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G=Gorgeous   หมายถึงสถานที่โอ่โถง ใหญ่โต กว้างขวาง มีพื้นที่มาก

L=Life           หมายถึงส่วนประกอบของชีวิต ทีเ่ป็นทั้งร่างกาย และจิตใจ 

O=Outdoor    หมายถึงสถานที่กลางแจ้ง

F=Fair play     หมายถึงบริสุทธิ์ ยุติธรรม ใสสะอาด

ความหมายของกอล์ฟ GOLF

Ben Hogan

หนึ่งในต านานนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ กล่าวไว้ว่า

“ เคล็ดลับแห่งความส าเร็จในการจะเล่นกอล์ฟให้เก่ง 
ประกอบไปด้วย 3T ”

Talent =

Time &
Technique =

15% มาจากพรสวรรค์

85% มาจากการฝึกซ้อม ซึ่งในขณะ
ฝึกซ้อมนั้น เทคนิคต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น

ถ้าท่านนักอล์ฟมีเวลาในการฝึกซ้อมน้อย สามารถหาเทคนิคต่างๆ จากผู้รู้ 
เช่น สื่อจากทีวี นิตยสาร เพื่อนนักกอล์ฟ หรือ โปรผู้ฝึกสอนกอล์ฟ



สนามกอล์ฟ Golf Court

ตามมาตรฐานสนามกอล์ฟทั่วๆไปม ี18หลุม  พาร7์2 โดยแบง่เป็น2 ฝั่ง (ฝัง่ละ9 หลุม)

9 หลมุแรกเรียกว่า ฝั่งขาออก Club House

9 หลมุหลงัเรียกว่า ฝั่งขาเข้า Club House

ในการออกรอบแต่ละครั้งเราสามารถเลือกเล่นแค่ 9 หลุมหรือ เล่นครบ18 หลุม
ก็ได้ขึ้นอยู่กับความ สามารถนักกอลฟ์

Layout 18 Holes



• Water -ล าธาร คลอง แม่น้ า 
ทะเลสาบ เขื่อนกักเก็บน้ า

• Bunker -บ่อทราย
• Fairway -หญ้าตัดเรียบ
• Rough -หญ้าตัดระดับหนึ่ง
• Tree -ต้นไม้ระหว่างหลุม
• Green -หญ้าตัดเรียบเหมือนพรม 

และมีหลุม

• OB (Out of Bound)
• Teeing Ground –แท่นตั้งที 

(หมุดแดง = เด็ก,ผู้หญิง  ขาว = ผู้ชาย   
น้ าเงิน =โปร) 

• Surprise –สถานการณ์ไตร่ตรอง 
(เสน่ห์)

สิ่งที่ต้องพบเห็นในสนามกอล์ฟ



สนามกอล์ฟ 18 หลุม

Short Course พาร์ 3 มี 4 หลุม
คาดว่านักกอล์ฟไดร์ฟ 1 ครั้งขึ้นบนกรีน  
และท า 2 พัตต์ลงหลุม

Middle Course พาร์ 4 มี 10หลุม
คาดว่านักกอล์ฟไดร์ฟ 2 ครั้งขึ้นบนกรีน
และท า 2 พัตต์ลงหลุม

Long Course พาร์ 5 มี 4 หลุม
คาดว่านักกอล์ฟไดร์ฟ3 ครั้งขึ้นบนกรีน
และท า 2 พัตต์ลงหลุม



  กฎ กติกา ก าหนดไว้ว่าในถุงกอลฟ์สามารถมอีุปกรณ์
ได้มากที่สุด 14 ชิ้นเท่านั้น

อุปกรณ์กอล์ฟ

ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้การเล่นกอลฟ์ง่ายขึ้น 

ทั้งเดก็ เยาวชน ผู้หญิง ผู้ชาย และผู้สูงอายุ 

ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับนกักอลฟ์เอง

อุปกรณ์อื่นๆ

หมวก, แว่นตากันแดด, ครีมกันแดด, ปลอก
แขน, เส้ือโปโล, 
กางเกงขายาว, ถุงมอืกอลฟ์, ถุงเท้า, 
รองเท้ากอลฟ์, ร่ม, ลูกกอล์ฟ, ทีตั้งลกูกอลฟ์,   

ที่มาร์คลูกกอลฟ์, 

ผ้าขนหนู, Rain Cover 
และรอยยิ้ม



  ในกีฬาทุกประเภทนักกีฬาต้องท าการยืดเหยียด
ร่างกายก่อน (Warm up/Dynamic) และ
หลังการเล่นกีฬา (Cool Down/Static) ซึ่ง
กีฬากอล์ฟเช่นกัน 

พื้นฐานวงสวิง (SWING)

ส่วนประกอบของสวิง

1. Set-Up

-Grips

-Stance (Posture) 

-Alignment (Aim)

-Ball Position

2. Swing

-Back Swing (Take Away)

-Top Swing

-Down Swing (Delivery)

-Impact

-Follow Through

-Finish



Grips 1. BASEBALL (Ten Fingers)

