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េនៅក្នុងគុម្ព្រតាវ មានកញ្ចាញ់េចកមួយ
ហ្វូងកំពុងេលោតេលងចុះេឡើងៗ ែ្រសក
េ្រចៀងេឡឡូលាន់ឮ្រទហឹងអឺងកង។
ប៉ុែន្តមានកូនកញ្ចាញ់េចកមួយក្បាល
ចែម្លកខុសពីេគរូបរាងពពាលច្រមុះ
ពណ៌ េនៅសំងំេលងែតឯង។ អា
ល្អិតេនះ គិតែតេលងឥត្របេយោជន៍
មិនែដលជួយការងារម្តាយេឡើយ។
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រំេពចេនោះ េពោះកូរឮសូរែត្រគូកៗ! វា
ែ្រសកេឡើងេផ្អើលេគេផ្អើលឯង៖ ”ែម!៉
ែម!៉ ចូកចូកឃ្លានខ្លាំងណាស!់ ឃ្លាន
េទៀតេហើយ!”
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ចូកចូករត់េទៅផ្ទះយ៉ាងេលឿន រត់ផង
ដួលផង។ ផ្គរលាន់ក្ឌាំងៗ! វាភ័យេឡើង
ញ័រខ្លួន រហូតេលចេនោម្រចូចៗ! ដួល
េទៀតេហើយ េមើលចុះន៎ ចូកចូករេមៀល
ដូចបាល់ឣ៊ីចឹង ។
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េពលេទៅដល់ផ្ទះ វាសួរទាំងឆ្ងល់ថា៖
’ែម៉ៗ! ែម៉េកើតអីហ្នឹង?’ ម្តាយនិយា
យតិចៗ៖ ”ចូកចូក! ឥឡូវែម៉េឡើង
កន្ទួលរមាស់ េក្តៅេពញខ្លួន េ្រកោកែលង
រួចេហើយ!” ចូកចូក សួរបន្ត៖ ”េតើែម៉ឆ្លង
ដំេបៅេនះមកពីណា?” ម្តាយេរៀបរាប់៖
”្រពឹកមិញ ែម៉េចញេទៅរកចំណីឱ្យកូនឆី
ក៏រអិលធ្លាក់ចូលក្នុងលូទឹកស្អុយ។”
ចូកចូកយកៃដជូតទឹកែភ្នក៖ ”ហិហិ
ហ!ិ េដោយសារែតកូន េទើបែម៉េទៅជា
ែបបេនះ! កូននឹងរកថ្នាំព្យាបាលែម!៉”
”េទៗ! ភ្នំេនោះេនៅឆ្ងាយណាស់ េហើយ
្រតូវឆ្លងៃដទេន្លេទៀត!” ”សូមែម៉កុំ្រពួយ!
ខ្ញុំនឹងេទៅេបះថ្នាំឱ្យបាន ែម៉្រទាំបន្តិច
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េទៅ!”
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ចូកចូកេធ្វើដំេណើរេលចវាលចូលៃ្រព
េលចៃ្រពចូលវាល ក៏ដល់ៃដទេន្លមួយ។
វាមុខស្អុយ អង្គុយសំកុកទាំងអស់
សង្ឃឹម ”េតើឆ្លងេម៉ចេកើតេទៅ? ធំណាស់
េលោកេអើយ!”
