คํานํา
หนังสือ “หนวยกูหนัง” ฉบับนี้หอภาพยนตร (องคการมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพขึ้นเพื่อ
เผยแพร(ให*เราคนไทยได*ตระหนักถึงวิกฤติการณของความเสี่ยงต(อการสูญเสียฟ2ลมภาพยนตร ซึ่งเป6นมรดกทาง
วัฒนธรรม เป6นงานศิลป และเป6นเอกสารทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่สุดอย(างหนึ่งในศตวรรษที่ผ(านมา
หอภาพยนตร (องคการมหาชน) เป6 น หน( ว ยงานของชาติ แห( งเดี ย วที่ ทํา หน* า ที่ อ นุ รั กษภาพยนตร
ตลอดเวลากว(า ๒๕ ป=ที่ผ(านมา ซึ่งยังเป6นหน(วยงานราชการในกรมศิลปากร เรียกว(า หอภาพยนตรแห(งชาติ ได*
ทําหน*าที่แสวงหาภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตรซึ่งเป6นผลงานของคนไทยหรือเกี่ยวกับคนไทย เพื่อ
เก็บบรวบรวม ซ(อมสงวนรักษา จัดเก็บ และนําออกเผยแพร(ให*สาธารณชนได*ใช*ประโยชน
ในระยะ ๒๕ ป=ที่ผ(านมา เจ*าหน*าที่หอภาพยนตร ได*เคยเดินทางตระเวนไปทั่วทุกภาคของประเทศ
เพื่อสืบเสาะหาฟ2ลมภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร สามารถรวบรวมภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ต(าง ๆ ได*เป6นจํานวนมากพอสมควร แต(กระนั้นก็นับว(ายังไม(สามารถเสาะหาได*ทั่วถึง คาดว(ายังมีภาพยนตร
และสิ่งเกี่ยวเนื่องต(าง ๆ กระจายอยู(ในที่ต(าง ๆ อีกมากมายทั่วประเทศ
ในระยะสิ บ ป= ม านี้ หอภาพยนตรไม( ค( อ ยได* อ อกสํ า รวจและเสาะแสวงหาภาพยนตรนั ก เพราะ
งบประมาณและบุคลากรจํากัด แต(มาบัดนี้ เมื่อหอภาพยนตรได*เรียกร*องให*ได*รับการปรับเปลี่ยนเป6นหน(วยงาน
ของรัฐแบบใหม(ที่เรียกว(า องคการมหาชน ทําให*สามารถของบประมาณได*มากขึ้น หอภาพยนตรจึงได*ทํางาน
ด*านออกพื้นที่เสาะแสวงหาภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่องทั่วประเทศอีกครั้ง ประจวบกับในรอบสิบป=มานี้ ได*เกิด
ภาวะวิกฤตในวงการอนุรักษภาพยนตรทั่วโลก กล(าวคือฟ2ลมภาพยนตร กําลังจะกลายเป6นสื่อที่พ*นสมัย เพราะ
เทคโนโลยีดิจิทัลได*เข*ามาแทนที่ฟ2ลม เกิดการทอดทิ้ง ทําลาย ฟ2ลมภาพยนตร เพราะเห็นว(าหมดความจําเป6น
ใช*งานบ*าง เห็นว(าได*ถ(ายทอดฟ2ลมเป6นสื่อดิจิทัลแล*ว ไม(ต*องใช*ฟ2ลมอีก และที่สําคัญ มีความเข*าใจกันว(าสื่อ
ดิจิทัลสามารถแทนที่ฟ2ลมได* และสามารถเก็บรักษาได*นานตลอดไป ซึ่งเป6นความเข*าใจผิด เพราะยังไม(มีการ
ยืนยันว(าสื่อดิจิทัลจะอยู(ยืนนานเพียงใด นอกจากนี้ข*อมูลที่ได*จากสื่อดิจิทัล ยังอาจคลาดเลื่อนจากความเป6น
