


วัฒนธรรมองค์กรหอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 
 Film Archive: Organizational Culture 
 เมื่อก่อนเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ก็อยู่กันเหมือน “พี่น้อง” ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กินข้าว ด้วยกัน
 เหมือนกงสีนะ แต่เมื่อหน่วยงานขยายใหญ่ เจ้าหน้ามี โอกาสพบปะกันน้อยลง จึงจ าเป็นต้อง
 มีวัฒนธรรมองค์กรมาช่วย ซึ่งค าว่า “วัฒนธรรมองค์กร” เป็นเรื่องท่ีทุกคนเห็น พ้ อ ง ต้ อ ง กั น 
 เกิดจากการปฏิบัติ จากธรรมชาติของการกระท าร่วมกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาน าพาไปในทางท่ี
 ก้าวหน้า แต่ถ้าเป็น “กษัยธรรม” ก็จะเป็นไปในทางเสื่อม 
  

 วัฒนธรรมเป็นเรื่องภายในองค์กร ถ้าองค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันก้าวข้ามความขัดแย้ง
 ภายในองค์กรได้ ก็จะสะท้อนการปฏิบัติภารกิจออกไปให้คนภายนอกเห็นได้  ตัวอย่างเช่น 
 ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ส่วนหน้า มีเสียงท่ีสะท้อนกลับมาว่า เจ้าหน้าท่ีมีความน่ารัก อัธยาศรัยดี         
 มีความรู้ นี่กค็ือ...สิ่งท่ีท าร่วมกันมา และมันสามารถสร้างเป็นวัฒนธรรมได้”   
        โดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ 
 

 วัฒนธรรมองค์กรของหอภาพยนตร์ที่อยากเห็นและจริง ๆ ก็เป็นอยู่แล้วอย่างน่าชื่นชมก็คือ ชุ ม ช น
 ของผู้คนที่มีอุดมการณ์และความเชื่ออันแรงกล้าว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา”และเจ้าหน้าที่

 ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งหรือบทบาทหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องกับกิจการหลักของหอฯ โดยตรง
 หรือไม่ ล้วนแล้วเป็นส่วนที่มีความส าคัญและตัดขาดไม่ได้ เพราะไม่อย่างนั้น แล้ว หอฯ ซึ่ง
 จ าเป็นต้องมีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านก็คงจะไม่สามารถยืนหยัดเป็นเสาหลักของการใช้ภาพยนตร์
 เป็นแหล่งสร้างเสริมปัญญาดังเช่นปัจจุบัน 
 ส่วนตัวมองเห็นคล้าย ๆ พ่ีโดมว่าภาพยนตร์เป็นเหมือนศาสนาและศาสนิกชนก็ควรได้รับการ
 สนับสนุนค้ าจุน ตลอดจนหล่อเลี้ยงความเชื่อและความศรัทธาผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
 ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เหมือนไปวัดวันพระ เข้าโบสถ์วันอาทิตย์ ท าละหมาดวันศุกร์ ทั้งการ
 ดูหนังร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง อีกทั้งในช่วงเวลาที่ทุกอย่างหัน
 เหไปในทิศทางของดิจิตอล ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวของเจ้าหน้าที่หอฯ  ก็น่าจะช่วยให้  
 หอภาพยนตร์เป็นองค์กรที่เชื่อมระหว่างโลกยุคเก่าและยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

      ประวิทย์ แตง่อักษร กรรมการบรหิาร 
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   มาตรฐานจริยธรรมหน่วยงานภาครัฐ 7 ประการ 
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
3. ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
4. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและมีจิตสาธารณะ 
5. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
6. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 
ภาพสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมหน่วยงานภาครัฐ 7 ประการ 

ท่ีบุคลากรในหน่วยงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานประจ าปี 2565  
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มาตรฐานจริยธรรมหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ 9 ประการดังนี้  
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพขององค์กร  
 

มาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารหอภาพยนตร์ 
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์พึงด ารงชีพตามหลักธรรมทางศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความเสียสละ ทุมเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ต้องรักษาและส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ 

4. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ต้องปฏิบัติงานโดยมุ่งมั่นในผลสัมฤทธ์ิของงาน 
6. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์           

หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ  (Fedration Internationale des Archives du Film) (FIAF) 
7. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  
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หลักจริยธรรมด้านการอนุรักษ์  
 บรรดาหอภาพยนตร์และชาวหอภาพยนตร์ คือ ผู้พิทักษ์มรดกภาพเคลื่อนไหวของโลก เป็น
ภารกิจของพวกเขาในการปกป้องมรดกนั้นและส่งต่อไปสู่ลูกหลานในสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องตามผลงานของผู้สร้างสรรค์ให้มากท่ีสุด หอภาพยนตร์มีหน้าท่ีต้องเคารพใน
วัสดุต้นฉบับด้วยการระวังดูแลตราบเท่าท่ีวัสดุเหล่านั้นยังคงสภาพอยู่ได้ เมื่ออยู่ในเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต้อง
จัดท าวัสดุใหม่ขึ้นแทนท่ีวัสดุต้นฉบับเดิม หอภาพยนตร์จักต้องเคารพในชนิดของต้นฉบับนั้น ๆ 
 หอภาพยนตร์ตระหนักว่าปฐมภารกิจของตน คือ การสงวนรักษาบรรดาสิ่งของท้ังหลายท่ีเขา
ดูแลอยู่และจัดให้มีไว้พร้อมเสมอส าหรับการค้นคว้า ศึกษา และการจัดฉายสู่สาธารณะ ท้ังนี้โดยท่ี
กิจกรรมเหล่านี้จะต้องไม่ไปหย่อนให้ปฐมภารกิจคลายไป  
 ต่อนี้ไป คือ บรรดาตัวบทของกฎหลักท่ัวไป 
 1. สิทธิของบรรดาสิ่งที่สะสม :  

