
หนังสือแนะนํา
ประจําสัปดาห์

หอสมุดกลางขอแนะนําหนังสือใหม่ประเภท "นวนิยาย"
#พร้อมให้บริการยืมแล้ววันนี�!!

สามารถติดต่อขอยมืได้ที� หอสมดุกลาง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตามการประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนําได้ที� 

https://www.facebook.com/arc.nstru

https://arc.nstru.ac.th/



เนื�อหาโดยสังเขป : สําเภาลําใหญ่พา "ดูรา" ขา้มมหาสาคร เพื�อไปพบกับอนาคตที�
รออยูข่า้งหน้า ชะตากรรมพาเธอใหม้าเผชิญหน้ากับโจรสลัดใหญแ่ห่งท้องทะเล
และบรรดาฝรั�งที�ต้องการจะครอบครองดินแดนแถบมลาย.ู..การเดินทางที�หญงิ
สาวต้องเดิมพนัด้วยชีวิตและหัวใจ อาจจะมเีพยีงความรกัของ "กันตัง" เท่านั�น ที�จะ
พาเธอฝ�าคลื�นลมแหง่โชคชะตา และเดินทางไปถึงจุดหมายอยา่งปลอดภัย...
         ขา้มมหาสาคร เป�นนวนิยายแนวรกั-โรแมนติก-พเีรยีด อีกหนึ�งเรื�องใหม่
ล่าสุดจาก กฤษณา อโศกสิน นักเขยีน-ศิลป�นแหง่ชาติสาขาวรรณกรรม

ชื�อเรื�อง : ขา้มมหาสาคร / กฤษณา อโศกสิน

เลขเรียกหนังสือ : น ก918ข 2564

เนื�อหาโดยสังเขป : "กุ้ง" หญิงสาวสวยสงา่และบอบบาง ผูม้ชีาติกําเนิดลึกลับ ชีวิตใน
สลัมของเธอดูผิดที�ผดิทางราวกับกุหลาบที�ตกไปอยูใ่นดงน�าคราํ ความจําเป�นทําให้
กุ้งต้องเดินทางไปยงัคฤหาสน์หลังใหญที่�ตั�งอยูบ่นชะง่อนผา เพื�อทํางานเป�นพี�เลี�ยง
ดูแลคนวิกลจรติผู้หนึ�งที�สวมหน้ากากแก้วอยูต่ลอดเวลา ไมเ่คยเผยให้เหน็โฉมหน้า
ที�แท้จริง... เธอไมเ่คยคิดเลยว่าการเดินทางไปยงั "เคหาสน์นางคอย" ครั�งนี� กําลังจะ
เปลี�ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เมื�อกุ้งค้นพบว่าคนไขข้องเธอนั�น แท้จรงิแล้วไมไ่ด้
เป�นอยา่งที�ใคร ๆ กล่าวหา และเธอผู้นั�นอาจเกี�ยวพันกับ "เพชรสีชมพ"ู ...อัญมณี
ล�าค่าที�หายสาบสูญไปนานนับสิบป�!
        ‘เคหาสน์นางคอย’ เป�นนวนิยายแนวโกธคิ (Gothic)  ประพนัธโ์ดย พงศกร

ชื�อเรื�อง : เคหาสน์นางคอย / พงศกร
เลขเรียกหนังสือ : น พ128ค 2564

เนื�อหาโดยสังเขป : เขตรั�วอันกว้างใหญ ่อาคารหรูหราโอ่อ่างดงามจนใคๆ ก็อยาก
จะได้สัมผัส นั�นอาจเป�นเพียงภาพลวงตาให้ผูค้นรูสึ้กว่าวังแห่งนี� เต็มไปด้วยความ
สุขราวเทพนิยาย... หากแท้จริงแล้ว ผูค้นมากมายที�พํานักอยูก่ลับเต็มไปด้วยความ
รกั โลภ โกรธ และหลงพาใหทุ้กชีวิตใน "วังอาชาไนย" ต้องประสบกับชะตากรรม
อันโลดโผน เกินกว่าผู้ใดจะเคยนึกฝ�นถึง!
       วังอาชาไนย เป�นนวนิยายแนวพเีรยีด ดรามา่ เขม้ขน้เรื�องใหมล่่าสุดจาก
กฤษณา อโศกสิน นักเขยีน-ศิลป�นแหง่ชาติสาขาวรรณกรรม

