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The Good, The Bad, The Weird (เกาหลีใต 2008)
กํากับและเขียนบทภาพยนตรโดยคิม จี วูน
The Good, The Bad, The Weird เปนภาพยนตรเกาหลีแนวคาวบอยที่ออกฉายในป 2008 และกํากับโดยคิม จี วูน โดยได
แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตรคาวบอยระดับตํานาน The Good, The Bad and The Ugly ของแซรจิโอ ลีโอเน
เรื่องราวเกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1930 เมื่อคาบสมุทรเกาหลีตกอยูในเงื้อมมือของกองทัพญี่ปุน ชาวเกาหลีตองอพยพหนีภัย
สงคราม บางก็ไปเปนโจรปาในแมนจูเรีย ชายแดนระหวางเกาหลีและจีน ดินแดนแหงความแรนแคนและทะเลทราย
เทกู หัวขโมยที่ไมคอยไดเรื่องไดราว บุกไปปลนรถไฟของกองทัพญี่ปุนและบังเอิญไดแผนที่ขุมทรัพยมา โดยหารูไมวาชางยี
มือปนรับจางจอมโหดก็กําลังตามหาแผนที่นี้อยู ไมเพียงแตตองหนีทหารญี่ปนุ เทานั้น แตเทกูยังตองสูกับชางยีและลูกสมุนอีก
ดวย ขณะตอสูกันอยางดุเดือด อยู ๆ มือปนปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นและชวยใหเทกูหนีรอดไปได
ชายปริศนาคนนั้นแทที่จริงแลวคือโดวอน นักลาคาหัวที่ตามลาเทกูเพื่อหวังรางวัลนําจับ จากนั้นไมนาน ทั้งสาม – โดวอน (The
Good) ชางยี (The Bad) และเทกู (The Weird) – ก็รูวาแผนที่ที่พวกเขากําลังแยงชิงกันอยูนั้น เปนที่ตองการของทั้งฝายกบฏ
เกาหลี โจรภูเขาทั้งชาวจีน/รัสเซีย/เกาหลี ไปจนถึงกองทัพญี่ปุน และการปะทะกันบนรถไฟนั้นเปนเพียงแคบทโหมโรงของมหา
กาพยการตอสูที่ไมอาจคาดเดาไดเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นบาง
The Good, The Bad, The Weird ไดรับเลือกใหฉายในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส เทศกาลภาพยนตรโตรอนโต เทศกาล
ภาพยนตรฮาวาย เทศกาลภาพยนตรชิคาโก เทศกาลภาพยนตร Sitges และเทศกาลภาพยนตรลอนดอน นอกจากนี้ยังควา
รางวั ล ต า ง ๆ อาทิ กํ า กั บ ภาพยนตร ย อดเยี่ ย มและสเปเชี่ ย ลเอฟเฟ ก ตย อดเยี่ ย มจากเทศกาลภาพยนตร Sitges; กํ า กั บ
ภาพยนตร ถายภาพยอดเยี่ยม และขวัญใจผูชมจาก Blue Dragon Film Awards; และนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม (จุง วู ซุง)
จากเทศกาลภาพยนตรเอเชีย 2009
คิม จี วูน
คิม จี วูน (เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 1964) เปนผูกํากับและนักเขียนบทภาพยนตรชาวเกาหลีใต เขาโดงดังในฐานะผูกํากับที่มี
ผลงานภาพยนตรที่หลากหลาย ตั้งแตตลก แอ็คชั่น ไปจนถึงระทึกขวัญที่มักจะนําเอาดานมืดของมนุษยมาตีแผแบบเดียวกับผู
กํากับอยางเดวิด ฟนเชอรและไบรอัน เดอ พัลมา
คิม จี วูน เขาเรียนที่สถาบันศิลปะกรุงโซล แตลาออกกอนจบการศึกษาและเริ่มงานในวงการละครเวทีในฐานะนักแสดง กอน
จะหันไปเปนผูกํากับละครเวที และสรางชื่อจนกลายเปนหนึ่งในผูกํากับและนักเขียนบทหนาใหมไฟแรงของวงการภาพยนตร
และละครของเกาหลีใต บทภาพยนตรขนาดยาวที่เขาเขียนขึ้นเปนบทที่สอง The Quiet Family ควารางวัลบทภาพยนตรยอด
เยี่ยมจากการประกวดบทภาพยนตรในเกาหลีใต และตอมาเขาไดนําบทนี้ไปสรางเปนภาพยนตรตลกสยองขวัญชื่อเดียวกัน
ผลงานของคิม จี วูน ประสบความสําเร็จทั้งในแงคําวิจารณและรายได โดยคิมไดชื่อวาเปนผูกํากับที่มีสไตลการกํากับและการ
เลาเรื่องที่โดดเดนเฉพาะตัว ภาพยนตรเรื่องที่สองของเขา The Foul King (2000) ภาพยนตรตลกเกี่ยวกับนักมวยปล้ํา มีผูชม
กวา 2 ลานคนในประเทศเกาหลีใต ในขณะที่ผลงานเรื่องตอมา A Tale of Two Sisters (2003) เปนหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุด
ของเขาและเปนหนังสยองขวัญที่ทํารายไดมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต A Tale of Two Sisters ยังเปนภาพยนตรแนวสยอง

ขวัญจากเกาหลีใตเรื่องแรกที่ไดออกฉายในสหรัฐอเมริกา และสรางความฮือฮาจนคายดรีมเวิรคสซื้อลิขสิทธิ์เตรียมนําไป
สรางใหมแลว
I Saw the Devil (2010) ภาพยนตรระทึกขวัญเกี่ยวกับฆาตกรตอเนื่องไดรับคําชมอยางมาก และไดฉายรอบปฐมทัศนที่
เทศกาลภาพยนตรซันแดนซ ในขณะที่ The Good, The Bad, The Weird (2008) เปนภาพยนตรแอ็คชั่นกลิ่นอายคาวบอยที่
ทั้งสนุกตื่นเตนและคาดเดาไมถูก จากนั้นคิมก็กาวไปทําหนังในฮอลลีวูดกับ The Last Stand (2013) ซึ่งเปนการกลับมารับบท
นําอีกครั้งของอารโนลด ชวารเซเนกเกอร หลังจากพักงานการแสดงไปนาน
สวนหนึ่งของผลงานที่ผานมา
กํากับภาพยนตร
Last Stand (2013)
I Saw the Devil (2010)
The Good, the Bad, the Weird (2008)
A Bittersweet Life (2005)
A Tale of Two Sisters (2003)
Three (Segment: Memories) (2002)
The Foul King (2000)
The Quiet Family (1998)
นนทรีย นิมิบุตร
นนทรีย นิมิบุตร (เกิด 18 ธันวาคม 1962) เปนผูกํากับภาพยนตร ผูอํานวยการสรางภาพยนตร และนักเขียนบทภาพยนตร ที่
ถือวาเปนหนึ่งในผูบุกเบิกวงการภาพยนตรยุคใหมของประเทศไทย ตั้งแตภาพยนตรเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง ออกฉาย
ในป 1997 และประสบความสําเร็จอยางสูง วงการภาพยนตรไทยยุคใหมก็ไดเริ่มตนขึ้น ซึ่งชวยฟนฟูใหอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยเขาถึงกลุมคนดูใหม ๆ มากขึ้น ภายหลังจากชวงป 1987-1997 ที่อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยอยูในภาวะตกต่ํามานาน
นนทรียจบการศึกษาจากวิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร และปริญญาตรีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเริ่มตน
ดวยการเปนผูกํากับมิวสิกวิดโี อ สารคดี ละครโทรทัศน และภาพยนตรโฆษณาซึ่งเขาไดรับรางวัลโฆษณายอดเยี่ยมหรือแทคอ
วอรดสองครั้ง
ผลงานการกํากับภาพยนตรเรื่องแรกของเขาคือ 2499 อันธพาลครองเมือง (1997) ซึ่งรวมเขียนบทกับวิศิษฏ ศาสนเที่ยง วา
ดวยเรื่องราวขอแกงอันธพาลวัยรุนในยุค 2499 ภาพยนตรเรื่องนี้ทํารายไดไปถึง 75 ลานบาท และควารางวัลภาพยนตรยอด
เยี่ยม สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ และเขาชิงรางวัล Dragons and Tigers Award เทศกาลภาพยนตรแวนคูเวอรดวย
จากนั้นเขาก็กํากับภาพยนตรเรื่องที่สอง นางนาก (1999) ซึ่งสรางปรากฏการณใหกับหนังสยองขวัญของไทยดวยการนําเรื่อง
เลาที่คนไทยรูจักกันดีอยูแลว มานําเสนอในรูปที่แปลกใหมกวาหนังผีเดิม ๆ ที่เคยทํากันมา นางนากที่นนทรียนํามาตีความใหม

นี้ ทําเงินไปถึง 149 ลานบาท ไดรับคําชมมากมาย รวมทั้งควารางวัลทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมสรางประวัติศาสตร
เปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่ควารางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมจากมหกรรมภาพยนตรเอเชียแปซิฟกครั้งที่ 44
นนทรียคือหนึ่งในผูกํากับรุนใหมที่มีสวนในการชวยฟนฟูอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทยที่ซบเซามานาน และทําใหมีหนังไทย
แนวใหม ๆ ออกฉายมากกวายุคกอน ๆ นอกจากนี้เขายังบุกเบิกการรวมทุนสรางภาพยนตรกับชาติอื่นในแถบเอเชียกับ จัน
ดารา (2001) ภาพยนตรเรื่องที่สามของเขา โดยไดนํานักแสดงจากฮองกงมารวมแสดงดวย นนทรียตอยอดการทํางานในระดับ