1.1 หอภาพยนตร์ จักต้องเคารพและรักษาบูรณภาพของสิ่งของในอารักขาของตน 
และปกป้องสิ่งเหล่านั้นจากทุกรูปแบบของการกระทาเสริมแต่ง ตัดทอน ปลอม
แปลง หรือการเซ็นเซอร์  

1.2 หอภาพยนตร์จักต้องไม่ยอมเสียสละการมีอายุยืนยาวของสิ่งของในอารักขาของ
ตน เพียงเพื่อแลกกับประโยชน์จากการใช้งานระยะสั้น เราจักต้องปฏิเสธการใช้
เช่นนั้น มากกว่าท่ีจะยอมให้สิ่งของต้นฉบับเหล่านั้นต้องเสี่ยงอันตรายจากการ
น าไปฉายหรือดู  

1.3 หอภาพยนตร์จักต้องจัดเก็บบรรดาสิ่งของต่าง ๆ โดยเฉพาะต้นฉบับ หรือสิ่งท่ี
สงวนรักษาไว้เป็นต้นแบบ ในสภาพแวดล้อมท่ีดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ หากสภาพท่ีว่า
นั้นต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีดีท่ีสุด หอภาพยนตร์จะต้องดิ้นรนขวนขวายให้มีอุปกรณ์ท่ีดีขึ้น
กว่าเดิม  

1.4 หากมีการท าส าเนาสิ่งท่ีมีอยู่ด้วยเหตุผลในการอนุรักษ์หอภาพยนตร์จักต้องไม่ไป
ตัดต่อหรือบิดเบือนสภาพเดิมของงาน ภายใต้ความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีมีอยู่ 
ส าเนาเพื่อการอนุรักษ์ที่ท าขึ้น จะต้องถูกต้องครบถ้วนตามต้นแบบเดิม ขบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการท าสาเนา ตลอดจนกรรมวิธีและทางเลือกต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับสุนทรียะซึ่งเกิดขึ้นในขบวนการนี้ จะต้องได้รับการเก็บบันทึกไว้อย่าง
สมบูรณ์และอย่างซื่อสัตย์ 

1.5 ในการซ่อมแซมสิ่งของ หอภาพยนตร์จักต้องท าเพียงพยายามท่ีจะเติมเต็มส่วนท่ี
ขาดหายไปและเอาส่วนท่ีเกินมาออกไป ด้านเวลา ด้านการช ารุดฉีกขาด และด้าน
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ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน หอภาพยนตร์จักต้องไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้
สภาพเดิมของต้นฉบับหรือเจตนารมณ์เดิมของผู้สร้างสรรค์ 

1.6 เมื่อเปิดให้มีการใช้บรรดาสิ่งของของหอภาพยนตร์โดยการจัดรายการ การจัดฉาย 
หรือโดยวิธีอื่น ๆ หอภาพยนตร์จักต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อหาทางจัดให้ผู้ชมได้
ชมสิ่งนั้นได้ใกล้เคียงท่ีสุดกับประสบการณ์ชมตามต้นฉบับเดิม(เป็นต้นว่า)ในการ
จัดฉายตามอัตราความเร็วและสัดส่วนของภาพตามต้นฉบับเดิม 

1.7 หลักการและเหตุผลโต้แย้งใด ๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซ่อมสงวนรักษาหรือ
การน าเสนอสิ่งของใด ๆ ของหอภาพยนตร์จะต้องได้รับการจดบันทึกและจัดมีไว้
ให้ผู้ชมหรือผู้ค้นคว้าได้ศึกษา 

1.8  หอภาพยนตร์จักต้องไม่ท าลายสิ่งของใด ๆ โดยไม่จ าเป็น แม้ว่าหอได้ซ่อมสงวน
รักษาหรือปกป้องไว้แล้วด้วยการทาส าเนา ในท่ีท่ีมีกฎหมายรองรับและการบริหาร
จัดการเอื้ออ านวย ตลอดจนมีความปลอดภัยพอ หอภาพยนตร์จะยังคงอนุญาตให้
ผู้ค้นคว้าได้ใช้ส าเนาฟิล์ม    ไนเตรทตราบเท่าท่ีฟิล์มนั้นยังคงมีอายุยืนยาวอยู่ 

2. สิทธิของอนุชน  
2.1 ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบของตนในอันท่ีจะอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ด ารง

อยู่อย่างยั่งยืน หอภาพยนตร์จักยืนหยัดต่อต้านการบีบบังคับใด ๆ ท่ีจะก าจัดหรือ
ท าลายสิ่งของท่ี  หอภาพยนตร์สั่งสมมา อาจจ าเป็นต้องเลือกท่ีจะปฏิเสธหรือรับ
สิ่งของใด ๆ ท่ีมีผู้เสนอให้   หอเก็บสะสมด้วยเหตุผลกลใดซึ่งอาจอยู่นอกเหนือ
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการอนุรักษ์หรือนโยบายการคัดเลือกท่ีใช้อยู่ของหอภาพยนตร์นั้น  

