
 

                                                                                                
 

การควบคุมเวลาการเล่น ประจําปี 2563 - Final 

ไทยแลนด ์ดีเวลลอ็ปเมนท ์ทวัร์ (Thailand Development Tour) มีนโยบาย เร่ืองการควบคุมเวลาการเล่น ดงัน้ี 

1. เวลาท่ีอนุญาตในการเล่น 

การแข่งขนัในแต่ละรายการ ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะกาํหนดเวลาท่ีใชใ้นการเล่น และติดประกาศไวบ้นบอร์ด

ประกาศ ณ สนามแข่งขนั ตารางเวลาน้ีจะมีการพิมพป์ระกาศไวท่ี้ดา้นหลงัของใบบอกตาํแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน 

ตารางเวลาน้ีจะกาํหนดเวลามากท่ีสุดท่ีอนุญาตใหก้ลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระยะ ความยากของหลุม และเวลารวม

ทั้งหมดสาํหรับรอบการแข่งขนั 

 

แนวทางการกําหนดเวลาท่ีใช้ต่อหลุม ดังนี ้

กลุ่ม 4 คน: พาร์ 3 – 13 นาที   พาร์ 4 - 16 นาที   พาร์ 5 - 19 นาที    

กลุ่ม 3 คน: พาร์ 3 - 11 นาที   พาร์ 4 - 14 นาที   พาร์ 5 - 17 นาที    

กลุ่ม 2 คน: พาร์ 3 - 9 นาที   พาร์ 4 - 12 นาที   พาร์ 5 - 14 นาที    

หมายเหตุ: บวกเวลาเพิ่มไดส้าํหรับหลมุท่ีมีความยากหรือมีส่ิงท่ีทาํใหก้ารเล่นล่าชา้ นอกจากน้ีเวลาในการเดิน

จากกรีนไปยงัแท่นทีอาจนาํมาเพิ่มในเวลาท่ีกาํหนดได ้

 

แนวทางการกําหนดเวลาท่ีใช้ต่อรอบ ดังนี้ 

กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชัว่โมง 

กลุ่ม 3 คน: 4:12 - 4:35 ชัว่โมง 

กลุ่ม 2 คน: 3:32 - 3:45 ชัว่โมง 

 

2. ออกนอกตําแหน่ง                                                                                                                                                                                        

ถา้กลุ่มแรก หรือกลุ่มแรกหลงัสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่ออกนอกตาํแหน่ง กลุ่มใดต่อมา

จะถือวา่ออกนอกตาํแหน่งถา้ช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกบักลุ่มหนา้มากกวา่ช่วงห่างเวลาตอนเร่ิมตน้เล่น 

และเวลารวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาท่ีกาํหนดสาํหรับหลุมท่ีเล่นจบ 

 

3. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา 

• กลุ่มท่ีออกนอกตาํแหน่ง ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด จะมีการเขา้ตรวจสอบเวลาทนัที และจะมีการแจง้จากเจา้หนา้ท่ี 

ควบคุมเวลา 

• ถา้ช่วงห่างระหว่างกลุ่มกบักลุ่มหนา้มีความห่างมาก เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาอาจเขา้จบัเวลากลุ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการ

ตรวจสอบเวลาก่อน 



• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทัง่เขา้ตาํแหน่ง หรืออยูภ่ายในเวลาท่ีกาํหนด 

• ในรอบการเล่น กลุ่มท่ีกลบัเขา้ตาํแหน่งหลงัจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตาํแหน่งซํ้าอีก จะมีการ

จบัเวลาแทนท่ีการตรวจสอบเวลา 

• ถา้กลุ่มเสียเวลาเพิ่มขึ้น หรือเวลาไม่ดีขึ้นหลงัจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ล่นในกลุ่มตอ้งเล่นหลุม

ต่อๆไปทุกหลุม โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด เพื่อหลีกเล่ียงการถูกจบัเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลา หากพบวา่ ผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน หรือสามคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื่อทาํให้

เวลาของกลุ่มดีขึ้น อาจมีการจบัเวลาผูเ้ล่นนั้น ในขณะท่ีผูเ้ล่นอ่ืนยงัคงเป็นการตรวจสอบเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการสโตรค จาํนวน 2 คร้ัง ท่ีแต่ละคร้ังเกิน

เวลาท่ีอนุญาต คือ 40 วินาที หรือ 50 วินาที แต่ยงัอยูภ่ายใน 10% ท่ีอนุญาตเพิ่ม เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะแจง้

ใหท้ราบวา่ จะเปล่ียนจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจบัเวลา 

• ถา้ผูเ้ล่นคนเดียวหรือผูเ้ล่นทั้งกลุ่มถูกเปล่ียนจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจบัเวลา จะไดรั้บการแจง้จาก

เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา 

• ในทุกกรณี เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะมีการแจง้ผูเ้ลน่ทุกคนในกลุ่มก่อนทาํการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา 

แต่ไม่ตอ้งแจง้เม่ือมีการหยดุตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลา 

• เม่ือมีการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลากลุ่ม หรือผูเ้ล่นคนใด เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะพยายามแจง้กลุ่มท่ี

ตามมาใหท้ราบวา่มีการจบัเวลากลุม่ดา้นหนา้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัวา่จะตอ้งปฏิบติั ผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้งรู้

ตาํแหน่งของกลุ่มตนเองท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มหนา้ กลุ่มท่ีไดรั้บการแจง้แลว้ แต่ไม่สามารถรักษาตาํแหน่งจะถูก

ตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาค่อนขา้งแน่นอน 

• การจบัเวลาจะมีการบนัทึกจาํนวนคร้ังการถูกจบัเวลา ในขณะท่ีการตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบนัทึก 

 

4. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล                                                                                                                                                         

การตรวจสอบเวลาหรือการจบัเวลารายบุคคล จะทาํโดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา กบัผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน                    

สามคน หรือทุกคนในกลุ่ม 

• สาํหรับการเล่นจากแท่นที จะใหเ้วลาท่ีเหมาะสมเพียงพอเพ่ือใหผู้เ้ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลงัจากนั้น 

 นบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา 

• การเล่นก่อนถึงกรีน จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ล่นใชเ้วลาท่ีเหมาะสมเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง  

กา้วนบัคาํนวณระยะ หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา ถา้มีการรบกวนจากผูเ้ล่นอ่ืน แคดด้ี หรือส่ิง

กระทบภายนอกระหวา่งการเตรียมความพร้อมในการสโตรคของผูเ้ล่น จะมีการหยดุนาฬิกาจบัเวลาไวแ้ละจะ

ไม่เร่ิมเวลาใหม่จนกวา่ผูเ้ล่นไดเ้ขา้เตรียมพร้อม จนถึงจุดท่ีถูกรบกวนคร้ังก่อน 

• สาํหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรีน จะใหเ้วลาผูเ้ล่นท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพ่ือเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคล่ือน 

 ยา้ยลูสอิมเพดิเมน้ทท่ี์อยูบ่นกรีน เร่ิมดูเส้นทางเล่น หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา 

• บนกรีนจะเร่ิมเวลาหลงัจากผูเ้ล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยท่ีผูเ้ล่นคนอ่ืนไดม้าร์คและหยบิลูกขึ้น 

แลว้ และผูเ้ล่นไดรั้บเวลาท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพื่อมาอยูใ่นตาํแหน่งท่ีพร้อมสาํหรับการพตัต ์หลงัจากนั้นเร่ิม

นบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา อย่างไรก็ตาม ในการพตัตร์ะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเร่ิมนบัในทนัทีท่ีผูเ้ล่นวาง

ลูกกลบัท่ีเดิมและยนืขึ้น(หรือ ไดใ้ชเ้วลาท่ีเหมาะสมเพียงพอ) เพื่อวางลูกของตนเอง หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 



วินาที และเร่ิมเวลา  

หมายเหตุ เวลาท่ีใชใ้นการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสียหายต่างๆ และการเคล่ือนยา้ยลูสอิมเพดิเมน้ท ์จะไม่

นบัเป็นเวลาในการทาํสโตรค 

• การขยายเวลา: มีโอกาสใชเ้พียงคร้ังเดียวในแต่ละรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ  

40 วินาที โดยจะตอ้งร้องขอก่อนเวลาท่ีกาํหนดในการทาํสโตรคหมดลง 

เวลาเพยีงพอ หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายงัลูกของตนเองหรือแท่นที ดงันั้นหากผูเ้ล่นเดินทาง

เร็วก็จะมีเวลาเตรียมตวัมากขึ้น ในขณะท่ีผูเ้ล่นท่ีเดินทางชา้ เวลาเตรียมตวัอาจนอ้ยลงไป เพราะนาฬิกาจบั

เวลาอาจมีการเร่ิมเวลาไปแลว้ 

 

5. โทษเล่นเกนิเวลา (Monitoring Penalty) และ การเล่นเกนิเวลา (Bad Time) 

เวลาท่ีอนุญาต สาํหรับแต่ละสโตรค 

• เวลาท่ีอนุญาตสาํหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นลาํดบัท่ีหน่ึงท่ีเล่นบนแทน่ที พาร์ 3, 

เล่นลูกอะโพรชไปท่ีกรีน หรือ ชิพ หรือ พตัต ์จะมีเวลาเพิ่ม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็น 50 วินาที) 

• เวลาท่ีเกินไปแต่อยูภ่ายใน 10% ของเวลาท่ีอนุญาต จะไมถื่อวา่เกินเวลา เวลาท่ีอนุญาตเพิ่มขึ้น 10% 

