คานา
หอภาพยนตร์ (film archive) หรื อบางแห่งเรี ยกชื่ออื่น ๆ เช่น ศูนย์ภาพยนตร์ (film center)
ภาพยนตร์ สถาน (cinematheque) พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ (film museum) หอสมุดภาพยนตร์ (film
library) ชื่อต่าง ๆ เหล่านี ้ล้ วนหมายถึงหน่วยงานที่ทาหน้ าที่คล้ ายกัน คือเป็ นสถานที่เกี่ยวกับการเก็บและเผยแพร่
ภาพยนตร์ แต่อาจจะต่างกันไปในรายละเอียดบางประการ เช่น บางแห่งเผยแพร่อย่างเดียวไม่เก็บรักษา บางแห่ง เก็บแต่
สิง่ ของที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ไม่เก็บฟิ ล์มภาพยนตร์ บางแห่งเก็บฟิ ล์มภาพยนตร์ เพื่อให้ บริ การยืมไปใช้ บางแห่งเป็ นที่
ฝึ กอบรมการสร้ างภาพยนตร์ เฉพาะทาง
หอภาพยนตร์ หรื อหน่วยงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ เหล่านี ้ ทังโลกนี
้
้มีไม่มากนัก เฉลี่ยมีประเทศละแห่งหนึ่งเท่านัน้
และไม่ได้ มีทวั่ ถึงทุกประเทศ
สาหรับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย นับเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เป็ นหอ
ภาพยนตร์ ประเภท “แห่งชาติ” คือทาหน้ าที่เก็บและดูแลภาพยนตร์ ของทังประเทศ
้
และเป็ นตัวแทนประเทศไทย นับเป็ น
หอภาพยนตร์ ที่ทาหน้ าที่ซบั ซ้ อนทุกมิติของหอภาพยนตร์ เท่าที่มีอยูใ่ นโลก
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย เป็ นหอภาพยนตร์ หนึ่งในบรรดาหอภาพยนตร์ ๑๓๒ แห่งทัว่ โลกที ้เป็ น
สมาชิกของ สมาพันธ์ หอภาพยนตร์ ระหว่างชาติ (Federation Internationale des Archives du
Film)( FIAF )
เพื่อให้ การดาเนินงานของหอภาพยนตร์ ที่เป็ นสมาชิกของสมาพันธ์ เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะมี
จริ ยธรรมของวิชาชีพ สมาพันธ์ได้ จดั ทา “หลักจริ ยธรรม” ของสมาพันธ์ เพื่อให้ หอภาพยนตร์ ที่เป็ นสมาชิกทัว่ โลก ได้ ยึดเป็ น
อุดมการณ์ และวัตรปฎิบตั ิ ทังของหน่
้
วยงานและของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงาน โดยหอภาพยนตร์ สมาชิ กต่างลงนามใน
เอกสารปฏิญญา เพื่อเป็ นพันธสัญญาในวิชาชีพ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ช่วยกันปลและเรี ยบเรี ยง Code of Ethics เป็ น หลัก
จริ ยธรรม เพื่อศึกษาและเผยแพร่
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
กรกฎาคม ๒๕๕๓
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หลักจริยธรรม
อารัมภบท
บรรดาหอภาพยนตร์ และชาวหอภาพยนตร์ คือผู้พิทกั ษ์ มรดกภาพเคลื่อนไหวของโลก เป็ นภารกิจ
ของพวกเขาในการปกป้องมรดกนัน้ และส่งต่อไปสูล่ กู หลานในสภาพที่ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และถ่ายทอดได้
อย่างถูกต้ องตามผลงานของผู้สร้ างสรรค์ให้ มากที่สดุ
