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      ค าน า 

 
หอภาพยนตร์ (film archive) หรือบางแห่งเรียกช่ืออื่น ๆ เช่น ศูนย์ภาพยนตร์ (film center) 

ภาพยนตร์สถาน (cinematheque)   พิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ (film museum)   หอสมุดภาพยนตร์ (film 

library) ช่ือต่าง ๆ เหล่านีล้้วนหมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่คล้ายกัน คือเป็นสถานที่เก่ียวกบัการเก็บและเผยแพร่
ภาพยนตร์ แตอ่าจจะตา่งกนัไปในรายละเอียดบางประการ  เช่น บางแหง่เผยแพร่อยา่งเดียวไม่เก็บรักษา  บางแห่งเก็บแต่
สิง่ของที่เก่ียวเนื่องกบัภาพยนตร์ไมเ่ก็บฟิล์มภาพยนตร์  บางแหง่เก็บฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้บริการยืมไปใช้  บางแห่งเป็นที่
ฝึกอบรมการสร้างภาพยนตร์เฉพาะทาง 

หอภาพยนตร์ หรือหน่วยงานเก่ียวกบัภาพยนตร์เหลา่นี ้ทัง้โลกนีม้ีไม่มากนกั เฉลี่ยมีประเทศละแห่งหนึ่งเท่านัน้ 
และไมไ่ด้มีทัว่ถึงทกุประเทศ  

ส าหรับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย นบัเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นหอ
ภาพยนตร์ประเภท “แห่งชาติ” คือท าหน้าที่เก็บและดแูลภาพยนตร์ของทัง้ประเทศ และเป็นตวัแทนประเทศไทย  นบัเป็น
หอภาพยนตร์ที่ท าหน้าที่ซบัซ้อนทกุมิติของหอภาพยนตร์เทา่ที่มีอยูใ่นโลก 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย เป็นหอภาพยนตร์หนึ่งในบรรดาหอภาพยนตร์ ๑๓๒ แห่งทัว่โลกทีเ้ป็น

สมาชิกของ สมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (Federation Internationale des  Archives du 

Film)( FIAF ) 
เพื่อให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์ที่เป็นสมาชิกของสมาพนัธ์ เป็นไปอยา่งมีมาตรฐานเดียวกนั โดยเฉพาะมี

จริยธรรมของวิชาชีพ สมาพนัธ์ได้จดัท า “หลกัจริยธรรม” ของสมาพนัธ์ เพื่อให้หอภาพยนตร์ที่เป็นสมาชิกทัว่โลก ได้ยึดเป็น
อุดมการณ์และวัตรปฎิบตัิ ทัง้ของหน่วยงานและของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยหอภาพยนตร์สมาชิกต่างลงนามใน
เอกสารปฏิญญา เพื่อเป็นพนัธสญัญาในวิชาชีพ 

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกนัปลและเรียบเรียง Code of Ethics เป็น หลกั
จริยธรรม เพื่อศกึษาและเผยแพร่ 

 
      หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
             กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
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หลักจริยธรรม 
อารัมภบท 

 บรรดาหอภาพยนตร์และชาวหอภาพยนตร์ คือผู้พิทกัษ์มรดกภาพเคล่ือนไหวของโลก เป็นภารกิจ
ของพวกเขาในการปกป้องมรดกนัน้ และสง่ตอ่ไปสูล่กูหลานในสภาพท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ และถ่ายทอดได้
อยา่งถกูต้องตามผลงานของผู้สร้างสรรค์ให้มากท่ีสดุ 

