ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

จังหวัดยโสธร
ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 531 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,161.444

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ มีประชากรทัง้ สิน้ จำ�นวน 540,242 คน เป็นชาย 271,034 คน และหญิง 269,208 คน มีทง้ั หมด 9 อำ�เภอ 78 ตำ�บล 885 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
อำ�เภอเมืองยโสธร อำ�เภอเลิงนกทา อำ�เภอไทยเจริญ อำ�เภอกุดชุม อำ�เภอทรายมูล อำ�เภอป่าติ้ว อำ�เภอคำ�เขื่อนแก้ว อำ�เภอมหาชนะชัย และอำ�เภอค้อวัง
เจดีย์อัฐิพระอานนท์

โบสถ์ไม้คาทอลิค

พระธาตุเก่าแก่ทสี่ �ำคัญองค์หนึง่ ในภาคอีสาน เจดีย์
มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุอัฐิของพระ
อานนท์ ส่วนยอดคล้ายพระธาตุพนม ฐานรูปสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรัส ยาวด้านละ 8 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน มีความ
สูง 25 เมตร 20 เซนติเมตร เบื้องบนสุดเป็นยอด
ฉัตร และมีธาตุเล็กอีกองค์อยู่ด้านข้าง ซึ่งเป็นเจดีย์
บรรจุอัฐิของเจ้าพระยาวิชัย ราชขัตติยวงศา (อดีต
เจ้าเมืองสิงห์ท่า)

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1947 ตัวโบสถ์รูปทรงที่สร้าง
ขึ้น มีลักษณะแบบศิละไทย กว้าง 16 เมตร ขาว
57เมตร จัดเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย
ใช้แผ่นไม้เป็นแป้นมุงหลังคา 80,000 แผ่น ใช้เสา
ขนาดต่างๆ กันถึง 360 ต้น ส่วนใหญ่เป็นเสาไม้เต็ง
เสาในแถวกลางมีขนาดใหญ่ยาวที่สุดมี 260 ต้น สูง
จากพืน้ ดินกว่า 10 เมตร พืน้ แผ่นกระดานเป็นไม้แดง
และไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ม้านัง่ ไม้จคุ นได้กว่าพันคน

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

ประเพณี แ ห่ ม าลั ย ข้ า วตอกในงานบุ ญ
มาฆบูชา โดยจะน�ำ “ข้าวตอกสีขาว” มาร้อย
เป็นมาลัยสายยาว แทน “ดอกมณฑารพ” แห่ง
สรวงสวรรค์ แล้วจัดขบวนแห่ไปถวาย เพื่อเป็น
พุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งเป็น
ประเพณีดงั้ เดิม ทีส่ บื ทอดต่อเนือ่ งกันมา เฉพาะ
ที่ชุมชนบ้านหยาดฟ้าแห่งนี้ เท่านั้น

“พระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์” หรือ “พระแก้วหยด

พระประจำ�เมือง น�้ำค้าง” หรือ “พระแก้วขาว” เป็นพระพุทธรูปปาง

สมาธิ สร้างจากเนื้อแก้วใสบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตัก
กว้าง 1.9 นิว้ ศิลปะเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคูบ่ า้ น
คู่เมืองยโสธร ในจารึกประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 80
เมื่อ พ.ศ.2440 (ร.ศ.115) กล่าวว่า ท้าวพญาเมือง
จ�ำปาศักดิ์ ได้ถวายพระแก้วขาวแด่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า นภาลัย จึงโปรดให้อัญเชิญลง
มากรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2355 ต่อมา รัชกาลที่ 3
พระราชทานให้ชาวเมืองยโสธร

7 สิ่ง
หนึ่งเดียว
ในเมืองไทย
พบได้
ที่ยโสธร

พระพุทธรูป พระพุทธรูปหยกขาว ประดิษฐาน
หยกขาว เป็ น องค์ พ ระประธาน ณ วั ด

หลักเมืองสามหลัก

รูปปั้นพญาคันคาก

พระพุ ท ธบาท องค์ พ ระพุ ท ธรู ป
เจียระไนจากหยกขาว ขนาดหน้า
ตักกว้าง 2.31 เมตร สูง 3.7 เมตร
ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย

จากพงศาวดารบ้านสิงห์ทา่ เล่าว่า ปี พ.ศ. 2318เจ้า
ค�ำสู ผู้น�ำสมัยนั้นพร้อมบ่าวไพร่พากันไปหักร้างถาง
พงที่ดงขวางท่าชีเสร็จ แล้วจะพากันปลูกบ้านเรือน
อยู่อาศัย จึงได้เห็นเป็นปาฏิหาริย์ ของผีผู้ศักดิ์สิทธิ์
ที่รักษาดงแห่งนี้ และพระพุทธเจ้า ใหญ่ ได้หักต้นไม้
ใหญ่ให้ดเู ป็นทีน่ า่ อัศจรรย์จงึ ให้คณะหมอหนท�ำนายดู
จึงรู้ว่า เป็นดวงวิญญาณที่เห็นคือผี “พระละงุม กับ
พระละง�ำ” มาท�ำอิทธิฤทธิ์ให้ดู จึงได้น�ำไม้ตน้ นัน้ มา
ท�ำเป็นเสาหลักบ้าน 3 เสา แล้วเชิญดวงวิญญาณผี
ทัง้ สองมาสถิตเป็นองค์เจ้าพ่อรักษาหลักบ้านเมืองมา
ตลอด คือาเสาแรก และเสาหลัง คือ เสาผีพระละงุม
ผีพระละง�ำ ผู้รักษาหลักบ้านนั้น คือเสาตรงกลาง
เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของต�ำนานบุญ
บั้งไฟ ซึ่งเป็นการแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสาน มีความ
สูงขนาดตึก 5 ชั้น(19 เมตร) พื้นที่ประมาณ
835 ตารางเมตร ภายในตัวอาคารในระยะต่อ
ไปก�ำหนดจัดนิทรรศการประวัติเมืองยโสธร
ต�ำนานพญาแถนและพญาคันคาก ต�ำนานและ
วิทยาศาสตร์บั้งไฟ อัตลักษณ์เมืองยโสธร และ
ความหลากหลายของคางคกในประเทศไทย

