
 
 

Title : NORA REFLECTION #1 
Concept: NORA PARADISE 
Mood and Tone : Modern Lover Feminist 
Technic : Illustration  
 
Design Process : 
1. The study of collecting information about Thai literature. Southern folk play The relationship of 
the main characters in the story And the connection with the beliefs of the local population 
2. Use the data obtained from research to process. 
3. Synthesize and figure out how to present the region's characters and indications. 
4. Go through the process of creating a draft. A selection of color schemes that are linked to the 
southern context. 
5. Experiment with computer graphics by Illustrator. 



 
 
6. Summarize the design work in terms of communication, shape, content, presentation. 
 -Communication dimension Presenting the manohra in the anatomical aesthetic of 
transgender women. 
 -Configuration dimension Using geometric shapes derived from woven fabrics and statues of 
the Manohra show. 
 -Content dimension Bringing elements of the main story, namely the Huntsman, the chasing 
and greedy, and the beauty of the woman 
 -Presentation dimension Use simple colors and shapes in presentations that reflect 
personality. Of the southern context where the humid forest rains moisturize and pay attention to 
the highlights of the picture To create a balance and unity of work 

 



7. Summary of evaluation results of opinions on the work. 
8. Development and adjustment in the creation of the next series. 
 
 
1.การศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทย การละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้ ความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก
ในเนื้อเรื่อง 
และความเชื่อมโยงกับความเชื่อของประชากรในพ้ืนท่ี 
2.นำข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้ามาประมวลผล 
3.สังเคราะห์และหาแนวทางในการนำเสนอในตัวละครและสิ่งบ่งชี้ของภูมิภาค 
4.เข้าสู่กระบวนการสรา้งแบบรา่ง การคัดสรรชุดสีท่ีเชื่อมโยงกับบริบทพ้ืนท่ีภาคใต้ 
5.ทดลองสร้างสรรค์ผลงานโดยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค โดย โปรแกรม Illustrator 
 

 
 
6.สรุปผลงานออกแบบในมิติด้านการสื่อสาร ทางด้าน รปูทรง เนื้อหา การนำเสนอ 
 มิติด้านการสื่อสาร นำเสนอมโนราห์ในดา้นความงามทางกายวิภาคของสตรีเพศ 
 มิติด้านรูปทรง ใช้รปูทรงเรขาคณิตซึ่งมีท่ีมาจากลายผ้าทอและเครื่องทรงชุดการแสดงของการ
แสดงมโนราห์ 
 มิติด้านเนื้อหา นำองค์ประกอบของเนื้อเรื่องหลัก ได้แก่ พรานบุญ ผู้ไล่และโลภ และความงาม
ในจริตสตร ี
 มิติด้านการนำเสนอ ใช้สีและรูปทรงท่ีใช้ความเรียบง่ายในการนำเสนอท่ีสะท้อนบุคลิกภาพ ของ
พ้ืนท่ีบริบทภาคใต้ท่ีปา่ชื้นฝนตก ชุ่มชืน่ และให้ความสำคญักับจุดเด่นของภาพ เพ่ือสรา้งความสมดุล
และเอกภาพของงาน 



 
7.สรุปผลประเมินความคิดเห็นต่อผลงาน 
8.การพัฒนาและปรับในการสรา้งสรรคผ์ลงานชุดต่อไป 
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