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ชีโน่กับนาฬิกามีชีวิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน เสริมความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ชีโน่เป็นเด็ก 

ชอบนอนต่ืนสาย ทำอะไรไม่ตรงเวลา คุณปู่จึงให้นาฬิกาวิเศษเพื่อให้ชีโน่รู้จักเวลา อ่านเวลาได้ถูกต้อง และส่งผลให้ชีโน่เป็นคนตรงต่อ 

เวลามากขึ้น
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มารู้จักนาฬิกา

บนหน้าปัดมี
12 ช่องใหญ ่ ใช้บอกชั่วโมง
60 ช่องเล็ก ใช้บอกนาที

เข็มสั้นแทนชั่วโมง เขม็ยาวแทนนาที

1 นาที

30 นาที
หรือครึ่งชั่วโมง

5 นาที

10 นาที

15 นาที

20 นาที

25 นาที35 นาที

40 นาที

45 นาที

50 นาที

55 นาที

เข็มวินาที

60 นาที
หรือ 1 ชั่วโมง
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เข้าใจฉันง่ายขึ้นผ่านนาฬิกาจำลองที่มีหน้าปัดสองชั้น

ช่วงกลางวันมี 12 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต ่ 6 นาฬิกา (หกโมงเช้า) ถึง 17 นาฬิกา (ห้าโมงเย็น)
ช่วงกลางคืนมี 12 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต ่ 18 นาฬิกา (หกโมงเย็น) ถึง 5 นาฬิกา (ตีห้า)

1 วัน มี 24 ชั่วโมง
มีช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน
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มาอ่านเวลากันเถอะ ช่วงกลางวัน เริ่มอ่านที่เวลา 6 นาฬิกา

6 นาฬิกา
หรือหกโมงเช้า

7 นาฬิกา
หรือเจ็ดโมงเช้า

8 นาฬิกา
หรือแปดโมงเช้า

9 นาฬิกา
หรือเก้าโมงเช้า

10 นาฬิกา
หรือสิบโมงเช้า

11 นาฬิกา
หรือสิบเอ็ดโมงเช้า

12 นาฬิกา
หรอืเทีย่งวนั

14 นาฬิกา
หรือบ่ายสองโมง

15 นาฬิกา
หรือบ่ายสามโมง

16 นาฬิกา
หรือบ่ายสี่โมง

17 นาฬิกา
หรือห้าโมงเย็น

13 นาฬิกา
หรือบ่ายโมง
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อ่านเวลาช่วงกลางคืน เริ่มอ่านที่เวลา 18 นาฬิกา

18 นาฬิกา
หรือหกโมงเย็น

19 นาฬิกา
หรือหนึ่งทุ่ม

20 นาฬิกา
หรือสองทุ่ม

21 นาฬิกา
หรือสามทุ่ม

22 นาฬิกา
หรือสี่ทุ่ม

23 นาฬิกา
หรือห้าทุ่ม

24 นาฬิกา
หรือเที่ยงคืน

2 นาฬิกา
หรือตีสอง

3 นาฬิกา
หรือตีสาม

4 นาฬิกา
หรือตีสี่

5 นาฬิกา
หรือตีห้า

1 นาฬิกา
หรือตีหนึ่ง
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ชีโน่ชอบนอนตื่นสาย และทำอะไรไม่ตรงเวลา
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คุณปู่จึงให้นาฬิกาชีโน่ เพื่อให้หลานมีวินัยมากขึ้น
มันเป็นนาฬิกาที่มีชีวิต
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ปู่จะตั้งเวลาปลุกให้ชีโน่
เสียงเตือนจะหยุดดังเมื่อหลานอ่านเวลาได้ถูกต้อง 
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กริ๊ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง
ทำไมเสียงนาฬิกาไม่หยุดดังสักที

ต้องพูดว่ากี่โมงนะ
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อ้อ ต้องพูดว่า 7 นาฬิกา
หรือเจ็ดโมงเช้า

เฮ้อ!
หยุดดังเสียที
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กริ๊ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง
ถึงเวลากินข้าวกลางวัน ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ

12 นาฬิกา 5 นาที

หรือเที่ยง 5 นาที
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กริ๊ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง
17 นาฬิกา หรือห้าโมงเย็น ถึงเวลาที่ชีโน่ต้องทำการบ้าน
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วันหยุด ตื่นสายได้
แต่คุณปู่ตั้งเวลาให้ชีโน่ช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน
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ถึงเวลาชีโน่เอาขนมไปให้คุณปู่ 
ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ

8 นาฬิกา 30 นาที หรือแปดโมงครึ่ง
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ชีโน่ต้องให้อาหารบัดดี้
เวลา 13 นาฬิกา 15 นาที
หรือบ่ายโมง 15 นาที
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กริ๊ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง-ง อ๊ะ! กี่โมงแล้วนะ

16 นาฬิกา 20 นาที หรือบ่ายสี่โมง 20 นาที
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การ์ตูนเรื่องโปรดมาแล้ว กี่โมงกันนะ

19 นาฬิกา หรือหนึ่งทุ่ม
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ชีโน่ตื่นกลางดึกเพราะท้องเสีย
โอ๊ย...ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำจังเลย
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โอ้โฮ 2 นาฬิกา หรือตีสองแล้วหรือนี่
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เมื่อมีคนถามเวลา ชีโน่ตอบได้ทันที
ชีโน่เรียนรู้เรื่องเวลาได้อย่างรวดเร็ว

กี่โมงแล้วจ๊ะหนู
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15 นาฬิกา 40 นาที
หรือบ่ายสามโมง 40 นาทีครับ
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ชีโน่เป็นเด็กดีและทำเรื่องต่าง ๆ ได้ตรงเวลามากขึ้น
คุณปู่จึงซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ให้
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ชีโน่ตื่นนอนโดยไม่ต้องใช้นาฬิกามีชีวิตปลุกอีกต่อไป
และอ่านเวลาได้ถูกต้อง



ผู้เขียน 
นันนัน
จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือเด็ก อ่านโดยใช้จินตนาการ
เคลิบเคลิ้มไปกับสีสันในเล่ม ทำกิจกรรมและออกค่ายอาสาในชมรม
อาสาสมัครเพื่อเด็กแห่งประเทศไทย (Volunteer for Children
of Thailand) ในนามสมัชชาสยามอารยะ

ผู้วาดภาพประกอบ
Littlebirth
จบการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชอบและรักการอ่านหนังสือทุกประเภท เริ่มต้นจากการอ่านการ์ตูน
วรรณกรรมเยาวชน และยังคงอ่านเรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้
หลงรักหนังสือภาพสวย ๆ ทำให้อยากทำหนังสือภาพสวย ๆ
และเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ 