นานาชาติกับอารมณ อาถรรพ อาฆาต (2002) ที่ประกอบดวย 3 ภาพยนตรสั้นสยองขวัญจาก 3 ผูกํากับ นอกจากนนทรียแลว
สองผูกํากับที่มารวมทํางานโปรเจ็กตนี้คือปเตอร ชาน (ฮองกง) และคิม จี วูน (เกาหลีใต) ผลงานเรื่องตอมาของเขาคือ โอเคเบ
ตง (2003) ที่เลาเรื่องราวการอยูรวมกันอยางสงบสุขของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา และตามดวย
ปนใหญโจรสลัด (2008) ภาพยนตรแอ็คชั่นแฟนตาซีอิงประวัติศาสตรที่ใชทุนสรางกวา 140 ลานบาท
นนทรียเปนผูกํากับภาพยนตรคนที่หาที่ไดรับรางวัลศิลปาธรจากกระทรวงวัฒนธรรมในป 2008 นอกจากนีเ้ ขายังไดรับเลือกให
ดํารงตําแหนงนายกสมาคมผูกํากับภาพยนตรไทย 2 สมัย และเคยเปนกรรมการสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติอีกดวย
สวนหนึ่งของผลงานที่ผานมา
กํากับภาพยนตร
คน-โลก-จิต (2012)
ปนใหญจอมสลัด (2008)
โอเคเบตง (2003)
อารมณ อาถรรพณ อาฆาต (ตอน กงลอ) (2002)
จัน ดารา (2001)
นางนาก (1999)
2499 อันธพาลครองเมือง (1997)
The Good, The Bad, The Weird (Korea, 2008)
Written and directed by Kim Jee-woon
The Good, the Bad, the Weird is a 2008 South Korean Western film, directed by Kim Jee- woon. It was
inspired by Sergio Leone's The Good, The Bad and The Ugly.
In the 1930s, the world is in chaos. In Northeast Asia, the Korean Peninsula has fallen into the hands of the
Japanese Imperialists. Many Koreans have flocked to Manchuria, the vast terrain of wilderness bordering
their homeland and China. Some of them have turned into mounted bandits to earn their living in this
wasteland.
Tae-Gu is a thief. He robs a train of Japanese military officers and obtains a mysterious map that leads to a
treasure from the Qing Dynasty, buried somewhere in Manchuria. The map is also sought by Chang-Yi, the
cold blooded hitman. Tae-Gu must fight not only the Japanese but also Chang-Yi and his fellow thugs, who

happen to attack the train at the same time. At the end of this intense gunfight, a mysterious man jumps
into the center of the battle and rescues Tae-gu.
Yet, he does not know that this stranger is Do- Won, the bounty hunter, who has been chasing Tae- Gu to
turn him in for a reward. These three men - Do- Won ( The Good) , Chang- Yi ( The Bad) and Tae- Gu ( The
Weird) - will soon discover that the map they are battling for is also a magnet that attracts others as diverse
as the Korean resistance, Chinese/ Russian/ Korean mountain bandits and the Japanese army. The blazing
gun battle in the train proves to be merely the beginning of the rollercoaster ride to the final showdown
to come.
The Good, The Bad, The Weird was screened out of competition at the Cannes Film Festival. It received
screenings at the Toronto International Film Festival, Hawaii International Film Festival, Sitges Film
Festival, Chicago International Film Festival, and the London Film Festival. It won Best Director and Best
Special Effects at Sitges Film Festival; Best Director, Best Cinematography and Most Popular Film at Blue
Dragon Film Awards; and Best Supporting Actor (Jung Woo-Sung) at Asian Film Awards 2009.
