
กฎกติกาและหลักเกณฑงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลหัวเรือ  ประจำป พ.ศ. 2566 

1.  การประกวดขบวนฟอนรำ 

 1.1 คุณสมบัติขบวนฟอนรำ 
 

1. ในขบวนฟอนรำมีจำนวนผูฟอนรำไมต่ำกวา  20  คนขึ้นไป 
2. ขบวนฟอนรำใหสงหมูบานละ 1 ขบวน และสงในนามของหมูบานตนเอง 
3. การแตงกายพรอมเครื่องประดับแตงตก ควรเปนแบบอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน 
4. การแสดงขบวนฟอนรำ ใหตรงตามจุดที่คณะกรรมการประจำจุดไดกำหนดไว ทั้งหมดมีจำนวน 5 จุด 
ตองแสดงจุดละไมเกิน 10 นาที (หากไมครบหรือเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว จะมีผลตอการหักคะแนน
ทันที แลวดุลยพินิจของกรรมการ) 

 1.2  หลักฐานการสมัคร 
 

      1.   ใบสมัคร  จำนวน   1  แผน  
 2.   สำเนาบัตรประชาชนของผูเขาประกวด  อยางละ  1   แผน 
 3.   ตองสงในนามหมูบานในเขตพื้นท่ีตำบลหัวเรือ  แตละหมูบาน สงไดไมเกิน 1 คณะ  

 1.3  หลักเกณฑการตัดสินขบวนฟอนรำ    (100 คะแนน) 

 1.ทาทางการฟอนรำ / ความสวยงาม / ความพรอมเพรียง /    50  คะแนน  
 พิจารณาจากความยาก - งายของทาฟอนรำ  ความคิดริเริ่มสรางสรรคของทารำ ความพรอม

เพรียงตอเนื่องและความออนชอยของผูฟอนรำ เพลงประกอบและทาฟอนรำมีความสอดคลอง
กัน 

              2. การแตงกายของผูฟอนรำ เหมาะสมกับการแสดง                      20  คะแนน 

 พิจารณาจากการอนุรักษผาไทย ผากาบบัว ผาพื้นเมือง ความสวยงามของชุดแตงกาย 
เปนระเบียบเรียบรอย พรอมเพรียงกันเหมาะสมกับการแสดงดูงามตา    
 

3. องคประกอบอื่นๆ ของขบวนฟอนรำ / ผูถือปายทุกคน / รูปขบวน  20  คะแนน 
 พิจารณาจากจำนวนผูฟอนรำตองมี 20 คนขึ้นไป ความสวยงามของผูถือปายและของชุดแตง

กายเปนระเบียบเรียบรอย พรอมเพรียงกันเหมาะสมกับรูปขบวน 

              4 เวลาในการแสดงฟอนรำ        10  คะแนน 

 การแสดงประจำจุด  5 จุด  ตองไมเกินจุดละ 10 นาที 

2. การประกวดนางงามบั้งไฟ 

  2.1 คุณสมบัติ 

1. คุณสมบัติ 
1.1 มีอายุ  15 – 30  ป 
1.2 เปนเพศหญิงแท สถานภาพโสด 
1.3 ผูนำหมูบานตองสงรายชื่อนางงามท่ีเขาประกวดในนามของหมูบานในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวเรือ 

 

     2. หลักฐานการสมัคร 
            2.1  ใบสมัครเขารวมประกวด     จำนวน   1  แผน  

      2.2  สำเนาบัตรประชาชนผูที่เขาประกวด   จำนวน   1  แผน 
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 2.3  หลักเกณฑการตัดสินการประกวดนางงามบ้ังไฟ  (100  คะแนน) 
1. คะแนนความสวยงาม       30    คะแนน 
2. การตอบคำถาม ไหวพริบปฏิภาณ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา  30    คะแนน 
3. ความสามารถพิเศษ เชน การแสดงฟอนรำ รองเพลง เปนตน  20    คะแนน 
4. บุคลิกภาพ (ทาทาง การเดิน การไหว การพูด)    10    คะแนน 
5. การแตงกายชุดไทยพื้นเมืองหรือชุดไทยประยุกต      10  คะแนน 

