กรมทรัพยสินทางปญญา
เลมที่ 8
เลขที่ประกาศ 34
กระทรวงพาณิชย
วันที่ประกาศโฆษณา 9 มีนาคม 2552
ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
เลขที่คําขอ

50100039

วันที่ยื่นคําขอ

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

เครื่องปนดินเผาบานเชียง

รายการสินคา

เครื่องปนดินเผา

ผูขอขึ้นทะเบียน

องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง และ เทศบาลตําบลบานเชียง

ที่อยู

องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
และ เทศบาลตําบลบานเชียง ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320

10 สิงหาคม 2550
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1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา
คํานิยาม
เครื่องปนดินเผาบานเชียง ( Ban Chiang Pottery ) หมายถึง ภาชนะเครื่องปนดินเผาที่ผลิตในตําบลบานเชียง
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีรูปทรงการปนและเขียนลายเสนโคง ลายเชือกทาบ ลายกานขด กนหอย ลายรูป
เรขาคณิต ลักษณะเดียวกับภาชนะเครื่องปนโบราณที่ขุดคนพบในบริเวณดังกลาว
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ลักษณะของสินคา
ลักษณะทางกายภาพ
- รูปทรง

เปนภาชนะรูปวงรี รูปวงกลม รูปทรงแบบไมมีฐาน รูปทรงแบบมีฐาน รูปแจกัน รูปทรงตุกตา

รูปตะเกียง
- ลวดลาย
เปนลายเฉพาะที่โดดเดนตามยุคสมัยที่ขุดคันพบโบราณวัตถุของจริง ไดแก ลายเสนโคง ลาย
กานขดและกนหอย ลายรูปเรขาคณิต ลายดอกไม ลายรูปสัตว ลายเชือกควั่น ลายเชือกทาบ
- พื้นผิว

