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การรวมกลุม

ความหมายและและวัตถุประสงค
กลุ�มของสมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนาม หมายถึง การท่ีผู�ติด         

ยาเสพติดที่ฟ��นสภาพอย�างน�อย 2 คนมาเข�าร�วมประชุม พูดคุยกัน

อย�างสม่ําเสมอโดยมีการกําหนดสถานที่และเวลาอย�างชัดเจน ซึ่ง 

ทุกคนมีจุดประสงค�หลักเดียวกันคือต�องการที่จะฟ��นสภาพตนเอง

จากการตดิยาเสพติด กลุ�มทุกกลุ�มต�างผูกพันกันโดยผ�านกระบวนการ 

12 ขัน้ตอนและหลกัปฏบิตั ิ12 ข�อของเอน็เอ แต�ละกลุ�มมเีป�าหมาย

หลักเดยีวกนักค็ือการส�งสารของการฟ��นสภาพไปยังผู�ตดิยาเสพติด

คนอื่นๆ ที่ยังต�องทนทุกข�อยู�

มันสาํคญัมากท่ีเราควรจะระลึกถงึจดุประสงค�หลักของสมาคม

ไว�อยู�เสมอเพ่ือเพ่ือนสมาชกิผู�ตดิยาเสพติดท่ีเพ่ิงจะมาเข�าร�วมประชุม

เป�นคร้ังแรกจะได�รู�สึกไม�แปลกแยกและเข�ากับสมาชิกเก�าได�เวลา

เข�าประชมุ หน�าทีอ่ย�างหนึง่ของกลุ�มคอืการสร�างบรรยากาศทีส่�งเสรมิ

การฟ��นสภาพให�ผู�มาใหม�ที่มีความต�องการจะหยุดใช�ยาเสพติด 

เหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆ เราต�องการให�ผู�ที่มาใหม�รู�สึกอบอุ�นและ

เป�นกันเอง เพราะพวกเราทุกคนจําได�ถึงความรู�สึกหวาดกลัวและ

หวั่นใจในการเข�าเอ็นเอครั้งแรก ที่นี้พวกเราตระหนักอยู�เสมอว�า

รอยย้ิมและอ�อมกอดด�วยความรักสามารถเปลี่ยนโลกที่โดดเดี่ยว

ของเราไปได�เลย พวกเราจึงต�องค�นหาคนทีเ่คยตกอยู�ในสถานการณ�

เดียวกบัเราและเข�าใจความรู�สกึ และประสบการณ�ทีเ่ราเคยผ�านมา 

เราได�ค�นพบว�าผู�ตดิยาเสพติดจะสามารถอยู�อย�างปลอดยาเสพติดได�

หากทําตามตัวอย�างจากผู�ติดยาเสพติดคนอ่ืนที่ปฏิบัติตามวิธีการ

ของเอ็นเอจนหยุดใช�ยาเสพติดได� 

สมาคมฯ ของเราเป�นเหมือนพาหนะอันทรงพลังสูงสุดท่ีส�งผ�าน

ความหวังและคําสัญญาให�แก�ผู�ติดยาเสพติดว�าใครก็ตามสามารถ

พ�นจากสภาพทีต่�องใช�ยาเสพตดิได�เช�นกนั ไม�ว�าจะเป�นผู�ทีต่ดิยาเสพตดิ

คนใดก็สามารถที่จะหยุดการใช�ยา หยุดความต�องการยา และ

สามารถพบเจอกับชีวิตใหม�ที่ดีกว�าได�ด�วยกันทั้งนั้น ในการประชุม

พวกเราจะได�รับฟ�งผู�ติดยาเสพติดคนอ่ืนแลกเปลี่ยนประสบการณ� 

กําลังใจ และแรงบันดาลที่ช�วยให�พวกเขาสามารถอยู�อย�างปลอด

ยาเสพติด และยังช�วยเหลือผู�อื่นให�อยู�อย�างปลอดยาเสพติดด�วย 

เราพบว�าการที่ผู�ที่เคยติดยาเสพติดคนหนึ่งช�วยเหลือผู�ที่กําลังมี

ป�ญหาเสพติดอยู�นั้นเป�นการรักษาที่ให�ผลดีแบบไม�มีอะไรเทียบได�
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จากประสบการณ�ตรง พวกเราพบว�า การที่เราเข�าร�วมประชุม