จริง เพราะเป6นกระบวนการตีความจากรหัสความจํา อาจคลาดเคลื่อนทั้งจากเครื่องมือที่ใช*ตีความและจาก
เจตนาดัดแปลงแก*ไข
หอภาพยนตร ตระหนักในความไม(แน(นอน ไม(ยั่งยืน ของสื่อดิจิทัล ทําให*นึกถึงคติพจนหรือคําเตือนสติ
ของ หม(อมเจ*าสิทธิพร กฤดากร พระบิดาแห(งการเกษตรแผนใหม(ของไทย ที่ว(า “เงินทองเป6นมายา ข*าวปลา
เป6นของจริง” จึงสร*างคําขวัญในการรณรงคเมื่อสองสามป=ก(อนว(า “ดิจิทัลเป6นมายา ฟ2ลมนั้นหนาเป6นของจริง”
คําเตือนสติ ของท(า นสิทธิพรนั้น ชาวไทยหรือแม* ชาวโลกอาจไม(สู*ต ระหนักนัก แต(เ มื่อเกิด วิกฤตเศรษฐกิ จ
การเงินโลกเมื่อสองสามป=ก(อน ทําให*บริษัทการเงินยักษใหญ(แห(งหนึ่งของโลกล*มสลายสูญเงินเป6นแสนล*านใน
พริบตา อาจมีคนประจักษในคําว(าเงินทองเป6นมายาบ*างกระมัง

ดังนั้น หอภาพยนตรจึงจัดทํา “โครงการอย(าโยนฟ2ลมทิ้ง” ขึ้น เพื่อรณรงคให*สังคมตระหนักถึงคุณค(า
ของภาพยนตรและความจําเป6นในการอนุรักษภาพยนตร โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตในปDจจุบันซึ่งมีการทอดทิ้ง
ฟ2ลมภาพยนตร และเพื่อให*การปฏิบัติการช(วยชีวิตฟ2ลมภาพยนตรได*ทันการ กระฉับกระเฉง เร(งด(วน จึงได*ตั้ง
“หน(วยกู*หนัง” เป6นทีมงานเจ*าหน*าที่ชุดปฏิบัติงาน พร*อมออกทํางานกอบกู*ฟ2ลมภาพยนตรในพื้นที่ทุกแห(งทั่ว
ประเทศไทย เพราะมีหนัง(ถูกทิ้ง)ที่ไหน เราไปที่นั่น ท(านทิ้ง เราเก็บ ท(านเก็บ เราช(วย
เพื่อให*ภาพยนตรที่คนรุ(นปูFย(าตายายได*สร*างมาดูมา และที่คนรุ(นเราสร*างกันอยูดูกันอยู(ในปDจจุบัน
ยังคงอยู(และตกทอดไปสู(ลูกหลานเหลนในอนาคต

หอภาพยนตรคืออะไร
หอภาพยนตรเป6 น หน( ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง คล* า ยกั บ หอสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ หอศิ ล ปH แต( เ ป6 น หอสมุ ด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ และหอศิ ล ปH ที่ ทํ า หน* า ที่ ร วบรวมจั ด เก็ บ ภาพยนตรและวี ดิ ทั ศ น ตลอดจนสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ภาพยนตรและวีดิทัศน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษไว*เป6นทรัพยสินทางปDญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
นําออกบริการให*ประชาชนได*ศึกษาค*นคว*าและชื่นชมหรือใช*ประโยชนอย(าง สะดวกและกว*างขวาง ภาพยนตร
เป6นสื่อแห(งการเรียนรู*ที่ดีที่สุดอย(างหนึ่งของมนุษย และอาจยังให*เกิดปDญญาได* ภาพยนตรจึงอาจเปรียบดัง