 หอภาพยนตร์มีหน้าท่ีต้องเคารพในวสัดตุ้นฉบบั ด้วยการระวงัดแูลตราบเท่าท่ีวสัดเุหล่านัน้ยงัคง
สภาพอยู่ได้ เม่ืออยู่ในเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต้องจดัท าวสัดใุหม่ขึน้แทนท่ีวสัดตุ้นฉบบัเดิม หอภาพยนตร์จกัต้อง
เคารพในชนิดของต้นฉบบันัน้ ๆ  
 หอภาพยนตร์ตระหนกัว่า ปฐมภารกิจของตนคือการสงวนรักษาบรรดาสิ่งของทัง้หลายท่ีตนดแูล
อยู่  และจัดให้มีไว้พร้อมเสมอส าหรับการค้นคว้า ศึกษา และการจดัฉายสู่สาธารณะ ทัง้นีโ้ดยท่ีกิจกรรม
เหลา่นีจ้ะต้องไมไ่ปหยอ่นให้ปฐมภารกิจคลายไป 

 ตอ่นีไ้ป คือ บรรดาตวับทของกฏหลกัทัว่ไป 

 
๑. สิทธิของบรรดาสิ่งท่ีสะสม : 

๑.๑ หอภาพยนตร์ จกัต้องเคารพและรักษาบูรณภาพของสิ่งของในอารักขาของตน และ
ปกป้องสิ่งเหล่านัน้จากทกุรูปแบบของการกระท าเสริมแตง่ ตดัทอน ปลอมแปลง หรือการ
เซ็นเซอร์ 
๑.๒ หอภาพยนตร์จกัต้องไม่ยอมเสียสละการมีอายุยืนยาวของสิ่งของในอารักขาของ
ตน เพียงเพ่ือแลกกับประโยชน์จากการใช้งานระยะสัน้  เราจกัต้องปฏิเสธการใช้เช่นนัน้ 
มากกวา่ท่ีจะยอมให้สิ่งของต้นฉบบัเหลา่นัน้ต้องเส่ียงอนัตรายจากการน าไปฉายหรือด ู

๑.๓ หอภาพยนตร์จักต้องจดัเก็บบรรดาสิ่งของต่าง ๆ  โดยเฉพาะต้นฉบบั หรือสิ่งท่ี
สงวนรักษาไว้เป็นต้นแบบ ในสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ หากสภาพท่ีว่านัน้ต ่า
กวา่เกณฑ์ท่ีดีท่ีสดุ หอภาพยนตร์จะต้องดิน้รนขวนขวายให้มีอปุกณณ์ท่ีดีขึน้กวา่เดมิ 

๑.๔ หากมีการท าส าเนาสิ่งท่ีมีอยู่ด้วยเหตผุลในการอนุรักษ์  หอภาพยนตร์จกัต้องไม่
ไปตดัตอ่หรือบดิเบือนสภาพเดมิของงาน   ภายใต้ความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีมีอยู่ ส าเนา
เพ่ือการอนุรักษ์ท่ีท าขึน้ จะต้องถูกต้องครบถ้วนตามต้นแบบเดิม  ขบวนการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการท าส าเนา ตลอดจนกรรมวิธีและทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับสุนทรียซึ่ง
เกิดขึน้ในขบวนการนี ้จะต้องได้รับการเก็บบนัทกึไว้อยา่งสมบรูณ์และอยา่งซ่ือสตัย์ 
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๑.๕  ในการซ่อมแซมสิ่งของ หอภาพยนตร์จกัต้องท าเพียงพยายามท่ีจะเติมเต็มส่วนท่ี
ขาดหายไปและเอาสว่นท่ีเกินมาออกไป ด้านเวลา ด้านการช ารุดฉีกขาด และด้านข้อมลูท่ี
คลาดเคล่ือน หอภาพยนตร์จกัต้องไม่พยายามไปเปล่ียนแปลงหรือปรับแก้สภาพเดิมของ
ต้นฉบบัหรือเจตนารมณ์เดมิของผู้สร้างสรรค์ 
๑.๖ เม่ือเปิดให้มีการใช้บรรดาสิ่งของของหอภาพยนตร์โดยการจดัรายการ การจดัฉาย 
หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ หอภาพยนตร์จกัต้องเอาใจใสเ่ป็นพิเศษเพ่ือหาทางจดัให้ผู้ชมได้ชมสิ่งนัน้
ได้ใกล้เคียงท่ีสดุกบัประสบการณ์ชมตามต้นฉบบัเดิม(เป็นต้นว่า)ในการจดัฉายตามอตัรา
ความเร็วและสดัสว่นของภาพตามต้นฉบบัเดมิ 