อย�างสมํ่าเสมอนั้นช�วยให�ความรู�สึกไม�ดีที่เคยหลอกหลอนเรานั้น

จางหายไป และความรู�สึกที่ไม�ดีนั้นๆ ก็ถูกแทนที่ด�วยความหวัง 

ความเบิกบานใจ และความรู�สึกซาบซึ้งต�อวิถีชีวิตใหม�ที่พวกเราได�

ค�นพบจากการเข�าร�วมสมาคมผู�ตดิยาเสพตดินรินาม และส่ิงท่ีสาํคญั

ที่สุดก็คือผู�ที่เข�าร�วมประชุมกับเราอย�างสมํ่าเสมอน้ันจะสามารถ

เลิกใช�ยาได�

กลุมประจํา
การเลือกและสนับสนุนกลุ�มประจําเป�นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญใน

การฟ��นสภาพตน กลุ�มประจําคือกลุ�มท่ีคุณสะดวกและสบายใจใน

การเข�าร�วมประชมุด�วยเป�นประจาํ เราเรยีกมันว�า กลุ�มประจาํเพราะ

ว�ามันเป�นกลุ�มที่ทําให�พวกเรารู�สึกว�าเราไม�ได�แปลกแยกและเป�น

ส�วนหนึ่งของกลุ�ม การที่มีกลุ�มประจําน้ันทําให�เรามีที่พักทางใจที่

ซึ่งเราสามารถทําความรู�จักเพื่อนสมาชิกมากข้ึนและเพื่อนสมาชิก

คนอ่ืนๆ ก็จะได�มีโอกาสรู�จักเรามากข้ึนเช�นเดียวกัน พวกเราทุกคน

จะผูกพันและเติบโตไปด�วยกัน 

เมือ่เราใช�เวลากบักลุ�มประจาํของเราอย�างสม่ําเสมอ เวลาทีเ่รา

หายไปไม�ได�เข�าประชุมด�วยเหตุผลบางประการ กจ็ะมคีนคดิถึงเรา 

กลุ�มประจํานี้ยังเป�นที่ๆ เราใช�ฉลองครบรอบป�ของการอยู�อย�าง

ปลอดยาเสพติด กลุ�มนี้เป�นท่ีๆ หลายคนๆ เจอเพ่ือนที่เป�นเพ่ือนแท�

เป�นคร้ังแรกในชีวติ ในกลุ�มนีพ้วกเราเรยีนรู�ทีจ่ะเคารพซึง่กนัและกนั 

สิง่เหล�าน้ีเป�นส่ิงท่ีสาํคัญมากในการฟ��นสภาพจากการตดิยาเสพติด

ทัง้สมาชกิในกลุ�มและตวักลุ�มเองจะเติบโตไปพร�อมๆ กนั พวกเรา

เรียนรู�ทีจ่ะดาํเนนิตามหลกัปฏบิตัทิางจิตใจของสมาคมผู�ตดิยาเสพติด

นรินามไม�ว�าเราจะทาํอะไรอยู�กต็าม และเรยีนรู�ทีจ่ะแบ�งหน�าทีค่วาม

รับผิดชอบเพื่อความเจริญก�าวหน�าและความเป�นอยู�ที่ดีของกลุ�ม 

สมาชิกในกลุ�มประจําต�างๆควรท่ีจะตระหนักถึงป�ญหาและ

อปุสรรคต�างๆ ของกลุ�มและช�วยกนัแก�ไข สมาชิกภายในกลุ�มมสีทิธิ์

ทีจ่ะออกเสียงในการตดัสินใจในเรือ่งต�างๆ ของเอน็เอและของกลุ�ม

ประจําของตนเอง ในการเข�าร�วมกลุ�มนั้นยังเป�นการช�วยส�งสาร 

แห�งการฟ��นสภาพไปสู�คนในพืน้ทีต่�างทีก่ลุ�มนัน้ต้ังอยู�ด�วย มนัสําคัญ

มากที่ทุกคนควรจะทําหน�าที่ของตนเองให�ดีที่สุด เพราะเมื่อทุกคน

ทําหน�าที่ของตนแล�วก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จของสมาคมฯ       
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การจัดตั้งกลุม
สิง่ทีส่าํคญัอย�างแรกในการจดัตัง้กลุ�ม1ขึน้มาคอืการจัดหาสถาน

