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The Rules of Golf have existed for over 270 years. 
Consistently evolving the Rules is a central tenet of 
golf, but this current iteration is a significant and 
laudable change, one that aspires to make the game 
more inclusive, approachable and welcoming to all.

timeless
Golf is a game that requires a certain mindset. A game 
in which precision is met with reward. The Rules of Golf 
reflect this mindset – a set of precise standards to which 
every golfer holds themselves accountable. A code of 
honour and integrity, they are meant to be easily accessible 
so each golfer can be their own Rules authority.

Precision
The Rules of Golf have existed for over 270 years. 
Consistently evolving the Rules is a central tenet of 
golf, but this current iteration is a significant and 
laudable change, one that aspires to make the game 
more inclusive, approachable and welcoming to all.

timeless
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Golfers of all abilities are universally passionate 
about the game. The continuous efforts to enhance 
the Rules of Golf reflect and embrace that passion 
among all golfers who play, in every corner of the world.

Passion
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The evolving modernization of the Rules of Golf is the 
byproduct of listening to the voices of those who play 
the game. As a singular set of Rules, they embody and 
reinforce the special connections that exist among the golf 
community as a whole.

Connection
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Golf ’s greatest traditions will always reign, and the Rules 
will always evolve. Modernizing the Rules is integral to 
leading the game of golf into the future.

Evolution
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A game universally beloved for its elegance and splendour, 
golf will always be a game of honour. Alongside The R&A 
and USGA, Rolex is proud to be a part of, and stand 
behind, golf ’s rules and all that they represent for the 
future of the game, and those who love and play it.

forever golf
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 สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ เปนสมาชิกของ อาร แอนด เอ และเปนผูดูแลกฎ

ขอบังคับ รวมถึงสถานภาพนักกอลฟสมัครเลนในประเทศไทย และไดรับการรับรองการแปลกฎ

ขอบังคับเปนฉบับภาษาไทย 

 หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคใหนักกอลฟทุกระดับความสามารถนำไปใชเพื่อพัฒนากีฬา

กอลฟท่ีตองเลนรวมกันดวยจริยธรรม ความซื่อตรง และมีมารยาทตามแนวทางของกฎขอบังคบั

เชนเดียวกับนักกอลฟท่ัวโลก 

 สมาคมฯ ไดเผยแพรกฎกอลฟใหนักกอลฟแขงขันดวยการจัดทำสื่อเปนภาษาไทย 

รวมถึงการพัฒนากฎกอลฟใหสมาชิก บุคคลทั่วไป และผูตัดสิน ไดรูและเขาใจกฎเพื่อใชในการ

เลนตามมาตรฐานสากล  

 หวังเปนอยางยิ่งวานักกอลฟจะเลนกอลฟดวยความสุขภายใตกฎขอบังคับเดียวกัน 

 

 

นายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท 

นายกสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ - นายกสมาคมฯ       
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หนังสือกฎขอบังคับเริ่มใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคมป พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค

เพ่ือคณะกรรมการจัดการแขงขัน คณะกรรมการดูแลสนาม ผูตัดสิน และนักกอลฟทุกระดับ ได

ใชรวมกันเชนเดียวกับท่ีใชเลนท่ัวโลก 

สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ (สกท.) ไดแปลและจัดทำเปนภาษาไทย กฎได

เพ่ิมจำนวนขอหลักจากเดิม 24 ขอ เปน 25 ขอซึ่งไดเพ่ิมการปรับเปลี่ยนกฎบางขอเพ่ือใหผูเลน

มีความบกพรองดานกายภาพหรือสติปญญา สามารถเลนกับผูเลนที่ไมมีความบกพรอง ผูเลนท่ี

มีความบกพรองแบบเดียวกัน หรือมีความบกพรองแตกตางกันอยางเปนธรรม 

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญกฎขอบังคับรายนามขางลางไดรวมจัดทำคำแปลและเรียบ

เรียงหนังสือกฎเปนฉบับภาษาไทยน้ี 

1. นายวิชิต บัณฑุวงศ   อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

2. นายจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ สมาคมกีฬากอลฟอาชีพแหงประเทศไทย 

3. นายวิฑูรย ธีรสมบูรณ  อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

4. นายสุวิทย จันทศรีสวัสดิ์  อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

5. นายจิระศักดิ์ ทัศณรงค  อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

6. นายภราดา ชุมสาย ณ อยุธยา อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

7. นางพัชรินทร ชุมสาย ณ อยุธยา อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

 

นายสิทธิพร โรจนศิริ 

กรรมการกฎขอบังคับ   

 

 

คำกลาวนำ             
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การเปลีย่นแปลงหลักในกฎขอบังคับป ค.ศ. 2023 

 

เฉพาะกฎ 

กฎขอ 1.3c(4)  การใชการปรับโทษในการละเมิดกฎหลายอยางในกฎหลายขอ 

ไดมีการแกไขกฎขอนี้เพื่อกำหนดวาการละเมิดที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกันหรือไม ไมเปน

สวนในการนำมาใชตอไป หมายถึงจะวามีอยูสองสามกรณีท่ีนำการปรับโทษหลายอยางมาใช 

กฎขอ 3.3b(4)  ผูเลนที่ไมตองรับผิดชอบในการแสดงแฮนดิแคปบนสกอรการด หรือใน

การบวกสกอร 

ไดแกไขกฎขอนี้เพื ่อใหผู เลนไมจําเปนตองแสดงแฮนดิแคปบนสกอรการดของเขาอีกตอไป 

คณะกรรมการรับผิดชอบในการคํานวณแฮนดิแคปสโตรคของผูเลนสำหรับการแขงขัน และใช

ในการคํานวณเนทสกอรของผูเลน 

กฎขอที่ 4.1a(2)  การใช การซอม หรือการนำมาแทนไมกอลฟที่เสียหายระหวางรอบ 

ไดแกไขกฎขอน้ีเพ่ืออนุญาตใหผูเลนนำไมกอลฟมาแทนท่ีไมกอลฟท่ีเสียหายได หากไมกอลฟน้ัน

ไมไดรับความเสียหายจากการใชในทางท่ีผิด 

กฎขอ 6.3b(3)  การแทนที่ดวยลูกอื่นขณะกำลังเลนในหลุม  

การปรับโทษในกฎขอน้ีสำหรับการเลนลูกนำมาแทนอยางไมถูกตอง ลดจากการปรับโทษท่ัวไป

เปนหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

กฎขอ 9.3  ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ 

ขอยกเวน 2 ใหมกำหนดวาตองนำลูกกลับมาวาง ถาลูกเคลื ่อนที ่ไปยังพื้นที ่อื ่นของสนาม

หลังจากดรอป วาง หรือนำกลับมาวางแลว นอกจากน้ียังใชกับลูกท่ีไปหยุดอยูนอกเขตสนาม 
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กฎขอ 10.2b  ความชวยเหลืออื่น 

ไดเขียนกฎขอ 10.2b ขึ้นใหมเพื่อความชดัเจน และเพื่อรวมหลักการสําคัญของความชัดเจนท่ี

ประกาศในเดือนเมษายน 2019 และเพ่ือสนับสนุนกฎป ค.ศ. 2019  

ไดแกไขกฎขอ 10.2b(1) และ (2) เพ่ือไมอนุญาตใหท้ังแคดด้ี หรือไมใหบุคคลอ่ืนวางวัตถุลงไป 

เพื่อชวยเหลือผูเลนเรื่องเสนทางเลน หรือขอมูลทิศทางอื่น (เชน เมื่อผูเลนไมสามารถมองเห็น

คันธง) และผูเลนไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษโดยเคลื่อนยายวัตถุน้ันออกไปกอนทำสโตรค 

กฎขอ 11.1b  ลูกอยู ในการเคลื ่อนที่บังเอิญไปโดนบุคคล หรือสิ ่งกระทบภายนอก: 

แหลงที่ตองเลนลูก 

ไดเขียนกฎขอ 11.1b ข้ึนใหมเพ่ือความชัดเจน  

ไดแกไขกฎขอ 11.1b(2) เพ่ือกำหนดวาถาลูกท่ีเลนบนกรีนไปโดนแมลง โดนผูเลน หรือโดนไม

กอลฟท่ีใชทําสโตรค ใหเลนลูกตามสภาพท่ีอยู - ไมเลนสโตรคน้ันใหม 

กฎขอ 21.1c  การปรับโทษในสเตเบ้ิลฟอรด  

ไดแกไขกฎขอน้ี เพ่ือกำหนดการปรับโทษท่ีเกี่ยวของกับไมกอลฟ เวลาเริ่มตนเลน และการลาชา

ที่ไมสมเหตุผลจะนําไปใชในหลุมนั้นในทางเดียวกับการเลนในสโตรคเพลยปกติ มีการแกไข

เชนเดียวกันในกฎขอ 21.3c (การปรับโทษในพาร/โบกี้) 

กฎขอ 25  การปรับเปลี่ยนสําหรับผูเลนที่มีความบกพรอง  

การแนะนํากฎขอ 25 ใหม หมายความวาการแกไขที่กำหนดไวในกฎขอนี้ใชกับการแขงขัน

ท้ังหมด รวมถึงการใชในทุกประเภทการเลน 

 

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป 

ข้ันตอนการผอนปรนบนเสนดานหลัง 

ไดแกไขข้ันตอนการผอนปรนบนเสนดานหลังเพ่ือใหผูเลนจำเปนตองดรอปบนเสน จุดบนเสนท่ี

ลูกสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอปลงไป ทำใหเกิดเปนพ้ืนท่ีผอนปรนหน่ึงชวงไมกอลฟในทิศทางใด
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จากจุดนั ้น การแกไขน้ีสะทอนใหเห็นถึงการเปลี ่ยนแปลงในกฎขอ 14.3b(3), 16.1c(2), 

17.1d(2), 19.2b และ 19.3 และนิยามศัพทของพ้ืนท่ีผอนปรน 

 

ทำอยางไรตอเม่ือตองเลนสโตรคใหม  

ไดแกไขกฎหลายขอท่ีใชวลี "ไมนับสโตรค" (เชน กฎขอ 11.1b) เพ่ือใหการไมไปเลนสโตรคใหม

เมื่อตองทําเชนน้ัน ขณะท่ียังคงเปนการละเมิดกฎท่ีเกี่ยวของ ไมนำไปสูความเปนไปไดในการตัด

สิทธ์ิอีกตอไป 
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การใชหนังสือกฎขอบังคับ 

กฎขอบังคับกีฬากอลฟตั้งใจครอบคลุมและใหคำตอบกับปญหา และประเด็นที่เกิดขึ้นในการ

เลนกอลฟโดยผูเลนท่ีมีความสามารถตางกันท่ีเลนในสนามกอลฟท่ัวโลก 

กฎขอบังคับในหนังสือน้ีสำหรับผูบริหารการแขงขัน และผูตองการตอบคำถามท่ีอาจเกิดข้ึนใน

การเลนกอลฟ 

เมื่อมองหาคำตอบเพ่ือตอบคำถาม หรือแกปญหาในประเด็นเกี่ยวกับกฎในสนาม สารบญั (อยูท่ี

ดานหนาของหนังสือ) เปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนเพ่ือชวยใหหากฎท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ

น้ันได 

อินเด็กซ (“Index” ที่อยูดานหลังของหนังสือ) สามารถระบุกฎที่เกี่ยวของกับสถานการณน้ัน

อยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน: 

• ถาผูเลนบังเอิญทำลูกของเขาเคลื ่อนท่ีบนกรีน ใหระบุคำสำคัญ เชน "ลูกเคลื่อนที่" และ 

"กรีน" ในอินเด็กซ 

• กฎที่เกี่ยวของ (กฎขอ 9.4 และกฎขอ 13.1d) สามารถดูไดจากหัวขอ "ลูกเคลื่อนที่" และ 

"กรีน" ในสารบัญ 

• การอานกฎเหลาน้ีจะเปนการยืนยันคำตอบท่ีถูกตอง 

นอกจากการใชสารบัญและอินเด็กซในกฎกอลฟแลว เรื่องตอไปน้ีจะชวยการใชหนังสือกฎฉบับ

น้ีไดอยางมีประสิทธิภาพและแมนยำ คือ: 

 

รูนิยามศัพท 

มีนิยามศัพทท่ีกำหนดไวมากกวา 70 คำ (เชน สภาพสนามผิดปกติ พ้ืนท่ีท่ัวไป ฯลฯ) มีรูปแบบ

ท่ีเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีกฎเขียนไว มีความรูเปนอยางดีในเรื่องนิยามศัพทท่ีกำหนดไว (ซึ่งเปนตัว

เอียงตลอดทั้งเลม และอยูใกลกับสวนหลังหนังสือเลมนี้) มีความสำคัญอยางยิ่งตอการใชกฎท่ี

ถูกตอง 
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ความเปนจริงในกรณีน้ัน 

การตอบคำถามใดเกี ่ยวกับกฎ ตองพิจารณาจากความจริงของกรณีนั้น และมีรายละเอียด

บางอยางท่ีควรระบุได: 

• รูปแบบการเลน (เปนแมทชเพลย หรือสโตรคเพลย ซิงเกิ้ล โฟรซัมส โฟรบอล ฯลฯ) 

• ใครเกี่ยวของ (เปนผูเลน พารทเนอร หรือแคดด้ี คูแขง หรือแคดดี้ของเขา หรือสิ่งกระทบ

ภายนอก) 

• พ้ืนท่ีใดของสนามท่ีเกิดเหตุการณข้ึน (อยูในพ้ืนท่ีต้ังที ในบังเกอร ในพ้ืนท่ีปรับโทษ บนกรีน 

ฯลฯ) 

• ความเปนจริงท่ีเกิดอะไรข้ึน 

• ความต้ังใจของผูเลนคืออะไร (ผูเลนกำลังทำอะไร และเขาตองการทำอะไร) 

• ชวงเวลาของเหตุการณ (ผูเลนยังคงอยูในสนามหรือไม ผูเลนไดสงสกอรการดของเขาคืนแลว

ยัง หรือการแขงขันไดปดลงแลวยัง ฯลฯ ) 

 

อางอิงกับหนังสือ 

ตามท่ีระบุไวขางตน การอางอิงกับหนังสือกฎควรใหคำตอบสำหรับคำถามสวนใหญท่ีเกิดข้ึนใน

สนาม แตเพ่ือชวยเหลือผูตัดสิน คณะกรรมการ และผูอ่ืนท่ีตองการรายละเอียดเพ่ิมมากกวาน้ี 

มีแนวทางท่ีเปนทางการซึ่งประกอบไปดวยความชัดเจนของกฎขอบังคับ และขั ้นตอนของ

คณะกรรมการพรอมกับขอแนะนำในการเลนท่ัวไป และในการแขงขัน 

 

 

 

 

 
 



 

กฬีากอลฟ การปฏบิตัขิองผูเลน     

และกฎขอบงัคบั 

กฎขอ 1 - 4 
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1.1   เกมของกีฬากอลฟ        

กอลฟเลนในรอบ 18 หลุม (หรือนอยกวา) ในสนามโดยการตีลูกหน่ึงลูกดวยไมกอลฟหน่ึงอัน 

เริ่มตนแตละหลุมดวยการสโตรคจากพ้ืนท่ีต้ังที และจบลงเมื่อลูกลงหลุมบนกรีนแลว (หรือเมื่อ

กฎบอกวาจบหลุมน้ันแลว)  

แตละสโตรค ผูเลน: 

• เลนตามสภาพสนามท่ีเขาไปพบ และ 

• เลนลูกตามสภาพท่ีอยู 

แตมีขอยกเวนเมื่อกฎอนุญาตใหผูเลนปรับเปลี่ยนสภาพในสนาม และกำหนดหรืออนุญาตให    

ผูเลนเลนลูกน้ันจากท่ีแตกตางไปจากสภาพท่ีลูกอยู 

 

1.2   มาตรฐานการปฏิบัติของผูเลน           

1.2a ความประพฤติที่คาดหวังกับผูเลนทั้งหมด 

คาดวาผูเลนทุกคนเลนดวยจิตสำนึกของกีฬากอลฟ โดย: 

• การกระทำดวยคุณธรรมและจริยธรรม - เชน ทำตามกฎขอบังคับ ใชการปรับโทษทั้งหมด 

และเลนดวยความซื่อตรงทุกเรื่อง 

เกมของกีฬากอลฟ การปฏิบัติของผูเลน 

และกฎขอบังคับ 

กฎขอ 

1 

 
วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอ 1 แนะนำหลักการสำคัญของเกมสำหรับผูเลน: 

• เลนตามสภาพสนามที่ผูเลนพบ และเลนลูกตามที่อยู 

• เลนตามกฎและใชจิตสำนึกของกีฬากอลฟ 

• ถาผูเลนละเมิดกฎ ผูเลนรับผิดชอบตอการปรับโทษกับตนเอง เพื่อไมใหผูเลน

ไดเปรียบตอคูแขงในแมทชเพลย หรือผูเลนอื่นในสโตรคเพลย 
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• แสดงการคำนึงถึงผูอ่ืน เชน การเลนโดยกาวเดินทันที ระวังความปลอดภัยของผูอ่ืน และไม

รบกวนสมาธิของผูเลนอ่ืน ถาผูเลนเลนลูกไปยังทิศทางท่ีอาจเปนอันตรายไปโดนผูใด เขาควร

ตะโกนเตือนทันที เชน การเตือนตามประเพณีใชคำวา “โฟร” 

• ดูแลรักษาสนามใหเรียบรอย เชน กลบรอยดิวอท เกลี่ยทรายในบังเกอร ซอมรอยลูก และไม

ทำสนามเสียหายโดยไมจำเปน 

ไมมีการปรับโทษที่ไมทำตามน้ี ยกเวนคณะกรรมการอาจตัดสิทธิ์ผูเลนที่ประพฤติผิดรายแรง 

ขัดแยงกับจิตสำนึกในเกมการเลน 

“ความประพฤติผิดรายแรง” เปนความประพฤติของผู เลนท่ีไดจัดแยกออกจากรายการท่ี

คาดหวังในกีฬากอลฟ ซึ่งสมควรกับโทษรุนแรงดวยการตัดสิทธ์ิ โดยสนับสนุนใหขจัดผูเลนท่ีมี

ความประพฤติรายแรงท่ีสุดออกจากการแขงขันน้ันถือวาเปนธรรมแลว   

การปรับโทษนอกจากการตัดสทิธ์ิ อาจนำมาใชกับผูเลนซึ่งประพฤติผิดท่ีครอบคลุมไวในขอพึง

ปฏิบัติตามกฎขอ 1.2b 

1.2b มาตรการดูแลความประพฤติ 

คณะกรรมการอาจกำหนดมาตรฐานความประพฤติของผูเลนเปนมาตรการดูแลความประพฤติ

ไวในกฎสนาม 

• มาตรการนั้นอาจรวมการปรับโทษสำหรับการทำผิดมาตรฐานความประพฤติในขอนั้น เชน 

หน่ึงสโตรคปรับโทษ หรือโทษปรับท่ัวไป 

• อีกท้ังคณะกรรมการอาจตัดสิทธ์ิผูเลนสำหรับความประพฤติผิดรายแรงท่ีไมทำตามมาตรฐาน

ของมาตรการน้ัน 

ดูขั ้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5I (การอธิบายมาตรฐานความประพฤติของผู เลนที ่อาจ

นำมาใช 

 

1.3   การเลนตามกฎขอบังคับ                         

1.3a ความหมายของ “กฎขอบังคับ” ขอกำหนดในการแขงขัน 

ขอความของ “กฎขอบังคับ” หมายถึง: 

• กฎขอ 1-25 และนิยามศัพทในกฎขอบังคับเหลาน้ี และ 

• “กฎสนาม” ใดท่ีคณะกรรมการนำมาใชสำหรับการแขงขัน หรือใชสำหรับสนาม 

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/committee-procedures/5h
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ผูเลนรับผิดชอบดวยตอการกระทำตาม“ขอกำหนดในการแขงขัน” ทั้งหมดท่ีคณะกรรมการ

นำมาใช (เชน การรับสมัคร รูปแบบ วันทำการแขงขัน จำนวนรอบ จำนวนและลำดับหลุมใน

รอบ) 

ดูขั ้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5C และหมวด 8 (กฎสนามและชุดเต็มของกฎสนามท่ี

อนุญาต) หมวด 5A (ขอกำหนดของการแขงขัน) 

1.3b การใชกฎขอบังคับ 

(1) ผูเลนรับผิดชอบในการใชกฎขอบังคับ ผูเลนรับผิดชอบในการใชกฎกับตนเอง: 

• คาดหวังใหผูเลนรูเมื่อทำผิดกฎ และมีความซื่อสัตยโดยใชการปรับโทษกับตนเอง 

» ถาผูเลนรูวาเขาทำผิดกฎท่ีเกี่ยวของกับการปรับโทษ  และจงใจละเลยการใชการปรับ

โทษ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ  

» ถาผูเลนสองคนหรือมากกวา จงใจตกลงกันเพื่อละเลยกฎหรือการปรับโทษ และคน

ใดในคนเหลานั้นเริ่มรอบ ผูเลนทุกคนมีโทษตัดสิทธ์ิ (แมวาผูเลนเหลานั้นยังไมได

กระทำตามขอตกลง) 

• เมื่อจำเปนตองชี้ขาดตอคำถามท่ีเกี่ยวของกับความจริง ผูเลนรับผิดชอบไมเพียงรูความ

จริงของเขา แตรวมถึงขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูอยางสมเหตุผล 

• ผูเลนอาจขอความชวยเหลือเรื่องกฎจากผูตัดสินหรือคณะกรรมการ แตถาไมมีความ

ชวยเหลือในเวลาที ่เหมาะสม ผูเลนตองเลนตอ และนำเรื ่องแจงกับผู ต ัดสินหรือ

คณะกรรมการเมื่อพรอม (ดูกฎขอ 20.1) 

(2) การยอมรับ “การตัดสินใจที่เหมาะสม” ของผูเลนในการกำหนดบริเวณเม่ือใชกฎ 

• กฎหลายขอที่กำหนดใหผูเลนหาจุด แสดงจุด เสน ขอบ พื้นท่ี หรือบริเวณอื่นตามกฎ 

เชน: 

» การประมาณท่ีลูกขามขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษครั้งสุดทาย 

» การประมาณหรือวัดในการดรอป หรือการวางลูกในการผอนปรน  

» การนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ไมวารูจุดหรือไม หรอืประมาณจุดน้ัน) 

» การกำหนดพ้ืนท่ีของสนามท่ีลูกอยู รวมถึงไมวาลูกอยูในสนามหรือไม หรือ 

» การกำหนดวาลูกสัมผัส หรืออยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ 

• การกำหนดบริเวณจำเปนตองทำทันที และทำดวยความรอบคอบ แตบอยครั ้งท่ีไม
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สามารถทำไดแมนยำ 

• ตราบใดท่ีผูเลนทำในสิ่งท่ีสามารถคาดหวังไดพอควรในการประมาณดวยความรอบคอบ

ตามสถานการณแลว การตัดสินใจของผูเลนเปนท่ียอมรับได แมแสดงใหเห็นภายหลังวา

การทำสโตรคหรือการกำหนดน้ันผิด โดยแสดงหลักฐานจากวิดีโอหรือจากขอมูลอ่ืน 

• ถาตอมาผูเลนรูการกำหนดผิดพลาด ตองแกไขใหถูกตองกอนทำสโตรค (ดูกฎขอ 14.5) 

1.3c การปรับโทษ 

(1) การกระทำที่นำไปสูการปรับโทษ ผูเลนใชการปรับโทษในการกระทำของตนอันมีผลจาก

การกระทำของผูเลนเอง หรือการกระทำของแคดด้ีของเขา (ดูกฎขอ 10.3c) 

ใชการปรับโทษดวยเมื่อ: 

• บุคคลอ่ืนกระทำการท่ีอาจละเมิดกฎใหผูเลนหรือแคดด้ี และบุคคลน้ันทำใหตามการขอ

ของผูเลน หรือทำใหโดยผูเลนอนุญาต หรือ 

• ผูเลนเห็นบุคคลอ่ืนกำลังกระทำกับลูก หรืออุปกรณของผูเลนท่ีเขารูวาอาจละเมิดกฎ ถา

ผูเลนหรือแคดด้ีไดรับผลจากกระทำ และไมทำตามข้ันตอนเพียงพอเพ่ือคัดคานหรือหยุด

สิ่งท่ีกำลังเกิดข้ึน 

(2) ระดับการปรับโทษ การปรับโทษมีความหมายเพื่อหักลางความไดเปรียบของผูเลน มีสาม

ระดับท่ีเปนหลักในการปรับโทษ: 

• หนึ่งสโตรคปรับโทษ ใชการปรับโทษน้ีตามกฎในทั้งแมทชเพลยและสโตรคเพลย ไมวา 

(a) ความไดเปรียบจากการทำผิดเล็กนอย หรือ (b) ผูเลนทำการผอนปรนตามการปรับ

โทษโดยการเลนลูกจากบางท่ีนอกจากท่ีลูกเดิมหยุดอยู  

• โทษปรับท่ัวไป (ปรับหลุมเปนแพในแมทชเพลย หรือปรับสองสโตรคในสโตรคเพลย) ใช

การปรับโทษน้ีในการทำผิดกฎเปนสวนมากกับความไดเปรียบท่ีมีความสำคัญมากกวาใช

การปรับโทษหน่ึงสโตรค 

• การตัดสิทธ์ิ ใชในทั้งแมทชเพลยและในสโตรคเพลย ผูเลนอาจมีโทษตัดสิทธ์ิจากการ

แขงขันสำหรับการกระทำบางอยาง หรือทำผิดกฎท่ีเกี่ยวของกับประพฤติผิดรายแรง (ดู

กฎขอ 1.2) หรือมีความไดเปรียบมากเกินกวาท่ีจะพิจารณาใหใชสกอรของผูเลนน้ันได 

(3) ไมใชดุลพินิจในการเพิ่มลดโทษปรับ ใชการปรับโทษเทาท่ีกำหนดไวในกฎเทาน้ัน: 

