พล๊ อตเรื) องหนังสัน/ โครงการ Umay+ Money Fitness Season 2
จากทีม Plus อัลตร้ า

ชื)อเรื) อง
Chameleon Style
สมาชิกกลุ่ม
ชันปี
/ ที4 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ4 สาร สาขานิเทศศาสตร์ กลุม่ วิชาเอกการสือ4 สาร
เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นาย กฤตพล
รพีอาภากุล 13610054
2. นาย จิรวุฒิ
พุม่ ชา
13610074
3. นาย ณัชพัฒน์ โสภัณนา
13610105
4. นาย ปกร
ปั ญญาจงถาวร 13610162
เนือ/ เรื) อง
เสียงของผู้หญิงกําลังเล่าถึง “กิ /งก่า” ว่ามันมีลกั ษณะอย่างไร การเปลีย4 นสีก็เพื4อให้ ตวั
มันอยูร่ อด "กิ /ง"พนักงานสาวคนหนึง4 ที4พงึ4 เข้ ามาทํางานเพียงแค่lเดือนก็ได้ เลือ4 นตําแหน่ง "มึงรู้
ปะ ชื4อเต็มๆของ กิ /งคืออะไร...กิ /งก่าไง เมื4อก่อนมันถูกเรี ยกว่ากิ /งก่าเลยนะ แม่งเอาตัวรอด
เปลีย4 นไปมารับมือกับสถานการณ์ได้ ดีมากเหมือนกิ /งก่าไม่มีผิดเลย ตอนที4เรี ยนอาจารย์สงั4 งาน
แต่พอทุกคนส่งก็โดนตีงานกลับมาหมด ยกเว้ นมันเพราะว่ามันทํางานสํารองมาแล้ วงานที4มนั
ทําสํารองมามันดันผ่านสะงัน/ เรื4 องกินมันก็เตรี ยมตัวมาแล้ ว ก่อนวันที4จะได้ กินชาบูกนั มัน
คํานวณมาแล้ วว่ามันจะต้ องกินเยอะมันเลยไปออกกําลังกายเพื4อวันที4กินชาบูจะได้ เอาโปรตีน
มาเพิ4มกล้ ามเนื /อแม่งโคตรงกเลยหว่ะ หรื อเรื4 องเงินมันมีเงินมาใช้ ตลอดไม่วา่ จะเศรษฐกิจแบบ
ไหนมันก็มีเงินมาซื /อของใหม่ตลอด ๆ ไม่ใช่ซื /อแค่ตวั มันเองนะมันซื /อของให้ แฟนด้ วย เดียวฉัน
จะลองไปถามมันดูวา่ มันไปทําอะไรทําไมเงินมันถึงเยอะขนาดนัน"/ วันต่อมาเพื4อนถามกิ /งขณะที4
กิ /งกําลังเลือ4 นดูของออนไลน์ “มึงงซื /อของใหม่อีกแล้ วหรอ ทําได้ ไงวะ เงินเดือนก็เท่ากัน กูยงั ใช้
ไม่คอ่ ยพอเลย แต่มงึ ซื /ออีกแล้ ว" กิ /งได้ ตอบไปว่า “เพราะว่ากูทํางานเพิ4มในเวลาว่างแล้ วฉันก็
แบ่งเงินสํารองไว้ แล้ วว่าเงินส่วนนี /ใช้ จา่ ยอะไรบ้ าง เงินออมก็เอาเข้ าธนาคารมันจะได้ ดอกเบี /ย
เพิ4ม เงินจากงานพิเศษก็เก็บไว้ ซื /อของต่างๆ” กิ /งกําลังจะสัง4 ของ เพื4อนพูดว่า “มึงได้ ขา่ วยังว่ามี
โรคระบาดใหม่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้ วยนะมึ /งงง” ทันใดนันมี
/ แจ้ งเตือนไลน์กลุม่ ทํางาน
จากบอส "เนื4องด้ วยโรคโควิด-tuระบาด ทําให้ เราจําเป็ นจะต้ อง WFH และตัดเงินเดือนครึ4งหนึง4
นะครับ" หลังจากเห็นข้ อความ กิ /งก็ไม่ได้ สนใจและกดโอนเงินจ่ายของที4กิ /งสัง4 ซื /อ เพื4อนพูดขึ /น
แบบตกใจว่า “เหี /ยแค่นี /ก็ไม่มีเงินจะใช้ อยูแ่ ล้ ว มึงยังจะซื /อไอ้ นี4อีกหรอวะ” กิ /งตอบ “ยังไงกูก็ต้อง
ซื /อของชิ /นนี /หว่ะมึง” เพื4อนกิ /งพูดว่า “กูร้ ูนะว่ามึงจะซื /อของให้ แฟนมึง ทําไมมึงไม่หว่ งตัวเองเลย
วะ” กิ /งตอบด้ วยความรํ าคาญว่า “กูจะซื /ออะไร ให้ ใครมันก็เรื4 องของกู” เพื4อนกิ /งตอบ “แล้ วแต่มงึ
นะ ก็ขอให้ อยูร่ อดถึงสิ /นเดือนแล้ วกัน” เพื4อนเดินออกไปแบบไม่สนใจทําหน้ าเอือม

วันต่อมา กิ /ง ยิ /มวิ4งเอาของมาให้ ผ้ ชู ายคนหนึง4 แต่ไม่เห็นหน้ าของผู้รับ แล้ วพูดว่า
“HappyBirth day นะคะ” แล้ วก็เห็นเป็ นหน้ าของพ่อกิ /ง พ่อก็แกะของขวัญเป็ นแว่นแล้ วหันมา
พูดกับลูกว่า “จะซื /อมาทําไมเศรษฐกิจตอนนี /ยิ4งไม่ดีอยู”่ กิ /งตอบ “หนูแบ่งเงินไว้ แล้ ว” พ่อถาม
อีกว่า “แล้ วกิ /งไม่เก็บไว้ ใช้ หรอลูก” กิ /งตอบด้ วยใบหน้ ายิ /มว่า “เงินส่วนนี /หนูแบ่งเอาไว้ ให้ พอ่ กับ
แม่อยูแ่ ล้ ว ไม่ต้องเป็ นห่วงหนู เลยเอามาให้ เป็ นของขวัญของพ่อ แถมของเก่ามันนานแล้ ว มัว
ด้ วย อันใหม่จะได้ ทําให้ พอ่ เห็นหน้ าหนูชดั ขึ /นด้ วย” ยิ /ม