3. สิทธิในการใช้ประโยชน์  
3.1 หอภาพยนตร์ตระหนักว่าสิ่งของในความดูแล มีท้ังมูลค่าในเชิงพาณิชย์และคุณค่า

ในทางศิลปะ จึงให้การเคารพอย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์และในเรื่อง
ของผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ของเจ้าของ หอภาพยนตร์จักต้องไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวในกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิประโยชน์เหล่านั้น และ
จักพยายามป้องกันมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการละเมดิดังกล่าวเช่นกัน  

3.2 นอกเสียจากว่าสิทธิเชิงพาณิชย์จะหมดอายุแล้ว หรือความคุ้มครองทางกฎหมาย
ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือจนกว่าสิทธิในสิ่งของเหล่านั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หอภาพยนตร์อย่างเป็นทางการแล้ว หอภาพยนตร์จักไม่น าสิ่งของในความดูแลมา
ใช้ในทางแสวงหาก าไรโดยเด็ดขาด 

3.3 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว การจัดฉายภาพยนตร์ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
หอภาพยนตร์ จักต้องกระทาโดยเคารพเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

- การจัดฉายภาพยนตร์จะต้องอยู่ในกรอบวัฒนธรรมหรือการศึกษา  
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- หอภาพยนตร์จักต้องไม่จัดฉายภาพยนตร์ในเวลาซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะไป
ขัดการใช้ 

- ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาพยนตร์นั้น ๆ  
- การจัดฉายภาพยนตร์จักต้องมีขึ้นในสถานท่ีซึ่งหอเป็นผู้ควบคุมดูแล

หรือเป็นท่ี  
- ซึ่งหอรับรองและมีการกากับดูแลให้เป็นไปตามหลักการท่ีบัญญัติใน

หลัก จริยธรรมนี ้ 
- การจัดฉายภาพยนตร์จักต้องเป็นไปโดยไม่แสวงหาก าไร แต่ท้ังนี้มิได้

หมายความว่าจะต้องไม่เก็บค่าเข้าชม  หากแต่เมื่อมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเข้าชม รายได้นั้น สามารถเผยแพร่ให้เห็นว่าได้นาไปใช้ใน
การอนุรักษ์และพันธกิจด้านวัฒนธรรมของหอภาพยนตร์ และจะต้อง
ไม่น าไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งหรือของกลุ่มคน
หรือหนว่ยงานใด 

3.4 หอภาพยนตร์จักต้องไม่จงใจเข้าไปมีส่วนร่วมในพันธะสัญญาทางธุรกิจใด ๆ ไม่ ว่า
จะเกี่ยวเนื่องกับการจัดฉายภาพยนตร์ การจัดหา หรือการใช้ประโยชน์อื่นใดก็ตาม 
อันจะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไปบั่นทอนเกียรติยศความน่าเชื่อถือของผู้
ปฏิบัติงาของหอภาพยนตร์ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ หรือของ
วงการภาพยนตร์โดยรวม 

4. สิทธิของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ :  
4.1.หอภาพยนตร์เชื่อมั่นในการปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ ช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาแก่กันและพัฒนาไปสู่การ
เป็นหอภาพยนตร์ในอุดมคติ เจ้าหน้าท่ีของหอภาพยนตร์จักทางานด้วยจิต
วิญญาณแห่งการร่วมไม้ร่วมมือกัน ไม่แก่งแย่งแข่งขันกันระหว่างเพื่อนร่วม
หน่วยงานหรือต่างหน่วยงานกัน เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ จักไม่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันผิดพลาดคลาดเคลื่อน และจักต้องไม่จงใจปกปิดข้อมูลใด ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับฟิล์มภาพยนตร์ในอารักขาของตน หรือขอบข่ายงานในวิชาชีพของ
ตน (เว้นแต่เป็นกรณีท่ีถูกขอให้สงวนไว้โดยข้อตกลงกับบุคคลท่ีสาม) 

 [ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ อาจ
รวมถึงการเอื้อเฟื้อข้อมูลหรือส่ิงของเพ่ือช่วยในการจัดรายการกิจกรรม, การจัดท า
แคตาลอคสิ่งของที่ส่ังสม, หรือการให้ข้อมูลเพื่อท าภาพยนตรานุกรม; การเอื้อเฟื้อ
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ข้อมูลภาพยนตร์ในคลังอันอาจเกี่ยวโยงกับนโยบายการจัดหาของเพื่อนหอ
ภาพยนตร์อื่น, หรือการช่วยวางแบบแผนการตัดสินใจเกี่ยวกับงานซ่อมสงวน
รักษา, การเอื้อเฟื้อสิ่งของอันจะเป็นประโยชน์ต่อการซ่อมสงวนรักษาซึ่งกาลังดา
เนินการ, การแบ่งปันเอกสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ,ฯลฯ ]  

4.2 หอภาพยนตร์จักต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือภาพยนตร์ท่ีได้มาโดยความ
ร่วมมือระหว่างกันในทางท่ีผิดไปจากเจตนารมณ์ดังอธิบายไว้ข้างต้น การท าสาเนา
สิ่งของซึ่งถือครองโดยหอภาพยนตร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต , การน าผลงานหรือ
งานค้นคว้าของหอภาพยนตร์อื่นมาใช้โดยไม่ระบุท่ีมาหรือให้เกียรติแก่ผู้สร้างงาน, 
รวมถึงการไม่รักษาความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
วิชาชีพอย่างร้ายแรง 