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រំេពចេនោះ វាេឃើញសម្បកកំប៉ុងជ័រមួយ
អែណ្ដតភ្លឹបែភ្លតៗែក្បរមាត់្រចាំង រួច
េបើកែភ្នកធំៗ េសើចហាសហា!៎ ចូកចូក
ពិតជាឈ្លាសៃវណាស់ វាបានៃច្នកំប៉ុង
ជ័រេនោះេធ្វើជាទូកដ៏្រសស់ស្អាត។
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ជិះដល់ពាក់កណ្ដាល វាជួបនឹង្រតី
មួយហ្វូងប្រមុងនឹងបុកទូកឱ្យលិច។
បន្ទាប់មក េម្រតីេងើបក្បាលេឡើង៖
”អាពពាល! េតើឯងេទៅណាែដរ មិន
ខ្លាចេយើង្រតបាក់សុីេទអ?ី” ចូកចូក
េលើកៃដសំពះ៖ ”កុ!ំ កុំសុីខ្ញុំអី រូបរាងខ្ញុំ
អា្រកក់ណាស់ េហើយខ្ញុំ្រតូវេទៅេបះថ្នាំ
េដើម្បីព្យាបាលែម!៉” េម្រតីស្តាប់ឮេហើយ
មានចិត្តអាណិតក៏បានេហៅកូនៗឱ្យ
ជួយរុញទូក។
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េទៅមុខបានបន្តិច វាក៏ជួបហុីង កែង្កប
និងក្អាត់កំពុងែហល្របែលងគ្នា រួច
ែ្រសកសួរថា៖ ”សួស្តីបងៗ! េតើភ្នំខ្ពស់
េនោះ ជាភ្នំថ្នាំទិព្វែមនេទ?” ពួកេគ
ងក់ក្បាលជាសញ្ញា ្របាប់ថាពិតជាភ្នំ
េនោះែមន។ ចូកចូកក៏សុំឱ្យពួកេគជូន
េទៅេបះថ្នាំជួយជីវិតម្តាយ។ េពលេនោះ
ពួកេគក៏ក្លាយជាសម្លាញ់នឹងគ្នា។
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ឆ្លងៃដទេន្លរួច វាក៏េដើរេទៅជាមួយ
មិត្តភក្តិថ្មី។ ពួកេគេដើរផង េលោតផង
ហក់ផង ែ្រសកេ្រចៀងេចចចាចឮេពញ
ៃ្រព។ ប៉ុែន្តចូកចូកមានទឹកមុខមិន
្រសស់េសោះ េ្រពោះបារម្ភពីម្តាយ។
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េពលេឡើងដល់ចេង្អះភ្នំ ហុីង កែង្កប
និងក្អាត់េហវហត់អស់កម្លាំង។ ចូកចូក
ក៏សុំឱ្យ្រតឡប់េទៅវិញ។ វាឱបពួកេគ
ម្នាក់ម្តងៗទាំងអាេឡោះអាល័យ េហើយ
បន្តដំេណើរេទៅមុខេទៀត។
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ចូកចូកេ្រតកអរខ្លាំងណាស់ េលោតចុះ
េលោតេឡើង េនៅេពលេបះបានស្លឹកេឈើ
ទិព្វ។ េពលេនោះ វាក៏គិតរកមេធ្យោបាយ
្រតឡប់េទៅឱ្យបានេលឿន។
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រំេពចេនោះ ចូកចូកេឃើញថង់
ជាេ្រចើន្រតូវខ្យល់កួចអែណ្ដតេឡើង
េ្រពោង្រពាត។ វាេលោតចាប់ថង់ចុះ
េឡើងៗ េដើម្បីយកមកៃច្នជាមេធ្យោបាយ
េធ្វើដំេណើរ។
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េ្រកោយពីែកៃច្នេហើយ វាេលោត េឡើងេទៅ
ចុងេឈើខ្ពស់ េហោះេទៅវឹង។ ៃចដន្យ
្រសាប់ែតមានេភ្លៀង េធ្វើឱ្យវាធ្លាក់ចុះ
ឮសូរែតក្ឌុក!
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ដំរីភ្ញាក់េ្រពើត លាន់មាត់ខ្លាំងៗថា៖ ”អី
យ៉ាស់! េតើសត្វអីអាចម៍ដាក់ខ្នងខ្ញុំ
ហ្នឹង?” ”េទៗ! មិនែមនអាចម៍េទ គឺខ្ញុំ
េទេតើបងដំរី!” ”អ!ូអា្រចមក់េទអ!ី េម៉ច
បានជាឯងធ្លាក់ចុះមក?” ចូកចូកបាន
្របាប់តាមដំេណើរេរឿង េហើយសុំឱ្យដំរី
ជួយេបោះេទៅេលើវិញ។
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ចូកចូកេលោតេទៅេលើ្របេមោយ រួចដំរីក៏
្រគែវងេទៅវឹងែតម្តង។ វាលាឆ្រតេយោង
េហោះេទៅយ៉ាងេលឿន ្រសាប់ែត
្របទះនឹងសត្វស្ទាំងមួយក្បាល។
បក្សីកំណាចែ្រសកគំរាមថា៖ ”អា
កញ្ចាញ់េចកសម្គម ្របញាប់េទៅណា?
