
 กรมทรัพยสินทางปญญา    เลมที่  8                เลขที่ประกาศ  34 
  กระทรวงพาณิชย     วันที่ประกาศโฆษณา    9  มีนาคม  2552 

ประกาศโฆษณาการรับข้ึนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

เลขที่คําขอ  50100039    วันท่ียื่นคําขอ 10 สิงหาคม  2550 
 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เคร่ืองปนดินเผาบานเชียง 
 

รายการสินคา  เครื่องปนดินเผา 
 

ผูขอข้ึนทะเบียน  องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง  และ  เทศบาลตําบลบานเชียง       
 

ท่ีอยู      องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง  ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  41320   
66และ เทศบาลตําบลบานเชียง  ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  41320   

 

771. คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
คํานิยาม   

 เครื่องปนดินเผาบานเชียง  ( Ban Chiang Pottery ) หมายถึง  ภาชนะเคร่ืองปนดินเผาที่ผลิตในตําบลบานเชียง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมีรูปทรงการปนและเขียนลายเสนโคง ลายเชือกทาบ ลายกานขด กนหอย ลายรูป
เรขาคณิต  ลักษณะเดียวกับภาชนะเครื่องปนโบราณที่ขุดคนพบในบริเวณดังกลาว  
 

ลักษณะของสินคา     
 ลักษณะทางกายภาพ   

 

   - รูปทรง เปนภาชนะรูปวงรี รูปวงกลม รูปทรงแบบไมมีฐาน รูปทรงแบบมีฐาน รูปแจกัน รูปทรงตุกตา  
รูปตะเกียง 

 

   - ลวดลาย เปนลายเฉพาะท่ีโดดเดนตามยุคสมัยท่ีขุดคันพบโบราณวัตถุของจริง ไดแก ลายเสนโคง ลาย 
กานขดและกนหอย ลายรูปเรขาคณิต ลายดอกไม ลายรูปสัตว ลายเชือกคว่ัน ลายเชือกทาบ 
 

   - พ้ืนผิว มีท้ังเคลือบเงาและไมเคลือบเงา 
     

2. กระบวนการผลิต 
 

 การเตรียมดิน  

(1) สับกอนดินจากกอนใหญใหเปนกอนเล็ก 
(2) ผสมหัวเชื้อดินเผากับทราย และหมักดวยน้ํา ใหดินอิ่มน้ํา 

 (3) นวด
   

ดินโดยการเหยียบย่ํา ใหดินแตกและผสมกันจนเหนียว เพ่ือใชในการปนหมอ   

   การปนข้ึนรูป   
(1) นําดินเหนียวท่ีผานการหมักไวแลวมาปนเปนกอนขนาดตางๆ เพ่ือเตรียมการปน 
(2) การปนแบบประยุกต สําหรับปนหมอขนาดเล็ก โดยใชอุปกรณและเคร่ืองจักร 
(3) การปนแบบโบราณหรือแบบดั้งเดิม สําหรับปนหมอขนาดใหญ โดยใชแรงงานคนเปนผูปนและใชอุปกรณ 

คือ หินดุ ในการตีปนขึ้นรูปเปนรูปรางและขนาดตามตองการ  
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การเผา  
(1) เตาท่ีใชเผา เปนเตาท่ีทําขึ้นเองจากดินเหนียว 
(2) นําหมอที่ปนได จัดเรียงใหเปนระเบียบจนเกือบเต็มเตาเผา 
(3) ทําการเผา โดยใชไมฟนเปนเชื้อเพลิง ความรอนในการเผา ขึ้นอยูกับความชํานาญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
(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 

ท่ีพบเห็นมาจากภาชนะเคร่ืองปนดินเผาของจริง เชน ลายเสนโคง ลายกานขดและกนหอย ลายรูปเลขาคณิต ลายดอกไม  
ลายรูปสัตว  