หมายถึง 44 วินาที สาํหรับการเล่น 40 วินาที หรือ 55 วินาที สาํหรับการเล่น 50 วินาที  

โทษตรวจสอบเวลา (Monitoring Penalty) ได้แก่  

5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง ท่ีถูกพบโดยผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาอยา่ง

เป็นทางการ ใชเ้วลามากกว่า 85 วินาที สําหรับผูเ้ล่นลาํดบัแรก หรือ 70 วินาที สําหรับผูเ้ล่นลาํดบัอ่ืน ไม่

คาํนึงถึงว่ากลุ่มนั้นจะอยูใ่นตาํแหน่งหรือไม่ จะถือว่า มีโทษตรวจสอบเวลา หากเวลานั้นกลุ่มออกนอกตาํแหน่ง 

จะมีการตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจบัเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนนั้น ผูเ้ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตามตาราง ข. 

และ ค. แต่จะไม่มีการปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

โทษการเล่นเกินเวลา (Bad Time) ได้แก่ 

5.2 ผูเ้ล่นคนใดมีบนัทึกการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั ครบ 3 คร้ัง จากการใชเ้วลาแต่ละ      

สโตรคเกินเวลาท่ีกาํหนด คือเกิน 40 หรือเกิน 50 วินาที แต่อยูภ่ายใน 10% ท่ีอนุญาตเพ่ิม จะถือว่า เล่นเกินเวลา 

5.3 ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาท่ีกาํหนด จะ 

 ถือว่า เล่นเกินเวลา และจะเปล่ียนเป็นจบัเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป 

5.4  ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาท่ีกาํหนด จะถือว่า 

 เล่นเกินเวลา 

หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดกต็าม จะมีผลต่อเน่ืองจนจบการแข่งขนั 

การแจ้งผู้เล่นเร่ืองโทษตรวจสอบเวลา (Monitoring Penalty) หรือ การเล่นเกนิเวลา (Bad Time) 

นอกจากการเล่นบนกรีน ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วท่ีสุดท่ีสามารถทาํได ้ว่าผูเ้ล่น

ไดรั้บโทษตรวจสอบเวลา หรือ เล่นเกินเวลา ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นว่าเขา้ใจเร่ือง

ขอ้กาํหนดเร่ืองการควบคุมเวลาการเล่นหรือไม่ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าผูเ้ล่นจะระวงัการเล่นเกินเวลาในคร้ังต่อไปซ่ึงจะ



มีการปรับโทษ 1 สโตรคมาบงัคบัใช ้ หากโทษตรวจสอบเวลา หรือ การเล่นเกินเวลา เกิดจากการเล่นลูกพตัต ์

หรือ ลูกชิพส้ันๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะท่ีเดินทางไปแท่นทีหลุมถดัไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้งรับโทษของการเล่นเกิน

เวลาคร้ังท่ี 2 หากไม่มีการแจง้คร้ังท่ี 1มาก่อน 

การอุทธรณ์ โทษตรวจสอบเวลา หรือ เล่นเกนิเวลา 

ผูเ้ล่นมีเวลา 30 นาทีหลงัเลน่จบรอบท่ีจะอุทธรณ์เร่ือง โทษตรวจสอบเวลา หรือ การเล่นเกินเวลา ใดๆท่ี

ไดรั้บในระหวา่งรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้

บันทึกล่าสุดของผู้เล่นท่ีถูกจับเวลาและมีโทษปรับ 

รายช่ือผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการถูกจบัเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูไดท่ี้สํานกังานจดัการแข่งขนั และจะมีการติด

ประกาศท่ีบอร์ดประกาศอยา่งเป็นทางการ ณ สนามแข่งขนันั้นๆ ผูเ้ล่นตอ้งแน่ใจว่า ไดรั้บทราบถึงสถานะล่าสุด

ของตนเอง  

6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน 

ก.  โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกนิเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกนั 

โทษปรับสโตรค จะใชบ้งัคบักบัผูเ้ล่นคนเดิมท่ีเล่นเกินเวลา 2 คร้ัง หรือมากกวา่ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรือ 5.4 

ดา้นบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หริอ จบัเวลา ในระหว่างการแข่งขนัรายการเดียวกนั รวมถึงมีโทษปรับ

เงินดว้ยในเวลาเดียวกนั 

  

ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกนั 

จํานวนคร้ังการเล่นเกินเวลา โทษปรับ (สโตรค) โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 (เตือน) 0 

คร้ังท่ี 2 1 2,000 

คร้ังท่ี 3 2 4,000 

คร้ังท่ี 4 ตัดสิทธ์ิแข่งขัน 8,000 

 

หมายเหตุ: ผูเ้ล่นท่ีถูกปรับจากการฝ่าฝืน คร้ังท่ี 2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ่ม 