ทีท่ี่แน�นอนสําหรับการประชุม คุณควรหาสถานท่ีที่มีบรรยากาศ

และสิ่งแวดล�อมที่ส�งเสริมกับการฟ��นสภาพและมีพื้นที่เพียงพอใน

การขยับขยายเมื่อมีสมาชิกมากขึ้น มันสําคัญมากท่ีจะต�องหา              

สถานที่ที่เอื้อต�อการทําตามหลักปฏิบัติข�อที่หกของสมาคมซึ่งได�

กล�าวไว�ว�า “กลุ�มเอ็นเอ จะต�องไม�ให�การรับรอง เงินทุน หรือให�

สทิธิ์ในการใช�ชือ่ “เอน็เอ” แก�หน�วยงานทีเ่กีย่วพันธ�กบั เอน็เอ หรอื

แก�กิจการภายนอกอื่นๆ เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดป�ญหาในเรื่องของ

เงินทุน ทรัพย�สิน หรือชื่อเสียง ซึ่งจะเป�นการออกนอกจุดประสงค�

หลักของเรา” หลักการไม�พึ่งพาใครของทางสมาคมฯ จะทําให�        

กลุ�มต�างๆ มคีวามอสิระในการจดัการในกลุ�มตนเอง หลงัจากจดัหา

สถานที่ได�แล�ว ก็ให�กาํหนดวนัและเวลาของการประชมุประจาํสัปดาห� 

กาํหนดระยะเวลาของการประชมุตัง้แต�ช�วงเป�ดถงึป�ด และจัดเตรียม

สิ่งของท่ีจําเป�นต�อการประชุมอ่ืนๆ ให�เรียบร�อย และหลักปฏิบัติ 

ข�อท่ีเจ็ดได�กล�าวไว�ว�า “กลุ�มเอ็นเอ ทุกกลุ�มจะต�องช�วยเหลือตัวเอง

ได�อย�างเต็มที่ และไม�ยอมรับการสนับสนุนจากภายนอก” เพื่อให�

สามารถปฏิบัติตามหลักข�อท่ีเจ็ด กลุ�มจะต�องหาวิธีให�ได�เงินเพ่ือ

ชําระค�าสถานทีก่ารประชมุ เพราะฉะนัน้กลุ�มเอ็นเอทุกกลุ�มจะต�อง

สามารถสนับสนุนด�านการเงินให�แก�กลุ�มของตนเองได� ความรบัผิดชอบ

ภายในกลุ�ม (จดัเตรยีมการประชมุ ชงกาแฟ จดัเตรยีมเอกสาร ทาํความ

สะอาด ฯลฯ) จึงควรเป�นความรับผิดชอบที่แบ�งกันทําช�วยเหลือกัน

โดยสมาชิกผู�ติดยาเสพติด1 คนขึ้นไป กลุ�มบางกลุ�มต�องเสียสถาน

ที่ประชุมของพวกเขาไป เพราะไม�ได�ดูแลรักษาสถานที่เท�าที่ควร      

แต�หากพวกเราตั้งใจดูแลรักษาสถานที่ประชุมให�ดีกว�าตอนก�อนท่ี

เราจะใช�มัน ก็เหมือนว�าเราได�รักษาบรรยากาศของการฟ��นสภาพ

และชื่อเสียงของสมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามไปในตัวด�วย

ในช�วงแรกๆ การประชมุอาจจะดาํเนินไปอย�างช�าๆ สมาชิกทุกคน

ควรใจเย็น เพราะจากประสบการณ�ทุกอย�างจะพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้

ทางกลุ�มสามารถขอความช�วยเหลอืได�จากกลุ�มทีอ่ยู�บรเิวณใกล�เคยีง

หรอืคณะกรรมการภมูภิาค และสามารถโฆษณาเกีย่วกบัการประชมุ

ได�โดยการไปกล�าวในการประชุมของกลุ�มอืน่และโดยการแจกใบปลวิ

1 หากต�องการข�อมลูเพ่ิมเติมในการเริม่สร�างกลุ�มเอน็เอ โปรดอ�าน The Group Booklet.
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การประชมุจะถกูจดัข้ึนได�กต็�อเมือ่มผีู�เข�าร�วมและการสนับสนนุ

