កូវីដ-១៩និងករលក់ចំណីអហក�ុងរជធា
នីភ
រ
េដយ បណ�ិត ្រព�ំ េទ វ

អនុ្រ�ធនវិទ្យោស�នសង�មស�ស� និងវិទ្យោ
ជំងឺរលកផ�ូវដេង�ីមធ�់
ន ធ� (Coronavirus Disease: COVID-19) បានេកីតជាដំបូង

្របេទសចិ នាែខធ�ូ

ឆា២០១៩ បនា�ប់មកបានសយភាយដេទសជាេ្រចីនក�ុងពិភពេល

នាពក់
ក ណា�លែខមីនា២០២០េនះ ្របេទសិនមិនែមនជា
ចំណុចេក�ៃនជំងឺេនះេទៀត េទ គ
ច
អឺរុបនិងសហរដ�
៉
អេម៉រេទវិញ។ គិតមក្រតឹៃថ�ទី៣១ ែខមីនា ឆា២០២០េនះ សហរដ�អេម៉រិ មា

១៦៤ ៣៥៩(ស�ប៣ ១៧៣នាក់ អុីតលី ១០១ ៧៣៩ករណី (ស�ប១១ ៥៩១នាក់ ចិន ៨១
៥១៨ករណី (ស�ប ៣ ៣០៥នាក់)។ េនកម�ុជករណីវិជ�មានសរុ ១០៩នាក

ក�ុងេនា

២៣នាក បានជាសះេ ស្បីយេហ

េដីម្បីទប់ស�ត់កររីករលដលៃ COVID-19 ្របមុខរជរដ�ភិបាលកម�ុជារួមជា

ស�ប័នជំនាញបានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងជាបន�ប េដីម្បីផា�កមិនឱ្យដំេណរេទទីកែន�ងែដល
មានករ្របមូលផ�ុំមនុស្សេ្រចីន ក៏ដូចជាហមឃាត់ជនបរេទសមកពី្របេទសមួយចំនួន។
ក៏មានករសេ្រមចបិទ្រចក្រពំែដនជាមួយ្របេទសជិតខង ែតរក្សោករឆ�ងកត់ទំ
ចំេពះផ្សោរ េភាជនីយដ�ន ងក
ហ
េហ� េនក�ុងរជធានីភ�ំេពញេនេបីកដំេណីរកជ
យា៉ងណាក៏េដយអជីវកម�ខ�ះហក់ដូចជា្រប្រពឹត�េទធម�ត មួយចំនួនមានសកម�ភ

ជាងមុន ទន�ឹមគា�នឹងមួយចំនួនេទៀត្រត�វផា�កសកម�ភាពជ
ករេធីអជីវ
កម�េនក�ុង្រពះរជាណាច
�

េបីគិតតមទីតំង េគអចែបងែចកដ

អជីវកម�តមចិេ ��ីមថ� (street business) តមផ� (home business) តមផ�ះែល�

(business in apartment building) តមផ្សោរ្របៃពbusiness in traditional market)
ជាេដីម។ អជីវកម�តមចិេ��ីមថ

សំេដដល់ករលក់ដូរទំន

ឬផ�ល់េសវេដយមានតូ

ចិេ��ីមថ�ល់ ឬេនជុំវិញផ្សោរ។ ករលក់ដូរត សំេដេលីអជីវកម�ែដលេធ�ី េឡីងេនតមផ�ះ

អជីវករ រីឯអជីវកម�តមផ្សោរ្របៃ

សំេដដល់ករលក់ដូរក�ុងផ្សោរទំងមានទំង

អនុ��តិពី្របធានផ្សោរ។ អត�បទេនះនឹងបង�ញពីស�នភាពៃនករលក់ចំណីអហរេនទ
កំលុ ងេពលៃនករ រីករលដលៃនជ COVID-19 ក�ុងែខមីនា

ទីតំងេផ្សងៗៃនករលក់ដ

1

ឆា២០២០ េដយឆ�ុះប��ំងេទ

េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ដូចជាជាបណា�្របេទសេផ្ស ងេទៀតក�ុងពិភពេលកែដរ ច