มือทัง้สองข้างจะวางตอ่กันเหมาะส าหรับ     
นักกอลฟ์มือเลก็ (เดก็, ผู้หญิง)

2. OVERLAPPING

นิ้วก้อยของมือขวามาวางอยู่ตรงร่อง
ระหว่างนิ้วชี้และนิง้กลางของมือซ้าย

3. INTERLOCKING

นิ้วก้อยของมือขวากับนิ้วชี้ของมือซ้ายจะ
เกี่ยวกันไว้แทนที่จะเหลื่อมกันนกักอลฟ์ที่มือ
เล็กจะชื่นชอบมาก

ควรใชข้้อนิ้ว
ก าด้ามไม้
กอล์ฟ ควรปล่อยให้ด้าม

ไม้พาดไปตาม
แนวโคนนิ้วมือ

การจับกริฟทัง้ 3 แบบ ต้องไม่แน่นจนไม่สามารถสวิงแขนได้ตามธรรมชาติ

ตัว V 
ระหว่าง
นิ้วหัวแมม่ือ
และนิ้วชี้ ของ
ท้ังสองข้าง 
ควรชี้ระหว่าง
หูกับไหล่ขวา
เสมอ



Stance (Posture)

ขั้นตอน

- ยืนล าตัวตรง กางเท้าซ้ายและขวาให้กว้างเท่ากับไหล่

- ดันก้นไปด้านหลัง ในขณะหน้าอกโน้มไปข้างหน้าจนน้ าหนักตกท่ีปลายเท้า รักษาการพับเอว โดยแผน่
หลังตรง

- เร่ิมหย่อนเข่าทั้งสองขา้ง จนน้ าหนักคนืสู้กลางถึงส้นเท้าทั้งคู่

- เราสามารถตรวจสอบการยืนท่ีดี สังเกตเมื่อลากเส้นดิ่งจากแนวไหล่ลงมา เสน้จะอยู่เหนือปลายรองเท้า
โดยประมาณ



Alignment (Aim)

ข้ันตอน

- การจัดระเบียบร่างกายเตรียมพร้อมส าหรับการสวิง 
ประกอบด้วย 2 เส้น เส้นเป้าหมาย (Target line) เส้นยืน 
(Stance line) ท้ังสองเส้นต้องขนานกันเหมือนรางรถไฟ หรือ
เส้นขอบถนน

- วางกลางใบเหล็กโดยให้ร่อง (Groove) ตั้งฉากกับเส้นเป็น
หมาย

- จับกริฟ แล้วแยกเท้าซ้ายและขวา โดยความกว้างเท่ากับไหล่

- นอกจากปลายเท้าทั้งสองจะขนานกับเส้นเป้าหมายแล้ว แนว
เข่า เอว ไหล่ และสายตาควรขนานด้วย

- สามารถตรวจสอบแนวของล าตัวจะอยู่ทางซ้ายของเป้าหมาย
เสมอ

Target LineStance Line

ก ข

ในภาพทางซ้ายมือ ท่านคดิว่าการเตรียมพร้อม
ส าหรับการสวิง ของนาย ก และ นาย ข ใครจะ
สามารถสง่ลูกกอล์ฟเข้าเป้าหมายได้มากกว่าถ้า
ก าหนดไว้ 10 ลูก



Ball Position

ขั้นตอน

- ส าหรับผู้เริ่มต้นเล่นกอล์ฟควรใช้เหล็กกลาง (I8, I7, I6) ในการฝึกซ้อมกอ่น

- ต าแหน่งของลูกกอล์ฟส าหรับเหล็กกลางควรอยู่ระหว่างกลางของท้ังสองเท้า

- จัดระเบียบของร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสวิง (Stance, Grip, Alignment) 

- ต าแหน่งของมือจะอยู่หน้าลูกกอล์ฟ เนื่องจากการออกแบบของไม้กอล์ฟช่วยให้สวิงแล้วลูกลอยง่ายขึ้น

- ต าแหน่งของก้านไม้กอล์ฟเมื่อเรา Set up แล้วจะชี้ท่ีขาหนีบด้านซ้าย



SWING

SWING PATH

  แนว หรือเส้นทาง
ของวงสวงิ เมื่อสวงิ
ต่อเนื่องจนจบวงสวิง 
จะมีลักษณะเป็นรัศมี
วงกลมรอบตัว
นักกอลฟ์

  ระนาบของวงสวิงที่ด ีและสามารถสง่ลกูกอลฟ์
ไปสู่เป้าหมายได้อย่างสม่ าเสมอ ควรสวิงใน
ลักษณะ “ ในเข้าใน ” (IN TO IN)



Back Swing (Take Away)

Mini Swing: ส าหรับผู้เริ่มต้นใหม่

ขั้นตอน

- จัดระเบียบร่างกายพรอ้มสวิง (Set up)

- ลากใบเหลก็ถอยห่างจากลูกกอลฟ์จนต าแหน่งมืออยู่บนเท้าขวา แลว้ลาก
ใบเหล็กกลับปะทะผ่านลูกกอลฟ์ จนต าแหนง่มอือยู่บนเท้าซ้าย ค้างไว้
ประมาณ 3-5 วินาที 