• ท้ังผูเลนหรือคณะกรรมการไมมีอำนาจใชการปรับโทษแตกตางไปจากน้ี และ 



34 

 

• อาจยืนการใชการปรับโทษผิด หรือการไมใชการปรับโทษไว ถาการแกไขใหถูกตองสาย

เกินไปเทาน้ัน (ดูกฎขอ 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d และ 20.2e) 

ในแมทชเพลย ผูเลนและคูแขงอาจตกลงกันใชวิธีการตัดสินในกรณีเกี่ยวกับกฎได ตราบ

เทาท่ีไมตกลงกันละเลยกฎขอใด หรือเขารูวาจะตองใชการปรับโทษ (ดูกฎขอ 20.1b(1)) 

(4) การใชการปรับโทษกับการละเมิดกฎหลายครั้ง ไมวาผูเลนมีโทษปรับหลายขอ หรือหลาย

ครั้งในกฎขอเดียวกัน ข้ึนอยูกับวามีเหตุการณแทรก และผูเลนทำสิ่งใดลงไปแลว 

 เพ่ือจุดประสงคในการใชกฎขอน้ี มีเหตุการณแทรกสองแบบ: 

• จบการสโตรค และ 

• การรู หรือรับรูเรื่องการละเมิดกฎ (รวมถึงเมื่อผูเลนรูวาเขาละเมิดกฎ เมื่อผูเลนไดรับการ

บอกลาวถึงการละเมิดกฎ หรือเมื่อผูเลนไมแนใจวาเขาละเมิดกฎหรือไม) 

นำการปรับโทษไปใชดังตอไปน้ี: 

• การปรับโทษเรื่องเดียวที่เปนการละเมิดหลายครั้งระหวางเหตุการณแทรก: ถาผูเลน

ละเมิดกฎหลายหลายขอ หรือละเมิดกฎขอเดียวกันหลายครั้งในระหวางเหตุการณแทรก     

ผูเลนมีโทษปรับเรื่องเดียว 

ถาละเมิดกฎหลายขอท่ีมีการปรับโทษแตกตางกัน ผูเลนมีโทษปรับในระดับท่ีสูงกวา 

• การปรับโทษหลายเรื่องกอนและหลังจากมีเหตุการณแทรก: ถาผูเลนละเมิดกฎขอใด 

แลวไปละเมิดกฎขอเดียวกัน หรือละเมิดกฎขออ่ืน หลังจากท่ีมีเหตุการณมาแทรก ผูเลน

มีโทษปรับหลายเรื่อง 

ขอยกเวน – ไมนำลูกที ่เคลื ่อนที่กลับมาวาง: ถาผู เลนจำเปนตองนำลูกท่ีเคลื ่อนท่ี

กลับมาวางตามกฎขอ 9.4 แตไมทำเชนนั้น และเลนจากที่ผิด เขามีโทษปรับทั่วไปตาม

กฎขอ 14.7a เทาน้ัน 

แตสโตรคปรับโทษใดที่ผูเลนไดรับสำหรับการทำการผอนปรนที่มีโทษปรับ (เชน การ

ปรับโทษหนึ่งสโตรคตามกฎขอ 17.1, 18.1 และ 19.2) ใชการปรับโทษนี้เพิ่มเขาไปใน

การปรับโทษอ่ืนใดเสมอ 
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2.1   ขอบเขตสนาม และโอบี          

กีฬากอลฟเลนในสนามท่ีขอบเขตถูกกำหนดโดยคณะกรรมการ พ้ืนท่ีไมอยูในสนามเปนโอบี 

 

2.2   พ้ืนท่ีของสนามท่ีกำหนด    

มีหาพ้ืนท่ีของสนาม 

2.2a พ้ืนท่ีท่ัวไป 

พ้ืนท่ีท่ัวไปครอบคลุมสนามท้ังหมด ยกเวนสี่พ้ืนท่ีเจาะจงของสนามท่ีอธิบายไวในกฎขอ 2.2b 

เรียกวา “พ้ืนท่ีท่ัวไป” เพราะวา: 

• ครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญของสนาม เพราะเปนท่ีท่ีผูเลนมักเลนลูกบอยท่ีสุด จนกระท่ังลูกน้ัน

ไปถึงกรีน 

• รวมถึงพื้นผิวทุกชนิด และสิ่งงอกเงย หรือวัตถุติดตรึงทุกชนิดทีพ่บในพื้นที่นั้น เชน แฟรเวย 

รัฟ และตนไม 

 

 

กฎขอ 

2 

 

สนาม 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 2 อธิบายสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีผูเลนทุกคนควรรูเกี่ยวกับสนาม: 

• กำหนดใหมีพ้ืนท่ีหาแหงในสนาม และ 

• กำหนดวัตถุและสภาพหลายอยางท่ีสามารถติดขัดกับการเลน 

สิ่งสำคัญคือรูพ้ืนท่ีของสนามท่ีลกูอยู และสถานะของวัตถุและสภาพท่ีติดขัดใด เพราะมี

ผลบอยคร้ังตอทางเลือกของผูเลนในการเลนลกูหรือในการผอนปรน 
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2.2b พ้ืนท่ีเจาะจงสี่แหง 

กฎบางขอใชเจาะจงกับพ้ืนท่ีของสนามสี่แหงท่ีไมใชพ้ืนท่ีท่ัวไป: 

• พ้ืนท่ีตั้งที ผูเลนตองใชเริ่มหลุมท่ีเขากำลังเลนอยู (กฎขอ 6.2) 

• พ้ืนท่ีปรับโทษทุกแหง (กฎขอ 17) 

• บังเกอรทุกแหง (กฎขอ 12) และ 

• กรีนของหลุมท่ีผูเลนน้ันกำลังเลนอยู (กฎขอ 13) 

2.2c การกำหนดพ้ืนท่ีของสนามท่ีลูกอยู 

พ้ืนท่ีของสนามท่ีลูกของผูเลนอยู มีผลกับกฎท่ีตองใชในการเลนลูกน้ัน หรือใชทำการผอนปรน 

ถือวาลูกกำลังอยูในพ้ืนท่ีของสนามแหงเดียวเทาน้ัน: 

• ถาสวนของลูกน้ันอยูในท้ังพ้ืนท่ีท่ัวไป และหน่ึงในพ้ืนท่ีของสนามท่ีเจาะจงสี่แหง ถือวาลูกน้ัน

อยูในพ้ืนท่ีของสนามท่ีเจาะจงน้ัน 

• ถาสวนของลูกนั้นอยูในพื้นท่ีของสนามที่เจาะจงสองแหง ถือวาลูกนั ้นกำลังอยูในพื้นท่ี

เจาะจงน้ันเปนท่ีแรกตามลำดับคือ พ้ืนท่ีปรับโทษ บังเกอร กรีน 

แผนภาพ 2.2: พ้ืนท่ีท่ีกำหนดของสนาม 

พ้ืนท่ีตั้งที 
พ้ืนท่ีปรับโทษ 
 

พ้ืนท่ีท่ัวไปครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของสนาม 
ยกเวนพ้ืนท่ีตอไปน้ี: 

บังเกอร 
กรีน 
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2.3   วัตถุหรือสภาพท่ีสามารถติดขัดกับการเลน 

กฎบางขออาจใหผอนปรนฟรี (ผอนปรนไมมีการปรับโทษ) จากการติดขัดกับวัตถุ หรือสภาพ

บางอยางท่ีกำหนดไว เชน: 

• ลูสอิมเพดิเมนท (กฎขอ 15.1) 

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (กฎขอ 15.2) และ 

• สภาพสนามผิดปกติรวมถึง โพรงสัตว พ้ืนท่ีซอม สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได และน้ำช่ัวคราว 

(กฎขอ 16.1) 

แตไมมีการผอนปรนฟรีจากวัตถุเขต หรือจากวัตถุรวมท่ีติดขัดกับการเลน 

 

2.4   โซนหามเลน 

โซนหามเลนกำหนดเปนสวนหนึ่งของสภาพสนามผิดปกติ (กฎขอ 16.1f) หรือพื้นท่ีปรับโทษ    

(ดูกฎขอ 17.1e) ท่ีไมอนุญาตการเลน 

ผูเลนตองทำการผอนปรนเมื่อ:  

• ลูกของเขาอยูในโซนหามเลน หรือ 

• โซนหามเลนติดขัดกับพื้นที่ตั้งใจยืน หรือกับพื้นที่ตั้งใจสวิงของเขาในการเลนลูกที่อยู นอก

โซนหามเลน (ดูกฎขอ 16.1f และ 17.1e) 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5I(2) (มาตรการดูแลความประพฤตอิาจบอกใหผูเลนอยูนอก   

โซนหามเลนท้ังหมด) 
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3.1   สวนประกอบกลางของทุกการแขงขนั 

3.1a รูปแบบการเลน: แมทชเพลย หรือสโตรคเพลย 

(1)  แมทชเพลย หรือสโตรคเพลยปกติ เปนรูปแบบการเลนแตกตางกัน: 

• ในแมทชเพลย (ดูกฎขอ 3.2) ผูเลนและคูแขงแขงขันตอสูซึ่งกันและกันโดยขึ้นอยูกับ

จำนวนหลุมท่ี ชนะ แพ หรือเสมอ 

• รูปแบบการเลนปกติในสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 3.3) ผูเลนทั้งหมดตางแขงขันซึ่งกัน

ข้ึนอยูกับสกอรรวมน้ัน – คือการบวกจำนวนสโตรคของผูเลนแตละคน (รวมถึงสโตรค

ท่ีทำไดและสโตรคปรับโทษ) ในแตละหลุมในรอบท้ังหมด 

กฎสวนใหญใชในการเลนท้ังสองรปูแบบ แตกฎบางขอใชในแบบหน่ึงหรือแบบอ่ืนเทาน้ัน 

ดูข ั ้นตอนคณะกรรมการ หมวด 6C(11) (ขอพิจารณาสำหรับคณะกรรมการ ถา

ดำเนินการแขงขันรวมรูปแบบการเลนสองแบบในรอบเดียว)  

(2)   การเลนสโตรคเพลยรูปแบบอื่น กฎขอ 21 ครอบคลุมสโตรคเพลยในรูปแบบอื่น (สเต

เบ้ิลฟอรด สกอรสูงสุด และพาร/โบก้ี) ท่ีใชวิธีการคิดสกอรแตกตางกัน ใชกฎขอ 1-20 ใน

รูปแบบการเลนเหลาน้ี ตามท่ีปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 21 

 

การแขงขัน 
กฎขอ 

3 

 
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 3 ครอบคลมุสวนประกอบกลางสามประการเร่ืองการแขงขันกอลฟท้ังหมด: 

• การเลนท้ังแมทชเพลย หรือสโตรคเพลย 

• การเลนท้ังประเภทบุคคล หรือรวมกับพารทเนอรเปนสวนของฝาย และ 

• การทำสกอรท้ังดวยกรอสสกอร (ไมใชแฮนดิแคปสโตรค) หรือเนทสกอร (ใชแฮนดิ

แคปสโตรค) 
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3.1b ผูเลนแขงขันกันอยางไร: การเลนเปนบุคคล หรือมีพารทเนอร 

กีฬากอลฟเลนท้ังผูเลนท่ีเปนบุคคลแขงขันดวยตนเอง หรือดวยการมีพารทเนอรแขงขันรวมกัน

เปนฝาย 

แมวากฎขอ 1-20 และกฎขอ 25 เนนการเลนประเภทบุคคล ก็ยังคงใช:  

• ในการแขงขันรวมกับพารทเนอร (โฟรซัมส และโฟรบอล) ตามท่ีปรับเปลี่ยนในกฎขอ 22 

และ 23 และ 

• ในการแขงขันประเภททีม ตามท่ีปรับเปลี่ยนในกฎขอ 24 

3.1c ผูเลนสกอรอยางไร: กรอสสกอร หรือเนทสกอร 

(1) การแขงขนัสแครช ในการแขงขันสแครช: 

• “กรอสสกอร” ของผูเลนในหลุม หรือในรอบน้ัน คือจำนวนสโตรครวมท้ังหมดของเขา 

(รวมสโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษ) 

• ไมใชแฮนดิแคปของผูเลนน้ัน 

(2) การแขงขนัใชแฮนดิแคป ในการแขงขันใชแฮนดิแคป: 

• “เนทสกอร” ของผูเลนในหลุม หรือในรอบนั้นคือ กรอสสกอรท่ีมีการปรับโดยใชแฮนดิ

แคปสโตรคของผูเลน 

• เปนการทำเพ่ือใหผูเลนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน สามารถแขงขันรวมกันไดดวยความ

เปนธรรม 

 

3.2   แมทชเพลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของกฎ:  

แมทชเพลยมีกฎเฉพาะ (โดยเฉพาะเรื ่องการยอมให และการใหขอมูลเกี ่ยวกับ

จำนวนสโตรคท่ีทำได) เพราะผูเลนและคูแขง: 

• แขงขันซ่ึงกันและกันเพียงลำพังทุกหลุม 

• ตางฝายตางมองเห็นการเลนของกันและกัน และ  

• สามารถปกปองสิทธิ์ของตนเอง 
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3.2a ผลของหลุม และแมทช 

(1) การชนะในหลุม ผูเลนชนะในหลุมเมื่อ: 

• ผูเลนจบหลุมน้ันดวยจำนวนสโตรคนอยกวาคูแขง (รวมสโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษ)  

• คูแขงยอมใหหลุมน้ัน หรือ 

• คูแขงมีโทษปรับท่ัวไป (แพในหลุม) 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของคูแขงจำเปนตองจบหลุมเพ่ือเสมอ และบุคคลใดจงใจทำลูกน้ัน

เฉไปหรือหยุดลง ในขณะไมมโีอกาสอยางสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุมได (เชน เมื่อลูกไดกลิ้ง

ผานหลุมน้ัน และจะไมกลิ้งกลับมา) ผลของหลุมไดรับการตัดสินแลว และผูเลนชนะในหลุม

น้ัน (ดูขอยกเวนของกฎขอ 11.2a) 

(2) การเสมอในหลมุ หลมุเสมอกัน (รูจักกันวา“แบงครึ่ง”) เมื่อ: 

• ผูเลนและคูแขงจบหลุมดวยสกอรเทากัน (รวมสโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษ) หรือ 

• ผูเลนและคูแขงตกลงใหถือวาหลุมน้ันเสมอกัน (แตอนุญาตเชนน้ีหลังจากอยางนอยผูเลน

หน่ึงในหลายคนไดทำสโตรคเริ่มตนหลุมน้ันแลวเทาน้ัน) 

(3) การชนะในแมทช ผูเลนชนะแมทชเมื่อ: 

• ผูเลนน้ันนำคูแขงดวยจำนวนหลุมมากกวาหลุมท่ีเหลือใหเลน 

• คูแขงยอมใหแมทชน้ัน หรือ 

• คูแขงน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ 

(4) การขยายแมทชท่ีเสมอ ถาแมทชเสมอกันหลังจากจบหลุมสดุทาย: 

• แมทชนั้นมีการขยายออกไปหลุมตอหลุมจนกวามีผูชนะ ดูกฎขอ 5.1 (การขยายแมทช

เปนการตอเน่ืองในรอบเดียวกัน ไมใชรอบใหม) 

• เลนตามลำดับหลุมเดียวกันในรอบนั้น นอกจากคณะกรรมการจัดใหเลนตามลำดบัหลุม

ตางกัน 

แตอาจกลาวไวในขอกำหนดการแขงขันของแมทชนั ้นวาจะจบลงดวยการเสมอกัน

นอกเหนือจากการขยายออกไป 

(5) เมื่อผลสิ้นสุดลง ผลของแมทชนั้นสิ้นสุดลงในทางท่ีคณะกรรมการกำหนดไว (ซึ่งควรเขียน

ในขอกำหนดของการแขงขัน) เชน:  

• เมื่อบันทึกผลบนสกอรบอรดเปนทางการ หรือระบุผลในท่ีอ่ืน หรือ 
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• เมื่อรายงานผลไปยังบุคคลท่ีระบุโดยคณะกรรมการ 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(7) (คำแนะนำผลของแมทชเปนท่ีสิ้นสุดอยางไร) 

3.2b การยอม 

(1) ผูเลนอาจยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทช ผูเลนอาจยอมใหสโตรคตอไปแก

คูแขงในหลุมใด หรือในแมทชใด: 

• การยอมใหสโตรคตอไป อนุญาตใหเมื่อใดก็ไดกอนคูแขงทำสโตรคตอไป 

» คูแขงไดจบหลุมดวยสกอรรวมกับสโตรคที่ยอมให และอาจเคลื่อนยายลูกออกไปโดย

ใครก็ได 

» การยอมใหขณะลูกของคูแขงยังคงอยูในการเคลื่อนที่หลังจากสโตรคครั้งที่แลว ใช 

กับสโตรคตอไปของคูแขง นอกจากลูกน้ันลงหลุม (ในกรณีน้ีการยอมใหน้ันไมมีผล) 

» ผูเลนอาจยอมใหสโตรคตอไปแกคูแขงโดยการทำใหเฉไป หรือหยุดลูกของคูแขงท่ีอยู

ในการเคลื่อนท่ี ถาการทำเชนนั้นเพื่อยอมใหสโตรคตอไปอยางเจาะจงเทานั้น และ

ตอเมื่อลูกน้ันไมมีโอกาสเพียงพอท่ีลงหลุมได 

• การยอมใหหลุม อนุญาตใหเมื่อใดก็ไดกอนจบหลุมน้ัน (ดูกฎขอ 6.5) รวมถึงกอนผูเลนใด

เริ่มตนเลนหลุมน้ัน 

แตไมอนุญาตผูเลนและคูแขงตกลงยอมใหหลุมซึ่งกันและกันเพ่ือจุดประสงคใหแมทชน้ัน

สั้นลง ถาเขาทำโดยรูวาไมอนุญาต เขามีโทษตัดสิทธิ์ 

• การยอมใหแมทซ อนุญาตใหทำเมื่อใดก็ได กอนตัดสินผลของแมทชนั้น (ดูกฎ 3.2a(3) 

และ (4)) รวมถึงกอนผูเลนใดเริ่มแมทชน้ัน 

(2) ทำอยางไรในการยอมให ไดทำการยอมใหตอเมื่อไดสื่อสารอยางชัดเจนแลวเทาน้ัน: 

• สามารถทำไดทั้งดวยวาจา หรือการกระทำอยางชัดเจนที่แสดงวาผู เลนตั ้งใจยอมให 

สโตรค หรือยอมใหหลุมน้ัน หรือยอมใหแมทชน้ัน (เชน การทำทาทาง) 

• ถาคูแขงหยิบลูกของเขาขึ้นเปนการทำผิดกฎ มีเหตุพอเพียงดวยความเขาใจผิด ในการ

กลาวหรือการกระทำท่ีเปนการยอมใหสโตรคตอไป ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทช ไมมี

การปรับโทษ และตองนำลูกนั้นกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูตองประมาณ) (ดูกฎขอ 

14.2) 

การยอมใหเปนท่ีสิ้นสดุ และไมสามารถปฏเิสธหรือถอนได 

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-3#3-2a
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3.2c การใชแฮนดิแคปในแมทชท่ีใชแฮนดิแคป 

(1) การแจงแฮนดิแคป ผูเลนและคูแขงควรบอกแฮนดิแคปซึ่งกันและกันกอนแมทชน้ัน 

ถาผูเลนแจงแฮนดิแคปผิด ทั้งกอนหรือระหวางแมทช และไมแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง

กอนคูแขงทำสโตรคตอไปของเขา: 

• แจงแฮนดแิคปสูงเกินไป ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธิ์ ถาไปกระทบตอจำนวนสโตรคของผูเลน

ไดใหหรือไดรับ ถาไมมีผลกระทบ ไมมกีารปรับโทษ 

• แจงแฮนดิแคปต่ำเกินไป ไมมีการปรับโทษ และผูเลนนั้นตองใชแฮนดิแคปต่ำกวาตามท่ี

แจงมานำไปคำนวณจำนวนสโตรคท่ีไดใหหรือไดรับ  

(2) หลุมท่ีใชแฮนดิแคปสโตรค 

• ใหแฮนดแิคปสโตรคเปนหลุม และสกอรสุทธิต่ำกวาชนะหลุมน้ัน 

• ถาขยายแมทชที่เสมอกัน แฮนดิแคปสโตรคที่ไดใหเปนหลุมเดิมเชนเดียวกันในรอบน้ัน 

(นอกจากคณะกรรมการจัดแตกตางไปจากการทำเชนน้ัน) 

ผูเลนแตละคนรับผิดชอบที่ตองรูหลุมที่เขาไดใหหรือไดรับแฮนดิแคปสโตรค ตามสโตรคอิน

เด็กซท่ีคณะกรรมการจัดไว (ปกตอิยูบนสกอรการด) 

ถาผูเลนไมใชหรือใชแฮนดิแคปสโตรคโดยเขาใจผิดในหลุมใด ใหยืนผลท่ีตกลงกันไดในหลุม

น้ัน นอกจากผูเลนแกไขความผิดน้ันใหถูกตองทันเวลา (ดูกฎขอ 3.2d(3)) 

3.2d ความรับผิดชอบของผูเลนและคูแขง 

(1) การบอกจำนวนสโตรคท่ีทำไดแกคู แขง เวลาใดก็ตามระหวางการเลนในหลุม หรือ

หลังจากจบหลุม คูแขงอาจถามผูเลนสำหรับจำนวนสโตรค (รวมสโตรคท่ีทำและสโตรคปรับ

โทษ) mujผูเลนน้ันทำไดในหลุมน้ัน  

เพื่อใหคูแขงตัดสินใจเลนสโตรคตอไปและเลนที่เหลือในหลุมนั้นอยางไร หรือเพื่อยนืยันผล

ของหลุมท่ีเพ่ิงจบไปน้ัน 

เมื่อถามถึงจำนวนสโตรคท่ีทำได หรือเมื่อใหขอมูลโดยไมไดถาม: 

• ผูเลนตองใหจำนวนสโตรคท่ีทำไดใหถูกตอง 

• ผูเลนไมตอบสนองตอการขอของคูแขง ถือวาใหจำนวนสโตรคท่ีทำไดผิด 

ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป (แพหลุม)  ถาเขาใหจำนวนสโตรคที่ทำไดผิดแกคูแขง นอกจาก     

ผูเลนแกไขความผิดน้ันใหถูกตองทันเวลา: 
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• ใหจำนวนสโตรคที่ทำไดผิดขณะกำลังเลนในหลุม ผูเลนตองใหจำนวนสโตรคที่ทำไดท่ี

ถูกตองกอนคูแขงทำอีกสโตรคหนึ่ง หรือกระทำคลายคลึงกัน (เชน ยอมใหสโตรคตอไป 

หรือยอมใหหลุมแกผูเลนน้ัน  

• ใหจำนวนสโตรคผิดหลังจากจบหลุม ผูเลนตองใหจำนวนสโตรคท่ีทำไดท่ีถูกตอง: 

» กอนผูเลนคนใดคนหน่ึงเริ่มทำสโตรคจากอีกหลุมหน่ึง หรือกระทำคลายคลึงกัน (เชน 

ยอมใหหลุมตอไป หรือยอมใหแมทช) หรือ  

» สำหรับหลุมสุดทายของแมทช กอนผลของแมทชน้ันเปนท่ีสิ้นสุด (ดูกฎขอ 3.2a(5)) 

ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษ ถาไมกระทบกับผลของหลุม: ถาผูเลนใหจำนวนสโตรคท่ี

ทำไดผิดหลังจากจบหลุมใด แตไมกระทบตอความเขาใจของคูแขงวาชนะ แพหรือเสมอใน

หลุมน้ัน ไมมีการปรับโทษ 

(2) การบอกคูแขงเร่ืองการปรับโทษ เมื่อผูเลนมีการปรับโทษ:  

• ผูเลนตองบอกคูแขงเรื่องการปรับโทษโดยเร็วเทาที่ทำไดอยางสมเหตุผล โดยคำนึงถึง    

ผูเลนอยูใกลกับคูแขงเทาใด หรือสวนประกอบอ่ืนท่ีสามารถทำได อาจไมเปนไปไดเสมอ

ไปท่ีจะบอกคูแขงเรื่องการปรับโทษกอนคูแขงทำสโตรคของเขาครั้งตอไป 

• ใชขอกำหนดนี้แมวาผูเลนไมรูเกี่ยวกับการปรับโทษ (เพราะคาดวาผูเลนรับรูเมื ่อได

ละเมิดกฎ) 

ถาผูเลนไมทำดังนั้น และไมแกไขความผิดนั้นใหถูกตองกอนคูแขงทำอีกสโตรคหนึ่ง หรือ

กระทำท่ีคลายคลึง (เชน การยอมใหสโตรคตอไป หรือยอมใหหลุมแกผูเลน) ผูเลนน้ันมีโทษ

ปรับท่ัวไป (แพหลุม) 

ขอยกเวน - ไมมีการปรับโทษเมื่อคูแขงรูการปรับโทษของผูเลน: ถาคูแขงรูวาผูเลนมีการ

ปรับโทษแลว เชน เมื่อเห็นผูเลนทำการผอนปรนมีการปรับโทษอยางชัดเจน ไมปรับโทษ   

ผูเลนท่ีไมไดบอกคูแขงเก่ียวกับเรื่องน้ี 

(3) การรูสกอรของแมทช คาดหวังใหผูเลนรูสกอรของแมทช - คือไมวาหนึ่งในหลายคนนำ

จำนวนหลุม (“นำอยู” ในแมทชน้ัน) หรือแมทชเสมอกันอยู (รูกันวา “เทากัน”)  

ถาผูเลนเห็นดวยอยางเขาใจผิดเรื่องสกอรของแมทชผิด: 

• อาจแกไขสกอรของแมทชนั้นใหถูกตองกอนผูเลนใดทำสโตรคเพื่อเริ่มเลนอีกหลุมหน่ึง 

หรือในหลุมสุดทาย หรือกอนผลของแมทชน้ันสิ้นสุดลง (ดูกฎขอ 3.2a(5)) 
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• ถาไมแกไขในเวลาน้ัน สกอรของแมทชท่ีผิดน้ันกลายเปนสกอรของแมทชสกอรจริง 

