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Disconnect เครือข่ายโยงใยมรณะ

ทุกวันนี้ เราจะเห็นคนมาก 

มาย Connecting People ใน 

Social Network กันทั้งวัน 

ดูเหมือนมันจะเชื่อมโยงเราให้

ใกล้ชิดและเข้าใจกันมากข้ึน แต่

ความจริงมันไม่ใช่เช่นนั้นทั้งหมด 

Disconnect (เครือข่ายโยงใย

มรณะ) ภาพยนตร์ที่สะท้อนให้

เห็นถึงอันตรายของการเชื่อมต่อ

กับบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต หรือ

โซเชยีลเนต็เวร์ิก ซึง่อาจท�าให้เกดิ

หายนะต่อชีวิตได้เลยทีเดียว 

Disconnect เป็นเร่ืองราว

ของ ๓ ครอบครัว ๒ คนโสด ที่

ได้รับความสูญเสียจากการเชื่อม

ต่อแช็ตคุยกับคนอื่นที่ไม่รู้จักใน 

Social Network ทุกเรื่องเกิดจาก

เร่ืองเล็กๆ บางเร่ืองหาสาระไม่

ได้ด้วยซ�า้ บางเร่ืองเกดิจากความ

หวังดีแท้ๆ แต่จบไม่สวย  

หนั ง เป ิ ด เ ร่ื องมาด ้ วย

บรรยากาศแสงไฟสลัวๆ ในบ้าน

หลังหนึ่ง ที่แบ่งเป็นหลายห้อง 

เหมือนสตูดิโอเล็กๆ ส�าหรับถ่าย

ท�าวีดีโอ แต่ละห้องมีเด็กหนุ่ม

สาวหลายคนก�าลงัปฏบิตังิานโดย

การเปลื้องผ้าเย้ายวนลูกค้าผ่าน

จอคอมพิวเตอร์ นิน่า ดันแฮม 

(Andrea Riseborough) นักข่าว

สาวไฟแรงจากส�านักข่าวท้องถ่ิน

แห่งหนึ่ง เธอตั้งใจจะท�ารายงาน

ข่าวพิเศษเร่ืองการบริการทาง

เพศออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อ 

Connect เข้าห้องแช็ตบริการทาง

เพศและได้เลือกคุยกับ ไคล์ (Max 

Thieriot) เด็กหนุ่มที่ยืนยันว่าตัว

เองอายุ ๑๘ ปี เธอต้องยอมจ่าย

เงินเพื่อที่จะได้เวลาคุยกับไคล์

นานๆ ไคล์พยายามน�าเสนอ

ตัวเองและเต็มใจท�าทุกอย่างที่

ลูกค้าต้องการ เพื่อที่จะแลกกับ

รางวัลงามๆ ที่ลูกค้าจะจ่ายให้ 

แต่นิน่าสนใจถามเร่ืองครอบครัว

ของเขามากกว่า ซึ่งเขาบ่ายเบี่ยง

ที่จะตอบค�าถามของเธอและวก

กลับมาเร่ืองการให้บริการของ

เขาเสมอ

นิน่าพยายามพูดให้ไคล ์

ไว้วางใจจนเขายอมนัดพบเพราะ

คิดว่าเธอจะจ่ายให้เขางามๆ แต่

เมือ่นน่ิาขอสมัภาษณ์เขากป็ฏิเสธ

และจากไปทันที จากนั้นไม่นาน

เขาก็เปลี่ยนใจให้เธอสัมภาษณ์ 

โดยจะต้องไม่เปิดเผยชื่อ ปกปิด

ใบหน้า และแปลงเสยีงพดูของเขา

ไม่ให้ใครจ�าได้ และเมื่อรายงาน

พเิศษเร่ืองไคล์ได้ออกอากาศกไ็ด้

รับความสนใจจากสังคมอย่าง

มาก ทุกคนร่วมแสดงความยินดี

กับนิน่าเมื่อช่องซีเอ็นเอ็น (CNN) 

ได้ขอน�ารายงานของเธอไปออก

อากาศด้วย  เธอชวนไคล์มาร่วม

งานเลี้ยงฉลองความส�าเร็จพร้อม

เพื่อนร่วมงานที่จัดขึ้นในห้องพัก

เนื้อในหนัง
แมวอินดี้
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ของเธอ เมื่อไคล์มาถึงได้เจอ

