
พ่อ่, เด็็กผู้้ �ชายจะสวม
ชดุ็กระโปรงไปสถาน
ด็แ้ลเด็็กเล็กได็ �ไหม? ฉัันจะกล �าพ่าไปไหม?

คนอ่�น ๆ จะคดิ็อยา่งไร?

ชดุ็สวยจังเลย! ใชแ่ล �ว! และพ่รุง่น้�
หน้จะมาในชดุ็นอน!

วนัสวมชดุ็กระโปรง

มค้ำาเฉัพ่าะสำาหรับเด็็ก ๆ

พ่วกเราจะเรย้ก
อวยัวะเพ่ศ
ของเด็็กด็ �วย
คำาเฉัพ่าะตัวั: 
pimppi และ 
pippeli

เป็นความคดิ็ที่้�ด็ ้
เราจะสามารถนำา
ไปใช �ในครอบครัว
ของเราด็ �วยได็ �
หรอ่ไม?่

ควรจะมค้ำาเฉัพ่าะ
ในการใช �เรย้ก
อวยัวะเพ่ศแกเ่ด็็ก ๆ  

วนัน้�เรามก้ารสอนเก้�ยวกบั 
kehotunnekasvatus

ที่ำาไมตั �องมไ้ว �สำาหรับเด็็ก ๆ? 
หมายถงึอะไรที่้�เป็น ความชว่ย
เหลอ่ที่างเพ่ศหรอ่เปลา่?

การสอนจะอย้ใ่นระด็บัของเด็็ก 
พ่วกเราจะพ่ด้็แคใ่นเร่�องที่้�เก้�ยว
กบัโลกของเด็็ก ๆ เที่า่นั�น!

เด็็ก ๆ จะสนใจเก้�ยวกบัรา่งกายและ
ความร้ �สกึตัา่ง ๆ เด็็ก ๆ มส้ทิี่ธิ์ิ�ใน
การได็ �รับความร้ �!

Kehotunnekasvatus คอ่อะไร?

ไปอาบนำ�ากอ่นไปวา่ยนำ�า ! สะด็อ่ของเธิ์อสวยด็้ที่กุคนมร้า่งกายที่้�ม้
ลกัษณะเฉัพ่าะของตัวัเอง ตั �องสวม

กางเกงวา่ย
นำ�าหรอ่ไม?่

ใชแ่ล �ว ในที่้�สาธิ์ารณะ
จะตั �องสวมชดุ็วา่ยนำ�า

การเปลอ่ยกาย

ปรนิที่เ์ป็นสองด็ �าน, ตัดั็ และ เคลอ่บพ่ลาสตักิ



การเปลอ่ยกาย
• ในประเที่ศฟิินแลนด็ ์การเปลอ่ยกายถอ่เป็นเร่�องธิ์รรมชาตัสิำาหรับหลาย ๆ คน คนในครอบครัวเข �าห �องซาวน่าด็ �วยกนั 
• ที่้�สระวา่ยนำ�า กจ็ะไปอาบนำ�า และเข �าซาวน่าโด็ยไมส่วมชดุ็วา่ยนำ�า
• บอกกบัเด็็ก ๆ อยา่งมเ้หตัมุผู้้ล วา่อะไรคอ่ความเหมาะสมตัามกาละเที่ศะ
• เด็็กบางคนชอบอย้แ่บบเปลอ่ย 
• เด็็กบางคนอยากจะถอด็เส่�อผู้ �าและแตัง่ตัวัเองคนเด็ย้วอยา่งสบาย ๆ
• แสด็งตัวัอยา่งให �ด็ ้วา่คณุเห็นคา่และปฏิบิตััติัอ่รา่งกายของตัวัเองและผู้้ �อ่�นอยา่งเห็นคณุคา่ พ่ด้็เก้�ยวกบัรา่งกายด็ �วยการให �เกย้รตัิ

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

Kehotunnekasvatus คอ่อะไร?

