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การรวมกลุม

การรวมกลุม
ความหมายและและวัตถุประสงค

กลุมของสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม หมายถึง การที่ผูติด
ยาเสพติดที่ฟนสภาพอยางนอย 2 คนมาเขารวมประชุม พูดคุยกัน
อยางสมํ่าเสมอโดยมีการกําหนดสถานที่และเวลาอยางชัดเจน ซึ่ง
ทุกคนมีจุดประสงคหลักเดียวกันคือตองการที่จะฟนสภาพตนเอง
จากการติดยาเสพติด กลุม ทุกกลุม ตางผูกพันกันโดยผานกระบวนการ
12 ขัน้ ตอนและหลักปฏิบตั ิ 12 ขอของเอ็นเอ แตละกลุม มีเปาหมาย
หลักเดียวกันก็คือการสงสารของการฟนสภาพไปยังผูต ดิ ยาเสพติด
คนอื่นๆ ที่ยังตองทนทุกขอยู
มันสําคัญมากทีเ่ ราควรจะระลึกถึงจุดประสงคหลักของสมาคม
ไวอยูเ สมอเพือ่ เพือ่ นสมาชิกผูต ดิ ยาเสพติดทีเ่ พิง่ จะมาเขารวมประชุม
เปนครั้งแรกจะไดรูสึกไมแปลกแยกและเขากับสมาชิกเกาไดเวลา
เขาประชุม หนาทีอ่ ยางหนึง่ ของกลุม คือการสรางบรรยากาศทีส่ ง เสริม
การฟนสภาพใหผูมาใหมที่มีความตองการจะหยุดใชยาเสพติด
เหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆ เราตองการใหผูที่มาใหมรูสึกอบอุนและ
เปนกันเอง เพราะพวกเราทุกคนจําไดถึงความรูสึกหวาดกลัวและ
หวั่นใจในการเขาเอ็นเอครั้งแรก ที่นี้พวกเราตระหนักอยูเสมอวา
รอยยิ้มและออมกอดดวยความรักสามารถเปลี่ยนโลกที่โดดเดี่ยว
ของเราไปไดเลย พวกเราจึงตองคนหาคนทีเ่ คยตกอยูในสถานการณ
เดียวกับเราและเขาใจความรูส กึ และประสบการณทเี่ ราเคยผานมา
เราไดคน พบวาผูต ดิ ยาเสพติดจะสามารถอยูอ ยางปลอดยาเสพติดได
หากทําตามตัวอยางจากผูติดยาเสพติดคนอื่นที่ปฏิบัติตามวิธีการ
ของเอ็นเอจนหยุดใชยาเสพติดได
สมาคมฯ ของเราเปนเหมือนพาหนะอันทรงพลังสูงสุดที่สงผาน
ความหวังและคําสัญญาใหแกผูติดยาเสพติดวาใครก็ตามสามารถ
พนจากสภาพทีต่ อ งใชยาเสพติดไดเชนกัน ไมวา จะเปนผูท ตี่ ดิ ยาเสพติด
คนใดก็สามารถที่จะหยุดการใชยา หยุดความตองการยา และ
สามารถพบเจอกับชีวิตใหมที่ดีกวาไดดวยกันทั้งนั้น ในการประชุม
พวกเราจะไดรับฟงผูติดยาเสพติดคนอื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ
กําลังใจ และแรงบันดาลที่ชวยใหพวกเขาสามารถอยูอยางปลอด
ยาเสพติด และยังชวยเหลือผูอื่นใหอยูอยางปลอดยาเสพติดดวย
เราพบวาการที่ผูที่เคยติดยาเสพติดคนหนึ่งชวยเหลือผูที่กําลังมี
ปญหาเสพติดอยูนั้นเปนการรักษาที่ใหผลดีแบบไมมีอะไรเทียบได
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จากประสบการณตรง พวกเราพบวา การที่เราเขารวมประชุม
อยางสมํ่าเสมอนั้นชวยใหความรูสึกไมดีที่เคยหลอกหลอนเรานั้น
จางหายไป และความรูสึกที่ ไมดีนั้นๆ ก็ถูกแทนที่ดวยความหวัง
ความเบิกบานใจ และความรูสึกซาบซึ้งตอวิถีชีวิตใหมที่พวกเราได
คนพบจากการเขารวมสมาคมผูต ดิ ยาเสพติดนิรนาม และสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ที่สุดก็คือผูที่เขารวมประชุมกับเราอยางสมํ่าเสมอนั้นจะสามารถ
เลิกใชยาได

