เอกสารประกอบการบรรยาย
หัวข้ อ Rules and Regulations of Golf
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
โดย อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
**************
สรุปประวัติศาสตร์ กฎกอล์ฟ
ค.ศ.1744
R&A เขียนกฎกอล์ฟเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 13 ข้อเป็ นครั้งแรก
ค.ศ.1850
เมื่อมีการใช้ลูกกอล์ฟที่ทามาจากยางธรรมชาติ ได้เพิ่มกฎใหม่
ให้ดรอปลูกใหม่ได้หากผูเ้ ล่นตีลูกแตก
ค.ศ.1897
ก่อตั้งคณะกรรมการกฎกอล์ฟ R&A เป็ นครั้งแรก
ค.ศ.1904
ลดเวลาค้นหาลูกจาก 10 นาที เป็ น 5 นาที
ค.ศ.1909
เริ่ มกาหนดรู ปแบบไม้กอล์ฟเป็ นครั้งแรก
ค.ศ. 1922
เริ่ มกาหนดน้ าหนัก และกาหนดระยะทางของลูกกอล์ฟเป็ นครั้งแรก
ค.ศ. 1929
ให้ใช้กา้ นไม้ที่ทาด้วยเหล็กเป็ นครั้งแรก
ค.ศ. 1939 กาหนดให้ใช้ไม้กอล์ฟ 14 อัน เป็ นต้นมา
ค.ศ.1949
กาหนดให้มีการตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขันในกรณี เล่นช้า
ค.ศ.1952
การเล่นช้า กาหนดให้ปรับ 2 สโตรค และหากยังคงเล่นช้าในครั้งต่อไป
ให้ตดั สิ ทธิ์จากการแข่งขัน
ค.ศ.1952
ให้เริ่ มใช้กฎข้อบังคับเดียวกันทัว่ โลก
ค.ศ.1960
ยกเลิกการใช้เครื่ องวัดระยะในการแข่งขัน

ค.ศ.1984

ค.ศ.1990
ค.ศ.2004
ค.ศ.2008
ค.ศ. 2012
ค.ศ. 2012
ค.ศ. 2012
ค.ศ. 2016

R&A และ USGA รวมเป็ นหนึ่งเดียว เพื่อกาหนด Rules and Decisions ทุก 4 ปี
โดย R&A ครอบคลุมทัว่ โลก ส่ วน USGA ครอบคลุมเฉพาะ USA และ Mexico
ยกเลิกการดรอปลูกข้ามไหล่ทางด้านหลังของผูเ้ ล่น
และให้ดรอปลูกโดยวิธีเหยียดแขนเสมอไหล่
กาหนดให้ลูกที่ถูกต้องตามกฎกอล์ฟมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.68 นิ้วเท่านั้น
ได้มีการกาหนดขนาดของหัวไม้ไม่เกิน 470 ลูกบาศก์เซนติเมตร
อนุญาตให้ระบุลูกกอล์ฟในอุปสรรคได้
ไม่อนุญาตใช้หวั ไม้ที่ผดิ จากข้อกาหนด
มาสาย แต่พร้อมเล่นภายใน 5 นาที ปรับ 2 สโตรค ไม่ตอ้ งออกเงื่อนไข
การเกลี่ยทรายในบังเกอร์ก่อนตีลูก เพื่อรักษาสภาพสนาม
ไม่ถือละเมิดถ้าไม่ใช่การปรับปรุ งสภาพ
นักกอล์ฟสมัครเล่น รับรางวัลจากโฮล อิน วัน เป็ นเงินสด หรื อสิ่ งของได้ไม่จากัดมูลค่า
ยกเลิกกฎลูกเคลื่อนที่ หลังจรดไม้
ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ล่นตรึ งไม้กอล์ฟกับตัว ขณะสโตรค

กฎกอล์ ฟ ประกอบด้ วย อะไรบ้ าง
มารยาท และนิยามศัพท์
กฎการเล่น 34 ข้อ
ภาคผนวก 1-2-3-4
คาตัดสิ น
ผูเ้ ล่น ควรรู ้มารยาทกอล์ฟ นิยามศัพท์ และกฎกอล์ฟ 28 ข้อ
กฎข้อ 29-32 เป็ นประเภทการเล่น
กฎข้อ 33-34 และภาคผนวก 1 – ภาคผนวก 4
เป็ นเรื่ องของคณะกรรมการ

