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สวัสดีค่ะ
ช่ือของฉัน
คือ สิริรัตน์

ÇŒÒÇ
ÊÇÂ¨Ñ§àÅÂ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ¹Ð¨�Ð¾Õè

สาวน้อย
วัย 17 ปี
ผู้รักสวยรักงาม
อาศัยอยู่ท่ีชนบท
แห่งหน่ึงใน
ประเทศไทย

กลับมาเย่ียมบ้าน
¶ŒÒ§ Ñ é¹
ÅÍ§ä»
·Ó§Ò¹·Õ è
¡Ã Ø§à·¾Ï
´ÙäËÁ¨�Ð 
· Õ è¹ Ñ è¹¹ ‹Ð
Á Õ§Ò¹´Õæ 
àÂÍÐáÂÐ
àÅÂ¹Ð

ฉันเลยมาขอ
คำปรึกษากับ
เพื่อนสมัยเด็ก 
ที่ไปทำงาน
อยู่ที่กรุงเทพฯ

เพราะว่าพ่อแม่สุขภาพ
ไม่แข็งแรง ทำให้พวกเขา
ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มท่ี 
ฉันเลยต้องมาทำงานท่ีโรงงาน
แถวบ้านแต่เงินท่ีได้ก็ยัง
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

à¾×èÍ¹Ê¹Ô·¢Í§©Ñ¹ ·ÓàÇçºä«µ�
ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹ÍÂÙ‹¹Ð ©Ñ¹Ç‹ÒµŒÍ§ÁÕ

§Ò¹·ÕèàËÁÒÐ¡Ñºà¸Íá¹‹æ àÅÂ

เมย์ หญิงสาวท่ีออกไป
ทำงานและประสบความ
สำเร็จอยู่ท่ีกรุงเทพฯ

เธอเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนในหมู่บ้าน และมีชีวิต
ท่ีทุกคนใฝ่ฝัน

§Ñé¹©Ñ¹¨ÐºÍ¡
·Ò§¹Ñé¹ãËŒÇ‹Ò　
©Ñ¹à»š¹¤¹　　
á¹Ð¹Ó§Ò¹　
ãËŒà¸ÍàÍ§

¨ÃÔ§
ËÃÍ
¨�Ð

àÍÒÅ‹Ð

àÊÃç¨

áÅŒÇ
¨ŒÐ

1
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©Ñ¹
ÍÂÒ¡ä»
¨ŒÐ

ถ้าเมย์เป็นคน
แนะนำให้ก็น่าจะ
ไม่มีปัญหาอะไร
ฉันตัดสินใจแล้ว

พวกค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นอย่าง

ค่าเดินทาง ค่านายหน้า 
ค่าประกันต่างๆ ก็ไปยืม
ญาติผู้ ใหญ่มาก่อน

ส่วนเร่ืองการ
ดำเนินการต่าง  ๆ
เมย์เป็นคน
ช่วยจัดการ
ให้ทั้งหมด

ฉันมีความหวัง
เช่นนั้นอยู่เต็ม

หัวใจ

©Ñ¹¨Ð
µÑé§ã̈
·Ó§Ò¹
à¡çºà§Ô¹
ãËŒ ä´Œ
àÂÍÐæ

©Ñ¹¨Ð
µÑé§ã̈
·Ó§Ò¹
à¡çºà§Ô¹
ãËŒ ä´Œ
àÂÍÐæ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¢Í§àÃÒ¨Ðä´Œ
ÁÕªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Ö é¹

¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¢Í§àÃÒ¨Ðä´Œ
ÁÕªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Ö é¹

