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The work is grueling. Vendors start before dawn and end after dusk.
With meager profits, they have to cover arbitrary taxes and fees, avoid
being robbed, and manage harassment by the police and market
security. Despite these hardships, street vending provides a means of
economic independence, and, as such, is an integral part of the local
economies and cultures of Southeast Asia.
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In Phnom Penh, vending—whether stationary or itinerant—is a
particularly important form of livelihood for the poor, and especially
for women who are the heads of their households. A 2008 survey
found that women comprise 97% of vendors, typically ranging in age
between 30 and 50. Most come from the countryside with minimal
formal education, and make an average daily profit of US$2.58 on
which an average household size of 5.3 must subsist.2

Amy Lee Sanford, Moving, in Psar, 2013,
looped sound recording

Across the region, however,
national and local governments
have passed policies that forbid
vendors to operate in popular
tourist areas. Street vendors and
their wares are deemed unsightly,
adding to street congestion,
occupying valuable sidewalk real
estate, and posing a harassing
presence for tourists. While local
and international policymakers
and investors espouse the
virtues of modernization as
economic empowerment for
local communities, it is the
working class who must bear the
disproportionate costs.3 On the
Streets is an exhibition inspired by
Southeast Asia’s vendor cultures.

On the Streets is a
comparative look at the
Kong Vollak, Building, 2013, iron, net, clay and plastic
effects of migration and
toys, 6.6 x 6.6 ft
global capital in Phnom
Penh and other locations.
Participating artists will exhibit new work that considers the theme from
the vantage point of their locale: Boston, Los Angeles, Phnom Penh,
Saigon, and Vienna. In conjunction with the opening reception and
artist panel, they will meet in Phnom Penh to produce collaborative
actions that respond to the imperatives of mobility and displacement
commonplace to the lives of street vendors. Due to its thematic scope,
this exhibition was invited to be a part of the 2014 program of Our City
Festival, an annual initiative on art and urbanization in Cambodia.
III
Key cutting
Hawkers selling coconuts
Hand cranking sugarcane
Taped sounds of hawkers selling bread, roasted eggs
Live sounds of chive dumplings frying
Ai-cha collecting plastic, metal, cardboard
Children clacking wooden sticks for noodle soups
For Moving, in Psar, Amy Lee Sanford went to the markets of Phnom
Penh and recorded these sounds reverberating, bouncing around. She
wondered “what Phnom Penh sounded like when the Khmer Rouge
came.” Sounds inhabit and shape our memories and emotional lives.
Sanford’s project reminds us that the working class built Phnom Penh.
State efforts to regulate where vendors can work and what they can sell
say much about who will occupy the cities and towns of tomorrow.

Ancestor to the museum, the curiosity cabinet was a microcosmic
space for rich people to collect and display objects, particularly from
their travels. For the Vietnamese French Llouquet, the curiosity cabinet
brings together the space of the foreigner and the magic of discovering
strange and mysterious objects. As in the life of the street vendor, the
project revolves around the constants of displacement and the need to
be resourceful and imaginative.
While the juiceand-coffee vendor
claims a space of
her own, the street
vendors
whom
Margaret
Honda
observes are among
the most transient
and vulnerable of
the working class
in Los Angeles. In
the land of cars, it
is common to see Sandrine Llouquet, Ambulatilis, 2013, steel cart, plexiglass,
vendors
standing found objects and mixed media, 53 x 44.5 x 31 in
on street medians,
selling flowers and fruit. Likely immigrants, perhaps undocumented
and at risk of deportation, they pace the medians for five to six hours
a day, standing near the intersections of major thoroughfares, rushing
to hand a bundle of flowers to the occasional buyer. Most drivers avoid
eye contact. The sight of the vendor’s body is a discomforting reminder
of what the margins look like.
This discomfort travels in both directions. The vendors were
apprehensive about Honda’s efforts to engage them in a collaborative
project, so she recorded her own pacing back and forth instead, for
her project titled Vendor’s Walk (Los Angeles: Forward Basic [slow,
medium, fast tempos], Walk and Progressive Sidestep, Back Corte,