๑.๗ หลกัการและเหตผุลโต้แย้งใด ๆ ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการซ่อมสงวนรักษาหรือ
การน าเสนอสิ่งของใด ๆ ของหอภาพยนตร์จะต้องได้รับการจดบนัทึกและจดัมีไว้ให้ผู้ชม
หรือผู้ ค้นคว้าได้ศกึษา 
๑.๘ หอภาพยนตร์จกัต้องไมท่ าลายสิ่งของใด ๆ โดยไมจ่ าเป็น แม้วา่หอได้ซอ่มสงวน
รักษาหรือปกป้องไว้แล้วด้วยการท าส าเนา ในท่ีท่ีมีกฎหมายรองรับและการบริหารจดัการ
เอือ้อ านวย ตลอดจนมีความปลอดภยัพอ หอภาพยนตร์จะยงัคงอนญุาตให้ผู้ ค้นคว้าได้ใช้

ส าเนาฟิล์มไนเตรทตราบเทา่ท่ีฟิล์มนัน้ยงัคงมีอายยืุนยาวอยู่ 

 
๒. สิทธิของอนุชน 

๒.๑ ด้วยตระหนกัในความรับผิดชอบของตนในอนัท่ีจะอนรัุกษ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ด ารง
อยู่อย่างยัง่ยืน หอภาพยนตร์จกัยืนหยดัตอ่ต้านการบีบบงัคบัใด ๆ ท่ีจะก าจดัหรือท าลาย
สิ่งของท่ีหอภาพยนตร์สัง่สมมา อาจจ าเป็นต้องเลือกท่ีจะปฏิเสธหรือรับสิ่งของใด ๆ ท่ีมีผู้
เสนอให้หอเก็บสะสมด้วยเหตผุลกลใดซึ่งอาจอยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ว่าด้วยการอนุรักษ์
หรือนโยบายการคดัเลือกท่ีใช้อยูข่องหอภาพยนตร์นัน้ 

 
๓. สิทธิในการใช้ประโยชน์  

๓.๑ หอภาพยนตร์ตระหนักว่าสิ่งของในความดูแล มีทัง้มูลค่าในเชิงพาณิชย์และ
คณุคา่ในทางศลิป  จงึให้การเคารพอย่างเต็มเป่ียมในเร่ืองเจ้าของลิขสิทธ์ิและในเร่ืองของ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อ่ืน ๆ ของเจ้าของ หอภาพยนตร์จักต้องไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวใน
กิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิประโยชน์เหล่านัน้ และจักพยายาม
ป้องกนัมิให้ผู้ใดกระท าการอนัเป็นการละเมิดดงักลา่วเชน่กนั 

๓.๒ นอกเสียจากวาสิทธิเชิงพาณิชย์จะหมดอายแุล้ว หรือความคุ้มครองทางกฎหมาย
ได้สิน้สุดลงแล้ว หรือจนกว่าสิทธิในสิ่งของเหล่านัน้จะอยู่ในความรับผิดชอบของหอ
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ภาพยนตร์อย่างเป็นทางการแล้ว หอภาพยนตร์จกัไม่น าสิ่งของในความดแูลมาใช้ในทาง
แสวงหาก าไรโดยเดด็ขาด 

 
 