¨Ðä´Œ«× éÍàÊ×éÍ¼ŒÒ
ÊÇÂæ

áÅŒÇ¡çÊ‹§¹ŒÍ§æàÃÕÂ¹
âÃ§àÃÕÂ¹´Õæ´ŒÇÂ

แต่ทว่า

¾Õè¨ŽÒ¨Ð¨Ò¡ºŒÒ¹àÃÒä»ä¡ÅàÅÂËÃÍ

äÇŒ¾Õè¨ÐÊ‹§¢Í§½Ò¡¹‹ÒÃÑ¡æ
ÁÒãËŒàÂÍÐæàÅÂ¹Ð

äÇŒ¾Õè¨ÐÊ‹§¢Í§½Ò¡¹‹ÒÃÑ¡æ
ÁÒãËŒàÂÍÐæàÅÂ¹Ð
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เจ้าของบ้านท่ี
ฉันถูกพามา
ทำงาน

พูดกับฉันว่า

à¸ÍÃÙŒ äËÁ 

Ç‹Ò¶Ù¡Ê‹§ÁÒ

·ÓÍÐäÃ

·Õè¹Õè?

µÑé§áµ‹ÇÑ¹¹Õé

à»š¹µŒ¹ä»

à¸ÍµŒÍ§ÍÂÙ‹·Õè¹Õè

à¾×èÍ¢ÒÂµÑÇáÅ¡à§Ô¹

       Á 

  

äÁ‹¨ÃÔ§

¤Ø³¾Ù´àÃ×èÍ§

ÍÐäÃ¹‹Ð

       Á 

  

äÁ‹¨ÃÔ§

¤Ø³¾Ù´àÃ×èÍ§

ÍÐäÃ¹‹Ð

¡çàÁÂ�ºÍ¡Ç‹Ò¶ŒÒÁÒ
·Õè¹Õè¨ÐÁÕ§Ò¹

ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃãËŒ·Ó
¹Õè¹Ò

à¸Í¶Ù¡áÁ‹¤¹

ª×èÍàÁÂ�¹Ñè¹

ËÅÍ¡ÁÒ¢ÒÂ

áÅŒÇÅ‹Ð

äÁ‹¹Ð µŒÍ§à»š¹àÃ×èÍ§à¢ŒÒã̈ ¼Ô´á¹‹æ
Ë¹ÙäÁ‹ ä´Œ¨ÐÁÒ·ÓÍÐäÃáºº¹Ñé¹

¢ÍÃŒÍ§Å‹Ð¤‹Ð
»Å‹ÍÂË¹Ùä»
à¶ÍÐ¹Ð¤Ð

äÁ‹ÁÕÍÐäÃ
áºº¹Ñé¹

ËÃÍ¡¹ÐÂÐ
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พวกเราถูกชวย
พวกเราถูกชวย

á¤‹á¡ÁÒÍÂÙ ‹
·Õ è¹Õ è¡çà·‹Ò¡Ñº

á¡à»š¹Ë¹Õé
¾Ç¡©Ñ¹Ë¹Öè§
áÊ¹ºÒ·áÅŒÇ

¤Ô´Ç‹Ò¨ÐËÒ
à§Ô¹ÁÒ¤×¹

ÂÑ§ä§ËÃÍ¿Ð

à¸Í¹‹Ð
¹Í¡¨Ò¡¢ÒÂµÑÇ

ÍÂÙ‹·Õè¹Õè¡çäÁ‹ÁÕ§Ò¹Í×è¹

ãËŒ·ÓáÅŒÇÅ‹Ð¹Ð

ÍÂ‹Ò§à¸Í¹‹Ð 

·ÓÍÂ‹Ò§Í×è¹à»š¹´ŒÇÂ  

ËÃ×Íä§ÂÐ

»ƒœ¡

»‡Òº

ËÁÑº
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äÁ‹

äÁ‹¹Ð

ª‹ÇÂ

´ŒÇÂ

äÁ‹¹Ð
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ส่ิงท่ีรออยู่
คือนรกชัดๆ

ท่ีน่ี มีเด็กผู้หญิงคนอ่ืน
ท่ีถูกหลอกมาแบบเดียว
กับฉันอยู่มากมาย
ถูกขังในห้องท่ีมีกุญแจ
ล็อคจากด้านนอก