- ควรท าซ้ าๆ จนกล้ามเนื้อคุ้นเคย

- ตลอดการท า Mini Swing ควรรักษารูปสามเหลี่ยมของแนวแขนทั้ง
สองข้างซึง่ท ามุมกับหัวไหล่ อย่างสม่ าเสมอ

ขั้นตอน

- จัดระเบียบร่างกายพรอ้มสวิง (Set up)

- ลากใบเหลก็จนแขนซ้ายขนานกับพื้น ในขณะเดียวกันแขนซ้ายท ามุมตั้งฉาก(90 องศา) 
กับก้านไม้กอลฟ์ หรือรูปตัว L ในภาษาอังกฤษ โดยปลายสุดของด้ามชี้ใต้เส้นเป้าหมาย 
หรือก้านไม้กอลฟ์เมือ่ลากต่อเนื่องสูพ่ื้น จะท ามุมประมาณ 45 องศา แล้วเริ่มสวิงกลับ
ผ่านลูกกอลฟ์จนกระทัง่แขนขวาขนานกับพื้นท ามุมตัง้ฉากกับก้านไม้กอลฟ์ในฝั่งตรงกัน
ข้ามกับด้านซ้าย แล้วค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที

- ควรท าซ้ าๆ จนกล้ามเนื้อคุ้นเคย

- การสวิงแบบครึ่งวง ในท่าจบน้ าหนักเริ่มมาที่เท้าซ้าย

Half Swing: ส าหรับผู้เริ่มต้นใหม่ต่อเนื่อง



Back Swing (Take Away)

ข้ันตอน

- ลากใบเหล็กถอยห่างจากลูกกอล์ฟ

- แขนซ้ายเหยียดเกือบตรงไม่เกร็ง

- แผ่นหลังเร่ิมหันชี้เป้าหมาย

- ช่วงล่างนิ่ง

- สายตาจดจ้องท่ีลูกกอล์ฟ

Top Swing ขั้นตอน

- แผ่นหลังชี้เป้าหมาย

- ต าแหน่งหัวไหล่ซ้ายควรใกล้เคียงกับลูกกอล์ฟ

- ต าแหน่งของมืออยู่หลังศีรษะ หรือหูขวา ขึน้กับสรีระและ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้

- แขนซ้ายเกือบเหยียดตรง

- หลังมือซ้ายควรระนาบเดียวกับแขนซา้ย

- ท่อนแขนขวาบนท ามุมขนานกับแนวกระดูกสันหลัง
Down Swing (Delivery)

ข้ันตอน

-น้ าหนักเร่ิมถ่ายกลับมาเท้าซ้าย

- มือเร่ิมตกลงมาในระดับเอว โดยรักษามุมฉากของ
แขนซ้ายกับก้านไม้กอล์ฟไว้

- สะโพกซ้ายจะเปิดออก

- แนวไหล่ยังขนานกับเส้นเป้าหมาย



Impact

ขั้นตอน

- เท้าท้ังสองข้างควรเหยียบพื้น

- แขนท้ังสองเหยียดตรง

-ใบเหล็กควรตั้งฉากกับเส้นเป้าหมาย

- แขนซ้ายเกือบเป็นเส้นตรงกับก้านไม้กอล์ฟ

- ปลดปล่อยพลังท่ีสะสมมาออกไปสู่ใบเหล็ก

- ศีรษะอยู่หลังลูกกอล์ฟเสมอ

Set up 

(Address)

Impact

- สามารถสังเกตจุด Impact จะกลับมาใกล้เคียงกับการ 
Set up หรือ Address พอดี ต่างกันตรงการถ่าย
น้ าหนักมาด้านซ้ายเท่านั้น

Follow Through

ขั้นตอน

- น้ าหนักถ่ายมาด้านซา้ย

- ขาซ้ายเหยียดเกือบตรง

- แขนท้ังสองขา้งเหยียดออกตรง แขนขวาทับแขนซ้าย 
ในขณะเดียวกันแขนซ้ายควรพลิกเล็กน้อยอย่างเป็น
ธรรมชาติ



Finish

ขั้นตอน

- น้ าหนักตัวประมาณ 90-95-% อยู่บนเท้าซ้าย

- หัวไหล่ขวาชี้เป้าหมาย หัวเข็มขัดชี้ด้านซ้ายเป้าหมาย

- ต าแหน่งมืออยู่หลังศีรษะ

- ส้นรองเท้าขวาควรชีข้ึ้นฟ้าในแนวดิ่ง

- สังเกตล าตัวควรยืนเกือบตรง ศีรษะตั้งตรง และผ่อน
คลายไม่เกร็งแล้ว

Tempo (สม่ าเสมอ)

   นักกอล์ฟท่ีหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง จะมี
วงสวิงท่ีสม่ าเสมอตั้งแต่ท่า Set up (Address) จนถึงท่า
จบ ระยะเวลาในการสวิงจะเป็นจังหวะท่ีสม่ าเสมอเท่ากัน
ทุกครั้งเมื่อท าการสวิง