๓.๓ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว การจดัฉายภาพยนตร์ซึ่งอยู่ในความดแูลของ
หอภาพยนตร์ จกัต้องกระท าโดยเคารพเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 -  การจดัฉายภาพยนตร์จะต้องอยูใ่นกรอบวฒันธรรมหรือการศกึษา 
 -  หอภาพยนตร์จกัต้องไมจ่ดัฉายภาพยนตร์ในเวลาซึง่รู้อยูแ่ล้ววา่จะไปขดัการใช้ 

   ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาพยนตร์นัน้ ๆ  
-การจดัฉายภาพยนตร์จกัต้องมีขึน้ในสถานท่ีซึง่หอเป็นผู้ควบคมุดแูลหรือเป็นท่ี 

ซึ่งหอรับรองและมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักการท่ีบัญญัติในหลัก  
จริยธรรมนี ้

-การจดัฉายภาพยนตร์จกัต้องเป็นไปโดยไมแ่สวงหาก าไร แตท่ัง้นีม้ิได้หมายความ   
 วา่จะต้องไมเ่ก็บคา่เข้าชม หากแตเ่ม่ือมีการเก็บคา่ธรรมเนียมเข้าชม รายได้นัน้ 

 สามารถเผยแพร่ให้เห็นวา่ได้น าไปใช้ในการอนรัุกษ์และพนัธกิจด้านวฒันธรรม 

 ของหอภาพยนตร์ และจะต้องไมน่ าไปเป็นผลประโยชน์สว่นตวัของใครคนใดคน 

 หนึง่หรือของกลุม่คนหรือหนว่ยงานใด 

  ๓.๔ หอภาพยนตร์จกัต้องไมจ่งใจเข้าไปมีสว่นร่วมในพนัธะสญัญาทางธุรกิจใด ๆ  ไม่ 
  วา่จะเก่ียวเน่ืองกบัการจดัฉายภาพยนตร์ การจดัหา หรือการใช้ประโยชน์อ่ืนใดก็ตาม  อนั 

  จะไปละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน หรือไปบัน่ทอนเกียรตยิศความนา่เช่ือถือของผู้ปฏิบตังิาของหอ 

  ภาพยนตร์ ของสมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหวา่งชาต ิหรือของวงการภาพยนตร์โดยรวม 

  
๔. สิทธิของเพื่อนร่วมวิชาชีพ : 

๔.๑ หอภาพยนตร์เช่ือมั่นในการปันความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือช่วยในการพฒันาและเสริมสร้างปัญญาแก่กัน และพฒันาไปสู่การเป็น
หอภาพยนตร์ในอดุมคติ  เจ้าหน้าท่ีของหอภาพยนตร์จกัท างานด้วยจิตวิญญาณแห่งการ
ร่วมไม้ร่วมมือกนั ไม่แก่งแย่งแข่งขนักนัระหว่างเพ่ือนร่วมหน่วยงานหรือตา่งหน่วยงานกนั 
เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ จักไม่เป็นผู้ ให้ข้อมูลข่าวสารอนัผิดพลาดคลาดเคล่ือน  และจัก
ต้องไม่จงใจปกปิดข้อมูลใด ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับฟิล์มภาพยนตร์ในอารักขาของตน หรือ
ขอบขา่ยงานในวิชาชีพของตน(เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีถกูขอให้สงวนไว้โดยข้อตกลงกบับคุคลท่ี 
๓)  
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 [ตวัอยา่งความร่วมมือระหวา่งหอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ อาจ 

รวมถึงการเอือ้เฟือ้ข้อมลูหรือสิ่งของเพ่ือชว่ยในการจดัรายการกิจกรรม, การจดัท าแค 

ตาลอคสิ่งของท่ีสัง่สม, หรือการให้ข้อมลูเพื่อท าภาพยนตรานกุรม; การเอือ้เฟือ้ข้อมลูภาพ 