Ashley Billingsley’s installation Boom and Bust returns us to
disembodied capital. Through the ongoing recession, she observed
the stalled development of a former Filene’s Basement retail site in the
Downtown Crossing neighborhood of Boston. A rough-and-tumble
bargain destination that brought together shoppers of all classes,
what endured of its pragmatic ethos was a handful of street vendors
selling wares nearby—gloves, scarves, cheap handbags. When new
developers took over the project and construction resumed, property
owners lobbied the city to reduce the number of street vendors and
replace some with more desirable alternatives.
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It began with barter, then trade. In the days after the 1979 fall of the
Khmer Rouge, people gathered around the old rail station in Phnom
Penh to exchange goods and to rebuild their lives. Then, as now, barter
and trade offered a means of self-employment for those with little or
no capital.1

Sandrine Llouquet has witnessed this process in Saigon, where she
moved in 2005. For six years she lived in District 1, home to the most
expensive real estate in the city. A neighbor operated a juice-and-coffee
cart in the adjacent alley. For her sculptural installation titled Ambulatilis,
Llouquet repurposes a similar steel cart into a curiosity cabinet.

Rainer Prohaska’s project Othello seeks participants on the streets
who are willing to wait for a two-hour meal to cook. Using locally
available material, he constructs two mobile ovens, to take one around
Vienna and the other around Phnom Penh. As with Kong, his travels
around the cities will invite his guests into a conversation about the fast
pace of urban life. It is in the braking of time that Prohaska’s project
questions the costs of global urbanization on the body’s ability to
sustain itself, and the balance between mobility and stability.
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Closed Promenade, Onestep Backward Reverse Turn). That “failure”
of collaboration may be read as a metaphor for the irreconcilable gap
between privilege and disenfranchisement in a globalized economy
that relies on undocumented immigrant labor.

organized by Chương-Đài Võ

This space between

I lived in Saigon and Hanoi on-and-off each year from 2004 to 2008.
During this relatively brief period, I saw increasing police harassment and
prohibitions of vendors in the pricy, downtown areas. Skyscrapers, luxury
hotels and high-end shopping malls sprang up all the while. A similar
process was happening
in Phnom Penh, which
I first visited in 2010.
Residents
recounted
stories of artists and the
working class displaced
by gentrification projects,
and I wondered how
these changes would
affect the city’s street
vendor population.

Kong Vollak ventures around the city on a motorbike, pulling a cart
with the iron frame of an edifice rising amidst a rice field. A response to
what he sees as the unchecked development of the city’s old quarters
at the cost of razing architectural monuments and the histories they
hold, Building is also an invitation for dialogue with the people he
meets. Gentrification will increase the population density of the city
center, and the stresses are already felt in the crumbling infrastructure
and the displacement of the working class.

On the Streets

II

Billingsley’s installation presents a dematerialized topology that alludes
to gentrification’s embrace of disembodied capital over the livelihoods
of real bodies. The project speaks in the vocabulary of an urban
vernacular—throwaway Sharpies and marks on the acetate inspired
by the appearance of Tyvek, the sheets used during construction
to protect interior spaces from the elements. Like the material that
Billingsley employs, the vendors have been deemed expendable in the
new economic order.
All six artists will meet in Phnom Penh to choreograph actions that
respond to the resourceful street vending culture of the city.
By Chương-Đài Võ © 2014
Franchise Program Winner 2013-14