4.3 หอภาพยนตร์ใดซึ่งในงานสะสมของตนมีสิ่งของซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากงานสะสม
ของหอภาพยนตร์อื่น จักต้องอ้างอิงถึงหอภาพยนตร์อื่นนั้นเสมอในทุกค าถามท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์สืบเนื่องจากงานสะสมนั้นหรือจากการน าสิ่งของ
นั้นไปใช้เว้นเสียแต่จะมีการท าข้อตกลงกันไว้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเช่นนี้ควรขยับขยายไปให้ท่ัวเพื่อนหอภาพยนตร์ท้ังมวล ท้ังนี้ไม่
ว่าสิ่งของในการสะสมนั้นจะ ได้มาจากการติดต่อกันโดยตรงระหว่างหอภาพยนตร์
ท้ังสอง หรือโดยผ่านมือท่ีสาม และไม่ว่าสิ่งของนั้นจะมาในรูปแบบดั้งเดิมหรือใน
รูปแบบใหม่ท่ีแฝงอยู่กับการใช้ประโยชน์อื่นๆ (ยกตัวอย่าง เช่น ภาพยนตร์ท่ีถูก
ประกอบไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายการฉายภาพยนตร์ในวาระต่าง ๆ )  

4.4 หอภาพยนตร์จักต้องไม่กระทาการไล่ล่าหรือหว่านล้อมล่อใจเพื่อท่ีจะให้ได้ฟิล์ม
ภาพยนตร์หรืองานสะสมท่ีมีอยู่ในหอภาพยนตร์สมาชิกสหพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าโดยส่วนตัวหรือโดยในนามของหน่วยงาน หรือไม่
ว่าจะเป็นการติดต่อกันด้วยหนทางอื่น ๆ ภายใต้วงการหอภาพยนตร์ ถ้าหากไม่ได้
รับการยินยอมจากเพื่อนร่วมวิชาชีพในประเทศท่ีเกี่ยวข้องนั้น  

5. พฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
5.1  หอภาพยนตร์จักต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีของตนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการใดๆ 

อันเป็นการแข่งขันหรือขัดแย้งกับภารกิจของหน่วยงาน หรือท าให้คนภายนอกเกิด
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ความกังขาในเร่ืองความชอบธรรมในการท่ีไปเกี่ยวข้องกับกรณีนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น 
หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์จักไม่ :  

- สะสมสิ่งของเป็นการส่วนตัว ในขอบเขตท่ีทับซ้อนกับสิ่งท่ีหน่วยงาน
สะสม 

- รับเชิญเป็นผู้บรรยายหรือผู้เขียนบทความในนามของหน่วยงานท่ีตน
ท างานแต่ดูเหมือนผลได้จะตกเป็นเรื่องส่วนตัว 

- รับค่านายหน้าหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ จากองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ี ขายสินค้าหรือบริการแก่หอภาพยนตร์ หรือซื้อบริการจาก
หอภาพยนตร์ (เช่นบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์)  

- คบค้าหรือเข้าร่วมกับกลุ่มคนผู้มีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมอัน
เป็นการแข่งขันหรือขัดแย้งกับกิจการของหอภาพยนตร์สมาชิก
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ  

5.2 เมื่อเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ได้รับมอบหมายจากหอภาพยนตร์ให้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆ จักต้องแสดงให้คนภายนอกเห็นอย่างเปิดเผยและชัดเจนว่าสิ่งใดเป็น
การกระท าโดยเจตนารมณ์ส่วนตัว สิ่งใดเป็นการปฏิบัติในนามหอภาพยนตร์  

5.3 เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ไม่สมควรเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการของหอ
ภาพยนตร์เป็นการส่วนตนเว้นแต่ระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ได้อนุญาตไว ้ 

5.4 ในฐานะผู้ท างานด้านการอนุรักษ์ หอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีจักต้องเอาใจใส่ใน
การท าหน้าท่ี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในหลักจริยธรรมนี้ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และชื่อเสียงอันดีงามของวงการนี้ได้รับการปกปักรักษาไว้ 
เมื่อมีเหตุปรากฏว่ามีการกระท าอันละเมิดหลักจริยธรรมนี้ขึ้น จะต้องน าเรื่องเข้าสู่
ขบวนการพิจารณาอย่างเหมาะสมตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎข้อบังคับของสหพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ  

5.5 หากพิจารณาข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในเอกสารนี้ อาจทาให้ดูเหมือนว่าเป็นไป
ไม่ได้เลยท่ีหอภาพยนตร์จะให้บริการใช้ประโยชน์จากสิ่งของท่ีเก็บสะสมได้อย่าง
เต็มท่ีท้ังหมด อย่างไรก็ตามหอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ตระหนักว่าสาธารณชนมีสิทธิท่ีจะขอรับบริการอย่างเต็มท่ีเสมอ และพวกเขาต้อง
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ได้รับการปฏิบัติด้วยความกรุณา แม้ว่าการให้บริการอย่างถึงท่ีสุดเช่นนั้นยังไม่อาจ
อนุญาตให้ได้ก็ตาม  

5.6 หอภาพยนตร์และเจ้าหน้าท่ีท้ังหลาย จักต้องเคารพต่อข้อจากัดต่าง ๆ ท่ีท่ีระบุไว้
ในข้อมูลซึ่งได้รับจากบุคคลภายนอก และมีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าให้สงวนเป็น
ความลับ 