Kim Jee-woon
Kim Jee- woon ( born 27 May 1964) is a South Korean film director and screenwriter. He is a suspense
filmmaker in the same league as David Fincher or Brian De Palma, Kim’s movies peer into the darker corners
of the human mind to stunning effect. Kim Jee-woon has a history of successfully tackling a wide range of
film genres, garnering a cult following among fans of Asian cinema.
Kim Jee- woon entered Seoul Institute of the Arts, but left school and worked in the theatre scene. He
began his career as a stage actor, then stage director, and finally has become one of the most popular and
acclaimed figures among modern Korean directors/screenwriters. His second screenplay, The Quiet Family
(1998), won him the Best Screenplay prize in a local contest, and Kim went on to make his directorial debut
with this screenplay. The film was invited to many film festivals.
Kim’s films have been hailed by critics and audiences alike for his unique style and storytelling. His second
feature, The Foul King (2000), drew more than 2 million spectators, while his astounding horror film of true
visual elegance, A Tale of Two Sisters ( 2003) , reached 3. 5 million viewers nation- wide. It went on to be
remade by Dreamworks in the US.
His 2010 thriller film I Saw the Devil is a serial killer classic in waiting. The film premiered at the 2011
Sundance Film Festival. While The Good, The Bad, The Weird (2008) is an action movie with brains as well
as brawn. Kim's next film was his US debut, featuring the return of Arnold Schwarzenegger to lead acting
roles, The Last Stand (2013).

Selected filmography
Director
Last Stand (2013)
I Saw the Devil (2010)
The Good, the Bad, the Weird (2008)
A Bittersweet Life (2005)
A Tale of Two Sisters (2003)
Three (Segment: Memories) (2002)
The Foul King (2000)
The Quiet Family (1998)
Nonzee Nimibutr
Nonzee Nimibutr ( born 18 December 1962) is a Thai film director, film producer and screenwriter. Best
known for his ghost thriller, Nang Nak, he is generally credited as the leader among a " New Wave" of Thai
filmmakers who were credited with reinvigorating the Thai film industry.
Nonzee graduated with a bachelor of arts in visual communication design from the Faculty of Decorative
Arts at Silpakorn University in 1987. He started his career as a director of television commercials (for which
he won 2 TACT Awards for Best Commercial), documentaries and music videos.
He made his feature-film debut with 1997's Dang Bireley's and Young Gangsters. The story was set in 1956
in Bangkok and follows the adventures of a gang of young criminals, with the action showing the influence
of John Woo films. It was named best picture at the Thailand National Film Awards and was nominated for
a Dragons and Tigers Award at the Vancouver International Film Festival.
His next film was Nang Nak (1999), a thriller based on a popular Thai ghost story that has been depicted in
many Thai films and television series. He reinterpreted the famous tale and turned it into a moodily framed
horror film. Nang Nak was greeted with critical and commercial success (its total gross in Thailand was 149
million baht). It won numerous awards, including Best Picture at the Thailand National Film Awards. It also
made history by becoming the first Thai film to win Best Picture at Asia Pacific Film Festival.
Both Young Gangsters and Nang Nak were hits at the box office and helped reviving the Thai film industry.
With his third film, Jan Dara ( 2001) , Nonzee began a trend of pan- Asian film production, bringing in Hong
Kong actress to star in the erotic drama. Continuing on his path of pan- Asian production, Nonzee initiated
the horror trilogy, Three ( 2002) , in which he and two other directors, Hong Kong's Peter Chan and Korean
director Kim Ji- Woon, each directed a segment. While keeping busy as a producer, he directed 2003's OK
Baytong, a drama about Buddhist-Muslim relations in southern Thailand. His next film, Queens of Langkasuka
( 2008) , is an epic historical- fantasy involving pirates and princesses who must protect their realm,
Langkasuka.

In 2008, Nonzee became the fifth filmmaker to be honored with the Thailand Culture Ministry's Silpathorn
Award. He was also selected as the president of the Thai Film Director Association twice as well as a
committee of Thailand National Film Association.
Selected filmography
Director
Distortion (2012)
Queens of Langkasuka (2008)
OK Baytong (2003)
Three (Segment: The Wheel) (2002)
Jan Dara (2001)
Nang Nak (1999)
Dang Bireley's and Young Gangsters (1997)

