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ด้้วยผลงานหลายรางวัลในงานเคร่ �องปัั้� นด้ินเผาระดั้บ
ชาติิ ทำำาให้เมื่่ �อได้้ยินช่ �อ อุทำัย เขนย ศิิลปิั้นแห่งเมื่่อง
ลำาปั้าง หลายคนจึึงนึกถึึงเคร่ �องปัั้� นด้ินเผาก่อนเป็ั้น
ลำาด้ับแรก เช่นเด้ียวกันกับ งานวาด้เส้้น แนวปั้ระเพณีี
ไทำย ทำี �แมื่่นยำา นิ�ง ละเอียด้ ปั้ราณีีติ ผ่านปั้ลายด้ินส้อ ดู้
มื่ีพลัง ร่วมื่ส้มื่ัย หลายท่ำานเฝ้้าช่ �นชมื่จัึบจึองเป็ั้นเจึ้าของ
ผลงาน ถึึงแมื่้ติ้องใช้เวลารอนานหลายเด้่อนหร่อข้ามื่ปีั้ 

“ปั้ล่อย“ นิทำรรศิการหมื่ึกจึีนบนกระด้าษส้าครั� งนี� 
เป็ั้นนิทำรรศิการทำี �แส้ด้งผลงานศิิลปั้ะทำี �แติกต่ิางออก
ไปั้อีกรูปั้แบบหนึ�งของอุทำัย เขนย ทำี �แส้ด้งให้เห็นถึึง 
brush work ทำี �เฉีียบไว ผ่านฝี้แปั้รงขนาด้ใหญ่่บน
กระด้าษส้า ได้้กลิ�นอายของญ่ี �ปัุ้่นทีำ �อุทำัยได้้เรียนรู้ส้ัมื่ผัส้
ในช่วงพำานักศิึกษางานทำี �ฟููกูโอกะ ปั้ลาของอุทำัยทำี �ดู้
เคล่ �อนไหว ซ่อ่นความื่ส้นกุ ผอ่นคลาย แส้ด้งส้อด้คลอ้งถึงึ
บุคคลิกทำี �ชัด้เจึนของศิิลปิั้น อีกทำั� งยังแส้ด้งให้เห็นถึึง
ความื่ชำานาญ่ในการทำำางานบนพ่�นทีำ �จึำากัด้ได้้อย่าง
ลงติัว ซ่ึ�งอาจึมื่าจึากการทำำางานอย่างเชี �ยวชาญ่บน
พ่�นผิวเซ่รามิื่ค ซ่ึ�งในนิทำรรศิการครั� งนี�  ก็มื่ีผลงาน
เซ่รามื่ิค ทีำ �แส้ด้งให้เห็นถึึงพลังแห่งฝี้แปั้รงอยู่ด้้วยเช่นกัน

“ปั้ล่อย”  จึึงเป็ั้นอีกหนึ�งนิทำรรศิการศิิลปั้ะ ทำี �จึะเปิั้ด้
ปั้ระส้บการณ์ีหนา้ใหมื่ใ่นการช่ �นชมื่ผลงานของ อทุำยั เขนย 
ซ่ึ� งนอกจึากจึะได้้ส้ัมื่ผัส้ผลงานทำี �งด้งามื่แล้ว  ยั ง
ส้ามื่ารถึรับรู้ความื่เป็ั้นศิิลปิั้นในแบบของ อุทัำย เขนย 
ได้้อย่างชัด้เจึน ผ่านผลงานส้ร้างส้รรค์ชุด้นี�อีกด้้วย

ช่ �อ             :  อุทำัย   เขนย
ทำี �อยู่           : 191/2  หมืู่่ 7  ติ.นาครัว  อ.แมื่่ทำะ  จึ.ลำาปั้าง
Tel              : 0814732315  E-mail : puinpang@yahoo.com
การศิึกษา   : ศิิลปั้กรรมื่ วิทำยาลัยเทำคโนโลยีและอาชีวะ 
                    วิทำยาเขติเทำคนิคภาค พายัพ เชียงใหมื่่
                  : ศิึกษา ฝึ้กงานด้้านเคร่ �องปัั้�นด้ินเผาทำี � Fukuoka 
                    และArita โด้ยทำุนของ
                    Fukuoka Prefecture Overseas Treinees Invitation
                    Program ( 1992-1993) ปั้ระเทำศิญ่ี �ปัุ้่น