ศาสนาหอภาพยนตรก็คือวัด ซึ่งมีโรงหนังเป6นโบสถ มีพิพิธภัณฑเป6นวิหารหรือเจดีย มีห*องเย็นเก็บรักษาฟ2ลม
เป6นหอไตร มีศูนยให*บริการค*นคว*าเป6นศาลาการเปรียญ ตราใหม(ของหอภาพยนตร คือ ธรรมจักรภาพยนตร
ซึ่งเปรียบดั่งธรรมจักร อันคลายหรือเผยแผ(สัจธรรมสําหรับมวลมนุษย

ภารกิจของหอภาพยนตร (องคการมหาชน)
๑) จัดหา รวบรวม ประเมินค(า คัดเลือก และจัดทําระบบทะเบียนภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาไว*
เป6นทรัพยสินทางปDญญาของชาติ และเป6นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒) สร*างองคความรู*เกี่ยวกับการอนุรักษเพื่อปฏิบัติการและให*บริการอนุรักษภาพยนตร ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร
๓) ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทํา วิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร และสนับสนุนให*มีการใช*ภาพยนตรเป6 น
เครื่องมือในการทําวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ
๔) ให*บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค*นคว*า และการใช*ประโยชนจากภาพยนตร รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร ตลอดจนข*อมูลต(างๆ ที่หอภาพยนตรมีอยู(
๕) จั ดกิจ กรรมเพื่ อส(งเสริมและเผยแพร( ภาพยนตรในฐานะเป6น สื่อการศึ กษางานศิ ลปวั ฒนธรรม และการ
บันเทิง และเป6นแหล(งให*การศึกษาเรียนรู*นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
๖) จัดทําสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวกับภาพยนตรเพื่อเผยแพร(เป6นวิทยาการและ
ผลงานด*านภาพยนตรต(อ สาธารณะ
๗) เป6นศูนยกลางข*อมูลด*านภาพยนตร ตลอดจนเชื่อมโยงข*อมูลด*านภาพยนตรกับหอภาพยนตรนานาชาติ
สถาบันการศึกษา และหน(วยงานด*านภาพยนตรอื่นๆ ทั้งในและต(างประเทศ
๘) เป6นสมาชิกภาพและเข*าร(วมกิจกรรมกับหน(วยงานหรือองคการระหว(างชาติที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอ
ภาพยนตร ทั้งนี้ ตามที่ได*รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

การแสวงหาของหอภาพยนตร
ภารกิจการแสวงหาของหอภาพยนตร มีฐานะเป6นกลุ(มงานหนึ่งในสํานักอนุรักษ ของหอภาพยนตร
(องคการมหาชน) มีหน*าที่ สํารวจ สืบเสาะ ติดต(อ ติดตาม จัดเก็บรวบรวมฟ2ลมภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร โดยเน*นที่ผลงานซึ่งเป6นของคนไทยหรือของชาติ ตามแหล(งหรือสถานที่ต(างๆ ที่มีภาพยนตรหรือสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตรหลงเหลืออยู( เช(น ผู*ผลิตภาพยนตร ผู*ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร ผู*ใช* ผู*
