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ประวัตกิารศกึษา 

ระดับการศกึษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(มานุษยวทิยา) 

2557 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 
(มานุษยวทิยา) 

2552 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
ประวัตกิารท างาน 

ต าแหน่ง ปี องค์กร 
นักวิจัย 2557 - 2562 ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
อาจารย์ประจ า 2562 - ปัจจุบัน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ความสนใจทางวิชาการ 

 สังคมวิทยาและมานุษยวทิยาการแพทย์ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
 การวิจัยเชงิคุณภาพ 

 
รายวชิาที่สอน (ระดับปริญญาตร)ี 

 สังคมวิทยาการแพทย ์
 การวิจัยเชงิคุณภาพ 
 สังคมวิทยาสิง่แวดลอ้ม 
 สังคมวิทยาความสูงวัย 

 
 
 



ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
ล าดับที่ ปี ชื่อเรื่อง สถานะ 

1 2558 - 2561 โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง โดยการสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

นักวิจัย 

2 2562 - 2563 โครงการ ท าไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บน
โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ สนับสนุนโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

นักวิจัย 

3 2560 - 2563 Anti-Microbials In Society (AMIS): A Global Interdisciplinary 
Research Hub. London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Mahidol University and Society and Health Institute. 

นักวิจัย 

 
2. หนังสือ บทความ และงานเขียนประเภทอ่ืน 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 
1 สิทธิโชค ชาวไร่เงิน. 2556. “ชีวิตในบ้าน "กึ่งวิถีชาย": นิยามสถาบันกับชีวิตใต้ตารางของสมาชิก”. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

2 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, สิทธิโชค ชาวไร่เงิน, สุมนมาลย์ สิงหะ และบงกช เจริญรัตน์. 2559. 
เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน: คู่มือการฝึกอบรม. นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุขศาลา ส านักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ. 

3 ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน. 2561. ระบาดวิทยาวัฒนธรรม. นนทบุรี: ส านักวิจัยสังคม
และสุขภาพ. 

4 สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และบงกช เจริญรัตน์. (บรรณาธิการ). 2561. งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
สุขภาพ: สุรา ยาสูบ. นนทบุรี: ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ. 

5 สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และบงกช เจริญรัตน์. (บรรณาธิการ). 2561. งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
สุขภาพ: อุบัติเหตุ ยาเสพติด. นนทบุรี: ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ. 

6 ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน. 2562. “ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทาง
ถนน”. เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs). กรุงเทพมหานครฯ: มูลนิธิไท
โรดส์. 

7 สิทธิโชค ชาวเร่เงิน. 2563. “ก าเนิด ‘หน้ากากป้องกันโรคระบาด’ ใช้ในวงกว้าง ยุคราชส านักจีน
รับมือโรคระบาดแมนจูเรีย”. นิตสารศิลปวัฒนธรรม (ออนไลน์) https://www.silpa-
mag.com/history/article_46363 

8 สิทธิโชค ชาวเร่เงิน. 2563. “‘ธุรกิจค้าศพ’ ขุดป่าช้า-ฆ่าต่อเนื่องเพ่ือการแพทย์อังกฤษ สู่ยุค
ปลดล็อก ด้วย พ.ร.บ. กายวิภาค” นิตยสารศิลปวัฒนธรรม (ออนไลน์) https://www.silpa-
mag.com/history/article_50396 

  



ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง 
9 สิทธิโชค ชาวไร่เงิน. 2563.“มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม”. 

วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 39(2): 129-166. 
10 สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และโคลล์ เดอ ลิมา ฮัทชิสัน. 2564. “เมตริก การดื้อยาต้านจุลชีพ และ

ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม”. เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

11 สิทธิโชค ชาวไร่เงิน, ธิติมา อุระพีพัฒนพงศ์ และชัชชล อัจนากิตติ. 2564. “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์ในการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพ”. มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ. กรุงเทพฯ: 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

12 Chawraingern, Sittichoke. 2021. “Thailands Erfolg gegen Covid -19”. 
Suedostasien. https://suedostasien.net/thailands-erfolg-gegen-covid-19/ 

 
การน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ 

ล าดับที่ ปี ผลงาน ชื่องาน หน่วยงานทีจ่ัด 
1 2563 Resisting global imperatives 

because of care: Conscientious 
practitioners, data alignment and 
prescription targets in a health 
centre in Thailand 

EASA2020: New 
anthropological 
horizons in and 
beyond Europe 

European 
Association of 
Social 
Anthropologists 

2 2563 การดื้อยาต้านจุลชีพกับการข้ามศาสตร์
ของนักมานุษยวิทยา 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติประจ าปีด้าน
มานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา ครั้งที่ 2 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
งานบริหาร 
ล าดับที่ ปี ต าแหน่ง 

1 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาสังคมศาสตร์ 

2 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 2563 - 2564 คณะกรรมการงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2564 

 
 