เพียงพอแล�ว ในการประชุมคร้ังแรกจะเป�นการพูดคุยเก่ียวกับ

แบบแผนของกลุ�ม (เช�น ชื่อ รูปแบบการประชุม ฯลฯ) และเลือก

ผู�รับใช�ที่ได�รับความไว�วางใจ แม�ว�าในการประชุมครั้งแรกนั้น การ

พดูคุยจะดเูหมอืนการประชมุทางธุรกิจก็ตามแต�เรายงัต�องระลึกถึง

ไว�เสมอว�าเราต้ังกลุ�มนีข้ึน้เพือ่ทาํตามจดุประสงค�หลกัของสมาคมฯ 

มนัเป�นหน�าท่ีของสมาชกิในกลุ�มทุกคนทีจ่ะต�องดแูลเอาใจใส�สมาคมฯ 

และทุ�มเทในการรักษาตน การที่ได�เข�าร�วมกลุ�มประจํานั้นถือเป�น

โอกาสที่ดีของเรา

ผูรับใชที่ไดรับความไววางใจ 

ในหลกัปฏบิตัขิองสมาคมผู�ตดิยาเสพตดินรินามข�อทีส่องได�กล�าว

ไว�ว�า “ในจุดประสงค�ของกลุ�มส่ิงเดียวท่ีมีอํานาจสูงสุด คือ สิ่งท่ีเรา

ศรัทธาท่ีจะคอยดูแลเราซ่ึงจะปรากฏข้ึนจากความสามัคคีของกลุ�ม 

ผู�นําของเราเป�นเพียงผู�อํานวยความสะดวกซึ่งพวกเราไม�มีอํานาจ

ในการควบคุมใดๆ” เราจึงกล�าวได�ว�าผู�อํานวยความสะดวกเหล�านี้

เป�นเหมือนกระดูกสันหลังของกลุ�ม ดังนั้นการเข�าร�วมประชุมเป�น

ประจําของพวกเขานั้นเป�นส่ิงสําคัญมาก หนึ่งในความผิดพลาด         

ร�ายแรงที่ทําให�กลุ�มเอ็นเอหลายกลุ�มต�องประสบป�ญหาหรือ                 

แม�กระท่ังล�มเลกิไปคือการทีก่ลุ�มได�เลือกผู�ที่ไม�มคีวามสามารถหรือ

ไม�มปีระวตักิารฟ��นสภาพทีเ่อ็นเอมาทาํหน�าทีผู่�อาํนวยความสะดวก 

ในหลายๆ คร้ังการเลือกต้ังของเอ็นเอก็ดูจะเหมือนเป�นการแข�งขัน

เรือ่งของความนิยมในตวับคุคลมากกว�าทีจ่ะเป�นการคดัเลือกผู�รบัใช�

ที่ได�รับความไว�วางใจท่ีเหมาะสม การคัดเลือกผู�รับใช�ที่ได�รับ            

ความไว�วางใจน้ันจะต�องมีการพิจารณาอย�างถี่ถ�วนเพราะหน�าที่

ความรับผดิชอบและความสามารถของผู�รบัใช�ที่ได�รบัความไว�วางใจ

นั้นมีผลต�อกลุ�ม การทําหน�าท่ีอย�างต้ังใจและแน�วแน�คือส่ิงท่ีสําคัญ 

ในย�อหน�าต�อไปจะพูดถึงลักษณะของผู�รับใช�ที่ได�รับความไว�วางใจ

อย�างคร�าวๆ รายละเอียดเพ่ิมเติมนั้นสามารถอ�านได�ที่ คู�มือการ

ปฏิบัติเอ็นเอ

พวกเราพบว�าผู�รับใช�ที่ได�รับความไว�วางใจที่จะประสบความ

สาํเรจ็นัน้ ต�องมคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมในการทาํหน�าท่ี ซึง่คุณสมบัติ

เหล�านั้นได�แก� 

1. มีความตั้งใจและความปรารถนาที่จะบริการ
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2. มีประวัติการเข�ารักษาตนในเอ็นเอ (ควรมีระยะเวลาที่

   ปลอดยาเสพติดอย�างน�อยหนึ่งป�)

3. มีความเข�าใจและประสบการณ�ในกระบวนการ 12 ขั้นตอน

   และหลักปฏิบัติ 12 ข�อของเอ็นเอ

4. มีความกระตือรือร�นในการมีส�วนร�วมในกลุ�ม

เลขานุการ
หน�าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการของกลุ�ม ได�แก�

 ไม�ว�าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป�ดและป�ดสถานที่ประชุมทุกครั้ง