ឯងជាចំណីអញេហើយ ហាសហា!៎”
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ស្ទាំងចាប់កូនកញ្ចាញ់េចកជាប់។
ចូកចូកេលៀនអណ្ដាតែភ្លមៗដូច
ពស់ េហើយែ្រសកអង្វរ៖ ”កុំសុីខ្ញុំអ!ី
ស្លាប់ឥឡូវេហើយៗ! េដោះែលងខ្ញុំេទៅ
ខ្ញុំ្របញាប់យកថ្នាំេទៅជួយែម!៉ េបើ
េទៅមិនទាន់េទ ខ្ញុំែលងមានែម៉េហៅ
េទៀតេហើយ!”ស្ទាំងអាណិតេពក ក៏
លះបង់បំណងចង់សុី កូនកញ្ចាញ់េចក
េហើយជួយនាំវាេទៅដល់ផ្ទះែតម្តង។
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ចុងេ្រកោយ ចូកចូកយកស្លឹកេឈើទិព្វ
េទៅលាបេលើដំេបៅម្តាយ រហូតជាបាន
សះេស្បើយដូចធម្មតាវិញ។
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វាែថមទាំងអួត្របាប់ម្តាយែក្តងៗថា៖
”ែម!៉ ែម!៉ ឥឡូវ ខ្ញុំេចះេហោះេហើយ!”
ម្តាយមិនេជឿ វាក៏យកឆ្រតេយោងេចញ
មក។ ម្តាយលាន់មាត់ថា៖ ”ចូកចូក
ឆ្លាតណាស់ ពិតជាពូែកែមន! កូន
្រតូវ្របមូលថង់ប្លាស្ទិកនិងកំប៉ុងជ័រឱ្យ
បានេ្រចើន េដើម្បីទុកែកៃច្នវត្ថុអស្ចារ្យ
មួយេទៀត!” ”បាទែម៉! ខ្ញុំចង់បេង្កើត
យន្តេហោះធំមួយ េដើម្បីនាំែម៉េដើរកម្សាន្ត
និងអរគុណបងៗែដលបានជួយកូន!”
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ម្តាយភ្ញាក់េផ្អើល េហើយសរេសើរថា៖
”អស្ចារ្យៗ! អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់!” ចូក
ចូករំេភើបខ្លាំងេពក េលោតេទៅេលើ
ចុងេឈើ េហើយែ្រសកថា៖ ”ជេយោៗ! ខ្ញុំ
ជិតបានេទៅជួបពួកបងៗេហើយ កុំេភ្លច
ខ្ញុំណា៎ ខ្ញុំគឺចូកចូក!”
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េដើម្បីកាត់បន្ថយការេ្របើ្របាស់ប្លាស្ទិក
្រកសួងបរិស្ថាន ៃនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានបេង្កើតេគោលនេយោបាយមួយស្តី
ពីការត្រមូវឱ្យផ្សារទំេនើបទាំងអស់ក្នុង
្រកុងភ្នំេពញ្រតូវលក់ថង់ប្លាស្ទិកេបើសិន
អតិថិជន្រតូវការ (តំៃល៤០០េរៀល
ក្នុងមួយថង)់ ។ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក៏បានបេង្កើតជាវីេដអូេដើម្បីអប់រំ
្របជាពលរដ្ឋពីផលប៉ះពាល់ៃនប្លាស្ទិក
េទៅេលើែផនដី និងពីវិធីកាត់បន្ថយ
ការេ្របើ្របាស់។ ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថមសូមចូលេទៅកាន់៖ https://
plasticfreecambodia.com/
individuals/ https://
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www.youtube.com/watch?
v=Wyt3H0XGThM&t=2s
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