ครอบครอง นักสะสม หน(วยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ฯ เพื่อประเมินคุณค(า คัดเลือก ให*เข*ามาสู(
ขบวนการของหอภาพยนตร เพื่ออนุรักษ ทําเอกสารเครื่องมือช(วยค*น และนําออกเผยแพร(หรือให*บริการแก(
สาธารณะชนสืบไป

สมบัติและมรดกของชาติในหอภาพยนตร
จากระยะเวลายี่สิบ กว(า ป=ที่ผ(านมาจนถึ งปDจ จุบัน หอภาพยนตร สามารถแสวงหาและเก็บรั กษา
ภาพยนตรต(างๆ ซึ่งจําแนกเป6น ภาพยนตรข(าวโทรทัศน ประมาณ ๔๐,๐๐๐ เรื่อง ภาพยนตรสารคดี ประมาณ
๘,๐๐๐ เรื่อง ภาพยนตรเรื่องหรือหนังไทย ประมาณ ๑,๕๐๐ เรื่อง และวีดิทัศนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เรื่อง สิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร ได*แก( บทภาพยนตร ๑๕๕ เรื่อง รูปนิ่ง ๒๓,๐๐๐ รูป ใบป2ดหรือโปสเตอร ๒,๕๐๐
เรื่ อง หนั งแผ( น หรื อโชวการด ๑,๐๐๐ เรื่ อ ง หนั งสื อ ๑,๕๐๐ เล( ม แผ( น เสี ย ง ๗๐๐ แผ( น วั ต ถุ พิ พิธ ภั ณ ฑ
ภาพยนตร ๑,๐๐๐ ชิ้น

ที่มาของโครงการ “อยาโยนฟ,ลมทิ้ง”
ปDจจุบันทั่วโลกมีหอภาพยนตรมากกว(า ๑๕๑ แห(ง ในกว(า ๗๗ ประเทศ และหอภาพยนตรเหล(านั้น
ล*วนคือ ผู*พิทักษมรดกภาพเคลื่อนไหวของโลก นับเป6นภารกิจหลัก ซึ่งแต(ละแห(งอาจจะมีชื่อเรียกที่ต(างกัน เช(น
ศูนยภาพยนตร, ภาพยนตรสถาน, พิพิธภัณฑภาพยนตร, หอสมุดภาพยนตร และหอภาพยนตร โดยชื่อต(างๆ
เหล(านี้ล*วนหมายถึงหน(วยงานที่ทําหน*าที่คล*ายกัน แต(อาจจะต(างกันไปในรายละเอียด
สําหรับหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ของประเทศไทยนั้น นับเป6นแห(งแรกและแห(งเดียวในประเทศ
ไทยที่ทําหน*าที่เก็บรักษาและดูแลภาพยนตรของทั้งประเทศ และมีหน*าที่ซับซ*อนทุกมิติของหอภาพยนตรที่มี
อยู(ทั่วโลก โดยหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ของประเทศไทย เป6นหนึ่งในบรรดาหอภาพยนตร ๑๕๑ แห(ง
ใน ๗๗ ประเทศทั่วโลกที่เป6นสมาชิกของ สมาพันธหอภาพยนตรระหว(างชาติ (Federation Internationale
des Archives du Film) (FIAF)
เมื่ อป= ๒๕๕๑ ซึ่ งเป6 น วาระครบ ๗๐ ป= แห( งการก( อตั้ ง สมาพั น ธหอภาพยนตรระหว( า งชาติ ใน
สถานการณซึ่ งถื อเป6นวิ กฤตการณของวงการอนุ รักษภาพยนตรของโลก อัน เป6 นผลมาจากการพัฒ นาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล นั่นคือสื่อดิจิทัลพัฒนาคุณภาพขึ้นมาก แพร(หลายและมีราคาถูกลง การถ(ายทําภาพยนตรได*