ขอยกเวน – เมื่อผูเลนขอการตัดสินทันเวลา: ถาผูเลนทำการขอการตัดสินทันเวลา (ดูกฎ

ขอ 20.1b) และพบวาคูแขงนั้น (1) ใหจำนวนสโตรคที่ทำไดผิด หรือ (2) ไมบอกผูเลน

เก่ียวกับการปรับโทษ ตองแกไขสกอรแมทชท่ีผิดน้ันใหถูกตอง 

(4) การปกปองสิทธิ์และผลประโยชน ผูเลนทุกคนในแมทชควรปกปองสิทธิ์และผลประโยชน

ของพวกเขาตามกฎ: 

• ถาผูเลนรูหรือเช่ือวาคูแขงน้ันไดละเมิดกฎท่ีมีการปรับโทษ ผูเลนน้ันอาจเลือกวาเปนการ

กระทำท่ีเปนการละเมิดหรือไมก็ได 

• แตถาผูเลนและคูแขงตกลงกันไมใชกฎ หรือไมใชการปรับโทษท่ีเขารูวาใหนำมาใช และผู

เลนคนใดไดเริ่มเลนรอบ เขาท้ังสองโทษตัดสิทธิ์ตามกฎขอ 1.3b 

• ถาผูเลนและคูแขงตกลงกันไมไดวาใครไดละเมิดกฎ ผูเลนคนใดคนหน่ึงอาจปกปองสิทธ์ิ

ของเขาดวยการขอการตัดสินตามกฎขอ 20.1b 

ถาผูตัดสินไดรับมอบหมายใหดูแลเฉพาะหน่ึงกลุมตลอดรอบน้ัน ผูตดัสินน้ันรับผิดชอบเขา

ไปทำหนาท่ีเมื่อมีการละเมิดกฎใดท่ีเขาเห็นหรือไดรบัการบอกกลาว (กฎขอ 20.1b(1))  

 

3.3   สโตรคเพลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3a ผูชนะในสโตรคเพลย 

ผูเลนเลนจนจบรอบท้ังหมดดวยสกอรต่ำท่ีสุด (รวมสโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษ) เปนผูชนะ 

ในการแขงขันใชแฮนดิแคป หมายถึงจำนวนรวมของเนทสโตรคนอยท่ีสุด 

วัตถุประสงคของกฎ:  

สโตรคเพลยมีกฎเฉพาะ (โดยเฉพาะสกอรการดและการจบหลมุ) เพราะวา: 

• ผูเลนแตละคนแขงขนักับผูเลนอ่ืนท้ังหมดในการแขงขนั และ 

• ผูเลนท้ังหมดตองไดรับการปฏิบัติตามกฎเทาเทียมกัน 

หลังจากรอบนัน้ ผูเลนและมารคเกอร (เปนผูจดสกอรของผูเลน) ตองรับรองสกอรแต

ละหลุมของผูเลนใหถกูตอง และผูเลนตองสงคืนสกอรการดตอคณะกรรมการ 
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ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(6) (ขอกำหนดการแขงขันควรบอกวิธีตัดสินกรณีเสมอกัน

อยางไร) 

3.3b การสกอรในสโตรคเพลย 

มารคเกอรซึ่งคณะกรรมการเปนผูระบุ หรือผูเลนเลือกตามวิธีท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ เปนคน

จดสกอรของผูเลนลงในสกอรการดของผูเลน 

ผูเลนตองมีมารคเกอรคนเดียวตลอดรอบ นอกจากคณะกรรมการอนุญาตใหเปลี ่ยน การ

อนุญาตอาจทำกอนหรือหลังจากการเปลี่ยนก็ได 

(1) ความรับผิดชอบของมารคเกอร: จดสกอรและรับรองสกอรของหลมุในสกอรการด 

หลังจากแตละหลุมระหวางรอบ มารคเกอรควรยืนยันจำนวนสโตรคของหลุม (รวมสโตรคท่ี

ทำและสโตรคปรับโทษ) กับผูเลนและจดกรอสสกอรลงในสกอรการด 

เมื่อไดจบรอบน้ัน: 

• มารคเกอรตองรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดน้ัน 

• ถาผูเลนมีมารคเกอรมากกวาหน่ึงคน มารคเกอรแตละคนตองรับรองสกอรของหลุม

เหลาน้ันท่ีเขาเปนมารคเกอร แตถาหน่ึงในมารคเกอรหลายคนน้ันเหน็ผูเลนเลนทุกหลุม 

มารคเกอรน้ันอาจรับรองสกอรสำหรับทุกหลมุได 

มารคเกอรอาจปฏิเสธท่ีจะรับรองสกอรของหลุมของผูเลนท่ีมารคเกอรเช่ือวาผิด ในกรณี

เชนน้ัน คณะกรรมการจำเปนจะพิจารณาหลักฐานเทาท่ีมี และทำการตัดสินสกอรของผู

เลนสำหรับหลุมน้ัน ถามารคเกอรยังคงปฏิเสธท่ีจะรับรองสกอรของผูเลน คณะกรรมการ

อาจรับรองสกอรของหลุมนัน้ หรือยอมรับการรับรองจากบุคคลใดที่เห็นการกระทำของ

ผูเลนในหลุมท่ีมีขอสงสัย 

ถามารคเกอรซึ่งเปนผูเลนรับรองสกอรท้ังท่ีรูวาผิดในหลมุใด มารคเกอรมีโทษตัดสิทธิ์

ตามกฎขอ 1.2a 
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(2) ความรับผิดชอบของผูเลน: การรับรองสกอรของหลุมและการสงคืนสกอรการด ระหวาง

รอบ ผูเลนควรติดตามสกอรของเขาในแตละหลุม 

เมื่อไดจบรอบน้ันแลว ผูเลน: 

• ควรตรวจสกอรของหลุมที่จดไวโดยมารคเกอรอยางระมัดระวัง และหยิบยกประเด็นใด

กับคณะกรรมการ 

• ตองแนใจวามารคเกอรรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดน้ัน 

• ตองไมเปลี่ยนแปลงสกอรของหลุมท่ีมารคเกอรจดไว ยกเวนมารคเกอรเห็นดวย หรือ

คณะกรรมการเห็นชอบ (แตทั้งผูเลนหรือมารคเกอรไมจำเปนตองทำการรับรองการ

แกไขใดเปนพิเศษ) และ 

• ตองรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดนั้น และสงคืนคณะกรรมการโดยเร็ว หลังจาก

น้ันผูเลนตองไมเปลี่ยนแปลงสกอรการดน้ัน 

ถาผูเลนละเมิดขอกำหนดในกฎขอ 3.3b ผูเลนมโีทษตัดสิทธิ์ 

ขอยกเวน – ไมมกีารปรับโทษเมื่อมีการละเมิดเนื่องจากมารคเกอรไมทำตาม 

แผนภาพ 3.3b: ความรับผิดชอบตอสกอรการดในสโตรคเพลยใชแฮนดิแคป 

  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ 

ผูเลน 

ผูเลนและ  
มารคเกอร 
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ความรับผิดชอบ: ไมมกีารปรับโทษ ถาคณะกรรมการพบวาผูเลนละเมิดกฎขอ 3.3b(2) เกิด

จากมารคเกอรไมกระทำตามความรับผิดชอบของเขา (เชน มารคเกอรละท้ิงสกอรการดของ

ผูเลน หรือไมมีการรับรองสกอรการด) ตราบใดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูเลน 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(5) (คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการเมื่อไดสงคืน

สกอรการดแลว) 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม L-1 (การลดการปรับโทษสำหรับการ

สงสกอรการดคืนโดยไมไดรับรองสกอรของหลุม)  

(3) หลุมท่ีมสีกอรผิด: ถาผูเลนสงคืนสกอรการดท่ีมสีกอรผดิในหลมุใด: 

• สงคืนสกอรสูงกวาสกอรท่ีเปนจริง ใหยืนสกอรสูงกวาในหลุมน้ันตามท่ีสงมา 

• สงคืนสกอรต่ำกวาสกอรท่ีเปนจริง หรือไมสงคืนสกอร ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธิ ์

ขอยกเวน - ไมรวมการปรับโทษที่ไมรู ถาสกอรหนึ่งหลุมหรือมากกวาของผูเลนต่ำกวา

ความจริง เพราะเขาไมรวมสโตรคปรับโทษหนึ่งสโตรคหรือมากกวาโดยผูเลนไมรูเรื ่องน้ัน

กอนสงคืนสกอรการด: 

• ผูเลนน้ันไมมีโทษตัดสิทธ์ิ 

• ถาพบความผิดกอนการแขงขันนั้นปดลง คณะกรรมการจะแกไขสกอรของผูเลนในหลุม

น้ันหรือในหลายหลุมตามกฎ ดวยการเพ่ิมสโตรคปรับโทษท่ีตองรวมเขาไปในสกอรของ

หลุมน้ันหรือในหลายหลุมตามกฎ 

ขอยกเวนน้ีไมใชตอ: 

• เมื่อไมรวมการปรับโทษท่ีเปนการตัดสิทธ์ิ หรือ 

• เมื่อผูเลนนั้นไดรับการบอกกลาววาอาจมีการปรับโทษที่มีการละเมิด หรือไมแนใจวามี

การปรับโทษหรือไม และไมไดหยิบยกเรื่องน้ีกับคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการด 

(4) ผูเลนไมตองรับผิดชอบตอการแสดงแฮนดิแคปในสกอรการด หรือการรวมสกอร  

แฮนดิแคปของผูเลนไมจำเปนตองแสดงในสกอรการด หรือใหผูเลนรวมสกอรของเขาเอง 

ถาผูเลนสงสกอรการดท่ีไดแสดงหรือไดใชแฮนดิแคปผิด หรือรวมผิด ไมมีการปรับโทษ 

เมื่อคณะกรรมการรับสกอรการดจากผูเลนตอนจบรอบ คณะกรรมการรับผิดชอบในการ: 

• รวมสกอรของผูเลน และ 

• คำนวณแฮนดิแคปสโตรคสำหรับการแขงขันท่ีใชในการคำนวณเนทสกอรของผูเลน 
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ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8; แบบอยางกฎสนาม L-2 (ทำใหผูเลนรับผิดชอบเรื่องแฮนดิ

แคปในสกอรการด) 

3.3c การไมจบหลุม 

ผูเลนตองจบหลุมแตละหลุมในรอบ ถาผูเลนไมจบหลุมในหลุมใด: 

• ผูเลนตองแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนทำสโตรคเพ่ือเริ่มอีกหลุมหน่ึง หรือในหลุมสุดทาย

ของรอบน้ัน กอนการสงคืนสกอรการด 

• ถาไมแกไขความผิดใหถูกตองในเวลาน้ัน ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธิ์ 

ดูกฎขอ 21.1, 21.2 และ 21.3: (กฎสำหรับสโตรคเพลยรูปแบบอื่น (สเตเบิ้ลฟอรด สกอร

สูงสุด และพาร/โบก้ี) ท่ีมีการสกอรแตกตาง และผูเลนไมมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาเขาไมจบหลุม)  
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ขอกำหนดรายละเอียดสำหรับไมกอลฟ ลูกกอลฟ และอุปกรณอื่น และกรรมวิธีสำหรับการ

ปรึกษา และการสงอุปกรณเพ่ือดูความสอดคลอง ดูกฎอุปกรณ 

 

4.1   ไมกอลฟ 

4.1a ไมกอลฟไดรับอนุญาตในการทำสโตรค 

(1) ไมกอลฟที่สอดคลอง ในการทำสโตรค ผูเลนตองใชไมกอลฟที่สอดคลองกับขอกำหนดใน

กฎอุปกรณ เมื่อ: 

• ไมกอลฟยังใหมอยู  

• คุณลักษณะในการเลนเปลี ่ยนไปในทางใด (ดูกฎขอ 4.1a(2) เมื ่อไมกอลฟเสียหาย

ระหวางรอบ) 

แตถาคุณลักษณะในการเลนของไมกอลฟที่สอดคลองเปลี่ยนไปเพราะสึกหรอจากการใช

ตามปกต ิก็ยังคงเปนไมกอลฟท่ีสอดคลอง 

“คุณลักษณะในการเลน” ของไมกอลฟคือสวนใด ลักษณะ คุณสมบัติมีผลกับการทำงาน

ของไมกอลฟ หรือชวยในการจัดแนว รวมถึงแตไมจำกัดท่ีน้ำหนัก มุมท่ีสันไม มุมท่ีหนาไม 

อุปกรณของผูเลน 

กฎขอ 

4 

 
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 4 ครอบคลุมอุปกรณท่ีผูเลนอาจใชระหวางรอบ ตามหลักการกีฬากอลฟคือเกมท่ี

มีความทาทาย ความสำเร็จควรขึ้นอยูกบัการตัดสินใจ ทักษะ และความสามารถของผู

เลน ผูเลน:  

• ตองใชไมกอลฟและลูกกอลฟท่ีสอดคลอง 

• จำกัดไวไมเกิน 14 อัน และ 

• จำกัดการใชอุปกรณอ่ืนชวยการเลนของเขาท่ีไมเปนไปตามธรรมชาติ 
 



50 

 

ลักษณะการเล็งแนว และสวนท่ีติดอยูภายนอกท่ีไดรับอนุญาต 

(2) การใช การซอม หรือการนำมาแทนไมกอลฟที่เสียหายระหวางรอบ ถาไมกอลฟท่ี

สอดคลองไดรับความเสยีหายระหวางรอบ หรือขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ยกเวน

กรณีท่ีใชในทางท่ีผิด ผูเลนอาจซอม หรือนำไมกอลฟอีกอันหน่ึงมาแทน 

แตไมคำนึงถึงลักษณะ หรือสาเหตุของความเสียหายนั้น ไมกอลฟท่ีไดรับความเสียหายถือ

วาสอดคลองตอไปตลอดเวลาที่เหลือของรอบ (แตไมใชระหวางการเพลยออฟในสโตรค

เพลย ซึ่งเปนรอบใหม) 

ในสวนท่ีเหลือของรอบ ผูเลนอาจ: 

• ทำสโตรคดวยไมกอลฟท่ีเสียหายน้ันตอไป หรือ 

• ยกเวนในกรณีที่ใชทางที่ผิด ใหซอม หรือนำไมกอลฟอีกอันหนึ่งมาแทนไมกอลฟอันน้ัน 

(ดูกฎขอ 4.1b(4)) 

ถาผูเลนนำไมกอลฟมาแทนไมกอลฟที่ไดรับความเสียหายดวยไมกอลฟอีกอันหนึ่ง ผูเลน

ตองนำไมกอลฟท่ีไดรับความเสียหายน้ันออกไปจากการเลนกอนการทำสโตรคอ่ืนใด โดยใช

ข้ันตอนของกฎขอ 4.1c(1) 

“เสียหายระหวางรอบ” หมายถึง สวนใด หรือลักษณะ หรือคุณสมบัติของไมกอลฟ

เปลี่ยนไปเพราะการกระทำใดระหวางรอบ (รวมถึงขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a) ไม

วา: 

• โดยผูเลน (เชน ในการทำสโตรค หรือซอมสวิงดวยไมกอลฟอันนั้น การใสไมกอลฟในถุง 

หรือการดึงไมกอลฟออกจากถุงกอลฟ การทำหลน หรือการพิงกับไมกอลฟ หรือการใช

ไมกอลฟในทางท่ีผิด) หรือ 

• โดยบุคคลอ่ืน สิ่งกระทบภายนอก หรือแรงธรรมชาต ิ

แตไมกอลฟที่ไมใช “เสียหายระหวางรอบ” ถาผูเลนจงใจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในการ

เลนของไมกอลฟน้ันระหวางรอบตามท่ีครอบคลุมในกฎขอ 4.1a(3) 

(3) จงใจเปลี่ยนคุณลักษณะในการเลนของไมกอลฟระหวางรอบ ผูเลนตองไมทำสโตรคดวย

ไมกอลฟท่ีเขาจงใจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในการเลนระหวางรอบ (รวมถึงขณะการเลน

หยุดลงตามกฎขอ 5.7a): 

• โดยใชคุณสมบัติสามารถปรับ หรือเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของไมกอลฟนั้น (ยกเวน 
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เมื่ออนุญาตใหซอมความเสียหายตามกฎขอ 4.1a(2)) หรือ 

• โดยใชสารใดกับหัวไมกอลฟ (นอกจากการทำความสะอาดไมกอลฟ) เพื่อสงผลกระทบ

ตอหนาท่ีของไมกอลฟในการทำสโตรค 

ขอยกเวน – ไมกอลฟสามารถปรับไดปรับคืนสูสภาพเดิม หรือนำสิ่งท่ีไมอนุญาตท่ีติดอยู

ภายนอกออกไป: ไม มีการปรับโทษ และอาจใชไม กอลฟนั ้นในการทำสโตรคตาม

สถานการณสองอยางตอไปน้ี: 

• ถาคุณลักษณะในการเลนเปลี่ยนไปดวยการใชสวนที่สามารถปรับได และกอนใชไม

กอลฟอันน้ันทำสโตรค  โดยนำสวนท่ีปรับไปน้ันกลับคืนสูสภาพเดิมเทาท่ีเปนไปได 

• สิ่งไมอนุญาตที่ติดอยูภายนอก (เชน แผนกาวบนหนาไมกอลฟ) ใหนำออกไปจากไม

กอลฟ กอนใชไมกอลฟน้ันทำการสโตรค 

การปรับโทษสำหรับการทำสโตรคในการละเมิดกฎขอ 4.1a: การตัดสิทธิ์ 

• ไมมีการปรับโทษตามกฎขอน้ี เพียงแคมี (แตไมทำสโตรคดวย) ไมกอลฟที่ไมสอดคลอง 

หรือไมกอลฟท่ีจงใจเปลี่ยนคุณลักษณะในการเลนระหวางรอบน้ัน 

• แตยังคงนับไมกอลฟเขาไปในจำนวนท่ีจำกัด 14 อันตามกฎขอ 4.1b(1) 

4.1b การจำกัดไมกอลฟ 14 อัน การใชรวมกัน การเพ่ิม หรือการนำมาแทนระหวางรอบ 

(1) การจำกัดไมกอลฟ 14 อัน ผูเลนตองไม: 

• เริ่มรอบดวยไมกอลฟมากกวา 14 อัน หรือ 

• มีไมกอลฟมากกวา 14 อันระหวางรอบ 

การจำกัดนี้รวมถึงไมกอลฟทั้งหมดท่ีนำไปโดยผูเลน หรือนำไปสำหรับผูเลน แตไมรวมสวน

ของไมกอลฟที่แตกหัก และสวนที่แยกออกจากกัน (เชน หัวไม กาน หรือกริพ) ท่ีนำไปโดย 

ผูเลน หรือนำไปสำหรับผูเลนในตอนเริ่มตนการเลนของเขา  

ถาผูเลนน้ันเริ่มรอบใดดวยไมกอลฟนอยกวา 14 อัน เขาอาจเพ่ิมไมกอลฟระหวางรอบน้ันได

ถึงจำนวนท่ีจำกัดไว 14 อัน (ดูกฎขอ 4.1b(4) สำหรับขอจำกัดในการทำเชนน้ัน) ไมกอลฟท่ี

ถือวาเพิ่มเขามาแลว เมื่อผูเลนทำการสโตรคตอไปของเขาดวยไมกอลฟอันใดในขณะที่ไม

กอลฟท่ีเพ่ิมเขามาน้ันอยูในการครอบครองของเขา 

เมื่อผูเลนรูวาเขาละเมิดกฎขอนี้ดวยการมไีมกอลฟมากกวา 14 อัน ผูเลนตองนำไมกอลฟท่ี

เกินออกไปจากการเลนกอนการทำสโตรคตอไป และทำตามข้ันตอนของกฎขอ 4.1c(1): 
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• ถาผูเลนเริ่มเลนดวยไมกอลฟมากกวา 14 อัน เขาอาจเลือกนำไมกอลฟหนึ่งหรือหลาย

อันน้ันออกไปจากการเลน 

• ถาผูเลนเพิ่มไมกอลฟเกินระหวางรอบ ไมกอลฟที่เพิ่มเขาไปเปนอันที่ตองนำออกไปจาก

การเลน 

หลังจากรอบของผูเลนเริ่มขึ้น ถาผูเลนเก็บไมกอลฟของผูเลนอื่นที่ลืมไว หรือไมกอลฟที่ใส

มาผิดในถุงกอลฟของผูเลนโดยเขาไมรู ไมถือวาไมกอลฟอันนั้นเปนหนึ่งในไมกอลฟหลาย

อันของผูเลนตามวัตถุประสงคของกฎของการจำกัดไมกอลฟ 14 อัน (แตตองไมใชไมกอลฟ

อันน้ัน) 

(2) ไมใชไมกอลฟรวมกัน จำกัดใหผูเลนใชไมกอลฟท่ีเขาเริม่เลน หรือเพ่ิมตามท่ีอนุญาตใน (1): 

• ผูเลนตองไมทำสโตรคดวยไมกอลฟของคนอื่นที่กำลังใชเลนอยูในสนามนั้น (แมวาผูเลน

อ่ืนกำลังเลนในกลุม หรือในการแขงขันอ่ืน) 

• เมื่อผูเลนรูวาเขาละเมิดขอน้ีโดยทำสโตรคดวยไมกอลฟของผูเลนอ่ืน ผูเลนน้ันตองนำไม

กอลฟนั้นออกไปจากการเลนกอนการทำการสโตรคอื่นใดโดยใชขั ้นตอนของกฎขอ 

4.1c(1) 

ดูกฎขอ 22.5 และ 23.7 (จำกัดขอยกเวน พารทเนอรในรูปแบบการเลน อนุญาตใหพารท

เนอรใชไมกอลฟรวมกัน ถาระหวางพารทเนอรดวยกันมไีมกอลฟไมเกิน 14 อัน) 

(3) ไมนำไมกอลฟมาแทนอันท่ีสญูหาย ถาผูเลนเริ่มดวยไมกอลฟ 14 อัน หรือเพ่ิมไมกอลฟถึง

จำนวนจำกัด 14 อัน แลวทำไมกอลฟอันใดสูญหายระหวางรอบนั้น หรือขณะการแขงขัน

หยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนตองไมนำไมกอลฟอีกอันหน่ึงมาแทนไมกอลฟอันน้ัน 

(4) ขอจำกัดเมื่อมีการเพิ่ม หรือการนำไมกอลฟมาแทน เมื่อมีการเพิ่ม หรือการนำไมกอลฟ

มาแทน ตามกฎขอ 4.1a(2) หรือกฎขอ 4.1b(1) ผูเลนตองไม: 

• ทำใหการเลนชักชาเกินควร (ดูกฎขอ 5.6a) 

• เพิ่มหรือยืมไมกอลฟอันใดท่ีผูเลนอื่นนำออกไป หรือนำออกไปสำหรับผูเลนอื่นซึ่งกำลัง

เลนอยูในสนามนั้น (แมวาผูเลนอื่นกำลังเลนอยูในกลุมหรือในการแขงขันที่แตกตางกัน) 

หรือ 

• ประกอบไมกอลฟจากชิ้นสวนที่บุคคลใดนำออกไป หรือนำออกไปสำหรับผูเลน หรือ

นำออกไปสำหรับผูเลนอ่ืนซึ่งกำลังเลนอยูในสนามน้ัน (แมวาผูเลนอ่ืนกำลังเลนอยูในกลุม
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หรือในการแขงขันท่ีแตกตางกัน) 

เมื่อผูเลนไดรูวาเขาละเมิดกฎขอนี้ดวยการเพิ่มหรือนำไมกอลฟอันใดมาแทนโดยไมไดรับ

อนุญาต ผูเลนตองนำไมกอลฟอันนั้นออกไปจากการเลนกอนทำการสโตรคตอไปโดยใช

ข้ันตอนของกฎขอ 4.1c(1) 

ถาผูเลนทำสโตรคดวยไมกอลฟอันใดที่ยังคงนำออกไปหลังจากนำออกไปจากการเลนกอน

รอบ (กฎขอ 4.1c(2)) หรือระหวางรอบ (กฎขอ 4.1c(1)) เขามีโทษตัดสิทธิ์ตามกฎขอ 

4.1c(1) 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 4.1b: ใชการปรับโทษขึ้นอยูกับเมื่อผูเลนรูการละเมิด

น้ัน: 

• ผูเลนรูการละเมดิขณะเลนในหลุมน้ัน ใชการปรับโทษตอนจบหลุมท่ีกำลังเลน ในแมทชเพลย 

ผูเลนตองจบหลุม ใชผลของหลุมนั้นกับสกอรของแมทช และใชการปรับโทษเพื่อปรบัสกอร

ของแมทชน้ัน 

• ผูเลนรูระหวางสองหลุม ใชการปรับโทษตอนทายของหลุมท่ีเพ่ิงเลนจบ ไมใชหลุมตอไป 

การปรับโทษในแมทชเพลย – แกไขสกอรของแมทชโดยหักหลุม มากสุดสองหลุม: 

• เปนการปรับโทษโดยใชการปรับสภาพแมทช - ไมเหมือนกับการปรับโทษแพในหลุม 

• ตอนทายของหลุมที่กำลังเลนอยูนั้นหรือเพิ่งจบไป แกไขสกอรของแมทชโดยหักออกหนึ่ง

หลุมสำหรับแตละหลุมท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน ดวยการหักมากสุดสองหลุมในรอบน้ัน 

• ตัวอยางเชน ถาผูเลนเริ่มดวยไมกอลฟ 15 อัน รูการละเมิดขณะกำลังเลนหลุมท่ี 3 และชนะ

หลุมนั้นเปนนำอยูสามหลุมในแมทช ใชการปรับมากสุดสองหลุมและผูเลนขณะน้ีจะนำอยู

หน่ึงหลุมในแมทช  

การปรับโทษในสโตรคเพลย – ปรับโทษสองสโตรค สูงสุดสี่สโตรค: ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป 

(ปรับโทษสองสโตรค) สำหรับแตละหลุมที่เกิดการละเมิด ใชการปรับโทษมากสุดสี่สโตรค 

ในรอบนั้น (บวกสโตรคปรับโทษสองสโตรคเขาไปในแตละหลุมของสองหลุมแรกท่ีเกิดการ

ละเมิด) 

