏រិចារ្ផងដដ្រ ្ូវ្កខណ្ៈ
ាក់ោក់ ដដ្្គ្ិត្គូ្ររីផ្ប ោះ ្់ ដដ្្
បា្កណំ្ត្់ដោយរដ្ា ឬស្រគ្ួារ ដដ្ើមបគី្ិត្គូ្ររី
ភារខុ្រា ន្ការអ្ុវត្រ ្ិងការអប់រអំ្ីត្ិជ្
កស្រមិត្រដ្ា។ 
 ដរ្្ដោបាយ ក៏ដូ្ចាភារខុ្
រា  ដៅកាុ ងបរោិកា្ស្រគ្ួារ(្ិង្ងាក ត្់)។ 
ការបា ្់ស្របមាណ្ដោយដផអកដ ើ្ការត្ដស្រមត្ស្រមង់
រប្់នាង បា្បងាា ញថ្ន យុវជ្ ដដ្្ាប់ឃុំ
ឃាងំ ាប់ទក់ទ្យង្ឹង្កមមភារឧស្រកិដ្ាកមម     
អ្ីត្ិជ្ ្ិងអស្រត្តការចាប់ឃុំខលួ្ដែរ ទ្យំ្ងា
ត្ិចាងកាុងការបញ្ច ប់វទិ្យា្័យ។ ការាប់ឃុំ
ឃាងំ មា្ឥទ្យធិរ្ខាល ងំបផុំត្ ដៅដ ើ្ការបញ្ចប់
ការ្ិកាដៅវទិ្យា្័យ ដៅដរ្ដដ្្ការកាត្់
ដទ្ស្រត្ួត្ដ ើ្រា ាមួយ្ឹងឆាា ំ្ ិកា។ ដទោះ