หมู่บ้านวัฒนธรรมและโอทอปจังหวัดยโสธร

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค
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ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผ้าไหม

ผลิตภัณฑ์		

ขนาด		

A ผ้าไหมมัดหมี่		
B ผ้าไหมมัดหมี่		
C ผ้าไหมมัดหมี่		
D ผ้าไหมมัดหมี่		
E ผ้าไหมลายลูกหวาย

3 เมตร		
3 เมตร		
3 เมตร		
3 เมตร		
3 เมตร

ราคา
1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.-

การทอผ้าไหม ของชาวจังหวัดยโสธร ได้รับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในอดีตมีการท�ำเพื่อใช้ในครัวเรือน
หรือท�ำขึ้นเพื่อใช้ในพิธี เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานบุญ
ประเพณีต่างๆ การทอผ้าไหมมัดหมี่ มีขั้นตอนเริ่มจากการคัด
เลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การใช้สี การทอเป็นผืนผ้า
ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ผ้าไหมจังหวัดยโสธร มีจุดเด่นคือ มี
ความสวยงาม ลวดลายละเอียด สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชุมชน
ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่เป็นลวดลายดั้งเดิม เช่น ลายโคม ลาย
หมากจับ ลายขอพระเทพ ลายต้นสน ฯลฯ เป็นต้น ในปัจจุบัน
การทอผ้าไหมมัดหมี่นิยมย้อมสีธรรมชาติ กรรมวิธี การทอผ้า
สองตะกอ หรือสามตะกอ เพือ่ ให้ได้ลวดลายในเนือ้ ผ้าทีล่ ะเอียด
เพิ่มขึ้น และผสมผสานลวดลายต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการ
แสดง อัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี

A ชื่อผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง

ที่อยู่ 37 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0933218835
B ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านศรีสวัสดิ์
ที่อยู่ 142 ม.5 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0856354480
C ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเหล่าหันทราย
ที่อยู่ 119 ม.6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0903794980

D ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง

ที่อยู่ 22 ม.8 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0872426287
E ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก
ที่อยู่ 63 ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0801558852

B

C

A
E

D

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์		
ขนาด		
A ผ้าฝ้ายขิดน้ำ�ไหล
2 เมตร
B ผ้าฝ้าย		
2 เมตร
C ผ้าฝ้าย		
4 เมตร
D ผ้าฝ้าย		
2 เมตร
E ผ้าฝ้ายยกดอก		
2 เมตร
F ผ้าฝ้ายขาวม้า
2 เมตร
G ผ้าฝ้ายขาวม้า
2 เมตร
H ผ้าฝ้ายขาวม้า
2 เมตร
I ผ้าฝ้ายลายลูกหวาย
1 เมตร
J ผ้าฝ้าย
2 เมตร
K ผ้าฝ้าย
2 เมตร
L ผ้าคลุมไหล่
1.80 เมตร

A ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ที่อยู่ 6 ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045761566
B ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือบ้านกำ�แมด
ที่อยู่ 22 ม.1 ต.กำ�แมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 083352459
C ชื่อผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
ที่อยู่ 146 ม.9 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร โทรศัพท์ -

D ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
E
F
G
H

A

F

2

ที่อยู่ 15 ม.10 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0884835649
ชือ่ ผูผ้ ลิต กลุม่ ผ้าฝ้ายลายขิดทอมือย้อมสีธรรมชาติ
ที่อยู่ 80 ม.3 ต.กำ�แมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0813930746
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ทีอ่ ยู่ 17 ม.4 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0870814085
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตินาเงิน
ทีอ่ ยู่ 67 ม.2 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0860356078
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
ทีอ่ ยู่ 573 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คำ�เขือ่ นแก้ว
จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868778790

B

C

G

ราคา
500.500.1,500.500.600.100.100.100.500.600.600.350.-

I ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก

ที่อยู่ 63 ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0801558852
J ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองเชียงโท
ทีอ่ ยู่ 75 ม.4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0897849656
K ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด
ทีอ่ ยู่ 101 ม.9 ต.ห้องแชง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0896143698
L ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ทีอ่ ยู่ 105 ม.7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0884773433

D

E

L

J

H

I

K

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค
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ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
ผลิตภัณฑ์
A ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 		
B ผ้าฝ้ายมัดหมี่		
C ผ้าฝ้ายมัดหมี่		

ราคา
800.-/ผืน
800.-/ผืน
800.-/ผืน

A

A ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หนองเชียงโท
ที่อยู่ 75 ม.4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0897849656
B ชื่อผู้ผลิต กลุ่มผ้ามัดหมี่ศรีเจริญชัย
ที่อยู่ 203 ม.14 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0862373873
C ชื่อผู้ผลิต กลุ่มผ้าทอลายขิด
ที่อยู่ 125 ม.6 ต.โคกสำ�ราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0619362051
D ชื่อผู้ผลิต กลุ่มผ้ามัดหมี่อนุรักษ์ ใยไหม
ทีอ่ ยู่ 46 ม.17 บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045777026, 0869836066