หอภาพยนตร์ มีหน้ าที่ต้องเคารพในวัสดุต้นฉบับ ด้ วยการระวังดูแลตราบเท่าที่วสั ดุเหล่านันยั
้ งคง
สภาพอยู่ได้ เมื่ออยู่ในเงื่อนไขที่จาเป็ นต้ องจัดทาวัสดุใหม่ขึ ้นแทนที่วสั ดุต้นฉบับเดิม หอภาพยนตร์ จกั ต้ อง
เคารพในชนิดของต้ นฉบับนัน้ ๆ
หอภาพยนตร์ ตระหนักว่า ปฐมภารกิจของตนคือการสงวนรักษาบรรดาสิ่งของทังหลายที
้
่ตนดูแ ล
อยู่ และจัดให้ มีไว้ พร้ อมเสมอสาหรับการค้ นคว้ า ศึกษา และการจัดฉายสู่สาธารณะ ทัง้ นี ้โดยที่กิจกรรม
เหล่านี ้จะต้ องไม่ไปหย่อนให้ ปฐมภารกิจคลายไป
ต่อนี ้ไป คือ บรรดาตัวบทของกฏหลักทัว่ ไป
๑. สิทธิของบรรดาสิ่งที่สะสม :
๑.๑ หอภาพยนตร์ จักต้ องเคารพและรักษาบูรณภาพของสิ่งของในอารักขาของตน และ
ปกป้องสิ่งเหล่านันจากทุ
้
กรูปแบบของการกระทาเสริ มแต่ง ตัดทอน ปลอมแปลง หรื อการ
เซ็นเซอร์
๑.๒ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่ยอมเสียสละการมีอายุยืนยาวของสิ่งของในอารักขาของ
ตน เพียงเพื่อแลกกับประโยชน์จากการใช้ งานระยะสัน้ เราจักต้ องปฏิเสธการใช้ เช่นนัน้
มากกว่าที่จะยอมให้ สิ่งของต้ นฉบับเหล่านันต้
้ องเสี่ยงอันตรายจากการนาไปฉายหรื อดู
๑.๓ หอภาพยนตร์ จักต้ องจัดเก็บบรรดาสิ่งของต่าง ๆ โดยเฉพาะต้ นฉบับ หรื อสิ่งที่
สงวนรักษาไว้ เป็ นต้ นแบบ ในสภาพแวดล้ อมที่ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ หากสภาพที่ว่านันต
้ ่า
กว่าเกณฑ์ที่ดีที่สดุ หอภาพยนตร์ จะต้ องดิ ้นรนขวนขวายให้ มีอปุ กณณ์ที่ดีขึ ้นกว่าเดิม
๑.๔ หากมีการทาสาเนาสิ่งที่มีอยู่ด้วยเหตุผลในการอนุรักษ์ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่
ไปตัดต่อหรื อบิดเบือนสภาพเดิมของงาน ภายใต้ ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคที่มีอยู่ สาเนา
เพื่ อการอนุรักษ์ ที่ทาขึน้ จะต้ องถูกต้ องครบถ้ วนตามต้ นแบบเดิม ขบวนการต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องในการทาส าเนา ตลอดจนกรรมวิธีและทางเลือกต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับสุนทรี ยซึ่ง
เกิดขึ ้นในขบวนการนี ้ จะต้ องได้ รับการเก็บบันทึกไว้ อย่างสมบูรณ์และอย่างซื่อสัตย์
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๑.๕ ในการซ่อมแซมสิ่งของ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องทาเพียงพยายามที่จะเติมเต็มส่วนที่
ขาดหายไปและเอาส่วนที่เกินมาออกไป ด้ านเวลา ด้ านการชารุดฉีกขาด และด้ านข้ อมูลที่
คลาดเคลื่อน หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงหรื อปรับแก้ สภาพเดิมของ
ต้ นฉบับหรื อเจตนารมณ์เดิมของผู้สร้ างสรรค์
๑.๖ เมื่อเปิ ดให้ มีการใช้ บรรดาสิ่งของของหอภาพยนตร์ โดยการจัดรายการ การจัดฉาย