ោ ង្ក៏ដោយ ស្របដវងន្ស្របដោគ្មិ្       
ប ោះ ្់ដ្្់ស្របូបាប ី្ីដត្ន្ការបញ្ច ប់ការ
្ិកា។ ទី្យបផុំត្ ដគ្យ្់ដឃើញថ្ន ការាប់ឃុំ
ឃាងំមា្ឥទ្យធិរ្ោ ងខាល ងំ ដៅដ ើ្ការបញ្ចប់
វទិ្យា្័យ ដៅកាុ ងរដ្ា ដដ្្ត្ស្រមូវឱយស្របរ័្ធ
យុត្រិ្ម៌ ជូ្ដ្ំណឹ្ងដ្្់ាោដរៀ្អំរីការ
ចាប់ខលួ្ ដោយដណ្នាថំ្ន ស្រគ្ូបដស្រងៀ្ ្ិង/ឬអាក
ស្រគ្ប់ស្រគ្ង អាចស្របស្ររឹត្រ ចំដ ោះ្ិ្សខុ្ៗរា  
ស្រប្ិ្ដបើរួកដគ្ស្រត្ូវបា្ដគ្ដ្ឹងថ្នស្រត្ូវបា្ាប់
គុ្ក។ ការាប់ឃុំឃាងំអ្ីត្ិជ្ អាចនាមំក្ូវ
ការមាក់ងាយអវជិជមា្ ដៅកាុងាោដរៀ្ ដូ្ច
ាវាដកើត្ដឡើង ដៅកាុងទី្យផារការងារ។ 
 Aizer ្ ិង Doyle (២0១៥) ដោោះស្រាយ
កងវ្ ់អរីំកត្តរ  ដដ្្មិ្បា្្ដងកត្ ដដ្្អាច
ប ោះ ្់ដ្្់ទងំការ្ិកា ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម/ការ
ចាប់ខលួ ្ /ការឃុំខលួ ្  ដោយដស្របើការរិដា្      
្មមាត្ិែមី៖ ការចាត្់ត្តងំដោយនចដ្្យន្្ណំុំ្
ដរឿង ដដ្្បា្វ ិ្ ិចឆ័យដៅកាុងស្របរ័្ធតុ្ោការ 
អ្ីត្ិជ្ ដៅទី្យស្រកុងឈ្ីកាដហាគ ។ ការដកងស្របវញ័្ច
ដ ើ្ភារខុ្ដបលករា  រវាងដៅស្រកមកាុង្ទ្យធភារ
ដដ្្រួកដគ្បា្ចាត្់ត្តងំយុវជ្ឱយឃុំខលួ ្។ 
ដទោះបីាការរិត្ដដ្្ថ្ន យុវជ្ភាគ្ដស្រចើ្     
ចំ្ យដរ្ស្រត្ឹមដត្រីរបីដខកាុងការឃុំឃាងំក៏
ដោយ មា្ម្ុ្សត្ិច្្់ ដដ្្ស្រត្ឡប់ដៅ
ាោដរៀ្វញិបនាា ប់រីដនាោះ។ 
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ស ស ច្ រតី ស ននិ ដ្ឋឋ ន  និ ង ស ម្ ស រ ៀ ន សោល
នសោបាយ 
 ភ្រុត្តងបចចុ បប្ា  ផរ្់្ូវ ដមដរៀ្
ដរ្្ដោបាយ្ំខា្់ៗមួយចំ្ ួ្ ទក់ទ្យង
្ឹងការអប់រ ំ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម។ 
 -ទី្យ១៖ ដរ្្ដោបាយ ដដ្្មា្
មូ្ោា ្ដ ើ្ាោដរៀ្ ផរ្់អត្ាស្របដោជ្៍
្ងគមោ ងដស្រចើ្ រីការកាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមម។ 
Lochner and Moretti (២00៤ ) គ្ណ្នាថ្ន ការ
្្ស ំ្ ងគមន្ការដកើ្ដឡើងមួយភាគ្រយន្    
អស្រត្តបញ្ចប់ការ្ិកាដៅវទិ្យា្័យរប្់បុរ្ 
ដៅ ្ហ្រដ្ាអាដម រកិ (រីការកាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ា
កមមដត្មាា ក់ឯង) កាុ ងឆាា ១ំ៩៩0 ្ឹងមា្ចំ្ួ្
ដស្រចើ្ាង២ ្់ោ្ដុ្ោល រ។ ដ្ោះ ត្ំ្ ងឱយ
ដស្រចើ្ាងស្របាក់្្សសំ្របចាឆំាា ចំំ្ួ្៣០០០
ដុ្ោល រ ្ស្រមាប់្ិ្សតិ្បញ្ចប់ការ្ិកាបដ្ាម។ 
ដៅចស្រកភរអង់ដគ្ល្ Machin et al.  ២០១១) 
បា ្់ ស្របមាណ្ការ្្ស ំ្ ងគមាង១០ ,០០០ 
ដផ្ល្កាុ ង មួយគុ្ណ្វុឌ្ឍ ិរប្់្ិ្សបដ្ាម     
(ស្រ្ដដ្ៀង្ឹងការបញ្ច ប់វទិ្យា្័យដៅ្ហ្រដ្ា
អាដម រកិ) រីការកាត្់ប្ាយដៅកាុ ងឧស្រកិដ្ាកមម
ស្រទ្យរយ្មបត្រិដត្មាា ក់ឯង។ 
 -ទី្យ២៖ ដរ្្ដោបាយដដ្្ជំរុញ
ឱយការបញ្ច ប់ម្យម្ិកាទុ្យត្ិយភូមិ ហាក់ដូ្ច
ាមា្ដាគ្ជ័យបំផុត្ ទក់ទ្យង្ឹងឥទ្យធិរ្
រប្់រួកដគ្ដ ើ្ឧស្រកិដ្ាកមម។ អស្រត្តឧស្រកិដ្ាកមម 
មា្កស្រមិត្ទបរួចដៅ ដហ្ើយកាុ ងចំដ្ម
្ិ្សតិ្ បញ្ច ប់ការ្ិកាដៅវទិ្យា្័យ ដូ្ដចាោះ

