
Education and Outreach Coordinator
Bring The Elephant Home
For a world where elephants and people can thrive

Organization: Foundation Bring The Elephant Home
Date vacancy: 10/05/2022
Contract: 3 months: 10/5/2022-10/08/2022 (Opportunity to extend)
Level: Coordinator / administrator
Based in: Remote. Events located in Ruam Thai, Prachuap Khiri Khan.
Working hours: Full time

Introduction Bring The Elephant Home

The Asian elephant, a keystone species, is threatened with extinction as deforestation has destroyed
much of its habitat, food supply and migration routes. To survive, elephants often search for food and
water outside of protected areas, resulting in conflicts between elephants and people. Over the last three
generations, a population decline of at least 50% has been estimated with a current population of less
than 40,000 wild Asian elephants.

Bring The Elephant Home’s mission is to ensure the wellbeing and survival of elephants, contribute to
socio-ecological resilience, and work towards a world in which people and elephants can thrive. Our
community-based conservation strategy, developed over more than a decade, integrates the diverse
values of elephants and implements solutions that provide mutually beneficial outcomes for people,
elephants and the environment. Our projects are inclusive and promote shared decision-making,
ownership, sustainability, equality, pride, and partnerships. We believe that when local people take
ownership of conservation efforts, lasting positive change will happen.

Conservation Action

Bring The Elephant Home works with local people to implement community-based solutions that make
human-elephant coexistence possible. To complete this important conservation work, we engage a broad
range of stakeholders, including students, volunteers, travelers, corporate partners, and more. We see
that when local people host conservation action events, they not only get economic benefits through
alternative livelihood work, but also experience social benefits through these experiential education
programs. As Covid-19 restrictions ease, Bring The Elephant Home seeks to connect our conservation
action and experiential education events with a broader network.

Your role

Are you passionate about wildlife conservation, community development, and outdoor education? You
might be the perfect candidate for the role of Education and Outreach Coordinator at Bring The Elephant
Home!

This full-time position requires a Thai candidate, who is able to travel to Kui Buri, Prachuap Khiri Khan to
host activities and events with our community partners in Ruam Thai village. Candidates interested in
outdoor education, wildlife conservation, event planning, and community development are especially



encouraged to apply. Knowledge of the challenges of human-wildlife conflicts is prefered but can be
developed on the job.

This position will involve a diverse and exciting range of activities, including:

● Working with international schools, companies, and travel organizations to plan and host
conservation action events in Ruam Thai village, Prachuap Khiri Khan in collaboration with
community leaders at the project site.

● Supporting alternative livelihood initiatives by connecting event participants to local activities such
as local product making, regenerative farming, habitat restoration, and more.

● Maximizing the educational impact of Bring The Elephant Home’s events by using the pillars of
outdoor education to teach event participants about wildlife conservation.

● Clearly communicate activity details and times with local partners and multi-level stakeholders to
ensure events run smoothly and foster enjoyable collaborations in the community.

● Create and manage event budgets, timelines, and complete administrative tasks required to run
events.

● Seek out and contact new partners and participants, such as travel companies, international
schools, corporate partners to raise awareness about our conservation action events and develop
catered programs for field trips, tours or corporate social responsibility (CSR) events.

● Develop new programs, and continue engaging with past participants so as to maintain a strong
network of Bring The Elephant Home supporters.

Your qualifications

● Undergraduate qualifications in a related discipline (community development, environmental
education, social marketing, community-based tourism, event planning, ecotourism, or another
relevant field)

● Experience in engaging local people and managing relationships with multi-level stakeholders.
● Management and coordination skills, including the ability to plan and meet deadlines, create

budgets and timelines, etc.
● Thai nationality
● Hold a valid Thai driver’s license.
● Excellent verbal and written proficiency in Thai and English
● Strong communication skills, including public speaking in Thai and English.
● Basic proficiency in Google Docs, Sheets, Slides and/or equivalent programs.
● Flexible attitude with creativity and initiative to create, develop their own projects that meet the

needs of the overall mission.
● A passion for nature, conservation and spending time outdoors.

Compensation
● Transport costs for travel to Prachuap Khiri Khan provided
● Housing in Prachuap Khiri Khan (provided during working hours)
● Monthly salary is 20,000
● There may be potential for future work after successful completion of this 3-month contract

Applications

Please send a cover letter and your current CV including two references before May 6, 2022.