หันไปใช*การบันทึกด*วยเทคโนโลยีดิจิทัลแทนฟ2ลมภาพยนตร โรงภาพยนตรก็เริ่มเปลี่ยนจากฉายด*วยฟ2ลมไป
เป6 น โรงภาพยนตรดิ จิ ทั ล ฟ2 ล มภาพยนตรกํ า ลั ง จะถู ก มองว( า พ* น สมั ย เริ่ ม มี ก ารทอดทิ้ ง ฟ2 ล มภาพยนตร
โดยเฉพาะภาพยนตรเก(าซึ่งเจ*าของเห็นว(าหากถ(ายทอดเป6นดิจิทัลแล*ว ก็ไม(จําเป6นต*องเก็บรักษาฟ2ลมไว*ต(อไป
แม*แต(พวกภาพยนตรส(วนตัวหรือหนังบ*าน ที่ผู*คนถ(ายเล(นกันในครอบครัว หากเจ*าของนําไปถ(ายทอดเป6น
ดิจิทัลแล*วก็มักละทิ้งหรือทําลายฟ2ลมทิ้งไปก็มี ในระยะสิบป=ที่ผ(านมานี้ ซึ่งถือได*ว(าเป6นยุคดิจิทัลเบ(งบาน ผู*คน
ปล(อยปละละเลยและทิ้งหรือทําลายฟ2ลมภาพยนตร ทั้งนี้เพราะเข*าใจผิดว(า สื่อดิจิทัลสามารถแทนภาพยนตร
ได*และเก็บได*ถาวรตลอดไป
แต(คนทั่วไปไม(ค(อยรู*ว(า สื่อดิจิทัลอยู(ได*ไม(ยั่งยืนนานเท(าฟ2ลม และไม(อาจถ(ายทอดรายละเอียดจากฟ2ลม
ภาพยนตรได*ครบถ*วน ภาพและเสียงที่ได*เมื่อนําไปฉายดูก็อาจไม(ตรงกับที่เห็นจากฟ2ลม อาจถูกแต(งเติมหรือ
แก*ไขปลอมแปลงได*ง(าย และปDจจุบันอุปกรณการเล(นและระบบต(าง ๆ ยังไม(เสถียร จะต*องอพยพข*อมูลกัน
ทุก ๆ สามป= สมาพันธหอภาพยนตรระหว(างชาติ จึงออกแถลงการณเพื่อรณรงคให*ทั่วโลกรับรู*วิกฤตนี้ ด*วย
การเสนอคําเรียกร*องว(า “อย(าโยนฟ2ลมทิ้ง” ขณะเดียวกัน ได*จัดทําโปสเตอรรณรงค เป6นรูปเครื่องหมาย
กากบาทสีแดง และเครื่องหมายอัศเจรีย มีข*อความเป6นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเสปน ซึ่งเป6นภาษาทางการ
ของสมาพันธ ใจความว(า “อย(าโยนฟ2ลมทิ้ง หนังจะอยู(ยง จงอย(าทําลายมัน”

แถลงการณ แหงวาระฉลอง ๗๐ ป4 ของสมาพันธหอภาพยนตรระหวางชาติ

อยาโยนฟ,ลมทิ้ง
ฟ2 ล มภาพยนตรเป6 น ส( ว นประกอบอั น ขาดไม( ไ ด* ใ นมรดกทางวั ฒ นธรรมของเรา และเป6 น บั น ทึ ก
ประวัติศาสตรและชีวิตประจําวันของเราที่ไม(มีอะไรมาเทียบได*
หอภาพยนตร ทั้งที่เป6นองคการสาธารณะหรือเป6นของเอกชน เป6นหน(วยงานที่รับภาระหน*าที่ในการ
แสวงหา ดูแลรักษา ทําบัตรรายการหรือเครื่องมือช(วยค*นและจัดให*ภาพยนตรนั้นได*รับการใช*เพื่อการศึกษา
ค*นคว*าและการชื่นชมโดยคนรุ(นเราในปDจจุบันและลูกหลานในอนาคต
สมาพันธหอภาพยนตรระหว(างชาติ (FIAF) และสมาชิกซึ่งประกอบไปด*วยหอภาพยนตรกว(า ๑๓๐
แห(ง ในกว(า ๖๕ ประเทศ ได*ช(วยชีวิตฟ2ลมภาพยนตรไว*ได*กว(า ๒ ล*านเรื่องในระยะเจ็ดสิบป=ที่ผ(านมา อย(างไรก็
