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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้ปรัชญาการศึกษาแบบเฮอร์เมนนิติกซ์น้ี
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ บรรยายและอธิบายประสบการณ์การจัดการภาวะอ้วนของสตรีมุสลิม ผู้ให้ข้อมูล จำานวน
11 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และแบบลูกโซ่ ซ่ึงเป็นสตรีมุสลิมท่ีเคยมีภาวะอ้วนและมีประสบการณ์
ในการจัดการภาวะอ้วน อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และพัทลุง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การบันทึกภาคสนาม และการบันทึกเทป 
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลของ แวน มาเนน
 ผลการศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์การจัดการภาวะอ้วนของสตรีมุสลิมได้ดังน้ี ผู้ให้ข้อมูล
ให้ความหมายของภาวะอ้วนไว้ 3 ประการ คือ รูปร่างผิดปกติไม่สมส่วน ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ ทำาให้ชีวิตมีปมด้อย
และเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดโรคเร้ือรังและเสียชีวิต ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายต่อประสบการณ์การจัดการ
ภาวะอ้วนไว้ 4 ประการ คือ การทำาความดีเพ่ือพระเจ้า การมุ่งม่ันเพ่ือเป้าหมายในชีวิต การแก้ไขปัญหาเพ่ือมี
สุขภาพดี และการปฏิบัติจนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต สำาหรับวิธีการจัดการภาวะอ้วน สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นหลัก 
คือ การจัดการทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ การจัดการทางกาย และการจัดการทางสังคม โดยการจัดการ
ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่ การตระหนักรู้ถึงผลเสียจากภาวะอ้วนและนำามาเป็น
บทเรียนเตือนใจ การต้ังเจตนา (เนียต) ท่ีดีเพ่ือพระองค์อัลลอฮ การต้ังเป้าหมายและกำาหนดวิธีจัดการความอ้วน
ท่ีชัดเจน และการมีสติยับย้ังช่ังใจและสร้างกำาลังใจให้ตนเอง สำาหรับการจัดการทางกาย ประกอบด้วย 3 วิธี 
ได้แก่ การเลือกบริโภคอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม การออกกำาลังกายอย่างต่อเน่ืองท่ีสอดคล้องกับวิถี
มุสลิม และการถือศีลอดและล้างพิษ ส่วนการจัดการทางสังคม ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ การสร้างพลังใจ
ในการลดน้ำาหนักจากบุคคลต้นแบบ และการปฏิบัติตามกฎกติกาการบริโภคอาหารของชุมชน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ให้แนวทางแก่ทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการจัดการภาวะอ้วน
ของสตรีมุสลิมให้สอดคล้องกับบริบทมุสลิมต่อไป
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Abstract

 This research is a phenomenological study using Hermeneutics’ Philosophy. The study 
is aimed to describe and explain the experiences of obesity management in Thai Muslim
women. Informants were recruited into the study through purposive sampling and snowball
sampling from November, 2012 to September, 2013. Eleven Muslim women experienced 
in managing their obesity living in the provinces of Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla 
and Phatthalung participated in the study. The data were collected by using in-depth interviews, 
non-participation observation, field study recording and tape recording. Data were analyzed 
using the Van Manen data analysis method.
 The findings explained the phenomenon of obesity management in Thai Muslim 
women. The participants defined the meaning of obesity in three categories: 1) abnormally
shaped asymmetry; 2) being disgusted with oneself leading to feelings of inferiority; and 
3) warning signs of chronic disease and death. The participants’ gave the meaning to these 
experiences through four key aspects: 1) doing good for god; 2) commitment to goals in life; 
3) finding solutions for good health; and 4) practice it until it is a part of life. The participants
managed their obesity by using 3 key methods; intellectual or spiritual management; 
physical management; and social management. Intellectual or spiritual management included:
1) awareness of the side effects of obesity and application of lessons as a reminder,   
2) having a good attitude (Niet) for Allah, 3) goal setting and determination of certain fatness 
management, and 4) consciousness of not indulging in eating and establishing encouragement. 
Physical management included: 1) choosing to eat food related to Islamic Principles;                        
2) continuous exercise consistent with the Muslim lifestyle; and 3) the fast and detoxification 
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to reduce fatness. Social management included: 1) establishment of spiritual power for weight 
reduction from the individual prototype and; 2) following the dietary rules of the community. 
 The results of this research are useful for the health care team and concerned people 
to determine resolutions towards obesity management of Thai Muslim women which are 
concordant with a Muslim context.
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