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คาแนะนา
แนวทางมารยาท ที่ควรปฏิบตั ิในการเล่นกีฬากอล์ฟ
ถ้าผูเ้ ล่นทุกคนปฏิบตั ิตาม ก็จะได้รับความสนุกสนานสู งสุ ดในการเล่นกีฬานี้
หลักการเหนือสิ่ งใดคือ การแสดงออกถึงการคานึงถึงผูอ้ ื่นที่อยูใ่ นสนามตลอดเวลา
จิตสานึกของกีฬากอล์ฟ
การเล่นกีฬากอล์ฟส่ วนใหญ่ไม่มีผตู ้ ดั สิ น หรื อกรรมการชี้ขาดควบคุมดูแล
ขึ้นอยูก่ บั ความซื่อสัตย์ของแต่ละคนที่จะแสดงออกถึงการนึกถึงผูเ้ ล่นอื่น และปฏิบตั ิตามกฎกอล์ฟ
ผูเ้ ล่นทุกคนควรปฏิบตั ิตนให้มีระเบียบวินยั แสดงความสุ ภาพและมีน้ าใจเป็ นนักกีฬาตลอดเวลา
ความปลอดภัย
ผูเ้ ล่นควรแน่ใจว่าไม่มีผใู ้ ดยืนอยูใ่ กล้ หรื ออยูใ่ นตาแหน่งที่อาจจะโดนไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ก้อนหิน ก้อน
กรวด กิ่งไม้ หรื อสิ่ งอื่นที่คล้ายกันที่อาจจะกระเด็นไปโดนขณะทาการสโตรคหรื อการซ้อมสวิง
ผูเ้ ล่นไม่ควรเล่นจนกว่าผูเ้ ล่นที่เล่นข้างหน้าพ้นระยะตีไปแล้ว
“โฟร์ ”
ถ้าผูเ้ ล่นตีลูกไปยังทิศทางที่มีอนั ตรายอันอาจไปโดนผูอ้ ื่น ผูเ้ ล่นควรตะโกนเตือนทันที คาที่ใช้เป็ นประเพณี
นิยมเพื่อเตือนในสถานการณ์เช่นนี้คือคาว่า “โฟร์”

การคานึงถึงผู้เล่นอื่น
ไม่รบกวนหรื อไม่ทาให้เสี ยสมาธิ
ผูเ้ ล่นควรแสดงการคานึงถึงผูเ้ ล่นอื่นๆในสนามเสมอ และไม่รบกวนการเล่นของผูอ้ ื่นด้วยการเคลื่อนไหว
พูดคุยหรื อทาให้เกิดเสี ยงที่ไม่จาเป็ น
ผูเ้ ล่นควรแน่ใจว่าเครื่ องมืออิเลคทรอนิคใดที่นาเข้าไปในสนามไม่รบกวนทาให้ผเู ้ ล่นอื่นเสี ยสมาธิ
บนแท่ นตั้งที
ผูเ้ ล่นไม่ควรตั้งทีจนกว่าจะถึงลาดับการเล่นของตน
ผูเ้ ล่นไม่ควรยืนใกล้ หรื อยืนด้านหลังลูกโดยตรง หรื อด้านหลังหลุมโดยตรง ขณะผูเ้ ล่นคนใดกาลังจะเล่น
บนกรีน
ผูเ้ ล่นไม่ควรเหยียบเส้นทางพัตของผูอ้ ื่น หรื อไม่ควรทอดเงาบนเส้นทางพัตของผูอ้ ื่นขณะกาลังพัต
ผูเ้ ล่นควรอยูบ่ นกรี น หรื ออยูใ่ กล้กรี นนั้น จนกระทัง่ ทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุม
การจดสกอร์ การ์ ด
ในสโตรคเพลย์ ผูเ้ ล่นที่เป็ นมาร์คเกอร์ ถ้าจาเป็ นควรตรวจสอบสกอร์กบั ผูเ้ ล่นที่เกี่ยวข้อง และลงบันทึก
ระหว่างเดินไปแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป

ช่ วงเวลาการเล่น
เล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมและรักษาระยะ ผูเ้ ล่นควรเล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เป็ นความรับผิดชอบของกลุ่มที่จะต้องเล่นอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มข้างหน้า ถ้าถูกกลุ่มข้างหน้าทิ้งระยะห่าง
หนึ่งหลุมและทาให้กลุ่มหลังติด ควรจะเชิญให้กลุ่มหลังเล่นผ่านไปก่อนโดยไม่คานึงถึงจานวนผูเ้ ล่นใน
กลุ่มนั้น เมื่อกลุ่มยังไม่ถูกกลุ่มข้างหน้าทิง้ ไปหนึ่งหลุม แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า กลุ่มหลังสามารถเล่นได้เร็ วกว่า
ควรเชิญให้กลุ่มที่เล่นเร็ วกว่าเล่นผ่านไปก่อน
คณะกรรมการอาจกาหนดแนวทาง ของช่วงเวลาในการเล่นให้ผเู ้ ล่นทุกคนปฏิบตั ิตาม