 

 
การปกิบัติงานจัดหาภาพยนตร์เพ่ือการอนุรักษ์ใน ปี 2565 ด าเนินงานตามหลักจริยธรรมและค่านิยม 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคมท าให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผู้รับบริการ 
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 ค่านิยมหลักขององค์กร หรือ Core Value หมายถึง ค่านิยมท่ีใช้ในการชี้น าองค์กร

และพฤติกรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นสิ่งสนับสนุนการตัดสินใจต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ท้ังนี้ ค่านิยมจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะภารกิจขององค์กร 

ค่านิยมหลักของหอภาพยนตร์ 

SHARING - แบ่งปัน 
การแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือแม้แต่การ
ให้ความร่วมมือเพื่อให้ภารกิจขององค์กรส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย   

 

HONESTY- ความซื่อสัตย์สุจริต        
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรม
ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างประเทศ เพื่อ
ความเป็นสากลและด าเนินงานโดยค านึงถึงความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

IMPROVEMENT- พัฒนาตนเอง พร้อมรับ
การเติบโตขององค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูแ้ละหน่วยงานดิจิทัล 
 

NEUTRALITY- เป็นกลาง  
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค การให้บริการ  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  และพิจารณาถึงสิ่ งต่าง ๆ     
ในภาคประชาสังคมโดยปราศจากอคติและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
EXPERTISE- มื ออาชีพ  มี ค ว า ม ร อ บ รู้ 
เชี่ยวชาญช านาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง 
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ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ
ภาพเคลื่อนไหวอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับทราบถึง
คุณค่าความส าคัญ โดยภาพยนตร์ท่ีหน่วยงานอนุรักษ์ ได้แก่ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ วันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีไทย และเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  
 ท้ังนี้บุคลากรในหน่วยงานหอภาพยนตร์มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพเหตุการณ์
ส าคัญ รวมถึงพระราชกรณียกิจให้ประชาชนท่ัวไปได้รับชม ซึ่งประชาชนและหน่วยงานท่ัวไปสามารถ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถรับชม
ภาพยนตร์ท่ีหน่วยงาเผยแพร่ได้ผ่านช่องทางยูทูป หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive  
https://www.youtube.com/channel/UCH-mZxx7fSBlg7dOUk_D7xw   
 

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระพุทธเจ้า
หลวงเสด็จฯ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน ในคราวเสด็จฯ ประพาสยุโรป 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2440 
ถ่ายโดย Ernest Florman ช่างถ่ายหนัง
คนแรกของสวีเดน ตั้งกล้องคอยถ่าย
เหตุการณ์รับเสด็จพระเจ้ากรุงสยาม ที่
ท่าเรือหน้าพระราชวังหลวงในกรุงสต็อก
โฮล์ม 
 
ภาพบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 
5 เสด็จประพาสกรุงเบิร์น ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในคราวเสด็จพระราช
ด าเนินเยือนทวีปยุโรป ครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2440 เป็นภาพยนตร์ม้วนแรกสุดที่
ถ่ายท าเก่ียวกับคนไทย และท าให้คนไทย
ได้เห็นภาพเคลื่อนไหว 
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ภ า พ ย น ต ร์ บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล เสด็จฯ ออกรับการตรวจพลสวน
สนามของกองก าลังทหารอังกฤษและ
อินเดีย แห่งฝ่ายสัมพันธมิตร พร้อมด้วย 
ลอร์ดหลุยส์ เมานท์แบทเทน แม่ทัพฝ่าย
สัมพันธมิตร ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๘๙ 
ณ ถนนราชด าเนินกลาง กรุงเทพฯ 

 
ภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่สร้างในวาระทรงครอง
สิริราชสมบัติ ๒๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
เป็นภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระ
ราชด า เนิน เยือนสหรัฐอเมริกาเป็น
ทางการครั้งแรกหลังครองราชย์สมบัติ 

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
การตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระ
นามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าวชิราลงกรณ ด ารงพระราชอิสริยยศขึ้น
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 
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ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
 การเผยแพรม่าตรการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนและการรณรงค์ตามนโยบายไม่
รับของขวัญของหอภาพยนตร์ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ชาวหอภาพยนตร์
มีความเชื่อมั่นว่าภายในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดใดจากบุคคลภายนอก อัน
เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หอภาพยนตร์จึงได้ส่งเสริมวัฒนธรรมป้องกันการรับสินบนให้เป็น
คุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานต่อไป 
 การสร้างจิตส านึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในข้อนี้ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและทัศนคติของ
บุคลากรชาวหอภาพยนตร์  จึงสามารถปฏิบัติได้จริงและแสดงออกได้อย่างไม่ขัดเขิน เนื่องจาก           
หอภาพยนตร์มีการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งหน่วยงาน  
ยกตัวอย่างมาตรฐานจริยธรรม เช่น  

- การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
- การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
- การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
- การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
- การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้วัฒนธรรม หรือ บุคลิกขององค์กรมีความชัดเจน เรื่องการไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์และยึดมั่นความถูกต้อง 
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  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธารณะ 

 
บุคลากรหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รวบรวมเงินบริจาคให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 (ขวา) และรวบรวมปฏิทินเก่าเพ่ือบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเมื่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ซ้าย)  
 