    อย�างสมํ่าเสมอโดยไม�มีข�อแม�

 คัดเลือกผู�นําการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ�

    การฟ��นฟูตน

 จัดเตรียมกาแฟ

 บันทึกผลการประชุม

 จัดเตรียมการประชุมพูดคุยเรื่องการจัดการของกลุ�ม

 ซื้อสิ่งของที่จําเป�นและเอกสารต�างๆ�เลขานุการของกลุ�ม

มีหน�าที่ความรับผิดชอบมากมาย ดังนั้นควรเลือกคนที่มีความรับ

ผิดชอบเข�ามารับตําแหน�ง สมาชิกภายในกลุ�มก็ควรช�วยเหลือ

เลขานุการอย�างเต็มใจเมื่อถูกร�องขอ

เหรัญญิก
หน�าที่และความรับผิดชอบของเหรัญญิก คือ

 ชําระค�าใช�จ�ายต�างๆ ของกลุ�ม

 บันทึกรายรับและรายจ�ายของกลุ�ม

 พิจารณาการตัดสินใจทางการเงินของกลุ�ม

 บันทึกและเสนอรายงานต�อกลุ�มอย�างสมํ่าเสมอ

เหรัญญิกของกลุ�มควรป�นคนท่ีมีความรู�ด�านคณิตศาสตร�และ

สามารถจัดการค�าใช�จ�ายส�วนตัวได�อย�างดี ป�ญหาใหญ�อย�างหนึ่งที่

พวกเราประสบคือการใช�เงินของกลุ�มในทางที่ผิด เงินจํานวนใหญ�

ในกองทนุหายไปอย�างไร�ร�องรอย ป�ญหานี้ไม�เพียงแต�จะกระทบกบั

กิจกรรมต�างๆ ของสมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนาม แต�ยังเป�นการ 

ขดัแย�งหลกัปฏบิตัขิองสมาคมในข�อทีห่�าท่ีกล�าวไว�ว�า “แต�ละกลุ�มมี

จุดประสงค�หลักอย�างเดียวกัน นั่นคือ การถ�ายทอดสาระไปสู�ผู�ติด
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ยาเสพติดคนอื่นๆ ที่ยังคงทุกข�ทรมานอยู�” บทลงโทษที่เหรัญญิก

ซึ่งทุจริตในหน�าท่ีต�องเผชิญน้ันยังหนักหนาน�อยกว�าผลของการ 

กระทําของเขาที่กระทบการฟ��นสภาพของตัวเองเสียอีก เห็นได�ชัด

ว�าตําแหน�งเหรัญญิกนั้นเป�นหน�าที่ที่มีความรับผิดชอบสูง เพราะ

ฉะนัน้การสรรหาผู�ทีจ่ะมาทําหน�าทีน่ีจ้งึต�องเป�นไปด�วยความละเอียด

ถี่ถ�วน หากต�องการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหน�าที่และความ

รบัผิดชอบของเหรญัญิก สามารถอ�านได�ที ่Treasurer's Handbook.2 

ของสมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนาม

ตัวแทนการใหบริการของกลุม (GSR)
หน�าที่และความรับผิดชอบของ GSR มีดังต�อไปนี้

 เข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการให�บริการประจําพื้นที่ 

    (ASC) อย�างสมํ่าเสมอ

 ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของคณะอนุกรรมการ

    ASC

 ติดต�อประสานงานระหว�างกลุ�มและทางพื้นที่ปฏิบัติการ

 ทํางานช�วยเหลือกันระหว�าง GSR ที่เป�นผู�ช�วยตัวแทน 

 ดูแลความเรียบร�อยในการลงทะเบียนของกลุ�มกับสํานัก

    บริการสากล

สิ่งที่สําคัญที่สุดของตําแหน�งนี้คือการที่จะต�องเป�นผู�ติดต�อ

ประสานงานให�กบักลุ�ม ตวัแทนการให�บรกิารของกลุ�มเป�นตวัเชือ่ม

ต�อระหว�างกลุ�มและสมาคมฯ และเป�นตัวแทนของกลุ�มในการออก

ความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลต�อกลุ�มอื่นๆ หรือสมาคมในส�วนร�วม 