1 Kyoko Kusakabe, “On the Borders of Legality: A Review of Studies on Street
Vending in Phnom Penh, Cambodia”(London: International Labour Office,
2006), 7, accessed December 2, 2013.
2 Analyzing Development Issues Team, “Selling to Survive” (Phnom Penh:
Cooperation Committee for Cambodia, 2008), accessed December 2, 2013.
3 In addition to studies by Kusakabe and the ADI Team, see Sharit Bhowmik,
“Street Vendors in Asia: A Review”, Economic and Political Weekly (May
28-June 4, 2005), and Mom Kunthear, “Hundreds of street vendors protest
amid crackdown”, The Phnom Penh Post, October 31, 2008, both accessed
December 11, 2013.
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រវាងទីធ្លានេះ This Space Between
១
វាបានផ្តើមជាដំបូងជាមួយនឹង ការដោះដូរទំនិញ
ក្រោយមកការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ នៅក្នុងថ្ងៃបន្ទា ប់ពី ការដួលរលំនៃ
របបខ្មែរក្រហម ឆ្នាំ១៩៧៩ ប្រជាជនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំ
វ ិញស្ថានីយ៍រាជាយស្ម័យយានចាស់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ដ�ើម្បីដោះដូរទំនិញ និង កសាងនូវជីវ ិតរបស់ពួកគេ ឡ�ើងវ ិញ។
ចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន ការដោះដូរទំនិញ
និង ពាណិជ្ជកម្ម បានផ្តល់នូវមធ្យោបាយនៃការរកស៊ីដោ
យខ្លួនឯងសំរាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនមាន ឬ
មាននូវមូលធនតិចតួចស្តួចស្តើង។
នៅភ្នំពេញ ការលក់ដូរ៖ ទោះបីជាអ្នកនៅមួយកន្លែង ឬ
អ្នកត្រាប់ចរក៏ដោយ វាគឺជារប�ៀបរកស៊ី ចិញ្ចឹមជីវ ិតយ៉ា ងសំខាន់
សំរាប់ជនក្រីក្រ ហ�ើយជាពិសេសសំរាប់ស្រ្តីភេទដែលជាមេផ្ទះ
សំបែង។ ការស្ទង់មតិឆ្នាំ២០០៨ បានរកឃ�ើញថាស្រ្តីមានប្រមា
ណជា៩៧%នៃចំនួនអ្នកលក់ដូរ ដែលជា តួយ៉ាង គឺនៅក្នុងចន្
លោះអាយុចាប់ពី៣០ទៅ៥០ឆ្នាំ។ ដែលភាគច្រើនមកពីទីជនបទ
ដែលទទួលបាន ការអប់រ ំក្នុងកំរ ិតអប្បរ ិមា ហ�ើយរកប្រាក់កម្រៃប្
រចាំថ្ងៃបាន២.៥៨ដុល្លា ជាមធ្យម ដែលពីល�ើនោះ ទំហំជាមធ្យម
នៃក្រុមគ្រួសារមានចំនួន៥.៣នាក់ត្រូវតែបន្តរស់ជាមួយនឹងប្រាក់
ដែលរកបាននោះ។
ការងារគឺមានភាពហត់ន�ឿយ។ អ្នកលក់ដូរចាប់ផ្តើមការងារមុ
នអរុណោភាស និង បញ្ចប់បន្ទា ប់ពីប្រ ទោសកាល (ព្រលប់)។
ជាមួយនឹងកម្រៃដ៍ស្តូចស្តើង ពួកគេត្រូវប្រើប្រាស់ថវ ិការនោះ
សំរាប់បង់ ពន្ធអាកឯកតោចិត្ត(arbitrary taxes) ហ�ើយនិង
សោហ៊ុយចំណាយផ្សេងៗ, ច�ៀសវ�ៀងការប្លន់ និង ត្រូវប្រ
ឈមជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់នគរបាល និង
សន្តិសុខផ្សារ។ ក្រៅពីភាព លំបាកលំបិនទាំងអស់នោះ អ្នកល
ក់ដូរនៅតាមដងវ ិថីផ្តល់នូវមធ្យោបាយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ
ហ�ើយ ក្នុងលក្ខណៈនេះពួកគេជាផ្នែកទាំងមូលនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំ
បន់ និង វប្បធម៌នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៏។
នៅទូទាំងតំបន់ ទោះជាយ៉ា ងណាក៍ដោយ
រដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋាន និង ថ្នា ក់ជាតិបានអនុម័តនូវ គោ
លនយោបាយដែលហាមឃាតអ្នកលក់ដូរក្នុងការប្រព្រឹ
ត្តិអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ដែលពេញនិយម។
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អ្នកលក់ដូរនៅតាមដងវ ិថី និង ទំនិញរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានគេចាត់ទុក
ថាវាអាក្រក់ ម�ើល បន្ថែមទៅល�ើការកកស្ទះនៅល�ើផ្លូវ ធ្វើការកាន់កាប់
ចិញ្ច ើមថ្នល់អចលនទ្រព្យមានតម្លៃ ហ�ើយ មានវត្តមានបែបរ ំខានចំពោះ
ភ្ញៀវទេសចរណ៍។ ក្នុងខណៈដែលអ្នកតាក់តែង គោលនយោបាយ និង
អ្នកវ ិនិយោគទន់ថ្នា ក់មូលដ្ឋាន និង អន្តរជាតិ ណែនាំនិងតស៊ូមតិអំពីគុ
ណធម៌នៃទំន�ើបកម្ម ថាទៅជា ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសំរាប់សហគមន៍ក្នុង
ស្រុកនោះ វាគឺជាវណ្ ណៈកម្មករនេះទេដែលជាបុគ្គលដែលត្រូវ ប្រឈមមុ
ខជាមួយនឹងភាពមិនស្មើគ្នានូវការចំនាយផ្សេងៗ(តម្លៃ)។ នៅល�ើដងផ្លូវ
គឺជាការតាំង ពិពណ៌ដែលបានបំផុសគំនិត (ដាស់សតិ) ដោយវប្បធម៌អ្ន
កលក់ដូរនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
២
ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមីញ និង ហានូយ
ចេញចូលជារាងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពី ២០០៤ ដល់ ២០០៨។ នៅក្នុង
អំឡុងពេលដ៍ខ្លីស្រដ�ៀងគ្នានេះ ខ្ញុំបានឃ�ើញនូវការក�ើនឡ�ើងនូវ
ការយាយីពី សំណាក់នគរបាល និង ការហាមប្រាមផ្សេងៗចំពោះ
អ្នកលក់ដូរនៅល�ើតំបន់ និង ទីក្រុង ដែលមាន តម្លៃ។ វ ិច្ឆន្ទគ្រឹះ
(Skyscraper) សណ្
ឋា គារទំន�ើបប្រណិត និង អាគារផ្សារទំន�ើបលំដា
ប់ខ្ពស់បានរ ីក ដូចផ្សិតនៅចំពេលដូចគ្នា។ ដំណ�ើរការស្រដ�ៀងគ្នា
នេះបាននឹងកំពុងក�ើត
ឡ�ើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានទស្
សនកិច្ចកាលពីឆ្នាំ២០១០។
អ្នកស្រុកបាននិទាន
អំពីរ�ឿងរបស់សិល្បករ
និង វណ្ ណៈកម្មករត្រូវបាន
បំលាស់ទីដោយគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ឡ�ើងវ ិញ ហ�ើយ
ខ្ញុំមានការង�ឿងឆ្ងល់ ថា
ត�ើការប្តូរផ្លា ស់ទាំងអស់
នេះវាអាចមានការជះឥទ្ធិ
ពលដល់ប្រជាជនអ្នកលក់
ដូរតាមដងវ ិថីនៅតាមទីក្រុ
Rainer Prohaska, Othello, 2013, gas tank, gas stove,
ងយ៉ា ងដូចម្តេច។
bricks, clamps, cart and other media
នៅល�ើដងវ ិថី គឺជាការសង្កេតម�ើលបែបលក្ខណៈប្រៀបធ�ៀបចំពោះ
ឥទ្ធិពលនៃអន្តោ ប្រវេសន៍ និង ក្រុងទាំងមូលនៅរាជាធានីភ្នំពេញ
និង ទីកន្លែងដទៃផ្សេងទ�ៀត។ សិល្បករដែលបានចូលរួមទាំង
អស់នឹង ពិព័ណ៌ស្នាដៃថ្មីឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីកម្មបទដែលចេញពីគំនិតផ្ទា
ល់ខ្លួននៃកន្លែងដែលពួកគេបាន ជួបហេតុការណ៍៖ បុសទុន
្ (Boston)
ឡូអាន់ចេលែស(Los Angeles) ភ្នំពេញ សៃហ្គន(Saigon) និង
វ ីអេនណា(Vienna)។ ដោយរួមគ្នាជាមួយនឹងពិធីប�ើកសម្ភោ ធ និង
ក្រុមសិល្បករ ពួកគេទាំងអស់នឹង ជួបប្រជុំគ្នានៅភ្នំពេញដ�ើម្បីផលិតស
កម្មភាពបែបសហការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអាទិភាពនៃស្ថេរភាព និង

