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น ท56ส 2562
เสน้สายลายสยอง /ตร ีอภริมุ
เรื�องย่อ : พรวิเศษจากอดีตชาติ ทําให้ทุกครั�งที�รชตะวาดภาพ จะกลายเป�นเรื�องจรงิพร
วิเศษที�นํามาซึ�งความก้าวหน้าในอาชีพนักวาดการต์ูนจนกระทั�งวันที�เขาแกลง้แหย่วิชชุวาร
หญิงสาวที�พึงใจด้วยภาพวาดป�ศาจ... พรวิเศษที�กําลงัจะกลายเป�นคําสาปทําลายลา้งทุกคน
ที�เกี�ยวข้องเมื�อป�ศาจรา้ยนั�นมีอาํนาจเกินกว่าที�รชตะจะควบคุม...

น ม272พ 2562
เพื�อนเดยีวเสี�ยวฮกั /มาลา คาํจนัทร์
เรื�องย่อ : แม้จะแตกต่างกันด้วยฐานะและพื�นเพครอบครวัหากอุน่แสงและองอาจ ก็คือเสี�ยว
ฮกัที�คบหากันมาแต่เยาว์วัยพวกเขาเกิดมาเพื�อเกื�อหนนุกันและกัน รว่มผจญภัยฝ�าฟ�นไปใน
ป�าดงพงลกึ เผชิญภูตผีป�ศาจและรว่มเป�นรว่มตายกันมาหลายต่อหลายครั�งแต่ความรกัของ
เพื�อนถึงคราวต้องสั�นคลอน เมื�อคําแก้วคือหญิงสาวที�ทั�งสองหนุ่มต่างหมายปอง‘เพื�อนเดียว
เสี�ยวฮกั’ บทพิสจูน์ให้เห็นว่า...เพื�อนแท้หรอืความรกักันแน่...ที�จะมีอานภุาพมากกว่ากัน

น พ128ฉ 2562
ฉัตรกนก /พงศกร
เรื�องย่อ : เมื�อเศรษฐกิจสยามเริ�มชะลอตัวหม่อมอุน่อรุณและคุณหญิงฉัตรกนกไม่อาจอยู่นิ�งเฉย
ย่าและหลานจึงลกุขึ�นมาทําธรุกิจ ตั�งโรงงานพิมพ์ผ้าใจกลางพระนครโรงพิมพ์ผ้าตราฉัตรกนก
เป�นที�นิยมอย่างรวดเรว็ ท่ามกลางความรษิยาของผู้คนจํานวนไม่น้อยและเมื�อมีเหตุฆาตกรรม
เกิดขึ�นที�โรงงานหม่อมอุน่อรุณและคุณหญิงฉัตรกนกจะทําอย่างไรเมื�อมี....ฤทธิ� ชาติสยาม... 
ชายหนุ่มผู้ลกึลบัเข้ามาเกี�ยวข้องสายตาคมเข้มของเขา ทําให้หัวใจของคุณหญิงฉัตรกนกเต้น
แรงเรว็ทุกครั�งไปเขาคือฆาตกรรา้ย หรอืเป�นโจรที�มาเพื�อขโมยหัวใจของเธอกันแน่...

น ฐ21จ 2562
เจา้กรรมนายเวร / ฐา-นวดี
เรื�องย่อ : แม้จุติพรเป�นใบ้ หากเธอมีสิ�งทดแทน...นั�นคือสมัผัสพิเศษ วิญญาณของเด็กลกูครึ�ง
คนนั�นคือใคร...ต้องการความช่วยเหลอือะไร จึงมาปรากฏให้เธอเห็นหรอืทั�งหมดนี� จะเกี�ยวข้อง
กับเหรยีญโบราณเหรยีญนั�น เกี�ยวข้องกับคุณหมอชาตบดินทร ์และคนไข้ทั�งหกคนของเขา
การรกัษาคนไข้ด้วยการสะกดจิตบําบัด ได้นําพาทุกคนเดินทางไปสูป่ระตูบานหนึ�ง ที�เป�ดโลก
อดีตให้ทุกคนได้เห็นกรรม การกระทําที�สง่ผลถึงชาติป�จจุบันนี�และที�สาํคัญ...เจ้ากรรมนายเวร
ของทุกคน ที�ติดตามมาเพื�อทวงถามถึงความยุติธรรม...