• Kehotunnekasvatus คอ่การสอนที่กัษะที่างเพ่ศและความปลอด็ภัยัแกเ่ด็็ก
• ในการสอนเก้�ยวกบั kehotunnekasvatus จะให �ข �อมล้เก้�ยวกบัรา่งกาย, ความร้ �สกึ และสทิี่ธิ์ิ� ในระด็บัที่้�เหมาะสมกบัเด็็ก
• Kehotunnekasvatus เป็นเร่�องที่้�กว �าง 
• เป�าหมายคอ่ความเป็นอย้ท่ี่้�ด็แ้ละความปลอด็ภัยัของเด็็ก

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

มค้ำาเฉัพ่าะสำาหรับเด็็ก ๆ

• ในภัาษาฟิินนชิ จะมก้ารพั่ฒนาคำาของเด็็ก ๆ ในการบรรยายเก้�ยวกบัรา่งกายและประสบการณข์องเด็็ก 
• เชน่ pimppi และ pippeli เป็นคำาสำาหรับอวยัวะเพ่ศของเด็็ก
• Unnutus = การสมัผัู้สอวยัวะเพ่ศของเด็็ก 
• Kehotunnekasvatus = การสอนเก้�ยวกบัเร่�องเพ่ศและที่กัษะด็ �านความปลอด็ภัยัของเด็็ก

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

วนัสวมชดุ็กระโปรง
• เป็นเร่�องธิ์รรมด็า ที่้�เด็็ก ๆ จะที่ด็ลองบที่บาที่ตัา่ง ๆ กนั พ่วกเขาอาจจะเลน่เป็นเพ่ศตัา่ง ๆ 
• ในขณะเด็ย้วกนัพ่วกเขากเ็รย้นร้ �เก้�ยวกบักฎตัา่ง ๆ เก้�ยวกบัเพ่ศ 
• ให �เด็็ก ๆ ได็ �เลน่ที่กุ ๆ อยา่งและที่กุ ๆ บที่บาที่ ประสบการณแ์ละการที่ด็ลองของเด็็ก ๆ มค้วามสำาคญั 
• หลก้เล้�ยงการพ่ด้็ วา่เส่�อผู้ �าบางประเภัที่และสบ้างสเ้หมาะกบัเฉัพ่าะเด็็กผู้้ �ชาย หรอ่ เด็็กผู้้ �หญงิเที่า่นั�น
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พ่อ่, ที่ารกมา
จากไหน?

เป็นคำาถามที่้�ด็น้ะ! 
เด็้�ยวเราจะคยุเร่�องน้�
กนัที่้�บ �าน

โชคด็ท้ี่้�ฉัันได็ �คำา
แนะนำาเก้�ยวกบั
หนังสอ่มาจากสถาน
ด็แ้ลเด็็กเล็ก

อุ�ย ฉัันจะตัอบ
อยา่งไรด็?้

 
 

ที่ารกมาจากไหน?

เรามาเลน่แตัง่งานกนัเถอะ! ขอจุ�บหน่อย!

เด็็ก ๆ มค้วามร้ �สกึ
รักชอบเยอะมาก 
สิ�งเหลา่นั�นมค้วาม
สำาคญัและเป็นการ
สร �างคณุคา่ใน
ตัวัเอง 

ขอจุ�บหน่อย!

เด็็กเล็ก ๆ หลายคนจะจับ
อวยัวะเพ่ศ (unnuttaa) 
ในตัอนนั�นเด็็กจะสมัผัู้ส
อวยัวะเพ่ศของตัวัเอง

ขอบคณุมากสำาหรับ
ข �อมล้ที่้�สำาคญั!

สำาหรับเด็็กแล �ว 
unnutus (การ
จับอวยัวะเพ่ศ) 
ให �การปลอบใจ, 
ความปลอด็ภัยั 
และความร้ �สกึ
ที่้�ด็้

อุ�ย ลก้ของฉัันกเ็ป็น
เด็็กปกตันิะเน้�ย

Unnutus

เด็็ก ๆ มค้วามสขุกบัรา่งกายของตัวัเอง

เธิ์อฉั้�ออกมารยึงั? ฉัันกำาลงัจะอึ ล �างก �น ด็ �วยนำ�าอุน่

ฉัันอยากจะ
เข �าห �องนำ�า
อยา่งสงบ 
ปิด็ประตั!้

ความสงบในการใช �ห �องนำ�า
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ที่ารกมาจากไหน?