អជីវកម�តមចិេ ��ីមថ�ល់មានករេកីនេឡីង េ្រពះជា្រប ភពផលចំណូលយា៉ងស្រគ�ស

្រកី្រក។ អជីវករលក់ទំនិញជាសធារណៈមានទីតំងក�ុងសំណង់អចិៃ�ន�ណាមួ េហ ីយ
យកទីតំងេលីចិេ� �ីមថ�ល កែន�ងសរណៈ ឬឯកជនណាមួយេដីម្បីលក់ទំន ឬផ�ល់េសវ។

ករលក់តមចិេ ��ីមថ�ល់ មានសរសំខន់ណាស់ស្រមាប់ជីវភាពរបស់្រគ�សរ

ភាគេ្រចីនេ្របីេព ៨ េទ ១៣េមា៉ងក�ុ១ៃថ� េហ ីយ ៧ៃថ�ក�ុងមួយសបាហ៍។

្របភព៖ អុីនធឺណិ
មុខទំនិញែដលេគដក់តមចិេ ��ីមថ� ភាគេ្រចីនជាអហរឆ�ិ ឬអហរស្រមន់

អតិថជ
ិ នអចបរិេភាគេនកែន�ង ឬខ�ប់យកតមខ�ួនបាន េហីយផ�ល់លក�ណៈងយ្រស�លដល

មិនមានេពល្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ចម�ិនអហរ។ អហរតម (street food) េនទី្រក�

ភ�ំេពញមានក�ុងតៃម�្រគប់ក្រមិតស្រមាប់អតិថិជន។ អជីវកម�ដូចក�ុងរូបភាពខងេលី តៃម�មិនស

សម្រសបស្រមាប់អ�កមានចំណូលតិច រីឯអ�កមានចំណូ េគអចទទួលអហរែដលដក
ជាអជីវកម�តមផ�home business) ឬតមផ�ះែល� (business in apartment building)។
ករលក់អហរតមែបបអជីវក ៣្របេភទខងេលីេនះ ទទួលបានអតិថិជនភាគេ
ជាអ�កេធីករត
 មស�ប័ននានា រួមទំងកម�ករសំណង់ផងែដរ។ កំលុងេពលែដលរជរដ�
�
ឱ្យកជួប្របជុំមនុស្សេ្រចីនផា�កជាបេណា េដីម្បីទប់ស�ត់កររីករលដលៃ COVID-19

អជីវម�្របេភទេនះ ជាពិេសសេនជិតកែន�ងេធ�ីករនានាក៏្រត�វផា�កែដរ។ ប��គឺ្រតង់ថ

2

ចិេ��ីមថ�ល់ជាអ�កមានេដីមទុនតិច ផលចំេ្របចំៃថ�មិនជាេ្រចីនប៉ុនា�នេទ ករផា�កលក់
អចឱ្យគាត់មានប��ក�ុងករចិ��ឹមជ

្របភព៖ អុីនធឺណិ
កែន�ងែដលធា�ប់មានមនុេ្រចីនក ុះករមកបរិេភាគអហរបន�ិចបន�ួចេនេក នាែខមី
ឆា�២០២០េនះ មានសភាពស�ប់ស�ត

្របភព៖ អ�កនិពន

3

្របភព៖ អ�កនិពន
អជីវកម�ក�ុងផ្សោរ្របៃពbusiness in traditional market) មានករ្រប្រពឹជ

ធម�ត េ្រពរដ�ភិបមិនទន់មានេចញេសចក្របកសឱ្យបិទេ“ផ្សោរនិងកែន�ងលក់ដូរ េយ

មានែតេលីកទឹកិត�
ច ឱ្ពួកគាត់បន�ករលក់ដូរ េដីមឱ្្របជាពលរដ�របស់េយីង អចបន�ជី្របច

ៃថ�បាន ្របសិនេបីេយីងផា�កផ្សោរ េយីងេទរកអ�ីហ? េនះជាប��ែដលេយីង្រត�វគិតគូ
ដូេច�ះេហ ីយ េយីងេនែតេលីកទឹកិត
ច ឱ្ផ្សោរ្រត�េនដំេណីរក” ្របសសន៍េល ក ឃួង េ្
កលពៃថ�ទី២៥ ែខមីនា ឆា២០២០។ េឆ�ីយតបនឹងករទប់ស�ប់ៃនកររីករលដលៃ COVID-19

គណៈកម�ករផ្ បានចត់ែចងលងសមា�តផ្សោរ  េរៀបចំតម្រចកេចញចូលរបស់ផ្សោរន
ែតដក់អល់កុលេដីម្បីឱ្យ្របជ