น ก512บ 2562
บษุราอาฆาต / เกา้แตม้
เรื�องย่อ : ดอกไม้ที�สวยงาม มักซ่อนพิษรา้ยเอาไว้อย่างแนบเนียนฉันใดอญัมณีล�าค่าอย่าง
บุษราคัมเม็ดงาม ก็อาจมีสิ�งเลวรา้ยแฝงอยู่ฉันนั�นเมื�อใครบางคน สง่บุษราคัมเม็ดนั�นมาให้ที�
บ้านพลอยพยัพไม่รูเ้ลยว่า มันจะเปลี�ยนชีวิตของเธอ และคนรอบข้างไปอย่างสิ�นเชิงมีเพียง
ณิรนิและอคิณเท่านั�น ที�เห็นถึงความผิดปกติที�ค่อยๆ เกิดขึ�นทีละน้อยและทั�งหมดนี� อาจ
เกี�ยวข้องกับบุษยามณี...หญิงสาวผู้ออ่นโยนและออ่นแอ...ผู้ที�เคยตกเป�นเหยื�อของทุกคน!



น ภ213ป 2562
Paper note สรา้งเสรมิประศพการณ์ชีวติ / ภาคนัิย
เรื�องย่อ : อบุัติเหตุเกิดขึ�นโดยไม่คาดคิดฉันใด เรื�องพิลกึพิลั�นก็เกิดขึ�นโดยไม่คาดฝ�นเช่นนั�น..
ใครจะไปคิดว่า "ชาดก" จะได้รบัประสบการณ์ระทึกขวัญที�ต้องจดจําไปจนวันตาย เพียงแค่
บังเอญิได้รบักระดาษโพสต์อทิป�กหนึ�งจาก "รา้นกาแฟลกึลบั" กระดาษโพสต์อทิที�เมื�อเขียนอะไร
ไปแลว้หากนํามาแปะที�ตัวเองก็จะได้ผลลพัธอ์ย่างนั�น ชายหนุ่มได้ลองเป�นใครหลายคน.. ได้เป�น
ในสิ�งที�เขาไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เป�น โพสต์อทิบางแผ่นทําเรื�องตื�นเต้น.. โพสต์อทิบางแผ่น
ก่อเรื�องเหลอืเชื�อ.. โพสต์อทิบางแผ่นสรา้งเรื�องหวานซึ�ง.. โพสต์อทิบางแผ่นนําเรื�องเกินจะคาด
ถึงมาให้.. โพสต์อทิบางแผ่นชวนน�าตาไหล.. และโพสต์อทิบางแผ่นก็พาให้ "ความตาย" มาเยือน!

น ส473ศ 2562
ศพสะอื�น / สรุยิาทศิ
เรื�องย่อ : เพราะความไม่เข้าใจระหว่าง "นอรธ์" กับ "ทอม" สองนักแสดงหนุ่มชื�อดังที�แอบคบหา
มีสมัพันธก์ันอย่างลบั ๆ จนวันหนึ�งถึงคราวบาดหมาง และทอมเลอืกที�จะเดินจากไป ในช่วงเวลา
ที�ชีวิตแสนเหงาและเดียวดาย ผู้ชายอกีคนได้เดินเข้ามาในชีวิตของทอม "กาย" อดีตรุน่พี�สดุ
หลอ่ กลบัเข้ามาจุดความหวังใหม่ให้กับทอม ทุกอย่างดูเหมือนจะคลี�คลาย รกัครั�งใหม่ดูคลา้ย
จะเริ�มต้น แต่ดูเหมือนทอมจะไม่รูต้ัวเลยสกันิดว่า.. การกลบัมาของกายนั�น คือจุดเริ�มต้น
ของ "ฝ�นรา้ย" จาก "บางสิ�ง" ที�น่ากลวั!

น ภ213ศ 2562
ศพกระซิบ / ภาคนัิย
เรื�องย่อ : การ "สญูเสยี" สาํหรบับางคนอาจหมายถึงการ "เสยีศูนย์" คูณ.. สญูเสยีพี�ชายกับพี�
สะใภ้จากอบุัติเหตุขับรถพลกิคว�า จากเหตุการณ์นั�นทําให้คนทั�งคู่ถูกไฟคลอกเสยีชีวิตอย่างน่า
สลดหดหู่ ชีวิตของ "คูณ" คงไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มี "ตาว" ชายคนรกัคอยช่วยประคับประคอง รวม
ถึง "น้องดั�งใจ" เลอืดเนื�อเชื�อไขที�พี�ชายทิ�งไว้ให้น้องชายดูแล ทั�งคู่คือสิ�งสาํคัญในชีวิตที�ทําให้คูณ
พรอ้มที�จะสูเ้พื�อมีชีวิตต่อไปให้ได้ ทว่า.. บ่อยครั�งที�คูณมักได้ยินเสยีงกระซิบเบา ๆ มากับสายลม
ว่า "ตาย...! ตาย...!" บางครั�งเขาก็ "เหมือนจะ" เห็นดวงวิญญาณของพี�ชายกับพี�สะใภ้ยังวนเวียน
ในบ้าน ทั�งเสยีงและภาพที�คอยหลอกหลอนทําให้คูณเริ�มรูส้กึว่าเขาอยู่ที�นี�ต่อไปไม่ไหว...