ดีสําหรับภาพยนตรบางประเภท บางภูมิภาคและบางช(วงเวลาในประวัติสาสตรภาพยนตร อัตราการรอดชีวิต
ของฟ2ลมภาพยนตรเหล(านั้นเท(าที่ประเมินกันพบว(ามีน*อยกว(า ๑๐ % ของรายชื่อที่สร*างทั้งหมด
ในโอกาสแห(งการเฉลิมฉลองป=ที่ ๗๐ ของสมาพันธ สมาพันธขอเสนอข*อเรียกร*องใหม(แก(โลกว(า : อยา
โยนฟ,ลมทิ้ง ถ*าหากท(านไม(มีอุปกรณพร*อมที่จะเก็บรักษาฟ2ลมภาพยนตรไว*เอง สมาพันธและบรรดาสมาชิก
ทั้ ง มวลยิ น ดี ยิ่ ง ที่ จ ะช( ว ยท( า นด* ว ยการแนะนํ า หอภาพยนตรสั ก แห( ง หนึ่ ง ที่ จ ะช( ว ยเก็ บ รั ก ษาฟ2 ล มให* ท( า น
ภาพยนตรเป6นวัฒนธรรมที่ไม(อาจหาไรอื่นแทนได* และสามารถคงอยู(ได*นานโดยเฉพาะในมือของผู*เชี่ยวชาญ

ในท( า มกลางความเข* า ใจกั น ว( า เทคโนโลยี ภ าพเคลื่ อ นไหวในปD จ จุ บั น ถู ก ขั บ เคลื่ อ นด( ว ยผลแห( ง
ความก*าวหน*าของวงการดิจิทัล แต(สมาชิกของสมาพันธ ได*ตกลงใจที่จะยังคงแสวงหาฟ,ลมภาพยนตรและ
อนุรักษไวในรูปแบบของฟ,ลมภาพยนตรตอไป ยุทธวิธีนี้จะมีส(วนช(วยพัฒนาวิธีการอนุรักษมรดกสื่อดิจิทัลโดย
กําเนิด บรรดาสมาชิกของสมาพันธขอผลักดันให*ใครทั้งหลายที่เป6นผู*สร*างและผู*ดูแลภาพยนตร ไม(ว(าจะมือ
อาชีพหรือสมัครเล(น ตลอดจนเจ*าหน*าที่รัฐในทุกชาติทําหน*าที่รับผิดชอบการรักษามรดกภาพยนตรของโลก ให*
ช(วยกันเดินตามภารกิจนี้
คําขวัญ “อยาโยนฟ,ลมทิ้ง” หมายความว(าจะต*องไม(ทอดทิ้งละเลยฟ2ลมภาพยนตร แม*ว(าผู*ที่ถือครอง
ฟ2ลมอยู( อาจคิดได*ว(าเขาเก็บรักษาเนื้อหาของมันไว*ได*ปลอดภัยเพียงพอแล*ว โดยการถ(ายทอดภาพยนตรลงบน
สื่อที่มีความคงทนกว(าเดิม หรือโดยการแสกนเป6นสื่อดิจิทัลในสัดส(วนความละเอียดที่เห็นได*ชัดว(ามิได*สูญเสีย
ข*อมูลสําคัญอะไรไปแต(อย(างใด หอภาพยนตรและพิพิธภัณฑภาพยนตร ยึดมั่นในการอนุรักษฟ2ลมภาพยนตร
เป6นฟ2ลมภาพยนตร ด*วยเหตุผลต(างๆ ดังนี้
๑. ภาพยนตรเป6นได*ทั้งงานสร*างสรรคโดยการกํากับดูแลโดยตรงของผู*สร*าง หรือมิฉะนั้นก็เป6นการ
บันทึกชั่วขณะของประวัติศาสตร โดยช(างถ(ายภาพยนตร ทั้งสองแบบต(างก็เป6นประดิษฐกรรมที่มี
ค(าสําคัญและเป6นส(วนหนึ่งของวัฒนธรรมของโลก ภาพยนตรเป6นสิ่งที่จับต*องได* และ “ตามนุษย
อานออกได” ซึ่งต*องได*รับการดูแลอย(างระมัดระวังมากเป6นพิเศษ เช(นเดียวกับวัตถุพิพิธภัณฑ
และโบราณวัตถุทั้งหลาย
๒. แม*ว(าฟ2ลมภาพยนตรเป6นสารประกอบทางเคมีและกายภาพที่เปราะบาง แต(มันก็เป6นวัสดุที่คง
สภาพ ซึ่งอาจมีชีวิตอยู(รอดได*นับเป6นร*อยๆ ป= ตราบที่มันจะได*รับการเก็บและดูแลอย(างเหมาะสม
