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หน้าต่างใช้งานปกต ิ

 
1. ใช้เมาส์ในการควบคมุการทํางานของหน้าจอ 

2. เมน ูSTART GAME คือการเร่ิมเลน่เกม 

3. เมน ูHOW TO PLAY คือวิธีการเลน่เกมอยา่งยอ่ 

4. เมน ูCREDIT คือหน้าแนะนําผู้พฒันาโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าต่างเร่ิมเกม 

 

 
1. ใช้เมาส์เลือก START GAME เพ่ือเร่ิมเลน่เกม 

2. ใช้เมาส์เลือกจํานวนผู้ เลน่ 1 – 4 คน 

3. หากต้องการย้อนกลบัไปหน้าก่อนหน้า ให้กดปุ่ ม HOME 

4. โดยการเลน่นี ้ผู้ เลน่จะสลบักนัเลน่ทีละตา โดยเร่ิมท่ี Player 1 ก่อน และตอ่ด้วย Player 2, Player 

3, Player 4 ตามลําดบั (ถ้ามี) ถ้าหากผู้ เลน่ใดตีลกูลงหลมุแล้วจะข้ามตาของผู้ เลน่คนนัน้ไป 

  



หน้าต่างของเกม 

 
1. หน้าตา่งแสดงสนามจะแสดงในลกัษณะ 2.5D คือมีความกว้าง ยาว และความหนา แตไ่มข่นาด 

3D  

2. พืน้ท่ีบนสนามอาจเป็นแบบใดแบบหนึง่ในรูปแบบตอ่ไปนี ้

1) หญ้า (Fairway) เป็นพืน้ปกตมีิการเด้งของลกูกอล์ฟเป็นปกต ิ

2) ทราย (Bunker) เป็นพืน้ท่ีมีความฝืดมาก ลกูกอล์ฟจะเด้งน้อยมาก ถึงไมเ่ด้งเลย 

3) นํา้แข็ง(Ice) เป็นพืน้ท่ีมีความฝืดน้อยมาก ลกูกอล์ฟจะเด้งมากกวา่ปกติ 

4) กําแพง (Wall) เป็นพืน้ท่ีมีความฝืดน้อยมาก ลกูกอล์ฟจะเด้งมากกว่าปกต ิ

3. การควบคมุเกม จะควบคมุโดยการใช้ Keyboard โดยใช้ปุ่ ม Spacebar ในการกําหนดขนาดความ

แรงในการตี, Arrow Keys ในการกําหนดทิศทางของการตี พร้อมทัง้มมุในการตี นอกจากนีย้งั

สามารถเล่ือนเมาส์ไปทัว่ๆจอเพ่ือปรับมมุมองของกล้องได้อีกด้วย 



4. เส้นทางในการตี สามารถสงัเกตได้จากตวัอย่างเส้นทางท่ีแสดงในจอได้ โดยก่อนเร่ิมการกดเกจ จะ

แสดงเส้นทางท่ีไกลท่ีสดุท่ีเป็นไปได้ในมมุยิงนัน้ๆ และหลงัจากเร่ิมกดเกจแล้ว จะแสดงเส้นทางท่ี

ความแรงนัน้ๆแทน 

5. ใช้ลกูศรขึน้ ลงในการเพิ่ม/ลดมมุในการตี และใช้ลกูศรซ้ายขวาในการหนัหน้าได้ 

 
6. ใช้ปุ่ ม Spacebar ในการเร่ิมตี หรือกําหนดความแรงในการตีกด Spacebar ครัง้แรก เพ่ือเร่ิมตี กด 

Spacebar ครัง้ท่ีสองเพ่ือกําหนดความแรงในการตี (หากความแรงเตม็หลอด คือความแรง 100%) 

 
7. ในการตีแตล่ะครัง้ อาจมีการใช้ทา่ไม้ตาย ซึง่มีเตรียมไว้ 2 แบบ คือ 

1) Tomahawk คือการตีท่ีเม่ือลกูตกลงไปปลายทางท่ีใด จะไมมี่การเด้งตอ่ ยกเว้นบริเวณนัน้มี

ความลาดชนัอยูม่าก วิธีการตี หลงัจากกด Spacebar ครัง้ท่ี 2 แล้วให้กด ลําดบัของปุ่ ม

ลกูศรตามกําหนดดงัรูปด้านลา่งก่อนหลอดเกจจะว่ิงจนสดุขอบซ้ายมือ 

 
2) Bounce คือการตีท่ีเพิ่มแรงในการกระแทกพืน้ในการกระทบพืน้ครัง้แรก และจะมีการเด้ง

ตอ่ไปในรูปแบบปกต ิวิธีการตี หลงัจากกด Spacebar ครัง้ท่ี 2 แล้วให้กด ลําดบัของปุ่ ม

ลกูศรตามกําหนดดงัรูปด้านลา่งก่อนหลอดเกจจะว่ิงจนสดุขอบซ้ายมือ 

 



3) อาจใช้ทา่ไม้ตาย 2 แบบรวมกนัได้ โดยการกดลําดบัของปุ่ มลกูศรตามกําหนดทัง้ 2 แบบตอ่