ยนตร์ในคลงัอนัอาจเก่ียวโยงกบันโยบายการจดัหาของเพ่ือนหอภาพยนตร์อ่ืน,  หรือการ 
ชว่ยวางแบบแผนการตดัสินใจเก่ียวกบังานซอ่มสงวนรักษา,  การเอือ้เฟือ้สิ่งขอฅฅงอนัจะ 
เป็นประโยชน์ตอ่การซอ่มสงวนรักษาซึง่ก าลงัด าเนินการ, การแบง่ปันเอกสารข้อมลูเพื่อ 

สนบัสนนุงานวิชาการ, ฯลฯ ] 
  ๔.๒ หอภาพยนตร์จกัต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูหรือภาพยนตร์ท่ีได้มาโดยความ 

  ร่วมมือระหวา่งกนัในทางท่ีผิดไปจากเจตนารมณ์ดงัอธิบายไว้ข้างต้น การท าส าเนาสิ่งของ 
  ซึง่ถือครองโดยหอภาพยนตร์อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต, การน าผลงานหรืองานค้นคว้าสของ 
  หอภาพยนตร์อ่ืนมาใช้โดยไมร่ะบท่ีุมาหรือให้เกียรตแิก่ผู้สร้างงาน, รวมถึงการไมรั่กษา 
  ความลบัหรือข้อมลูสว่นบคุคล ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางวิชาชีพอยา่งร้ายแรง 
  ๔.๓ หอภาพยนตร์ใดซึง่ในงานสะสมของตนมีสิ่งของซึง่มีต้นก าเนิดมาจากงานสะสม 

  ของหอภาพยนตร์อ่ืน  จกัต้องอ้างอิงถึงหอภาพยนตร์อ่ืนนัน้เสมอในทกุค าถามท่ีอาจ 

  เกิดขึน้จากการใช้ประโยชน์สืบเน่ืองจากงานสะสมนัน้หรือจากการน าสิ่งของนัน้ไปใช้  
เว้นเสียแตจ่ะมีการท าข้อตกลงกนัไว้กบัผู้ มีส่วนเก่ียวข้องนัน้  การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นัเชน่นี ้ 
ควรขยบัขยายไปให้ทัว่เพ่ือนหอภาพยนตร์ทัง้มวล ทัง้นีไ้มว่า่สิ่งของในการสะสมนัน้จะ 
ได้มาจากการตดิตอ่กนัโดยตรงระหวา่งหอภาพยนตร์ทัง้สอง หรือโดยผา่นมือท่ีสาม และ 
ไมว่า่สิ่งของนัน้จะมาในรูปแบบดัง้เดมิหรือในรูปแบบใหมท่ี่แฝงอยูก่บัการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  
(ยกตวัอยา่ง เชน่ ภาพยนตร์ท่ีถกูประกอบไว้เป็นสว่นหนึง่ในรายการฉายภาพยนตร์ใน 

วาระตา่ง ๆ ) 
๔.๔ หอภาพยนตร์จกัต้องไมก่ระท าการไลล่า่หรือหวา่นล้อมลอ่ใจเพ่ือท่ีจะให้ได้ฟิล์ม 

ภาพยนตร์หรืองานสะสมท่ีมีอยูใ่นหอภาพยนตร์สมาชิกสหพนัธ์หอภาพยนตร์ระหวา่งชาติ 
ประเทศอ่ืน ๆ ไมว่า่โดยสว่นตวัหรือโดยในนามของหนว่ยงาน หรือไมว่า่จะเป็นการ 
ตดิตอ่กนัด้วยหนทางอ่ืน ๆ ภายใต้วงการหอภาพยนตร์ ถ้าหากไมไ่ด้รับการยินยอมจาก 

เพ่ือนร่วมวิชาชีพในประเทศท่ีเก่ียวข้องนัน้ 

 
๕. พฤตปิฏิบัตขิองเจ้าหน้าที่ 

๕.๑ หอภาพยนตร์จกัต้องมัน่ใจวา่เจ้าหน้าท่ีของตนจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องในกิจการใดๆ 
อนัเป็นการแข่งขนัหรือขดัแย้งกับภารกิจของหน่วยงาน หรือท าให้คนภายนอกเกิดความ
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กงัขาในเร่ืองความชอบธรรมในการท่ีไปเก่ียวข้องกบักรณีนัน้ ๆ  ตวัอย่างเช่น  หากไม่ได้รับ