B

D

C
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ผ้าสไบ
ผลิตภัณฑ์
A ผ้าสไบลายขิด		
B ผ้าสไบลายปลาตะเพียน
C ผ้าสไบลายขิด		

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ราคา
200.250.200.-

A ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าลายขิด
ที่อยู่ 6 ม.9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0804791020
B ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้า
ที่อยู่ 90 ม.1 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0928583282
C ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านดอนมะซ่อม
ทีอ่ ยู่ 44 ม.4 ต.โคกสำ�ราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0928583282

A

B

ผ้าสไบลายขิด เป็นงานหัตถกรรมพืน้ บ้านทีผ่ ลิตกันมาหลายชัว่ อายุคน
มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับผ้าไหมและผ้าฝ้ายมาตั้งแต่เกิดจ�ำความได้ก็เห็นการทอผ้า
ไหมและทอผ้าฝ้ายเมื่อโตขึ้นก็จะหัดทอผ้าตามบรรพบุรุษ ชาวบ้านจึงทอผ้าไหม
และผ้าฝ้ายเป็นเกือบทุกครัวเรือนซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
ไว้ใช้เอง ในครัวเรือน หรือเป็นผ้าสมมา (ผ้าไหว้) ในพิธีแต่งงาน งานบุญ ใช้
ในการสวมใส่เข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นเครื่องแต่งกายส�ำหรับนางร�ำในประเพณี
ส�ำคัญของจังหวัด งานประเพณีท้องถิ่นอีสาน

C
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ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง
หมอนขวานผ้าขิด
ชื่อผู้ผลิต มาลัยพรหมอนขิด
ที่อยู่ 28 ม.8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0804654162
ชื่อผู้ผลิต นางโสภา สู้สงคราม
ที่อยู่ 120 ม.2 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0815483551
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 8
ที่อยู่ 30 ม.8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0887969504
ชื่อผู้ผลิต แย้ม จันใด
ที่อยู่ 73 ม.1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0815790592
ชื่อผู้ผลิต ร้านศุวภัทรหมอนขิด
ที่อยู่ 206 ม.2 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0868756618
ชื่อผู้ผลิต นางนิสิต ไชยงาม
ที่อยู่ 52 ม.2 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0816545176
ชื่อผู้ผลิต นางอัมพร สารินทร์
ที่อยู่ 9 ม.9 ต.โพธิ์ ไทร ต.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0867877404
ชื่อผู้ผลิต นางเต็ม อินทรทำ�นุ
ที่อยู่ 28 ม.2 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0868668671
ชื่อผู้ผลิต นางสาวนุ่ม จันเหลือง
ที่อยู่ 11 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0804720979
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีพัฒนาหมอนขิดบ้านศรีฐาน หมู่ 4
ที่อยู่ 111 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0815498376
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ผลิตภัณฑ์				

ราคา

A
B
C
D
E
F
G
H

520.200.500.50.100.200.70.70.-

หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง
หมอนหกเหลี่ยม
ที่นอนลูกฟูกระนาด 3 พับ
หมอนหนุน		
หมอนอิง		
หมอนข้าง		
เบาะรองนั่ง		
หมอนรองคอ		

B

A
D
C
E
F

H
G

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค
กระเป๋าอัดพลีท
A

ผลิตภัณฑ์			
A กระเป๋าอัดพลีท แบบ 1		
B กระเป๋าอัดพลีท แบบ 2		
C กระเป๋าอัดพลีท แบบ 3		
D กระเป๋าอัดพลีท แบบ 4		

B

ราคา
159.99.159.199.-

ชื่อผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านท่าช้าง
ที่อยู่ 8 ม.6 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0850162111,0875537640
0870195562

C

D

กระเป๋าอัดพลีท เป็นกระเป๋าทีก่ ลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เย็บ
กระเป๋าบ้านท่าช้าง รวมกลุ่มเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับชุมชนบ้านท่าช้าง โดยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ผลิตโดย
ฝีมือชาวบ้าน กระเป๋าที่ทางกลุ่มได้ผลิต มีหลายรูปแบบ หลายรูป
ทรง เหมาะส�ำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบ โดยเน้นความละเอียด
ประณีต ถือว่าเป็นงานฝีมือที่ผลิตโดยชุมชนโดยแท้จริง เหมาะ
ส�ำหรับการเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี

กระเป๋าหนัง
ผลิตภัณฑ์			
A กระเป๋าหนัง แบบ A		
B กระเป๋าหนัง แบบ B		
C กระเป๋าหนัง แบบ C		
D กระเป๋าหนัง แบบ D		

A

ราคา
1,500.1,650.3,200.250.-

B

ชื่อผู้ผลิต กลุ่มอาชีพเครื่องหนัง
ที่อยู่ 195/4 ม.5 ต.คำ�เตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0992074501
กระเป๋าหนัง มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า สตางค์
กระเป๋าถือ กระเป๋าเสื้อผ้าและอื่นๆ มีไว้ส�ำหรับใส่ หรือพกพา มี
หลายขนาด ให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ส�ำหรับสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี มีสีสันสดสวย เหมาะส�ำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก

C
D
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ของใช้ของประดับตกแต่ง
เสื่อกกแปรรูป
ผลิตภัณฑ์				