มีทั้งเคลือบเงาและไมเคลือบเงา

2. กระบวนการผลิต
การเตรียมดิน
(1) สับกอนดินจากกอนใหญใหเปนกอนเล็ก
(2) ผสมหัวเชื้อดินเผากับทราย และหมักดวยน้ํา ใหดินอิ่มน้ํา
(3) นวดดินโดยการเหยียบย่ํา ใหดินแตกและผสมกันจนเหนียว เพื่อใชในการปนหมอ
การปนขึ้นรูป
(1) นําดินเหนียวที่ผานการหมักไวแลวมาปนเปนกอนขนาดตางๆ เพื่อเตรียมการปน
(2) การปนแบบประยุกต สําหรับปนหมอขนาดเล็ก โดยใชอุปกรณและเครื่องจักร
(3) การปนแบบโบราณหรือแบบดั้งเดิม สําหรับปนหมอขนาดใหญ โดยใชแรงงานคนเปนผูปนและใชอุปกรณ
คือ หินดุ ในการตีปนขึ้นรูปเปนรูปรางและขนาดตามตองการ
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การเผา
(1) เตาที่ใชเผา เปนเตาที่ทําขึ้นเองจากดินเหนียว
(2) นําหมอที่ปนได จัดเรียงใหเปนระเบียบจนเกือบเต็มเตาเผา
(3) ทําการเผา โดยใชไมฟนเปนเชื้อเพลิง ความรอนในการเผา ขึ้นอยูกับความชํานาญของภูมิปญญาทองถิ่น
(4) ระยะเวลาในการเผา ประมาณ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
(5) นําหมอที่เผาแลวออกจากเตา พักไวประมาณ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
การเขียนลาย เขียนสี
(1) ผสมสีฝุนสีแดงกับน้ํา ในปริมาณที่เหมาะสม
(2) นําหมอที่เผาแลวมาทําการเขียนสี เปนลวดลายตางๆ
(3) เขียนลวดลาย โดยไมมีการเขียนแบบรางในภาชนะ ซึ่งจะตองเขียนโดยอาศัยความชํานาญจากประสบการณ
ที่พบเห็นมาจากภาชนะเครื่องปนดินเผาของจริง เชน ลายเสนโคง ลายกานขดและกนหอย ลายรูปเลขาคณิต ลายดอกไม
ลายรูปสัตว
(4) ภายหลังจากเขียนลายแลว จะนํามาเคลือบเงาดวยน้ํามันเคลือบ หรือถาไมเคลือบน้ํามัน จะนําไปขัดใหเหมือน
ของเกาตนแบบ
การบรรจุหีบหอ
รายละเอียดบนฉลาก ใหประกอบดวยคําวา
“ เครื่องปนดินเผาบานเชียง ” และ/หรือ “ Ban Chiang Pottery ”
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่ทํานาซึ่งตั้งอยูบนเนินดินรูปไข ที่ราบยาวตามแนวทิศตะวันออกถึงตะวันตก ลาดเอียง
สูทางทิศเหนือ มีหวยหลายสายไหลผาน ลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองรอนเฉพาะฤดู ทําใหอากาศเย็นสบาย แตมีอากาศ
หนาวในฤดูหนาว ลักษณะของดิน สภาพโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา เปนดินตื้นที่มีปริมาณเกลือ
คอนขางสูง มีความเหมาะสมกับการทํานาและเพาะปลูก โดยมีผลการสํารวจพบแหลงแร หินเกลือและโปรแตซ ทรัพยากร
น้ํา มีทั้งแหลงน้ําผิวดิน ใตผิวดิน และใตดิน ลึกประมาณ 40-45 เมตร
ประวัติความเปนมา
ในป พ.ศ. 2510 ไดเริ่มดําเนินการขุดคนพบวัตถุโบราณที่บานเชียง โดยกรมศิลปากร และไดขุดคนอยางจริงจัง ใน
ป พ.ศ. 2515 เปนตนมา ซึ่งเปนหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยกอนประวัติศาสตร ที่มีลักษณะ
พิเศษเปนของตนเอง ที่เรียกวา วัฒนธรรมบานเชียง จึงไดกอสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียงและหลุมขุด
สาธิตในบริเวณวัดโพธิ์ศรีในขึ้น ซึ่งเปนแหลงภูมิศาสตรของเครื่องปนดินเผาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของผูบริโภค ทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศเปนอยางดี คือ เครื่องปนดินเผาบานเชียง จากปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยจากมนุษย ทําให
เครื่องปนดินเผาที่ผลิตขึ้นในแหลงภูมิศาสตรนี้มีลักษณะที่แตกตางจาก เครี่องปนดินเผาที่ผลิตจากที่อื่น คือ รูปราง รูปทรง
รวมทั้งลวดลายเฉพาะที่โดดเดนตามยุคสมัยที่ขุดคันพบโบราณวัตถุของจริง
4. ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร
ขอบเขตการผลิตเครื่องปนดินเผาบานเชียง อยูในเขตพื้นที่ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดตามแผนที่
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5. การพิสูจนแหลงกําเนิด
(1) เครื่องปนดินเผาบานเชียง จะตองมีการผลิตในเขตพื้นที่ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตามกระบวนการผลิตขางตน
(2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนผูผลิตเครื่องปนดินเผาบานเชียง
รวมทั้งตองมีเอกสารกํากับเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได
6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15
(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการคาที่ประสงคจะขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เครื่องปนดินเผา
บานเชียง
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เครื่องปนดินเผา
บานเชียง

----------------------------------------------------
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร
เครื่องปนดินเผาบานเชียง

ขอบเขตของการผลิต เครื่องปนดินเผาบานเชียงครอบคลุมพื้นที่ ตําบลบานเชียง อําเภอ
หนองหาร จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ประมาณ 50,832.25 ไร หรือประมาณ 55.37 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต ติดตอ ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดตอ บานหนองสระปลา ตําบลบานยา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
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