อนญุาตเป็นทางการ เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์จกัไม ่: 
 -      สะสมสิ่งของเป็นการสว่นตวั ในขอบเขตท่ีทบัซ้อนกบัสิ่งท่ีหนว่ยงานสะสม 

 -      รับเชิญเป็นผู้บรรยายหรือผู้ เขียนบทความในนามของหนว่ยงานท่ีตนท างาน  
       แตด่เูหมือนผลได้จะตกเป็นเร่ืองสว่นตวั  

 -     รับคา่นายหน้าหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ จากองค์กรหรือหนว่ยงานท่ี 

                  ขายสินค้าหรือบริการแก่หอภาพยนตร์ หรือซือ้บริการจากหอภาพยนตร์ (เชน่  
       บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์) 

- คบค้าหรือเข้าร่วมกบักลุ่มคนผู้ มีวตัถปุระสงค์หรือด าเนินกิจกรรมอนัเป็นการ
แขง่ขนัหรือขดัแย้งกบักิจการของหอภาพยนตร์สมาชิกสมาพนัธ์หอภาพยนตร์
ระหวา่งชาต ิ

 
๕.๒  เม่ือเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ได้รับมอบหมายจากหอภาพยนตร์ให้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆ  จกัต้องแสดงให้คนภายนอกเห็นอย่างเปิดเผยและชดัเจนว่า สิ่งใดเป็นการ
กระท าโดยเจตนารมณ์สว่นตวั สิ่งใดเป็นการปฏิบตัใินนามหอภาพยนตร์ 
๕,๓ เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ไมส่มควรเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการของหอ
ภาพยนตร์เป็นการสว่นตน  เว้นแตร่ะเบียบข้อบงัคบัของหอภาพยนตร์ได้อนญาตไว้ 
๕.๔ ในฐานะผู้ท างานด้านการอนรัุกษ์  หอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีจกัต้องเอาใจใส่ใน
การท าหน้าท่ี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในหลกัจริยธรรมนีไ้ด้รับการปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด และช่ือเสียงอันดีงามของวงการนีไ้ด้รับการปกปักรักษาไว้   เม่ือมีเหตุ
ปรากฏว่ามีการกระท าอันละเมิดหลักจริยธรรมนีข้ึน้  จะต้องน าเร่ืองเข้าสู่ขบวนการ
พิจารณาอยา่งเหมาะสมตามท่ีบญัญตัไิว้ในกฏข้อบงัคบัของสหพนัธ์หอภาพยนตร์ระหว่าง
ชาต ิ            

๕.๕ หากพิจารณาข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีระบอุยู่ในเอกสารนี ้อาจท าให้ดเูหมือนว่าเป็นไป
ไม่ได้เลยท่ีหอภาพยนตร์จะให้บริการใช้ประโยชน์จากสิ่งของท่ีเก็บสะสมได้อย่างเต็มท่ี
ทัง้หมด อย่างไรก็ตามหอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานจะต้องตระหนักว่า 
สาธารณชนมีสิทธิท่ีจะขอรับบริการอยา่งเตม็ท่ีเสมอ และพวกเขาต้องได้รับการปฏิบตัิด้วย
ความกรุณา แม้วา่การให้บริการอยา่งถึงท่ีสดุเชน่นัน้ยงัไมอ่าจอนญุาตให้ได้ก็ตาม 
๕.๖ หอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีทัง้หลาย จกัต้องเคารพตอ่ข้อจ ากดัตา่ง ๆ ท่ี ท่ีระบไุว้
ในข้อมลูซึง่ได้รับจากบคุคลภายนอก และมีการชีแ้จงอยา่งชดัเจนวา่ให้สงวนเป็นความลบั 
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กิตตกิรรมประกาศ 