กลุมประจํา

การเลือกและสนับสนุนกลุมประจําเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญใน
การฟนสภาพตน กลุมประจําคือกลุมที่คุณสะดวกและสบายใจใน
การเขารวมประชุมดวยเปนประจํา เราเรียกมันวา กลุม ประจําเพราะ
วามันเปนกลุมที่ทําใหพวกเรารูสึกวาเราไมไดแปลกแยกและเปน
สวนหนึ่งของกลุม การที่มีกลุมประจํานั้นทําใหเรามีที่พักทางใจที่
ซึ่งเราสามารถทําความรูจักเพื่อนสมาชิกมากขึ้นและเพื่อนสมาชิก
คนอื่นๆ ก็จะไดมีโอกาสรูจักเรามากขึ้นเชนเดียวกัน พวกเราทุกคน
จะผูกพันและเติบโตไปดวยกัน
เมือ่ เราใชเวลากับกลุม ประจําของเราอยางสมํา่ เสมอ เวลาทีเ่ รา
หายไปไมไดเขาประชุมดวยเหตุผลบางประการ ก็จะมีคนคิดถึงเรา
กลุมประจํานี้ยังเปนที่ๆ เราใชฉลองครบรอบปของการอยูอยาง
ปลอดยาเสพติด กลุมนี้เปนที่ๆ หลายคนๆ เจอเพื่อนที่เปนเพื่อนแท
เปนครัง้ แรกในชีวติ ในกลุม นีพ้ วกเราเรียนรูท จี่ ะเคารพซึง่ กันและกัน
สิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่ ทีส่ าํ คัญมากในการฟนสภาพจากการติดยาเสพติด
ทัง้ สมาชิกในกลุม และตัวกลุม เองจะเติบโตไปพรอมๆ กัน พวกเรา
เรียนรูท จี่ ะดําเนินตามหลักปฏิบตั ทิ างจิตใจของสมาคมผูต ดิ ยาเสพติด
นิรนามไมวา เราจะทําอะไรอยูก ต็ าม และเรียนรูท จี่ ะแบงหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบเพื่อความเจริญกาวหนาและความเปนอยูที่ดีของกลุม
สมาชิกในกลุมประจําตางๆควรที่จะตระหนักถึงปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ของกลุม และชวยกันแกไข สมาชิกภายในกลุม มีสทิ ธิ์
ทีจ่ ะออกเสียงในการตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ ของเอ็นเอและของกลุม
ประจําของตนเอง ในการเขารวมกลุมนั้นยังเปนการชวยสงสาร
แหงการฟน สภาพไปสูค นในพืน้ ทีต่ า งทีก่ ลุม นัน้ ตัง้ อยูด ว ย มันสําคัญ
มากที่ทุกคนควรจะทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด เพราะเมื่อทุกคน
ทําหนาที่ของตนแลวก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จของสมาคมฯ
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การจัดตั้งกลุม