ដរ្្ដោបាយដដ្្ជរុំញឱយមា្ការចូ្រួម
ដស្រកាយម្យម្ិកា ឬការបញ្ច ប់ការ្ិកា
ទ្យំ្ ងា្ឹងផរ្ ់ផ្ស្របដោជ្៍្ងគមត្ិចតួ្ចរី
ការកាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមម។ 
 -ទី្យ៣៖ ដរ្្ដោបាយដដ្្ដរៀបចំ
ដឡើង ដដ្ើមបដី ើ្កទឹ្យកចិត្រដ្្់ការ្ិកាដៅកាុង
ចដំ្មស្រកុម ដដ្្ងាយ្ឹងឧស្រកិដ្ាកមមកា្់ដត្
ដស្រចើ្ ទ្យំ្ងា្ឹងបដងកើត្ផ្ចំដណ្ញដស្រចើ្
បំផុត្រីការកាត្់ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមម។  Deming 
(២០១១) បា ្់ស្របមាណ្ថ្ន ជដស្រមើ្ាោដរៀ្
ស្របដ ើ្រដឡើង្ស្រមាប់្ិ្សម្យម្ិកា ្ិង
វទិ្យា្័យ នាឱំយមា្ការែយចុោះគួ្រឱយកត្់
្មាគ ្់កាុ ងការចាប់ខលួ ្យុ វជ្ដដ្្មា្       
ហា្ិភ័យខព្់ ប ុ ដ្រមិ្ដម្្ស្រមាប់អាកដ្នទ្យ
ដទ្យ។ ស្រ្ប្ឹងបញ្ហា ដ្ោះ កមមវ ិ្ ីរដ្លឿ្ (Fast 
Track)  កាុ ងវយ័្ិកា ហាក់ ដូ្ចាបា្កាត្់
ប្ាយឧស្រកិដ្ាកមមអ្ីត្ិជ្ មា្ដត្កាុងចដំ្ម
កុមារ ដដ្្មា្ហា្ិភ័យខព្ ់ប ុ ដ ណ្ ោះ ដដ្្
បងាា ញរីផ្ប ោះ ្់ត្ិចតួ្ចដ ើ្កុមារដដ្្
មា្ហា្ិភ័យខព្់កស្រមិត្ម្យម  (CPPRG 
២០០៧, ២០១០)។ 
 -ទី្យ៤៖ ដរ្្ដោបាយអប់រ ំអាច
កាត្់ប្ាយទងំស្រទ្យរយ្មបត្រិ  ្ិងឧស្រកិដ្ាកមម
ហិ្ងា។ ទងំដៅអាដម រកិ ្ិងស្របដទ្យ្  ្ុយដអត្ 
ផ្ប ោះ ្់ដដ្្បា្បា ្់ស្របមាណ្ន្ការ
ទ្យទួ្យ្បា្ការអប់រ ំឬការចុោះដ ម្ ោះចូ្ដរៀ្
ដៅាោដ ើ្ ស្រទ្យរយ្មបត្រិ  ្ិងការរដំោភ
ប ំ្ដោយហិ្ងាគ្ឺស្រ្ដដ្ៀងរា កាុង្កខខណ្ឌ
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ភាគ្រយ។ ្ូមបដីត្ឃាត្កមម ក៏ហាក់ដូ្ចាមា្
ស្របត្ិកមមខាល ងំដដ្រ។ 
 -ទី្យ៥៖ ផ្ប ោះ ្់ន្ការអប់រដំ ើ្
ឧស្រកិដ្ាកមម ្ស្រមាប់បុរ្ អាចស្រត្ូវបា្រ្យ្់

ោ ងទូ្យ្ទូំ្យោយដោយការដក្មអស្របាក់ឈ្ាួ្ 
្ិងឱកា្ទី្យផារការងារ។ ដទោះោ ង្ក៏
ដោយ ដ្ោះមិ្ដម្ាករណី្្ស្រមាប់ន្ត្រីដនាោះ
ដទ្យ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Private and social returns to education 

 

 

ឯរសារសោង 
Aizer, A., & Doyle, J., Jr. (2015). Juvenile incarceration, human capital, and future crime: 

Evidence from randomly assigned judges. The Quarterly Journal of Economics, 130. 