หน�าที่ของตัวแทนการให�บริการของกลุ�มนี้จะต�องถ�ายทอดข�อมูล

ข�าวสารเกีย่วกบัการเตบิโตของเอน็เอในระดบันานาชาตใิห�แก�สมาชกิ

ในกลุ�มของตนเอง และเผยแพร�ข�าวสารเก่ียวกับกิจกรรม จดุดี และ

ป�ญหาทีก่ลุ�มมีให�กบัคณะกรรมการให�บรกิารประจาํพ้ืนที ่มนัสาํคญั

มากท่ีจีเอสอาร�ของกลุ�มจะต�องติดต�อประสานงานกับกลุ�มอ่ืนๆ ใน

เอ็นเอตลอดเวลา

2ยงัไม�มกีารตพีมิพ�ชือ่เร่ืองภาษาองักฤษเป�นภาษาไทย
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ผูชวยตัวแทนการใหบริการของกลุม 
(GSR-Alternate) 

ผู�ช�วยตัวแทนการให�บริการของกลุ�มมีหน�าที่คล�ายกับตําแหน�ง

ตวัแทนกลุ�ม จะต�างกนัเพยีงแค�ว�าผู�ช�วยตวัแทนกลุ�มนัน้จะมขี�อผูกพัน

ในการทาํหน�าทีอ่ย�างน�อยสองป� ซึง่ในป�แรกจะเป�นช�วงการฝ�กอบรม 

ส�วนป�ที่สองถึงจะเป�นการทําหน�าที่จีเอสอาร� ผู�ช�วยตัวแทนการให�

บริการของกลุ�มจะต�องเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการให�บริการ

ประจําพ้ืนท่ี (เอเอสซี) เพ่ือเรียนรู�งานและช�วยเหลือจีเอสอาร�              

ผู�ช�วยตัวแทนการให�บริการของกลุ�มยังต�องทําหน�าท่ีแทนตัวแทน

การให�บรกิารของกลุ�มหรอืจีเอสอาร� หากเขาไม�สามารถมาทาํหน�าที่

ได� 

การชวยเหลือทางอื่นๆ
เม่ือตําแหน�งท่ีกล�าวข�างต�นได�คัดเลือกผู�อํานวยความสะดวกใน

ด�านต�างๆ และมีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานไปแล�ว ก็ยังมี

อีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถช�วยเหลือได�ก็คือการเป�นผู�บรรยาย

หรอืผู�นาํกลุ�ม โดยปกติแล�วตาํแหน�งนีจ้ะถกูแต�งตัง้โดยเลขาฯ กลุ�ม 

อย�างไรก็ตาม แต�ละกลุ�มแต�ละสมาคมฯ ของเราทัว่โลกก็มชีือ่เรียก

ตําแหน�งและวิธีการประชุมท่ีแตกต�างกันออกไป หลักปฏิบัติข�อท่ีสี่

ของสมาคมฯ ได�ให�อิสระแต�ละกลุ�มในการจัดการเรื่องภายในของ       

ตัวเองซึ่งไม�ส�งผลกระทบต�อกลุ�มอ่ืนๆ หรือต�อสมาคมเอ็นเอ           

โดยรวม ซึ่งความหลากหลายในการทํางานนี้เองที่ก�อให�เกิดการ

พัฒนาและประสิทธิภาพในการทํางาน ทุกกลุ�มต�องจดจําไว�เสมอ

ว�าจุดประสงค�หลักของสมาคมฯ เราคือ การส�งต�อสารแห�งการ        

ฟ��นสภาพไปสู�ผู�ที่ติดยาเสพติด

ผูนํากลุม
ผู�นาํกลุ�มหรอืท่ีหลายๆคนเรียกว�า “ประธาน” ควรจะมปีระสบการณ� 

ความเข�มแข็ง และความหวังซึ่งได�จากการเข�าร�วมการประชุมของ

สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามอย�างสม่ําเสมอเพื่อมาแบ�งป�นกับ

สมาชิกคนอ่ืน ผู�ที่ได�รบัตําแหน�งนีม้หีน�าท่ีควบคุมการประชมุให�เป�น

ไปอย�างราบรื่นและเป�นไปตามกําหนดการ ผู�นํากลุ�มต�องระลึกไว�

เสมอว�าการประชุมนี้เป�นการประชุมของสมาชิกทุกคนและเขา         

ไม�ควรเสนอความคิดเห็นหลังจากผู�ที่พูดอยู�พูดจบแล�ว
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ผู�ทีน่าํการประชมุมหีน�าทีต่�องสร�างบรรยากาศในห�องประชมุให�

เอื้ออํานวยต�อการฟ��นสภาพ ถึงแม�การแลกเปลี่ยนประสบการณ�

เป�นเรื่องสําคัญที่ทําให�เราใกล�ชิดกันมากขึ้น แต�การแลกเปลี่ยน

แนวทางการแก�ไขก็เป�นสิ่งที่สําคัญไม�แพ�กันต�อการฟ��นสภาพ ผู�นํา

กลุ�มทุกคนควรตระหนักไว�เสมอว�าทุกคนมาอยู�ที่นี้เพ่ือจุดประสงค�

หลกัเดียวกันคอืเพ่ือใช�ชวีติอยู�อย�างปราศจากยาเสพตดิและช�วยเหลือ

ผู�ติดยาเสพติดคนอื่นๆ ให�ฟ��นสภาพจากการใช�ยาเสพติด

ผูบรรยาย
สมาชิกในเอ็นเอที่ได�รับเลือกให�เป�นผู�บรรยายในท่ีประชุมจะ

ต�องเป�นคนปฏิบตัติามวธิกีารของเอ็นเอทัง้กระบวนการ 12 ขัน้ตอน

และหลักปฏิบัติ 12 ข�อ ในพื้นที่ที่ไม�มีสมาชิกเอ็นเอซึ่งใช�เวลาอยู�

อย�างปลอดยาเสพติดมานานพอหรือมีประสบการณ�เกี่ยวกับ

กระบวนการ 12 ขั้นตอนและหลักปฏิบัติ 12 ข�อไม�มากนัก กลุ�มใน

พื้นที่นั้นอาจเข�าใจผิดเรื่องหลักปฏิบัติต�างๆ ของสมาคมฯ จึงเชิญ          

ผู�บรรยายที่ไม�ได�อยู�ในสมาคมฯ มาพูดให�กลุ�มของตน แต�เราก็มี            

หลายวิธีที่จะแก�ป�ญหาดังกล�าว ตัวอย�างเช�น ตําราพื้นฐานเอ็นเอ

ของเรากล�าวไว�ว�าสมาชิกทุกคนของสมาคมฯ เต็มใจท่ีจะช�วยเหลือ 

กลุ�มสมาชิกน�องใหม�ถึงแม�จะต�องขับรถเป�นระยะทางไกลก็ตาม           

ผู�บรรยายเป�นคนเติมเต็มจุดประสงค�หลักของสมาคมฯ นั่นก็คือ              

การส�งต�อสารแห�งการฟ��นสภาพไปยังผู�ตดิยาเสพติดท่ียงัทนทกุข�อยู� 

ในการบรรยายให�แก�ที่ประชมุเอ็นเอ ผู�พดูควรระมดัระวังในการส�ง

ต�อสารแห�งการฟ��นสภาพให�ชัดเจนโดยการบอกว�าเราเป�นผู�ติดยา

เสพติดซึ่งฟ��นสภาพจากโรคติดยาเสพติด ผู�บรรยายควรจะพดูเน�น

ถงึเรือ่งตอนทีเ่ราใช�ยาอยู� หรอื “เรือ่งการต�อสู�กบัยาเสพตดิ” เพราะ

พวกเราทุกคนรู�ดีว�ามันรู�สึกอย�างไรระหว�างที่ใช�ยา เราเข�าร�วม

สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามเพื่อหยุดใช�ยาและเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ� ความเข�มแข็งและความหวังในการฟ��นฟูสภาพ


สาํหรบักลุ�มน�องใหม�ทีพ่ึง่จดัต้ังข้ึน พวกเราแนะนําว�าการ ศกึษา

เก่ียวกับการประชมุ และงานเขยีนของสมาคมฯ นัน้เป�นการเริม่ต�น

ทีด่แีละสําคญัมาก พวกเราแนะนาํให�คณุร�วมมือร�วมใจทาํงานนีด้�วย

ความรัก และสามัคคี และเข�าร�วมการประชุมอย�างสมํ่าเสมอ เรา

รับประกันว�าวิธีนี้ใช�ได�ผล!



ความกตัญูของเราตอสมาคม
แสดงออกมาใหเห็น เมื่อเราใสใจ

และเมื่อเราแบงปนวิธีการของเอ็นเอ
กับสมาชิกคนอื่น
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Narcotics Anonymous,  และ The NA Way
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