 การช่วยเหลือเกื้อกูลและมีน้ าใจไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้เสมอใน
หอภาพยนตร์ ‘การแบ่งปัน’ หรือ ‘การให้’ ไม่จ ากัดแค่การบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของเท่านั้น แต่รวมถึง
การเสียสละเวลาและแรงกายของแต่ละคนเพื่อช่วยเหลือกิจการงานของผู้อื่นด้วย ซึ่งชาวหอภาพยนตร์
พร้อมช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้งานของทุกฝ่ายส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

 
ภาพบรรยากาศการท างาน ในปีงบประมาณ 2565   
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 การแบ่งปันในอีกความหมายหนึ่ง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา และการมีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มารับบริการ หรือบุคคลภายนอกผู้มาเยี่ยมชมซึ่งมีท้ังเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายแุละประชาชนท่ัวไปทุกเพศทุกวัย 
 วัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการด้วยน้ าใจไมตรี ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ชนิดต่าง ๆ ให้เป็นสื่อกลางส าหรับการเรียนรู้ และมีการพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการท่ีหลากหลายช่วงวัย ล้วนเป็นจุดเด่นท่ีหอภาพยนตร์ได้รับเสี ยงชื่นชมจาก
ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ   
 

 
ภาพกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน วันที่ 21 เมษายน 2565 แสดงถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความรู้และความเข้าใจ

เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการทุกช่วงวัย 
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ด ารงตนเปน็แบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
 ส่วนส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การจัดสรรเวลาพักผ่อนให้บุคลากรทุกคนได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์ซึ่งจัดเป็น
ประจ าทุกเดือน มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้บุคลากรและส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันฉันท์พี่น้อง มุ่งสร้างความสมัครสมานสามัคคี หอภาพยนตร์ยังจัดพื้นให้บุคลากรได้เล่นกีฬาและ
ท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลังการท างานและส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพใจให้แข็งแรงไปพร้อมกัน เป็นการด ารงตนเป็นแบบอย่างด้านความสามัคคีและการสร้างชุมชนคน
รุ่นใหม่ท่ีรักการออกก าลงักาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 

 

 
ภาพกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ปี 2565 
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  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
องค์ประกอบท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีท าให้

วัฒนธรรมองค์กรมีความชัดเจน คือ วัฒนธรรมการชม
ภาพยนตร์เพื่อให้เกิดปัญญา เนื่องจากภารกิจด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ถือว่าภาพยนตร์เป็นผลงานศิลปะ เป็น
สื่อเพื่อการแสดงออกทางความคิดของผู้สร้าง  เป็น
หลักฐานบันทึกประวัติศาสตร์สังคมในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง นอกจากค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการอนุรักษ์
ต้นฉบับแล้ว บุคลากรภายในหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่เป็น
คนรักหนัง ยังมีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติด้าน
ความซื่อสัตย์ยุติธรรมและการใช้วิจารณญาณรับชมรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น รวมถึง นโยบายการส่งเสริมให้
หอภาพยนตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานจึงใช้

ภาพยนตร์เป็นสื่อให้บุคลากรเรียนรู้เรื่องความแตกต่างหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลภายในองค์กร  จึงน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐาน มีความเสมอ
ภาค มีประสิทธิภาพ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยงาน 

 

 
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานถ่ายท าภาพยนตร์สั้นทดลอง วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565   
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มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน : ทัศนคติด้านการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องและ
การท างานอย่างเปน็มืออาชีพ   

 
 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากยุคแอนะล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาพยนตร์ การจัดฉาย หรือการเผยแพร่ภาพยนตร์ในรูปแบบ
เสมือนจริง ท าให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานของงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาทิ การ
บูรณะภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้าน
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การบริหารจัดการแหล่งสืบค้นข้อมูลภาพยนตร์ การจัด
แสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ การจัดฉายภาพยนตร์ท้ังในโรงภาพยนตร์และแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น 
Netflix และ youtube รวมถึงพัฒนาการให้บริการผ่านระบบ E-Service ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น   
 หน่วยงานจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน
ตามหลกัของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ พร้อมท้ังการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน มี
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงาน จัดฝึกอบรมการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้ชีวิตในทศวรรษท่ียี่สิบเอ็ดไปพร้อมกัน ท้ังหมดนี้เพื่อให้สามารถ 
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและประชาชนผู้มาเยี่ยมชม
หน่วยงานได้ 
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม  Masterclass ‘อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล’ และ Masterclass with Tilda Swinton 

เมื่อวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์  
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วัฒนธรรมองค์กร 
ในมุมมองชาวหอฯ  
สถานท่ีส าหรับทุกคนท่ีก าลังแสวงหาคุณค่า
ของชีวิต...(มล.วราภา) 
 
องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมของการเรียนรู้ ค้นคว้า          
ตั้งค าถาม ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่หยุดนิ่งในการ
พัฒนาท้ังด้านองค์ความรู้และความมี
ประสิทธภิาพ...(พี่ก้อง)  
 
“ท่ีนี่” เป็นแหล่งเก็บข้อมูลในอดีต อยากให้
คนรุ่ น ใหม่ เ ห็ นคุณค่ า และรู้ จั ก ว่ าฟิ ล์ ม
ภาพยนตร์มีความส าคัญอย่างไร เพราะใน
อนาคตก็จะไม่มีโรงหนังท่ีฉายด้วยฟิล์มแล้ว 
     ...(น้องเรนนี)่  
 