ราคา

A เสื่อกกลายขิด		
		
B เสื่อกกสีธรรมชาติ
		
C เสื่อกกลายขิด 			
D แจกันเสื่อกก		
		
E เบาะรองนั่ง		
		
F กระเป๋าถือเสื่อกก
		
G กระเป๋าถือเสื่อกก
		
H กระเป๋าถือเสื่อกก
		
I กระเป๋าเอกสารเสื่อกก
		
J กระเป๋าถือเสื่อกก
K กระเป๋าใส่เอกสาร
L กระเป๋าใส่เอกสาร
M หมวกเสื่อกก		
		

450.350.350.550.270.650.650.800.700.1,200.1,200.1,200.500.-

ชื่อผู้ผลิต วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนเปือย
ที่อยู่ 114 ม.1 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0872434159
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองไก่ขาว
ที่อยู่ 13 ม.13 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0884690233
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มอาชีพสตรีนาสะแบง
ที่อยู่ 101 ม.6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0817609344
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านทอผ้าห่มไหมพรมบ้านหวาย
ที่อยู่ 109 ม.9 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0810705107
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ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง
กระเป๋าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

A

C

ผลิตภัณฑ์			
A กระเป๋าหิ้วแบบหูเกลียวทรงบาน
B กระเป๋าสะพายกลาง		
กระเป๋าสะพายใหญ่		
C กระเป๋าสะพายกลาง			
D กระเป๋าหิ้วคุณนาย			
E กระเป๋าเป้เล็ก			
กระเป๋าเป้กลาง		
กระเป๋าเป้ ใหญ่ 		
F กระเป๋าคุณนาย		
G กระเป๋าหิ้วแบบหูกลม		
H กระเป๋าเป้ ใหญ่		

B

D

E
F

ราคา
800 บาท
1,500 บาท
1,800 บาท
700 บาท
700 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท
1,800 บาท
1,200 บาท

กลุ่ม ดรุณีกระเป๋าทอมือ
ที่อยู่ 222/6 ถ.แจ้งสนิท
(เยื้องศาลากลางจังหวัดยโสธร)
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0930760540

G

H
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ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง
กรอบรูปประดิษฐ์ “จากวัสดุธรรมชาติ”
ผลิตภัณฑ์			
A กรอบรูปเล็ก 		
A กรอบรูป ใหญ่ 		

ราคา
1,500.3,500.-

ชื่อผู้ผลิต กลุ่มอนุรักษ์ ไผ่งาม
ที่อยู่ 34 ม.11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0912740097
กรอบรูปประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษไม้ “ขี้เลื่อย ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า โดยการน�ำ
เอาขี้เลื่อยมาสร้างสรรค์ภาพจากจินตนาการเกิดเป็นรูปภาพสวยงาม เป็นงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่แปลกตา แตกต่างจากงานประดิษฐ์
ในรูปแบบอื่นๆ
“กรอบรูปประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติ” เป็นการสร้างสรรค์ชนิ้ งานโดยใช้ลายเส้นในการออกแบบชิน้ รูปทีส่ อื่ ถึง ประเพณี
วัฒนธรรม หรือรูปต่างๆ ร้อยเรื่องด้วยเศษไม้ขี้เลื่อย ด้วยความประณีต สวยงาม เหมาะส�ำหรับเป็นของฝาก ของประดับตกแต่ง

กระเป๋าพลาสติก
ผลิตภัณฑ์			
A กระเป๋าพลาสติก แบบ 1		
B กระเป๋าพลาสติก แบบ 2		
C กระเป๋าพลาสติก แบบ 3		
D กระเป๋าพลาสติก แบบ 4 		

ราคา
110.300.300.120.-

B

A

ชื่อผู้ผลิต ร้านทิพย์ทวีทรัพย์
ที่อยู่ 121 ม.7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0837472797
จักสานพลาสติก เป็นศิลปะการจักสานทีม่ ลี วดลายสวยงาม
การออกแบบ สีสันของเส้นพลาสติก ลวดลายต่างๆ ตามความ
ต้องการของลูกค้า มีความละเอียดประณีต เรียบร้อย ได้มาตรฐาน
คงทน สมประโยชน์ ราคาไม่แพง
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ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง
มาลัยข้าวตอก
ผลิตภัณฑ์			
A มาลัยห้อย			
B มาลัยข้าวตอกจิ๋ว		

ราคา
25.-/ชิ้น
250.-/ชุด

A

ชื่อผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ฟ้าหยาดพัฒนา
ที่อยู่ 67 ม.1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045799668
มาลัยข้าวตอกหมายถึง พวงมาลัยทีท่ �ำด้วย ข้าวตอก หรือที่
ชาวบ้านบางคนเรียกข้าวตอกแตก ท�ำจากข้าวเปลือกทีค่ วั่ ให้แตกออก
เป็นดอกสีขาว ใช้ขา้ วเปลือก ทีผ่ งึ่ แห้งสนิทแล้วมาคัว่ ไฟอ่อนๆ ให้รอ้ น
เสมอกัน เมื่อร้อนถึงขีดหนึ่งเนื้อในจะขยายบานออก ดันเปลือกให้
ขาดจากกัน เมื่อฝัดเอาเปลือกทิ้งไป จะได้ข้าวตอกแตกไว้ใช้ในการ
ท�ำพิธีต่างๆ โดยเฉพาะน�ำมาร้อยมาลัย หรือปรุงเป็นอาหารได้
งานประเพณี แ ห่ ม าลั ย ข้ า วตอก ที่ ง ดงามและเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ของชุมชนลุม่ น�ำ้ ชี แห่งบ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร มาลัยข้าวตอกดังกล่าวสื่อความหมายแทน
ดอก”มณฑารพ”ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ที่จะบานเฉพาะ
ในวันที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ วัน
ประสูติตรัสรู้ ปรินิพพาน และวัน ที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตน
สูตร การแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
เป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนบ้านฟ้าหยาด ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกัน
มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการร�ำลึกถึงปัญญาธิคุณ
พระกรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาล
วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบัน
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B
A
C
D
“กระติบข้าว” ก่อก�ำเนิดจากประเพณี และวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับประทาน
ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก กระติบข้าวเป็นของใช้ประจ�ำบ้านที่
ใช้บรรจุขา้ วเหนียว ทุกครัวเรือนทุกพืน้ ทีท่ รี่ บั ประทานข้าวเหนียว
เหตุผลที่ท�ำให้นิยมใช้ กระติบข้าวบรรจุข้าวเหนียว
1. ท�ำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุไม่เหนียวแฉะ ไม่ติดมือ
2. พกพาสะดวก แต่กอ่ นวัสดุที่ใช้ท�ำกระติบข้าวสามารถ
ท�ำได้จากวัสดุหลายอย่างแต่ที่นิยมใช้ท�ำมาก และมีคุณ ภาพ
ดีที่สุด ต้องท�ำจากไม้ไผ่
3. สามารถเก็บความร้อนได้