กฎกอล์ ฟทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่ ปี 2016
สหพันธ์นานาชาติ R&A และ USGA ของวงการกอล์ฟโลก ได้ร่วมกันปรับปรุ งแก้ไขกฎกอล์ฟ ทุก 4
ปี ฉบับใหม่จะประกาศใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 สรุ ปหัวข้อการปรับปรุ งแก้ไขมีดงั นี้
นิยามศัพท์ ปรับปรุ งแก้ไข 4 คาด้วยกัน ได้แก่
BALL IN PLAY , EQUIPMENT , SUBSTITUTED BALL และ WRONG BALL
กฎกอล์ ฟ ที่ปรับปรุ งแก้ไขมี 6 ข้อ ได้แก่
- กฎข้อ 3-3. Doubt as to Procedure
- กฎข้อ 6-6d. Wrong Score for Hole
- กฎข้อ 14-3. Artificial Devices and Unusual Equipment; Abnormal Use of Equipment
- กฎข้อ 18-2. Ball at Rest Moved By Player, Partner, Caddie or Equipment
- กฎข้อ 25-2. Embedded Ball
- กฎข้อ 26-2. Ball Played Within Water Hazard
ภาคผนวก ที่ปรับปรุ งแก้ไข ได้แก่
- ภาคผนวก I. Local Rules; Conditions of the Competition
- ภาคผนวก IV. Devices and Other Equipment
- ภาคผนวก II, III and IV
กฎใหม่ 1 ข้ อ
- กฎข้อ14-1b. Anchoring the Club
ยกเลิกกฎ 1 ข้ อ
- กฎข้อ18-2b
กฎสถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Rules of Amateur Status) ที่ปรับปรุ งแก้ไข ได้แก่
- กฎข้อ 3-1b. Prize Money to Charity
- กฎข้อ 4-3. Golf-Related Expenses
- กฎข้อ 9-2b(i). Period Awaiting Reinstatement; Professionalism

หัวข้ อกฎกอล์ฟทีค่ วรทราบ (R=Rule R.1= กฎข้อ 1)
เกมกอล์ฟ รู ปแบบ และไม้ กอล์ฟ
เกมกอล์ฟเป็ นอย่างไร R.1
ข้อแตกต่าง แมท์เพลย์ กับ สโตรคเพลย์ R.2 vs.R.3
ไม้กอล์ฟที่ถูกกฎ เป็ นอย่างไร R.4
ไม้กอล์ฟชารุ ด ขณะแข่งขันจะปฏิบตั ิอย่างไร R.4-3
ระหว่างแข่งขัน มีไม้กอล์ฟได้กี่ชิ้น R.4-4
ลูกกอล์ฟ และตัวผู้เล่น
ลูกกอล์ฟที่ถูกกฎกอล์ฟ มีลกั ษณะอย่างไร R.5-1
ลูกกอล์ฟชารุ ด มีข้ นั ตอนพิจารณาอย่างไร R.5-3
ผูเ้ ล่น และแคดดี้ตอ้ งรู ้กฎกอล์ฟ เป็ นอย่างไร R.6-1
แฮนดิแคป แมทช์เพลย์ ต่าง สโตรคเพลย์ R.6-2
มาสายไม่พร้อมเล่น มีโทษอย่างไร R.6-3
แคดดี้มีได้กี่คน มีคนกางร่ มได้ไหม R.6-4
ตัวผู้เล่น และการจดสกอร์ การ์ ด
นักกอล์ฟควรมาร์คลูกกอล์ฟ เพราะเหตุใด R.6-5
สกอร์การ์ด ในสโตรคเพลย์ สาคัญอย่างไร R.6-6
มาร์คเกอร์จดสกอร์แต่ละหลุม ลงชื่อรับรอง
สกอร์การ์ดต้องมีลายเซ็นของผูเ้ ล่น และมาร์คเกอร์
ส่ งสกอร์การ์ดเสร็จสิ้ นแล้ว จะกลับไปแก้ไขไม่ได้
จดสกอร์หลุมใดต่ากว่าความเป็ นจริ ง โทษคือตัดสิ ทธิ์