Send your application to:  support@bteh.org

More information: www.bring-the-elephant-home.org

Bring The Elephant Home is an equal opportunity employer. We value diversity, inclusion, and equality.
We celebrate the range of diversity, culture, and unique differences within our organization and network.
We embrace inclusiveness by encouraging everyone to share their ideas, opinions and knowledge, and
we welcome diversity at all levels. Furthermore, we believe that inclusion enables out-of-the-box
solutions, makes sustainable growth possible, increases resilience, and is essential to creating a just and
more sustainable world.
Bring The Elephant Home is officially registered as a non-profit organization in Thailand.

http://www.bring-the-elephant-home.org/


ผูจ้ดัการทรพัยากรชุมชน
มลูนธิ ิพาชา้งกลบับา้น
เพื�อโลกที�ชา้งและมนุษยส์ามารถอยูร่ว่มกนัได ้

องคก์ร: มลูนธิ ิพาชา้งกลบับา้น
ระยะเวลารับสมคัร: 01/05/2022 - 01/11/2022
ระยะเวลาสญัญา: พนักงานประจํา, 6 เดอืน
ระดบั: การจัดการโครงการ, เงนิเดอืนเทยีบเทา่เจา้หนา้ที� NGO
ระดบัสงูในประเทศไทย
สถานที�ทํางาน: ทํางานทางไกล/ออนไลน:์ 3 อาทติย/์เดอืน, ประจําไซ
ตง์านที�หมูบ่า้นรวมไทย: 1 อาทติย/์เดอืน
ชั�วโมงทํางาน: เต็มเวลา, วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์อาจมกีารทํางานลว่งเวลา
หรอืทํางานในวนัหยดุประจําสปัดาหบ์า้ง

แนะนํามลูนธิพิาชา้งกลบับา้น

ปัจจบุนั ชา้งเอเชยีซึ�งเป็นสตัวส์ายพันธุสํ์าคญั กําลงัถกูคมุคามและเสี�ยงตอ่การสญู
พันธุจ์ากการตดัไมทํ้าลายป่าซึ�งไดทํ้าลายที�อยูอ่าศยั, แหลง่อาหาร, และเสน้ทาง
อพยพ เพื�อความอยูร่อด ชา้งมกัจะออกมาหาอาหารและแหลง่นํ�านอกพื�นที�คุม้ครอง
สง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัชา้งป่า ในชว่งสามชั�วอายคุนที�ผา่นมา
ประมาณการไดว้า่ประชากรของชา้งป่าไดล้ดลงกวา่ 50% โดยปัจจบุนัจํานวนของชา้ง
ป่าทั�วเอเชยีนั�นมนีอ้ยกวา่ 40,000 ตวั

พันธกจิของมลูนธิพิาชา้งกลบับา้น คอืการทําใหแ้น่ใจวา่ชา้งป่าจะมคีวามเป็นอยูท่ี�ดี
และสามารถอยูร่อดได ้ ซึ�งจะนําไปสูค่วามยดืหยุน่ทางสงัคมและนเิวศวทิยา และมุง่สู่
โลกที�คนและชา้งป่าสามารถอยูร่ว่มกนัได ้ กลยทุธก์ารอนุรักษ์ที�องิกบัชมุชนของเรา
ไดพั้ฒนามานานกวา่ทศวรรษ โดยผสมผสานคณุคา่อนัหลากหลายของชา้งป่า และ
เริ�มดําเนนิการหาทางออกที�เป็นประโยชนร์ว่มกนัทั �งกบัคน, ชา้งป่า, และสิ�งแวดลอ้ม
โครงการของเราสง่เสรมิและแบง่ปันการตดัสนิใจ, ความเป็นเจา้ของ, ความยั�งยนื,



ความเทา่เทยีม, ความภาคภมูใิจ, และความรว่มมอืกนั เราเชื�อมั�นวา่เมื�อคนในทอ้งถิ�น
เป็นเจา้ของความพยายามในการอนุรักษ์ดว้ยตนเอง การเปลี�ยนแปลงเชงิบวกอยา่ง
ยั�งยนืจะเกดิขึ�น

โครงการตม้ยํา

โครงการตม้ยํา (เริ�มดําเนนิการในเดอืนสงิหาคม ปี 2563) สง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัของ
คนและชา้งป่า ในพื�นที�ใกลก้บัอทุยานแหง่ชาตกิยุบรุี ประเทศไทย โดยสนับสนุนให ้
เกษตรกรเพาะปลกูพชืผลที�ชา้งไมช่อบ เชน่ พรกิ, ตะไคร,้ ขา่, มะนาว, มะกรดู, และ
พชืที�มกีลิ�นหอมอื�นๆ โครงการนี�จะชว่ยกระจายการทํามาหากนิของคนในชนบท ซึ�ง
มคีวามสําคญัอยา่งมากเนื�องจากสถานการณโ์รคระบาด โควดิ-19 สง่ผลกระทบอยา่ง
รนุแรงตอ่รายไดท้ี�เกดิจากการทอ่งเที�ยวเชงินเิวศในพื�นที� เกษตรกรสามารถเกบ็เกี�ยว
ผลผลติจากพชืทางเลอืกเหลา่นี� จากนั�นจงึสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ฮนดเ์มด และ
เตรยีมสนิคา้ลงในบรรจภุณัฑท์ี�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม จากนั�นจําหน่ายผา่นรา้นคา้
ปลกีในประเทศ รวมถงึลกูคา้ออนไลนจ์ากแพลตฟอรม์อ-ีคอมเมริซ์ของเรา
(https://elephantandco.org/)