ประเภทของใช้ของประดับ
ตกแต่ง
กระติบข้าว
ผลิตภัณฑ์
A กระติบข้าว		
B กระติบข้าว		
C กระติบแฟนซี
D กระติบแฟนซีสี

ขนาด
ใหญ่		
เล็ก 		
ใหญ่ 		
ใหญ่ 		

ราคา
170.80.70.80.-

ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์
ที่อยู่ 163 ม.11 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0849585693
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีจักสานกระติ๊บข้าวบ้านดอนกลอง
ที่อยู่ 77 ม.7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0880767554
ชือ่ ผูผ้ ลิต กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่บา้ นดอนกลอง
ที่อยู่ 34 ม.8 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0804826908

มวยนึ่งข้าว
ผลิตภัณฑ์
ขนาด ราคา
A มวยนึ่งข้าว แบบ 1 เล็ก/ ใหญ่ 35/50.B มวยนึ่งข้าว แบบ 2 เล็ก/ ใหญ่ 50/70.C มวยซิ่ง		
เล็ก/ ใหญ่ 80/100.-

B
A

ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีจักสานบ้านทุ่งแต้ หมู่ 1
ที่อยู่ 160 ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045583016
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ ไผ่บ้านนาดีน้อย
ที่อย 157 ม.12 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0897920091
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มสตรีจักสานกระติ๊บข้าวบ้านดอนกลอง
ที่อยู่ 77 หมู่ 7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0880767554
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ประเภทอาหาร

ข้าวหอมมะลิ
ผลิตภัณฑ์		

ปริมาณสุทธิ ราคา

A ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
C ข้าวฮางงอกสามกษัตริย์
D ข้าวสารมะลิ
E ข้าวสารมะลิ
F ข้าวกล้องงอก

1 กก. 60.1 กก. 60.5 กก. 200.1 กก. 60.1 กก. 60.-

A
B

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์		

B ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
G ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
ข้าวหอมมะลิแดงกล้องอินทรีย์
H ข้าวหอมมะลิอินทรีย์		
ข้าวกล้องเหนียวแดงอินทรีย์
ข้าวงอกหอมมะลิอินทรีย์		
ข้าวงอกหอมนิลอินทรีย์		
I ข้าวหอมมะลิอินทรีย์		
ข้าวกล้องหอมมะลิ		
J ข้าวหอมมะลิอินทรีย์		
K ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 5 สายพันธุ์

A
B
C D
E
F
G
H
I
J
K

C

ปริมาณสุทธิ ราคา
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.
1 กก.

70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.-

ชื่อผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย
ที่อยู่ 161 ม.12 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0872484538
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่อยู่ 14 หมู่ 10 ต.น้ำ�อ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0815794712
ชื่อผู้ผลิต คุณธนมน วัฒนเรืองโกวิท
ที่อยู่ 374 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คำ�เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045791103, 0864604088
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรทำ�นาบากเรือ
ที่อยู่ 118 ม.4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0897198495
ชื่อผู้ผลิต กลุ่มข้าวกล้องงอก
ที่อยู่ 71 ม.5 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม
ที่อยู่ 80 ม.8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์แทนรักษ์ จำ�กัด
ที่อยู่ 335 ม.9 ต.เขื่องคำ� อ.เมือง จ.ยโสธร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก
ที่อยู่ 200 ม.3 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0934251774,0856357790
กลุ่มเกษตรกรทำ�นานาโส่
ที่อยู่ 52 ม.2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0872513451,0881292309
กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง
ที่อยู่ 169 ม.17 บ.โนนยาง ต.กำ�แมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0813000165

จังหวัดยโสธร เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายคือพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมาก เพราะปลูกด้วยวิธี
“เกษตรอินทรีย”์ ซึง่ เป็น “วิถอี สิ าน” อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ใช้ปยุ๋ เคมีและสารสังเคราะห์ตา่ งๆ
ทางการเกษตรทุกชนิดอย่างน้อย 5 ปี แต่ใช้วิธีบ�ำรุงดินและพืชด้วยอินทรีย์วัตถุ ท�ำให้ได้ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ยโสธร คุณภาพสูง นุ่ม หอม เป็นพิเศษ
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ประเภทอาหาร
ปริมาณสุทธิ
60 กรัม			

ราคา
159.-

กลุ่มผู้ผลิต บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำ�กัด
ที่อยู่ 332 ม.9 ต.เขื่องคำ� อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0811203400, 045722066

ขนมเปี๊ยะแม่สุจิตรา
ปริมาณสุทธิ
60 กรัม			

ราคา
100.-

กลุ่มผู้ผลิต ร้านขนมเปี๊ยะแม่สุจิตรา
ที่อยู่ 211 ม.7 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0845882794
ร้านขนมเปี๊ยะแม่สุจิตรา ต้นต�ำรับขนมเปี๊ยะรสชาติอร่อย
หอม นุม่ กรอบ ต�ำนานแห่งความอร่อยแห่งเมืองยโสธร ด้วยสูตรลับ
เฉพาะของแม่สุจิตรา และความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต จน
กลายเป็นของกินของฝากคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาร่วม 30 ปี สุดยอด
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เหมาะส�ำหรับเป็น
ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนดิน
แดนถิ่นบั้งไฟโก้แห่งเมืองยโสธร