ក៏ដូចជាអជីវករបាៃដ។

ថ�ីេបីផ្សោរ្របៃពណីេបី

ដំេណី រករធម�តក៏ពិតមាន ែតមិនមានអតិថិជនេពញេលញដូចកលពីមុនេទ។ អ�កេទផ្សោ
ទិញែតម�ូបចំបាច់ស្រមាប់កររស់េន្របចំៃថ� អចនិយាយថាដូចធម�តដេណ�ីមគា

ទិញស្រមាប់យកមកស�ុកទុកអ�ីេទ ែតទំនិញមិនចំបាច់្របចនសូវមានអតិថិជនេទ
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្របភព https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/152257-2020-03-21-06-56-10.html
ដក្រសង់ៃថ�ទ២៦ ែខមីនា ឆា២០២០។

្របភព https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/152257-2020-03-21-06-56-10.html
ដក្រសង់ៃថ�ទ២៦ ែខមីនា ឆា២០២០។

ខងេ្រកមេនះជារូបភាពក�ុងេភាជនីយដ�នរបស់សណា�គារទំេនីបមួយេនទី្រក

េនក�ុងែខមីនា ឆ២០២០។ េដីម្បីជាសុវត�ិភាពរបស់អតិថិជន េគេរៀបរបាំងស្រមាប់អតិថិជនម

5

េហ ីយតុនីមួយៗមានគមា�តពីគា�យា៉ ១,៥ែម៉្រត។ ែតេទះជាយក៏េដ អតិថិនរបស់

េភាជនីយដ�នេនះ ថយចុះ្របមា៨០%។

្របភព៖ អ�កនិពន
អហរដ�នស្រមាប់បុគ�លិកេនសណា�គារមួយ ក៏បានេរៀបចំឱ្យមានរបាំងែដរ េដ
របស់បុគ�លិកែដរ។

្របភព៖ អុីនធឺណិ
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េនមានអជីវកម�មួយ្របេភទេទៀត ែដលពិបាកនឹងេធ�ីស�ិតិ េហីយមានចំនួេនទី្រក�
ភ�ំេពញ។ កែន�ងជាអគារជាក់លក់ស្រមាប់លក់អហរេនទី្រក�ងភ�ំេពញមិនអត់េទែតស
មានេដីមទុនតិចតួ្របាកដជាមិនអចជួលបាន េមា៉�ះេហីយរេទះជាមេធ្យោបាយស

្របភព៖ អុីនធឺណិ
អហរែដលដក់លក់តមរេទះមានដូចជាបាយសច់្រជ�ក នំប��ុក េភសជ� ៈមស

ជាេដីម។ អជីវកម�្របេភទេនះ ២្របេភទ មួយជាលក�ណៈ្រកមហ៊ុន មានរេទះេ្រចីន ែ
�
លក់ទទួល្របាក់ឧបត�ម�ពី្របធាន្រក�មហ៊ុន និងមួយេទៀតអ�កលក់ជាមា�ស់េលីរេទះែតម�ង។ 

របស់អជីវកម�្របេភទេនះ េស�ីរែតទំងអស់ជាអ�កមានចំណូលតិច។ េ្រកពីករលក់តមដងផ

ក៏ពួកេគក៏មានកែន�ងសំចតខ�ះែដរ ភាគេ្រចីនេគរកកែន�ងែដលមានមនុស្សេ្រចីន ជិតផ្សោរ កែន�

ករដ�នសំណង់។

្របភព៖ អុីនធឺណិ
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នាចុងែខមីនា ឆ២០២០េនះ េនតមដងផ�ូវ ពុំេឃីញមានរេទះលក់ជារបស់្រក �មហ៊ុន
េនមានរេទះលក់ជាបុគ�លខ�ះៗែដរ។ ភាគេ្រចីនៃនអ�កទអះអងថា ខ�ចឆ�ងជCOVID-19 ែត

េបីមិនលក់ មិនមានអី
� ិ
ច ��ឹមកូនៗរបស់េគ

ជាដំេណាះ្រសយក�ុងេពលដ៏លំបាកេនះ េន្
រ

េគបានេរៀបចំឱ្យពលរដ�រ

ចមា�ពីគា�េនេពលទិញដូរទំនិញ ែតេយីងមិនអចដឹងបានែដរថា ដំេណាះ្រសយ
្របសិទ�ភាពយា៉ងណាែ

្របភព៖ អុីនធឺណ ត
ក�ុងខណៈេពលែដលរជរដ�ភិបាលកត់បន�យករជួបជុំគា�េ្រចីន ករលក់ម�
ត្រម�ឱ្យអតិថិជនេទរកអ�កផ�ត់ផ�ង់តមែបបលក់តមចិេ��ីម