เล่นช้ า การหยุดเล่น และการซ้ อม
เล่นช้า มีโทษอย่างไร R.6-7
ระหว่างแข่งขันห้ามหยุดเล่น R.6-8a.(มี 4 ข้อยกเว้น)
เมื่อคณะกรรมการสั่งหยุดการแข่งขัน R.6-8b.
ก่อนแข่งขัน สโตรคเพลย์หา้ มซ้อมสนามที่แข่ง R.7-1b
ผูเ้ ล่น ซ้อมระหว่างหลุม มีโทษอย่างไร R.7-2
คาปรึกษา การจดสกอร์ และลาดับการเล่น
คาปรึ กษา เป็ นอย่างไร ปรึ กษาใครได้บา้ ง R.8-1
ขณะตี/พัต ห้ามชี้เส้นทางเล่น/พัต R.8-2
การจดสกอร์ ต้องรวมโทษปรับด้วย R.9
ในแมทช์เพลย์ เล่นผิดลาดับ มีผลอย่างไร R.10-1
ในสโตรคเพลย์ เล่นผิดลาดับ มีผลอย่างไร R.10-2
การเริ่มเล่นบนแท่ นที
“ที่ต้ งั ลูก”ที่ถูกกฎกอล์ฟ เป็ นอย่างไร
บนแท่นที ตั้งลูกอย่างไรได้บา้ ง R.11-1
ผูเ้ ล่น ห้ามขยับหมุดที R.11-2
ทาลูกหล่นจากที่ต้ งั ลูก ปฏิบตั ิอย่างไร R.11-3
ตีนอกหมุดที แมทช์เพลย์ต่าง สโตรคเพลย์ R.11-4
ค้ นหาลูก การเล่นลูกในสภาพต่ างๆ
ข้อควรระวัง การค้นหาลูกและระบุลูก R.12
เล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ เป็ นอย่างไร R.13-1
ห้ามปรับปรุ งไลย์-พื้นที่ยนื -สวิง-เส้นทางเล่น R.13-2
ห้ามสร้างที่ยนื เป็ นอย่างไร R.13-3
เล่นลูกในอุปสรรค มีขอ้ ห้ามอย่างไร R.13-4

ค้ นหาลูก การเล่นลูกในสภาพต่ างๆ
ข้อควรระวัง การค้นหาลูกและระบุลูก R.12
เล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ เป็ นอย่างไร R.13-1
ห้ามปรับปรุ งไลย์-พื้นที่ยนื -สวิง-เส้นทางเล่น R.13-2
ห้ามสร้างที่ยนื เป็ นอย่างไร R.13-3
เล่นลูกในอุปสรรค มีขอ้ ห้ามอย่างไร R.13-4
การตีลูกอย่ างถูกกฎ
ตีอย่างถูกวิธี เป็ นอย่างไร R.14-1
กฎข้อ14-1b. Anchoring the Club มีสาระอย่างไร
ขณะตี/พัต ห้ามผูอ้ ื่นช่วยเหลือ R.14-2
ขณะเล่นห้ามใช้อุปกรณ์ช่วย R.14-3
ลูกกระทบเหล็กมากกว่า 1 ที มีโทษปรับ R.14-4
ห้ามเล่นลูกที่กาลังเคลื่อนที่ R.14-5
ลูกเคลื่อนที่ในน้ า เล่นได้โดยไม่ชกั ช้า R.14-6
การเล่นลูก ตีลูกผิด ลูกบนกรีน
ต้องเล่นลูกที่ทีออฟออกไปจนลงหลุม R.15-1
เปลี่ยนลูกระหว่างหลุม มีโทษ และไม่มี R.15-2
ตีลูกผิด แมทช์เพลย์ ต่างสโตรคเพลย์ R.15-3
ห้ามสัมผัสเส้นทางพัต R.16-1a. (มี 7 ข้อยกเว้น)
บนกรี น ทาความสะอาดลูกได้ตามต้องการ R.16-1b
ซ่อมรอยลูกตก และรอยหลุมเก่าได้ R.16-1c
ลูกค้ างปากหลุม เฝ้าคันธง ลูกพิงคันธง
ห้ามทดสอบผิวกรี น R.16-1d.
ลูกค้างปากหลุม เป็ นอย่างไร R.16-2