พวกเราถูกบังคับ
ให้ทำงานทุกวัน
โดยไม่มีวันหยุด

ท้ังค่าเส้ือผ้า
ค่าห้อง ค่ากินอยู่
ค่านายหน้า
แนะนำแขก

ในแต่ละวันค่าใช้จ่าย
ต่างๆ น้ีกลายเป็น
หน้ีสินท่ีพอกพูนข้ึน
เร่ือยๆ ราวกับดิน
พอกหางหมู

ถ้าคิดจะ
ปฎิเสธงาน
หรือคิดหนี
ก็จะถูกทำร้าย
ร่างกาย

จะต้องเจอกับ
ชะตาอัน
เลวร้าย
ยิ่งกว่าเดิม
เสียอีก
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µÑÇ©Ñ¹
.
.
.

¤×Í

ÍÐäÃ

¡Ñ¹¹Ð

¤×Í

ÍÐäÃ

¡Ñ¹¹Ð

¶Ù¡

àËÂÕÂº

ÂèÓ«éÓæ
¨¹¡Ç‹Ò
¨Ðáµ¡
à»š¹

àÊÕèÂ§æ
.
.
.

ÂÑ§¡Ñº¢ÂÐàÅÂ

แสงดาวที ่ปลายฟ�า

แสงดาวที ่ปลายฟ�า
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พวกเราถูก
ช่วย

ออกมา
..............

พวกเราถูก
ช่วย

ออกมา
..............

ÇÑ¹¹Ö§
µŒÍ§

ÃÑºá¢¡
¡Õè¤¹
ËÃÍ

ËÒ
à§Ô¹
 ä´Œ
à·‹Ò
äËÃ‹
áÅŒÇ
Å‹Ð

อย่างไร 
ก็ตาม...

