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วตัถปุระสงค ์ เพื่อสง่เสรมิและเผยแพรง่านวชิาการวทิยาการสิง่แวดลอ้ม 
 
ขอบเขต การตีพิมพ ์ วารสารวทิยาการสิง่แวดล้อมไทยเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวชิาการวทิยาการสิง่แวดลอ้ม 
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สิ่งแวดล้อม ปรชัญาสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
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สิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมสรา้งสรรค์ นิเวศวทิยา นิเวศท่องเที่ยว นิเวศเกษตร นิเวศการเมอืง นิเวศวฒันธรรม นันทนาการ
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