(street

(home business) តមផ�ះែល� (business in apartment

business)

តមផ�

building) តមផ្សោរ្របៃ

(business in traditional market) ឬក៏េនក�ុងកែន�ងទំេនីបណាមួយ សុទ�ែតមានករលំប
ទទួលបានអតិថិជន េ្រពះមា�ក់ៗ្រត�វេនក�ុងផ�ះេដីម្បីករពរកុំCOVID-19។

ដូចគា�ែដ

ចំេពកលក់តមរេទះ ទំងជារបស់្រក�មហ៊ុន ទំងជារបស់បុគ�ល គឺជារេបៀបែដលអ�កផ�ត់ផ
រកអ�កមនត្រម�វករ។ វិធីស�ស�ទំងពីរេនះ អ�កមានត្រម�វករែស�ងរកអ�កផ�ត់ផ�ង់ និង អ�កផ
ែស�ងរកអ�កមានត្រម�វ សុទ�ែត្រត�វចំណាយេពលតមទីសធារណៈទំងអស់ េពលគឺ
ងនឹងឆ�ងជំងឺជាងអ�កេនក�ុងផ�
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េដីម្បីេចៀសវងករឆ�ងជCOVID-19 អ�កផ�ត់ផ�ង់ ក៏ដូចជាអ�កមានត្រម�វករ គួរេ្រប

្របព័ន�បេច�កវិទ្យោ េដីម្បីចំេណញេពលផង និងេចៀសវងករេធ�ីដំេណីរេទទីសធារណៈ

វិធីស�ស� ែដលបានបង�ញទំងប៉ុនា�នខងេលី អ�កផ�ត់ផ�ង់ចំបាច់្រត�វបងញេផ្សងត
្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម Facebook Instagram Messenger ជាេដី រួមទំងតៃម� និងវិធ

ស�ស�ទូទត់ផងែដរ។ អ�កមានត្រម�វករអចេធ�ីករ េ្រជីសេរីសមុខទំនិញឬ្របេភទ
បាន េហីយេធ�ីករទំាក់ទំនងេទអ�កផ�ត់ផ�ង់ តម
ន
រយៈទូរសព�ឬ្របព័ន�យសង�ម។ អ�កមា

ត្រម�វកររង់ចំទទួលទំនិញពីអ�កដឹកជ ��ូននិងទូទត់ជាករ

្របភព៖ អ�កនិពន
ករលក់ដូរេដយេ្របី្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ពិតជាមានភាពងយ្រស�លជា

ផ�ង់ ឬអ�កមានត្រម�វករ ែស�ងរកគាតមទីសធារណៈ។ ក
�ុងន័យេនះ អ�ង្់ រត�វេចះេ្របី្របព
�
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ផ្សព�ផ្សោយសង�ម េដីម្បីបង�ញនូវមុខទំនិញរបស់ខួន រីឯអ�កមានត្រម�វករក៏្រត�វេចះេ្រប
�
េដីម្បីេ្រជីសេរីសមុខទំនិញែដល្រត�វក

គន�នេិ ទ�ស

១- International Labor Office: On the Border of Legality, A Review of Studies on Street
vending in Phnom Penh Cambodia, Bangkok, 2006
២- Kyoko Kusakabe: Policy Issues on Street Vending: An Overview of Studies in
Thailand, Cambodia and Mongolia,Bangkok, International Labor Office, 2006
៣-National Institute of Statistics, Ministry of Planning: Economic Census of Cambodia
2011, Phnom Penh, 2012។
៤-National Institute of Statistics, Ministry of Planning: Economic Census of Cambodia
2011, Provincial Report, 12 Phnom Penh Municipality, Phnom Penh, 2012.
៥-https://www.worldometers.info/coronavirus/. Accessing on 31 March 2020.
៦- https://dap-news.com/national/2020/03/25/43855/ ដក្រសង់ៃថ�ទ២៦ ែខមីន
ឆា�២០២០។
៧- https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/152257-2020-03-21-06-5610.html ដក្រសង់ៃថ�ទ២៦ ែខមីនា ឆា២០២០។

10