ซึ�งในขั �นตอนถดัไป เราจะรวมเกษตรกรไทยใหเ้ขา้รว่มในโครงการนี�มากขึ�น เราจงึ
กําลงัมองหาผูจั้ดการทรัพยากรชมุชนที�มคีวามกระตอืรอืรน้และทุม่เท

บทบาทของคณุ

คณุมพีรสวรรคใ์นการสรา้งการเปลี�ยนแปลงเชงิบวกและหลงใหลในงานอนุรักษ์โดย
ชมุชนหรอืไม?่ ถา้ใช่ คณุอาจเป็นบคุคลที�เรากําลงัตามหาเพื�อเขา้รว่มกบัเราในฐานะ
ผูจั้ดการทรัพยากรชมุชนของมลูนธิพิาชา้งกลบับา้น

สําหรับงานนี�เราตอ้งการผูส้มคัรสญัชาตไิทย ผูซ้ ึ�งอาศยัอยูห่รอืไมม่ปัีญหาในการ
เดนิทางไปประจําที�จังหวดัประจวบครีขีนัธเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึ�งอาทติยต์อ่เดอืน
เรากําลงัมองหาผูส้มคัรที�เปี�ยมไปดว้ยแรงบนัดาลใจและความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค์ รวม
ทั �งความหลงใหลในการทํางานรว่มกบัชมุชนทอ้งถิ�น ผูส้มคัรที�มปีระวตัหิรอื
ประสบการณทํ์างานในดา้นตา่งๆ เชน่ งานอนุรักษ์ (กบัชมุชน), เกษตรอนิทรยี,์ หรอื
กจิการเพื�อสงัคม, ผูป้ระกอบการเพื�อสงัคมอยา่งยั�งยนืหรอืเศรษฐศาสตรส์ ิ�งแวดลอ้ม,
หรอืการพัฒนาชมุชน จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ ความรูท้างดา้นความทา้ทาย

https://www.youtube.com/watch?v=AhyGjkI559Q&t=4s&ab_channel=OurBetterWorld


ของความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยแ์ละสตัวป่์ากเ็ป็นอกีหนึ�งคณุสมบตัทิี�เราตอ้งการ แต่
สิ�งเหลา่นี�สามารถพัฒนาไดจ้ากการทํางาน

ตําแหน่งนี�จะเกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมที�หลากหลายและน่าตื�นเตน้ รวมถงึ:

● ทํางานรว่มกบัชมุชนทอ้งถิ�น, มลูนธิพิาชา้งกลบับา้น, และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อพัฒนารปูแบบกจิการเพื�อสงัคมที�สง่เสรมิคนในทอ้งถิ�น
และสรา้งความมั�นใจถงึการกระจายผลกําไรที�ยตุธิรรม รวมถงึสง่เสรมิการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งยั�งยนืในอนาคต

● พัฒนาความรว่มมอืกบัองคก์ร, รัฐบาล, มหาวทิยาลยั, และบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความสําเร็จของโครงการ

● ทํางานรว่มกบัทมีงานในพื�นที�ของหมูบ่า้นรวมไทย เพื�อขยายขอบเขตและผล
ของโครงการตม้ยํา

● จัดระเบยีบและอํานวยความสะดวกในการประชมุเชงิปฏบิตักิารของชมุชนและ
มุง่เนน้การสมัภาษณก์ลุม่ เพื�อรับขอ้มลูเชงิลกึของมมุมองในชมุชน และความ
คาดหวงัเกี�ยวกบัการทําเกษตรกรรมและการอนุรักษ์

● จัดการและประสานงานขั �นตอนการลงทะเบยีน รวมถงึสนับสนุนในเชงิปฏบิตั ิ
สําหรับเกษตรกรที�ตอ้งการเขา้รว่มโครงการ