หรื อโดยวิธีอื่น ๆ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องเอาใจใส่เป็ นพิเศษเพื่อหาทางจัดให้ ผ้ ชู มได้ ชมสิ่งนัน้
ได้ ใกล้ เคียงที่สดุ กับประสบการณ์ชมตามต้ นฉบับเดิม (เป็ นต้ นว่า)ในการจัดฉายตามอัตรา
ความเร็วและสัดส่วนของภาพตามต้ นฉบับเดิม
๑.๗ หลักการและเหตุผลโต้ แย้ งใด ๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซ่อมสงวนรักษาหรื อ
การนาเสนอสิ่งของใด ๆ ของหอภาพยนตร์ จะต้ องได้ รับการจดบันทึกและจัดมีไว้ ให้ ผู้ชม
หรื อผู้ค้นคว้ าได้ ศกึ ษา
๑.๘ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่ทาลายสิ่งของใด ๆ โดยไม่จาเป็ น แม้ วา่ หอได้ ซอ่ มสงวน
รักษาหรื อปกป้องไว้ แล้ วด้ วยการทาสาเนา ในที่ที่มีกฎหมายรองรับและการบริหารจัดการ
เอื ้ออานวย ตลอดจนมีความปลอดภัยพอ หอภาพยนตร์ จะยังคงอนุญาตให้ ผ้ คู ้ นคว้ าได้ ใช้
สาเนาฟิ ล์มไนเตรทตราบเท่าที่ฟิล์มนันยั
้ งคงมีอายุยืนยาวอยู่
๒. สิทธิของอนุชน
๒.๑ ด้ วยตระหนักในความรับผิดชอบของตนในอันที่จะอนุรักษ์ ฟิล์มภาพยนตร์ ให้ ดารง
อยู่อย่างยัง่ ยืน หอภาพยนตร์ จกั ยืนหยัดต่อต้ านการบีบบังคับใด ๆ ที่จะกาจัดหรื อทาลาย
สิ่งของที่หอภาพยนตร์ สงั่ สมมา อาจจาเป็ นต้ องเลือกที่จะปฏิเสธหรื อรับสิ่งของใด ๆ ที่มีผ้ ู
เสนอให้ หอเก็บสะสมด้ วยเหตุผลกลใดซึ่งอาจอยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ว่าด้ วยการอนุรักษ์
หรื อนโยบายการคัดเลือกที่ใช้ อยูข่ องหอภาพยนตร์ นนั ้
๓. สิทธิในการใช้ ประโยชน์
๓.๑ หอภาพยนตร์ ตระหนักว่าสิ่ ง ของในความดูแล มี ทัง้ มูลค่าในเชิ ง พาณิ ช ย์ และ
คุณค่าในทางศิลป จึงให้ การเคารพอย่างเต็มเปี่ ยมในเรื่ องเจ้ าของลิขสิทธิ์และในเรื่ องของ
ผลประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ อื่น ๆ ของเจ้ าของ หอภาพยนตร์ จักต้ องไม่เข้ าไปยุ่ง เกี่ ยวใน
กิ จ กรรมใด ๆ อัน เป็ นการละเมิ ด หรื อริ ดรอนสิทธิ ประโยชน์ เหล่านัน้ และจักพยายาม
ป้องกันมิให้ ผ้ ใู ดกระทาการอันเป็ นการละเมิดดังกล่าวเช่นกัน
๓.๒ นอกเสียจากวาสิทธิเชิงพาณิชย์จะหมดอายุแล้ ว หรื อความคุ้มครองทางกฎหมาย
ได้ สิ น้ สุด ลงแล้ ว หรื อจนกว่าสิ ท ธิ ใ นสิ่ ง ของเหล่า นัน้ จะอยู่ใ นความรั บผิ ดชอบของหอ
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ภาพยนตร์ อย่างเป็ นทางการแล้ ว หอภาพยนตร์ จกั ไม่นาสิ่งของในความดูแลมาใช้ ในทาง
แสวงหากาไรโดยเด็ดขาด

๓.๓ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว การจัดฉายภาพยนตร์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
หอภาพยนตร์ จักต้ องกระทาโดยเคารพเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
การจัดฉายภาพยนตร์ จะต้ องอยูใ่ นกรอบวัฒนธรรมหรื อการศึกษา
หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่จดั ฉายภาพยนตร์ ในเวลาซึง่ รู้อยูแ่ ล้ วว่าจะไปขัดการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาพยนตร์ นนั ้ ๆ
-การจัดฉายภาพยนตร์ จกั ต้ องมีขึ ้นในสถานที่ซงึ่ หอเป็ นผู้ควบคุมดูแลหรื อเป็ นที่
ซึ่ ง หอรั บ รองและมี ก ารก ากับ ดูแ ลให้ เ ป็ นไปตามหลัก การที่ บัญ ญั ติ ใ นหลัก
จริยธรรมนี ้
-การจัดฉายภาพยนตร์ จกั ต้ องเป็ นไปโดยไม่แสวงหากาไร แต่ทงนี
ั ้ ้มิได้ หมายความ
ว่าจะต้ องไม่เก็บค่าเข้ าชม หากแต่เมื่อมีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้ าชม รายได้ นนั ้
สามารถเผยแพร่ให้ เห็นว่าได้ นาไปใช้ ในการอนุรักษ์และพันธกิจด้ านวัฒนธรรม
ของหอภาพยนตร์ และจะต้ องไม่นาไปเป็ นผลประโยชน์สว่ นตัวของใครคนใดคน
หนึง่ หรื อของกลุม่ คนหรื อหน่วยงานใด
๓.๔ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่จงใจเข้ าไปมีสว่ นร่วมในพันธะสัญญาทางธุรกิจใด ๆ ไม่
ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการจัดฉายภาพยนตร์ การจัดหา หรื อการใช้ ประโยชน์อื่นใดก็ตาม อัน
จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรื อไปบัน่ ทอนเกียรติยศความน่าเชื่อถือของผู้ปฏิบตั งิ าของหอ
ภาพยนตร์ ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ ระหว่างชาติ หรื อของวงการภาพยนตร์ โดยรวม
๔. สิทธิของเพื่อนร่ วมวิชาชีพ :
๔.๑ หอภาพยนตร์ เ ชื่ อมั่น ในการปั นความรู้ และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ระหว่า ง
ผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วยในการพัฒนาและเสริ มสร้ างปั ญญาแก่กัน และพัฒนาไปสู่การเป็ น
หอภาพยนตร์ ในอุดมคติ เจ้ าหน้ าที่ของหอภาพยนตร์ จกั ทางานด้ วยจิตวิญญาณแห่งการ
ร่วมไม้ ร่วมมือกัน ไม่แก่งแย่งแข่งขันกันระหว่างเพื่อนร่วมหน่วยงานหรื อต่างหน่วยงานกัน
เจ้ าหน้ าที่หอภาพยนตร์ จักไม่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลข่าวสารอันผิดพลาดคลาดเคลื่อน และจัก
ต้ องไม่จงใจปกปิ ดข้ อมูลใด ๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับฟิ ล์มภาพยนตร์ ในอารักขาของตน หรื อ
ขอบข่ายงานในวิชาชีพของตน(เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ถกู ขอให้ สงวนไว้ โดยข้ อตกลงกับบุคคลที่
๓)
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[ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์ และเจ้ าหน้ าที่หอภาพยนตร์ อาจ
รวมถึงการเอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลหรื อสิ่งของเพื่อช่วยในการจัดรายการกิจกรรม, การจัดทาแค
ตาลอคสิ่งของที่สงั่ สม, หรื อการให้ ข้อมูลเพื่อทาภาพยนตรานุกรม; การเอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลภาพ
ยนตร์ ในคลังอันอาจเกี่ยวโยงกับนโยบายการจัดหาของเพื่อนหอภาพยนตร์ อื่น, หรื อการ
ช่วยวางแบบแผนการตัดสินใจเกี่ยวกับงานซ่อมสงวนรักษา, การเอื ้อเฟื อ้ สิ่งขอฅฅงอันจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การซ่อมสงวนรักษาซึง่ กาลังดาเนินการ, การแบ่งปั นเอกสารข้ อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการ, ฯลฯ ]
๔.๒ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลหรื อภาพยนตร์ ที่ได้ มาโดยความ
ร่วมมือระหว่างกันในทางที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ดงั อธิบายไว้ ข้างต้ น การทาสาเนาสิ่งของ
ซึง่ ถือครองโดยหอภาพยนตร์ อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต, การนาผลงานหรื องานค้ นคว้ าสของ
หอภาพยนตร์ อื่นมาใช้ โดยไม่ระบุที่มาหรื อให้ เกียรติแก่ผ้ สู ร้ างงาน, รวมถึงการไม่รักษา
ความลับหรื อข้ อมูลส่วนบุคคล ถือเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างร้ ายแรง
๔.๓ หอภาพยนตร์ ใดซึง่ ในงานสะสมของตนมีสิ่งของซึง่ มีต้นกาเนิดมาจากงานสะสม
ของหอภาพยนตร์ อื่น จักต้ องอ้ างอิงถึงหอภาพยนตร์ อื่นนันเสมอในทุ
้
กคาถามที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการใช้ ประโยชน์สืบเนื่องจากงานสะสมนันหรื
้ อจากการนาสิ่งของนันไปใช้
้
เว้ นเสียแต่จะมีการทาข้ อตกลงกันไว้ กบั ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องนัน้ การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั เช่นนี ้
ควรขยับขยายไปให้ ทวั่ เพื่อนหอภาพยนตร์ ทงมวล
ั้
ทังนี
้ ้ไม่วา่ สิ่งของในการสะสมนันจะ
้
ได้ มาจากการติดต่อกันโดยตรงระหว่างหอภาพยนตร์ ทงสอง
ั ้ หรื อโดยผ่านมือที่สาม และ
ไม่วา่ สิ่งของนันจะมาในรู
้
ปแบบดังเดิ
้ มหรื อในรูปแบบใหม่ที่แฝงอยูก่ บั การใช้ ประโยชน์อื่นๆ
(ยกตัวอย่าง เช่น ภาพยนตร์ ที่ถกู ประกอบไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในรายการฉายภาพยนตร์ ใน
วาระต่าง ๆ )
๔.๔ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องไม่กระทาการไล่ลา่ หรื อหว่านล้ อมล่อใจเพื่อที่จะให้ ได้ ฟิล์ม
ภาพยนตร์ หรื องานสะสมที่มีอยูใ่ นหอภาพยนตร์ สมาชิกสหพันธ์หอภาพยนตร์ ระหว่างชาติ
ประเทศอื่น ๆ ไม่วา่ โดยส่วนตัวหรื อโดยในนามของหน่วยงาน หรื อไม่วา่ จะเป็ นการ
ติดต่อกันด้ วยหนทางอื่น ๆ ภายใต้ วงการหอภาพยนตร์ ถ้ าหากไม่ได้ รับการยินยอมจาก
เพื่อนร่วมวิชาชีพในประเทศที่เกี่ยวข้ องนัน้
๕. พฤติปฏิบัตขิ องเจ้ าหน้ าที่
๕.๑ หอภาพยนตร์ จกั ต้ องมัน่ ใจว่าเจ้ าหน้ าที่ของตนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องในกิจการใดๆ