CATALOG
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ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม
(ข้าวออแกนิก 100%)

ข้าวออแกนิก เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “ข้าวเกษตรอินทรีย”์
คือข้าวที่ผ่านการผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี
หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้น
คุณประโยชน์ของ สารกาบา
“กาบา” (GABA - Gamma Amino Butyric Acid) เป็น
สารอาหารที่เกิดขึ้นในส่วนของจมูกข้าวและเกิดขึ้นในภาวะที่ข้าว
ก�ำลังงอก กาบามีบทบาทที่ส�ำคัญต่อระบบประสาท ระบบเผา
ผลาญและช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตของเซลล์
ใหม่ให้กับร่างกาย
จากการทดลองของนักวิจัยพบว่าสารกาบา ช่วยป้องกัน
การเกิดโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และมะเร็งบางชนิด ปัจจุบันมี
การใช้สารกาบาในการผลิตยารักษาโรคที่เกียวกับระบบประสาท
เช่นโรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และโรคลมชัก
• ควบคุมน�้ำหนัก และควบคุมระดับน�้ำตาลในเส้นเลือด
• กระตุ้นฮอร์โมนที่ช่วยสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ให้
กับร่างกาย
• ชะลอการเสื่อมของเซลล์ป้องกันการเกิดริ้วรอยที่เกิดจากวัย
• ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง
• รักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์พาร์กนิ สันและโรคทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบประสาท ผ่อนคลายความตึงเครียด ท�ำให้มีอารมณ์ดี

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

ประเภทอาหาร
ไข่มดแดงกระป๋อง
ปริมาณสุทธิ
A
60 กรัม			
B 100 กรัม			

B

ราคา
60.150.-

กลุม่ ผูผ้ ลิต สหกรณ์การเกษตรในโครงการพระราชดำ�ริฯ
หนองอื่ง
ที่อยู่ ม.12 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0810513450

A

“ไข่มดแดงกระป๋อง” เป็นอาหารที่ ให้คุณค่าทางโปรตีนสูง แต่มี ไขมันและแคลอรีต�่ำเปลี่ยนรสชาติอาหารแบบเดิมๆ
ด้วยการใช้ ไข่มดแดง ปรุงอาหารทั้ง ย�ำ แกง ไข่เจียว ต้มย�ำ ต้มแซบ ออกแบบความอร่อยของคุณด้วย ไข่มดแดงในน�้ำเกลือ
บรรจุกระป๋อง ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งไข่มดแดงกระป๋อง
ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชน ผลผลิตที่ได้มาจากป่าธรรมชาติ ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ของทุกปี (ต้นหน้า
หนาว) ตามฤดูกาล

น้ำ�พริกปลาร้าบองผัดสุก
ปริมาณสุทธิ
30 กรัม			

ราคา
60.-

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก
ที่อยู่ 158 ม.4 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0872414761
น�้ำพริกปลาร้า (น�้ำพริกพร้อมรับประทาน) เป็นอาหาร
ท้องถิ่นของชาวอีสานในชนบท น�้ำพริกปลาร้ารสเด็ด ประกอบด้วย
สมุนไพรจากธรรมชาติ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอม กระเทียม
น�้ำพริกปลาร้าสามารถทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวร้อนๆ นอกจาก
อร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางอาหารเมื่อทานคู่กับผักสดอร่อยแซบอย่า
บอกใคร
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ประเภทอาหาร
แจ่วปลาส้ม
แม่โอคนยโส
“แจ่วบอง” อาหารอีสานอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกัน
ดี จุดก�ำเนิดของแจ่วบองนั้นมาจากทางประเทศลาวและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
“แจ่ว” หรือ “แก่ว” ในภาษาอีสานหมายถึงน�้ำพริก ส่วนค�ำว่า
“บอง” นั้นพ้องมาจากค�ำว่า “บ้อง” หมายถึงบ้องไม้ไผ่ หรือ กระบอก
ไม้ไผ่ รวมกันเป็น “แจ่วบอง” หรือ “แจ่วบ้อง” คือแจ่วที่ประกอบด้วย
พริก ข่า ปลาร้า และส่วนผสมสมุนไพรอื่น ๆ ที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น
เก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียง่าย และเวลาเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆ
พกพาได้สะดวกอีกด้วย จึงเป็นที่มาของค�ำว่า “แจ่วบอง” จนถึงทุกวันนี้
“แจ่วปลาส้ม” ได้พัฒนาต่อยอดมาจาก แจ่วบอง โดยดัดแปลงจากส่วนประกอบ ปลาร้า มาเป็น ปลาส้มอบแห้ง โดย
ปลาส้มเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรอยู่แล้ว จึงน�ำมาพัฒนาต่อยอด โดยผ่านกระบวนการน�ำปลาส้มมาอบแห้ง และน�ำ
กระดูกและก้างปลามาหมัก อบ และ บด ผสมเป็นส่วนผสมของแจ่วปลาส้ม โดยได้ผ่านการรับรองการวิจัยจากสถาบันชั้นน�ำ ว่า
เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนและเสริมแคลเซียม สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน

ผลิตภัณฑ์			
แจ่วปลาส้มแม่โอคนยโส		
				

ปริมาณสุทธิ
120 กรัม			
220 กรัม			

กลุ่มผู้ผลิต บริษัท บิ๊กแคท ดี.ซี. จำ�กัด
ที่อยู่ 528 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0925750222
Email : bigcatdc sale@gmail.com
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ราคา
40.80.-