กับปีเตอร์ (Norburt Leo Butz) 

หัวหน้าข ่าวซึ่งเป ็นคนรักของ 

นน่ิาด้วย ปีเตอร์ไม่พอใจและเหน็

ว่าการอนุญาตให้ไคล์มาถึงที่พัก

เป็นการกระท�าที่ล�้าเส้นเกินการ

ท�างาน ไคล์บอกว่าเขาคิดถึงค�า

เตือนของเธอเร่ืองอนาคตตัวเอง 

เม่ืออายุมากข้ึน เขาคงท�าอาชีพ

นี้ไม่ได้อีก แต่ดูเขาไม่จริงจังมาก

นักเพราะเขาเน้นไปที่การพูดจา

แทะโลมนิน่ามากกว่า จนท�าให้

ผู ้ชมรู ้สึกว่าไคล์แสร้งพูดเร่ือง

อนาคตตัวเองเพื่อเอาใจเธอหวัง

ให้เธอตกหลุม (รัก) เขา เขาจะ

ได้มีที่ยึดเกาะหากเลิกอาชีพหนุ่ม

บริการออนไลน์

เร่ืองราวด�าเนินไปด้วยด ี

หากไม่มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจจาก

ส�านักงานสอบสวนกลาง หรือ

เอฟบีไอ (FBI) บังคับให้นิน ่า

บอกสถานที่อยู่ของไคล์ พร้อม

แสดงหลักฐานการช� าระเงิน

เพื่อซื้อบริการไคล์ของนิน่า ริช 

บอยด์ (Jason Bateman) ซึ่ง

เป ็นทนายความประจ�าส�านัก

ข่าวแนะน�าให้นิน่าเปิดเผยราย

ละเอียดต่อ FBI และผู้บังคับ

บัญชาจะต้องสั่งพักงานเธอทันที 

มิฉะนั้นนักข่าวที่ประสบความ

ส�าเร็จจากผลงานชิน้เอกนี ้อาจจะ

ตกเป็นจ�าเลยซื้อบริการทางเพศ

เด็กอายุไม่ถึง ๑๘ ปี เธอจึงยอม

บอกที่อยู่ของไคล์ แต่ก่อนที่ FBI 

จะบุกไปถึง เธอได้โทรศัพท์บอก

ให้เขาหนีไปก่อน ไคล์รู้สึกโกรธ

มากเหมือนถูกหลอกสัมภาษณ์

แล้วตลบหลังแจ้งต�ารวจให้มา

จับพรรคพวก ไคล์บอกว่าพร้อม

จะเลิกอาชีพนี้หากนิน่ายอมให้

เขาไปพักอยู่ด้วย แต่เมื่อนิน่าได้

แต่อึ้งไคล์จึงคิดว่าถูกนิน่าปฏิเสธ 

เขาจึงเลือกกลับไปอยู่กับพรรค

พวกตามเดิม นิน่ารู้สึกผิดจึงยัง

ตามตอแยไคล์ให้ไปกบัเธอ จนถูก 

ฮาร์วี่ย์ (Marc Jacobs) พ่อเล้า

ออนไลน์ เข้ามาท�าร้ายเพื่อขัด

ขวางให้เธอเลิกวุ่นวายกับไคล์

เร่ืองราวของนิน่าเร่ิมต้น

จากความคิดที่จะน�าเสนอข่าวที่

น่าสนใจสักเร่ืองและหวังดีอยาก

ให้แหล่งข่าวของเธอมีชีวิตที่ดีข้ึน  

แต่เธอลืมไปว่านั่นเป็นชีวิตของ

ไคล์ เขาเลือกที่จะแยกตัวออก

มาจากครอบครัว รักการท�างาน

ที่ได้เงินง่ายๆ และรักเพื่อนร่วม

งานเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นคือ

ครอบครัวของเขา การ Connect 

เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อท�างาน

เกือบท�าให้นิน่าตกงานและอาจ

จะติดคกุ เพราะถูกกล่าวหาว่าซือ้

บริการทางเพศเด็กที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะเลยทีเดียว

ดี เ ร็ก  ฮัล  (A l exander 

Skarsgard) อดีตทหารเก ่าที่

กลายมาเป็นมนษุย์เงนิเดอืน หลงั

จากภรรยาของเขา ซินดี้ (Paula 

Patton) ต้องสูญเสียลูกในครรภ์

ไป ทั้งคู ่เสียใจมากและท�าให้ 

ดีเร็กห่างเหินไม่พูดคุยกับภรรยา 
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มันย่ิงท�าให้ซินดี้ที่ต ้องอยู่บ้าน

คนเดียวรู้สึกเหงาว้าเหว่มากข้ึน 

เธอจึงเริ่ม Connect เข้าห้องแช็ต 

กลุ่มแบ่งปันให้ก�าลังใจกัน และมี

ฟินเป็นเพื่อนคุยที่เข้าใจเธอมาก

เพราะชีวิตเขาก็พบความสูญเสีย

เหมือนกัน

ขณะที่ซินดี้คุยกับเพื่อน

สนิทที่ เธอไม่รู ้ จักเลยอย่างไว ้

วางใจ กไ็ด้เกดิเหตกุารณ์แปลกๆ 

ข้ึนเม่ือดีเร็กบอกว่าบัตรเครดิต

ทุกใบของเขาและเธอที่ใช้ร ่วม

กันถูกระงับและเงินในบัญชีเงิน

ฝากก็หายไปหมดภายในเวลาอัน

รวดเร็ว ดีเร็กตัดสินใจจ้างนักสืบ

เอกชนสืบหาความจริงเร่ืองเงิน

ของเขาที่หาย ซึ่งไมค์ ดิกสัน 

(Frank Grillo) อดีตเจ้าหน้าที่

ต�ารวจอาชญากรรมคอมพวิเตอร์

ซึ่งดูจะมีเร่ืองสืบค้นมากมายที่

ต้องท�าจึงไม่มีเวลาดูแลและพูด

คุยกับเจสัน (ลูกชาย) เช่นกัน

ไมค์สืบหาจนรู้ว่าซินดี้มี

การพูดคุยในห้องแช็ต และโดน

แฮกหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวทั้ง

หมายเลขรหัสบัตรเครดิตและ

บัญชีเงินฝากที่ไม่มีเงินเหลือเลย 

แถมเขายังถูกแอบอ้างชื่อไปท�า

เร่ืองกู้เงินเพิ่มอีก คนที่ขโมยไป

นั้นใช้ IP Address เป็นของสตีเฟ่น  

ชมูคัเกอร์ (Michael Nyqvist) เพือ่น

คุยที่แสนดีที่ใช้ชื่อปลอมว่า “ฟิน” 

ในห้องแช็ตของซินดี้นั่นเอง เมื่อ

ทรัพย์สินในบ้านที่อยู่ระหว่างการ

ผ่อนช�าระถูกยึดคืนจนเกือบหมด 

ทั้งคู ่ตัดสินใจบุกไปหาสตีเฟ่น 

ตามที่อยู่ที่ไมค์ให้ไว้และค้นพบ

หลักฐานเป ็นสลิปการใช ้บัตร

เครดิตของเขาอยู ่ในบ้านของ

สตีเฟ่น แต่ไมค์กลับบอกว่าไม่

ใช ่สตีเฟ ่นที่ขโมยข ้อมูลบัญชี

เขาไป แต่เป็นใครอีกคนหนึ่งซึ่ง

แฮกเข้าคอมพิวเตอร์ของสตีเฟ่น

และสวมรอยเป็นเขาเพื่อขโมย

ข้อมูลของผู้อื่น ซึ่งหมายความว่า 

สตีเฟ่นก็ตกเป็นเหย่ือเช่นกัน แต่

ดีเร็กมั่นใจว่าเป็นสตีเฟ่นเพราะมี

สลิปบัตรเครดิตอยู่ที่บ้านเขา

ดีเร็กและซินดี้กลับไปที่

บ้านสตีเฟ่นอีกคร้ังและเกิดปะทะ

กนั เม่ือดเีร็กเอาปืนจ่อหน้าสตีเฟ่น 

เพราะโกรธที่สตีเฟ่นแช็ตคุยและ

ส่งรูปให้กับซินดี้ แต่ก่อนที่จะเกิด

เหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้ ซินดี้จึง

ยอมรับว่าเธอผิดเอง เพราะเธอ

ต้องการเพื่อนระบายความทุกข์

ในใจจากการที่ต้องสูญเสียลูกไป 

เธอจึงคุยกับสตีเฟ่นจนถูกแฮก

ข้อมูลส่วนตัวได้ ดีเร็กเร่ิมมีสติ 

เขารู้สึกผิดที่ห่างเหินภรรยาจน

ท�าให้เธอเสยีใจมากข้ึน ทัง้คูท่�าใจ

ยอมรับการสูญเสียทรัพย์สินเงิน

ทอง หากทั้งคู่ได้พูดคุยท�าความ

เข้าใจกันมากกว่านี้ เรื่องร้ายๆ ก็

คงไม่เกิด

เบน บอยด์ (Jonah Bobo) 

