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กฎกอล์ ฟ ประกอบด้ วย อะไรบ้ าง
- มารยาท และนิยามศัพท์
- กฎการเล่น 34 ข้อ
- ภาคผนวก 1-2-3-4
- คาตัดสิ น
รู ปแบบการเล่น แบ่ งออกเป็ น
Rule 2 Match Play
Rule 3 Stroke Play
การเล่นประเภทอื่น
Rule 29 Threesomes and Foursomes
Rule 30 Three-Ball, Best-Ball and Four-Ball Match Play
Rule 31 Four-Ball Stroke Play
Rule 32 Bogey, Par and Stableford Competitions
โทษการละเมิดกฎ ต่ างกันอย่ างไรบ้ าง
Match Play
- ไม่มีโทษ
- สั่งให้เล่นใหม่
- ปรับ 1 สโตรค
- ปรับแพ้หลุม
- ตัดสิ ทธิ์การเล่น

Stroke Play
- ไม่มีโทษปรับ
- ปรับ 1 สโตรค
- ปรับ 2 สโตรค
- ตัดสิ ทธิ์การเล่น

นิยามศัพท์ ทคี่ วรรู้
** รายละเอียดอ่ านจากหนังสื อกฎกอล์ ฟ ฉบับปี 2016 **
สภาพพืน้ ผิดปกติ (Abnormal Ground Conditions)
“สภาพพื้นผิดปกติ” หมายถึง น้ าชัว่ คราว พื้นที่ซ่อม หรื อรู มูลที่สัตว์ทาทิ้งไว้ หรื อทางวิง่ ของสัตว์ที่อยูใ่ น
สนามที่เกิดจากสัตว์อาศัยในโพรง สัตว์เลื้อยคลาน หรื อนก
การจรดลูก (Addressing the Ball)
ผูเ้ ล่นได้ “จรดลูก” เมื่อผูเ้ ล่นได้วางไม้กอล์ฟของตนบนพื้นชิดด้านหน้าหรื อด้านหลังลูก ไม่วา่ ได้เข้าไปทา
การยืนแล้วหรื อไม่
คาปรึกษา (Advice)
“คาปรึ กษา” หมายถึง การตักเตือน หรื อการแนะนาที่สามารถส่ งผลให้ผเู ้ ล่นนาไปกาหนดการเล่น การ
เลือกใช้ไม้กอล์ฟ หรื อวิธีทาการสโตรค
ลูกอยู่ในการเล่น (Ball in Play)
“ลูกอยูใ่ นการเล่น” ทันทีที่ผเู ้ ล่นได้ทาการสโตรคบนแท่นตั้งที ลูกยังคงอยูใ่ นการเล่นจนกระทัง่ ลูกลงหลุม
แล้ว ยกเว้นเมื่อลูกหาย หรื อลูกอยูใ่ นโอบี หรื อหยิบลูกขึ้น หรื อได้นาอีกลูกหนึ่งมาแทน ไม่วา่ การนามาแทน
นั้นได้รับอนุญาตหรื อไม่ ลูกนามาแทนนั้นกลายเป็ นลูกอยูใ่ นการเล่น
นา้ ชั่วคราว (Casual Water)
“น้ าชัว่ คราว” หมายถึง น้ าที่ขงั สะสมชัว่ คราวอยูใ่ นสนามที่ไม่อยูใ่ นอุปสรรคน้ า เห็นได้ก่อนหรื อหลังจากผู ้
เล่นเข้าไปทาการยืน
คันธง (Flagstick)
“คันธง” หมายถึง สิ่ งชี้ตาแหน่งที่เป็ นลาตรงที่เคลื่อนย้ายได้ไม่วา่ มีใบธง หรื อวัสดุอื่นติดอยูด่ ว้ ยหรื อไม่กต็ าม
ปักอยูก่ ลางหลุมเพื่อแสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของหลุม ต้องมีลกั ษณะหน้าตัดเป็ นวงกลม ห้ามใช้วสั ดุบุรองหรื อ
วัสดุซบั การกระแทกอันอาจจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกอย่างมาก