ការផ្លា ស់ប្តូរទីលំនៅប្រចាំថ្ងៃ ឈានដល់ជីវ ិតរបស់អ្នកលក់ដូរតាមដងវ ិ
ថី។ ដោយអាស្រ័យល�ើវ ិលាលភាពនៃកម្មបទ ពិព័ណ៌នេះត្រូវបានអញ្ជ ើ
ញឲ្យចូលរួមជាផ្នែកនៃកម្មវ ិធីមហោស្រពទីក្រុងយ�ើង ឆ្នាំ២០១៤ ជាគម្
រោងសិល្បៈប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសិល្បៈ និង នគររូបនីយកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុ
ជា។
៣
ការតាត់សោ
អ្នកអំពាវនាវលក់ទឹកដូង
ម៉ា ស៊ីនគ�ៀបទឹកអំពៅដោយដៃ
ថតសម្លេងអ្នកអំពាវនាវលក់នំបុ័ង និង ពងអាំង
សម្លេងច�ៀនផ្ទា ល់របស់គ�ៀវស្លឹកកញ្
ឆា យ
អេតចាយ ប្រមូលផ្លា ស់សទីក
្ ដែក និង ក្រដាស់កេះ
សំលេងលាន់នូវចង្កឹះឈ�ើ សំរាប់គុយទាវស៊ុប
សំរាប់ ដ�ើរហ�ើរក្នុងផ្សារ (Moving, in Psar), អេមី លី
សេនហ្វ័ត (Amy Lee Sanford) បានទៅទី ផ្សារនៅភ្នំពេញ
និង អាត់សម្លេងកងរ ំពងលាន់ទៅវ ិញទៅមក។ នាងឆ្ងល់ថា
“ត�ើភ្នំពេញមានសភាព សម្លេងយ៉ា ងដូចម្តេចនៅពេលដែលពួ
កខ្មែរក្រហមបានចូលមកដល់”។ ការស្តែងនូវសកម្មភាពការ
ងារ សម្លេងវាស្ថិតនៅក្នុង និង សូននូវសតិ និង
អារម្មណ៍ជិវ ិតរបស់ពួកយ�ើង។ គម្រោងរបស់សេន ហ្វ័តរ ំលឹក
យ�ើងថាវណ្ ណៈកម្មករគឺជាបុគ្គលដែលបានកសាងទីក្រុងភ្នំពេញ។
ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋ ក្នុងការចាត់ចែងនូវទីកន្លែងដែលអ្នកលក់ដូរអា
ចធ្វើការបាន និង អ្វីដែលពួកគេអាចលក់បាន និយាយយ៉ា ងច្រើនអំពីថា
ត�ើអ្នកណាដែលនឹងកាន់កាប់អនាគតនៃទីក្រុង និង ទីប្រជុំជន។