เด็กชายอายุ ๑๕ ป ี ที่ใช ้ชีวิต

เหมือนโลกนี้มีเพียงเขาคนเดียว 

เขาชอบดนตรีมากถึงขนาดต้อง

มีหูฟังครอบหูอยู่เกือบทั้งวัน เขา

ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใคร อยู่แต่ใน

โลกทีมี่แค่ตัวเอง ท�าให้คนอืน่กไ็ม่

อยากคุยกับเขา หนังไม่ได้สื่อให้

เหน็ว่าการแปลกแยกท�าให้เขาถูก

กลั่นแกล้ง หรือเขาถูกกลั่นแกล้ง

ก่อนจึงท�าให้เขาแยกตัวออกจาก

สังคม เราเห็นแค่วันๆ เขาไม่

พูดจากับใคร แม้ว่าแม่จะคอย

ซักถามโน่นนี่นั่นอยู่บ่อยๆ เขาก็

ไม่ตอบ จนแม่เลิกตอแยไปเอง 

เบนเป็นลูกชายของ ริช บอยด์ 

ทนายความที่ต้องเข้าไปเกี่ยวพัน

กบัคนอืน่เสมอ เขาจึงคยุโทรศัพท์

เกือบตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพูด

คุยกับคนในครอบครัว

เร่ืองของเบนเกิดข้ึนเม่ือ

เขาเดินเข้าไปในฟิตเนส เป็น

เวลาเดียวกับที่ เจสัน ดิกสัน 

(Colin Ford) และ ฟลาย (Aviad 

Bernstein) ก�าลังหัวเราะเพราะ
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กลั่นแกล้งคนที่มาออกก�าลังกาย

ได้ส�าเร็จ โดยแอบน�ากระป๋อง

เคร่ืองดื่มที่ใส่ฉ่ีตัวเองไปวางไว้

ในตู ้เย็นและมีคนมาหยิบมันไป

ดื่ม เบนมองเจสันโดยที่ไม่รู ้ว่า 

เจสันหัวเราะอะไร เมื่อตาสบตา

กันจึงมีค�าถาม “มองหน้า หา

เร่ืองเหรอวะ” ประโยคนีด้จูะสร้าง

ปัญหาให้กับผู้พูดหรือผู้ฟัง ไม่ว่า

จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เสมอ ถ้า

ไม่อยากมีปัญหา อย่าถามใครๆ 

ด้วยประโยคนี้ และถ้าโดนใคร

ถามด้วยประโยคนี้ก็ให้รีบขอโทษ

และเดินหนีอย่างเร็วเลย เพราะ

ทุกวันนี้มีคนหัวร้อนมากมายและ

แพทย์อาจจะช่วยชีวิตคุณไม่ทัน

การกลั่นแกล้งที่เรียกกัน

ว่า Cyberbullying (การรังแกกลั่น

แกล้งกันระหว่างเยาวชนในยุค

ไซเบอร์โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ 

เป็นอาวุธในการกลั่นแกล้งเด็ก

คนอื่นที่ตนไม่ชอบหน้า หรือหมั่น

ไส้ ให้ได้รับความอบัอายจากการ

ส่งข้อความหรือรูปภาพ มันมี

ประสทิธิภาพในการท�าลายล้างสงู

เพราะสามารถแพร่กระจายภาพ

และข้อความได้อย่างรวดเร็วและ

ทั่วถึง มีเด็กหลายคนไม่สามารถ

ทนความอับอายได้ จึงตัดสินใจ

ฆ่าตัวตาย)

Cyberbullying กรณีของ

เบน เร่ิมต้นข้ึนเม่ือ เจสัน และ

ฟลาย ท�าการ Connect เข้าโซ

เชยีลเนต็เวิร์กโดยตัง้บญัชเีฟซบุก๊

ปลอมในชื่อของ “เจสสิก้า โรนี่” 