พืน้ ทีซ่ ่ อม (Ground Under Repair)
“พื้นที่ซ่อม” หมายถึง ส่ วนใดของสนามที่ทาเครื่ องหมายไว้โดยคาสั่งของคณะกรรมการ หรื อกาหนดโดยผู ้
แทนที่ได้รับอนุญาต พื้นที่ท้ งั หมด และสิ่ งอื่นๆที่งอกอยูภ่ ายในพื้นที่ซ่อม เช่น หญ้า พุ่มไม้ หรื อต้นไม้ ถือ
เป็ นส่ วนของพื้นที่ซ่อม พื้นที่ซ่อมรวมถึงกองวัสดุที่จะทาการขนย้ายออกไป และหลุมที่ผดู ้ ูแลสนามทาไว้
แม้วา่ ไม่ได้ทาเครื่ องหมาย หญ้าที่ตดั ทิ้งไว้และวัสดุอื่นที่ถูกทิ้งไว้ในสนามและไม่มีเจตนาขนย้ายออกไป
ไม่ใช่เป็ นพื้นที่ซ่อม เว้นแต่วา่ ทาเครื่ องหมายไว้
อุปสรรค (Hazards)
“อุปสรรค” หมายถึง บังเกอร์ หรื ออุปสรรคน้ า
ลงหลุมแล้ว (Holed)
ลูก “ลงหลุมแล้ว” เมื่อลูกเข้าไปหยุดนิ่งอยูภ่ ายในเส้นรอบวงของหลุมและทุกส่ วนของลูกอยูต่ ่ากว่าระดับ
ของปากหลุมลงไป
อุปสรรคนา้ ด้ านข้ าง (Lateral Water Hazard)
“อุปสรรคน้ าด้านข้าง” หมายถึงอุปสรรคน้ า หรื อส่ วนของอุปสรรคน้ าที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่การดรอปลูกหลัง
อุปสรรคน้ าเป็ นไปไม่ได้

เส้ นทางเล่น (Line of Play)
“เส้นทางเล่น” หมายถึง ทิศทางที่ผเู ้ ล่นต้องการให้ลูกของตนไปหลังจากการสโตรค บวกกับระยะพอควรทั้ง
สองข้างของทิศทางที่ต้ งั ใจไว้น้ นั เส้นทางเล่นต่อเนื่องขึ้นในแนวดิ่งจากพื้น แต่เส้นทางเล่นไม่ต่อเนื่องเลย
หลุม
เส้ นทางพัต (Line of Putt)
“เส้นทางพัต” หมายถึง เส้นทางที่ผเู ้ ล่นต้องการให้ลูกของตนไปหลังจากการสโตรคบนกรี น

ลูสอิมเพดิเม้ นท์ (Loose Impediments)
“ลูสอิมเพดิเม้นท์” หมายถึง สิ่ งที่เป็ นวัตถุธรรมชาติ รวมถึง
- ก้อนหิน ใบไม้ กิ่งไม้ แขนงไม้ และสิ่ งที่คล้ายกัน
- มูลสัตว์ และ
- หนอน แมลง และสิ่ งที่คล้ายกัน รวมทั้งเศษวัสดุและกองวัสดุที่สัตว์เหล่านี้ทาทิ้งไว้
โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่ งเหล่านี้ตอ้ ง
- ไม่ติดตรึ ง หรื อไม่งอกเงยอยู่
- ไม่ฝังอยูอ่ ย่างแน่นหนา หรื อ
- ไม่ติดอยูท่ ี่ลูก
ทราย และเศษดิน เป็ นลูสอิมเพดิเม้นท์เฉพาะบนกรี นนั้น แต่ไม่ใช่ที่อื่นๆ
หิมะ และน้ าแข็งตามธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ าค้างแข็งเป็ นได้ท้ งั น้ าชัว่ คราว หรื อลูสอิมเพดิเม้นท์ แล้วแต่ผเู ้ ล่นจะ
เลือก
น้ าค้าง และน้ าค้างแข็งไม่ใช่ลูสอิมเพดิเม้นท์
มาร์ คเกอร์ (Marker)
“มาร์คเกอร์” หมายถึง ผูท้ ี่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็ นผูบ้ นั ทึกสกอร์ของผูแ้ ข่งขันในสโตรคเพลย์ มาร์ค
เกอร์อาจจะเป็ นผูร้ ่ วมแข่งขัน มาร์คเกอร์ไม่ใช่ผตู ้ ดั สิ น