កាហ្វេនៅក្នុងច្រកល្ហកតូចៗ។ ចំពោះសិល្បៈឋាបនកម្ម (Installation)បែ
បចម្លា ក់របស់នាងដែលមានចំនងជ�ើងថាAmbulatilis លូក្វីតមានចេតនា
ធ្វើឡ�ើងវ ិញនូវរទៈដែកថែបស្រដ�ៀងគ្នានេះទៅជាទូចម្លែកមួយ។
បុព្វា ធិការ ីនៃសារមន្ទី ទូចម្លែកគឺធ្លា ប់ជាទីអតិសុខុម(microcosmic)
របស់ពួកអភិជនដ�ើម្បីប្រមូល និង ដាក់បង្ហាញនូវសម្ភារៈ ជាពិសេ
សជាវត្ថុដែលបានមកពីការទស្សនៈកិច្ចរបស់ពួកគេ។ សំរាប់ជាតិ
ពិនធុវ�
្ ៀតណាមបារាំងលូក្វីត ទូចម្លែកពាំនាំនូវកន្លែងរួមគ្នានៃពួកជនបរ
ទេស និង មន្តទិព្វនៃការរក ឃ�ើញនូវវត្ថុដែលចម្លែក និង អាថ៌កំបាំង។ ដូ
ចនៅក្នុងជីវ ិតរបស់អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ គម្រោងនេះផ្តោត សំខាន់ជុំវ ិញកា
របន្តរការផ្លា ស់ប្តូរលំនៅដ្ឋាន និង តម្រូវការសំរាប់ឲ្យមាននូវធនធានគ្រាប់
គ្រាន់ និង ប្រកបដោយការត្រិះរ ិះខ្ពស់។

Margaret Honda, Vendor’s Walk, 2013, looped sound recording and live street noise