น ก775ช 2562
ช่อมะลลิา / แกว้เกา้
เรื�องย่อ : "ภูมิไท" เลขาธกิารหน่วยงานแห่งหนึ�งได้บูรณะตึกเก่าแก่สมัยศตวรรษที� 19 และได้
พบกับดวงวิญญาณของ "ป�� นเมือง" อดีตภรรยาของ "เจ้าคุณเสมามนตร"ี มาปรากฏตัวให้เห็น
เพื�อห้ามไม่ให้รวมตัวเองเข้าเป�นสว่นหนึ�งของอนสุรณ์ที�ภูมิไทจะจัดทําให้เจ้าคุณด้วย ยิ�งทําให้
ภูมิไทสนใจประวัติเจ้าคุณคนนั�นและคุณหญิงมากยิ�งขึ�นว่า...เพราะเหตุใดเธอจึงไม่อยากถูก
รวมให้อยู่ในอนสุรณ์เดียวกับสามีของเธอ    ภูมิไทยจึงตามสบืหาความจรงิจนพบว่าที�วิญญาณ
ของหญิงสาวยังไม่ไปไหน เพราะติดอยู่กับความรูส้กึผิดและคําสาปแช่งในอดีตที�รอการให้อภัย 

น ก512พ 2562
พยัคฆร์า้ยซ่อนลาย / เกา้แตม้
เรื�องย่อ : เมื�อพ่อบุญธรมถูกฆ่าตายอย่างเหี�ยมโหด มีเพียงการด์รูปนกฟ�นิกสเ์พลงิทิ�งไว้เพื�อข่มขู่
ดีไซเนอรอ์ย่างไทกะจึงเดินทางมาเมืองไทยเพื�อสบืหาเบาะแสและสะสางปมแค้นทว่าเหตุ
ฆาตกรรมอดีตนายตํารวจที�รบัผิดชอบคดีฆ่ายกครวันักธรุกิจเมื�อยี�สบิป�ก่อนก็ได้ชักนํา�ิรนิเข้า
มาสูว่ังวนของความอนัตรายเมื�อพ่อถูกฆ่า �ิรนิจึงพาตัวเองมาใกลชิ้ดไทกะ แต่ยิ�งสบืก็ยิ�งรูว้่า
เขามีความลบัซุกซ่อนเอาไว้แถมหัวใจเด็กสาวก็เริ�มหวั�นไหวไปกับชายหนุ่มเสยีอกี...



น ต328ร 2562 ล.1-3
เรน้รกั / ติงโม,่ เขยีน ; หอ้งสมดุ, แปล
เรื�องย่อ : ในความคิดของมู่หานเซี�ย ผู้ชายอย่างหลนิม่อเฉินเปรยีบดังเหลา้พิษที�รา้ยกาจ ทว่ามี
แต่เขา เขาคนเดียวเท่านั�นที�กอดเธออย่างทะนถุนอมและแนบแน่น เขาคนเดียวเท่านั�นที�จดจํา
คํามั�นสญัญาระหว่างกันได้ เขาบอกกับเธอว่า “คุณบอกว่าไม่รกัผม คิดหรอืว่าผมจะเชื�อ” เขา
บอกกับเธอว่า “จะรกัก็ดี จะเกลยีดก็ช่าง แต่เราจะไม่แยกจากกัน” ทุกช่วงเวลาในชีวิตของมู่หาน
เซี�ย จะมีหลนิม่อเฉินคอยประคับประคอง เขาเฝ�าเลี�ยงดู ฟูมฟ�ก ผลกัดันเธอจากลกูเป�ดตัวน้อยๆ
จนกลายเป�นนางหงส ์เขาเป�นทุกสิ�งทุกอย่างของเธอ และพรอ้มจะวางทุกอย่างในมือลง เพื�อรอ
เธอกลบัมาเป�นเช่นนี�แลว้...ต่อให้รูว้่าเขาเปรยีบดังเหลา้พิษ เธอยังกลา้จะกลา้ปฏิเสธอกีหรอื?