Anderson, D. M. (2014). In school and out of trouble? The minimum dropout age and 

juvenile crime. Review of Economics and Statistics, 96(2). 

Becker, G. S. (1991). A treatise on the family (enlarged ed.). Harvard University Press. 

Becker, G., & Mulligan, C. (1997). The endogenous determination of time preference. 

Quarterly Journal of Economics, 112. 

Brilli, Y., & Tonello, M. (2018). Does increasing compulsory education decrease or 

displace adolescent crime? New ev idence from administrative and victimization data. 

CESifo Economic Studies, 64. 

Buonanno, P., & Leonida, L. (2009). Non-market effects of education on crime: evidence 

from Italian regions. Economics of Education Review, 28. 

Cano-Urbina, J., & Lochner, L. (2019). The effect of education and school quality on 

female crime. Journal of Human Capital, 13. 

Conduct Problems Prevention Research Group. (2007). Fast Track randomized controlled 

trial to prevent externalizing psychiatric disorders: Findings from grades 3 to 9. Journal 

of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46. 

Conduct Problems Prevention Research Group. (2010). Fast Track intervention effects on 

youth arrests and delinquency. Journal of Experimental Criminology, 6. 

Cullen, J., Jacob, B., & Levitt, S. (2006). The effect of school choice on participants: 

Evidence from randomized lotteries. Econometrica, 74. 

Deming, D. (2011). Better schools, less crime? Quarterly Journal of Economics, 126. 

Ehrlich, I. (1975). On the relation between education and crime. In F. T. Juster (Ed.), 

Education, income, and human behavior. New York: McGraw-Hill Book Co. 

Gould, E., Mustard, D., & Weinberg, B. (2002). Crime rates and local labor market 

opportunities in the United States: 1977e1997. Review of Economics and Statistics, 84,  

Grogger, J. (1998). Market wages and youth crime. Journal of Labor Economics, 16. 

Harlow, C. (2003). Education and Correctional Populations. 

U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics Special Report, NCJ 195670, 

Washington DC. 

Heckman, J. J., Lochner, L., & Todd, P. (2006). Earnings functions, rates of return and 

treatment effects: The Mincer equation and beyond. In E. Hanushek, & F. Welch (Eds.), 

Handbook of the economics of education (Vol. 1, pp. 307e458). Amsterdam: Elsevier. 

Hjalmarsson, R. (2008). Criminal justice involvement and high school completion. Journal 

of Urban Economics, 63. 

Hjalmarsson, R., Holmlund, H., & Lindquist, M. J. (2015). The effect of education on 

criminal convictions and incarceration: Causal evidence from micro-data. Economic 

Journal, 125. 



II. Private and social returns to education 

 

 

Hjalmarsson, R., & Lochner, L. (2012). The impact of educa tion on crime: International 

evidence. CESifo DICE Report, 10(2), 49. 

Jacob, B., & Lefgren, L. (2003). Are idle hands the devil’s workshop? Incapacitation, 
concentration, and juvenile 

crime. American Economic Review, 93. 

Lochner, L. (2004). Education, work, and crime: A human capital approach. International 

Economic Review, 45(3). 

Lochner, L. (2010). Education policy and crime. In P. Cook, 

J. Ludwig, & J. McCrary (Eds.), Controlling crime: Strategies and tradeoffs. Chicago: 

University of Chicago Press. 

Lochner, L. (2011). Nonproduction benefits of education: Crime, health, and good 
citizenship. In E. Hanushek, 

S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), Handbook of the eco- nomics of education (Vol. 4, 

pp. 183-282). Elsevier. 

Lochner, L., & Moretti, E. (2004). The effect of education on crime: Evidence from prison 

inmates, arrests, and self- reports. American Economic Review, 94(1). 

Luallen, J. (2006). School’s out forever: A study of juvenile crime, at-risk youths and 
teacher strikes. Journal of Urban 

Economics, 59. 
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