และส่งข้อความไปหาเบน บอก

ว่าเธอชื่นชอบเพลงของเขามาก 

ทั้งคู่แช็ตคุยกันทุกวันจนเบนรู้สึก

ชอบและไว้วางใจเพือ่นสนทิทีเ่ขา

ไม่รู้จักเลยจนหมดใจ ต่างคนต่าง

ถามเรื่องครอบครัวของกันและ

กัน ซึ่งมีค�าตอบคล้ายๆ กัน คือ 

มีครอบครัวที่งี่เง่า ไม่มีใครเข้าใจ

พวกเขา เจสนัและฟลายรู้สกึสนกุ

มากข้ึนเม่ือส่งภาพผู้หญิงเปลือย

ท่อนล่างให้เบนพร้อมกับขอให้

เบนส่งรูปตัวเองมาแลกกันดูบ้าง 

ทั้งสองรู้สึกต่ืนเต้นและเฝ้ารอว่า

เบนจะตอบอย่างไร 

ด้วยความไว้วางใจเพื่อน

สนทิทีไ่ม่รู้จักกนัเลย เบนตดัสนิใจ

ถ่ายภาพเปลือยของตัวเองส่งให้

เจสสก้ิา พร้อมข้อความเขียนด้วย

ลปิสตกิว่า “ทาสรัก” ในเวลาเพยีง

ไม่นาน รูปของเบนแพร่กระจาย

ไปทั้งโรงเรียนอย่างรวดเร็ว มีแต่

คนมองเขาแล้วก้มมองโทรศัพท์

แล้วหัวเราะ เบนดูในโทรศัพท์

คนอื่นเห็นรูปเปลือยตัวเองที่ส่ง

ให้เจสสิก้า 

หนังฉายให้เห็นสีหน้าของ

เจสันกับฟลายที่รู ้สึกผิดต่อการ 

กระท�าของตัวเอง เมื่อเห็นสีหน้า

เบนที่มึนงงเหมือนโดนทุบหัวซ�้า

แล้วซ�้าอีก โลกเหงาๆ ของเบน

เงียบสงัดย่ิงขึ้น ลินดา (Hope 

Dav is ) ผู ้ เป ็นแม ่สั ง เกตเห็น

ความผิดปกติของลูก แต่เบนก็

ไม่บอกอะไรเช่นเดิม เบนเปิด

เพลงดังสนั่นลั่นบ้าน จน แอ๊บบี ้

(Haley Ramm) ต้องเข้ามาดุ แต่

กลับเห็นร่างน้องชายแขวนอยู่

กลางห้อง เขากลายเป็นเจ้าชาย

นิทรา

ริชพยายามหาสาเหตุที่

ท�าให้เบนผูกคอตายโดยการแช็ต

คุยกับเจสสิก ้า จนสืบรู ้ว ่าคือ  

เจสัน แต่ลินดา บอกว่า เรา

อย่าโยนความผิดให้คนอื่นเพราะ

ความผิดอยู่ที่เราทุกคนไม่เอาใจ

ใส่เบน แอ๊บบี้ รู ้สึกเสียใจมาก

เพราะรู้ว่าน้องชายไม่มีเพื่อนเลย 

แต่เธอกลับผลักไสน้องออกห่าง

เมือ่เขามาหาเธอ ในขณะเดยีวกนั 

ไมค์ก็จับผิดเจสันและฟลายได้ 
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ทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าแกล้งเบน 

