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A kindergarten teacher has decided to let her class play a game. The teacher told each 
child in the class to bring along a plastic bag containing a few potatoes. Each potato will be 
given a name of a person that the child hates, so the number of potatoes that a child will put 
in his/her plastic bag will depend on the number of people he/she hates. 
         คุณครูในโรงเรียนสอนเด็กอนุบาลแห่งหนึ่งตัดสินใจที่จะให้เด็กนักเรียนในชั้นของเธอเล่นเกมได้ ดังนั้น
เธอจึงบอกให้เด็กนักเรียนแต่ละคนในชั้นน ามันฝรั่งใส่ถุงพลาสติกมาจ านวนหนึ่ง บนมันฝรั่งแต่ละหัวให้เขียนชื่อ
คนที่รังเกียจไว้ ดังนั้นจ านวนหัวมันฝรั่งที่เด็กนักเรียนใส่ไว้ในถุงของเขาจะขึ้นกับจ านวนคนที่เขารังเกียจไม่ชอบ 

So when the day came, every child brought some potatoes with the name of the 
people he/she hated. Some had 2 potatoes; some 3 while some up to 5 potatoes. The teacher 
then told the children to carry with them the potatoes in the plastic bag wherever they go 
(even to the toilet) for 1 week. 

และเมื่อถึงวันก าหนด เด็กๆ ทุกคนก็น าฝรั่งที่มีชื่อคนที่เขารังเกียจติดตัวมา บางคนมีมัน 2 หัว บางคน
มีมัน 3 หัว ในขณะที่บางคนมีถึง 5 หัว จากนั้นคุณครูได้สั่งให้เด็กนักเรียนน ามันฝรั่งของตนเองใส่ถุงถือติดตัว
ไปทุกๆแห่ง(แม้กระท่ังเข้าห้องน้ า)เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ 

Days after days passed by,and the children started to complain due to the unpleasant 
smell let out by the rotten potatoes. Besides, those having 5 potatoes also had to carry heavier 
bags. After 1 week, the children were elieved because the game had finally ended.... 

หลังจากที่หลายๆ วันผ่านไป พวกเด็กนักเรียนก็เริ่มบ่นถึงกลิ่นที่ไม่สู้จะดีที่ออกมาจากมันฝรั่งซึ่งเริ่มจะ
เน่า นอกจากนั้นเด็กท่ีมีมันฝรั่ง 5 หัวก็ยิ่งบ่นที่ต้องถือถุงหนักกว่าคนอ่ืน เมื่อเวลา 1 อาทิตย์สิ้นสุดลง พวกเด็ก
นักเรียนจึงได้รู้สึกปลดปล่อยเพราะเกมได้จบลงแล้ว 

The teacher asked: "How did you feel while carrying the potatoes with you for 1 week?". 
The children let out their frustrations and started complaining of the trouble that they had to 
go through having to carry the heavy and smelly potatoes wherever they go. 

คุณครูถามว่า “พวกเธอรู้สึกอย่างไรกับการที่ต้องถือมันฝรั่งติดตัวอยู่ 1 อาทิตย์” พวกเด็กนักเรียนจึง
ระบายความหงุดหงิดไม่พอใจออกมา และบ่นถึงความล าบากท่ีพวกเขาต้องเจอจากการที่ต้องถือถุงมันฝรั่งที่ทั้ง
หนักและส่งกลิ่นเน่าเหม็น 

Then the teacher told them the hidden meaning behind the game. The teacher said: 
"This is exactly the situation when you carry your hatred for somebody inside your heart. The 
stench of hatred will contaminate your heart and you will carry it with you wherever you go. 
If you cannot tolerate the smell of rotten potatoes for just 1 week, can you imagine what is it 
like to have the stench of hatred in your heart for your lifetime???"  



หลังจากนั้นคุณครูจึงได้อธิบายให้พวกเด็กได้ทราบถึงความหมายแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเกม คุณครูกล่าวว่า “นี่เป็น
เหมือนกับสถานการณ์จริงๆ เมื่อเราต้องแบก เก็บความเกลียดชังผู้อ่ืนไว้ในใจ     มลพิษของความเกลียดชังจะ
กัดกร่อนใจของเรา      และติดไปกับตัวเราในทุกๆ ที่ที่เราไป ถ้าขนาดที่เรายังทนไม่ได้กับกลิ่นเน่าเหม็นของ
มันฝรั่งในช่วง 1 อาทิตย์   ลองคิดดูว่ามันจะเป็นเช่นไร ถ้าเราแบกเก็บความเกลียดชังไว้ในใจตลอดชั่วชีวิต ?” 
Moral of the story: 
             Throw away any hatred for anyone from your heart so that you 
will not carry sins for a lifetime. Forgiving others is the best attitude 
to take! Love others even if you don't like them 
คติสอนใจจากนิทานเรื่องนี้ คือ : 
              โยนทิ้งความเกลียดชังผู้อ่ืนออกไปจากใจของคุณ เพ่ือที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องแบกรับบาปนี้ไปชั่วชีวิต 
ให้อภัยผู้อ่ืนถือเป็นทัศนคติท่ีดีที่สุดที่ควรยึดถือไว้ รักชื่นชมผู้อื่นแม้ว่าคุณจะไม่ชอบพวกเขา  

True love is not loving a perfect perfect person but loving an imperfect person 
perfectly ความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การรักชอบบุคคลที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าสมบูรณ์แบบ แต่เป็นการรัก
ชอบชื่นชมบุคคลที่ไม่สมบูรณ์แบบให้สมบูรณ์มากๆ 
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