គង់ វលក្ខណ៏ (Kong Vollak) ធ្វើដំណ�ើរផ្សងព្រេងនៅជុំវ ិញទីក្រុងដោ
យជិះទោចក្រយានយន្ត សណ្តោ ងរទះដែលមានទំរង់ស៊ុមដែកលេចចេ ក្នុងខណៈដែលអ្នកលក់ដូរទឹកផ្លែឈឺ និង កាហ្វេទាមទានូវកន្លែង
ញនៅចំកណ្
តា លវាលស្រែ។ ជាការឆ្លើយតបទៅអ្វី ដែលលោកឃ�ើញ សម្រាប់នាងផ្ទា ល់ អ្នកលក់ដូរ តាមដងវ ិថីជាបុគ្គលដែលម៉ា ហ្គា រ ីត
ថាជាការអភិវឌ្ឈន៍ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យទៅល�ើទីសំណាក់អាស្រ័
ហ៊ុនដា (Margaret Honda)ឃ្លំាម�ើលគឺនៅក្នុងចំនោមពួកវណ្ ណៈ
យចាស់ៗនៅ ក្នុងទីក្រុង ដែលចាយវាយចំពោះការុះរ� ើវ ិមានស្ថា បត្យក កម្មករដែលមិនជាអចិន្រ្តៃ និង ដែលងាយមានគ្រោះថ្នា ក់នៅក្នុងទីក្រុ
ម្ម និង ប្រវត្តសាស្ត្រដែលនៅពីក្រោយវ ិមាន ទាំងអស់នោះ។ អាគារ ផង ងឡូអាន់ចេលែស(Los Angeles)។ នៅក្នុងផ្លូវថ្នល់របស់រថយន្ត វាជា
ដែរគឺជាលិខិតអញ្ជ ើញសំរាប់ឲ្យមានការជជែកជាមួយនឹងមនុស្សដែល ការសាមញ្ញ បំផុតដែលយ�ើងឃ�ើញអ្នកលក់ដូរឈរនៅ កណ្
តា លផ្ទៃផ្លូវ
វលក្ខណ៏ បានជួប។ ការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ចំណាស់ឡ�ើងវ ិញ និងមានការ កំពុងតែលក់ផ្កា និង ផ្លែឈឺ។ ហាក់បីដូចជាជនអន្តោ ប្រវេសន្ត
ក�ើនឡ�ើងនូវដង់ស៊ីតេប្រជាជននៅ ក្នុងទីប្រជុំជន ហ�ើយអារម្មណ៍ធុញថ ឬប្រហែលជាពុំមាន ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងប្រឈមនឹង
ប់វាបានក�ើតឡ�ើងរួចហ�ើយនៅក្នុងកំទេចកំទីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន ការផ្លា ហានិភ័យនៃការនិរទេសខ្លួន ពួកគេដ�ើរឆ្លងកាត់ យ៉ា ងល�ឿនឆ្មេរល�ើខ្សែ/
ស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅរបស់វណ្ ណៈកម្មករ។
បន្ទះពុះទ្រូងផ្លូវអស់រយៈពេលពី ប្រាំទៅប្រាំមួយម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ
សែនទ្រីន លូក្វីត (Sandrine Llouquet) បានធ្វើសក្ខីកម្មនូវដំណ�ើរ
កំពុងឈរ នៅជិតផ្លូវត្រឡែងកែងនៃមហោវ ិថីសំខាន់ៗ កុំពុងប្រញាប់ប្រ
ការនេះក្នុងទីក្រុងសាយហ្គនជាទី កន្លែងដែលនាងបានទៅរស់នៅ
ញាលទៅហុចបាច់ផ្កា ឲ្យអ្នកទិញដែល អាចជាឱកាស។ អ្នកប�ើកបរភាគ
កាលពីឆ្នាំ២០០៥។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ នាងបានរស់នៅក្នុង
ច្រើនគេចមិនចង់យកភ្នែកម�ើលពួកគេនោះទេ។ រូបភាពនៃរូបរាង កាយរ
ជាលំនៅដ្ឋានរបស់អចលនៈព្រទ្យដ៏មានតម្លៃ )1 ស្រុកទី១ (District
បស់អ្នកលក់ដូរគឺជាការក្រើនរ ំលឹកយ៉ា ងទ�ើសទាល់ចំពោះថាត�ើខណ្ឌសី
បំផុតនៅក្នុងទីក្រុង។ អ្នកជិត ខាងបានបណ្តើ រទេះដឹកទឹកផ្លែឈឺ និង
មា(ព្រំដែន)មានលក្ខណៈដូចជាអ្វី។

