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ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. นิติสังคมศาสตร ฉบับที่ 1, เชียงใหม, 2562.
ทศพล:ทรรศนกุลพันธ. การแยกดินแดน การปกครองตนเอง และการกําหนดอนาคตตนเองในราชอาณาจักร
ไทย. วารสารฟาเดียวกัน, ฉบับที่ 1/2017, กรุงเทพฯ, 2560.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ. ผลสะเทือนของอินเตอรเน็ตตอปริมณฑลทางกฎหมาย. วารสารนิติสังคมศาสตร, ฉบับที่
1/2558, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ. ไมมีแดนเถื่อนในโลกไซเบอร: การศึกษาตัวแบบการกํากับดูแลโลกไซเบอร. วารสารนิติ
สังคมศาสตร, ฉบับที่ 2/2558, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558.
ทศพล ทรรศนกุ ล พั น ธ . สิ ท ธิ ย ามศึ ก , วารสาร ASEAN Review, ฉบั บ ที่ 1/2015, ศู น ย อ าเซี ย นศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558.
ทศพล ทรรศนกุ ลพั น ธ, จากจุด ศู น ย กลางสูเสน รอบวง, บทความในวารสารนิติ ศาสตร มหาวิทยาลับ ราชภั ฏ
นครราชสีมา, 2551.
ทศพล ทรรศนกุ ล พั น ธ , ปริ ท รรศน ห นั งสื อ เรื่ อ ง Informal institutions & Democracy: Lessons from
Latin America, บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, ตัวตน อัตลักษณ และบุคคลในทางกฎหมาย: การเปลี่ยนผานจากรัฐสมัยใหมสูโลกหลัง
สมัยใหม, บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, สํารวจหมุดหมายสิทธิมนุษยชนในปที่ 80 ของรัฐธรรมนูญไทย, บทความในวารสารนิติ
สังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555.
ทศพล ทรรศนกุ ล พั น ธ , บทปริ ท รรศน ห นั ง สื อ เรื่ อ ง Law and Society Approaches to Cyberspace,
บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555.

ทศพ ล ทรรศนกุ ล พั นธ , ทํ าไมคน ไทยไม เ ค ารพ กฎ หมาย, บทความในวารสารนิ ติ สั ง คมศาสตร ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553.
บทความวิชาการเผยแพรในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ:
ทศพล ทรรศนกุลพันธ. รูหน าไมรูใจเชื่อใครไมไดอีก : พิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และความ
เสี่ยงในโลกไซเบอร. การประชุมวิชาการมานุษยวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 4
กรกฎาคม 2562.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ. การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําแกแรงงานรับจางอิสระในยุคดิจิทัล.
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล, 15
มิถุนายน 2562.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ. แยกดินแดน ปกครองตนเอง และการกําหนดอนาคตตัวเอง: การศึกษาเปรียบเทียบไทย
กับ อิน โดนีเซี ย. งานเวที วิช าการ อิ น โดนี เซี ย ศึกษาในไทย: การเมืองในวัฒ นธรรม และความรุน แรงใน
ประวั ติ ศ าสตร , จั ด โดย ศู น ย อ าเซี ย นศึ ก ษ า มห าวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ณ คณ ะสั ง คมศาส ตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,19 สิงหาคม 2558.
ทศพล ทรรศนกุ ล พั น ธ , บทบาทศาลในการประกั น สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม , เอกสาร
ประกอบการสัมมนางานรัฐศาสตรแหงชาติ, 2554.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, การเยียวยาสิทธิมนุษยชนของปจเจกชนในยามฉุกเฉิน, เอกสารประกอบการสัมมนางาน
รัฐศาสตรแหงชาติ, 2554.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, การสรางความมั่นคงดานอาหารโดยการเมืองและกฎหมายระหวางประเทศ, งานสัมมนา
วิชาการประจําปของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ในหัวขอ “ปากทอง ของกิน”, 2553.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, ความ(ไม)เปนธรรมในโลกไซเบอร: เสรีภาพบนอินเตอรเน็ต กับ อํานาจซอนรูปของ
ระบบกฎหมายไทย, เอกสารประกอบ งานสัมมนาวิชาการ เครือขายสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาแห ง
ประเทศไทย, 2553.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, การเมืองเรื่องสิ่งแวดลอมเมื่อแนวนโยบายพัฒนาแหงรัฐปะทะสิทธิประชาชน: มาบตา
พุด, เอกสารประกอบการสัมมนางานรัฐศาสตรแหงชาติประจําป, 2551.

4.4 งานแปลและปริวรรตศัพท
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, ศัพทสิทธิมนุษยชน, จัดพิมพโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2555.
ทศพล ทรรศนกุลพันธ, เอกสารเผยแพรองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(FAO) “แนวทางตาม
ความสมัครใจเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของนโยบายความมั่นคงดานอาหารในประเทศ, จัดพิมพโดย
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.

4.5 วิทยานิพนธ
PhD Thesis:
Tossapon Tassanakunlapan. Protection of Personal Data in cyberspace: the EU-US E-Market
Regime, Faculty of Law, Universitat de Barcelona, 2017.
วิทยานิพนธปริญญาโท:
ทศพล ทรรศนกุลพันธ. ลูทางในการเยียวยาสิทธิดานอาหารของปจเจกชน, คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550.

5.ความเชี่ยวชาญเฉพาะ/ความสนใจทางวิชาการ
-สิทธิมนุษยชน
-กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต การรักษาความมั่นคงไซเบอร คุมครองขอมูลสวนบุคคล
-การระงับขอพิพาททางเลือก
-กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