4.1c การประกาศไมใชไมกอลฟท่ีเกินมาเลน 

(1) ระหวางรอบ เมื่อผูเลนรูระหวางรอบวาเขาละเมิดขอ 4.1b ผูเลนน้ันตองดำเนินการบอกให

ชัดเจนในการนำไมกอลฟแตละอันออกไปจากการเลน กอนการทำสโตรคตอไป 
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ผูเลนอาจทำอยางใดอยางหน่ึง: 

• แจงเรื่องนี้ตอคูแขงในแมทชเพลย หรือมารคเกอรหรือผูเลนอื่นในกลุมในสโตรคเพลย 

หรือ 

• ใชการกระทำท่ีชัดเจน (เชน การกลับหัวไมกอลฟลงในถุง) วางไมกอลฟไวบนรถกอลฟ 

หรือมอบไมกอลฟอันน้ันไวท่ีคนอ่ืน) 

ผูเลนตองไมทำสโตรคดวยไมกอลฟอันใดท่ีนำออกไปจากการเลนในสวนท่ีเหลือของรอบน้ัน 

ถาไมกอลฟที่นำออกไปจากการเลนเปนไมกอลฟของผูเลนอื่น ผูเลนอื่นนั้นอาจใชไมกอลฟ

อันน้ันตอไปได 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 4.1c(1): การตัดสิทธิ์ 

(2) กอนรอบ ถาผูเลนรูในเวลาอันสั้นกอนเริ่มรอบวาเขาบังเอิญมีไมกอลฟมากกวา 14 อัน     

ผูเลนควรพยายามนำไมกอลฟหน่ึงอันหรือหลายอันท่ีเกินน้ันออกไป 

แตทางเลือกท่ีไมมีการปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจนำไมกอลฟท่ีเกินน้ันออกไปนอกการเลนกอนเริ่มตนเลนรอบน้ันโดยใชข้ันตอน

ใน (1) และ 

• ผูเลนอาจเก็บไมกอลฟท่ีเกินอันน้ันไว (แตตองไมใช) ระหวางรอบน้ัน และไมกอลฟท่ีเกิน

ไมนับรวมกับจำนวนไมกอลฟท่ีจำกัดไว 14 อัน 

ถาผูเลนจงใจนำไมกอลฟมากกวา 14 อันไปยังพ้ืนท่ีตั้งทีแรก และเริ่มรอบน้ันโดยไมละท้ิงไม

กอลฟท่ีเกินน้ัน ไมอนุญาตทางเลือกน้ี และใหใชกฎขอ 4.1b(1)  

 

4.2   ลูกกอลฟ 

4.2a ลูกกอลฟไดรับอนุญาตใหใชเลนระหวางรอบ 

(1) ตองเลนลูกกอลฟที่สอดคลอง ในการทำแตละสโตรค ผูเลนตองใชลูกกอลฟตามที่กำหนด

ไวในกฎอุปกรณ 

ผูเลนอาจใชลูกกอลฟท่ีสอดคลองจากใครก็ได รวมถึงผูเลนอ่ืนในสนาม  

(2) ตองไมเลนลูกกอลฟท่ีจงใจปรับเปลี่ยน ผูเลนตองไมทำสโตรคกับลูกกอลฟใดที่จงใจไป

เปลี่ยนคุณลักษณะหนาท่ี เชน การขัด หรือทำลูกกอลฟใหรอน หรือใชสารใด (นอกจาก

การทำความสะอาดลูกกอลฟ)  
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การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 4.2a: การตัดสิทธิ์ 

4.2b ลูกกอลฟแตกเปนชิ้นขณะกำลังเลนอยูในหลุม 

ถาลูกกอลฟของผูเลนแตกเปนหลายช้ินหลังการสโตรค ไมมีการปรับโทษและไมนับสโตรคน้ัน 

ผูเลนตองเลนลูกอ่ืนจากท่ีทำสโตรคไปแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

การปรับโทษสำหรับการเลนจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 4.2b: โทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 

14.7a 

4.2c ลูกกอลฟมีรอยตัดหรือรอยแตกขณะกำลังเลนอยูในหลุม 

(1) การหยิบลูกเพื่อดูวามีรอยตัด หรือรอยแตก ถาผูเลนมีเหตุผลท่ีเช่ือวาลูกของเขามีรอยตัด 

หรือรอยแตกระหวางในหลุมท่ีกำลังเลน:  

• ผูเลนอาจหยิบลูก และดูลูกน้ัน แต: 

• สิ่งแรก ตองมารคจุดของลูก และตองไมทำความสะอาดลกูน้ัน (ยกเวนบนกรีน) (ดูกฎขอ 

14.1) 

ถาผูเลนหยิบโดยไมมีเหตุผลเชื่อไดเพียงพอ (ยกเวนบนกรีนที่ผูเลนอาจหยิบลูกตามกฎขอ 

13.1b) ไมมารคจุดของลูกกอนหยิบ หรือทำความสะอาดโดยไมไดรับอนุญาต ผูเลนมีหนึ่ง 

สโตรคปรับโทษ 

(2) เมื่ออาจนำลูกอ่ืนมาแทนได ผูเลนอาจใชลูกอ่ืนนำมาแทนไดเทาน้ัน ถาเห็นลูกเดิมมีรอยตัด

หรือรอยแตกอยางชัดเจน และความเสียหายน้ีเกิดข้ึนในหลุมท่ีกำลังเลนอยู – แตไมใชเพียง

แครอยครูด รอยขีด หรือสีเสียหายหรือสีจางไปเทาน้ัน 

• ถาลูกเดิมมีรอยตัด หรือรอยแตก ผูเลนตองนำอีกลูกหน่ึงกลับมาวางบนจุดเดิม หรือวาง

ลูกเดิมบนจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2) 

• ถาลูกเดิมไมมีรอยตัด หรือรอยแตก ผูเลนตองนำลูกเดิมกลับมาวางบนจุดเดิม (ดูกฎขอ 

14.2) 

ถาผูเลนทำสโตรคดวยลูกที่นำมาแทนไมถูกตอง ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษตามกฎขอ 

6.3b 

กฎขอนี้ไมหามผูเลนในการใชลูกอื่นนำมาแทนตามกฎขออื่น หรือเปลี่ยนลูกระหวางสอง

หลุม 
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การปรับโทษสำหรับการเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 4.2c: มีโทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

4.3   การใชอุปกรณ 

กฎขอ 4.3 ใชกับอุปกรณทุกชนิดที่ผูเลนอาจจะใชระหวางรอบ ยกเวนขอกำหนดที่ใหเลนดวย

ไมกอลฟและลูกกอลฟท่ีสอดคลองตามกฎขอ 4.1 และ 4.2 ไมใชตามกฎขอน้ี 

ขอนี้เกี่ยวกับอุปกรณที่นำไปใชอยางไรเทานั้น ไมจำกัดอุปกรณที่ผูเลนอาจมีไวกับเขาระหวาง

รอบ 

4.3a อนุญาต และหามการใชอุปกรณ 

ผูเลนอาจใชอุปกรณเพื่อชวยการเลนระหวางรอบของเขา ยกเวนผูเลนตองไมทำใหเกิดความ

ไดเปรียบ ดวย: 

• การใชอุปกรณ (นอกจากไมกอลฟหรือลูกกอลฟ) ท่ีแปลกปลอมเพื่อขจัดหรือลดความ

ความจำเปนที่ใชทักษะ หรือใชในการตัดสินใจที่มีลักษณะสำคัญตอเกมที่ใชความทาทาย 

หรือ 

• การใชอุปกรณ (รวมทั้งไมกอลฟและลูกกอลฟ) ในทางผิดปกติในการทำสโตรค “ในทาง

ผิดปกติ” หมายถงึวิธีการที่ตั้งใจใชอุปกรณแตกตางไปจากหลักการพื้นฐาน และไมปกติเชน

เกมการเลนท่ีรูจักกัน 

กฎขอนี้ไมมีผลตอการใชกฎขออื่นที่จำกัดการกระทำที่อนุญาตใหผูเลนใชไมกอลฟ ลูกกอลฟ

หรืออุปกรณอื่น (เชน การวางไมกอลฟ หรือวัตถุอื่นเพื่อชวยเหลือในการเล็งแกผูเลน ดูกฎขอ 

10.2b(3)) 

ตัวอยางทั่วไปในการใชอุปกรณท่ีไดรับอนุญาต และไมไดรับอนุญาตระหวางรอบการเลนของ    

ผูเลนตามกฎดังน้ี: 

(1) ขอมูลระยะและทิศทาง 

• อนุญาต การใชเพ่ือใหไดขอมูลระยะ หรือขอมูลทิศทาง (เชน  อุปกรณวัดระยะ หรือเข็ม

ทิศ)  

• ไมอนุญาต 

» การใชวัดการเปลี่ยนแปลงระดับสูงต่ำ  
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» การแปลขอมูลของระยะหรือทิศทาง (เชน การใชสิ่งประดิษฐแนะนำเสนทางเลน 

หรือการเลือกใชไมกอลฟในบริเวณลูกของผูเลน) หรือ 

» ใชอุปกรณจัดแนว (ดูคำนิยามศัพทในกฎอุปกรณ) เพ่ือชวยวางแนวลูก 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม G-5 (คณะกรรมการอาจออกกฎ

สนามหามการใชอุปกรณวัดระยะ)  

(2) ขอมูลเกี่ยวกับลม และสภาพอากาศ 

• อนุญาต 

» ใหรับขอมูลสภาพอากาศ (รวมถึงความเร็วลม) ที่มีจากการพยากรณสภาพอากาศ 

หรือ 

» การวัดอุณหภูมิ และความช้ืนในสนาม 

• ไมอนุญาต 

» การวัดความเร็วลมในสนาม หรือ 

» การใชสิ่งประดิษฐหาขอมูลที่สัมพันธกับลม (เชน การใชแปงฝุน ผาเช็ดหนา หรือริบ

บอน เพ่ือประเมินทิศทางลม) 

(3) ขอมูลท่ีรวบรวมไวกอนรอบ หรือระหวางรอบ 

• อนุญาต 

» การใชขอมูลท่ีรวบรวมข้ึนกอนรอบ (เชน ขอมูลการเลนของรอบท่ีผานมา แนะนำการ

สวิง หรือแนะนำการใชไมกอลฟ) หรือ 

» การบันทึก (สำหรับการใชหลังรอบ) การเลน หรือขอมูลทางสรีระจากรอบนั้น (เชน 

ระยะในการใชไมกอลฟ สถิติการเลน หรืออัตราการเตนของหัวใจ) 

• ไมอนุญาต 

» การใหไดมา หรือการแปลความหมายขอมูลในการเลนจากรอบนั้น (เชน แนะนำการ

ใชไมกอลฟโดยใชระยะในรอบปจจุบัน) หรือ 

» การใชขอมูลทางสรีระท่ีบันทึกระหวางรอบ 

(4) เสียง และวิดีโอ 

• อนุญาต 
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» การฟงเสียง หรือดูวิดีโอเรื่องท่ีไมเก่ียวกับการแขงขันท่ีกำลังเลนอยู (เชน รายงานขาว

หรือดนตรี) แตการทำเชนน้ันควรแสดงการคำนึงผูอ่ืนดวย (ดูกฎขอ 1.2) 

• ไมอนุญาต 

» การฟงดนตรีหรือฟงเสียงเพ่ือขจัดการรบกวน หรือชวยจังหวะสวิง หรือ 

» ดูวิดีโอแสดงการแขงขันเพื่อชวยผูเลนในการเลือกไมกอลฟ ในการทำสโตรค หรือใน

การตัดสินใจในการเลนระหวางรอบ ยกเวนผูเลนอาจดูวิดิโอที่กำลังแพรภาพใหผูชม

ในสนาม เชน แพรภาพวิดิโอบนสกอรบอรด 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม G-8 (คณะกรรมการอาจออกกฎ

สนามหามหรือจำกัดการใชอุปกรณเสียงและวิดีโอในระหวางรอบ)  

(5) ถุงมือ และสารชวยการจับกริพ 

• อนุญาต 

» ถุงมือราบเรียบตามขอกำหนดในกฎอุปกรณ  

» ยางสน แปง และสารทำใหช้ืนหรือทำใหแหง หรือ 

» ผาเช็ดเหง่ือหรือผาเช็ดหนาพันรอบกริพ 

• ไมอนุญาต 

» การใชถุงมือท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดในกฎอุปกรณ หรือ 

»  การใชอุปกรณอ่ืนที่เกิดความไดเปรียบที่ไมเปนธรรมกับตำแหนงวางมือ หรือความ

แนนในการจับกริพ 

(6) อุปกรณยืดเหยียด และการฝกซอม หรือการชวยสวิง 

• อนุญาต 

» การใชอุปกรณใดสำหรับการยืดเหยียดทั่วไป (นอกเหนือจากในการทำการฝกซอม

สวิง) ไมวาอุปกรณน้ันออกแบบสำหรับการยืดเหยียดหรือใชสำหรับกีฬากอลฟ (เชน 

แทงวางแนวพาดไหล) หรือเพ่ือวัตถุประสงคใดท่ีไมเก่ียวกับกีฬากอลฟ (เชน ทอยาง

หรือสวนของทอ) 

• ไมอนุญาต 

» การใชอุปกรณชนิดใดชวยฝกซอมหรือชวยสวิง (เชน แทงที่ใชวางแนว หรือหัวครอบ

ท่ีมีน้ำหนัก หรือ “โดนัท”) หรือการใชไมกอลฟท่ีไมสอดคลองไปซอมสวิง หรือในทาง
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อื่นที่ทำใหเกิดความเปนไปไดในความไดเปรียบโดยชวยเหลือผู เลนในการเตรียม

สำหรับหรือการทำสโตรค (เชน การชวยเหลือระนาบสวิง กริพ การจัดแนว ตำแหนง

ลูก หรือทายืน) 

แนวทางตอไปในการใชอุปกรณท่ีระบุไวขางบน และอุปกรณชนิดอ่ืน (เชน เสื้อผา และรองเทา) 

ดูไดในกฎอุปกรณ 

ผูเลนที่ไมแนใจวาเขาอาจใชอุปกรณใดที่เจาะจงไวโดยเฉพาะ ควรสอบถามคณะกรรมการเพ่ือ

การตัดสิน (ดูกฎขอ 20.2b) 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม G-6 ( คณะกรรมการอาจออกกฎสนามหามใช

ยานพาหนะขนสงในระหวางรอบ ) 

4.3b อุปกรณทางการแพทย 

(1) การยกเวนทางการแพทย ผูเลนไมละเมิดขอ 4.3 ถาเขาใชอุปกรณเพื่อชวยเหลือสภาพ

ทางการแพทย เทาท่ี: 

• ผูเลนใชอุปกรณน้ันดวยเหตุผลทางการแพทย และ 

• คณะกรรมการตัดสินวาการใชสิ่งนั้นไมทำใหผูเลนมีความไดเปรียบที่ไมเปนธรรมตอ     

ผูเลนอ่ืน 

ดูกฎขอ 25.3a (สถานะของสิ่งประดิษฐอวัยวะเทียม) กฎขอ 25.4f (การใชกฎขอ 4.3 

สำหรับอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี) 

(2) เทปหรือสิ่งหอหุมที่คลายกัน ผูเลนอาจใชเทปกาว หรือสิ่งหอหุมท่ีคลายกันสำหรับเหตุผล

ทางการแพทย (เชน ปองกันการบาดเจ็บ หรือชวยการบาดเจ็บที่เปนอยู) แตเทปหรือสิ่ง

หอหุมตองไม: 

• ใชมากเกินไป หรือ 

• ชวยผูเลนเกินความจำเปนตามเหตุผลทางการแพทย (เชน ตองไมชวยตรึงขอตอเพ่ือชวย

การสวิงไมกอลฟของผูเลน) 

ผูเลนไมแนใจเกี่ยวกับเทปหรือสิ่งหอหุมคลายกันที่อาจนำมาใช ควรถามคณะกรรมการ

เพ่ือการตัดสิน  

การปรับโทษสำหรับการละเมิด กฎขอ 4.3: 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรก: โทษปรับทั่วไป ถาการปรับโทษเกิดขึ้นระหวาง
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สองหลุม ใชการปรับโทษในหลุมตอไป 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดคร้ังท่ีสอง: ตัดสิทธิ์ ใชการปรับโทษน้ีแมวาลักษณะของการ

ละเมิดแตกตางกันทั้งหมดกับการละเมิดที่เปนผลมาจากการปรับโทษครั้งแรก ใชการปรับ

โทษน้ีเทาน้ันถามีเหตุการณแทรกหลังจากการละเมิดครั้งแรก (ดูกฎขอ 1.3c(4)) 



การเลนในรอบ และการเลนในหลมุ

กฎขอ 5 - 6
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5.1   ความหมายของรอบ 

"รอบ" คือ 18 หลุมหรือนอยกวาท่ีเลนตามลำดับท่ีคณะกรรมการกำหนด 

เมื่อจบรอบเสมอกัน และการเลนจะดำเนินตอไปจนกวาจะมีผูชนะ: 

• แมทชที่เสมอกันขยายตอออกไปทีละหนึ่งหลุมในแตละครั้ง นี่คือความตอเนื่องของรอบ

เดียวกันไมใชรอบใหม 

• การเพลยออฟในสโตรคเพลย คือ รอบใหม 

ผูเลนกำลังเลนรอบของเขาตั้งแตเริ่มเลนจนกวาจบลง (ดูกฎขอ 5.3) ยกเวนขณะการเลนหยุด

ลงตามกฎขอ 5.7a 

เมื่อกฎอางถึงการกระทำ "ระหวางรอบ" ไมรวมถึงขณะการเลนหยุดลงตามกฎ 5.7a นอกจากฎ

ระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

5.2   การฝกซอมในสนามกอนหรือระหวางรอบ 

สำหรับวัตถุประสงคของกฎขอน้ี: 

• "การฝกซอมในสนาม" หมายถึงการเลนลูก หรือการทดสอบพื้นผิวกรีนของหลุมใดโดยการ

การเลนในรอบ 

กฎขอ 

5 

 วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 5 ครอบคลุมการเลนในรอบ เชน ผูเลนอาจซอมในสนามที่ไหนหรือเมื่อใด กอน

หรือระหวางรอบ เมื่อใดเริ่มเลนและจบ และเกิดอะไรเมื่อตองหยุดเลน หรือเริ่มเลนตอ 

คาดหวังใหผูเลน:  

• เร่ิมแตละรอบตรงเวลา และ 

• เลนอยางตอเนื่องและกาวเดินทันทีระหวางแตละหลุมจนจบรอบ 

เมื่อถึงลำดับของผูเลน ขอแนะนำใหเขาทำการสโตรคไมเกิน 40 วินาที และโดยปกติเร็ว

กวานั้น 
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กลิ้งลูก  หรือการถูลูกกับพ้ืนผิว และ 

• ขอจำกัดในการฝกซอมในสนามกอนหรือระหวางรอบมีผลกับผูเลนเทานั้น ไมใชแคดดี้ของ  

ผูเลน 

5.2a แมทชเพลย 

ผูเลนอาจฝกซอมในสนามกอนรอบหรือระหวางรอบของการแขงขันแมทชเพลย 

5.2b สโตรคเพลย 

ในวันท่ีมีการแขงขันสโตรคเพลย: 

• ผูเลนตองไมฝกซอมในสนามกอนรอบ ยกเวนผูเลนอาจ: 

» ฝกซอมพัทหรือชิพบน หรือใกลกับพ้ืนท่ีตั้งทีแรกของเขา  

» ฝกซอมในพ้ืนท่ีฝกซอมใด 

» ฝกซอมบนหรือใกลกับกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงเลนจบไปแลว แมวาเขาจะเลนหลุมน้ันอีกในวัน

เดียวกัน (ดูกฎขอ 5.5b) 

• ผูเลนอาจฝกซอมในสนามหลังจากเลนจบรอบสุดทายของเขาในวันน้ัน 

ถาผูเลนทำสโตรคเปนการละเมิดกฎขอน้ี เขามีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขา ถาเขาทำ 

สโตรคเพ่ิมอีกท่ีเปนการละเมิดกฎขอน้ี เขามีโทษตัดสิทธิ์ 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม I-1 (ในรูปแบบของการเลนอยางใด

อยางหนึ่งท่ีคณะกรรมการอาจนำมาใชเปนกฎสนาม หาม จำกัด หรืออนุญาตใหฝกซอมใน

สนามกอนหรือระหวางรอบ) 

 

5.3   การเร่ิมตนรอบ และการจบรอบ 

5.3a เมื่อเร่ิมตนรอบ 

รอบของผูเลนเริ่มตนเมื่อผูเลนทำสโตรคเพ่ือเริ่มหลุมแรกของเขา (ดูกฎขอ 6.1a) 

ผูเลนตองเริ่มตนตามเวลา (และไมใชกอนเวลา) เริ่มตนของเขา: 

• หมายความวาผูเลนตองพรอมเลนในเวลาเริ่มตน และท่ีจุดเริ่มตนท่ีคณะกรรมการกำหนด 

• เวลาเริ่มตนท่ีคณะกรรมการกำหนดถือวาตรงเวลา (เชน 9 โมงเชา หมายถึง 9:00:00 น. 

ไมใชเวลาใดจนถึง 9:01 น.) 
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ถาเวลาเริ่มตนลาชาดวยเหตุผลใดก็ตาม (เชน สภาพอากาศ การเลนลาชาของกลุมอื่น หรือ

ความจำเปนในการตัดสินของผูตัดสิน) ไมมีการละเมิดกฎขอนี้ถาผูเลนอยูที่นั้น และพรอมเลน

เมื่อกลุมของผูเลนสามารถเริ่มตนได 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 5.3a: การตัดสิทธิ ์ยกเวนในสามกรณเีหลาน้ี: 

• ขอยกเวน 1 – ผูเลนมาถึงจุดเริ่มตนพรอมเลน ชาไมเกินหานาที: ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

ในหลุมแรกของเขา 

• ขอยกเวน 2 – ผูเลนเร่ิมตนไมเกินหานาทีกอนเวลา: ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปในหลุมแรกของ

เขา 

• ขอยกเวน 3 - คณะกรรมการตัดสินวาสถานการณที่มีขอยกเวนทำใหผูเลนไมสามารถ

เร่ิมตนไดตามเวลา: ไมมีการละเมิดกฎน้ี และไมมีการปรับโทษ 

5.3b เมื่อจบรอบ 

รอบของผูเลนจบลง: 

• ในแมทชเพลย เมื่อไดตัดสินผลการแขงขันตามกฎขอ 3.2a(3) หรือ (4) 

• ในสโตรคเพลย เมื่อผูเลนจบหลุมท่ีหลุมสุดทาย (รวมถึงการแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง เชน 

ตามกฎขอ 6.1 หรือ 14.7b) 

ดูกฎขอ 21.1e, 21.2e, 21.3e และ 23.3b (เมื่อเริ่มและจบรอบในสโตรคเพลย และโฟรบอล) 

 

5.4   การเลนในกลุม 

5.4a แมทชเพลย 

ในระหวางรอบ ผูเลนและคูแขงตองเลนแตละหลุมในกลุมเดียวกัน 

5.4b สโตรคเพลย 

ในระหวางรอบ ผูเลนตองอยูในกลุมท่ีคณะกรรมการกำหนด เวนแตคณะกรรมการอนุมัติให

เปลี่ยนไดท้ังกอนหรือหลังการเปลี่ยนน้ี 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 5.4: การตัดสิทธิ์ 
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5.5   การฝกซอมระหวางรอบ หรือขณะการเลนหยุดลง 

5.5a ไมซอมสโตรคขณะกำลังเลนในหลุม 

ขณะกำลังเลนในหลุม ผูเลนตองไมทำการซอมสโตรคกับลูกภายในหรือนอกสนาม 

เชนน้ีไมใชการซอมสโตรค: 

• การซอมสวิงโดยไมตั้งใจตีลูก 

• การตีลูกกลับไปยังพ้ืนท่ีฝกซอมหรือตีกลับไปใหผูเลนอ่ืน เมื่อไดทำตามมารยาทเทาน้ัน 

• สโตรคท่ีผูเลนทำในการเลนจบหลุมซึ่งมีผลตัดสินแลว 

5.5b ขอจำกัดในการซอมสโตรคหลังจากจบหลุม 

หลังจากเลนจบหลุมใด แตกอนเริ่มทำการสโตรคเพื่อเริ่มตนเลนอีกหลุม ผูเลนตองไมทำการ

ซอมสโตรค 

ขอยกเวน – บริเวณท่ีผูเลนไดรับอนุญาตใหซอมพัทหรือชิพ: ผูเลนอาจซอมพัทหรือชิพหรือ

บนหรือใกลกับ: 

• กรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบ และกรีนซอม (ดูกฎขอ 13.1e) และ 

• พ้ืนท่ีตั้งทีของหลุมตอไป 

แตการซอมสโตรคดังกลาวตองไมทำจากบังเกอร และตองไมทำใหการเลนลาชาอยางไมสม

เหตุผล (ดูกฎขอ 5.6a) 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม I-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม

หามการฝกซอมพัทหรือชิพบนหรือใกลกับกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบ) 

5.5c การซอมขณะการเลนหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลง 

ขณะการเลนหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนตองไมทำการซอมสโตรค 

ยกเวน: 

• ตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 5.5b 

• ทุกแหงนอกสนาม และ 

• ทุกแหงในสนามท่ีคณะกรรมการอนุญาต 

ถาแมทชหยุดลงตามการตกลงของผูเลน และจะไมกลับเขามาเลนตอในวันเดียวกัน ผูเลนอาจ

ซอมในสนามโดยไมมีขอจำกัดกอนเริ่มแมทชตอ 
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การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 5.5: โทษปรับท่ัวไป 

ถาการละเมิดเกิดข้ึนระหวางสองหลุม ใชการปรับโทษในหลุมตอไป 

 