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

ประเภทอาหาร
ปลาส้มยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็นพืน้ ทีท่ มี่ แี หล่งน�ำ้ หลายสาย และมีแม่นำ�้ ชีไหลผ่าน ท�ำให้มปี ลาหลากหลายชนิด ชาวบ้านหาปลาเพือ่ เลีย้ ง
ชีพและจ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อมีปลาจ�ำนวนมากก็มีวิธีการถนอมอาหาร โดยวิธีการหมักที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
สมัยโบราณ เรียกว่า “ปลาส้ม” ซึ่งเป็นอาหารอันลือชื่อของจังหวัดยโสธร ปลาส้ม มีคุณค่าทางโปรตีนสูง สามารถน�ำมาประกอบ
อาหารได้หลากหลาย เช่น ทอด นึ่ง ลาบ ตามความชอบของแต่ละคน ปลาส้มแห่งลุ่มน�้ำชีที่ยโสธร อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัย
ปริมาณสุทธิ
1 กิโลกรัม			

ราคา
120.-

1) ปลาส้มแม่ริน
ที่อยู่ 471 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเมือง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045715180, 0857737989
2) แม่ยมปลาส้ม
ที่อยู่ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0848234413
3) ยายเลียงปลาส้ม
ที่อยู่ 453 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045724020, 0898298290
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ทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ที่

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ที่อยู่
เลขที่ หมู่ที่ ตำ�บล

อำ�เภอ จังหวัด

โทรศัพท์

ที่

ประเภทอาหาร

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ที่อยู่
เลขที่ หมู่ที่ ตำ�บล

อำ�เภอ จังหวัด

โทรศัพท์

ประเภทอาหาร

1 สหกรณ์การเกษตรในโครงการ
พระราชดำ�ริฯ หนองอึ่ง
2 กลุม่ แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก
3 บริษัท บิ๊กแคท ดี.ซี. จำ�กัด
4 บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำ�กัด
5 ร้านขนมเปี๊ยะแม่สุจิตรา
6 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์นาดีน้อย
7 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำ�อ้อม
8 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
9 กลุ่มเกษตรกรทำ�นาบากเรือ
10 กลุ่มข้าวกล้องงอก
11 ปลาส้มแม่ริน

12 ค้อเหนือ เมือง

ยโสธร 0810513450

158
528
332
211
161

4

ตาดทอง เมือง
ในเมือง เมือง
9 เขื่องคำ� เมือง
7 หนองคู เมือง
12 นาสะไมย์ เมือง

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

0872414761
0925720222
0811203400
0845882794
0872484538

14
374
118
71
471

10
2
4
5

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

0815794712
045791103
0897198495

น้ำ�อ้อม
ลุมพุก
บากเรือ
บากเรือ
ในเมือง

เมือง
คำ�เขือ่ นแก้ว
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
เมือง

045715180
0857737989
13
ในเมือง เมือง
ยโสธร 0848234413
453
ในเมือง เมือง
ยโสธร 045-724020
37 10 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร 089-8298290

12 แม่ยมปลาส้ม
13 ยายเลียงปลาส้ม
14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม
15 กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านทุง่ นางโอก 200 3 ทุง่ นางโอก เมือง
16 กลุ่มเกษตรกรทำ�นานาโส่
37 10 นาโส่ กุดชุม
17 กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 169 17 กำ�แมด กุดชุม
เพื่อสังคมบ้านโนนยาง

ยโสธร 0934251774
ยโสธร 0872513451
ยโสธร 0813000165

ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
18 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านศรีสวัสดิ์
19 กลุม่ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้าน
เหล่าหันทราย
20 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
21 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก
22 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หนองเชียงโท
23 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ศรีเจริญชัย
24 กลุ่มผ้ามัดหมี่อนุรักษ์ใยไหม
25 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
26 กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือกำ�แมด
27 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
28 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
29 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด
30 กลุม่ ทอผ้าลายขิดบ้านดอนมะซ่อม
31 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก

142 5
119 6

ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 0856354480
ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0903794980

22
63
75
203
46
6
22
146
15
101
44
63

หัวเมือง มหาชนะชัย
บึงแก มหาชนะชัย
สร้างมิ่ง เลิงนกทา
สวาท เลิงนกทา
ห้องแซง เลิงนกทา
ดู่ลาด ทรายมูล
กำ�แมด กุดชุม
ทรายมูล ทรายมูล
นาโส่ กุดชุม
ห้องแซง เลิงนกทา
โคกสำ�ราญ เลิงนกทา
บึงแก มหาชนะชัย

8
11
4
14
17
10
1
9
10
9
4
1

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
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0872426287
0801558852
0897849656
0862373873
0869836066
045761566
0833512459
0884835649
0896143698
0928583282
0801558852

32
33
34
35
36
37
38

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
กลุม่ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาตินาเงิน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
กลุ่มทอผ้าลายขิด
กลุ่มทอผ้า
กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง
กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก

17
67
573
6
90
37
105

4
2
2
9
1
10
7

ส้มผ่อ
ส้มผ่อ
ลุมพุก
บุ่งค้า
กุดเชียงหมี
พระเสาร์
หนองแหน

ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
คำ�เขือ่ นแก้ว
เลิงนกทา
เลิงนกทา
มหาชนะชัย
กุดชุม