น ณ272ป 2562
ปฏบิติัการรกัต้องรอด = Love will keep us alive / ณารา
เรื�องย่อ : วันลาพักรอ้น...ควรจะเป�นช่วงเวลาพักผ่อนอนัแสนสขุของทหารหน่วยรบพิเศษ
อย่าง "เฮคเตอร ์คอสต้า" แต่ไฉนเขาต้องบังเอญิกลบัมาในคืนที� "มารษิา" เพื�อนบ้านสาวสวยที�
เป�นยูทูปเปอรส์อนโยคะสดุฮอตถูกทํารา้ย เขาช่วยชีวิตเธอได้อย่างหวดุหวิด แต่ไม่วายถูก
ตํารวจสงสยัว่าเป�นคนรา้ย งานนี�...ทหารหน่วยกรนีเบอเรต์อย่างเขาจะอยู่เฉยไม่ได้แลว้ จึงต้อง
แสดงฝ�มือออกโรงปกป�องตัวเองและเพื�อนบ้านสาวที�กําลงัตกอยู่ในอาการหวาดผวา แถมยังได้
เจ้าตูบลกึลบัตัวขาวเข้ามาช่วยตามหาคนรา้ยอกีแรง...

น อ449พ 2562
พิวาอธษิฐาน / อณุหภมูปิกติ
เรื�องย่อ : เมื�อเลอืกตามแม่มาอยู่ที�อเมรกิา พิวาก็ไม่คิดจะกลบัประเทศไทยอกีต่อไปเพราะบ้านที�
เคยอบอุน่กลายเป�นฝ�นรา้ยที�เขาไม่อยากนึกถึงแต่สบิกว่าป�ผ่านไปเขาก็จําต้องกลบับ้านอกีครั�ง
เพื�อรว่มงานศพพ่อในฐานะลกูที�ดีแลว้เรื�องยุ่งก็ตามมา เมื�อพินัยกรรมระบุว่าเขาได้รบัมรดก
เพียงผู้เดียวเป�นพ่อเลี�ยงคนใหม่แห่งไรเ่สมือนจันทรแ์ม้จะไม่อยากได้สมบัติ แต่เขาก็จําต้อง
รกัษามันไว้อกีทั�งยังมีผู้หญิงชอบเจ้ากี�เจ้าการอย่างรกัษ์นาราอดีตเพื�อนเลน่ในวัยเด็ก ที�แต่งตั�ง
ให้เขาเป�น ‘นายน้อย’และตามเป�นเงาเหมือนต้องการอะไรบางอย่าง...

น ก322ผ 2562
แผนรา้ยเกี�ยวกบัรกั / กิ�งฉัตร
เรื�องย่อ : เรื�องราวของพรมิา เชฟสาวผู้รกัการทําอาหาร การกินและการทํางานในเรอืยอรช์ชื�อ
แพนโดรา่ การเดินทางของหลอ่นราบรื�นไม่เคยมีป�ญหา แม้จะต้องตบตีกับแบลงเก็ตแม่ย่านาง
ตัวแสบประจําเรอืบ้าง แต่ทุกอย่างก็ดําเนินไปด้วยดี กระทั�งหีบของแพนโดรา่ถูกเป�ดออก แขก
คนสาํคัญเสยีชีวิตบนเรอือย่างมีเงื�อนงํา ในทะเลและบนเรอืที�ลอยลาํอยู่อย่างโดดเดี�ยว ทุกชีวิต
คือผู้ต้องสงสยั...รวมทั�งแบลงเก็ตด้วย!

น อ113ฤ 2562
ฤทธิ�รกัโปรยปราย / อญัชรยี์

เรื�องย่อ : "ปณาล"ี รูม้าตลอดว่าสามีสดุที�รกัอย่าง "ธวีรทิธิ�"เป�นที�หมายปองของสาวๆ มากมาย
แต่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทําให้เธอกังวลได้อย่าง "นิศามน" หญิงสาวที�คู่แฝดบอกว่าหลอ่น
เหมือนทั�งเธอและผู้หญิงที�ธวีรทิธิ�เคยรกัในอดีต! ความออ่นไหวและคิดว่าสามีนอกใจทําให้คุณ
หมอสาวตัดสนิใจไปเรยีนต่อ ที�ญี�ปุ�นยอมทิ�งทั�งสามีและลกูสามสดุที�รกัไว้นานถึงป�เต็ม ท่ามกลาง
ความรกัทางไกลที�เต็มไปด้วยมือที�สามซึ�งพยายามแทรกกลางปณาลแีละธวีรทิธิ�จะทําอย่างไร
เพื�อให้ความรกัของพวกเขายังคงอยู่และมั�นคงเหมือนที�ผ่านมา