ភាពទ�ើសទាល់នេះធ្ើដ
វ ំន�ើរទៅក្នុងទិសដៅទាំងពីរ។ អ្នកលក់ដូរគឺត្រូវ
បានបារម្ភនៃកាប្រឹងប្រែងរបស់
ហ៊ុនដាក្នុងការផ្សាភ្ជាប់ពួកគេចូលទៅក្នុងគម្រោងបែបសហការ
ហេតុនេះហ�ើយបានជានាងបានអាត់ សម្លេងដ�ើរឆ្លងកាត់យ៉ាងល�ឿន
ឆ្មេររបស់នាងទៅវ ិញទៅមកមកដាក់ជំនួសវ ិញ ចំពោះគម្រោងរបស់
នាងដែលមានចំនងជ�ើងថា ដំន�ើរចររបស់អ្នកលក់ដូរVendor’s Walk
(ឡូអាន់ចេលែស៖ ទៅមុខជាមូលដ្ឋាន“ចលនាយឺត មធ្យម ល�ឿន”,
ការដ�ើរ និង ដំណ�ើរទៅមុខនៃការដ�ើរគេច, ឈានទៅឆ្វេងBack Corte,
ការបិតផ្លូវដ�ើរ, មួយជំហានថយក្រោមបង្វិលខ្លួន)។
គម្រោងរបស់ រេន�ើ ប្រូហាស្កា (Rainer Prohaska)
អូដេយូ(Othello) ស្វែងរកភាគិននៅតាមដងវ ិថី ដែលអាចសុខ
ចិត្តរង់ចាំនូវអាហារចំនួនពីរម៉ោ ងដ�ើម្បីចំអិន។ ប្រើប្រាស់នូវសំ
ភារៈនៅក្នុងស្រុកដែល មាន លោកបានតម្លើងចង្រ្កានចល័តចំ
នួនពីរ លោកយកមួយដ�ើរជុំវ ិញក្រុងវ ីអេនណា និង មួយទ�ៀត
លោកយកដ�ើរជុំវ ិញទីក្រុងភ្នំពេញ។ ដូចជាលោកគង់ដែរ ដំណ�ើររបស់
ប្រូហាស្កា ជុំវ ិញទីក្រុងទាំងពីរ នឹងអញ្ច ើញភ្ញៀវទំាងឡាយឲ្យចូលរួមក្នុង
ការសន្ទនាអំពីដំណ�ើរឆ្លងកាត់យ៉ាងល�ឿនឆ្មេរនៃជីវ ិតរបស់ ទីក្រុង។ វា
ស្ថិតនៅក្នុងការពន្យាពេលវេលាដែលគម្រោងរបស់ប្រូហាស្កាចោទសួ
រអំពីការចំនាយ ផ្សេងៗរបស់នគរូបនីយកម្មសកលស្តីពីសមត្ថភាពរប
ស់រប
ូ រាងកាយក្នុងការទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង រួមទាំង តុល្យភាពរវាងចល័តភាព
និង ស្ថេរភាព(ភាពនឹង)។ ដែលថា “ភាពបរាជ័យ” នៃការសហការ អា
ចនឹងត្រូវបានអានជាន័យធ�ៀបមួយសំរាប់វ ិសមភាពនៃចន្លោះរវាង
អភ័យឯកសិទធិ្ និង ការដក ហូតនូវអភ័យឯកសិទធិ្ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបែប
សកលរូបនីយកម្ម ដែលសំអាងទៅល�ើពលករអន្តោ ប្រវេសន៍ដែលគ្មាន
ឯកសារគ្រប់គ្រាន់។
សិល្បៈឋាបនកម្មរបស់
អាស្សាលី ប៊ីលីងលី(Ashley
Billingsley) ការលូតលាស់
និង ធ្លា ក់ចុះ (Boom and
Bust) នាំពួកយ�ើងឲ្យត្រលប់
ទៅទីក្រុងដែលបាត់រប
ូ រាង។
តាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុង
បន្តរធ្លា ក់ចុះ នាងបានសង្
កេតល�ើការអភិវឌ្ឈជាប់គាំង
ទៅល�ើអតីតតំបន់ក្រោមដា
ក់លក់ដីហ្វីលីន (Filene) ស្ថិ
តនៅក្នុងទីប្រជុំជនជុំវ ិញទីជិ
តខាងនៃទីក្រុងបុសទុន
្ (Bost
on)។ ជាទីដៅនៃការតថ្លៃតម្លៃ
ក្នុងលក្ខណៈគ្មានទិសតំបន់
បានពាំនាំនូវអតិថិជនដ�ើរផ្
សារមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្
ណៈ អ្វីដែលជាការប្រឹង ប្រែង