5.6  การลาชาไมสมเหตุผล กาวเดินทันที 

5.6a การเลนลาชาไมสมเหตุผล 

ผูเลนตองไมเลนลาชาอยางไมสมควร เชนเมื่อเลนในหลุมหรือระหวางสองหลุม 

อนุญาตใหผูเลนลาชาในเวลาอันสั้นได ดวยเหตุผลบางประการ เชน: 

• เมื่อผูเลนคอยความชวยเหลือจากผูตัดสินหรือคณะกรรมการ 

• เมื่อผูเลนบาดเจ็บหรือปวย หรือ 

• เมื่อมีเหตุผลอ่ืนท่ีดี 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 5.6a: 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดคร้ังแรก: หนึ่งสโตรคปรับโทษ 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดคร้ังท่ีสอง: โทษปรับท่ัวไป 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดคร้ังท่ีสาม: การตัดสิทธิ์ 

ถาผูเลนเลนลาชาระหวางสองหลุม ใชการปรับโทษในหลุมตอไป 

ดูกฎขอ 25.6a (การใชกฎขอ 5.6a กับผูเลนมีความบกพรอง) 

5.6b การกาวเดินในการเลนทันที 

รอบของกีฬากอลฟหมายถึงใหเลนดวยการกาวเดินทันที 

ผูเลนแตละคนควรตระหนักวาการเลนดวยการกาวเดินทันทีของเขามีแนวโนมสงผลกระทบตอ

เวลารวมในการเลนรอบของผูเลนอื่น รวมทั้งผูเลนในกลุมของตนเองและผูเลนที่อยูในกลุม

ตามหลัง 

สงเสริมใหผูเลนยินยอมใหกลุมท่ีเลนเร็วกวาผานไปกอน 

(1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกาวเดินในการเลน ผูเลนควรเลนดวยการกาวเดินทันทีตลอดท้ัง

รอบรวมท้ังเวลาท่ีใช: 

• เตรียมพรอมสำหรับและทำแตละสโตรค 

• เคลื่อนตัวจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงระหวางสโตรค และ 
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• เคลื่อนตัวไปยังพ้ืนท่ีตั้งทีตอไปหลังเลนจบหลุม 

ผูเลนควรเตรียมตัวลวงหนาสำหรับการสโตรคตอไป และพรอมเลนเมื่อถึงลำดับของเขา 

เมื่อเปนลำดับของผูเลน: 

• ขอแนะนำใหผูเลนทำสโตรคไมเกิน 40 วินาทีหลังจากท่ีเขา (หรือควรจะ) สามารถเลนได

โดยไมมีการขัดขวาง หรือไมมีการรบกวน และ 

• ตามปกตผิูเลนสามารถเลนไดเร็วกวาน้ัน และสงเสริมใหทำเชนน้ัน 

(2) การเลนผิดลำดับเพื่อชวยใหกาวเดินทันที ขึ้นอยูกับรูปแบบการเลน บางเวลาเมื่อผูเลน

อาจเลนผิดลำดับเพ่ือชวยการกาวเดินในการเลน: 

• ในแมทชเพลย ผูเลนอาจตกลงกันวาหนึ่งในนั้นเลนผิดลำดับเพื่อประหยัดเวลา (ดู

ขอยกเวนของกฎขอ 6.4a) 

• ในสโตรคเพลย ผูเลนอาจ "พรอมเลน" ดวยความปลอดภัยและในทางท่ีรับผิดชอบ      

(ดูกฎขอ 6.4b(2)) 

(3) นโยบายของคณะกรรมการ การกาวเดินในการเลน เพื่อสงเสริมและบังคับใชในการเลน

ทันที คณะกรรมการควรใชกฎสนามกำหนดนโยบายเก่ียวกับการกาวเดินในการเลน 

นโยบายนี้อาจกำหนดเวลาสูงสุดในการจบรอบ จบหลุม หรือตามลำดับตอเนื่องของหลุม 

และการสโตรค และอาจกำหนดการปรับโทษสำหรับการไมทำตามนโยบายน้ี 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5G (คำแนะนำเก่ียวกับนโยบายของชวงเวลาการเลน) 

 

5.7  การหยุดการเลน การกลับเขาไปเลนตอ 

5.7a เมื่อผูเลนอาจหยุดหรือตองหยุดการเลน 

ในระหวางรอบ ผูเลนตองไมหยุดเลน ยกเวนในกรณีตอไปน้ี: 

• การเลนหยุดลงชั่วคราวโดยคณะกรรมการ ผูเลนทุกคนตองหยุดเลน ถาคณะกรรมการให

การเลนหยุดลงช่ัวคราว (ดูกฎขอ 5.7b) 

• การเลนหยุดลงตามขอตกลงในแมทชเพลย ผูเลนในแมทชอาจตกลงหยุดเลนดวยเหตุผลใดก็

ได ยกเวนถาการทำเชนนั้นทำใหการแขงขันลาชา ถาผูเลนตกลงหยุดเลนและผูเลนหนึ่งคน

ตองการกลับเขาไปเลนตอ ขอตกลงน้ันสิ้นสุดลงและผูเลนอ่ืนตองเลนตอ 

• ผูเลนบางคนหยุดเลนเพราะฟาผา ผูเลนอาจหยุดเลนถาเขาเช่ืออยางสมเหตุผลวามีอันตราย
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จากฟาผา แตตองรายงานตอคณะกรรมการโดยเร็วเทาท่ีทำได 

การออกจากสนามไมใชเปนการหยุดเลน ความลาชาในการเลนของผูเลนครอบคลุมตามกฎขอ 

5.6a ไมใชกฎขอน้ี 

ถาผู เลนหยุดเลนดวยเหตุผลใดก็ตามที ่ไมไดรับอนุญาตตามกฎขอน้ี หรือไมรายงานตอ

คณะกรรมการเมื่อจำเปนตองทำเชนน้ัน ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ ์

5.7b สิ่งท่ีผูเลนตองทำเมื่อคณะกรรมการใหการเลนหยุดลงชั่วคราว 

มีการเลนหยุดลงช่ัวคราวของคณะกรรมการอยูสองแบบ แตละแบบมีความจำเปนท่ีแตกตางกัน

เมื่อผูเลนตองหยุดเลน 

(1) การเลนหยุดลงชั่วคราวทันที (เชน เมื่อมีอันตรายใกลเขามา) ถาคณะกรรมการสั่งการ

เลนหยุดลงชั่วคราวทันที ผูเลนตองไมทำสโตรคอีกจนกวาคณะกรรมการใหกลับเขาไปเลน

ตอ 

คณะกรรมการควรใชวิธีการท่ีแตกตางกันชัดเจนเพื่อบอกผูเลนเกี่ยวกับการเลนหยุดลง

ช่ัวคราวทันที 

(2) การเลนหยุดลงชั ่วคราวปกติ (เชน ค่ำมืด หรือไมสามารถใช สนามเล นได) ถา

คณะกรรมการหยุดการเลนช่ัวคราวดวยเหตุผลปกต ิสิ่งท่ีเกิดข้ึนตอมาข้ึนอยูกับแตละกลุมท่ี

กำลังเลน คือ: 

• ระหวางสองหลุม ถาผูเลนทุกคนในกลุมอยูระหวางสองหลุม ผูเลนตองหยุดเลนและตอง

ไมทำสโตรคเพ่ือเริ่มตนอีกหลุมหน่ึง จนกวาคณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอ 

• ขณะกำลังเลนในหลุม ถาผูเลนคนใดในกลุมไดเริ่มเลนหลุมแลว ผูเลนอาจเลือกหยุดเลน

หรือเลนจบหลุมน้ัน 

» อนุญาตผูเลนมีระยะเวลาชั่วขณะ (ปกติไมควรเกินสองนาที) เพื่อตัดสินใจหยุดเลน

หรือเลนจบหลุม 

» ถาผูเลนเลนในหลุมนั้นตอไป ผูเลนอาจเลนตอจนจบหลุม หรืออาจหยุดเลนกอนจบ

หลุม 

» เมื่อผูเลนเลนจบหลุม หรือหยุดเลนกอนจบหลุมน้ัน ผูเลนตองไมทำสโตรคอีกจนกวา

คณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอตามกฎขอ 5.7c 

ถาผูเลนไมตกลงกันในสิ่งท่ีตองทำ: 



69 

 

» ในแมทชเพลย ถาคูแขงหยุดเลน ผูเลนตองหยุดเลนดวย และผูเลนทั้งสองจะตองไม

เลนตออีก จนกวาคณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอ ถาผูเลนไมหยุดเลน ผูเลนมี

โทษปรับท่ัวไป (แพหลุม) 

» ในสโตรคเพลย ผูเลนคนใดในกลุมอาจเลือกหยดุการเลน หรือเลนในหลุมน้ันตอไป ไม

วาคนอ่ืนในกลุมตัดสินใจทำสิ่งใดก็ตาม ยกเวนผูเลนอาจเลนตอไดตอเมื่อมีมารคเกอร

ของผูเลนอยูดวยเพ่ือจดสกอรของผูเลนเทาน้ัน 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 5.7b: การตัดสิทธิ ์

ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษ ถาคณะกรรมการตัดสินวาการไมหยุดเลนนั้นมีเหตุผลสมควร: 

ไมมีการละเมิดกฎขอน้ี และไมมีการปรับโทษ ถาคณะกรรมการตัดสินวาสถานการณนั้นเปน

เหตุอันสมควร ทำใหผูเลนไมสามารถหยุดเลนไดเมื่อกำหนดใหการเลนหยุดลงเชนน้ัน 

ดูขั ้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม J-1 (ขอแนะนำวิธีการสำหรับคณะกรรมการ

ช้ีแนะเรื่องการหยุดทันที และการหยุดช่ัวคราวปกตแิกผูเลนท้ังหมด) 

5.7c สิ่งท่ีผูเลนตองทำเมื่อกลับเขาไปเลนตอ 

(1) จุดท่ีกลับเขาไปเลนตอ ผูเลนตองกลับเขาไปเลนตอจากจุดท่ีเขาหยุดเลนในหลุมใดหรือถา

อยูระหวางสองหลุม หรือท่ีพ้ืนท่ีตั้งทีตอไป แมวากลับเขาไปเลนตอในวันตอมา 

ถาผูเลนกลับเขาไปเลนตอจากจุดที่แตกตางไปจากจุดที่หยุดเลน ดูกฎขอ 6.1b และกฎขอ 

14.7 

(2) เมื่อกลับเขาไปเลนตอ ผูเลนตองอยูในบริเวณตามท่ีระบุ (1) และพรอมเลน: 

• ตามเวลาท่ีคณะกรรมการกำหนดใหเลนตอ และ 

• ผูเลนตองเลนตอตามเวลาน้ัน (และไมใชกอนเวลา)  

ถาความสามารถในการเลนตอลาชาออกไปดวยเหตุผลใดก็ตาม (เชน เมื่อผูเลนในกลุม

ขางหนาจำเปนตองเลนกอนและออกไปใหพนทาง) ไมมีการละเมิดกฎขอน้ี ถาผูเลนอยูท่ีน้ัน

และพรอมเลนเมื่อกลุมของผูเลนสามารถเลนตอได 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 5.7c(2): การตัดสิทธิ ์

ขอยกเวนในการตัดสิทธิ์เนื่องจากไมกลับเขาไปเลนตอตามเวลา: ขอยกเวนขอ 1, 2 และ 3 

ในกฎขอ 5.3a และขอยกเวนในกฎขอ 5.7b ใชบังคับเชนกัน 
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5.7d การหยิบลูกเมื่อการเลนหยุดลง การนำกลับมาวาง และการนำลูกมาแทนเมื่อกลับเขา

ไปเลนตอ 

(1) การหยิบลูกเมื่อการเลนหยุดลง หรือกอนกลับเขาไปเลนตอ เมื่อหยุดเลนในหลุมตามกฎ

ขอน้ี  ผูเลนอาจมารคจุดของลูกของเขา และหยิบลูกน้ันข้ึน (ดูกฎ 14.1) 

ท้ังกอนหรือกลับเขาไปเลนตอ: 

• เมื่อหยิบลูกของผูเลนขึ้นเมื่อการเลนหยุดลง ผูเลนตองนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวาง

ลงบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

• เมื่อไมหยิบลูกของผูเลนขึ้นเมื่อการเลนหยุดลง ผูเลนอาจเลนลูกตามท่ีลูกอยู หรืออาจ

มารคจุดของลูก และหยิบลูก (ดูกฎขอ 14.1) และนำลูกน้ันหรือลูกอ่ืนกลับมาวางบนจุด

เดิม (ดูกฎขอ 14.2) 

ในกรณีใดกรณหีน่ึง:  

• ถาสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปเนื่องจากการหยิบลูกขึ้น ผูเลนตองนำลูกนั้นหรือลูก

อ่ืนกลับมาวางตามท่ีกำหนดไวในกฎขอ 14.2d 

• ถาสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปหลงัจากหยิบลกูข้ึน และกอนท่ีนำลูกใดกลับมาวาง ไม

ใชกฎขอ 14.2d: 

» ตองนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ 

14.2) 

» แตถาสภาพโดยรอบ หรือสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงในระหวางเวลาน้ี ใหใชกฎขอ 

8.1d  

(2) ถาลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อนยายไปขณะการเลนหยุดลง ถาลูกของผูเลนหรือที่มารคลูก

เคลื่อนยายไปทางใดกอนกลับเขาไปเลนตอ (รวมถึงแรงธรรมชาต)ิ ผูเลนตอง: 

• นำลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวางบนจุดเดมิ (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) หรือ 

• วางที่มารคลูกเพื่อมารคจุดเดิม แลวนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางบนจุดนั้น (ดูกฎขอ 

14.1 และ 14.2) 

ถาสภาพท่ีมีผลตอสโตรคของผูเลนแยลงในขณะการเลนหยุดลง ดูกฎขอ 8.1d 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดในการละเมิดกฎขอ 5.7d: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
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6.1   การเร่ิมเลนของหลุม 

6.1a เมื่อเร่ิมเลนในหลุม 

ผูเลนไดเริ่มตนหลุมเมื่อเขาทำสโตรคเพ่ือเริ่มตนหลุมน้ัน 

หลุมนั้นไดเริ่มตนขึ้นแมวา ถาทำสโตรคจากนอกพื้นท่ีตั้งที (ดูกฎขอ 6.1b) หรือยกเลิกสโตรค 

ตามกฎ 

6.1b ตองเลนลูกจากภายในพ้ืนท่ีต้ังที 

ผูเลนตองเริ่มแตละหลุมโดยการเลนลูกจากท่ีใดภายในพ้ืนท่ีตั้งที ตามกฎขอ 6.2b 

ถาผูเลนกำลังเริ่มในหลุมใดโดยเลนลูกจากนอกพื้นท่ีตั้งที (รวมทั้งจากหมุดทีผิดแตกตางจาก    

บริเวณตั้งทีในหลุมเดียวกัน หรือในหลุมอ่ืน): 

(1) ในแมทชเพลย ไมมีการปรับโทษ แตคูแขงอาจยกเลิกสโตรค: 

• ตองทำทันทีและกอนผูเลนคนใดทำสโตรคอีก เมื่อคูแขงยกเลิกสโตรคน้ัน เขาไมสามารถ

ถอนการยกเลิกน้ันได 

• ถาคูแขงยกเลิกสโตรคน้ัน ผูเลนตองเลนลูกจากภายในพ้ืนท่ีตั้งที และยังคงเปนลำดับการ

เลนของเขา 

การเลนในหลุม 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 6 ครอบคลุมวิธีการเลนในหลุม - เชน กฎท่ีเจาะจงสำหรับการทีออฟเพื่อเริ่มเลน

หลุม การกำหนดตองใชลูกเดียวตลอดการเลนในหลุม ยกเวนเมื ่ออนุญาตใหใชการ

แทนท่ีได ลำดับการเลน (ซึ่งสำคัญในแมทชเพลยมากกวาในสโตรคเพลย) และการจบ

หลุม 
 

กฎขอ 

6 
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• ถาคูแขงไมยกเลิกสโตรคน้ัน ใหนับสโตรคและลูกน้ันอยูในการเลน และตองเลนตามท่ีลูกอยู 

(2) ในสโตรคเพลย ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ) และตองแกไขความผิดน้ัน

ใหถูกตองดวยการเลนลูกจากภายในพ้ืนท่ีตั้งที: 

• ลูกท่ีเลนจากนอกพ้ืนท่ีตั้งทีไมอยูในการเลน 

• สโตรคนั้นและสโตรคมากกวาที่เกิดขึ้นกอนการแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง (รวมท้ัง 

สโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษจากการเลนลูกน้ัน) ไมนำมานับ 

• ถาผูเลนไมแกไขความผิดนั้นใหถูกตองกอนทำสโตรคเพื่อเริ่มตนในอีกหลุมหนึ่ง หรือ

สำหรับหลุมสุดทายของรอบน้ันกอนคืนสกอรการดของเขา ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 

 

6.2   การเลนลูกจากพ้ืนท่ีต้ังที 

6.2a เมื่อใชกฎเกี่ยวกับพ้ืนท่ีต้ังที 

พ้ืนท่ีตั้งทีในกฎขอ 6.2b ใชเมื่อใดก็ตามท่ีผูเลนจำเปนตองเลน หรือไดรับอนุญาตใหเลนลูกจาก

พ้ืนท่ีตั้งที รวมถึงเมื่อ: 

• ผูเลนกำลังเริ่มเลนในหลุม (ดูกฎขอ 6.1) 

• ผูเลนจะเลนอีกครั้งจากพ้ืนท่ีตั้งทีตามกฎ (ดูกฎขอ 14.6) หรือ 

• ลูกของผูเลนอยูในการเลนในพ้ืนท่ีตั้งทีหลังจากสโตรค หรือหลังจากผูเลนทำการผอนปรน 

กฎน้ีใชกับพ้ืนท่ีตั้งทีท่ีผูเลนตองเลนในการเริ่มเลนในหลุมท่ีเขากำลังเลนเทาน้ัน ไมใชบริเวณตั้ง

ทีท่ีอ่ืนในสนาม (ไมวาในหลุมเดียวกันหรือในหลุมอ่ืน) 

6.2b กฎพ้ืนท่ีต้ังที  

(1) เมื่อลูกอยูในพ้ืนท่ีต้ังที  

• ลูกอยูในพ้ืนท่ีตั้งทีเมื่อสวนของลูกสัมผัส หรืออยูเหนือสวนใดของพ้ืนท่ีตั้งที 

• ผูเลนอาจยืนนอกพ้ืนท่ีตั้งทีในการทำสโตรคกับลูกในพ้ืนท่ีตั้งที 
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(2) อาจต้ังลูกบนที หรือเลนจากพ้ืน อยางใดอยางหน่ึง ตองเลนลูกจาก: 

• บนทีตั้งลูกปกในพ้ืน หรือตั้งบนพ้ืน หรือ 

• บนพ้ืน 

วัตถุประสงคของกฎขอน้ี "พ้ืน" รวมถึงทรายหรือวัสดุธรรมชาติอ่ืนท่ีทำเปนทีตั้งลูก หรือวาง

ลูกบนน้ัน 

ผูเลนตองไมทำสโตรคกับลูกบนทีตั้งลูกท่ีไมสอดคลอง หรือกับลูกตั้งบนทีในทางท่ีไมอนุญาต

ตามกฎขอน้ี 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 6.2b(2): 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดคร้ังแรก: โทษปรับท่ัวไป 

• การปรับโทษสำหรับการละเมิดคร้ังท่ีสอง: ตัดสิทธิ์ 

(3) อาจปรับปรุงสภาพบางอยางในพ้ืนท่ีต้ังทีใหดีขึ้น กอนผูเลนทำสโตรค อาจทำสิ่งเหลาน้ีใน
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พ้ืนท่ีตั้งทีเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค (ดูกฎ 8.1b (8)) 

• ปรับพ้ืนผิวของพ้ืนดินในพ้ืนท่ีตั้งที (เชน การทำรอยขรุขระดวยไมกอลฟหรือเทา) 

• เคลื่อนยาย งอ หรือถอนหญา วัชพืช และวัตถุธรรมชาติอื่นที่ติด หรืองอกบนพื้นในพ้ืน

ท่ีตั้งที 

• ปดหรือกดทรายและดินในพ้ืนท่ีตั้งที และ 

• ปดน้ำคาง น้ำคางแข็ง และน้ำในพ้ืนท่ีตั้งที 

แตผูเลนมีโทษปรับทั่วไป ถาเขาทำการเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลตอสโตรคท่ีละเมิดกฎขอ 

8.1a 

(4) ขอจำกัดในการเคลื่อนยายหมุดที หรือหมุดทีหายไป เมื่อกำลังเลนจากพ้ืนท่ีต้ังที 

• บริเวณของหมุดทีจัดไวโดยคณะกรรมการเพื่อกำหนดแตละพื้นที่ตั้งที และควรอยูใน

บริเวณเดียวกันสำหรับผูเลนทุกคนท่ีเลนจากพ้ืนท่ีตั้งทีน้ัน 

• ถาผูเลนปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค โดยการเคลื่อนยายหมุดทีกอนทำการสโตรคจาก

พ้ืนท่ีตั้งที เขามีโทษปรับท่ัวไปสำหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a(1) 

• ถาผูเลนพบวาหมุดทีหายไปขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง ผูเลนควรขอความชวยเหลือจาก

คณะกรรมการ แตถาไมมีคณะกรรมการในเวลาอันควร ผูเลนควรใชการคาดคะเนที่สม

เหตุผล (กฎขอ 1.3b(2)) เพ่ือประมาณบริเวณของพ้ืนท่ีตั้งที 

ในสถานการณอื ่นทั ้งหมด ถือวาหมุดทีเปนสิ ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดตามปกติซึ ่งอาจ

เคลื่อนยายออกตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 15.2 

(5) ลูกไมอยูในการเลนจนกวามีการทำสโตรค ไมวาตั้งลูกบนทีตั้งลูกหรือบนพ้ืน เมื่อเริ่มหลุม

หรือ เลนอีกครั้งจากพ้ืนท่ีตั้งทีตามกฎ: 

• ลูกไมอยูในการเลนจนกวาผูเลนทำสโตรคกับลูก และ 

• อาจหยิบลูกหรือเคลื่อนยายลูกกอนทำสโตรคโดยไมมีการปรับโทษ 

ถาลูกตกจากทีตั้งลูก หรือเคาะออกจากทีตั้งลูกโดยผูเลนกอนที่ผูเลนทำสโตรคกับลูก อาจ

ตั้งลูกบนทีตั้งลูกอีกในพ้ืนท่ีตั้งทีโดยไมมีการปรับโทษ 

แตถาผูเลนทำสโตรคกับลูกขณะลูกกำลังตกลงหรือหลังจากไดตกลงมาแลว ไมมีการปรับ

โทษ ใหนับสโตรคและลูกน้ันอยูในการเลน 



75 

 

 

(6) เมื่อลูกอยูในการเลนอยูในพ้ืนท่ีต้ังที ถาลูกอยูในการเลนของผูเลนอยูในพ้ืนท่ีตั้งทีหลังจาก

การสโตรค (เชน หลังจากสโตรคไมโดนลูกท่ีตั้งบนที) หรือหลังจากทำการผอนปรน ผูเลน

อาจ: 

• หยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกโดยไมมกีารปรับโทษ (ดูกฎขอ 9.4b ขอยกเวน 1) และ 

• เลนลูกน้ันหรือลูกอ่ืนจากท่ีใดก็ไดในพ้ืนท่ีตั้งทีจากทีตั้งลูกหรือพ้ืนตาม (2) รวมถึงการ

เลนลูกตามท่ีลูกอยู 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 6.2b (6): โทษปรับท่ัวไป

ตามกฎขอ 14.7a 

 

6.3   ลูกท่ีใชเลนในหลุม  

 

 

 

 

 

6.3a การจบดวยลูกเดียวกันท่ีเลนจากพ้ืนท่ีต้ังที 

ผูเลนอาจเลนลูกที่สอดคลองเมื่อเริ่มในหลุมจากพื้นที่ตั้งที และอาจเปลี่ยนลูกไดระหวางสอง

หลุม 

ผูเลนจะตองเลนจบหลุมดวยลูกเดียวกันท่ีเลนจากพ้ืนท่ีตั้งที ยกเวนเมื่อ: 

• ลูกน้ันหาย หรือมาหยุดอยูในโอบี หรือ 

• ผูเลนใชลูกอ่ืนนำมาแทน (ไมวาไดรับอนุญาตใหทำเชนน้ันหรือไม) 

ผูเลนควรทำเครื่องหมายเพ่ือระบุลูกท่ีใชเลน (ดูกฎขอ 7.2) 

6.3b การใชลูกอ่ืนนำมาแทนขณะเลนในหลุม 

(1) เมื่ออนุญาตและไมอนุญาตใหผูเลนนำลูกอ่ืนมาแทน กฎบางขออนุญาตใหผูเลนเปลี่ยนลูก

วัตถุประสงคของกฎ:  

การสโตรคตอเนื่องในหลุมที่เลนที่ทำจากพื้นที่ตั้งทีไปยังกรีนและไปลงหลุม ผูเลนตอง

เลนลูกเดียวกันจนกวาจบหลุม ผูเลนมีโทษปรับสำหรับการทำสโตรคกับลูกผิด หรือทำส

โตรคกับลูกท่ีนำมาแทนเมื่อกฎไมอนุญาตใหมีการนำมาแทน 
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ท่ีเขาใชเลนในหลุมโดยใชลูกอ่ืนนำมาแทนเปนลูกอยูในการเลน และกฎบางขอไมอนุญาต: 

• เมื่อทำการผอนปรนตามกฎ รวมท้ังการดรอปหรือการวางลูก (เชน เมื่อลูกไมอยูในพ้ืนท่ี

ผอนปรน หรือเมื ่อทำการผอนปรนบนกรีน) ผูเลนอาจใชลูกเดิมหรือลูกอื ่น (กฎขอ 

14.3a) 

• เมื่อเลนอีกครั้งจากท่ีทำสโตรคครั้งที ่แลวนั ้น ผูเลนอาจใชลูกเดิมหรือลูกอื่น (กฎขอ 