สิง่ ทีส่ าํ คัญอยางแรกในการจัดตัง้ กลุม 1ขึน้ มาคือการจัดหาสถาน
ทีท่ ี่แนนอนสําหรับการประชุม คุณควรหาสถานที่ที่มีบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมกับการฟนสภาพและมีพื้นที่เพียงพอใน
การขยับขยายเมื่อมีสมาชิกมากขึ้น มันสําคัญมากที่จะตองหา
สถานที่ที่เอื้อตอการทําตามหลักปฏิบัติขอที่หกของสมาคมซึ่งได
กลาวไววา “กลุมเอ็นเอ จะตองไมใหการรับรอง เงินทุน หรือให
สิทธิ์ในการใชชอื่ “เอ็นเอ” แกหนวยงานทีเ่ กีย่ วพันธกบั เอ็นเอ หรือ
แกกิจการภายนอกอื่นๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในเรื่องของ
เงินทุน ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง ซึ่งจะเปนการออกนอกจุดประสงค
หลักของเรา” หลักการไมพึ่งพาใครของทางสมาคมฯ จะทําให
กลุม ตางๆ มีความอิสระในการจัดการในกลุม ตนเอง หลังจากจัดหา
สถานที่ไดแลว ก็ใหกาํ หนดวันและเวลาของการประชุมประจําสัปดาห
กําหนดระยะเวลาของการประชุมตัง้ แตชว งเปดถึงปด และจัดเตรียม
สิ่งของที่จําเปนตอการประชุมอื่นๆ ใหเรียบรอย และหลักปฏิบัติ
ขอที่เจ็ดไดกลาวไววา “กลุมเอ็นเอ ทุกกลุมจะตองชวยเหลือตัวเอง
ไดอยางเต็มที่ และไมยอมรับการสนับสนุนจากภายนอก” เพื่อให
สามารถปฏิบัติตามหลักขอที่เจ็ด กลุมจะตองหาวิธี ใหไดเงินเพื่อ
ชําระคาสถานทีก่ ารประชุม เพราะฉะนัน้ กลุมเอ็นเอทุกกลุมจะตอง
สามารถสนับสนุนดานการเงินใหแกกลุม ของตนเองได ความรับผิดชอบ
ภายในกลุม (จัดเตรียมการประชุม ชงกาแฟ จัดเตรียมเอกสาร ทําความ
สะอาด ฯลฯ) จึงควรเปนความรับผิดชอบที่แบงกันทําชวยเหลือกัน
โดยสมาชิกผูติดยาเสพติด1 คนขึ้นไป กลุมบางกลุมตองเสียสถาน
ที่ประชุมของพวกเขาไป เพราะไมไดดูแลรักษาสถานที่เทาที่ควร
แตหากพวกเราตั้งใจดูแลรักษาสถานที่ประชุมใหดีกวาตอนกอนที่
เราจะใชมัน ก็เหมือนวาเราไดรักษาบรรยากาศของการฟนสภาพ
และชื่อเสียงของสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามไปในตัวดวย
ในชวงแรกๆ การประชุมอาจจะดําเนินไปอยางชาๆ สมาชิกทุกคน
ควรใจเย็น เพราะจากประสบการณทุกอยางจะพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้
ทางกลุม สามารถขอความชวยเหลือไดจากกลุม ทีอ่ ยูบ ริเวณใกลเคียง
หรือคณะกรรมการภูมภิ าค และสามารถโฆษณาเกีย่ วกับการประชุม
ไดโดยการไปกลาวในการประชุมของกลุม อืน่ และโดยการแจกใบปลิว
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หากตองการขอมูลเพิม่ เติมในการเริม่ สรางกลุม เอ็นเอ โปรดอาน The Group Booklet.
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การประชุมจะถูกจัดขึน้ ไดกต็ อ เมือ่ มีผเู ขารวมและการสนับสนุน
เพียงพอแลว ในการประชุมครั้งแรกจะเปนการพูดคุยเกี่ยวกับ
แบบแผนของกลุม (เชน ชื่อ รูปแบบการประชุม ฯลฯ) และเลือก
ผูรับใชที่ไดรับความไววางใจ แมวาในการประชุมครั้งแรกนั้น การ
พูดคุยจะดูเหมือนการประชุมทางธุรกิจก็ตามแตเรายังตองระลึกถึง
ไวเสมอวาเราตัง้ กลุม นีข้ นึ้ เพือ่ ทําตามจุดประสงคหลักของสมาคมฯ
มันเปนหนาทีข่ องสมาชิกในกลุม ทุกคนทีจ่ ะตองดูแลเอาใจใสสมาคมฯ
และทุมเทในการรักษาตน การที่ไดเขารวมกลุมประจํานั้นถือเปน
โอกาสที่ดีของเรา