• เด็็กสนใจเร่�องการเกดิ็ของที่ารก 
• เด็็กบางคนถามวา่เด็็กเกดิ็มาได็ �อยา่งไร เข �าไปในที่ �อง และออกมาจากที่้�นั�น
• บอกกบัเด็็กอยา่งเปิด็เผู้ยเร่�องการสบ่พั่นธิ์ุ ์และการตัั �งครรภั์
• ในเอกสารของสมาพั่นธิ์ส์ร �างสรรคค์รอบครัวของฟิินแลนด็ ์ได็ �บอกเก้�ยวกบัวธิิ์บ้อกเร่�องการสบ่พั่นธิ์ุ ์แกเ่ด็็กอายตุัา่ง ๆ กนั 
• บอกด็ �วยวธิิ์ต้ัา่ง ๆ กนั วา่เด็็กเกดิ็ขึ�นมาในครอบครัวได็ �อยา่งไร

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

ขอจุ�บหน่อย!
• การแอบชอบและการแอบรักเป็นความร้ �สกึที่้�ธิ์รรมด็ามากสำาหรับเด็็ก ๆ 
• ความร้ �สกึเหลา่น้�เป็นความร้ �สกึที่้�ด็ ้
• บอกช่�อความร้ �สกึตัา่ง ๆ แกเ่ด็็ก และพ่ด้็เก้�ยวกบัความร้ �สกึของเขาด็ �วยการให �คณุคา่ 
• บอกวา่สามารถแสด็งออกถงึการแอบชอบอยา่งเหมาะสมได็ �อยา่งไร อยา่งให �เกย้รตัิ

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

เด็็ก ๆ มค้วามสขุกบัรา่งกายของตัวัเอง

• เด็็ก ๆ สำารวจรา่งกายของพ่วกเขาในที่กุสว่น รวมไปถงึอวยัวะเพ่ศด็ �วย
• คำาวา่ unnutus เป็นการบรรยายเก้�ยวกบัการที่้�เด็็กสมัผัู้สตัวัเอง มนัแตักตัา่งจากการสมัผัู้สในผู้้ �ใหญ ่
• ในเด็็กเล็ก unnutus จะที่ำาให �สงบและที่ำาให �เขาร้ �สกึปลอด็ภัยั
• ให �คำาแนะนำา วา่การสมัผัู้สอวยัวะเพ่ศ จะที่ำาอยา่งสงบเพ่ย้งคนเด็ย้วเที่า่นั�น

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

ความสงบในการใช �ห �องนำ�า
• เด็็กบางคนชอบเข �าห �องนำ�าอยา่งสงบคนเด็ย้วและปิด็ประตั้
• ควรเคารพ่ความตั �องการของเด็็กในการที่ำาธิ์รุะในห �องนำ�า โด็ยไมร่บ้เรง่ และเป็นไปตัามสบาย
• เด็็กมส้ทิี่ธิ์ิ�ในการได็ �ใช �ห �องนำ�าอยา่งสงบ 
• เด็็กบางสว่นอาจจะอย้ใ่นพ่่�นที่้�เด็ย้วกนัโด็ยนั�งกระโถนหรอ่อย้ใ่นห �องนำ�า 
• ที่กุคนที่้�ที่ำางานกบัเด็็กๆ ที่้�ที่ำาหน �าที่้�เป็นผู้้ �ด็แ้ลเล้�ยงด็จ้ะได็ �รับการอบรมเร่�องการด็แ้ลสขุอนามยัของเด็็ก

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

http://www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus
http://www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus
http://www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus
http://www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus


Maija ชอบถอด็
กางเกงใน ที่้�สถาน
ด็แ้ลเด็็กเล็ก จะพ่ด้็
เร่�องน้�กบัผู้้ �ปกครอง
อยา่งไร?