14.6) และ 

• เมื่อนำลูกกลับมาวางบนจุด ไมอนุญาตผูเลนใชลูกอ่ืนนำมาแทน และตองใชลกูเดิมโดยมี

ขอยกเวนบางขอ (กฎขอ 14.2a) 

(2) ลูกนำมาแทนกลายเปนลูกอยูในการเลน เมื่อผูเลนใชลูกอื่นนำมาแทนเปนลูกอยูในการ

เลน (ดูกฎขอ 14.4): 

• ลูกเดิมไมเปนลูกอยูในการเลนอีกตอไปแมวาหยุดอยูในสนาม 

• เปนเรื่องจริง  แมวาถาผูเลน: 

» นำมาแทนลูกเดิมดวยลูกอื่น เมื่อกฎไมอนุญาต (ไมวาผูเลนรูวาเขากำลังใชลูกอ่ืน

นำมาแทนหรือไมก็ตาม) หรือ 

» นำลูกกลับมาวาง ดรอป หรือวางลูกนำมาแทน (1) ในทางที่ผิด (2) ในท่ีผิด หรือ (3) 

โดยใชข้ันตอนท่ีใชไมใด 

• สำหรับวิธีการแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนเลนลูกท่ีนำมาแทน ดูกฎขอ 14.5 

ถาไมพบลูกเดิมของผูเลน และผูเลนนำลูกอื่นมาอยูในการเลนตามการผอนปรนโดยใช   

สโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 17.1d, 18.1, 18.2b และ 19.2a) หรือกฎอนุญาตตามที่ใชได

เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาเกิดอะไรกับลูก (ดูกฎขอ 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e 

และ 17.1c): 

• ผูเลนตองเลนดวยลูกท่ีนำมาแทนตอไป และ 

• ผูเลนตองไมเลนลูกเดิม แมวาพบในสนามกอนหมดเวลาการคนหาสามนาที (ดูกฎขอ 

18.2a(1)) 

(3) การทำสโตรคกับลูกท่ีนำมาแทนอยางไมถูกตอง ถาผูเลนทำสโตรคกับลกูท่ีนำมาแทนอยาง

ไมถูกตอง ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ และตองเลนลูกจบหลุมดวยลูกท่ีนำมาแทนอยางไม
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ถูกตองน้ัน 

6.3c ลูกผิด 

(1) การทำสโตรคกับลูกผิด ผูเลนตองไมทำสโตรคกับลูกผิด 

ขอยกเวน - ลูกกำลังเคลื่อนท่ีในน้ำ: ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนทำสโตรคกับลูกผิดที่กำลัง

เคลื่อนท่ีในน้ำในพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือในน้ำช่ัวคราว: 

• ไมนับสโตรค และ 

• ผูเลนตองแกไขความผิดนั้นใหถูกตองตามกฎโดยการเลนลูกที่ถูกตองจากจุดเดิม หรือ

โดยทำการผอนปรนตามกฎ 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกผิดเปนการละเมิดกฎขอ 6.3c(1):  

ในแมทชเพลย ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป (แพหลุม): 

• ถาผูเลนและคูแขงเลนลูกกันและกันระหวางการเลนในหลุม คนแรกท่ีทำสโตรคกับ   ลูก

ผิดมีโทษปรับท่ัวไป (แพหลุม) 

• แตถาไมรูวาลูกไหนเลนผิดกอน ไมมีการปรับโทษ และตองเลนลูกท่ีสลับกันจนจบหลุม 

ในสโตรคเพลย ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป (สองสโตรคปรับโทษ) และตองแกไขความผิดน้ันให

ถูกตองโดยการเลนลูกเดิมตอไปตามสภาพท่ีลูกหยุดอยู หรือทำการผอนปรนตามกฎ: 

• การสโตรคและหลายสโตรคที่ทำกับลูกผิดกอนแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง (รวมท้ัง 

สโตรคและสโตรคปรับโทษจากการเลนลูกน้ันเทาน้ัน) ไมนำมานับรวม 

• ถาผู เลนไมแกไขความผิดนั้นใหถูกตองกอนทำสโตรคเพื ่อเริ ่มตนหลุมอื ่น หรือหลุม

สุดทายของรอบกอนคืนสกอรการดของเขา ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ ์

(2) เมื่อลูกของผูเลนเลนเปนลูกผิดโดยผูเลนอื่น ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกของผูเลน

เลนเปนลูกผิดโดยผูเลนอื่น ผูเลนตองวางลูกเดิมหรือลูกอื่นบนจุดเดิม (ถาไมรู จุดตอง

ประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

ใหใชกฎน้ีไมวาพบลูกเดิมหรือไม 

6.3d เมื่อผูเลนอาจเลนมากกวาหนึ่งลูกในเวลาเดียวกัน 

ผูเลนอาจเลนลูกมากกวาหน่ึงลูกในเวลาเดียวกันในหลมุใด เมื่อ: 
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• เลนโพรวิชันนัลบอล (ซึ่งจะกลายเปนลูกอยูในการเลน หรือยกเลิกตามที่ระบุไวในกฎขอ 

18.3c) หรือ 

• เลนสองลูกในสโตรคเพลย เพื่อแกไขการละเมิดรายแรงที่อาจเปนไปไดในการเลนจากที่ผดิ 

(ดูกฎขอ 14.7b) หรือเมื่อไมแนใจกับการใชกฎตามข้ันตอนท่ีถูกตอง (ดูกฎขอ 20.1c(3)) 

 

6.4  ลำดับการเลนขณะเลนในหลุม   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4a แมทชเพลย 

(1) ลำดับการเลน ผูเลนและคูแขงตองเลนตามลำดับน้ี: 

• การเริ ่มตนหลุมแรก ในหลุมแรก ตัดสินการไดออนเนอรโดยการจับสลากตามท่ี

คณะกรรมการกำหนด หรือถาไมมีการจับสลาก ใหทำการตกลงหรือโดยใชวิธีสุม (เชน 

การโยนเหรียญ) 

• การเริ่มตนหลุมอ่ืนท้ังหมด 

» ผูเลนท่ีชนะหลุมไดออนเนอรในพ้ืนท่ีตั้งทีตอไป 

» ถาหลุมเสมอกัน ผูเลนยังคงไดออนเนอรจากพ้ืนท่ีตั้งทีกอนหนาน้ันตอไป 

» ถาผูเลนขอคำตัดสินในเวลาอันควร (ดูกฎขอ 20.1b) ที่ยังไมไดรับการตัดสินจาก

คณะกรรมการและสามารถสงผลกระทบตอการไดออนเนอรในหลุมตอไป ตัดสินออน

เนอรโดยการตกลง หรือการใชวิธีสุม 

วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอ 6.4 ครอบคลุมลำดับการเลนตลอดท้ังหลุม ลำดับการเลนจากพ้ืนท่ีต้ังทีขึ้นอยูกับ

ผูท่ีไดออนเนอร และหลังจากนั้นจะขึ้นอยูกับลูกใดอยูหางจากหลุมมากท่ีสุด  

• ในแมทชเพลย ลำดับการเลนเปนพ้ืนฐาน ถาผูเลนเลนผิดลำดับ คูแขงอาจใหยกเลิก 

สโตรคนั้นและใหผูเลนเลนอีก 

• ในสโตรคเพลย ไมมีการปรับโทษสำหรับการเลนผิดลำดับ อนญุาตและสงเสริมผูเลน

เลนแบบ “พรอมเลน” - ดวยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 
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• หลังจากผูเลนท้ังสองเริ่มหลุม 

» ลูกท่ีอยูไกลหลุมกวาไดเลนกอน 

» ถาลูกมีระยะหางจากหลุมเทากัน หรือไมรูระยะที่เกี่ยวของ ใหตัดสินโดยตกลงกัน 

หรือโดยใชวิธีการสุม 

(2) คูแขงอาจยกเลิกสโตรคของผูเลนท่ีทำผิดลำดับ ถาผูเลนเลนเมื่อเปนลำดับของคูแขง ไมมี

การปรับโทษ แตคูแขงอาจยกเลิกสโตรค: 

• ตองทำทันที และกอนผูเลนคนใดจะทำสโตรค เมื่อคูแขงใหยกเลิกสโตรค เขาไมสามารถ

ถอนการยกเลิก 

• ถาคูแขงยกเลิกสโตรค ผูเลนตองเลนลูกจากท่ีทำสโตรคไปแลว เมื่อถึงลำดับการเลนของ

เขา (ดูกฎขอ 14.6) 

• ถาคูแขงไมยกเลิกสโตรค ใหนับสโตรคน้ันและลูกน้ันอยูในการเลน และตองเลนตามท่ีอยู 

ขอยกเวน - การเลนผิดลำดับโดยการตกลงกันเพื ่อประหยัดเวลา: เพื ่อเปนการ

ประหยัดเวลา: 

• ผูเลนอาจเชิญคูแขงเลนผิดลำดับ หรือตามท่ีคูแขงขอเลนผิดลำดับ 

• ถาคูแขงทำสโตรคผิดลำดับ ผูเลนไดสละสิทธ์ิในการยกเลิกสโตรคน้ัน 

ดูกฎขอ 23.6 (ลำดับการเลนในโฟรบอล)  

6.4b สโตรคเพลย 

(1) ลำดับการเลนตามปกติ 

• การเริ่มหลุมแรก  ตัดสินการไดออนเนอรท่ีพื้นที่ตั้งทีแรกโดยการสุมดึงออกมาตามท่ี

คณะกรรมการกำหนด หรือถาไมมีการสุมดึงออกมา ใหทำการตกลงหรือโดยใชวิธีสุม 

(เชน การโยนเหรียญ) 

• การเริ่มหลุมอ่ืนท้ังหมด 

» ผูเลนในกลุมที่มีกรอสสกอรต่ำสุดที่หลุมใดไดออนเนอรท่ีพื้นที่ตั้งทีตอไป ผูเลนที่มี

กรอสสกอรต่ำสุดท่ีสองควรเลนตอไป และตอไป 

» ถาผูเลนสองคนหรือมากกวามีสกอรเทากันในหลุมใด ควรเลนตามลำดับเชนเดียวกับ
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ในพ้ืนท่ีตั้งทีกอนหนาน้ัน 

» ออนเนอรข้ึนอยูกับกรอสสกอร แมแตในการแขงขันใชแฮนดิแคป 

• หลังจากท่ีผูเลนท้ังหมดไดเริ่มเลนหลุม 

» ลูกท่ีไกลท่ีสุดจากหลุมควรเลนกอน 

» ถาสองลูกหรือมากกวามีระยะจากหลุมเทากัน หรือไมรูระยะที่เกี่ยวของ ควรตัดสิน

ลูกท่ีเลนกอนโดยตกลงกัน หรือโดยใชวิธีการสุม 

ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนเลนผิดลำดับ ยกเวนวาถาผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงกันเลน

ผิดลำดับเพื่อใหคนใดไดเปรียบ แตละคนที่รวมตกลงมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับ

โทษ) 

(2) การเลนผิดลำดับดวยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ("พรอมเลน") อนุญาตและ 

สงเสริมใหผูเลนเลนผิดลำดับดวยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ตอเมื่อ: 

• ผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงกันเพ่ือความสะดวก หรือเพ่ือเปนการประหยัดเวลา 

• ลูกของผูเลนมาหยุดระยะใกลหลุมมาก และผูเลนตองการจบหลุม หรือ 

• ผูเลนแตละคนพรอมและสามารถเลนได กอนท่ีผูเลนอื่นจะเลนตามลำดับการเลนปกติ

ตาม (1) ตราบใดที่การเลนผิดลำดับ ผูเลนไมทำใหผูอื่นอยูในอันตราย ไมทำใหผูอื่นเสีย

สมาธิ หรือไมขวางการเลนของผูอ่ืน 

แตถาผูเลนท่ีอยูในลำดับการเลนตาม (1) พรอมและสามารถเลนได และระบุวาเขาตองการ

เลนกอน ผูเลนอ่ืนควรรอจนกวาผูเลนไดเลนไปกอน 

ผูเลนไมควรเลนผิดลำดับเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบตอผูเลนอ่ืน 

6.4c เมื่อผูเลนจะเลนโพรวิชันนัลบอล หรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีต้ังที 

ลำดับการเลนในกรณีนี้คือ ใหผูเลนอื่นทั้งหมดในกลุมทำสโตรคแรกในหลุมนั้นกอนท่ีผูเลนจะ

เลนโพรวิชันนัลบอล หรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีตั้งที 

ถามีผูเลนมากกวาหน่ึงคนเลนโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีตั้งที ลำดับการเลนเปนลำดับ

เดียวกับเมื่อกอนหนา 

สำหรับโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอ่ืนท่ีเลนผิดลำดับ ดูกฎ 6.4a(2) และ 6.4b 



81 

 

6.4d เมื่อผูเลนทำการผอนปรน หรือจะเลนโพรวิชันนัลบอลจากท่ีใด ยกเวนพ้ืนท่ีต้ังที 

ลำดับการเลนตามกฎขอ 6.4a(1) และ 6.4b(1) มีในสองกรณีน้ีคือ: 

(1) การผอนปรนเพ่ือเลนลูกจากสถานท่ีแตกตางจากท่ีลูกอยู 

• เมื่อผูเลนรูวาเขาจำเปนตองทำการผอนปรนสโตรคและระยะ ลำดับการเลนของผูเลน

ข้ึนอยูกับจุดท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว 

• เมื่อผูเลนมีทางเลือกในการเลนลูกตามท่ีลูกอยู หรือทำการผอนปรน 

» ลำดับการเลนของผูเลนขึ้นอยูกับจุดที่ลูกเดิมอยู (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎ

ขอ 14.2) 

» ใชกรณีนี้เมื่อผูเลนไดตัดสินใจทำการผอนปรนสโตรคและระยะแลว หรือเพื่อทำการ

ผอนปรนการเลนจากสถานท่ีอ่ืนแตกตางจากท่ีลูกเดิมอยู (เชน เมื่อลูกเดิมอยูในพ้ืนท่ี

ปรับโทษ หรือจะถือวาไมสามารถเลนได) 

(2) การเลนโพรวิชันนัลบอล ลำดับการเลนสำหรับผูเลนเพ่ือเลนโพรวิชันนัลบอลทันทีหลังจาก

ทำสโตรคกอนหนาน้ีและกอนผูเลนอ่ืนเลนลูก ยกเวน: 

• เมื่อเริ่มตนหลุมจากพ้ืนท่ีตั้งที (ดูกฎขอ 6.4c) หรือ 

• เมื่อผูเลนรอกอนตัดสินใจเลนโพรวิชันนัลบอล (ในกรณีน้ี ลำดับการเลนของผูเลนเมื่อเขา

ตัดสินใจเลนโพรวิชันนัลบอลข้ึนอยูกับจุดท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว) 

 

6.5   การเลนจบหลุม 

ผูเลนไดจบหลุม: 

• ในแมทชเพลย เมื่อ: 

» ผูเลนจบหลุม หรือผูเลนไดรับการยอมใหสโตรคตอไป หรือ 

» ไดตัดสินผลของหลุม (เชน เมื่อคูแขงยอมใหหลุมนั้น สกอรของคูแขงสำหรับหลุมนั้นต่ำ

กวาท่ีผูเลนอาจทำได หรือผูเลนหรือคูแขงมีโทษปรับท่ัวไป (แพหลุม) 

• ในสโตรคเพลย เมื่อผูเลนจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

ถาผูเลนไมรูวาเขาไดเลนจบหลุม และพยายามเลนในหลุมนั้นตอ ไมถือวาการเลนตอของผูเลน

เปนการซอม หรือมีโทษปรับสำหรับการเลนอีกลูกรวมถึงลูกผิด 
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ดูกฎขอ 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) และ 23.3c (เมื่อผูเลนจบหลุมในรูปแบบอื่นใน 

สโตรคเพลยหรือในโฟรบอล)  



 

การเลนลกู  

กฎขอ 7 - 11 
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7.1   การคนหาลูกอยางเหมาะสม 

7.1a ผูเลนอาจกระทำอยางสมเหตุผลเพ่ือหาและระบุลูก 

เปนความรับผิดชอบของผูเลนในการหาลูกของเขาหลังจากการสโตรคแตละครั้ง 

ผูเลนอาจหาลูกอยางเหมาะสม โดยการกระทำท่ีสมเหตุผลเพ่ือหาและระบุลูก เชน: 

• การปดทรายและน้ำ และ 

• การขยับ หรือการงอหญา พุมไม กิ่งไม หรือสิ่งงอกเงย หรือสิ่งธรรมชาติที่ติดตรึง หรือ

อาจจะหักวัตถุนั้น แตการหักนั้นเปนผลมาจากการกระทำอื่นสมเหตุผลเพื่อหาหรือระบุลูก

เทาน้ัน 

ถาการกระทำที่สมเหตุผลนั้นเปนสวนของการหาลูกอยางเหมาะสมไปปรับปรุงสภาพที่มีผล

ตอสโตรค: 

• ไมมีการปรับโทษตามกฎขอ 8.1a ถาการปรับปรุงน้ันเน่ืองมาจากการคนหาท่ีเหมาะสม 

• แตถาการปรับปรุงนั้นเปนผลมาจากการกระทำเกินควรในการหามากกวาสมเหตุผล หรือ

มากเกินกวาความเหมาะสม ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปสำหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a 

กฎขอ 

7 

 

การคนหาลูก: การหาและการระบุลูก 

 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 7 อนุญาตใหผูเลนใชการกระทำสมเหตุผลในการหาลูกท่ีอยูในการเลนอยาง

เหมาะสมหลังจากสโตรคแตละคร้ัง 

• แตผูเลนยังคงตองระมัดระวังการปรับโทษ ถาผูเลนกระทำเกินความเหมาะสมและ

ปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคตอไปของเขา 

• ไมมีการปรับโทษตอผูเลน ถาลูกบังเอิญเคลื่อนท่ีในความพยายามเพ่ือหาหรือระบุลูก 

แตตองนำลูกกลับมาไวท่ีจุดเดิม 
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ในการพยายามหาและระบุลูก ผูเลนอาจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทตามท่ีกฎขอ 15.1 อนุญาต 

และอาจเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดตามท่ีกฎขอ 15.2 อนุญาต 

7.1b การปฏิบัติถาเคลื่อนยายทรายท่ีมีผลตอสภาพท่ีลูกอยูขณะหาหรือระบุลูกของผูเลน 

• ผูเลนตองสรางสภาพโดยรอบเดิมในทราย แตอาจเหลือสวนเล็กนอยเพื่อใหมองเห็นลูก ถา

ทรายปกคลุมลูก 

• ถาผูเลนเลนโดยไมไดสรางสภาพโดยรอบใหเหมือนเดิม ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป 

 

7.2   วิธีการระบุลูก 

อาจระบุลูกท่ีหยุดอยูของผูเลนในทางหน่ึงทางใดไดดังน้ี: 

• โดยผูเลนหรือผูอ่ืนท่ีเห็นลูกมาหยุดอยูในสถานการณท่ีรูวาเปนลูกของผูเลน 

• ดวยการมองเห็นเครื่องหมายบนลูกของผูเลน (ดูกฎขอ 6.3a) แตไมใชถาการระบุลูกดวย

เครื่องหมายในการระบุเหมือนกันท่ีพบในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

• โดยพบลูกที่มียี่หอ รุน เบอร และสภาพเดียวกันกับลูกของผูเลนในบริเวณที่คาดวาลูกของ    

ผูเลนอยู แตไมใชกับถาลูกท่ีเหมือนกันอยูในบริเวณเดียวกัน และไมมีทางรูวาลูกใดเปนของผู

เลน 

ถาไมสามารถบอกความแตกตางของโพรวิชันนัลบอลของผูเลนวาเปนลูกเดิมของเขา ดูกฎขอ 

18.3c(2) 

 

7.3   การหยิบเพ่ือระบุลูก 

ถาลูกอาจเปนของผูเลนแตไมสามารถระบุไดตามท่ีลูกอยู: 

• ผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนเพ่ือระบุลูก (รวมถึงการหมุนลูก) แต: 

• ตองมารคจุดของลูก และตองไมทำความสะอาดลูกมากเกินกวาจำเปนเพื่อระบุลูก (ยกเวน

บนกรีน ( ) ดูกฎขอ 14.1) 

ถาลูกที่หยิบขึ้นเปนลูกของผูเลนหรือของผูเลนอื่น ตองนำลูกกลับมาวางไวบนจุดเดิม (ดูกฎขอ

14.2) 

ถาผูเลนหยิบลูกของเขาเมื่อไมมีเหตุอันควรท่ีจำเปนตองระบุลูก (ยกเวนบนกรีนท่ีกฎอนุญาตให

หยิบลูกไดตามกฎขอ 13.1b) โดยไมมารคจุดของลูกกอนหยิบ หรือทำความสะอาดเมื่อไม
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อนุญาต ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดในการละเมิดกฎขอ 7.3: โทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 

14.7a 

 

7.4   ลูกเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญขณะพยายามหาหรือระบุลูก 

ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลน คูแขง หรือผูอื่นบังเอิญทำลูกของผูเลนเคลื่อนท่ีขณะกำลังพยายาม

หาลูกหรือระบุลูก แตถาผูเลนทำลูกเคลื่อนท่ีกอนเขาเริ่มตนคนหาลูก ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับ

โทษตามกฎขอ 9.4b 

ตามกฎขอน้ี “บังเอิญ” รวมถึงเมื่อบุคคลใดไปทำลูกเคลื่อนท่ีเพียงพอเพ่ือหาลูกท่ีโผลมาใหเห็น

ในพ้ืนท่ีดวยการเคลื่อนท่ี (เชน ดวยการกวาดเทาบนหญายาว หรือเขยาตนไม) 

ในกรณีน้ี ตองนำลูกกลับมาวางไวจุดเดิม (ถาไมรูตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) โดยกระทำ

ดังน้ี: 

• ถาลูกอยูบน อยูใต หรือลูกพิงกับสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม วัตถุเขต หรือสิ่งงอก

เงยหรือวัสดุธรรมชาติท่ีติดตรึง ตองนำลูกน้ันกลับมาวางท่ีจุดเดิม บนจุดเดมิ ใตจุดเดิม หรือ

พิงกับวัตถุน้ัน (ดูกฎขอ 14.2c) 

• ถาทรายปกคลุมลูก ตองสรางสภาพโดยรอบเชนเดิม และนำลูกกลับมาวางไวในสภาพ

โดยรอบน้ัน (ดูกฎขอ 14.2d(1)) แตผูเลนสามารถปลอยใหเห็นสวนเล็กนอยของลูกได 

ดูกฎขอ 15.1a ดวย (ขอจำกัดเรื่องการจงใจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทบางอยางกอนนำลูก

กลับมาวาง) 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 7.4: โทษปรับท่ัวไป 
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8.1   การกระทำของผูเลนไปปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค 

เพ่ือสนับสนุนหลักการท่ีวา “เลนตามสภาพสนามท่ีผูเลนไปพบ” กฎขอน้ีจึงจำกัดสิ่งท่ีผูเลนอาจ

ทำเพื่อปรับปรุง “สภาพที่มีผลตอสโตรค” (ในที่ใดทั้งในและนอกสนาม) สำหรับสโตรคที่ผูเลน

จะทำตอไป: 

• สภาพโดยรอบท่ีลูกของผูเลนหยุดอยู 

• พ้ืนท่ีตั้งใจยืนของผูเลน 

• พ้ืนท่ีท่ีตั้งใจสวิงของผูเลน 

• เสนทางเลนของผูเลน และ 

• พ้ืนท่ีผอนปรนท่ีผูเลนจะดรอปหรือวางลูก 

ใชกฎขอน้ีกับการกระทำท้ังระหวางรอบ และขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a  

ไมใชใน: 

• การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได ซึ่งอนุญาตไวในขอบเขตของ

กฎขอ 15 หรือ 

• การกระทำขณะลูกของผูเลนอยูในการเคลื่อนท่ีซึ่งครอบคลุมโดยกฎขอ 11 

 

เลนตามสภาพสนามท่ีพบ 
 

กฎขอ 

8 

 วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 8 ครอบคลุมถึงหลักสำคัญของเกมนี้ “เลนตามสภาพสนามท่ีผูเลนไปพบ” เมื่อลูก

ของผูเลนมาหยุดอยู โดยปกติเขาจำเปนตองยอมรับสภาพที่มีผลตอสโตรค และไม

ปรับปรุงสภาพนั้นกอนการเลนลูก แตผูเลนอาจกระทำบางอยางท่ีสมเหตุผล แมวาการ

กระทำนั้นอาจปรับปรุงสภาพดีขึ้น และมีสถานการณท่ีจำกัดวาเมื่อใดอาจปรับสภาพให

เปนอยางเดิมโดยไมมีโทษปรับหลังจากทำใหดีขึ้นหรือแยลง 
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8.1a การกระทำท่ีไมอนุญาต 

ยกเวน ขอจำกัดท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1b, c และ d ผูเลนตองไมทำสิ่งใดท่ีอาจปรับปรุงสภาพท่ี

มีผลตอสโตรค: 

(1) เคลื่อนยาย งอ หรือหักสิ่งใด  

• วัตถุธรรมชาติท่ีงอกเงยหรือติดตรึง 

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม หรือวัตถุเขต หรือ 

• หมุดทีสำหรับพ้ืนท่ีตั้งทีเมื่อกำลังเลนลูกจากพ้ืนท่ีตั้งทีน้ัน 

(2)  เคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดเขาไปยังตำแหนง (เชน เพ่ือสราง

ท่ียืน หรือเพ่ือปรับปรุงเสนทางเลน) 

(3)  เปลี่ยนสภาพผิวพ้ืน รวมถึงโดย: 

• นำดิวอทกลับมาไวท่ีรอยดิวอท 

• เคลื่อนยายหรือกดดิวอทท่ีวางไวท่ีเดิมแลว หรือแผนหญาอ่ืนท่ีอยูในท่ีอยูแลว หรือ 

• สรางหรือขจัดหลุม บริเวณขรุขระ หรือพ้ืนผิวไมเรียบ 

(4)  เคลื่อนยาย หรือกดทราย หรือกดเศษดินรวน 

(5)  เคลื่อนยายน้ำคาง น้ำคางแข็ง หรือน้ำ 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a: โทษปรับท่ัวไป 

