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Tossapon Tassanakunlapan. Spy, Social Movement and Social Network: the interference of 
Thai Government on Cyberspace during Junta 2014. ง า น  The 1st Consortium for 
“Southeast Asian Studies in Asia” Conference, จัดโดยเครือข่าย  Southeast Asian Studies in 
Asia (SEASIA) ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น, 12-13 ธันวาคม 2558.  

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, The Cycle of Contract Farming, เอกสารนำเสนอในงานประชุม International 
Food and Agricultural Forum, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ , การประกอบสร้างสำนึก “สองมาตรฐาน” จากประสบการณ์ทางกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน , เอกสารนำเสนอในงานประชุม Annual Thai Study Association of 
Japan, เชียงใหม่, 2556. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, พาณิชยการของขบวนการนิยมเจ้าอย่างออกนอกหน้า(The Commercializing of 
Ultra-Royalist Movements), เอกสารนำเสนอในงานประชุม Annual Thai Study Association of 
Japan, Osaka University, Japan, 2555. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, บ่วงบาศพิฆาตเกษตรกร(The Cycle of Contract Farming), เอกสารประกอบการ
สัมมนาในการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายวิชาการแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง , มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554. 



ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว: การศึกษาเชิงกฎหมาย, เอกสารประกอบการสัมมนาใน
การประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายวิชาการแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
2552. 

บทความตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับชาติ 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, รัฐตำรวจ: อำนาจทางกฎหมายของรัฐบาลไทยในการสอดส่องพลเมืองบนโลกไซเบอร์. 

นิติสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 2, เชียงใหม่, 2564. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, (ร่วมเขียน), มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัท

และรัฐ. นิติสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 1, เชียงใหม่, 2564. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, (ร่วมเขียน), ส่ือใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรม

หลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. นิติสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 1, เชียงใหม่, 2563. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. สภาพปัญหาและแนวทางสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกใน

ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. นิติสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 1, เชียงใหม่, 2562. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. การแยกดินแดน การปกครองตนเอง และการกำหนดอนาคตตนเองในราชอาณาจักร

ไทย. วารสารฟ้าเดียวกัน, ฉบับที่ 1/2017, กรุงเทพฯ, 2560.   
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. ผลสะเทือนของอินเตอร์เน็ตต่อปริมณฑลทางกฎหมาย. วารสารนิติสังคมศาสตร์, ฉบับที่ 

1/2558, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. ไม่มีแดนเถื่อนในโลกไซเบอร์: การศึกษาตัวแบบการกำกับดูแลโลกไซเบอร์. วารสารนิติ

สังคมศาสตร์, ฉบับที่ 2/2558, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. 
ทศพล ทรรศนกุล พันธ์ . สิทธิยามศึก , วารสาร ASEAN Review, ฉบับที่  1/2015, ศูนย์อาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, จากจุดศูนย์กลางสู่เส้นรอบวง, บทความในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏ

นครราชสีมา, 2551. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ , ปริทรรศน์หนังสือเรื่อง Informal institutions & Democracy: Lessons from 

Latin America, บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, ตัวตน อัตลักษณ์ และบุคคลในทางกฎหมาย: การเปลี่ยนผ่านจากรัฐสมัยใหม่สู่โลกหลัง

สมัยใหม่, บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, สำรวจหมุดหมายสิทธิมนุษยชนในปีที่ 80 ของรัฐธรรมนูญไทย, บทความในวารสารนิติ

สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ , บทปริทรรศน์หนังสือเรื่อง Law and Society Approaches to Cyberspace, 

บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 
ทศพล ทรรศนกุ ล พันธ์ , ทำไมคน ไทยไม่ เค ารพกฎหมาย , บทความในวารสารนิ ติ สั งคมศาสตร์ , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 
 
 
 



บทความวิชาการเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ: 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. รู้หน้าไม่รู้ใจเชื่อใครไม่ได้อีก : พิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และความ

เสี่ยงในโลกไซเบอร์. การประชุมวิชาการมานุษยวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 4 
กรกฎาคม 2562. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่แรงงานรับจ้างอิสระในยุคดิจิทัล . 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล, 15 
มิถุนายน 2562.  

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. แยกดินแดน ปกครองตนเอง และการกำหนดอนาคตตัวเอง: การศึกษาเปรียบเทียบไทย
กับอินโดนีเซีย. งานเวทีวิชาการ อินโดนีเซียศึกษาในไทย: การเมืองในวัฒนธรรม และความรุนแรงใน
ประวัติ ศ าสตร์ , จั ด โดย  ศู นย์ อ าเซี ยนศึ กษ า มห าวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่  ณ  คณ ะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,19 สิงหาคม 2558. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ , บทบาทศาลในการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  , เอกสาร
ประกอบการสัมมนางานรัฐศาสตร์แห่งชาติ, 2554. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, การเยียวยาสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนในยามฉุกเฉิน, เอกสารประกอบการสัมมนางาน
รัฐศาสตร์แห่งชาติ, 2554. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, การสร้างความม่ันคงด้านอาหารโดยการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศ, งานสัมมนา
วิชาการประจำปีของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในหัวข้อ “ปากท้อง ของกิน”, 2553. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, ความ(ไม่)เป็นธรรมในโลกไซเบอร์: เสรีภาพบนอินเตอร์เน็ต กับ อำนาจซ่อนรูปของ
ระบบกฎหมายไทย, เอกสารประกอบ งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแห่ง
ประเทศไทย, 2553. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อแนวนโยบายพัฒนาแห่งรัฐปะทะสิทธิประชาชน: มาบตา
พุด, เอกสารประกอบการสัมมนางานรัฐศาสตร์แห่งชาติประจำปี, 2551. 

 
4.5. งานแปลและปริวรรตศัพท์ 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, ศัพท์สิทธิมนุษยชน, จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555. 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, เอกสารเผยแพร่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) “แนวทางตาม

ความสมัครใจเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของนโยบายความม่ันคงด้านอาหารในประเทศ, จัดพิมพ์โดย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. 

 

4.6. วิทยานิพนธ์ 
PhD Thesis:  
Tossapon Tassanakunlapan. Protection of Personal Data in cyberspace: the EU-US E-Market 
Regime, Faculty of Law, Universitat de Barcelona, 2017. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท: 
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. ลู่ทางในการเยียวยาสิทธิด้านอาหารของปัจเจกชน, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550. 



 
5.ความเชี่ยวชาญเฉพาะ/ความสนใจทางวิชาการ 
- สิทธิมนุษยชน 
- กฎหมายและกลไกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล 
- กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงไซเบอร์  
- การระงับข้อพิพาททางเลือก 
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
- กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
7. รางวัล 
รางวัลงานวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) 
 
8. ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจำที่รับผิดชอบ) 
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี และประธาน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ  
ระดับปริญญาตรี 
- กฎหมายไซเบอร์  
- สิทธิและหน้าที่พลเมืองในยุคดิจิทัล  
- กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 
- การระงับข้อพิพาททางเลือก 
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน  
ระดับปริญญาโท 
- กฎหมายอินเตอร์เน็ตขั้นสูง 
- กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง  
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 