ÍÂÒ¡
ä´Œ
à§Ô¹
ÊÔ¹Ð

·ÓäÁäÁ‹

Ë¹Õ ä»Å‹Ð

และแล้ววันหนึ่ง
ตำรวจก็บุก
เข้ามาตรวจค้น

48



ทั้งๆที่
คิดว่า
มีคน
มา
ช่วย
แล้ว
แท้ๆ

ทั้งๆที่
คิดว่า
มีคน
มา
ช่วย
แล้ว
แท้ๆ

ÍÐäÃ
à¹ÕèÂ
ÍÐäÃ
à¹ÕèÂ

à¢ÒÇ‹Ò¡Ñ¹Ç‹Òà»š¹¾Ç¡·Õè
à¢ŒÒÁÒ·Ó§Ò¹ÃÑºá¢¡

¼ÙŒªÒÂã¹àÁ×Í§
à¾×èÍËÒà§Ô¹¹‹Ð

à¢ÒÇ‹Ò¡Ñ¹Ç‹Òà»š¹¾Ç¡·Õè
à¢ŒÒÁÒ·Ó§Ò¹ÃÑºá¢¡

¼ÙŒªÒÂã¹àÁ×Í§
à¾×èÍËÒà§Ô¹¹‹Ð

¤§¨Ð
ÍÂÒ¡
ä´Œ
à§Ô¹
ÁÒ¡

¤§¨Ð
ÍÂÒ¡
ä´Œ
à§Ô¹
ÁÒ¡

¶ŒÒ¾‹ÍáÁ‹ÃÙŒ
¨ÐàÍÒË¹ŒÒ
ä»äÇŒ·Õè
äË¹

¶ŒÒ¾‹ÍáÁ‹ÃÙŒ
¨ÐàÍÒË¹ŒÒ
ä»äÇŒ·Õè
äË¹

´Ù
äÁ‹ ä´Œ
àÅÂ
¹Ð

à¹ÕèÂ

´Ù
äÁ‹ ä´Œ
àÅÂ
¹Ð

à¹ÕèÂ

หลังจากน้ัน
ฉันก็ถูกส่ง

ไปยังสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์

ËÅÑ§¨Ò¡¹Õé¨Ð
àÍÒÂÑ§ä§µ‹ÍÅ‹Ð 9



ËÁÒÂÈÒÅ
ÁÒ¶Ö§áÅŒÇ 
¡ÒÃ
ÊÍºÊÇ¹
¡ÓÅÑ§¨ÐàÃÔèÁ
¢Öé¹áÅŒÇ¹Ð

¤×Í....
áÅŒÇ¡ç

à¾×èÍäÁ‹ãËŒÁÕã¤Ã

µŒÍ§µ¡à»š¹

¼ÙŒàÊÕÂËÒÂÍÕ¡

µŒÍ§
ÃÑºá¢¡
ÇÑ¹ÅÐ¡Õè
¤¹¾Õè

¨ŽÒ

. . . äÁ‹

äÁ‹àÍÒ

àÃ×èÍ§
áºº¹Õé
¨ÐãËŒ
¤¹Í×è¹ÃÙŒ
 ä´ŒÂÑ§ä§

·Ó

ÂÑ§

ä§

´Õ

 ·Ð

·Ó

ª‹ÇÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§·Ñé§ËÁ´·Õè

à¡Ố ¢Öé¹¡Ñº

à¸Íâ´ÂÅÐàÍÕÂ´

µ‹ÍË¹ŒÒÈÒÅ Œ́ÇÂ¹Ð

410



©Ñ¹
¨Ð
ãªŒ

ªÕÇÔµ 
µ‹Íä»
ÂÑ§ä§´Õ

©Ñ¹
¨Ð
ãªŒ

ªÕÇÔµ 
µ‹Íä»
ÂÑ§ä§´Õ

Ë¹Õé¡ŒÍ¹âµ·ÕèÂÑ§
¤ŒÒ§ÍÂÙ‹

¨ÐÊÙŒË¹ŒÒ¾‹ÍáÁ‹
ÂÑ§ä§

áÅŒÇ§Ò¹
ËÅÑ§¨Ò¡¹ÕéÅ‹Ð

áÅŒÇ©Ñ¹Å‹Ð

Ë¹Õé¡ŒÍ¹âµ·ÕèÂÑ§
¤ŒÒ§ÍÂÙ‹

¨ÐÊÙŒË¹ŒÒ¾‹ÍáÁ‹
ÂÑ§ä§

áÅŒÇ§Ò¹
ËÅÑ§¨Ò¡¹ÕéÅ‹Ð

áÅŒÇ©Ñ¹Å‹Ð

äÁ‹à»š¹äÃ¹Ð¨�ÐäÁ‹à»š¹äÃ¹Ð¨�Ð

ÊÑè¹

ÊÑè¹

ÊÑè¹

ÊÑè¹

ÊÑè¹

ÊÑè¹
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¾Ç¡¤¹Í×è¹æ

·Õè äÁ‹ ä´Œà¨Í

àÃ×èÍ§¹Õé¡ÑºµÑÇàÍ§　

äÁ‹ ä´ŒÁÍ§ÊÔè§·Õè
à¡Ô´¢Öé¹ã¹

ÁØÁÁÍ§¢Í§
¼ÙŒàÊÕÂËÒÂ

ÊØ´·ŒÒÂ¡ç¾Ò¡Ñ¹

¾Ù´¶Ö§áµ‹

¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´

¢Í§¼ÙŒàÊÕÂËÒÂ

«Öè§àËÁ×Í¹à»š¹

ËÅÑ§ 
 ¨Ò¡¹Õé

¡ç¤‹ÍÂæ¡ç¤‹ÍÂæ

µÑé§Ê µÔ

¤Ô´ÍÂ‹Ò§
ÃÍº¤Íº

¹Ð

¡ÒÃ«éÓàµÔÁ

¼ÙŒàÊÕÂËÒÂãËŒ

¨¹ÁØÁâ´ÂäÁ‹ÃÙŒµÑÇ
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¾Ç¡àÃÒµŒÍ§ãªŒ

¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ãËŒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ 

¾Ç¡àÃÒ à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè·ÕèÊ¶Ò¹

¤ØŒÁ¤ÃÍ§µ‹Ò§¡ç¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ÙáÅ à¤ÕÂ§¢ŒÒ§¼ÙŒ·Õè