อันเป็ นการแข่งขันหรื อขัดแย้ งกับภารกิจของหน่วยงาน หรื อทาให้ คนภายนอกเกิดความ
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กังขาในเรื่ องความชอบธรรมในการที่ไปเกี่ยวข้ องกับกรณีนนั ้ ๆ ตัวอย่างเช่น หากไม่ได้ รับ
อนุญาตเป็ นทางการ เจ้ าหน้ าที่หอภาพยนตร์ จกั ไม่ :
สะสมสิ่งของเป็ นการส่วนตัว ในขอบเขตที่ทบั ซ้ อนกับสิ่งที่หน่วยงานสะสม
รับเชิญเป็ นผู้บรรยายหรื อผู้เขียนบทความในนามของหน่วยงานที่ตนทางาน
แต่ดเู หมือนผลได้ จะตกเป็ นเรื่ องส่วนตัว
รับค่านายหน้ าหรื อผลประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ จากองค์กรหรื อหน่วยงานที่
ขายสินค้ าหรื อบริการแก่หอภาพยนตร์ หรื อซื ้อบริการจากหอภาพยนตร์ (เช่น
บริษัทผู้สร้ างภาพยนตร์ )
- คบค้ าหรื อเข้ าร่วมกับกลุ่มคนผู้มีวตั ถุประสงค์หรื อดาเนินกิจกรรมอันเป็ นการ
แข่งขันหรื อขัดแย้ งกับกิจการของหอภาพยนตร์ สมาชิกสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ
๕.๒ เมื่อเจ้ าหน้ าที่หอภาพยนตร์ ได้ รับมอบหมายจากหอภาพยนตร์ ให้ ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆ จักต้ องแสดงให้ คนภายนอกเห็นอย่างเปิ ดเผยและชัดเจนว่า สิ่งใดเป็ นการ
กระทาโดยเจตนารมณ์สว่ นตัว สิ่งใดเป็ นการปฏิบตั ใิ นนามหอภาพยนตร์
๕,๓ เจ้ าหน้ าที่หอภาพยนตร์ ไม่สมควรเป็ นผู้ใช้ ประโยชน์จากสิ่งของหรื อบริ การของหอ
ภาพยนตร์ เป็ นการส่วนตน เว้ นแต่ระเบียบข้ อบังคับของหอภาพยนตร์ ได้ อนญาตไว้
๕.๔ ในฐานะผู้ทางานด้ านการอนุรักษ์ หอภาพยนตร์ และเจ้ าหน้ าที่จกั ต้ องเอาใจใส่ใน
การทาหน้ าที่ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า มาตรฐานที่กาหนดไว้ ในหลักจริ ยธรรมนี ้ได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ ง ครั ด และชื่ อเสี ยงอันดีง ามของวงการนี ไ้ ด้ รับการปกปั กรั กษาไว้ เมื่ อมี เหตุ
ปรากฏว่า มี ก ารกระท าอัน ละเมิ ด หลัก จริ ย ธรรมนี ข้ ึน้ จะต้ อ งน าเรื่ อ งเข้ า สู่ข บวนการ
พิจารณาอย่างเหมาะสมตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในกฏข้ อบังคับของสหพันธ์หอภาพยนตร์ ระหว่าง
ชาติ
๕.๕ หากพิจารณาข้ อบังคับต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในเอกสารนี ้ อาจทาให้ ดเู หมือนว่าเป็ นไป
ไม่ได้ เลยที่หอภาพยนตร์ จะให้ บริ การใช้ ประโยชน์จากสิ่งของที่เก็บสะสมได้ อย่างเต็มที่
ทัง้ หมด อย่ า งไรก็ ต ามหอภาพยนตร์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านจะต้ อ งตระหนัก ว่ า
สาธารณชนมีสิทธิที่จะขอรับบริการอย่างเต็มที่เสมอ และพวกเขาต้ องได้ รับการปฏิบตั ิด้วย
ความกรุณา แม้ วา่ การให้ บริการอย่างถึงที่สดุ เช่นนันยั
้ งไม่อาจอนุญาตให้ ได้ ก็ตาม