8.1b การกระทำท่ีอนุญาต 

ในการเตรียมหรือการทำสโตรค ผูเลนอาจกระทำสิ่งตอไปนี้ได ไมมีการปรับโทษ แมเปนการ

กระทำเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค: 

(1) คนหาลูกของเขาอยางเหมาะสมดวยการกระทำสมเหตุผลในการหา และระบุลูก (ดูกฎขอ 

7.1a) 

(2) การกระทำสมเหตุผลในการเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท (ดูกฎขอ 15.1) และสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2) 

(3) กระทำสมเหตุผลเพื่อมารคจุดของลูกและหยิบลูก และนำลูกนั้นกลับมาวางตามกฎขอ 

14.1 และ 14.2 

(4) แตะไมกอลฟกับพื้นเบา ๆ ชิดหนาลูก หรือชิดหลังลูก “แตะไมกอลฟกับพื้นเบา ๆ” 

หมายถึงดวยน้ำหนักของไมกอลฟลงบนหญา บนดิน บนทราย หรือบนวัสดุอ่ืนท่ีรองรับอยู
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เหนือพ้ืนผิว 

แตท้ังน้ีไมอนุญาต: 

• การกดไมกอลฟลงบนพ้ืน หรือ 

• เมื่อลูกอยูในบังเกอร การสัมผัสถูกทรายดานหนาหรือดานหลังลูก (ดูกฎขอ 12.2b(1)) 

(5) ฝงเทาใหมั่นคงเพื่อทำการยืน รวมถึงการกระทำที่สมเหตุผลเพียงพอในการฝงเทาลงไปใน

ทรายหรือดินรวน 

(6) เขาไปเพ่ือการยืนโดยสมเหตุผลอยางเหมาะสม ในการเขาไปท่ีลูก และทำการยืน 

แตเมื่อทำเชนน้ันแลว ผูเลน: 

• ไมมีสิทธ์ิยืนหรือสวิงตามปกติ และ 

• ตองใชการกระทำดวยการบุกรุกนอยท่ีสุด เพ่ือกระทำกับสภาพการณน้ันโดยฉพาะ 

(7) ทำสโตรค หรือการสวิงข้ึนเพ่ือทำสโตรคน้ันแลว 

แตถาลูกน้ันอยูในบังเกอร ไมอนุญาตการสัมผัสทรายตอนสวิงข้ึนตามกฎขอ 12.2b(1) 

(8) ในพ้ืนท่ีตั้งที 

• ปกทีตั้งลูกลงในพ้ืน หรือวางบนพ้ืน (ดูกฎขอ 6.2b(2)) 

• ยาย งอ หรือหักสิ่งงอกเงยใด หรือวัตถุรรมชาติท่ีติดตรึง (ดูกฎขอ6.2b(3)) และ 

• ปรับเปลี่ยนผิวพื้น ปด หรือกดทรายและดิน หรือปดน้ำคาง น้ำคางแข็ง หรือปดน้ำ     

(ดูกฎขอ 6.2b(3)) 

(9) ในบังเกอร คราดทรายเพื่อการดูแลรักษาสนาม ภายหลังเลนลูกออกจากบังเกอรออกไป

นอกบังเกอร (ดูกฎขอ 12.2b(3)) 

(10) บนกรีน ปดทรายและดินรวน และซอมแซมความเสียหาย (ดูกฎขอ13.1c) 

(11) ขยับวัตถุธรรมชาติเพ่ือดูวาติดตรึงหรือไม 

แตถาพบวาวัตถุนั ้นงอกเงยหรือติดตรึงอยู  ใหคงสภาพติดตรึงนั ้น และนำกลับไปให

ใกลเคียงกับสภาพเดิมเทาท่ีเปนไปได 

ดูกฎขอ 25.4g (การปรับเปลี่ยนกฎขอ 8.1b(5) ในการยืนสำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการ

เคลื่อนท่ี) 
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8.1c หลีกเลี่ยงการปรับโทษโดยคืนสภาพท่ีปรับปรุงอันเปนการละเมิดกฎขอ 8.1a(1) หรือ 

8.1a(2) 

ถาผูเลนปรับปรุงสภาพที่มีผลตอสโตรคดวยการยาย งอ หรือหักวัตถุอันเปนการละเมิดกฎขอ 

8.1a(1) หรือเคลื่อนยายตำแหนงของวัตถุละเมิดกฎขอ 8.1a(2): 

• ไมมกีารปรับโทษ ถากอนการทำสโตรค ผูเลนขจัดการปรับปรุงน้ันโดยปรับใหกลับคืนสภาพ

เดิมตามท่ีอนุญาตใน (1) และ (2) ขางลางน้ี 

• แตถาผูเลนปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคดวยการกระทำอ่ืนท่ีครอบคลุมในกฎขอ 8.1a(3)-

(5) เขาไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษโดยการคืนสภาพน้ันใหคงเดิมได 

(1) คืนสภาพท่ีปรับปรุงดวยการยาย การงอ หรือการหักวัตถุไดอยางไร กอนทำสโตรคผูเลน

อาจหลีกเลี ่ยงการปรับโทษในการละเมิดกฎขอ 8.1a(1) โดยการคืนสภาพวัตถุเดิมให

กลับมาอยูในตำแหนงใกลเคียงกับตำแหนงเดิมเทาที่เปนไปได เพื่อใหสภาพการปรับปรุง

หายไป เชน: 

• นำวัตถุเขต (เชน หลักเขต) ท่ีไดนำออกไปนำกลับมาไวตำแหนงเดิมหลังจากท่ีไดผลักไป

อยูในมุมท่ีแตกตางไป หรือ  

• นำกิ่งไม หรือนำหญา หรือนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดกลับมาตำแหนงเดิมหลังจาก

ไดเคลื่อนท่ีไป 

แตผูเลนไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษได: 

• ถาไมขจัดสภาพการปรับปรุงน้ัน (เชน เมื่อวัตถุเขต หรือไปงอ หรือไปหักก่ิงไมออกอยาง

มากจนไมสามารถคืนกลับสูตำแหนงเดิมได) หรือ 

• การใชสิ่งอ่ืนท่ีมิใชวัตถุเดิมในการพยายามคืนสภาพ เชน 

» การใชวัตถุอื่น หรือเพิ่มวัตถุ (เชน ใชหลักอื่นมาปกในหลุมแทนหลักเดิมที่นำออกไป 

หรือผูกก่ิงไมท่ียายไปใหกลับมาเขาท่ี) หรือ 

» การใชวัสดุอ่ืนมาซอมวัตถุเดิม (เชน ใชเทปมาซอมวัตถุเขตท่ีแตก หรือซอมก่ิงไม) 

(2) คืนสภาพท่ีไปปรับปรุงโดยการยายตำแหนงวัตถุเขาตำแหนงอยางไร กอนทำสโตรค     

ผูเลนอาจหลีกเลี ่ยงการปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a(2) โดยการนำวัตถุท่ี

เคลื่อนยายเขาไปในตำแหนงน้ันออกไป 
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8.1d การคืนสภาพท่ีแยลงหลังจากลูกมาหยุดอยู 

ถาสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงหลังจากลูกมาหยุดอยู: 

(1) เมื่อใดท่ีอนุญาตใหปรับปรุงสภาพท่ีแยลง เมื่อสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงโดยบุคคลท่ี

ไมใชผูเลน หรือโดยสัตว ไมมกีารปรับโทษตามกฎขอ 8.1a ผูเลนอาจ: 

• ปรับสภาพใหกลับคืนมาใหใกลเคียงสภาพเดิมเทาท่ีเปนไปได 

• มารคจุดของลูก และหยิบลูกขึ้น ทำความสะอาด นำลูกกลับมาวางไวจุดเดิม (ดูกฎขอ 

14.1 และ 14.2) ถาสมเหตุผล ใหปรับสภาพท่ีแยลงน้ันกลับมาอยูในสภาพเดิม หรือถา

วัตถุตกลงบนลูกเมื่อสภาพท่ีมีผลตอสโตรคน้ันทำใหแยลง  

• ถาไมสามารถปรับสภาพที่แยลงนั้นคืนสภาพมาไดโดยงาย ใหหยิบลูกขึ้น และวางลกูท่ี

จุดที่ใกลที่สุด (ไมใกลหลุม) ซึ่ง (1) มีสภาพท่ีมีผลตอสโตรคใกลเคียงที่สุด (2) ภายใน

หน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดเดิม และ (3) อยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับจุดน้ัน 

ขอยกเวน – สภาพท่ีลูกอยูแยลงเมื่อ หรือหลังจากหยิบหรือเคลื่อนยายลูก และกอนนำ

ลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม: ครอบคลุมโดยกฎขอ 14.2d นอกจากสภาพโดยรอบลูกแยลงเมื่อ

การเลนหยุดลงและหยิบลูกข้ึน ในกรณีน้ีใชกฎขอน้ี  

(2)  เมื ่อไมอนุญาตใหกลับคืนสภาพที่แยลง ผูเลนตองไมปรับปรุงสภาพที่มีผลตอสโตรค 

(ยกเวน ตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1c(1), 8.1c(2) และกฎขอ13.1c) แยลงโดย: 

• ผูเลนรวมถึงแคดดี้ของผูเลน 

• บุคคลอ่ืน (นอกจากผูตัดสิน) ท่ีผูเลนมอบหมายใหทำ หรือ 

• แรงธรรมชาต ิเชน ลม หรือน้ำ 

ถาผูเลนปรับปรุงสภาพท่ีแยลงเมื่อไมอนุญาตใหทำ ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 8.1a  

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิด เปนการละเมิดกฎขอ 8.1d: โทษปรับท่ัวไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส  พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 
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8.2   การกระทำของผูเลนจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ มีผลตอลูกที่หยุดอยูหรือ

ตอสโตรคท่ีจะทำของผูเลน 

8.2a. เมื่อใชกฎขอ 8.2 

กฎน้ีครอบคลุมการกระทำท่ีผูเลนจงใจเปลี่ยนสภาพทางกายภาพอันมีผลตอลูกที่หยุดอยูของ

เขา หรือสโตรคท่ีจะทำ 

กฎขอน้ีไมใชกับการกระทำของผูเลนท่ี: 

• จงใจทำใหลูกเฉไป หรือหยุดลูกของเขา หรือจงใจปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพใดอนัมีผล

ตอท่ีท่ีลูกอาจมาหยุด (ซึ่งครอบคลุมโดยกฎขอ 11.2 และ 11.3) หรือ 

• ปรับเปลี่ยนสภาพท่ีมีผลตอสโตรคของผูเลน (ซึ่งครอบคลุมในกฎขอ 8.1a) 

8.2b หามการกระทำเพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ 

ผูเลนตองไมจงใจกระทำการใดท่ีระบุไวในกฎขอ 8.1a (ยกเวนตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1b, c, 

หรือ d) เพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพใดอันมีผลตอ: 

• ท่ีลูกของผูเลนอาจจะไปหรืออาจมาหยุดหลังจากการสโตรคครั้งตอไป หรือสโตรคภายหลัง

ของเขา หรือ 

• ท่ีลูกของผูเลนหยุดอาจไปหรือมาหยุด ถาลูกเคลื่อนท่ีกอนทำสโตรค (เชน เมื่อลูกอยูบนท่ี

ลาดเอียงมาก และผูเลนเปนหวงวาลูกอาจกลิ้งเขาไปในพุมไม) 

ขอยกเวน - การกระทำเพื่อดูแลรักษาสนาม ไมมีการปรับโทษตามกฎขอนี้ ถาผูเลนเปลี่ยน

สภาพทางกายภาพเพื่อเปนการดูแลรักษาสนาม (เชน ลบรอยเทาในบังเกอร หรือนำชิ้นดิวอท 

กลับไปวางไวในรอยดิวอท)  

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 8.2: โทษปรับท่ัวไป 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอรถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 
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8.3   การกระทำของผูเลนจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ มีผลตอลูกที่หยุดอยูหรือ 

ตอสโตรคท่ีจะทำของผูเลนอ่ืน 

8.3a เมื่อใดใชกฎขอ 8.3 

กฎขอน้ีครอบคลุมผูเลนจงใจกระทำเพื่อเปลี่ยนสภาพทางกายภาพซึ่งมีผลตอลูกของผูเลนอื่นท่ี

หยุดอยูหรือสโตรคท่ีผูเลนอ่ืนน้ันจะทำ 

ไมใชกับการกระทำของผูเลนจงใจทำใหลูกผูเลนอ่ืนท่ีอยูในการเคลื่อนท่ีเฉไปหรอืหยุด หรือจงใจ

เปลี่ยนสภาพทางกายภาพอันมีผลตอท่ีลูกอาจมาหยุด (ซึ่งครอบคลุมโดยกฎขอ 11.2 และ 

11.3) 

8.3b การกระทำท่ีตองหามเพ่ือเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ 

ผูเลนตองไมจงใจกระทำตามท่ีระบุไวในกฎขอ 8.1a (ยกเวนตามที่อนุญาตในกฎขอ 8.1b, c 

หรือ d) ท่ี: 

• ปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคของผูเลนอ่ืนใหดีข้ึนหรือแยลง หรือ 

• เปลี่ยนสภาพทางกายภาพท่ีมีผลตอ: 

» ท่ีลูกของผูเลนอื ่นอาจไปหรือมาหยุดหลังจากสโตรคตอไปของผูเลน หรือสโตรคหลัง

จากน้ัน หรือ 

» ท่ีลูกของผูเลนอ่ืนท่ีหยุดอยูอาจไปหรือมาหยุดถาลูกเคลื่อนท่ีกอนทำสโตรค 

ขอยกเวน - การกระทำเพื่อดูแลรักษาสนาม ไมมีการปรับโทษตามกฎขอนี้ถาผูเลนเปลี่ยน

สภาพทางกายภาพเพื่อเปนการดูแลรักษาสนาม (เชน ลบรอยเทาในบังเกอรหรือนำดิวอทกลับ

ไปวางไวในรอยดิวอท) 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 8.3:  โทษปรับท่ัวไป 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส  พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 
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กฎขอ 9 ใชกับลูกอยูในการเลนท่ีหยุดอยูในสนาม และใชกับท้ังระหวางรอบการเลนและขณะ

การเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a 

 

9.1   เลนลูกตามท่ีลูกอยู 

9.1a เลนลูกจากท่ีลูกอยู 

ตองเลนลูกของผูเลนที่หยุดอยูในสนามตามสภาพนั้น ยกเวนเมื่อกฎตองการหรืออนุญาตให    

ผูเลน: 

• เลนลูกจากท่ีอ่ืนในสนาม หรือ 

• หยิบลูกข้ึน และนำกลับมาวางบนจุดเดิม 

9.1b การปฏิบัติเมื่อลูกเคลื่อนท่ีระหวางสวิงขึ้นหรือสโตรค 

ถาลูกท่ีหยุดอยูของผูเลนเริ่มเคลื่อนท่ีหลังจากผูเลนเริ่มสโตรค หรือสวิงข้ึนเพ่ือสโตรคและผูเลน

ทำสโตรคลงไป: 

เลนลูกตามท่ีลูกอยู  

หยิบหรือเคลื่อนยายลูกท่ีหยุดอยู 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 9 ครอบคลุมหลักการของเกม “เลนลูกตามท่ีลูกอยู” 

• ถาลูกของผู เลนหยุดอยู และแรงธรรมชาติ เชน ลม หรือน้ำ ทำใหลูกเคลื ่อนท่ี 

ตามปกติผูเลนตองเลนลูกท่ีจุดใหม 

• ถาลูกท่ีหยุดถูกใคร หรือสิ่งกระทบภายนอกหยิบขึ้น หรือทำใหเคลื่อนท่ีกอนทำ สโตรค

ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม 

• ผูเลนควรระมัดระวังเมื่อเขาไปใกลลูกที่หยุดอยู และผูเลนที่ทำใหลูกของเขา หรือลูก

ของคูแขงเคลื่อนท่ี ปกติจะมีโทษปรับ (ยกเวนบนกรีน) 
 

 

กฎขอ 

9 
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• ตองไมนำลูกกลับมาวาง ไมวาสิ่งใดเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี 

• ผูเลนตองเลนลูกตรงท่ีลูกมาหยุดอยูภายหลังสโตรค 

• ถาผูเลนเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี ดูกฎขอ 9.4b เพ่ือดูวามีการปรบัโทษ 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 9.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

9.2   การตัดสินวาลูกเคลื่อนท่ีหรือไม และสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี 

9.2a การตัดสินวาลูกเคลื่อนท่ีหรือไม 

ถือวาลูกของผูเลนท่ีหยุดอยูไดเคลื่อนท่ี ตองรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกเคลื่อนท่ีไปเทาน้ัน 

ถาลูกอาจเคลื่อนท่ีแตไมรูหรือแนใจอยางแทจริง ถือวาลูกไมเคลื่อนท่ีและตองเลนลูกตามสภาพ

น้ัน 

9.2b การตัดสินวาสิ่งใดทำลูกเคลื่อนท่ี 

เมื่อลูกท่ีหยุดอยูของผูเลนไดเคลื่อนท่ี: 

• ตองตัดสินวาสิ่งใดทำใหเคลื่อนท่ี 

• เพื่อกำหนดไดวาผูเลนตองนำลูกกลับมาวาง หรือเลนตามสภาพที่ลูกอยู และมีการปรับโทษ

หรือไม 

(1) สี่สาเหตุท่ีเปนไปได กฎยอมรับเพียงสี่สาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีอาจทำลูกท่ีหยุดอยูเคลื่อนท่ีกอน

ผูเลนทำสโตรค: 

• แรงธรรมชาต ิเชน ลม หรือน้ำ (ดูกฎขอ 9.3) 

• การกระทำของผูเลน รวมถึงการกระทำของแคดดี้ของผูเลน (ดูกฎขอ 9.4) 

• การกระทำของคูแขงในแมทชเพลยรวมถึงการกระทำของแคดดี้ของคูแขง (ดูกฎขอ 9.5) 

หรือ 

• สิ่งกระทบภายนอก รวมถึงผูเลนอ่ืนในการเลนแบบสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 9.6) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรฝายหน่ึงอาจกระทำใหแกฝาย และถือวาการกระทำ

โดยพารทเนอรเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรฝายหนึ่งอาจ

กระทำใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเกี่ยวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา
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เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 

(2) มาตรฐาน “รูหรือแนใจอยางแทจริง” สำหรับตัดสินวาสิ่งใดทำลูกเคลื่อนท่ี 

• ผูเลน คูแขง หรือสิ่งกระทบภายนอกท่ีถือเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ีได ตองรูหรือแนใจ

อยางแทจริงเทาน้ัน 

• ถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาอยางนอยหนึ่งในสามนี้เปนสาเหตุ ใหถือวาลูกเคลื่อนท่ี

โดยแรงธรรมชาต ิ

การใชมาตรฐานน้ี ตองนำขอมูลท่ีมีอยูมาพิจารณา หมายถึงขอมูลท่ีผูเลนรู หรือสามารถหา

ไดดวยความพยายามอันควร และไมทำใหการเลนลาชา 

 

9.3   ลูกเคลื่อนท่ีโดยแรงธรรมชาติ 

ถาแรงธรรมชาต ิ(เชน ลม หรือน้ำ) ทำลูกท่ีหยุดอยูเคลื่อนท่ี: 

• ไมมกีารปรับโทษ และ 

• ตองเลนลูกจากจุดใหม 

ขอยกเวน 1 - ลูกบนกรีน ตองนำลูกกลับมาวาง ถาลูกเคลื่อนที่หลังจากไดหยิบขึ้นและนำ

กลับมาวางแลว (ดูกฎขอ13.1d): ถาลูกของผูเลนบนกรีนเคลื่อนท่ีหลังจากไดหยิบข้ึน และนำ

กลับมาวางตรงจุดท่ีหยิบข้ึนแลว: 

• ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

• ไมจำกัดวาความจริงแลว สิ่งใดทำลูกเคลื่อนท่ี (รวมท้ังแรงธรรมชาต)ิ 

ขอยกเวน 2 – ตองนำลูกที่หยุดอยูกลับมาวาง ถาลูกเคลื่อนที่ไปยังอีกพื้นที่หนึ่งในสนาม 

หรือโอบีหลังจาก ดรอป วาง หรือนำกลับมาวาง: ถาผูเลนนำลูกเดิม หรือนำอีกลูกหน่ึงมาอยู

ในการเลน ดวยการดรอป การวาง หรือการนำกลับมาวาง และแรงธรรมชาติทำลูกที่หยุดอยู

เคลื่อนท่ี และไปหยุดอยูอีกพ้ืนท่ีของสนาม หรือโอบี ตองนำลูกน้ันกลับมาวางบนจุดเดมิ (ถาไม

รูตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) แตสำหรับลูกบนกรีนท่ีนำกลับมาวาง ดูขอยกเวน 1 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 9.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
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9.4   ผูเลนหยิบลูก หรือเคลื่อนยายลูก 

กฎขอน้ีใชไดเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงเทาน้ันวาผูเลน (รวมถึงแคดดี้ของผูเลน) หยิบลูกท่ีหยุด

อยูของเขา หรือผูเลน หรือการกระทำของแคดดี้เปนเหตุใหลูกเคลื่อนท่ี 

9.4a เมื่อตองนำลูกท่ีหยิบขึ้น หรือเคลื่อนท่ีกลับมาวาง 

ถาผูเลนหยิบลูกท่ีหยุดอยูของเขา หรือทำลูกเคลื่อนท่ี ตองนำลูกกลับมาวางจุดเดิม (ถาไมรูตอง

ประมาณ) (ดูกฎขอ14.2 ) ยกเวน: 

• เมื่อผูเลนหยิบลูกตามที่กฎอนุญาตใหผอนปรน หรือนำลูกกลับมาวางบนจุดอื่น (ดูกฎขอ 

14.2d และ 14.2e) หรือ  

• เมื ่อลูกเคลื่อนท่ีหลังจากผูเลนเริ่มสโตรคหรือสวิงขึ้นสำหรับสโตรค และทำสโตรคลงไป      

(ดูกฎขอ 9.1b) 

9.4b การปรับโทษสำหรับการหยิบ หรือจงใจสัมผัสลูก หรือทำลูกเคลื่อนท่ี 

ถาผูเลนหยิบหรือจงใจสัมผัสลูกที่หยุดอยูของเขา หรือเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี ผูเลนมีหนึ่ง 

สโตรคปรับโทษ 

แตมีขอยกเวนหาขอ: 

ขอยกเวน 1 – อนุญาตใหผูเลนหยิบหรือเคลื่อนยายลูก ไมมีการปรับโทษเมื่อผูเลนหยิบหรือ

ทำลูกเคลื่อนท่ีตามกฎขอน้ัน เมื่อ: 

• อนุญาตใหหยิบลูกและนำกลับมาวางจุดเดิม 

• ตองการใหนำลูกท่ีเคลื่อนท่ีไปกลับมาวางจุดเดิม หรือ 

• ตองการหรืออนุญาตใหผูเลนดรอป หรือวางลูกอีก หรือเลนลูกจากบรเวณอ่ืน 

ขอยกเวน 2 – การเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญในการพยายามหาลูก หรือระบุลูก ไมมีการปรับโทษ

เมื่อผูเลนบังเอิญทำลูกเคลื่อนท่ีระหวางการคนหาหรือระบุลูก (ดูกฎขอ 7.4) 

ขอยกเวน 3 - การเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญบนกรีน ไมมีการปรับโทษเมื่อผูเลนบังเอิญทำลูก

เคลื่อนท่ีบนกรีน (ดูกฎขอ 13.1d) ไมวาเกิดข้ึนอยางไร 

ขอยกเวน 4 - การเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญทุกแหงยกเวนบนกรีนขณะกำลังทำตามกฎ ไมมีการ

ปรับโทษเมื่อผูเลนบังเอิญทำลูกเคลื่อนท่ีในที่ใด ยกเวนบนกรีนขณะที่กำลังกระทำสมเหตุผล

เพ่ือ: 

• มารคจุดของลูก หรือหยิบ หรือนำลูกกลับมาวางเมื่ออนุญาตใหทำได (ดูกฎขอ 14.1 และ 
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14.2) 

• เคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออก (ดูกฎขอ 15.2) 

• ปรับคืนสภาพท่ีแยลง เมื่ออนุญาตใหทำได (ดูกฎขอ 8.1d) 

• ทำการผอนปรนตามกฎ รวมถึงดูวาทำการผอนปรนตามกฎไดหรือไม (เชน สวิงไมกอลฟเพ่ือ

ดูวามีการติดขัดจากสภาพนั้นหรือไม) หรือท่ีทำการผอนปรน (เชนการหาจุดผอนปรนโดย

สมบูรณท่ีใกลท่ีสุด) หรือ 

• การวัดตามกฎ (เชน เพ่ือตัดสินลำดับการเลนตามกฎขอ 6.4) 

ขอยกเวน 5 - ลูกเคลื่อนท่ีหลังจากมาหยุดพิงกับผูเลนหรืออุปกรณ: ไมมีการปรับโทษ ถาลูก

จากผลของการสโตรค เคลื่อนที่หลังจากมาพิงกับผูเลน หรือพิงกับอุปกรณของเขา (กฎขอ 

11.1) หรือการดรอปลูกน้ัน (ดูกฎขอ 14.3c(1)) ผูเลนเปนเหตุทำลูกเคลือ่นท่ีเมื่อเขาขยับออกไป 

หรือเคลื่อนยายอุปกรณของเขาออกไป 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 9.4: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

ถาผูเลนจำเปนตองนำลูกท่ีเคลื่อนท่ีไปกลับมาวางตามกฎขอ 9.4 แตไมทำเชนน้ัน และเลนจาก

ท่ีผิด เขามีโทษปรับท่ัวไปเทาน้ัน ตามกฎขอ 14.7a (ดูขอยกเวนของกฎขอ 1.3c(4)) 

 

