
เกณฑ์การแข่งขัน ยุทธภูมิ “ไก” กระทะเหล็ก ในงานประจ าปีและของดีเมืองน่าน ปี 2564 
ส านักงานประมงจังหวัดน่าน 

 
 ส านักงานประมงจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ยุทธภูมิ “ไก” กระทะเหล็ก ในวันศุกร์ ที่ 5 
มีนาคม 2564 ณ งานประจ าปีและของดีเมืองน่าน ปี 2564  โดยวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้       
คือ “ไก” เป็นสาหร่ายน้ าจืดที่ขึ้นอยู่บนก้อนหินในน้ าไหลเอ่ือยๆ ที่ค่อนข้างใสและเป็นน้ าที่มีคุณภาพดี “ไก”      
มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวสีเขียวสด พบมากในฤดูหนาวจนถึงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี แหล่งน้ าบริเวณที่มีสาหร่ายไหมากเป็นพิเศษในประเทศไทยนั้นมีเพียง 2 แหล่ง คือแม่น้ า
น่าน จังหวัดน่าน และแม่น้ าโขง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้คุณประโยชน์ของสาหร่ายไกก็มีมากมาย ไม่แพ้
สาหร่ายทะเล เช่น มีปริมาณโปรตีนสูง มีซิลีเนียม ซึ่งเป็นสารป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ มีเบต้า
แคโรทีน ช่วยลดคลอเลสเตอรอล เป็นต้น จึงได้เลือก “ไก” มาเป็นวัตถุดิบของการท าอาหารที่มาจากธรรมชาติ
ในการแข่งขันครั้งนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด 

บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จ ากัดเพศและอายุ โดยต้องมีสมาชิกทีมละ 3 - 5 คน และให้มีกองเชียร์ ฆ้อง 
กลอง ตามความเหมาะสม 

 
2. หลักฐานในการสมัคร 
 2.1 ใบสมัครการแข่งขัน ยุทธภูมิ “ไก” กระทะเหล็ก   จ านวน  1  ฉบับ 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ควบคุมทีมหรือตัวแทนในทีม)   
 
3. การแข่งขัน 
 3.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สะอาด และต้องสวมชุดพื้นเมือง 
 3.2 การแข่งขันต้องใช้วัตถุดิบ “ไก” ในการท าอาหาร (ผู้จัด จัดเตรียมไกให้) 
 3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในท าอาหารมาเอง และน ามาท าอาหารในเวทีแข่งขัน 
พร้อมทั้งจัดเตรียมภาชนะท่ีจะใส่ให้คณะกรรมการชิมรสชาติ ตกแต่งให้สวยงาม 
 3.4 การแข่งขันจะใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง เมื่อปรุงเสร็จแล้วให้จัดวางในขันโตก ดังนี้ 
  - อาหารคาว 1 ถ้วย 
  - อาหารหวาน 1 ถ้วย 
  - ข้าวเหนียว 
 3.5 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุน จ านวน 500 บาท (รับเงินสนับสนุน ณ จุด
ลงทะเบียน) 

 
4. รางวัลในการประกวด 

4.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล   800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
4.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
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5. เกณฑ์การตัดสินการประกวด 
 คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 - ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 80 คะแนน  
 5.1 รสชาติของอาหาร 
  - อาหารคาว      30 คะแนน 
  - อาหารหวาน      30 คะแนน 
 5.2 ความสะอาด      10 คะแนน 
 5.3 การตกแต่งขันโตก และเครื่องเคียง    10 คะแนน 
 5.4 การแต่งกาย       10 คะแนน  
 5.5 เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด     10 คะแนน  
 - ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน 20 คะแนน 
  

***เกณฑ์การตัดสิน ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด 
 
6. การรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 (รับจ ากัดเพียง 7 ทีมเท่านั้น) ในวันและเวลา
ราชการ ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถ.น่าน -พะเยา       
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 054-716421 
 
7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน 
 ก าหนดการแข่งขัน ยุทธภูมิ “ไก” กระทะเหล็ก ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ งานประจ าปีและ 
ของดีเมืองน่าน  
 - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวด เวลา 17.00 น. - 18.00 น. 
 - เริ่มการแข่งขัน เวลา 18.30 น. – 20.30 น. 
 - ประกาศผลการแข่งขัน เวลา 21.00 น. 
** หากท่านมาลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขันทันที 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่: ส านักงานประมงจังหวัดน่าน 

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ต าบลไชยสถาน  
                                    อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
                                    โทรศัพท์ 054-716421 โทรสาร 054-716420 

     ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น 
 