การมีอายุยืนของฟ2ลมก็ได*รับการพิสูจนแล*วว(านานกว(าสื่อภาพเคลื่อนไหวที่ได*รับการพัฒนาขึ้น
ภายหลังฟ2ลมอย(างเช(นวีดีโอเทปมาก ข*อมูลดิจิทัลมีค(าต(อเมื่อมันยังสามารถอ(านค(าได* และสื่อ
หรือพาหนะที่รองรับข*อมูลดิจิทัล เป6นสิ่งที่เปราะบางทั้งทางกายภาพและการเสื่อมสลายทางเคมี
ในขณะที่อุปกรณและชอฟทแวรสําหรับทํางานในการอ(านข*อมูลอยู(ในข(ายล*าสมัยหรือตกยุคได*
ง(าย
๓. ฟ2ลมภาพยนตรเป6น สื่อภาพเคลื่อนไหวสํา หรับ การจั ดเก็ บในหอภาพยนตรที่เหมาะสมที่ สุดใน
ปDจจุบัน มันเป6นหนึ่งในบรรดาผลผลิตที่มีมาตรฐานและเป6นสากลที่สุดเท(าที่หาได* และยังเป6นสื่อที่
สามารถให*ค(าความละเอียดอย(างสูง ข*อมูลที่บรรจุในฟ2ลมไม(จําเป6นต*องอพยพถ(ายโอนเป6นระยะ
และระบบการทํางานของเครื่องมือก็ไม(ต*องมีการปรับปรุงให*ทันสมัยอยู(เสมอ
๔. ฟ2ลมภาพยนตรที่เก็บรักษาอยู(ในห*องเย็นของหอภาพยนตร นับเป6นต*นฉบับซึ่งสามารถถ(ายทอด
เป6นสําเนาต(างๆ ได* ใครก็สามารถใช*เป6นต*นแบบเพื่อเปรียบเทียบอ*างอิงว(าเป6นกgอปป=hใดๆ ที่มีอยู(
สมบรูณหรือไม( เทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งก*าวหน*าไปเท(าใด ก็ยิ่งง(ายที่มันจะถูกเปลี่ยนหรือแม*แต(ถูก

แก*ไขแต(งเติมโดยเจตนา อย(างไรก็ดีการแก*ไขโดยไม(เหมาะสมหรือการบิดเบือนโดยไม(ชอบธรรม
ก็อาจถูกตรวจจับได*เสมอโดยการเปรียบเทียบกับต*นฉบับฟ2ลมที่เก็บรักษาไว*อย(างเหมาะสม
อยาโยนฟ, ล มทิ้ ง แม* ว( า หลั งจากที่ ท( า นคิ ด ว( า จะมี บ างสิ่ งที่ ดี กว( า ตามมา ไม( ว( า เทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ
ภาพเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นในอนาคต สําเนาฟ2ลมภาพยนตรจะเชื่อมต(อเรากับความสําเร็จและความถูกต*อง
แน(นอนของอดีต สําเนาฟ,ลมจะอยูยืนยง อยาโยนฟ,ลมทิ้ง
เมษายน ๒๐๐๘, ปารีส (แก*ไข กรกฎาคม/กันยายน ๒๐๐๘)
กิตติกรรมประกาศ
แถลงการณแห(งวาระการฉลองป=ที่ ๗๐ ของสมาพันธ ต*นฉบับร(างขึ้นในนามข*อเรียกร*องของสมาพันธ
โดย ฮิซาชิ โอกาจิมา ในป= ๒๐๐๗ จากแรงบัลดาลใจของเขาเองซึ่งเคยเสนอไว*ครั้งแรกในป= ๒๐๐๕ ในถ*อย
แถลงเมื่อรับหน*าที่เป6นสมาชิกนคณะกรรมการบริการของสมาพันธ ร(างได*รับการเกลาโดยเดวิด ฟรานซิส และ
ได*รับการจัดลําดับโดย โรเจอร สมิเธอร ด*วยคําแนะนําที่มีค(าจาก เปาโล เคคี อุสัย,โรแบร โดเดอแลง, อีดิธ
คราเมอร และ พอล รีด ทั้งยังได*รับคําปรึกษาจากคณะกรรมการบริหารสมาพันธปDจจุบัน ฉบับแปลเป6นภาษา