ผูรับใชที่ไดรับความไววางใจ

ในหลักปฏิบตั ขิ องสมาคมผูต ดิ ยาเสพติดนิรนามขอทีส่ องไดกลาว
ไววา “ในจุดประสงคของกลุมสิ่งเดียวที่มีอํานาจสูงสุด คือ สิ่งที่เรา
ศรัทธาที่จะคอยดูแลเราซึ่งจะปรากฏขึ้นจากความสามัคคีของกลุม
ผูนําของเราเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกซึ่งพวกเราไมมีอํานาจ
ในการควบคุมใดๆ” เราจึงกลาวไดวาผูอํานวยความสะดวกเหลานี้
เปนเหมือนกระดูกสันหลังของกลุม ดังนั้นการเขารวมประชุมเปน
ประจําของพวกเขานั้นเปนสิ่งสําคัญมาก หนึ่งในความผิดพลาด
รายแรงที่ทําใหกลุมเอ็นเอหลายกลุมตองประสบปญหาหรือ
แมกระทัง่ ลมเลิกไปคือการทีก่ ลุม ไดเลือกผูท ี่ไมมคี วามสามารถหรือ
ไมมปี ระวัตกิ ารฟน สภาพทีเ่ อ็นเอมาทําหนาทีผ่ อู าํ นวยความสะดวก
ในหลายๆ ครั้งการเลือกตั้งของเอ็นเอก็ดูจะเหมือนเปนการแขงขัน
เรือ่ งของความนิยมในตัวบุคคลมากกวาทีจ่ ะเปนการคัดเลือกผูร บั ใช
ที่ ไดรับความไววางใจที่เหมาะสม การคัดเลือกผูรับใชที่ ไดรับ
ความไววางใจนั้นจะตองมีการพิจารณาอยางถี่ถวนเพราะหนาที่
ความรับผิดชอบและความสามารถของผูร บั ใชที่ไดรบั ความไววางใจ
นั้นมีผลตอกลุม การทําหนาที่อยางตั้งใจและแนวแนคือสิ่งที่สําคัญ
ในยอหนาตอไปจะพูดถึงลักษณะของผูรับใชที่ไดรับความไววางใจ
อยางคราวๆ รายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถอานไดที่ คูมือการ
ปฏิบัติเอ็นเอ
พวกเราพบวาผูรับใชที่ ไดรับความไววางใจที่จะประสบความ
สําเร็จนัน้ ตองมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมในการทําหนาที่ ซึง่ คุณสมบัติ
เหลานั้นไดแก
1. มีความตั้งใจและความปรารถนาที่จะบริการ
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2. มีประวัติการเขารักษาตนในเอ็นเอ (ควรมีระยะเวลาที่
ปลอดยาเสพติดอยางนอยหนึ่งป)
3. มีความเขาใจและประสบการณในกระบวนการ 12 ขั้นตอน
และหลักปฏิบัติ 12 ขอของเอ็นเอ
4. มีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมในกลุม

เลขานุการ

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการของกลุม ไดแก
 ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นจะเปดและปดสถานที่ประชุมทุกครั้ง
อยางสมํ่าเสมอโดยไมมีขอแม
 คัดเลือกผูนําการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
การฟนฟูตน
 จัดเตรียมกาแฟ
 บันทึกผลการประชุม
 จัดเตรียมการประชุมพูดคุยเรื่องการจัดการของกลุม
 ซื้อสิ่งของที่จําเปนและเอกสารตางๆ เลขานุการของกลุม
มีหนาที่ความรับผิดชอบมากมาย ดังนั้นควรเลือกคนที่มีความรับ
ผิดชอบเขามารับตําแหนง สมาชิกภายในกลุมก็ควรชวยเหลือ
เลขานุการอยางเต็มใจเมื่อถูกรองขอ

เหรัญญิก

หนาที่และความรับผิดชอบของเหรัญญิก คือ
 ชําระคาใชจายตางๆ ของกลุม
 บันทึกรายรับและรายจายของกลุม
 พิจารณาการตัดสินใจทางการเงินของกลุม
 บันทึกและเสนอรายงานตอกลุมอยางสมํ่าเสมอ
เหรัญญิกของกลุมควรปนคนที่มีความรูดานคณิตศาสตรและ
สามารถจัดการคาใชจายสวนตัวไดอยางดี ปญหาใหญอยางหนึ่งที่
พวกเราประสบคือการใชเงินของกลุมในทางที่ผิด เงินจํานวนใหญ
ในกองทุนหายไปอยางไรรอ งรอย ปญหานี้ไมเพียงแตจะกระทบกับ
กิจกรรมตางๆ ของสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม แตยังเปนการ
ขัดแยงหลักปฏิบตั ขิ องสมาคมในขอทีห่ า ทีก่ ลาวไววา “แตละกลุมมี
จุดประสงคหลักอยางเดียวกัน นั่นคือ การถายทอดสาระไปสูผูติด
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ยาเสพติดคนอื่นๆ ที่ยังคงทุกขทรมานอยู” บทลงโทษที่เหรัญญิก
ซึ่งทุจริตในหนาที่ตองเผชิญนั้นยังหนักหนานอยกวาผลของการ
กระทําของเขาที่กระทบการฟนสภาพของตัวเองเสียอีก เห็นไดชัด
วาตําแหนงเหรัญญิกนั้นเปนหนาที่ที่มีความรับผิดชอบสูง เพราะ
ฉะนัน้ การสรรหาผูท จี่ ะมาทําหนาทีน่ จี้ งึ ตองเปนไปดวยความละเอียด
ถี่ถวน หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาที่และความ
รับผิดชอบของเหรัญญิก สามารถอานไดที่ Treasurer's Handbook.2
ของสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม

ตัวแทนการใหบริการของกลุม (GSR)

หนาที่และความรับผิดชอบของ GSR มีดังตอไปนี้
 เขารวมประชุมของคณะกรรมการใหบริการประจําพื้นที่
(ASC) อยางสมํ่าเสมอ
 ปฏิบัติหนาที่ ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของคณะอนุกรรมการ
ASC
 ติดตอประสานงานระหวางกลุมและทางพื้นที่ปฏิบัติการ
 ทํางานชวยเหลือกันระหวาง GSR ที่เปนผูชวยตัวแทน
 ดูแลความเรียบรอยในการลงทะเบียนของกลุมกับสํานัก
บริการสากล
สิ่งที่สําคัญที่สุดของตําแหนงนี้คือการที่จะตองเปนผูติดตอ
ประสานงานใหกบั กลุม ตัวแทนการใหบริการของกลุม เปนตัวเชือ่ ม
ตอระหวางกลุมและสมาคมฯ และเปนตัวแทนของกลุมในการออก
ความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลตอกลุมอื่นๆ หรือสมาคมในสวนรวม
หนาที่ของตัวแทนการใหบริการของกลุมนี้จะตองถายทอดขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการเติบโตของเอ็นเอในระดับนานาชาติใหแกสมาชิก
ในกลุม ของตนเอง และเผยแพรขา วสารเกีย่ วกับกิจกรรม จุดดี และ
ปญหาทีก่ ลุม มีใหกบั คณะกรรมการใหบริการประจําพืน้ ที่ มันสําคัญ
มากที่จีเอสอารของกลุมจะตองติดตอประสานงานกับกลุมอื่นๆ ใน
เอ็นเอตลอดเวลา

2

ยังไมมกี ารตีพมิ พชอื่ เรือ่ งภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
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ผูชวยตัวแทนการใหบริการของกลุม
(GSR-Alternate)

ผูชวยตัวแทนการใหบริการของกลุมมีหนาที่คลายกับตําแหนง
ตัวแทนกลุม จะตางกันเพียงแควา ผูช ว ยตัวแทนกลุม นัน้ จะมีขอ ผูกพัน
ในการทําหนาทีอ่ ยางนอยสองป ซึง่ ในปแรกจะเปนชวงการฝกอบรม
สวนปที่สองถึงจะเปนการทําหนาที่จีเอสอาร ผูชวยตัวแทนการให
บริการของกลุมจะตองเขารวมประชุมคณะกรรมการใหบริการ
ประจําพื้นที่ (เอเอสซี) เพื่อเรียนรูงานและชวยเหลือจีเอสอาร
ผูชวยตัวแทนการใหบริการของกลุมยังตองทําหนาที่แทนตัวแทน
การใหบริการของกลุม หรือจีเอสอาร หากเขาไมสามารถมาทําหนาที่
ได

การชวยเหลือทางอื่นๆ

เมื่อตําแหนงที่กลาวขางตนไดคัดเลือกผูอํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ และมีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานไปแลว ก็ยังมี
อีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถชวยเหลือไดก็คือการเปนผูบรรยาย
หรือผูน าํ กลุม โดยปกติแลวตําแหนงนีจ้ ะถูกแตงตัง้ โดยเลขาฯ กลุม
อยางไรก็ตาม แตละกลุม แตละสมาคมฯ ของเราทัว่ โลกก็มชี อื่ เรียก
ตําแหนงและวิธีการประชุมที่แตกตางกันออกไป หลักปฏิบัติขอที่สี่
ของสมาคมฯ ไดใหอิสระแตละกลุมในการจัดการเรื่องภายในของ
ตัวเองซึ่งไมสงผลกระทบตอกลุมอื่นๆ หรือตอสมาคมเอ็นเอ
โดยรวม ซึ่งความหลากหลายในการทํางานนี้เองที่กอใหเกิดการ
พัฒนาและประสิทธิภาพในการทํางาน ทุกกลุมตองจดจําไวเสมอ
วาจุดประสงคหลักของสมาคมฯ เราคือ การสงตอสารแหงการ
ฟนสภาพไปสูผูที่ติดยาเสพติด