เกียรติิปั้ระวัติิ

2545          : รางวัลทำี � 3 การปั้ระกวด้ออกแบบผลิติภัณีฑ์์เซ่รามื่ิคส้์ 
                    ศิูนย์พัฒนาเคร่ �องปัั้�นด้ินเผา จึ.ลำาปั้าง
2545          : รางวัลยอด้เยี �ยมื่ ปั้ระเภทำหัติถึกรรมื่ติกแติ่งโด้ยมื่ีการเคล่อบ 
                    การแส้ด้งศิิลปั้ะเคร่ �องปัั้�นด้ินเผาแห่งชาติิ ครั�งทำี � 11
2547          : รางวัลชมื่เชย การปั้ระกวด้ภาชนะเคร่ �องปัั้�นด้ินเผา ส้ำาหรับอาหารไทำย
                    กระทำรวงวิทำยาศิาส้ติร์ เทำคโนโลยี
2547          : รางวัลด้ีเด้่น  ปั้ระเภทำหัติถึกรรมื่ติกแติ่งโด้ยมื่ีการเคล่อบ
                    การแส้ด้งศิิลปั้ะเคร่ �องปัั้�นด้ินเผาแห่งชาติิ ครั�งทำี � 12
2548          : รางวัลยอด้เยี �ยมื่ การปั้ระกวด้ออกแบบผลิติภัณีฑ์์ของทำี �ระลึก
                    งานไทำยแลนด้์ เซ่รามื่ิกแฟูร์ จึ.ลำาปั้าง
2551          : รางวัลทำี � 2 การปั้ระกวด้ออกแบบผลิติภัณีฑ์์เซ่รามื่ิคส้์ ชุด้ของใช้บนโติ๊ะอาหาร
                    งานเซ่รามื่ิกแฟูร์ จึ.ลำาปั้าง 
2554          : รางวัลชมื่เชย ปั้ระเภทำผลิติภัณีฑ์์เคร่ �องปัั้�นด้ินเผา  การผลิติภัณีฑ์์หัติถึกรรมื่
                    โครงการพัฒนาผลิติภัณี์และส้่งเส้ริมื่การติลาด้ด้้านหัติถึกรรมื่ 
                    กลุ่มื่จึังหวัด้ภาคเหน่อติอนบน
2555          : รางวัลด้ีเด้่น  ปั้ระเภทำหัติถึกรรมื่ร่วมื่ส้มื่ัย
                    การแส้ด้งศิิลปั้ะเคร่ �องปัั้�นด้ินเผาแห่งชาติิ ครั�งทำี � 16
2556            รางวัลชนะเลิศิ การออกแบบผลิติภัณีฑ์์ เซ่รามื่ิก ปั้ระเภทำของติกแติ่งบ้านและส้วน
                    โครงการปั้ระกวด้ออกแบบผลิติภัณีฑ์์เซ่รามื่ิก(Ceramics design)จึ.ลำาปั้าง
2557            รางวัลรองชนะเลิศิ อันด้ับ 1 การปั้ระกวด้เทำคนิคการติกแติ่ง
                    เคล่อบบนผลิติภัณีฑ์์เซ่รามื่ิค
                    ศิูนย์พัฒนาอุติส้าหกรรมื่เซ่รามื่ิค กรมื่ส้งเส้ริมื่อุติส้าหกรรมื่ ลำาปั้าง



ปล่่อย No. 1
65 x 90 cm.

ผล่งานชุดปล่่อย
ศิิลปั้ิน : อุทำัย เขนย
เทำคนิค : หมื่ึกจึีนบนกระด้าษส้า

ปล่่อย No. 2
65 x 90 cm.

ปล่่อย No. 3
65 x 90 cm.

ปล่่อย No. 4
65 x 90 cm.

ปล่่อย No. 5 
56 x 76 cm.

ปล่่อย No. 6
30 x 43 cm.

ปล่่อย No. 7
30 x 43 cm.

ปล่่อย No. 8
30 x 43 cm.

ปล่่อย No. 9
30 x 43 cm.

ปล่่อย No. 10
30 x 43 cm.

ปล่่อย  No. 11
30 x 43 cm.



ปล่่อย No. 12
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 13
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 14
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 15
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 16
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 17
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 18
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 19
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 20
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No.21
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 22
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 23
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 24
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 25
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 26
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 27
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 28
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 29
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 30
14.5 x 20 cm.

ปล่่อย No. 31
14.5 x 20 cm.
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