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 ค�าประกาศเกียรติคุณ
 นายสีหา มงคลแก้ว

 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 
 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 นายสีหา มงคลแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ ที่บ้านวังอ้อ ต�าบลหัวดอน 
อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายสี พวงจันทร์ และนางค�าละมุน บุญสมยา ส�าเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานภาพ สมรสกับนางนวลจันทร์ มงคลแก้ว มีบุตรี ๑ คน ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๖ หมู่ ๙ บ้านวังอ้อ ต�าบลหัว
ดอน อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 นายสหีา มงคลแก้ว เกดิและเตบิโตในสงัคมชนบท ท่ีมวีถิชีวีติซึง่ต้องดิน้รนต่อสูใ้นการด�ารงชวีติ 
การแสวงหารายได้ด้วยการ ที่ต้องตัดไม้เพื่อน�ามาแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีความจ�าเป็นอย่างอื่น 
จึงเป็นเรื่องปกติของคนในชุมชนชนบท แต่เมื่อนานเข้ากลับกลายเป็นการท�าให้ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
มีปริมาณลดลงจนย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนเองในที่สุด ดังกล่าวน้ีได้
ท�าให้ สีหา มงคลแก้ว ตระหนักถึงปัญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
รักษา ทรัพยากร ป่าไม้ของชุมชน ทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีในการให้ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของป่าหันมาร่วม
มอืในการสงวนรกัษาป่าไม้อย่างจรงิจัง ประการส�าคญัในการท�างานปกปักรกัษาป่าต้องอาศยัความร่วมมอื
จากชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของพืน้ที ่ท�าให้นายสหีา มงคลแก้ว ได้รบัรูแ้ละเข้าใจในวิถชีีวติและวฒันธรรมประเพณี
ของชมุชนอย่างลุม่ลกึ ดงักล่าวท�าให้เกิดการบรูณาการณ์และเกดิเป็นองค์ความรูอ้นัเป็นประโยชน์อย่างสงู
ยิ่งในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ส�าคัญของชาติ ผลจากการท�างานหนักอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจดังกล่าว 
ท�าให้ สามารถปกป้องทรัพยากรส�าคัญของชาติไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ , รางวัลป่าชุมชนดีเด่น 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ , รางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 นอกจากนีน้ายสหีา มงคลแก้ว ยงัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของทรพัยากรมนษุย์ผูเ้ป็นเจ้าของป่า
ชมุชน ในการทีจ่ะด�ารงรักษา ทรพัยากรป่าไม้ของชมุชนและประเทศชาตใิห้ด�ารงอยูไ่ด้อย่างถาวร ด้วยการ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ คน และ ชุมชน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 ประการส�าคญันายสหีา มงคลแก้ว ยงัได้น�าความรู้จากประสบการณ์ การท�างานไปเผยแพร่และ
ขยายผลให้แก่ ชุมชนและ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆในการที่จะรักษาทรัพยากรส�าคัญของชาติ 
  จึงนับได้ว่า นายสีหา มงคลแก้ว เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบวัฒนธรรมอย่างยิ่งในกา
รบูรณาการณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของประเทศ 
  ด้วยความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงาน เพื่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกส�าคัญของประเทศชาติและชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
  นายสีหา มงคลแก้ว จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายสีหา มงคลแก้ว

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม (นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล   นายสีหา มงคลแก้ว
 วัน เดือน ปี  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ภูมิล�าเนา  บ้านวังอ้อ ต�าบลหัวดอน อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี
  บิดาชื่อ  นายสี พวงจันทร์ 
 มารดาชื่อนาง  ค�าละมุน บุญสมยา 
  ส�าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี 
  สถานภาพ  สมรสกับนางนวลจันทร์ มงคลแก้ว มีบุตรี ๑ คน  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๔๖ หมู่ ๙ บ้านวังอ้อ ต�าบลหัวดอน อ�าเภอเขื่องใน 
   จังหวัดอุบลราชธานี 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๓๖๖๕๑๒๕
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๒๒ ปี
ประวัติการท�างาน 
 นายสีหา มงคลแก้ว ได้ตระหนักถึงปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากการท�าลายป่า และสภาพ
แวดล้อมของชุมชน โดยคนในชุมชนเอง จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาป่าไม้และทรัพยากร
ของชุมชน ทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีในการให้ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของป่าหันมาร่วมมือในการสงวน
รักษาป่าไม้อย่างจริงจัง และยังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของป่าไม้
ชุมชนในการท่ีจะด�ารงรักษา ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนและประเทศชาติให้ด�ารงอยู่ได้อย่างถาวร 
ด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ คน และ ชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน
 การที่ นายสีหา มงคลแก้ว เป็นผู ้สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทัง้การอนรัุกษ์และพฒันา เพือ่การใช้ประโยชน์จากคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ของป่าดงใหญ่ อ�าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ท�าให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  
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และระดับประเทศ ทางด้าน ต่างๆเช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
วถิชีมุชน ท�าให้ได้รับรางวลัเกียรตยิศทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบัภมูภิาค และระดับชาต ิโดยมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนหลายกิจกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ปรากฏการเผย
แพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น
 ๑. สารคดีงานวิจัย เรื่อง ท่องวังอ้อ ซับต�านานทุนชีวิต คน ป่า น�้า https://youtu.be/
Q๑mfjSWcj๒I
 ๒. เที่ยวป่าดงใหญ่ วังอ้อ https://youtu.be/Q๑mfjSWcj๒I
 ๓. ศาสตรพ์ระราชาบ้านวังอ้อ ต.หวัดอน อ.เขือ่งใน จ.อุบลราชธาน ีhttps://youtu.be/
aR๘HQYkHIQM  
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 ๑. ได้รับธงพระราชทาน พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นารถใน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 ๒. ได้รับรางวัล ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. เข็มพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 ๔. ธงพระราชทาน พทิกัษ์รกัษาป่าเพือ่รกัษาชวีติ สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
  ๕.ธง และเขม็พระราชทาน พิทกัษ์ป่าเพือ่รักษาชีวติ จากสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีิ
นารถ ใน โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๖. รางวัลป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
  ๗.รางวัลป่าชุมชนดีเด่น จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๘. รางวลัลกูโลกสเีขยีว รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ , รปูแบบการท่องเท่ียวเชงินเิวศน์ 
   ๙. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๑๐. รางวัลบุคคลดีเด่นระดับชาติ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๑. รางวัล ลูกโลกสีเขียว แห่งความยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๒. รางวัล เศรษฐกิจพอเพียงระดับยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๑๓. เข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๔.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
(นักอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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