ไมค์โกรธลูกมากแต่เขาก็ต ้อง

ปกป้องลกู ด้วยความช�านาญด้าน

คอมพิวเตอร์ เขาจัดการล้างและ

ลบบญัชเีฟซบุก๊ของเจสสก้ิาอย่าง

หมดจดเพือ่ท�าลายหลกัฐานไม่ให้

โยงมาถึงเจสันได้

ไมค์เองเป็นพ่อที่ค่อนข้าง

มวีนิยักบัเจสนัลกูชายมาก เขาจะ

ก�าหนดเวลาให้ท�าการบ้าน เล่น

คอมพิวเตอร์ เวลาไปโรงเรียน

ควรสวมเสื้อที่สุภาพ หรือสั่งให้

เจสันช่วยท�างานบ้าน เจสันถาม

พ่อว่า “พ่อคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะ

มไีอแพดไดห้รอืยงั” ไมคก์ป็ฏเิสธ

ลกูโดยบอกว่ามโีน๊ตบุค๊ก็สามารถ

ใช้อินเทอร์เน็ตได้ หนังสื่อให้เห็น

ว่าไมค์ตระหนักถึงพิษภัยของ

อินเทอร์เน็ตและเขาพยายาม

ป้องกันลูกไม่ให้ใกล้ชิดกับมันจน

เกินไป แต่มันท�าให้เจสันรู้สึกเซ็ง

พ่ออยู่บ่อยๆ แต่เจสันกลับชื่นชม 

ริชพ่อของเบนว่าเป็นพ่อที่ดี แต่

ถ้าถามเบนว่าพ่อของเขาดีไหม 

ก็จะได้ค�าตอบว่าพ่อของเขานั้น

ห่วยแตกมาก

ริชมาถึงบ้านไมค์ เขาบอก

ว่าเจสันควรไปพบแพทย์เพราะมี

พฤติกรรมผิดปกติ แต่ไมค์หลุด

ปากไปว่า “ลูกคุณ

ผูกคอตาย แล้ว

มาบอกให้ลูกผม

ต้องไปหาหมองั้น 

เหรอ” ริชสุดทน

ชกต ่อยกับ ไมค  ์

และใช ้ไม ้ฮ ๊อกกี้

ฟาดไมค์ เจสันวิ่งออกมาหาพ่อ

ด้วยความเป็นห่วง ริชจึงหันกลับ

มาเอาไม้ฟาดเจสัน แต่ได้สติเม่ือ

ได้ยินเจสันร้องด้วยความเจ็บปวด 

ดูเหมือนทุกคนจะได้สติกลับมากัน

หมด แต่ละคนยอมรับว่าตัวเองผิด 

ทุกคนมีความเห็นใจเข้าใจและรัก

กันมากข้ึน มีเพียงเบนเท่านั้นที่ยัง

คงนอนไร้สติโดยไม่รู้ว่าจะฟื้นข้ึน

มาอีกหรือไม่

ความเป็นไปของทุกตัวละครในหนังเรื่องนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในปัจจุบัน ยุคที่ผู้คนเอาแต่วุ่นวายอยู่

กับสมาร์ทโฟน แช็ตคุยกับเพื่อนที่รู้จักและไม่รู้จักกันทั้งวัน บางคนยินดีที่ได้รับฟังความทุกข์ของคนอื่นในโซ

เชยีลเนต็เวร์ิก แต่กลบัไม่สนใจความทกุข์ของคนทีอ่ยู่ใกล้ชดิ จริงๆ แล้วโซเชยีลเนต็เวร์ิกเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์

มากมาย เราใช้มันติดต่องาน ท�าธุรกิจค้าขายออนไลน์ ใช้สนทนากับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลกันได้

บ่อยๆ แต่การที่เราจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนเกือบตลอดเวลาท�าให้เราละเลยคนที่

อยู่ใกล้ชิด เช่นเดียวกับเรื่องราวในหนัง เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เริ่มจากความห่างเหินของคนใน

ครอบครัวที่ไม่มีเวลาพูดคุยหรือท�ากิจกรรมร่วมกัน

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง มีความอยากรู้อยากเห็น แต่ยังรู้

ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคนชั่วหรือมิจฉาชีพก็อาจจะถูกหลอกถูกล่อลวงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม้

กระทั่งผูใ้หญ่ทีม่กีารศกึษาและรบัรูข่้าวสารกส็ามารถตกเปน็เหยือ่ในโซเชียลเนต็เวร์ิกได้เชน่กนั เราจะเห็นได้

จากข่าวเกิดเหตุเศร้าสลดหรือข่าวฆาตกรรมที่ถูกเพื่อนที่รู้จักในโซเชียลเน็ตเวิร์กลวงไปชิงทรัพย์หรือฆ่า เรา

เห็นข่าวกันทุกวันแต่ก็ยังคงมีคนตกเป็นเหยื่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกวันเช่นกัน 

ฉะนั้น อย่าได้ไว้วางใจเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราไม่รู้จักตัวจริงของเขา Disconnect ปิดการเชื่อม

ต่อ แล้วหันมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ข้างๆ เราบ้าง เพราะความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ใน 

โซเชียลเน็ตเวิร์ก 