ä´ŒÃÑººÒ´á¼Å·Ò§ã̈ ÍÂÙ‹

àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

ÅÍ§·Ó´Ù¹Ð

การดูแลรักษาการดูแลรักษา

ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษา

และให้
การศึกษา

ฝึกฝนการ
แสดง

ความรู้สึก
ออกมา

เป็นคำพูด 

แสงจันทร�ที่ปลายฟ�า

แสงดาวที ่ปลายฟ�า
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à¡‹§ÁÒ¡

 àÅÂ¹Ð¨�Ð

ท่ีสถาน
คุ้มครอง
ท่ีสถาน
คุ้มครอง

มีเด็กน้อย
วัย12 ปี
อยู่ด้วย

มีเด็กน้อย
วัย12 ปี
อยู่ด้วย

¢Íº¤Ø³
ÁÒ¡æ

¹Ð¨�Ð ¾Õè¨ŽÒ

¾Ç¡àÃÒ
ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÖ¡áÅÐ

ÊÑÁ¼ÑÊä´Œ ¶Ö§
¤ÇÒÁà¨çº»Ç´

¡çà¾ÃÒÐàÃÒ
à»š¹Á¹ØÉÂ�
ÂÑ§ä§Å‹Ð
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µÑÇ©Ñ¹
¹‹Ð

äÁ‹ä´ŒÃÙŒàÃ×èÍ§ÍÐäÃ

          ¹Õèæ

ÅÙ¡à¨� ä¡‹¹‹Ð

àËç¹Ç‹ÒµÍ¹¹Õé
¡ÓÅÑ§¢Öé¹âÃ§  
  ¢Öé¹ÈÒÅÍÂÙ‹¹Ð

          ¹Õèæ

ÅÙ¡à¨� ä¡‹¹‹Ð

àËç¹Ç‹ÒµÍ¹¹Õé
¡ÓÅÑ§¢Öé¹âÃ§  
  ¢Öé¹ÈÒÅÍÂÙ‹¹Ð

·ÕèÇ‹Òä»
¢ÒÂµÑÇ
ã¹àÁ×Í§
¹‹ÐËÃÍ

·ÕèÇ‹Òä»
¢ÒÂµÑÇ
ã¹àÁ×Í§
¹‹ÐËÃÍ

ÂÑ§¨Ð¿‡Í§ÃŒÍ§
¤Ø³àÁÂ�·ÕèÍØµÊ‹ÒË�

á¹Ð¹Ó§Ò¹
ãËŒ´ŒÇÂ¹Ð

ÂÑ§¨Ð¿‡Í§ÃŒÍ§
¤Ø³àÁÂ�·ÕèÍØµÊ‹ÒË�

á¹Ð¹Ó§Ò¹
ãËŒ´ŒÇÂ¹Ð

¤§ËÒ·Ò§ãªŒË¹Õé
äÁ‹ ä´ŒÅ‹ÐÊÔ ·Óä»

à¾×èÍà§Ô¹ãª‹   äËÁÅ‹Ð

¤§ËÒ·Ò§ãªŒË¹Õé
äÁ‹ ä´ŒÅ‹ÐÊÔ ·Óä»

à¾×èÍà§Ô¹ãª‹   äËÁÅ‹Ð

·ÃÁÒ¹
àËÅ×Íà¡Ô¹

âÅ¡ÀÒÂ¹Í¡
Ê¶Ò¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§
ª‹Ò§âË´ÃŒÒÂàËÅ×Íà¡Ô¹

âÅ¡ÀÒÂ¹Í¡
Ê¶Ò¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§
ª‹Ò§âË´ÃŒÒÂàËÅ×Íà¡Ô¹
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áµ‹Ç‹Ò¹Ð