របស់អាកាប្បកិរ ិយានៃការអនុវត្តរបស់ពួកគេគឺជាកណ្
តា ប់ដៃ
របស់អ្នកលក់ដូរកំពុងតែលក់វត្ថុស្រដ�ៀងៗគ្នានៅប្របគ្នាដូច
ជា៖ ស្រោមដៃ ក្រមា និង ការបូបយួដៃដែលមានតម្លៃថោក។
នៅពេលដែលអ្នកអភិវឌ្ឈនចាប់ផ្តើមត្រូត ត្រាគម្រោង និង
ការដ្ឋានចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការឡ�ើងវ ិញ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យបានប
ញ្ចុះបញ្ចូលទីក្រុង ឲ្យបន្ថយនូវចំនួនអ្នកលក់ដូរតាមដងវ ិថី និង ជំ
នួសមនុស្សខ្លះដោយជម្រើសផ្សេងៗដែលគួឲ្យពេញ ចិត្ត។
សិល្បៈឋាបនកម្មរបស់បី៊លីងលី បង្ហាញភាពមិនជាប់ទាក់ទងនៃ
ធរណីមាត្រវ ិទ្យា ដែលនិយាយទាក់ ទិនទៅដល់ការរ� ើសយកកា
រកែកុនទីក្រុងចំនាស់នៃរដ្ឋធានីដែលគ្មានរូបរាងជាជាងជីវភាពរ
ស់នៅរបស់ជិវ ិតពិតៗ។ គម្រោងនេះនិយាយក្នុង វាក្យសព្ទ័ជាភា
សាសាមញ្ញ របស់ទីក្រុង៖ បោះបង់ចោល នូវសម្ភារៈសរសេរម៉ា ក
ស្សាពី(Sharpies) ហ�ើយ ដៅចំនុចល�ើអាសេតាម (acetate)
ដែលបាន បំផុសគំនិតដោយរូបរាងរបស់ទីវ ីក(Tyvek)
ដែលជាក្រដាស/បន្ទះត្រូវបានប្រើក្នុងការដ្ឋានសំណង់ សំរាប់កា
រពារទីធ្លាផ្នែកខាងក្នុងចេញពីធាតុ ផ្សេងៗ។ ដូចជាសម្ភារៈដែល
ប៊ីលីងលីប្រើប្រាស់ អ្នកលក់ដូរបានត្រូវគេចាត់ទុកថាមិនមានប្រ
យោជន៍ ចំពោះប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចថ្មី។
សិល្បករទាំងប្រាំមួយនាក់នឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេ
ញដ�ើម្បីបង្កើត/តែងនាដសាស្រ្ត សកម្មភាពដែលឆ្លើយតបទៅនឹ
ងវប្បធម៌ការលក់ដូរនៅតាមដងវ ិថីនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ពោពេញទៅ
ដោយ ធនធាន។
ដោយ ឈុង ដាយវូ By Chương-Đài Võ
ប្រែសំរល
ួ ដោយ យាន រស្មី
translated by Reaksmey Yean

គីយូគូ គូសាកាប (Kyoko Kusakabe) “ល�ើព្រំដែននៃភាពស្របច្បាប់ៈ
ការសិក្សាឡ�ើងវ ិញល�ើ ការលក់ដូរ តាមដងវ ិថីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា” (ទីក្រុងឡុង៖ ការ ិយាល័យការងារអន្តរជាតិ ២០០៦) ៧
បានចូលរកឯកសារបាននាខែធ្នូ ២ ២០១៣។
ក្រុមវ ិភាគបញ្
ហា នៃការអភិវឌ្ឈន៏ “ការលក់ដូរសំរាប់រស់រាន”
(ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មា ធិការប្រតិបត្តិការសំរាប់ ប្រទេសកម្ពុជា ២០០៨)
បានចូលរកឯកសារបាននាខែធ្នូ ២ ២០១៣។

Ashley Billingsley, Boom and Bust, 2013, ink on
acetate

ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមល�ើ គីយូគូ គូសាកាប និង
ក្រុមវ ិភាគបញ្
ហា នៃការអភិវឌ្ឈន៏ ដោយ សារ ីត បូមីក (Sharit Bhowmik)
“អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនៅអាស៊ី៖ ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ”, ការសែតនយោបាយ
និង សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំ សប្តាហ៍ (ឧសភា ២៨ ដល់ មិថុនា ៤ ឆ្នាំ២០០៥) និង
ម៉ម គន្ធា “ការតវ៉ា របស់អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវរាប់រយនាក់ ត្រូវព័ទ្ធបំបែក”
ការសែតភ្នំពេញប៉ុស្ត៍ ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០០៨ ទាំងពីរបានចូលរកម�ើលនា
១១ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។
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