“ท่ีนี่” คือ บ้านหลังหนึ่ง เพื่อนร่วมงานคือพี่
น้อง ดังนั้นเราถึงได้รักกัน ให้อภัยกัน (ไม่ต้อง
คิดเยอะ) เราต้องรักบ้าน รักษาของในบ้าน 
        ...(มีแต่ให)้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
"เยื่อภาพแห่งความทรงจ า"  
สิ่งดี ๆ ท่ีได้จากการท างานหอภาพยนตร์  
คือ ได้เห็นในสิ่งท่ีไม่เคยเห็น...(ผยองศักดิ์) 
 
"บอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านม้วนฟิล์ม"  
รู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ 
มรดกชาติ ...(Thomas) 
 
วัฒนธรรมองค์กรของหอภาพยนตร์  คือ 
รูปแบบการท า งาน ท่ี ไม่ เคร่ ง เครี ยดกั บ
กฎเกณฑ์ มีความยืดหยุ่นสูง เช่น การแต่งตัว 
เวลาเข้า - ออกงาน เป็นต้น อยากให้มีการ
จ ากัดขอบเขตในการท างานของแต่ละฝ่าย แต่
ละงานให้ชัดเจน และให้ทุกคนท างานให้ได้
เต็มศักยภาพของตนเอง...(anonymous) 
 
ความเป็นครอบครัว และ ทุกคนมีความ
เมตตาต่อกันหลักๆ ท่ีมาท างานท่ีนี่น่าจะ
เพราะไม่ได้เน้นเรื่องภาพลักษณ์ภายนอก
เท่ากับความสามารถ ...(วิศรุต) 
“แบ่งปันอย่างไม่สิ้นสุด” 
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ในส่วนขององค์กร คือ แบ่งปันความรู้ความ
บันเทิงให้แก่สาธารณชนท่ัวไป ในส่วนของ
บุคลากร คือ น้ าใจท่ีมีให้กันอยู่ตลอด 
        ...(น้องสะแบไพร) 
 

ผมคิดว่าหัวใจค าสัญของสิ่งท่ีหอภาพยนตร์
ก าลังท าอยู่ ...เพื่อการเรียนรู้ในแง่เพื่อสังคม 
ประวัติศาตร์ ท้ังจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ 
รวมไปถึงเพื่อคนในอนาคต มันไม่ใช่แค่ค าว่า
พิพิธภัณฑ์มีแต่ของเก่าๆ แต่มันต้องให้ทันต่อ
ยุคสมัยปัจจุบันด้วย งานทุกงานในหอมี
ความส าคัญ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมด 
ดังนั้น หอภาพยนตร์ก็คือบ้านอบอุ่นหนึ่งหลัง
กิจกรรมภายในองค์กรท่ีชอบ คือ กิจกรรม         
หอสัมพันธ์  เพราะเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงาน
อื่นไม่มีแน่นอน ...(นายทุเรียน) 
 

 
ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร 
ท่ีเเสดงถึงมาตราฐานเเละค่านิยม 
เป็นหัวใจส าคัญท่ีท าให้กลยุทธ์องค์กร 
บรรลุประสิทธิผลอย่างสูงสุด ...(134340) 
 

ไม่แสวงหาผลก าไร...(แม่ดิน) 
 
เป็นมืออาชีพ แยกเรื่องงาน : เรื่องส่วนตัวได้
     ...(ฝ่ายบุคคล) 
 

เราควรจะมีแพสชั่นกับหนังและความรู้ใหม่ๆ
ทุกวัน และผู้ใช้บริการต้องมาก่อนเสมอ  
        ... (anonymous) 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างานตามยุทธศาสตร์ และอยากให้ส่งเสริม
การท ากิจกรรม CSR. ...(หัวหน้าบริหารกลาง) 
 

The show must go on  
ไม่ว่ายังไงงานต้องเดิน ถึงแม้ในบางครั้ ง
จะต้องเป็นการท างานในลักษณะท่ีต่างคนต่าง
ท า...ก็ตาม ไม่ว่ายังไงงานต้องไปข้างหน้าเสมอ 
สิ่งท่ีอยากให้ส่งเสริม คือ ความรวดเร็วในการ
จัดการ อาจจะเป็นการลดความยุ่งยากของ
กระบวนการ และเสริมความสัมพันธ์ของส่วน
งานต่างๆ ให้เป็นเนือ้เดียวกันมากขึ้น 
     ...(อะไรก็ได้) 
 

วัฒนธรรมองค์กรของหอภาพยนตร์  คือ 
รูปแบบการท า งาน ท่ี ไม่ เคร่ ง เครี ยดกับ
กฎเกณฑ์ มีความยืดหยุ่นสูง เช่น การแต่งตัว 
เวลาเข้า-ออกงาน เป็นต้น อยากให้มีการ
จ ากัดขอบเขตในการท างานของแต่ละฝ่าย แต่
ละงานให้ชัดเจน และให้ทุกคนท างานให้ได้
เต็มศักยภาพของตนเอง ...(anonymous) 
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วัฒนธรรมองค์กร : ความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกคน  ในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ี
วางไว้ ...(พี่ทิพย)์ 
 
"ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา"  
จริง ๆ ก็ซ้ าแหละครับ แต่ผมว่า...  
"วัฒนธรรมองค์กร "  ของหอภาพยนตร์
ประโยคนี้ครอบคลุมและมีความหมายดีท่ีสุด
แล้ว...(นัฐพล)  
 
