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EDUCATION IN THE HILLS — A PROJECT 
OF ICARE THAILAND FOUNDATION

Of the more than 900,000 indigenous people 
scattered throughout Thailand, most are located 
in mountainous parts of the north. As part of 
iCare Thailand Foundation’s aim to provide 
opportunities for education for children who 
don’t have opportunities for education, we 
have set up dormitories at eleven locations 
throughout northern Thailand, enabling 
hundreds of children to obtain schooling that 
otherwise would not have the opportunity. 

การศึกษาบนเนินเขา – โครงการหนึ่งของ
มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย

ในจำานวนชนพื้นเมืองกว่า 900,000 คน ที่
กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ตามเทือกเขาในภาคเหนือ เป้าหมายหนึ่งของมูลนิธิ
ไอแคร์ ประเทศไทยคือ มอบการศึกษาให้แก่เด็กๆ 
ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา เราได้จัดตั้งหอพัก
นักเรียนขึ้นสิบเอ็ดแห่ง ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย 
เพื่อให้เด็กหลายร้อยคนมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน 
หาไม่แล้วก็คงไม่มีโอกาส



This December we decided to focus on another 
group of children: those who are not residents 
of the dormitories, but still have to travel 
between 6-18 km everyday to get to school. 

In order to alleviate their hardship, a bicycle 
sponsorship program was envisioned: each child 
who received a bicycle would cut their travel 
time down by two thirds. Through the generosity 
of kind hearted sponsors this Christmas, 
100 bicycles were donated to four schools in 
Wiengpa Ba Bao District of Chiang Rai. 

ในเดือนธันวาคม เราตัดสินใจมุ่งเน้นที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่ง 
ผู้ซึ่งไม่ได้พักอาศัยที่หอพักนักเรียน ทว่ายังคงต้อง
เดินทางไกล 6-18 กิโลเมตร ทุกวัน เพื่อมาโรงเรียน

เพื่อบรรเทาความยากลำาบากนี้ จึงเกิดโปรแกรมการ
อุปถัมภ์รถจักรยานขึ้นมา เพื่อช่วยให้เป็นไปได้ที่เด็ก
แต่ละคนผู้ได้รับมอบจักรยาน ประหยัดเวลา โดยปั่น
จักรยานมาโรงเรียน ซึ่งตัดเวลาลงสองในสามของ
การเดินทาง ด้วยความเอื้อเฟื้อจากผู้อุปถัมภ์ที่มีน้ำาใจ 
คริสต์มาสครั้งนี้ มีจักรยาน 100 คัน บริจาคให้แก่เด็กๆ 
จาก 4 โรงเรียน ในอำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย





These sturdy 15-speed mountain bikes have 
changed the lives of the children, giving them 
back on average an hour a day. Their grades 
are improving, they have the chance to spend 
more time with their families, and they can 
enjoy their childhood more fully. 

In partnering with a local technical college, 
repairs and maintenance are taught to the 
children, along with a sense of responsibility in 
learning to care about their belongings. Each 
bike has had a profound impact, so thank you 
for helping to make it happen. 

จักรยานเสือภูเขาที่แข็งแรง พร้อมเกียร์ 15 สปีด ได้
เปลี่ยนชีวิตเด็กๆ ช่วยให้ประหยัดเวลาโดยเฉลี่ยหนึ่ง
ชั่วโมง จากที่เคยเดินมาโรงเรียน ช่วยให้เรียนได้ดีขึ้น 
มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น และได้ชื่นชมวัยเด็กอย่าง
เต็มที่

วิทยาลัยเทคนิคในท้องที่ ร่วมอาสามาสอนเด็กๆ ให้
รู้จักซ่อมแซมดูแลจักรยาน ควบคู่กับการมีความรับผิด
ชอบในการเรียนรู้ที่จะดูแลทรัพย์สิ่งของของตน รถ
จักรยานแต่ละคันส่งผลมหาศาลในชีวิตเด็กแต่ละคน 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความอุปถัมภ์ครั้งนี้