เคลื่อนที่ หรื อเคลื่อนที่แล้ ว (Move or Moved)
ให้ถือว่าลูก “เคลื่อนที่แล้ว” ถ้าลูกเคลื่อนจากตาแหน่งเดิม และไปหยุดอยูใ่ นตาแหน่งใหม่
สิ่ งกีดขวาง (Obstructions)
“สิ่ งกีดขวาง” หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่ทาขึ้นมา รวมถึงพื้นผิวและขอบถนน ทางเดิน และน้ าแข็งที่ผลิตขึ้นมา
ยกเว้น
a. วัสดุที่ใช้กาหนดโอบี เช่น กาแพง รั้ว หลัก หรื อราวรั้ว
b. ส่ วนใดของสิ่ งของที่ทาขึ้นมา และเคลื่อนย้ายไม่ได้ที่อยูใ่ นโอบี และ
c. สิ่ งปลูกสร้างใดที่คณะกรรมการกาหนดให้รวมเป็ นส่ วนเดียวกับสนาม
สิ่ งกีดขวางถือว่าเป็ นสิ่ งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ ถ้าเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ใช้แรงมาก และไม่ทาให้การเล่นล่าช้า
เกินควร และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย มิฉะนั้น สิ่ งกีดขวางดังกล่าวเป็ นสิ่ งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้

โอบี (Out of Bounds)
“โอบี” หมายถึง พื้นที่ที่อยูพ่ น้ อาณาเขตของสนาม หรื อพ้นส่ วนใดของสนามที่คณะกรรมการทาเครื่ องหมาย
ระบุไว้
สิ่ งภายนอก (Outside Agency)
ในแมทช์เพลย์ “สิ่ งภายนอก” หมายถึง สิ่ งใดที่ไม่ใช่เป็ นส่ วนของฝ่ ายของผูเ้ ล่น หรื อของฝ่ ายตรงข้าม หรื อ
แคดดี้คนใดของฝ่ ายใด หรื อลูกใดที่ฝ่ายใดใช้เล่นในหลุมที่กาลังเล่นอยู่ หรื ออุปกรณ์ใดของฝ่ ายใด
การสโตรค (Stroke)
“การสโตรค” หมายถึง การเคลื่อนไม้กอล์ฟไปข้างหน้าโดยตั้งใจให้กระทบลูก และทาให้ลูกเคลื่อนที่ หากผู ้
เล่นตั้งใจหยุดการสวิงไม้กอล์ฟลงมาก่อนหัวไม้กอล์ฟถึงลูก ให้ถือว่าผูเ้ ล่นยังไม่ได้ทาการสโตรค
แท่ นตั้งที (Teeing Ground)
“แท่นตั้งที” หมายถึง สถานที่เริ่ มเล่นของหลุมที่จะเล่น เป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกสองช่วงไม้กอล์ฟ
จากหมุดทีดา้ นหน้า และความกว้างกาหนดโดยขอบด้านนอกของหมุดทีท้ งั สอง ลูกอยูน่ อกแท่นตั้งทีน้ นั เมื่อ
ทั้งลูกอยูน่ อกแท่นตั้งทีน้ นั
พืน้ สนามทัว่ ไป (Through the Green)
“พื้นสนามทัว่ ไป” หมายถึง พื้นที่ในสนามทั้งหมด ยกเว้น
a. แท่นตั้งที และกรี นของหลุมที่กาลังเล่นอยู่ และ
b. อุปสรรคทุกแห่งในสนาม
อุปสรรคนา้ (Water Hazard)
“อุปสรรคน้ า” หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ า แม่น้ า ร่ องน้ า รางระบายน้ า หรื อเส้นทางน้ าไปสู่ ที่อื่น (ไม่วา่
มีน้ าอยูห่ รื อไม่) และสิ่ งอื่นที่มีสภาพธรรมชาติคล้ายกันในสนาม พื้นและน้ าทั้งหมดที่อยูภ่ ายในเขตอุปสรรค
น้ าเป็ นส่ วนของอุปสรรคน้ า
ลูกผิด (Wrong Ball)
“ลูกผิด” หมายถึง ลูกใดก็ตามที่ไม่ใช่ลูกของผูเ้ ล่นที่เป็ น
- ลูกอยูใ่ นการเล่น
- โพรวิชนั นัลบอล หรื อ
- ลูกที่สองที่ใช้เล่นตามกฎข้อ 3-3