ขยัน อดทน ท างานด้วยปัญญา" ...(สายชล) 
 
"การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ด้วยกันและก้าวไปด้วยกัน 
โดยใช้ภาพยนตร์เป็นจุดศูนย์กลาง"...(วัชรศักดิ์) 
 
วัฒนธรรมองค์กร มีท้ัง รัก โลภ โกรธ หลง  
แต่วัฒนธรรมท่ีควรส่งเสริม คือ ความรัก 
     ...(anonymous) 
สร้างภาพลักษณ์ (ไม่ใช่สร้างภาพ)  
มีส่วนร่วมกับชุมชน  
ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันมากขึ้น  
สุขใจ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง เกิดสัมพันธ์มากขึ้น 
                                ...(ชบาบ้านบ้าน) 
 
 
 

สิ่งท่ียึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติ สืบทอดกันมา  
รุ่นส่งต่อรุ่น เช่น การแสวงหาฟิล์มภาพยนตร์ 
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีโรงเรียนการสอนหา
ฟิล์มภาพยนตร์ แต่เราจะใช้วิธีสืบเนื่องจากรุ่น
พ่ีท่ีช่วยปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ ซึ่งงานจัดหา
ก็ได้พยายาม ยึดถือปฏิบัติตามค าสอนของรุ่น
พี่ท่ีคอยชี้แนะเสมอมา ....ท าผิดบ้าง ถูกบ้าง  
ก็ค่อยๆๆ เรียนรู้กันไป...วันหนึ่งเวลาสอนใคร 
เราก็จะได้เข้าใจตัวเราและคนอื่นๆ ด้วยว่า...
เราก็คือพี่พ้อง น้องเพื่อนกันหมด 
      ...(โต้ง แหลมฟ้าผ่า) 
 
ตระหนักรู้และเห็นถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในฐานะมรดกทางปัญญา 
และศิลปะของชาติ...(ธีรวุฒิ) 
 
การรวมตัวกันของคนท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ และ รักท่ีจะท างานผ่านสิ่งเหล่านี้  
ง่าย..ง่าย เรามาท าด้วยสิ่งท่ีเรารักและสนใจ 
(อยู่บ้าง) ซึ่งต่างจาก "งาน" ในท่ีอื่นๆ ซึ่ง     
อัตลักษณค์ุณลักษณะของบุคลากรมันสะท้อน 
กับ สิ่งท่ีเรียกว่าภาพยนตร์ คือ มีความเป็น
สร้างสรรค์ ผ่อนคลาย แต่จริงจังซึ่งวัฒนธรรม
มันมีความหลากหลายไม่ต่างกับภาพยนตร์ท่ีมี
หลากหลายประเภท...(Nomonument) 
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วัฒนธรรมท่ีดีคือต้องไม่มีวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมความหลากหลายทางความคิดไม่ยึด
ติด...(พอ หันหน้าหนีก าแพง) 
 
วัฒนธรรมองค์กรของหอภาพยนตร์ :  
เป็นมิตรกับบุคลากร พัฒนาการองค์กรก้าว  
สู่โลกแห่งดิจิทัล อยากให้ส่งเสริมเรื่องของ
สวัสดิการบุคลากร มีกิจกรรมหรือมุมผ่อน
คลายให้กับเจ้าหน้าท่ี เพื่อส่งเสริมทางด้าน
จิตใจและร่างกายให้ผ่อนคลาย ท าให้มี
ศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น มีการจัด
อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดทัศนคติ
เชิงบวกท่ีสามารถน าไปต่อยอดในการท างาน
ร่วมกันในองค์กร ...(แม่นางบุ๋มบ๋ิม) 
 
"ความเชื่อหรือธรรมเนียมในรูปแบบเดียวกัน 
จากบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ"  
                              ...(อธิพันธ์ สิมมาค า) 
 
 
 
 

อยากส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นให้มากขึ้น ...(anonymous) 
 
เป็นองค์กรท่ีมีความสุขกับการท างานเงียบๆ        
อยู่ในมุมท่ีเรามีความรู้ ความช านาญ แต่ก็
สามารถปรับตั ว ให้ เ ข้ ากั บสถานการณ์
ภายนอกได้ดี ให้เกียรติความเป็นส่วนตัว และ
ไม่บังคับใจกัน ...(เจ้าหนูจัมไม) 
 
ท างานด้วยใจรักตามหน้า ท่ีของตน เข้ า
ใจความต่างและมีน้ าใจ คิดเสมือนว่าท างาน
บริการ เราบริการให้ท้ังประชาชนและเพื่อน
ร่วมงาน ด้วยกันท้ังหมดนี้...จึงจะได้งานท่ีดี
และมีความสุข ...(ผู้หวังดีไม่ขอเอ่ยนาม) 
 
มีอิสระและเคารพรสนิยมการเลือกดูหนังตาม
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่าใครจะ
ชื่นชอบดูหนังจากชาติใดหรือภาษาใด---(มีศิร)ิ 
 
Team Spirit : มีจิตส านึกในการท างานเป็น
ทีมโดยมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร   
อยากให้พัฒนาการสื่อสารท่ีดี ...(ณัฐชยา) 
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พวกเราท างานในหอภาพยนตร์ 

หน้าที่ในทุกต าแหน่งท าเพื่ออนุรักษ ์

“อดีต” ให้กับ “อนาคต”  

... (anonymous)

 

 
 