ชื�อเรื�อง : วังอาชาไนย / กฤษณา อโศกสิน
เลขเรียกหนังสือ : น ก918ว 2563

 เนื�อหาโดยสังเขป : เรื�องราวของชายหนุ่มผู้รูสึ้กผดิ ที�ตัวเองมส่ีวนทําใหผู้ห้ญงิคน
หนึ�งสูญเสียการมองเห็น เขาจึงคอยดูแลอยูข่า้งหลัง พยายามทําทุกวิถีทางเพื�อ
หากระจกตามาเปลี�ยนให้เธอ วันหนึ�งมยีมทูตมายื�นขอ้เสนอให้ทํางาน 'ผูช่้วย
ยมทูต' เพื�อแลกกับกระจกตา เขายอมรบัอยา่งไมม่ทีางเลือก และนั�นทําใหไ้ด้รูจั้ก
โลกอีกใบหนึ�งผ่าน ''ภารกิจยมทูต'' แต่ละชิ�น ซึ�งมนัจะเชื�อมโยงไปสู่เบื�องหลัง
แท้จรงิของอุบติัเหตุที�ทําให้เธอสูญเสียการมองเหน็วันนั�น

ชื�อเรื�อง : ทางยมทูต / ชลนิล
เลขเรียกหนังสือ : น ช175ท 2564



                                         เนื�อหาโดยสังเขป : "นฎา" หญิงสาวที�ม ี"เสียงรอ้งเพลง" เป�� ยมพลังดึงดูดผูฟ้�ง                   
                                         ใฝ�ฝ�นอยากเป�นนักรอ้ง แต่ความฝ�นนั�นแทบไมเ่ห็นทางที�จะเป�นไปได้ เพราะเสียง  
                                         เพลงของเธอถูกใช้เป�นเสียงของคุลิกา นักรอ้งสาวผูม้ทุีกสิ�งสมบรูณ์พรอ้ม ทั�งยงั
                                         เป�นคนรกัของเอกภพ รุน่พี�ที�เธอรกัและชื�นชมหมดหัวใจอีกด้วย หญงิสาวคงก้ม
                                         หน้ายอมถูกใช้ประโยชน์ต่อไปอยา่งสงบเสงี�ยม หากโชคชะตา ความซวย หรอื
                                         อะไรก็ช่าง ไมลิ่ขติให้ได้พบกับเควาน... ป�ศาจที�จู่ๆ ก็โผล่เขา้มาในชีวิตเธอ และล่อ
                                         หลอกใหเ้ธอขายวิญญาณให้เขาเพื�อแลกกับความปรารถนาด้วยวิธทีี�แยบยล
             เธอกับแมถู่กทําร้ายจนต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุน ผู้ชายที�เธอรกัเป�นของผูห้ญงิอื�น และหลอกใช้
ประโยชน์จากเธอ เสียงเพลงของเธอก็กลายเป�นของคนอื�น แมแ้ต่เพื�อนรกัก็ยงัหักหลังกันได้ลงคอ... นฎาไม่
แน่ใจนักว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู ่ไมรู่ด้้วยซ�าว่าตัดสินใจผดิพลาดเพราะอารมณ์ชั�ววูบหรอืไม ่รูเ้พียงอยาก
ทําอะไรสักอยา่งเพื�อเปลี�ยนแปลงชะตาชีวิตบดัซบของตนเองใหเ้รว็ที�สุด ต่อให้ต้องขายวิญญาณให้ป�ศาจ
ก็ตามที เธอไมอ่ยากถูกเหยยีบย�าอีกแล้ว!