สำาหรับเด็็กแล �ว ที่กุสว่นของรา่งกายก็ด็เ้ที่า่ 
ๆ กนั Maija มช้ว่งที่้�เธิ์อภัม้ใิจกบั pimppi 
(อวยัวะเพ่ศ) ของเธิ์อ เธิ์ออยากจะถอด็
กางเกงในออก

มนักเ็ป็นเร่�องที่้�ด็ ้พ่วกเรากจ็ะ
เริ�มพ่ด้็แบบนั�นด็ �วย

เหตักุารณนั์�นเกดิ็ขึ�นที่้�บ �านด็ �วย 
จะตั �องพ่ด้็อยา่งไรในตัอนนั�น?

พ่วกเราพ่ด้็
กบัเด็็ก ๆ วา่
อวยัวะเพ่ศ
เป็นของสว่น
ตัวั และม้
คณุคา่ ซึ�งเป็น
สิ�งที่้�ไมค่วร
จะโชวใ์ห �คน
อ่�นด็้

จะพ่ด้็เก้�ยวกบัรา่งกายอยา่งไร?

ที่ารกถก้นำามาจากอวกาศ และ
ผู้้ �ใหญไ่ด็ �รับข �อความเก้�ยวกบั
เร่�องน้�ที่างโที่รศพั่ที่ม์อ่ถอ่ นั�นไมใ่ชเ่ร่�องจรงิใชไ่หม? อม่ มนัไมจ่รงิ

นะ ที่ารกเตับิโตั
ขึ�นในที่ �องของ
ผู้้ �หญงิ และ
เกดิ็ออกมา
ที่างอวยัวะเพ่ศ 
(pimppi) บาง
ครั �งที่ารกก็ถก้นำา
ออกมาด็ �วยการ
ผู้า่ตัดั็ที่างหน �า
ที่ �อง

เธิ์อร้ �หรอ่ไม ่วา่ที่ารกมาจากไหน? 
พ่้�สาวบอกวา่ ฉัันจะร้ �เร่�องน้�เม่�อตัอน
ที่้�ฉัันโตัแล �วเที่า่นั�น

ข �อเท็ี่จจรงิที่้�แปลกประหลาด็
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จะพ่ด้็เก้�ยวกบัรา่งกายอยา่งไร?

• บางครั �งเร่�องเก้�ยวกบัที่างเพ่ศของเด็็กจะสร �างความร้ �สกึไมแ่น่ใจ, สบัสน หรอ่อบัอายในผู้้ �ใหญ่
• หลก้เล้�ยงการถา่ยที่อด็ความร้ �สกึในเชงิลบไปส้เ่ด็็ก
• ผู้้ �ใหญห่ลายคนตั �องการข �อมล้เก้�ยวกบัพั่ฒนาการที่างเพ่ศของเด็็ก และ การสนับสนุนในเร่�องนั�น 
• กอ่นหน �าน้� เร่�องน้�ถก้ปิด็เงย้บ ไมเ่คยมก้ารพ่ด้็ถงึเร่�องน้�
• การพ่ด้็เร่�องที่างเพ่ศของเด็็กเป็นสิ�งที่้�สามารถฝึึกได็ �

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

ข �อเท็ี่จจรงิที่้�แปลกประหลาด็
• หากพ่อ่หรอ่แมไ่มต่ัอบคำาถามของลก้ เด็็กอาจได็ �รับคำาตัอบจากเด็็กคนอ่�น ๆ ได็ � 
• บอ่ยครั �ง ข �อมล้นั�นกไ็มถ่ก้ตั �องหรอ่ปลอด็ภัยั 
• สิ�งที่้�สำาคญัคอ่ เด็็กควรได็ �รับข �อมล้ที่้�ถก้ตั �องจากผู้้ �ใหญท่ี่้�เช่�อถอ่ได็ �
• ควรตัอบคำาถามของเด็็ก ๆ ตัามความเป็นจรงิและด็ �วยความชดั็เจน
• “ที่ารกเกดิ็มาจากที่ �องของแม”่
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