เอกสารนี ้เป็นหนีบ้ญุคณุอยา่งยิ่งตอ่ แรงบนัดาลใจในเบือ้งต้น จาก David Francis แหง่ The  
Library of Congress กรุงวอชิงตนัดีซี ผู้ซึง่เม่ือปี ๑๙๙๓ ได้ริเร่ิมเแนะน าให้เกิดวาระแห่งคณะท างานหวัข้อ 
อนาคตของ FIAF  ซึ่งมีแนวคิดว่า FIAF ควรจดัท า หลกัจริยธรรม ซึ่งสมาชิกของ FIAF จะได้ยึดถือเป็น
หลกัการ มากกวา่การคล้อยตามค าจ ากดัความตามรูปแบบท่ีประกอบอยู่ในหนงัสือคูมื่อ สถานภาพและกฎ
ข้อบังคับ ท่ีตีพิมพ์ไปแล้ว   ส าหรับการรับรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงจ านวนมากในเอกสารนี ้เป็น
คณุูปการจาก Ray Edmondson แห่ง the National Film and Sound Archive กรุงแคนเบอร์ร่า ผู้ซึ่ง
ด าเนินการโครงการพฒันาปรัชญาแห่งการจดหมายเหตโุสตทศัน์  มาตลอดช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๙๐ แม้ว่า
บคุคลทัง้สองท่านตา่งมิได้มีส่วนโดยตรงในการเขียนหนงัสือนี ้แตบุ่คคลทัง้สองก็มีอิทธิพลท่ีส าคญัยิ่ง  จึง
ขอได้รับการคารวะอยา่งยิ่ง ณ ท่ีนี ้

หลกัจริยธรรมของ FIAF ได้รับการร่างขึน้เป็นครัง้แรกและแก้ไขเรียบเรียงเป็นล าดบัมาโดย Roger  
Smither แห่ง the Imperial War Museum Film and Video Archive กรุงลอนดอน ในฐานะท่ีเป็น
เลขานุการทั่วไปของ FIAF  ได้รับการขดัเกลา ผ่านการปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
ผู้ปฏิบตังิานอยา่งกว้างขวางมากมายในวงการเพ่ือนสมาชิก FIAF  เร่ิมต้น ในช่วงปี  ๑๙๙๕/๙๖ ได้ปรึกษา
ต้นฉบบันี ้กบั Hoos Blotkamp แห่ง the Nederlands Filmmuseum กรุงอมัสเตอร์ดมั ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
หวัหน้าคณะท างานหวัข้อ อนาคตของ FIAF ในขณะนัน้ และ Gabrielle Claes แห่ง the Cinematheque 
Royale กรุงบรัสเซล   ตอ่มาในเดือนเมษายน ปี ๑๙๙๗ หลกัจริยธรรมนีไ้ด้รับการพิจารณาในวาระการ
ประชุม “brain-storming” โดยคณะกรรมการบริหารของ FIAF ทัง้หมด และหลังจากการน าเสนอสู่ ท่ี
ประชมุใหญ่ของสมาพนัธ์ ท่ี Cartagena, โคลมับีย ก็ได้รับค าแนะน าปรับแก้ตา่งๆ ทัง้ทางวาจาและลาย
ลกัษณ์อกัษรจากมวลสมาชิกทัง้หมด  ต้นฉบบัสดุท้ายซึ่งเป็นผลสะท้อนจากค าแนะน าทัง้หลายก็ได้รับการ
จดัพิมพ์ขึน้โดยได้รับความร่วมมือจาก Clyde Jeavons แห่ง the National Film and Television Archive 
กรุงลอนดอน 

 

 

 

สงวนสิทธ์ิ : ๑๙๙๘ – ๒๐๐๘ 

สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาต ิ

 