ฝรั่งเศสทําโดย โรแบร โดเดอแลง และเป6นภาษาเสเปนโดยกริสเตียง ดิมิทริอู
แถลงการณได*รั บการรับ รองในหลั กการโดยเสีย งส(ว นหญ(ของผู* เข*า ร(วมการประชุ มใหญ( ทั่วไปของ
สมาพันธที่ปารีส หลังจากมีการอภิปรายซึ่งได*รวบรวมเอาข*อเสนอแนะอันน(ารับฟDงไปปรับปรุงให*ดีขึ้น และดัง
ข* อ เสนอที่ ไ ดรั บ การลงมติ ว( า แถลงการณนี้ ต* อ งได* รั บ การอภิ ป รายโดยคณะทํ า งานซึ่ ง แต( ง ตั้ ง โดยคณะ
กรรมการบริหาร อันนํามาสู(แถลงการณนี้ในที่สุด คณะทํางานนี้ประกอบด*วย เปาโล เคคี อุสัย, โรเจอร สมิธ
เธอร และเอวา โอบานซ และแถลงการณได*รับการตรวจสอบครั้งสุดท*ายโดย อิวาน ทรูจิลโล, อเล็กซานเดอร
ฮอรวาท และมาเรีย บุสตามานเท

ปฏิบัติการ “หนวยกูหนัง”
ปฏิบัติการ “หน(วยกู*หนัง” เกิดขึ้นจากสาเหตุที่งานจัดหาได*ทําตามภารกิจหลักในการแสวงหาฟ2ลม
ภาพยนตรและสื่ อ โสตทั ศนในแต( ล ะวั น และเห็ น ว( า ถ* า หากเรายั งทํ า งานอย( า งช* า ๆ แบบนี้ ในทุ กๆวั น ฟ2 ล ม
ภาพยนตรคงจะเสื่อมสลายไปก( อนเวลา ที่จ ะมาถึ งมื อหมอฟ2ล มที่ หอภาพยนตรเป6 นแน( ยิ่งในสถานการณ
ปDจจุบันที่ผู*ใช*ประโยชนทางการค*าจากฟ2ลมภาพยนตร เมื่อหมดความจําเป6นใช*งานจากฟ2ลมภาพยนตรแล*วมัก
ละเลย ไม( เ หลี ย วแล และทิ้ ง ขว* า งหรื อ ทํ า ลายฟ2 ล มภาพยนตรทิ้ ง ส( ว นพวกนั ก สะสมก็ อ าจแสวงหาฟ2 ล ม
ภาพยนตรมาครอบครองไว* เ ป6 น สมบั ติ ของตน เพื่ อชื่น ชมเป6 น ส( ว นตั ว เช( น ฉายดู ในหมู( มิต รสหาย แต( ฟ2ล ม
ภาพยนตรเป6นของบอบบาง หากเก็บไว*เฉย ๆ ไม(ดูแลรักษา โดยเฉพาะหากไม(เก็บรักษาไว*ในห*องเย็น เวลาผ(าน
ไปไม(นานป=ฟ2ลมก็จะเสื่อมสภาพ ไม(สามารถนํากลับมาใช*งานได*และกลายเป6นขยะในที่สุด

ดังนั้นกลุ(มงานจัดหาจึงได*จัดทีมปฏิบัติการ “หน(วยกู*หนัง” ขึ้น เพื่อเป6นหน(วยเคลื่อนที่เร็วในการไป
ช(วยเหลือฟ2ลมภาพยนตรและรับมอบฟ2ลมภาพยนตรที่เจ*าของต*องการให*หอภาพยนตรดูแลรักษา หรือที่มีผู*
พบเห็นว(ามีฟ2ลมภาพยนตรถูกทิ้งตามที่ต(าง ๆ ให*ทันแก(เวลาก(อนที่มันจะเสื่อมจนไม(อาจรักษาไว*ได* คือ ตาย
หน(วยกู*หนัง คงต*องอาศัยท(านทั้งหลายเป6นเครือข(ายคอยช(วยเป6นหูเป6นตาสอดส(อง ถ*าหากพบฟ2ลม
ภาพยนตรที่ถูกทิ้งหรือกําลังจะถูกทิ้ง ก็ให*รีบแจ*งเบาะแสมาที่หอภาพยนตร เราจะได*ไปช(วยเหลือได*ทันเวลา
เพราะฟ2ลมภาพยนตรนั้นเป6นมรดกวัฒนธรรมที่สําคัญของศตวรรษที่ผ(านมา ซึ่งเราต*องทําหน*าที่อนุรักษไว* เพื่อ
ส(งต(อไปยังคนรุ(นต(อ ๆ ไป