พร้ อมทีจ่ ะเล่น
ผูเ้ ล่นควรพร้อมที่จะเล่นทันทีเมื่อถึงลาดับการเล่นของตน ขณะเล่นบนกรี นหรื อใกล้กรี นนั้น ควรวางถุง
กอล์ฟหรื อจอดรถกอล์ฟตรงกับตาแหน่งที่จะเดินออกจากกรี น ไปยังแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปโดยเร็ ว
เมื่อผูเ้ ล่นทุกคนเล่นจบหลุมแล้ว ผูเ้ ล่นควรเดินออกจากกรี นนั้นทันที
ลูกหาย
หากผูเ้ ล่นเชื่อว่าลูกของตนอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ า หรื อลูกอยูใ่ น โอบี เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา ผูเ้ ล่น
ควรเล่นโพรวิชนั นัลบอล
ผูเ้ ล่นที่กาลังค้นหาลูกและเห็นว่าจะไม่สามารถหาลูกพบได้โดยง่าย ไม่ควรใช้เวลาในการค้นหาลูกจนครบ
ห้านาที แต่ควรให้สัญญาณแก่ผเู ้ ล่นกลุ่มหลังให้เล่นผ่านไปก่อน และยังไม่ควรเล่นจนกว่ากลุ่มนั้นได้พน้
ระยะตีไปแล้ว
ลาดับก่อนหลังในสนาม
เว้นแต่วา่ คณะกรรมการกาหนดเป็ นอย่างอื่น ลาดับการเล่นในสนามกาหนดโดยช่วงเวลาในการเล่นของกลุ่ม
กลุ่มที่เล่นเต็มรอบมีสิทธิ์ ขอผ่านกลุ่มที่เล่นไม่ครบรอบ “กลุ่ม” มีความหมายรวมถึงผูเ้ ล่นคนเดียวด้วย
การระวังรักษาสภาพสนาม
บังเกอร์
ก่อนออกจากบังเกอร์ ผูเ้ ล่นควรเกลี่ยรอยหลุมต่างๆ รอยเท้าของตนและของผูอ้ ื่นที่อยูใ่ กล้กนั ในบังเกอร์ให้
ราบเรี ยบด้วยความระมัดระวัง ควรใช้คราดเกลี่ยทรายถ้าคราดอยูใ่ นบริ เวณใกล้กบั บังเกอร์

ซ่ อมรอยดิวอท รอยลูก และความเสี ยหายจากรองเท้ า
ผูเ้ ล่นควรซ่อมแซมรอยดิวอทและซ่อมแซมความเสี ยหายบนกรี นอันเกิดจากการกระทบของลูก (ไม่วา่ เกิด
จากผูเ้ ล่นหรื อไม่กต็ าม) เมื่อผูเ้ ล่นทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุมนั้นๆแล้ว ควรซ่ อมความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
รอยรองเท้ากอล์ฟบนกรี นนั้นด้วย

การป้ องกันความเสี ยหายทีไ่ ม่ จาเป็ น
ผูเ้ ล่นควรหลีกเลี่ยงการทาให้สนามเกิดความเสี ยหายด้วยการซ้อมสวิงทาให้เกิดรอยดิวอทหรื อใช้หวั ไม้
กอล์ฟทุบลงไปบนพื้น ไม่วา่ ด้วยความโกรธหรื อด้วยเหตุผลอื่นใด
ผูเ้ ล่นควรระมัดระวังไม่ทากรี นเสี ยหายขณะวางถุงกอล์ฟหรื อวางคันธง
เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้หลุมเกิดความเสี ยหาย ผูเ้ ล่นและแคดดี้ไม่ควรยืนใกล้หลุมเกินไป ระมัดระวังในการ
จับหรื อยกคันธง และการหยิบลูกออกจากหลุม ไม่ควรใช้หวั ไม้กอล์ฟตักลูกออกจากหลุม
ผูเ้ ล่นไม่ควรใช้ไม้กอล์ฟค้ ายันตัวบนกรี นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะกาลังหยิบลูกออกจากหลุม
ควรปักคันธงในหลุมให้เรี ยบร้อยก่อนเดินออกจากกรี นนั้น
ควรปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้รถกอล์ฟอย่างเคร่ งครัด
สรุป - การปรับโทษสาหรับการละเมิดกฎ
ถ้าผูเ้ ล่นทุกคนปฏิบตั ิตามแนวทางของหมวดนี้ จะทาให้กีฬานี้เป็ นที่สนุกสนานสาหรับทุกคน
ถ้าผูเ้ ล่นคนหนึ่งคนใดไม่คานึงถึงแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องระหว่างเล่นในรอบใดหรื อในช่วงเวลาใดที่มี
ผลกระทบต่อผูอ้ ื่น ขอแนะนาให้คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการทางวินยั ที่เหมาะสมต่อผูเ้ ล่นที่กระทาผิด
ตัวอย่างเช่น ให้รวมถึงการห้ามเล่นเป็ นระยะเวลาหนึ่งในสนามนั้น หรื อห้ามแข่งขันเป็ นจานวนครั้งของการ
แข่งขัน ทั้งหมดนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่ที่ตอ้ งการเล่นตามแนวทางนี้
ในกรณี ละเมิดมารยาทอย่างร้ายแรง คณะกรรมการอาจจะกาหนดโทษผูเ้ ล่นด้วยการตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
ตามกฎข้อ 33-7
การแต่ งกาย
แต่งกายสุ ภาพ ตามประเพณี ปฏิบตั ิกีฬากอล์ฟ ไม่ใส่ กางเกงยีนส์ เสื้ อคอกลม รองเท้าแตะ

