
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(5), 2564 
ISSN 2651-0782 

 

วารสารวิทยาการส่ิงแวดล้อมไทย  
Thai Journal of Environmental Studies  

ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 5 2564  
Volume 4, Issue 5, 2021 

ISSN 2651-0782 
 

บรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประยรู วงศจ์นัทรา 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 

กองบรรณาธิการ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ภคัพงศ ์ ปวงสขุ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบลูย ์ลิม้มณี สมาคมศษิยเ์ก่าสิง่แวดลอ้มศกึษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุศกัดิ ์ ค าคง มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เนตรชนก จนัทรส์ว่าง มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
6. อาจารย ์ดร.ปิตณิชั ไศลบาท  มหาวทิยาลยันครพนม 
7. อาจารย ์ดร.พชัทชิา กุลสวุรรณ์  มหาวทิยาลยัมหดิล  
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณศกัดิพ์จิติร บญุเสรมิ   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จุไรรตัน์ คุรุโคตร  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.น ้าทพิย ์ค าแร ่  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พนสั โพธบิตั ิ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
12. อาจารย ์ดร.ฐติศิกัดิ ์ เวชกามา   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
13. อาจารย ์ดร.กุลธดิา ธรรมรตัน์   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
14. อาจารย ์ดร.ยุพเยาว ์ โตครี ี   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์
15. อาจารย ์ดร.ควนัเทยีน  วงศจ์นัทรา   วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม 
16. อาจารย ์ดร.วฒุศิกัดิ ์ บญุแน่น   มหาวทิยาลยัหาสารคาม 
17. พนัต ารวจโท ดร.เดช นิมติร    มลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา 

 
กองเลขานุการวารสาร 

 นายบรรจง  บุรนิประโคน   นายลขิติ  จนัทรแ์กว้ 
 นายสรุศกัดิ ์ แกว้งาม   นางสาวกรรณิกา  สขุงาม 

 นางสาวสภุารตัน์  อ่อนกอ้น   นางสาวอุไรวรรณ  พรายม ี     

 นางสาววลัล ี เลศิชยั   นางสาวปนดัดา ฤทธิส์ าแดง 

 นายธงชยั พรยุศร ี
 

 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2021 
ISSN 2651-0782 
 

ผูท้รงคณุวฒิุประจ าวารสาร 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ปรชีา  ประเทพา   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  ศภุดษิฐ ์  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั วรีะวฒันานนท ์  มหาวทิยาลยัปทุมธาน ี
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาล ี นาวานุเคราะห ์  มหาวทิยาลยันครพนม 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวลติ  ชกู าแพง  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท  เนืองเฉลมิ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สมครามชยั ลทีองด ี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์สหีานาม  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
9. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พฒันพงษ์  วนัจนัทกึ มหาวทิยาลยันครพนม 
10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ถนอม  ทาทอง  มหาวทิยาลยันครพนม 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีพล  แสงปัญญา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมสงวน  ปัสสาโก  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญตั ิ สาล ี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วริตั ิปานศลิา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อสง่เสรมิและเผยแพรง่านวชิาการวทิยาการสิง่แวดลอ้ม 
 
ขอบเขต การตีพิมพ ์ วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทยเป็นแหล่งตีพมิพเ์ผยแพร่งานวชิาการวทิยาการสิง่แวดล้อม 
อนัไดแ้ก่ ธรรมชาตศิกึษา วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม อนามยัสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ 
พลงังานทางเลอืก ทรพัยากรธรรมชาติ วศิวกรรมสิง่แวดล้อม มลพษิสิง่แวดล้อม ภูมสิารสนเทศสิง่แวดล้อม วนศาสตร์  
ปฐพศีาสตร์ การจดัการภยัพบิตัิ เคมสีิง่แวดล้อม ธรณีวทิยา สิง่แวดล้อมศกึษา เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม สงัคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จิตวิทยาสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมศลิปะและวฒันธรรม นวตักรรมพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มสรา้งสรรค์ นิเวศวทิยา นิเวศท่องเทีย่ว นิเวศเกษตร นิเวศการเมอืง นิเวศวฒันธรรม นันทนาการ
สิง่แวดลอ้ม การสือ่สารสิง่แวดลอ้ม การสอนสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาทีย่ ัง่ยนื สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม และ
วทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 
ก าหนดเผยแพร ่ ปีละ 6 ฉบบั ฉบบัที ่1 มกราคม – กมุภาพนัธ ์  ฉบบัที ่2 มนีาคม – เมษายน 
    ฉบบัที ่3 พฤษภาคม – มถุินายน  ฉบบัที ่4 กรกฎาคม – สงิหาคม 
    ฉบบัที ่5 กนัยายน – ตุลาคม   ฉบบัที ่6 พฤศจกิายน – ธนัวาคม 
 
เจ้าของ   : มลูนธิสิิง่แวดลอ้มศกึษา 
 
ส านักงาน : มลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา เลขที ่168 หมู่ที ่8 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง  
    จงัหวดัมหาสารคาม 44000 โทรศพัท ์083-0781208, E-mail: jest.fee@gmail.com  
 
โรงพิมพ ์ : กากะเยยีส านกัพมิพ ์เลขที ่381 หมู่ที ่20 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั  
    จงัหวดัมหาสารคาม 44150 