©Ñ¹¨ÐäÁ‹ÂÍÁÍÂÙ‹ ã¹°Ò¹Ð
¼ÙŒàÊÕÂËÒÂµÅÍ´ä»ËÃÍ¡

ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ

ãËŒµÑÇàÍ§

ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ

ãËŒµÑÇàÍ§

¶Ö§áÁŒ¨ÐÍ‹Í¹áÍ

áµ‹©Ñ¹¨ÐËÒÍÒÇØ¸ÁÒ

»¡»‡Í§µÑÇàÍ§ãËŒä´Œ

¶Ö§áÁŒ¨ÐÍ‹Í¹áÍ

áµ‹©Ñ¹¨ÐËÒÍÒÇØ¸ÁÒ

»¡»‡Í§µÑÇàÍ§ãËŒä´Œ

©Ñ¹¨Ð

ÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ

ÍÕ¡¤ÃÑé§

©Ñ¹¨Ð

ÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ
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ในแต่ละปีมีผู้เสียหายราว 100,000 คน ถูกล่อลวง
ให้กลายเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากความต้องการช่วยเหลือครอบครัว เช่น
การค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงาน และการค้า
อวัยวะ เป็นต้น โดย 70% ของผู้เสียหายเป็นผู้หญิง
และเด็ก (2 ใน 3 เป็นเด็กผู้หญิง) คนเหล่าน้ีต้อง
แบกรับหน้ีสินท่ีไม่ว่าจะทํางานเท่าไหร่ก็
ไม่สามารถใช้คืนได้หมด ถูกกักขังไม่ให้หนี
ออกมาได้ง่าย ๆ  อีกท้ังถูกปฏิบัติราวกับทาส ท้ัง
การใช้ความรุนแรงในชีวิตประจําวันและการใช้
ความรุนแรงทางเพศ

JICA ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการ
ดําเนินชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา
ในหลากหลายรูปแบบ ซึง่ในส่วนของการค้ามนุษย์ ก็มี
การสนับสนุนอยู่หลายด้าน ท้ังด้านการป้องกันไม่ให้ตก
เป็นเหย่ือ ด้านการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย รวมถงึด้าน
การส่งเสริมให้ผู้เสียหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
ได้อีกคร้ัง การให้ความช่วยเหลือเหย่ือความรุนแรงใน
ครอบครัวญ่ีปุ่นน้ันจะเน้น "ให้ความสําคัญกับผู้เสียหาย
เป็นหลัก" เจ้าหน้าท่ีคนไทยในสถานบําบัดท่ีเห็นใน
มังงะได้เข้าร่วมอบรมท่ีญ่ีปุ่น และเรียนรู้วิธีเข้าถงึผู้เสียหาย
ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่ามังงะเร่ืองน้ีจะทําให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สกึใดๆ
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความ
หวาดกลัว ความโกรธ 
หรือความเศร้า อยากให้
ผู้คนท่ัวโลกไม่เพิกเฉย
และได้รับรู้ว่ายังมีมนุษย์
เช่นเดียวกับเราถูกปฏิบัติ
ราวกับทาสอยู่

ผู้เขียน โอซากิ อิระ 
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ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศท่ีใกล้กับประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ันมีปัญหา
การค้ามนุษย์ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การค้าประเวณี และการค้าอวัยวะ เป็นต้น ซ่ึงยังคง
เป็นปัญหาร้ายแรงจนถึงทุกวันน้ี

JICA เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับคุณ Ozaki Ira ศิลปินนักวาดมังงะเด็กผู้หญิง
ช่ือดังท่ีมีผลงานอย่าง “Shinya no Dame Koi Zukan” มาเป็นผู้วาดมังงะเล่มน้ี

(หมายเหตุ) มังงะเร่ืองน้ีถูกตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนเด็กผู้หญิง “Sister of Petit Comic”
               และได้เผยแพร่เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2020

(หมายเหตุ) เร่ืองราวน้ีเขียนข้ึนจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและความร่วมมือทางวิชาการ
               ของ JICA ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า
               มนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” 
               ตัวละครหญิงท่ีปรากฏในเร่ืองเป็นเพียงตัวละครท่ีสมมติข้ึน