๕.๖ หอภาพยนตร์ และเจ้ าหน้ าที่ทงหลาย
ั้
จักต้ องเคารพต่อข้ อจากัดต่าง ๆ ที่ ที่ระบุไว้
ในข้ อมูลซึง่ ได้ รับจากบุคคลภายนอก และมีการชี ้แจงอย่างชัดเจนว่าให้ สงวนเป็ นความลับ
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กิตติกรรมประกาศ
เอกสารนี ้ เป็ นหนี ้บุญคุณอย่างยิ่งต่อ แรงบันดาลใจในเบื ้องต้ น จาก David Francis แห่ง The
Library of Congress กรุงวอชิงตันดีซี ผู้ซงึ่ เมื่อปี ๑๙๙๓ ได้ ริเริ่มเแนะนาให้ เกิดวาระแห่งคณะทางานหัวข้ อ
อนาคตของ FIAF ซึ่งมีแนวคิดว่า FIAF ควรจัดทา หลักจริ ยธรรม ซึ่งสมาชิกของ FIAF จะได้ ยึดถือเป็ น
หลักการ มากกว่าการคล้ อยตามคาจากัดความตามรูปแบบที่ประกอบอยู่ในหนังสือคูม่ ือ สถานภาพและกฎ
ข้ อบังคับ ที่ตีพิม พ์ไ ปแล้ ว ส าหรับการรั บรู้ ที่สามารถนาไปปฏิบัติ ไ ด้ จ ริ ง จานวนมากในเอกสารนี ้ เป็ น
คุณูปการจาก Ray Edmondson แห่ง the National Film and Sound Archive กรุงแคนเบอร์ ร่า ผู้ซึ่ง
ดาเนินการโครงการพัฒนาปรัชญาแห่งการจดหมายเหตุโสตทัศน์ มาตลอดช่วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ แม้ ว่า
บุคคลทังสองท่
้
านต่างมิได้ มีส่วนโดยตรงในการเขียนหนังสือนี ้ แต่บุคคลทังสองก็
้
มีอิทธิพลที่สาคัญยิ่ง จึง
ขอได้ รับการคารวะอย่างยิ่ง ณ ที่นี ้
หลักจริยธรรมของ FIAF ได้ รับการร่างขึ ้นเป็ นครัง้ แรกและแก้ ไขเรี ยบเรี ยงเป็ นลาดับมาโดย Roger
Smither แห่ง the Imperial War Museum Film and Video Archive กรุงลอนดอน ในฐานะที่เป็ น
เลขานุการทั่วไปของ FIAF ได้ รับการขัดเกลา ผ่านการปรึ กษาหารื อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับ
ผู้ปฏิบตั งิ านอย่างกว้ างขวางมากมายในวงการเพื่อนสมาชิก FIAF เริ่ มต้ น ในช่วงปี ๑๙๙๕/๙๖ ได้ ปรึกษา
ต้ นฉบับนี ้ กับ Hoos Blotkamp แห่ง the Nederlands Filmmuseum กรุงอัมสเตอร์ ดมั ผู้ซึ่งดารงตาแหน่ง
หัวหน้ าคณะทางานหัวข้ อ อนาคตของ FIAF ในขณะนัน้ และ Gabrielle Claes แห่ง the Cinematheque
Royale กรุงบรัสเซล ต่อมาในเดือนเมษายน ปี ๑๙๙๗ หลักจริ ยธรรมนี ้ได้ รับการพิจารณาในวาระการ
ประชุม “brain-storming” โดยคณะกรรมการบริ หารของ FIAF ทัง้ หมด และหลัง จากการนาเสนอสู่ ที่
ประชุมใหญ่ของสมาพันธ์ ที่ Cartagena, โคลัมบีย ก็ได้ รับคาแนะนาปรับแก้ ตา่ งๆ ทังทางวาจาและลาย
้
ลักษณ์อกั ษรจากมวลสมาชิกทังหมด
้
ต้ นฉบับสุดท้ ายซึ่งเป็ นผลสะท้ อนจากคาแนะนาทังหลายก็
้
ได้ รับการ
จัดพิมพ์ขึ ้นโดยได้ รับความร่วมมือจาก Clyde Jeavons แห่ง the National Film and Television Archive
กรุงลอนดอน

สงวนสิทธิ์ : ๑๙๙๘ – ๒๐๐๘
สมาพันธ์ หอภาพยนตร์ ระหว่ างชาติ
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