(4) ภายหลังจากเขียนลายแลว จะนํามาเคลือบเงาดวยน้ํามันเคลือบ  หรือถาไมเคลือบน้ํามัน จะนําไปขัดใหเหมือน 
ของเกาตนแบบ 
  

การบรรจุหีบหอ   
รายละเอียดบนฉลาก ใหประกอบดวยคําวา 
“ เคร่ืองปนดินเผาบานเชียง ”  และ/หรือ  “ Ban Chiang Pottery ”  

 
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

ลักษณะภูมิประเทศ   
พ้ืนท่ีสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีทํานาซึ่งตั้งอยูบนเนินดินรูปไข ท่ีราบยาวตามแนวทิศตะวันออกถึงตะวันตก ลาดเอียง 

สูทางทิศเหนือ มีหวยหลายสายไหลผาน ลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองรอนเฉพาะฤดู ทําใหอากาศเย็นสบาย แตมีอากาศ 
หนาวในฤดูหนาว  ลักษณะของดิน สภาพโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา เปนดินตื้นท่ีมีปริมาณเกลือ 
คอนขางสูง มีความเหมาะสมกับการทํานาและเพาะปลูก โดยมีผลการสํารวจพบแหลงแร หินเกลือและโปรแตซ ทรัพยากร 
น้ํา มีท้ังแหลงน้ําผิวดิน ใตผิวดิน และใตดิน ลึกประมาณ 40-45 เมตร   
  

ประวัติความเปนมา   
ในป พ.ศ. 2510 ไดเริ่มดําเนินการขุดคนพบวัตถุโบราณที่บานเชียง โดยกรมศิลปากร และไดขุดคนอยางจริงจัง  ใน

ป พ.ศ. 2515 เปนตนมา ซึ่งเปนหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยกอนประวัติศาสตร  ท่ีมีลักษณะ
พิเศษเปนของตนเอง ท่ีเรียกวา วัฒนธรรมบานเชียง จึงไดกอสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียงและหลุมขุด 
สาธิตในบริเวณวัดโพธิ์ศรีในขึ้น  ซึ่งเปนแหลงภูมิศาสตรของเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของผูบริโภค ท้ังชาว 
ไทยและชาวตางประเทศเปนอยางดี คือ เครื่องปนดินเผาบานเชียง  จากปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยจากมนุษย ทําให
เครื่องปนดินเผาท่ีผลิตขึ้นในแหลงภูมิศาสตรนี้มีลักษณะที่แตกตางจาก เครี่องปนดินเผาท่ีผลิตจากท่ีอื่น คือ รูปราง รูปทรง  
รวมท้ังลวดลายเฉพาะที่โดดเดนตามยุคสมัยท่ีขุดคันพบโบราณวัตถุของจริง   
 
4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร   

ขอบเขตการผลิตเคร่ืองปนดินเผาบานเชียง อยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
รายละเอียดตามแผนที่    
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5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1)  เครื่องปนดินเผาบานเชียง จะตองมีการผลิตในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   
ตามกระบวนการผลิตขางตน 

(2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาบานเชียง  
รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับได 
 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
(1)  จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด 
(2)  จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการคาท่ีประสงคจะขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร เครื่องปนดินเผา 

บานเชียง  
(3)  ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  เครื่องปนดินเผา 

บานเชียง 
 
 

---------------------------------------------------- 
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

 


เคร่ืองปนดินเผาบานเชียง

ขอบเขตของการผลิต เคร่ืองปนดินเผาบานเชียงครอบคลุมพื้นท่ี  ตําบลบานเชียง อําเภอ

หนองหาร  จังหวดัอุดรธานี บนเนื้อท่ีประมาณ 50,832.25

 

ไร  หรือประมาณ  55.37

 

ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดตอ  ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต ติดตอ  ตําบลไชยวาน  อําเภอไชยวาน  จังหวดัอุดรธานี

ทิศตะวันออก ติดตอ  บานหนองสระปลา ตําบลบานยา อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดตอ  ตําบลหนองเม็ก  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี
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