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

0804791020
0928583282
0933218835
0884773433
0870814085
0860356078
0868778790

8
2
1
2
2
9
2
4
4
1
3
6
9

ในเมือง เมือง
ศรีฐาน ป่าติ้ว
ศรีฐาน ป่าติ้ว
ศรีฐาน ป่าติ้ว
ศรีฐาน ป่าติ้ว
ศรีฐาน ป่าติ้ว
โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
กระจาย ป่าติ้ว
ศรีฐาน ป่าติ้ว
ศรีฐาน ป่าติ้ว
โนนเปือย กุดชุม
ทรายมูล ทรายมูล
โนนเปือย กุดชุม
สามัคคี เลิงนกทา

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

0898459566
0898459566
0815483551
0815790592
0868756618
0816545176
0867877404
0868668671
0804720979
0804720979
0872434159
0884690233
0817609344
0810705107

ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

222/6
28
120
73
206
52
9
28
11
11
วิสาหกิจกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรโนนเปือย 114
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองไก่ขาว 13
กลุ่มอาชีพสตรีนาสะแบง
101
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าห่มไหมพรม 109
บ้านหวาย
กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์ 163
กลุ่มสตรีจักสานกระติบข้าวบ้าน 77
ดอนกลอง
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 34
บ้านดอนกลอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บกระเป๋า 8
บ้านท่าช้าง
กลุ่มอาชีพเครื่องหนัง
195/4
กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม
34
ร้านทิพย์ทวีทรัพย์
121
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ 67
พอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา
กลุ่มสตรีจักสาน บ้านทุง่ แต้ ม.1 160
กลุ่มสตรีจักสาน บ้านทุม่ แต้ ม.3 150
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
157
บ้านนาดีน้อย

ดรุณีกระเป๋าทอมือ
มาลัยพรหมอนขิด
นางโสภา สู้สงคราม
แย้ม จันใด
ร้านศุวภัทรหมอนขิด
นางนิสิต ไชยงาม
นางอัมพร สารินทร์
นางเต็ม อินทร์ทำ�นุ
นางสาวนุ่ม จันเหลือง
กลุม่ สตรีทอผ้าหมอนขิดบ้านศรีฐาน

11 นาสะไมย์ เมือง
7 หนองเรือ เมือง

ยโสธร 0878762466
ยโสธร 0880767554

8

หนองเรือ เมือง

ยโสธร 0804826908

6

บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 0850162111

5
11
7
1

คำ�เตย ไทยเจริญ
บากเรือ มหาชนะชัย
เชียงเพ็ง ป่าติ้ว
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย

1 ทุ่งแต้ เมือง
3 ทุง่ แต้ เมือง
12 นาสะไมย์ เมือง

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

086980848
0912740097
0837472797
045799668

ยโสธร 045583016
ยโสธร 0857738037
ยโสธร 0897920091

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค
ใบสั่งซื้อสินค้า

PURCHASE ORDER
								
วันที่.....................................................
ชื่อผู้สั่งซื้อ...........................................................................................................................................
ที่อยู่ (สำ�หรับจัดส่งสินค้า) ....................................................................................................................
เบอร์โทรติดต่อ................................................. มือถือ...................................................................
FAX……………………………………….............................
รายการสินค้าที่สั่งซื้อ / ORDER DETAIL
รายการ
รหัสสินค้า
จำ�นวน
ราคาต่อหน่วย จำ�นวนเงิน
DESCRIPTION
ITEM CODE
QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT

ตัวอักษร...................................................................................บาท

รวมเงิน
VAT
รวมเงินทั้งสิ้น
TOTAL

กำ�หนดส่ง/DELIVERY TERM : …………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขการชำ�ระเงิน / PAYMENT : ……………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ: กรุณาออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษีในนาม
ชื่อ................................................................................ ที่อยู่...................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ ผู้สั่งซื้อ/ORDERED BY)
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ............................................................ (รับทราบโดยผู้ขาย/ACKNOWLEDGED BY SUPPLIER)
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ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า
ผู้สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
• ทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-712664 (ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยแจ้งรหัสรายการสินค้าที่
จะสั่งซื้อ จ�ำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อในแต่ละรายการ วัน เวลา และสถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า
• สั่งซื้อด้วยตนเอง โดยไปที่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ใน
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
• สั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามทะเบียนรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สถานที่จัดส่ง/รับ สินค้า
กรณีสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ผู้สั่งซื้อสามารถเลือกวิธีการรับ/ส่งสินค้า ได้หลายช่องทาง ดังนี้
ภายในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
• มารับด้วยตนเอง ที่ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร/ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
• บริการจัดส่ง ถึงที่พัก ภายในพื้นที่จังหวัดยโสธร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ภายนอกเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และจังหวัดอื่น ๆ
• จัดส่งทางไปรษณีย์
• รถโดยสาร (ค่าจัดส่งตามอัตราขนส่ง)
• เครื่องบิน (ค่าจัดส่งตามอัตราค่าขนส่งของสายการบิน)

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับสินค้า กรณีสินค้าที่ได้รับมีปัญหา ช�ำรุดเสียหายเนื่องมาจากการผลิต สามารถ
ติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ โดยจะเปลี่ยนสินค้าทดแทนให้ภายในวงเงินของราคาสินค้าที่มีปัญหา หรือช�ำรุด เสียหาย

CATALOG
ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

แผนที่ OTOP จังหวัดยโสธร

ผ้าฝ้ายมัดหมี่
ผ้าฝ้ายยกดอก

ผ้าสไปลายขิด

กระติบข้าว
กระเป๋าหนัง

น้ำ�พริกปลาร้าบองผัดสุก

หมอนสามเหลี่ยม

ผ้าไหมมัดหมี่
กระเป๋าพลาสติก
ข้าวฮางงอกสามกษัตริย์

กรอบรูปประดิษฐ์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

CATALOG
ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