ผูนํากลุม

ผูน าํ กลุม หรือทีห่ ลายๆคนเรียกวา “ประธาน” ควรจะมีประสบการณ
ความเขมแข็ง และความหวังซึ่งไดจากการเขารวมการประชุมของ
สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามอยางสมํ่าเสมอเพื่อมาแบงปนกับ
สมาชิกคนอืน่ ผูท ี่ไดรบั ตําแหนงนีม้ หี นาทีค่ วบคุมการประชุมใหเปน
ไปอยางราบรื่นและเปนไปตามกําหนดการ ผูนํากลุมตองระลึกไว
เสมอวาการประชุมนี้เปนการประชุมของสมาชิกทุกคนและเขา
ไมควรเสนอความคิดเห็นหลังจากผูที่พูดอยูพูดจบแลว
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ผูท นี่ าํ การประชุมมีหนาทีต่ อ งสรางบรรยากาศในหองประชุมให
เอื้ออํานวยตอการฟนสภาพ ถึงแมการแลกเปลี่ยนประสบการณ
เปนเรื่องสําคัญที่ทําใหเราใกลชิดกันมากขึ้น แตการแลกเปลี่ยน
แนวทางการแกไขก็เปนสิ่งที่สําคัญไมแพกันตอการฟนสภาพ ผูนํา
กลุมทุกคนควรตระหนักไวเสมอวาทุกคนมาอยูที่นี้เพื่อจุดประสงค
หลักเดียวกันคือเพือ่ ใชชวี ติ อยูอ ยางปราศจากยาเสพติดและชวยเหลือ
ผูติดยาเสพติดคนอื่นๆ ใหฟนสภาพจากการใชยาเสพติด

ผูบรรยาย

สมาชิกในเอ็นเอที่ ไดรับเลือกใหเปนผูบรรยายในที่ประชุมจะ
ตองเปนคนปฏิบตั ติ ามวิธกี ารของเอ็นเอทัง้ กระบวนการ 12 ขัน้ ตอน
และหลักปฏิบัติ 12 ขอ ในพื้นที่ที่ไมมีสมาชิกเอ็นเอซึ่งใชเวลาอยู
อยางปลอดยาเสพติดมานานพอหรือมีประสบการณเกี่ยวกับ
กระบวนการ 12 ขั้นตอนและหลักปฏิบัติ 12 ขอไมมากนัก กลุมใน
พื้นที่นั้นอาจเขาใจผิดเรื่องหลักปฏิบัติตางๆ ของสมาคมฯ จึงเชิญ
ผูบรรยายที่ไมไดอยูในสมาคมฯ มาพูดใหกลุมของตน แตเราก็มี
หลายวิธีที่จะแกปญหาดังกลาว ตัวอยางเชน ตําราพื้นฐานเอ็นเอ
ของเรากลาวไววาสมาชิกทุกคนของสมาคมฯ เต็มใจที่จะชวยเหลือ
กลุมสมาชิกนองใหมถึงแมจะตองขับรถเปนระยะทางไกลก็ตาม
ผูบรรยายเปนคนเติมเต็มจุดประสงคหลักของสมาคมฯ นั่นก็คือ
การสงตอสารแหงการฟน สภาพไปยังผูต ดิ ยาเสพติดทีย่ งั ทนทุกขอยู
ในการบรรยายใหแกที่ประชุมเอ็นเอ ผูพ ดู ควรระมัดระวังในการสง
ตอสารแหงการฟนสภาพใหชัดเจนโดยการบอกวาเราเปนผูติดยา
เสพติดซึ่งฟนสภาพจากโรคติดยาเสพติด ผูบรรยายควรจะพูดเนน
ถึงเรือ่ งตอนทีเ่ ราใชยาอยู หรือ “เรือ่ งการตอสูก บั ยาเสพติด” เพราะ
พวกเราทุกคนรูดีวามันรูสึกอยางไรระหวางที่ ใชยา เราเขารวม
สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามเพื่อหยุดใชยาและเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความเขมแข็งและความหวังในการฟนฟูสภาพ

สําหรับกลุม นองใหมทพี่ งึ่ จัดตัง้ ขึน้ พวกเราแนะนําวาการ ศึกษา
เกีย่ วกับการประชุม และงานเขียนของสมาคมฯ นัน้ เปนการเริม่ ตน
ทีด่ แี ละสําคัญมาก พวกเราแนะนําใหคณ
ุ รวมมือรวมใจทํางานนีด้ ว ย
ความรัก และสามัคคี และเขารวมการประชุมอยางสมํ่าเสมอ เรา
รับประกันวาวิธีนี้ใชไดผล!
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ความกตัญูของเราตอสมาคม
แสดงออกมาใหเห็น เมื่อเราใสใจ
และเมื่อเราแบงปนวิธีการของเอ็นเอ
กับสมาชิกคนอื่น
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