ชื�อเรื�อง : สาปริษยา /ชญาน์พมิพ์
เลขเรียกหนังสือ : น ช132ส 2564

                                         เนื�อหาโดยสังเขป : พอสัญญาฉบบันั�นหมดอาย ุ"รดัเกล้า" ก็รูสึ้กเหมอืนกําแพงน�า
                                         แขง็ที�เคยตั�งไว้พลอยละลายหายไปด้วย แต่ถ้ามคีนถาม ก็ตอบไมไ่ด้ว่า แท้จรงิ
                                         แล้วสถานะระหว่างตนกับอีกฝ�ายคืออะไร เด็กเสี�ย หรอื คนรกั? เพราะ "มิ�งมงคล" 
                                         โอนเงนิเขา้บญัชีให้ทุกเดือน เดือนละหกหลัก ขณะเดียวกันเขาก็รกัใครเ่อ็นดู 
                                         ตามใจหล่อน ถ้ามเีวลาว่างก็พาไปกินขา้ว ดูหนังฟ�งเพลง ต่างประเทศอยา่ง
                                         เกาหลี ญี�ปุ�น ก็เคยพาไป แต่...เขาไมเ่คยพาหล่อนไปรูจั้กกับกลุ่มเพื�อนสนิท ไมเ่คย
                                         แนะนํารดัเกล้ากับคนในครอบครวั รดัเกล้าเองก็ไมก่ล้าเรยีกรอ้ง กระทั�งรูปคู่ที�
ถ่ายด้วยกัน หล่อนก็ไม่เคยเอาใหใ้ครดู ว่าง ๆ ก็หยบิมอืถือมาเป�ดดูแล้วยิ�มน้อยยิ�มใหญอ่ยูค่นเดียว ทําแบบนี�
บอ่ย ๆ จนชิน  แต่ถึงอยา่งนั�นบางครั�งก็อดรูสึ้กโหวงในใจไมไ่ด้ เมยีเก็บ...เมยีลับ...นางบาํเรอคงรูสึ้กแบบนี�
สินะ ขณะเดียวกัน เสียงในสมองก็รอ้งเตือนตัวเองว่า ถึงสัญญาจะหมดอายไุปแล้ว แต่กฎที�ชายหนุ่มตั�งไว้ยงั
คงอยู.่..กฎคือห้ามรัก!

ชื�อเรื�อง : กฎคือห้ามรัก /อุมาริการ์
เลขเรียกหนังสือ : น อ462ก 2564

                                           เนื�อหาโดยสังเขป : "หลิว" เป�นผู้หญงิของผม! ใครก็แตะไมไ่ด้ คําพูดพวกนี�ทําให้
                                           หวัใจเหมอืนมหียาดน�าผึ�งชโลม คนฟ�งเลยใจอ่อนยวบได้ไมย่าก มหินําซ�าในปา         
                                           เขามีน�าชากลิ�นรสหอมหวานอยูด้่วย ชาที�เขาเคยบอกว่า... ถ้าเป�นชาที�หลิวชง 
                                           จะร้อนหรือเยน็ผมก็ชอบทั�งนั�น คงเพราะช่วงเวลาแห่งความสุข...น�าชาจะเยน็หรอื
                                           ร้อน ล้วนอรอ่ยลิ�นทั�งสิ�น เวลาจะหมนุเรว็หรอืช้า ล้วนไมใ่ช่เรื�องสําคัญอีกต่อไป
                                                      คืนนั�น "พทัยา" ได้ดื�มน�าชาที� "เมฆาลัย" ช่วยอุ่นให้ไปหลายคํา...เป�นครั�ง
                                            แรกที�แม่มดแห่งชาอยา่งเธอพบว่า น�าชาก็พาให้คนมนึเมาได้เช่นกัน แต่...คน
อยา่งเขามาอยูที่�นี� คือผิดที�ผิดทาง เหมอืนจับนกอินทรมีาตัดป�กแล้วขงัไว้ พญานกที�เพิ�งบนิออกจากกรง ยอ่ม
ไม่ยอมหวนคืนถิ�นโดยงา่ย โดยเฉพาะเมื�อเขาค้นพบว่า... "เมยีกําลังจะทิ�งผมไป ยงัจะให้มเีหตุผลอะไรอีก"
ความต้องการ ความรกั ความใคร ่เหมอืนเชือกเส้นใหญที่�ฟ�� นเขา้หากันจนตัดไมข่าด แยกไมไ่ด้ หรอืวิมานรกัที�
ทั�งสองร่วมสร้าง จะไม่สลายไปกับสายลมอยา่งที�เธอหวาดหวั�น

ชื�อเรื�อง : วิมานสายลม /อุมาริการ์
เลขเรียกหนังสือ : น อ462ว 2564