● ชว่ยเหลอืในการพยายามเพิ�มผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของโครงการโดย
จัดหาตลาดที�มศีกัยภาพ เพื�อรองรับผลผลติทางการเกษตรรวมถงึพันธมติร
ทางธรุกจิ ยกตวัอยา่งเชน่ โรงแรม, สปา, รา้นอาหาร, และคาเฟ่ เพื�อหาชอ่ง
ทางจําหน่ายผลติภณัฑต์า่งๆจากชมุชน

● รายงานขอ้มลูการเงนิเพื�ออปัเดตตอ่ชมุชนในทอ้งถิ�นและทมีงานนานาชาตขิอง
มลูนธิพิาชา้งกลบับา้น, ฝึกอบรมผูป้ระสานงานในพื�นที�ถงึวธิกีารจัดทําและนํา
เสนอรายงานอปัเดต เพื�อเสรมิสรา้งทกัษะและความสามารถของชมุชนใน
ทอ้งถิ�น

● สื�อสารกบัผูท้ี�มสีว่นไดส้ว่นเสยีและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดเกี�ยวกบัความคบืหนา้
ของโครงการ

คณุสมบตัขิองคณุ



● มวีฒุกิารศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในสาขาที�เกี�ยวขอ้ง (การขายและการตลาด,
การจัดการทรัพยากรชมุชน, การพัฒนาชมุชน, การตลาดเพื�อสงัคม, การ
ทอ่งเที�ยวโดยชมุชน, งานสงัคมสงเคราะห,์ สงัคมศาสตร)์

● มปีระสบการณด์า้นงานอนุรักษ์, การพัฒนาชมุชน, การคา้ที�เป็นธรรม, หรอืการ
เกษตรแบบยั�งยนื

● มปีระสบการณด์า้นการจัดเตรยีมและอํานวยความสะดวกของการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารในชมุชนและการมสีว่นรว่มของคนในทอ้งถิ�น

● แสดงใหเ้ห็นถงึทกัษะการจัดการและทกัษะการสื�อสาร, รวมถงึความสามารถใน
การวางแผนและตรงตามกําหนดเวลา

● สญัชาตไิทย
● สามารถพดูและเขยีนภาษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี
● มทีกัษะดา้นการสื�อสารที�ด,ี รวมทั �งการพดูในที�สาธารณะและการสื�อสารโดย

ตรงกบัผูเ้กี�ยวขอ้งระดบัสงู ดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ
● มทีศันคตทิี�ยดืหยุน่และมคีวามรเิริ�มสรา้งสรรค์ เพื�อสรา้งและพัฒนาโครงการ

ของเราที�สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการในแงพั่นธกจิโดยรวม
● มใีบขบัขี�ของประเทศไทยที�ยงัไมห่มดอายุ
● มคีวามเชี�ยวชาญพื�นฐานในโปรแกรม Google Docs, Google Sheet, การทํา

สไลด ์และ/หรอื โปรแกรมอื�นๆที�เทยีบเทา่

การสมคัร

กรณุาสง่จดหมายสมคัรงาน, ประวตักิารศกึษาและประวตักิารทํางานของคณุใน
ปัจจบุนั, รวมถงึบคุคลอา้งองิสองคน กอ่นวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สง่ใบสมคัรของคณุมาที�:  support@bteh.org

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ: www.bring-the-elephant-home.org

มลูนธิพิาชา้งกลบับา้น เป็นผูจ้า้งงานที�ใหโ้อกาสอยา่งเทา่เทยีม เราเห็นคณุคา่ของ
ความหลากหลาย, การรวมเป็นหนึ�ง, และความเสมอภาค เราสรรเสรญิทกุความ

http://www.bring-the-elephant-home.org/


หลากหลายไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมและความแตกตา่งที�ไมเ่หมอืนใครในองคก์รและ
เครอืขา่ยของเรา เราโอบกอดการไมแ่บง่แยกดว้ยการสนับสนุนใหท้กุคนในองคก์ร
รว่มแบง่ปันไอเดยี, ความคดิเห็น, และความรู ้ เรายนิดตีอ้นรับความหลากหลายในทกุ
ระดบั นอกเหนอืจากนี� เรายงัเชื�อมั�นวา่การรวมเป็นหนึ�งจะทําใหเ้กดิการแกปั้ญหาแบบ
นอกกรอบและทําใหก้ารเตบิโตอยา่งยั�งยนืเป็นไปได,้ รวมถงึเพิ�มทกัษะความยดืหยุน่
ซึ�งมคีวามสําคญัอยา่งมากตอ่การสรา้งโลกที�ยั�งยนืและยตุธิรรมมากขึ�น

มลูนธิพิาชา้งกลบับา้น ไดรั้บการจดทะเบยีนอยา่งเป็นทางการในฐานะองคก์รที�ไม่
แสวงหาผลกําไรในประเทศไทย