กนั ก่อนเกจ จะว่ิงจนสดุขอบซ้ายมือ 

8. เป้าหมายของการจบเกม คือ การตีลกูกอล์ฟลงหลมุ โดยใช้จํานวนครัง้การตีน้อยท่ีสดุ 

 
9. หากตีลกูออกนอกขอบเขตสนาม เชน่ ตกขอบซ้าย ขวา หรือตกเหว (O.B.) จะต้องไปเร่ิมต้นใหมท่ี่

จดุเร่ิมต้นดงัตวัอย่างรูปในข้อ 1 

Hole 



10. เม่ือจบเกม จะมีการสรุปผลการชนะ โดยแสดงช่ือผู้ เลน่ท่ีชนะเป็นอนัดบัแรกและตารางคะแนนท่ี

เรียงลําดบัแล้วทางด้านซ้าย และกลบัไปยงัหน้าแรก 

 
 

หน้าต่างประกอบด้านซ้ายมือของหน้าต่างหลัก 

 
1. ข้อมลูของหน้าตา่งนีจ้ะบอกถึงข้อมลูของสนาม และข้อมลูคะแนนของผู้ เลน่ 

2. Hole : X/Y หมายความวา่ ปัจจบุนักําลงัเลน่หลมุท่ี X จากทัง้หมด Y หลมุ 

3. Par : Z หมายความวา่จํานวนครัง้ในการตีจากจดุเร่ิมต้น จนกวา่จะลงหลมุ ไมค่วรเกิน Z ครัง้ 

1) หากจํานวนครัง้ในการตีน้อยกวา่ Z ครัง้ จะได้คะแนนมีสญัลกัษณ์เป็นลบ คือ under par 

2) หากจํานวนครัง้ในการตีเทา่กบั Z ครัง้ จะได้คะแนน 0 คือ par 

3) หากจํานวนครัง้ในการตีมากกวา่ Z ครัง้ จะได้คะแนนมีสญัลกัษณ์เป็นบวก คือ over par 

4. สว่นสีดําเป็น Scoreboard บอกถึงคะแนนท่ีผู้ เลน่แตล่ะคนทําได้ในการเลน่ 

5. สว่นลา่งสดุเป็นปุ่ ม Quit Game เพ่ือออกจากเกม ก่อนท่ีเกมจะจบ กรณีเบ่ือไมต้่องการเลน่แล้ว 



การกาํหนดคะแนนในการแข่งขัน 

1. หากจํานวนครัง้ในการตีลงหลมุ น้อยกว่า Par ของแตล่ะหลมุ จะได้คะแนนเป็นลบ เชน่ หลมุ par 4 

สามารถตีลงหลมุได้ภายใน 3 ครัง้ จะได้คะแนน -1 (จํานวนครัง้ท่ีใช้ น้อยกว่ามาตรฐานท่ีกําหนดอยู่1) 

2. การกําหนดคะแนนเป็นดงันี ้

Albatross -3 
Eagle  -2 
Birdie  -1 
Par  0 
Bogey  +1 
Double Bogey +2 

3. หากสามารถตีลงหลมุได้ภายใน 1 ครัง้ของการตี จะเรียกวา่ Hole In One 

 

หน้าต่างวิธีการเล่น 

 

 
1. หน้าตา่งนีเ้ป็นหน้าตา่งอธิบายวิธีการเลน่อยา่งคร่าวๆ โดยวิธีการเลน่โดยละเอียด ได้อธิบายไว้ในเอกสารนีแ้ล้ว 

2. หากต้องการกลบัไปยงัเมนหูลกั กดปุ่ ม HOME 



หน้าต่าง Credit 

 

 
1. เป็นหน้าตา่งแนะนําผู้พฒันาโปรแกรม 

2. ผู้พฒันาโปรแกรมได้แก่ 

1) นายณภทัร  ลิปิมงคล  รหสันิสิต 5531019021 

2) นายสญัชยั  จกัรธีรังกรู  รหสันิสิต 5531070921 

3. หากต้องการกลบัไปยงัเมนหูลกั กดปุ่ ม HOME 

 
Tips: 

1. ควรวางแผนให้ดีก่อนการตใีนแตล่ะหลมุ 

2. อยา่ลมืวา่ทา่นสามารถกดทา่พิเศษได้ตลอดเวลา ซึง่จะทําให้ได้เปรียบเป็นอยา่งมาก 

3. หากหลงักดSpacebarเพ่ือตัง้percentของspeedลกูไปแล้ว หากพบวา่เส้นทางของลกูไมเ่ป็นท่ีพอใจ สามารถ 

“รีบ”กดทา่พิเศษเพ่ือแก้เกมได้อยา่งทนัเวลา ก่อนท่ีเกจจะวิ่งกลบัไปจนสดุขอบหลอดทางซ้าย 
Cheat: กดปุ่ มctrlคา้งไว ้พร้อมกบัคลิกเมาส์ตําแหนง่ทีต่อ้งการยา้ยลูกเพื่อยา้ยลูกกอล์ฟไปยงัตําแหนง่นัน้ทนัที (สามารถยา้ยไปบนกลางอากาศได ้หากตัง้
ไวใ้ตดิ้น เมื่อทําการตี เกมจะยา้ยลูกกอล์ฟใหม้าอยูใ่นตําแหนง่ทีเ่หมาะสมอตัโนมติั) 