 

3.  การประกวดบั้งไฟสวยงาม 
  3.1 คุณสมบัติ 
        1.  ตองสงในนามหมูบานในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรอื 
        2.  ตองมีบ้ังไฟอยางนอย  3  บั้งขึ้นไป  ถาไมครบจะไมไดรบัรางวัลชมเชย       
        3.  ขบวนบั้งไฟสวยงาม ตองประกอบดวยขบวนรีวิวเชน  ขบวนเศรษฐกิจเพียงพอ  รถเทิดพระเกียรติ   
เปนตน 
  3.2 หลักฐานการสมัคร 
        1.   ใบสมัคร  จำนวน   1  แผน  

  2.   สำเนาบัตรประชาชน  อยางละ 1  แผน  เปนตัวแทนของแตละหมูบานที่เขารวมสมัคร 
 

  3.3  หลักเกณฑการตัดสินการประกวดบั้งไฟสวยงาม  (100  คะแนน) 
   1.  การประดับตกแตงรถบั้งไฟ             20    คะแนน 
   2.  ลวดลายละเอียดออนสวยงามของบั้งไฟ    40    คะแนน 
  3.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคของบั้งไฟ              5   คะแนน 
  4.  การประดับตกแตงขบวนรวีิว  ความคิดริเริ่มสรางสรรคของขบวนรีรวิ              
       และความสวยงามของขบวนรีรวิ                                 30   คะแนน 
  5.   อนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟหรือประเพณีตางๆ    5   คะแนน  
 

  หมายเหตุ  1. การตัดสินของกรรมการถือวาเปนท่ีสุด 
  

 4. การแขงขันตีกลองเส็งขนาดเล็ก 

     4.1 คุณสมบัติ 

        1.  ตองสงในนามหมูบานในเขตพ้ืนท่ีตำบลหัวเรือ 

         2.  ตองมีกลองขนาดเล็ก จำนวน  1  คู 

     4.2 หลักฐานการสมัคร 
 

         1.   ใบสมัคร  จำนวน   1  แผน  
   2.   สำเนาบัตรประชาชน อยางละ  1   แผน  เปนตัวแทนของแตละหมูบานที่เขารวมสมัคร 

    4.3 เกณฑการตัดสิน การตีกลองเส็งขนาดเล็ก 

      1. ความดังกังวานของเสียงกลอง 

      2. ขึ้นอยูกับดุลพินิจของกรรมการตัด 

หมายเหตุ   การตัดสินของกรรมการถือวาเปนที่สุด 
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3.  การจุดบั้งไฟเพื่อบูชา 
คุณสมบัติของบ้ังไฟ 

1. วัสดุที่ใชทำบั้งไฟ  คือ ทอ  PVC ขนาดความกวาง 2  น้ิว   ยาว 80 – 90  เชนติเมตร 
2. ความสูงโดยประมาณของบ้ังไฟ สูงจากพ้ืนประมาณ 3,000  ฟุต   
3. จุดบั้งไฟขึ้นสูงเรียงตามหมูบาน   
4. จุดบั้งไฟใหแลวเสร็จกอนเวลา 11.30 น. 

4.  หามกอการทะเลาะวิวาทและสรางความเดือนรอนแกผู อื ่นในงานบุญประเพณีบั ้งไฟโดยเด็ดขาด 
      หากฝาฝนจะถูกปรับตามมติของคณะกรรมการ และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย    
5.  ห ามม ีการเล นการพน ัน และแสวงหาผลประโยชน ในงานบ ุญประเพณ ีบ ั ้ ง ไฟโดยเด ็ดขาด   
      หากฝาฝนจะถูกปรับตามมติของคณะกรรมการ  และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย 
6.  หามจำหนาย ซื ้อขาย และนำเคร ื ่องดื ่มที ่ม ีแอลกอฮอลเขาในงานบุญประเพณีบั ้งไฟเด็ดขาด   
      หากฝาฝนจะถูกปรับตามมติของคณะกรรมการ  และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 