ตามตาราง ข. และ ค. ดา้นล่างอีก แต่จะนบัจาํนวนคร้ังการถูกจบัเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการ

บนัทึกไวต้ลอดรอบปีการแข่งขนั 

 

ข. โทษปรับเงินสําหรับโทษตรวจสอบเวลา  และ/ หรือการเล่นเกนิเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจาํนวน 2,000 บาท เม่ือมีบนัทึกการเล่นเกินเวลาจากการตรวจสอบเวลา และ/หรือ 

เกินเวลาจากการจบัเวลา ครบ 2 คร้ัง ตามตาราง 5.1, 5.2, 5.3 หรือ 5.4 ดา้นบนในรอบปีการแข่งขนั โทษ

ปรับน้ีจะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ีผูเ้ล่นมีโทษตรวจสอบเวลา และ/หรือ การเล่นเกินเวลา 

 

 

 



ข. โทษปรับเงิน สําหรับโทษตรวจสอบเวลา และ/ หรือการเล่นเกินเวลาในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังโทษตรวจสอบเวลา 

 และ/หรือ การเล่นเกินเวลา 

โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 

คร้ังท่ี 2 2,000 

คร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังท่ีผ่านมาของการเล่นเกินเวลา 

 

ค. โทษปรับสําหรับจํานวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

ตามตารางน้ี จะเป็นโทษปรับเงินจากบนัทึกจาํนวนคร้ังการจบัเวลาอยา่งเป็นทางการ ไม่รวมถึงบนัทึกการ

ตรวจสอบเวลา ถา้ถกูจบัเวลา 5 คร้ังในระหวา่งปี ผูเ้ล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / ถา้ผูเ้ล่นถูกจบัเวลา 7 คร้ังจะ

มีค่าปรับ 4,000 บาท / 9 คร้ัง จะมีค่าปรับ 6,000 บาท / 11 คร้ัง จะมีค่าปรับ 8,000 บาท / 13 คร้ัง จะมี

ค่าปรับ 10,000 บาท / 15 คร้ัง จะมีค่าปรับ 12,000 บาท หลงัจากนั้น จะมีโทษปรับเงิน 2,000 บาท มากกวา่

ค่าปรับของคร้ังท่ีผา่นมา ของแต่ละคร้ังของบนัทึกการจบัเวลาท่ีเพิ่มขึ้น  

 

ค. โทษปรับเงินสําหรับจํานวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังของการจับเวลา โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 - 4 0 

คร้ังท่ี 5 2,000 

คร้ังท่ี 7 4,000 

คร้ังท่ี 9 6,000 

คร้ังท่ี 11 8,000 

คร้ังท่ี 13 10,000 

คร้ังท่ี 15 12,000 

ตั้งแต่ 16 คร้ังขึ้นไป 2,000 มากกวา่ค่าปรับคร้ังท่ีผ่านมา ของแต่ละคร้ังท่ีเพิ่ม 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูเ้ล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเล่นเกินเวลาท่ีกาํหนดในปีท่ีผา่นมาตามตาราง ก.ข. 

หรือ ค. ดา้นบน หากยงัมีการฝ่าฝืนในลกัษณะเดิมอีกในปีต่อมา โทษปรับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า 

2. ผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 คร้ังในปีเดียวกนั ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหวัหนา้ผูต้ดัสิน 

 

 

 

 

 



7. การใช้เวลาเล่นให้น้อยท่ีสุด 

ส่ิงท่ีผู้เล่นสามารถช่วยได้ 

• รู้ตาํแหน่งของกลุ่มตนเอง กบั ตาํแหน่งของผูเ้ล่นในกลุ่มดา้นหนา้ 

• ถา้รู้สึกวา่กลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ใหแ้จง้ขอความร่วมมือผูเ้ล่นคนอ่ืนในกลุ่ม 

• ถา้กลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ใหพ้ยายามเล่นเร็วขึ้นเพื่อใหท้นักลุ่มหนา้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

• ถา้ไดรั้บแจง้วา่มีการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ ใหเ้ล่นให้เร็วขึ้นทนัที 

• เล่นลูกสาํรองเม่ือลูกเดิมอาจหายนอกพื้นท่ีปรับโทษ หรือ อาจโอบี 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงคาํนวณระยะ 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม 

• ดูเส้นทางเล่นบนกรีน ในขณะท่ีผูเ้ล่นคนอ่ืนกาํลงัดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่

รบกวน) 

• ไม่ตอ้งห่วงถึงกลุ่มท่ีอยูด่า้นหลงั เป็นความรับผิดชอบของผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาท่ีจะดูแลกลุ่มท่ี

อยูด่า้นหลงั 

40 วินาทีเป็นเวลาท่ีนานในการตลีูก 1 คร้ัง ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงลาํดับการเล่นของตนเอง ผู้เล่น

จะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอีกต่อไป 
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