เฝ้าคันธง ได้เมื่อใด R.17-1
ห้ามผูเ้ ล่นตี/พัตลูกโดนคันธง R.17-3
ลูกพิงคันธง เป็ นอย่างไร R.17-4
ลูกหยุดนิ่ง ถูกทาให้ เคลื่อนที่
ลูกเคลื่อนที่ เป็ นอย่างไร
Outside Agency คืออะไร
สิ่ งภายนอก ทาลูกให้เคลื่อนที่ R.18-1
ผูเ้ ล่น ทาลูกให้เคลื่อนที่ R.18-2
ฝ่ ายตรงข้าม ทาลูกให้เคลื่อนที่ R.18-3
ผูร้ ่ วมแข่ง ทาลูกให้เคลื่อนที่ R.18-4
ลูกผูอ้ ื่น ทาลูกให้เคลื่อนที่ R.18-5
ลูกเคลื่อนที่จากการวัดระยะ R.18-6
ลูกกาลังเคลื่อนที่ ถูกทาให้ หยุด
หยุดโดย สิ่ งภายนอก R.19-1
หยุดโดย ผูเ้ ล่น R.19-2
หยุดโดย ฝ่ ายตรงข้าม R.19-3
หยุดโดย ผูร้ ่ วมแข่งขัน R.19-4
หยุดโดย ลูกผูอ้ ื่น R.19-5
มาร์ คตาแหน่ ง หยิบ การดรอป ดรอปใหม่
ใครมีสิทธิ์หยิบลูก R.20-1
เมื่อใดต้องมาร์ค ก่อนหยิบ R.20-1
ดรอปลูก โดยใคร และดรอปอย่างไร R.20-2a
ดรอปที่ใด R.20-2b
ดรอปใหม่ เมื่อใด R.20-2c. (มี 7+2 ข้อ)

การวางลูก
วางโดยใคร วางที่ใด R.20-3a
เมื่อดรอปลูก วางลูกแล้ว ถือว่าเป็ น “Ball in Play” R.20-4
กลับมาตีที่เดิม วาง หรื อดรอป อย่างไร R.20-5
วางผิดที่ ดรอปผิดท่า ยังไม่ตี แก้ไขได้ R.20-6
เล่นผิดที่ พัตผิดที่ มีโทษอย่างไร R.20-7
ทาความสะอาดลูก ลูกขีดขวางการเล่น
ลูกบนกรี น ทาได้เสมอ
หยิบลูกขึ้น ทาได้ ยกเว้น 3 กฎ คือ
R.5-3, R.12-2 และ R.22
ข้อปฏิบตั ิลูกช่วยเหลือการเล่น หรื อลูกกีดขวาง R.22
Loose Impediments คืออะไร
ลูกทับใบไม้ จะผ่อนปรนอย่างไร R.23-1
Movable Obstructions คืออะไร
ลูกพิงคราด จะผ่อนปรนอย่างไร R.24-1a
ลูกอยูใ่ นถุงพลาสติก จะผ่อนปรนอย่างไร R.24-1b
Immovable Obstruction คืออะไร
ฟรีดรอปจากถนน-จาก GUR –ลูกจม-ผิดกรีน
เมื่อใด จึงได้ฟรี ดรอปจากถนน R.24-2a.
วิธีการดรอป R.24.-2b
GUR คืออะไร
เมื่อใด จึงได้ฟรี ดรอปจาก GUR R.25-1b.
ลูกจมอย่างไร จมที่ไหน จึงได้ฟรี ดรอป R.25-2
ลูกที่อยูก่ รี นผิด ต้องขอฟรี ดรอป R.25-3

ลูกอยู่ในอุปสรรคนา้ มีทางเลือกอย่ างไร
ถ้าเล่นลูก ใช้ R.13-4
ถ้าไม่เล่น ใช้ R.26-1 ปรับ 1 สโตรค หลักเหลืองมี 2 วิธีดรอป หลักแดง มี 4 วิธีดรอป
ถ้ามี ดรอปปิ้ งโซน เป็ นอีกทางเลือก
known or virtually certain มีความหมายอย่างไร
ลูกโอบี ลูกหาย ลูกสารอง (Provisional Ball)
ลูกโอบี ปรับ 1 สโตรค ต้องกลับมาเล่นที่เดิม R.27-1b
หาลูกไม่พบ ภายใน 5 นาที ปรับ 1 สโตรค ต้องกลับมาเล่นที่เดิม R.27-1c
เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา สงสัยลูกโอบี หรื อลูกหาย อาจเล่น Provisional Ball R.27-2
Ball Unplayable
ยกเว้นลูกอยูใ่ นอุปสรรคน้ า ผูเ้ ล่นแต่ผเู ้ ดียวจะใช้กฎลูกเล่นไม่ได้ R.28
ปรับ 1 สโตรค มี 3 วิธีดรอป
ลูกเล่นไม่ได้ ในบังเกอร์ มีวธิ ีดรอปอย่างไร