9.5   คูแขงหยิบลูก หรือทำลูกเคลื่อนท่ีในแมทชเพลย 

ใชกฎขอน้ี เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงเทาน้ันวาคูแขง (รวมถึงแคดดี้ของคูแขง) หยิบลูกท่ีหยุด

อยูของผูเลน หรือเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี 

ถาคูแขงเลนลูกของผูเลนเปนลูกผิด ใชกฎขอ 6.3c(1) ไมใชกฎขอน้ี 

9.5a เมื่อหยิบลูก หรือทำลูกเคลื่อนท่ีไป ตองนำกลับมาวาง 

เมื่อคูแขงหยิบหรือทำลูกที่หยุดอยูของผูเลนเคลื่อนท่ี ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรู

ตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) ยกเวน: 

• เมื่อคูแขงยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทช (ดูกฎขอ 3.2b) หรือ 

• เมื่อคูแขงหยิบลูก หรือเคลื่อนท่ีลูกตามท่ีผูเลนขอเพราะผูเลนตั้งใจใชกฎเพ่ือทำการผอนปรน 

หรือนำลูกน้ันกลับมาวางบนจุดท่ีแตกตาง 
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9.5b การปรับโทษสำหรับการหยิบ หรือการจงใจสัมผัส หรือการทำลูกเคลื่อนท่ี 

ถาคูแขงหยิบ หรือจงใจสัมผัสลูกท่ีหยุดอยูของผูเลน หรือทำลูกเคลื่อนท่ี คูแขงจะมีหนึ่งสโตรค 

ปรับโทษ 

แตมีขอยกเวนหลายขอ: 

ขอยกเวน 1- คูแขงไดรับอนุญาตใหหยิบลูกของผูเลน: ไมมีการปรับโทษถาคูแขงหยิบลูกของ

ผูเลน: 

• เมื่อยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทชตอผูเลน 

• ตามท่ีผูเลนขอ 

ขอยกเวน 2 - การมารคลูก และหยิบลูกของผูเลนบนกรีนโดยเขาใจผิด ไมมีการปรับโทษเมือ่

คูแขงมารคจุดของลูกของผูเลนและหยิบลูกบนกรีนโดยความเขาใจผิดเช่ือวาเปนลูกของคูแขง 

ขอยกเวน 3 - ยกเวนเชนเดียวกันสำหรับผูเลน ไมมีการปรับโทษเมื่อคูแขงบังเอิญทำลูก

เคลื่อนท่ีขณะกำลังทำตามขอยกเวน 2, 3, 4 หรือ 5 ในกฎขอ 9.4b 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 9.5: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

9.6   สิ่งกระทบภายนอกหยิบลูก หรือทำลูกเคลื่อนท่ี 

ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวาสิ่งกระทบภายนอก (รวมผูเลนอ่ืนในสโตรคเพลย หรือลูกอ่ืน) หยิบ

หรือทำลูกของผูเลนท่ีหยุดอยูเคลื่อนท่ี: 

• ไมมกีารปรับโทษ และ 

• ตองนำลูกกลับมาวางไวจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

ใชกฎขอน้ีไมวาหาลูกของผูเลนพบหรือไม 

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวา สิ่งกระทบภายนอกหยิบหรือเคลื่อนท่ีลกู และลูกหาย ผูเลน

ตองทำการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2  

ถาผูเลนอ่ืนเลนลูกของผูเลนเปนลูกผิด ใชกฎขอ 6.3c(2) ไมใชกฎขอน้ี 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 9.6: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
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9.7   หยิบหรือเคลื่อนยายท่ีมารคลูก 

กฎขอน้ีครอบคลุมการปฏิบัติเมื่อที่มารคลูกที่ใชมารคจุดเพื่อหยิบลูกขึ้นไดถูกหยิบขึ้น หรือ

เคลื่อนท่ีกอนนำลูกกลับมาวาง 

9.7a ตองนำลูก หรือท่ีมารคลูกกลับมาวาง 

ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวาหยิบหรือเคลื่อนท่ีท่ีมารคลูกของผูเลนโดยวิธีใดก็ตาม (รวมถึงแรง

ธรรมชาต)ิ กอนจะนำลูกกลับมาวาง ผูเลนตอง: 

• นำลูกกลับมาวางบนจุดเดมิ (ถาไมรูตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) หรือ 

• วางท่ีมารคลูกเพ่ือมารคจุดเดิมน้ัน 

9.7b การปรับโทษสำหรับการหยิบท่ีมารคลูก หรือการทำท่ีมารคลูกเคลื่อนท่ี 

ถาผูเลน หรือคูแขงของเขาในแมชเพลย หยิบท่ีมารคลูกของผูเลน หรือทำใหเคลื่อนท่ี (เมื่อหยิบ

ลูกข้ึน และยังไมไดนำกลับมาวาง) ผูเลน หรือคูแขงมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

ขอยกเวน - ขอยกเวนในกฎขอ 9.4b และ 9.5b ใชในการหยิบ หรือเคลื่อนท่ีที่มารคลูก 

หรือทำใหที่มารคลูกเคลื่อนท่ี ในทุกกรณี ไมมีการปรับโทษ เมื่อผูเลนหรือคูแขงหยิบลูกของ   

ผูเลน หรือบังเอิญทำลูกของผูเลนเคลื่อนท่ี ไมมีโทษปรับเชนกันสำหรับหยิบหรือบังเอิญทำ     

ท่ีมารคลูกเคลื่อนท่ี 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 9.7: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
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10.1   การทำสโตรค 

 

 

 

 

 

10.1a การตีอยางถูกตอง 

ในการทำสโตรค: 

• ผูเลนตองตีลูกดวยสวนใดของหัวไมกอลฟซึ่งกระทบชั่วขณะระหวางลูกและหัวของไมกอลฟ 

และตองไมดันลูก กวาดลูก หรือตักลูก 

• ถาไมกอลฟของผูเลนบังเอิญโดนลูกมากกวาหนึ่งครั้ง เปนเพียงสโตรคเดียวเทานั้น และไมมี

การปรับโทษ 

10.1b การตรึงไมกอลฟ 

ในการทำสโตรค ผูเลนตองไมตรึงไมกอลฟ ไมวา: 

• โดยตรง โดยจับไมกอลฟ หรือมือจับกริพติดกับสวนใดของรางกาย (ยกเวน เมื่อผูเลนอาจจับ

ไมกอลฟ หรือมือจับกริพไวกับมือ หรือไวกับทอนแขน) หรือ 

กฎขอ 

10 

 

การเตรียมเพ่ือและการทำสโตรค คำปรึกษา

และการชวยเหลือ; แคดดี ้

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 10 ครอบคลุมวิธีการทำสโตรค รวมถึงคำปรึกษาและความชวยเหลืออื่นท่ี ผูเลน

อาจไดรับจากผูอื่น (รวมถึงแคดด้ี) ภายใตหลักการกอลฟเปนกีฬาที่ตองใชทักษะและ

ความทาทายสวนตัว 

วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอ 10.1 ครอบคลุมการทำสโตรค และหามการกระทำหลายอยาง การทำสโตรคโดย

การตีไปที่ลูกดวยหัวไมกอลฟอยางเหมาะสม ความทาทายขั้นพื้นฐานคือการนำและ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของไมกอลฟทั้งชิ้น ดวยการสวิงไมกอลฟอยางอิสระโดยไมตรึงไม

กอลฟ 
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• ทางออม โดยใช “จุดตรึง” ดวยการจับไมกอลฟติดกับสวนใดของรางกาย ใชมือที่จับไม

กอลฟเปนจุดยึดท่ีมั่นคงเพ่ือมืออีกขางหน่ึงอาจสวิงไมกอลฟ 

ถาไมกอลฟของผูเลนโดยมือจับกริพหรือทอนแขนเพียงสัมผัสรางกายของเขา หรือสัมผัสเสื้อผา

ระหวางการสโตรคโดยไมติดกับรางกาย ไมเปนการละเมิดกฎขอน้ี 

สำหรับวัตถุประสงคของกฎน้ี “ทอนแขน  ” หมายถึงสวนของแขนตำ่กวาขอศอกรวมถึงขอมือ 

ดูกฎขอ 25.3b และ 25.4h (การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.1b สำหรับผูเลนไมมีแขนหรือขา และ

ผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี) 

10.1c การทำสโตรคขณะยืนครอม หรือยืนบนเสนทางเลน 

ผูเลนตองไมทำสโตรคดวยการยืนท่ีตั้งใจวางเทาแตละขางอยูคนละดานของเสนทางเลน หรือจง

ใจใหเทาขางใดขางหน่ึงสัมผัสเสนทางเลน หรือเสนทางตอเน่ืองหลังลูก 

สำหรับกฎขอน้ีเทาน้ัน เสนทางเลนไมรวมระยะดานขางท้ังสองดาน 

ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษ ถาเปนการยืนโดยบังเอิญหรือหลบเสนทางเลนของผูอ่ืน 

ดูกฎขอ 25.4i (สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.1c 
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รวมถึงทำการยืนดวยสวนของอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี) 

10.1d เลนลูกท่ีกำลังเคลื่อนท่ี 

ผูเลนตองไมทำสโตรคลูกท่ีกำลังเคลื่อนท่ี: 

• ลูกอยูในการเลน “กำลังเคลื่อนท่ี” เมื่อลูกไมหยุดอยูท่ีจุด 

• ถาลูกหยุดอยูแลวโยกไปมา (บางครั้งหมายถึงสั่นไหว) แตยังอยูที่จุดเดิมหรือกลับมาอยูท่ีจุด

เดิม ถือวาลูกหยุดอยูและไมใชลูกอยูในการเคลื่อนท่ี 

แตมีขอยกเวนสามขอท่ีไมมีการปรับโทษ: 

ขอยกเวน 1 - ลูกเร่ิมเคลื่อนท่ีหลังจากผูเลนเร่ิมสวิงขึ้นเพ่ือการสโตรค 

การทำสโตรคลูกท่ีกำลังเคลื่อนท่ีในสถานการณน้ีอยูในกฎขอ 9.1b ไมใชกฎขอน้ี 

ขอยกเวน 2 - ลูกตกจากทีตั้งลูก การทำสโตรคกับลูกที่กำลังตกจากทีตั้งลูก ครอบคลุมในกฎ

ขอ 6.2b(5) ไมใชกฎขอน้ี 

ขอยกเวน 3 – ลูกกำลังเคลื่อนท่ีในน้ำ เมื่อลูกอยูในการเคลื่อนท่ีในน้ำช่ัวคราวหรือในน้ำใน

พ้ืนท่ีปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจทำสโตรคกับลูกท่ีกำลังเคลื่อนท่ีโดยไมมีการปรับโทษ หรือ 

• ผูเลนอาจทำการผอนปรนตามกฎขอ 16.1 หรือ 17 และอาจหยิบลูกท่ีกำลังเคลื่อนท่ีน้ัน 

ไมวากรณีใด ผูเลนตองไมทำใหการเลนลาชาอยางไมสมเหตุผล (ดูกฎขอ 5.6a) เพื่อใหลมหรือ

กระแสน้ำพาลูกไปยังพ้ืนท่ีท่ีดีกวา 

การปรับโทษสำหรับทำการสโตรคเปนการละเมิดกฎขอ 10.1: โทษปรับท่ัวไป 

ในสโตรคเพลย ตองนับสโตรคท่ีทำไดในการละเมิดกฎขอน้ี และผูเลนมีสองสโตรคปรับโทษ 

 

10.2   คำปรึกษา และการชวยเหลืออ่ืน 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของกฎ:  

ความทาทายขั้นพื้นฐานสำหรับผูเลนคือการเลือกกลยุทธ และวิธีการเลนสำหรับเขา 

ดังนั้นจึงจำกัดคำปรึกษา และการชวยเหลืออ่ืนท่ีผูเลนอาจไดรับระหวางรอบ 
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10.2a คำปรึกษา 

ระหวางรอบ ผูเลนตองไม: 

• ใหคำปรึกษาแกผูใดในการแขงขันเปนผูท่ีกำลังเลนอยูในสนาม 

• ขอคำปรึกษาจากผูใดท่ีไมใชแคดดี้ของผูเลน หรือ 

• จับตองอุปกรณของผูเลนอ่ืนเพ่ือหาขอมูลซึ่งอาจเปนคำปรึกษา เชนเดียวกับไดใหหรือไดถาม

จากผูเลนอ่ืน (เชน จับตองไมกอลฟหรือถุงกอลฟของผูเลนอ่ืนเพ่ือดูวากำลังใชไมกอลฟอะไร) 

ไมใชกฎขอน้ีกอนรอบ หรือขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a หรือระหวางรอบในการแขงขัน 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 10.2a: โทษปรับท่ัวไป 

ท้ังในแมทชเพลย และสโตรคเพลย ใชการปรับโทษในทางน้ี: 

• ผูเลนขอหรือใหคำปรึกษาเมื่อผูเลนคนใดกำลังเลนอยูในหลุม ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป ในหลุม

ท่ีกำลังเลนอยู หรือหลุมท่ีเพ่ิงจบไป 

• ผูเลนขอหรือใหคำปรึกษาเมื่อผูเลนอยูระหวางสองหลุม ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปในหลุมตอไป 

ดูกฎขอ 22, 23 และ 24 (ในรูปแบบการเลนที่เกี่ยวกับพารทเนอร ผูเลนอาจใหคำปรึกษาแก

พารทเนอรของเขาหรือแคดดี้ของพารทเนอร และอาจขอคำปรึกษาจากพารทเนอรหรือแคดดี้

ของพารทเนอร) 

10.2b การชวยเหลืออ่ืน 

(1) การรับความชวยเหลือจากแคดด้ีเร่ืองเสนทางเลน หรือขอมูลอ่ืนเร่ืองทิศทาง เมื่อแคดดี้

ของผูเลนอาจชวยผูเลนเรื่องเสนทางเลน หรือขอมูลอื่นเรื่องทิศทาง แคดดี้มีขอจำกัด

ตอไปน้ี: 

• แคดดี้ตองไมวางวัตถุใดลงไปเพ่ือเปนการชวยเหลือ (และผูเลนไมสามารถหลีกเลี่ยงการ

ปรับโทษดวยการนำวัตถุน้ันออกไปกอนทำสโตรค) 

• ขณะกำลังทำสโตรค แคดดี้ตองไม: 

» ยืนในตำแหนงเพ่ือใหผูเลนเลนตรงไปท่ีน้ัน หรือ 

» ทำสิ่งอ่ืนเพ่ือการชวยเหลือลักษณะเดียวกัน (เชน ช้ีจุดบนพ้ืน) 

• แคดดี้ตองไมยืนในพ้ืนท่ีจำกัดท่ีไมอนุญาตตามกฎขอ 10.2b(4) 

แตกฎขอน้ีไมไดหามแคดดี้ไปยืนใกลหลุมเพ่ือเฝาคันธง 
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(2) การรับความชวยเหลือจากบุคคลใดนอกจากแคดด้ีเร่ืองเสนทางเลน หรือขอมูลอ่ืนเร่ือง

ทิศทาง ผูเลนตองไมรับความชวยเหลือเรื่องเสนทางเลน หรือขอมูลอื่นเรื่องทิศทางจาก

บุคคลใดนอกจากแคดดี้ของเขา ยกเวนตอไปน้ี: 

• บุคคลนั้นอาจใหขอมูลสาธารณะที่เกี่ยวของกับ (เชน ชี้ตนไมที่แสดงเสนกึ่งกลางที่มอง

ไมเห็นแฟรเวย)  

• นอกจากลูกของผูเลนอยูบนกรีน บุคคลนั้นอาจยืนในตำแหนงเพื่อใหผูเลนเลนไปหาได 

แตตองขยับออกไปกอนทำสโตรค 

แตกฎขอน้ีไมหามบุคคลใดยืนใกลหลุมเพ่ือเฝาคันธง 

(3) ไมวางวัตถุเพื่อชวยในการเล็ง การเขาไปยืน หรือการสวิง ผูเลนตองไมวางวัตถุเพื่อชวย

ในการเล็ง หรือเพื่อชวยในการยืนเพื่อทำสโตรค (เชน วางไมกอลฟบนพื้นเพื่อแสดงให     

ผูเลนเล็ง หรือวางตำแหนงเทาของเขา) 

“วางวัตถุลงไป” หมายถึงวาวัตถุน้ันสัมผัสพ้ืน และผูเลนไมไดแตะวัตถุน้ัน  

ถาผูเลนละเมิดกฎขอนี้ เขาไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษดวยการนำวัตถุนั้นออกไป

กอนทำสโตรค 

กฎขอนี้ใชกับการกระทำสำหรับจุดประสงคคลายคลึงกัน เชน ผูเลนทำเครื่องหมายบน

ทราย หรือทำเครื่องหมายบนน้ำคางเพ่ือชวยการสวิงของเขา 

กฎขอนี้ไมใชกับที่มารคลูกเมื่อใชมารคจุดของลูก หรือจุดวางลูก แตท่ีมารคลูกที่ตรงกับ 

“อุปกรณใชเล็ง” ในกฎอุปกรณครอบคลุมโดยกฎขอ 4.3 

ดูกฎขอ 25.2c (การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.2b(3) สำหรับผูเลนตาบอด) 

(4) พื้นท่ีจำกัดสำหรับแคดด้ีกอนผู เลนทำสโตรค เมื ่อผู เลนเริ ่มทำการยืนเพื ่อสโตรค 

(หมายถึงเขาสืบเทาขางหน่ึงเขาไปยังตำแหนงสำหรับการยืน) และจนกระท่ังทำสโตรคแลว 

มีขอจำกัดเกี่ยวกับเมื่อใด และทำไมแคดดี้ของผูเลนอาจจงใจยืนอยูบน หรือยืนอยูใกลกับ

สวนตอขยายของเสนทางเลนดานหลังลูก (น่ันคือ “พ้ืนท่ีจำกัด”) ดังตอไปน้ี: 

• ในการเล็ง แคดดี้ตองไมยืนอยูในพ้ืนท่ีจำกัดเพ่ือชวยเหลือผูเลนในการเล็ง การชวยเหลือ

นี้รวมถึงเมื่อแคดดี้ถอยออกไปกอนทำสโตรคโดยไมพูดอะไร แตการทำเชนนั้นกำลังให

สัญญาณไปยังผูเลนวาเขาเล็งอยางถูกตองไปยังเปาหมายที่ตั้งใจแลว แตไมมีโทษปรับ 

ถาผูเลนถอยออกไปกอนทำสโตรค และแคดดี้ถอยออกไปจากพื้นที่จำกัดกอนผูเลนเริ่ม

เขาไปทำการยืนอีกครั้งเพ่ือทำสโตรค  
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• การชวยเหลือนอกจากการเล็ง ถาแคดดี้ชวยเหลือผูเลนบางอยางนอกจากการเล็ง (เชน 

ตรวจสอบเพ่ือดูวาระหวางสวิงข้ึน ไมกอลฟของผูเลนจะตีโดนตนไมท่ีอยูใกล) แคดดี้น้ัน

อาจยืนในพ้ืนท่ีจำกัด เพียงแตแคดดี้ถอยออกไปกอนทำการสโตรค และมีเง่ือนไขวาการ

อยูในตำแหนงน้ีไมเปนสวนท่ีทำเปนกิจวัตร 

ไมมีการปรับโทษ ถาแคดดี้ยืนในพ้ืนท่ีจำกัดโดยไมตั้งใจ 

กฎขอนี้ไมหามผูเลนรับความชวยเหลือโดยบุคคลใดนอกจากแคดดี้ของผูเลนไปยืนอยูใน

พ้ืนท่ีจำกัดเพ่ือชวยดูเสนทางเหินของลูกในอากาศ 

ดูกฎขอ 22, 23 และ 24 (ในประเภทการเลนที่เกี่ยวของกับพารทเนอร พารทเนอรของผูเลน

และแคดดี้ของพารทเนอร และผูใหคำปรึกษาอยูในพ้ืนท่ีจำกัดในทางเดียวกัน) 

ดูกฎขอ 25.2d (การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.2b(4) สำหรับผูเลนตาบอด) 

(5) การชวยเหลือทางรางกาย การขจัดการรบกวน และการปกปองจากสิ่งแวดลอม ผูเลน

ตองไมทำสโตรค: 

• ขณะรับการชวยเหลือทางรางกายจากแคดดี้ของเขา หรือจากบุคคลอ่ืน หรือ 

• โดยจงใจใหแคดดี้ของเขา หรือใหบุคคลอ่ืน หรือใหวัตถุใดอยูในตำแหนงเพ่ือ: 

» ขจัดการรบกวน หรือ 

» ใหปกปองจากแสงแดด ฝน ลม หรือสิง่แวดลอม 

กฎขอน้ีไมหามผูเลนจาก: 

• การกระทำดวยตนเองเพื่อปกปองจากสิ่งแวดลอมขณะกำลังทำสโตรค เชน การใสเสื้อ

ปองกัน หรือถือรมเหนือศีรษะของเขา หรือ 

• การขอใหบุคคลอ่ืนซึ่งไมจงใจอยูในตำแหนงใกลกับผูเลนใหอยูในตำแหนงเดิม หรือขยับ

ออกไป (เชน เมื่อผูชมทอดเงาไปท่ีลูกของผูเลน) 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 10.2b: โทษปรับท่ัวไป 
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10.3   แคดด้ี     

 

 

 

 

 

10.3a แคดด้ีอาจชวยผูเลนระหวางรอบ 

(1)  อนุญาตใหผูเลนมีแคดด้ีไดคร้ังละหนึ่งคน 

ผูเลนอาจมีแคดดี้ถือ นำไปและดูแลไมกอลฟของเขา ใหคำปรึกษาและชวยเหลือเขาเรื่อง

อ่ืนตามท่ีอนุญาตระหวางรอบ แตภายใตขอจำกัดน้ี: 

• ผูเลนตองไมมีแคดดี้มากกวาหน่ึงคนตอครั้ง 

• ผูเลนอาจเปลี่ยนแคดดี้ระหวางรอบ แตตองไมทำเพียงเพื ่อจุดประสงคในการรับ

คำปรึกษาช่ัวคราวจากแคดดี้คนใหม         

ไมวาผูเลนมีแคดดี้หรือไม หรือบุคคลอื่นที่เดินดวยกันกับผูเลนหรือผูที่ถือของสำหรับ     

ผูเลน (เชน เสื้อกันฝน รม   หรืออาหารและเครื่องดื่ม) ไมใชเปนแคดดี้ของผูเลน เวนแต

เรียกวาเปนแคดดี้โดยผูเลน หรือถือ นำ หรือดูแลไมกอลฟของผูเลน 

(2) ผูเลนสองคนหรือมากกวาอาจใชแคดดี้รวมกัน  เมื่อมีกฎเกี่ยวกับการกระทำเฉพาะของ  

การใชแคดดี้รวมกัน และจำเปนตองแบงวาการกระทำใดเปนของผูเลนใด: 

• ถาการกระทำของแคดดี้โดยคำสั่งเฉพาะของผูเลนคนหน่ึงท่ีใชแคดดี้รวมกัน การกระทำ

น้ันทำใหผูเลนน้ัน 

• ถาไมมีผูเลนคนใดออกคำสั่งใหทำเฉพาะ ถือวาเปนการกระทำสำหรับผูเลนท่ีกำลังใช

แคดดี้รวมกันท่ีเปนเจาของลูกท่ีเก่ียวของ 

• ถาผู เลนไมมีการใชแคดดี้รวมกัน คำสั่งเฉพาะที่ใหแคดดี้ทำ และไมมีลูกของผูเลน

เหลาน้ันเขามาเก่ียวของ ผูเลนท้ังหมดท่ีใชแคดดี้รวมกันมีการปรับโทษ 

ดูกฎขอ 25.2, 25.4, และ 25.5 (ผูเลนท่ีมีความบกพรองบางอยางอาจไดรับการชวยเหลือจาก

ผูชวยไดเชนกัน) 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ  หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม H-1 (คณะกรรมการอาจออกกฎ

วัตถุประสงคของกฎ: 

ผูเลนอาจมีแคดดี้เพื่อถือไมกอลฟของผูเลน และใหคำปรึกษา และใหความชวยเหลือ

อ่ืนระหวางรอบ แตมีขอจำกัดท่ีอนุญาตใหแคดด้ีทำ ผูเลนรับผิดชอบตอการกระทำของ

แคดด้ีระหวางรอบและมีการปรับโทษถาแคดด้ีละเมิดกฎ 
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สนามหามหรือความตองการใหใชแคดดี้ หรือจำกัดการเลือกใชแคดดี้ของผูเลน)  

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 10.3a: 

• ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปในแตละหลุมท่ีเขาไดรับความชวยเหลือจากแคดดี้มากกวาหน่ึงคนตอ

ครั้ง 

• ถาการละเมิดเกิดข้ึนระหวางสองหลุม ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปในหลุมตอไป 

10.3b สิ่งท่ีแคดด้ีอาจทำได 

ตัวอยางท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแคดดี้ทำ: 

(1) การกระทำท่ีอนุญาตทำไดเสมอ แคดดี้อาจทำสิ่งเหลาน้ีตามท่ีกฎอนุญาต: 

• ถือ หรือนำ หรือดูแลไมกอลฟของผูเลนและอุปกรณอื่น (รวมถึงการขับรถกอลฟ หรือ

การรถลากถุงกอลฟ) 

• คนหาลูกของผูเลน (กฎขอ 7.1) 

• ใหขอมูล คำปรึกษาหรือความชวยเหลืออื ่นกอนการทำสโตรค (กฎขอ 10.2a และ 

10.2b) 

• เกลี่ยทรายในบังเกอร หรือกระทำอยางอื่นเพื่อเปนการดูแลรักษาสนาม (กฎขอ 8.2 

ขอยกเวน; 8.3 ขอยกเวน และกฎขอ 12.2b(2) และ(3)) 

• นำทรายหรือเศษดินรวนบนกรีนออกและซอมรอยเสียหายบนกรีน (กฎขอ 13.1c) 

• นำคันธงออก หรือเฝาคันธง (กฎขอ 13.2b) 

• หยิบลูกของผูเลนเมื่อพอสรุปไดแลว (เชน จากการกระทำ หรือจากคำพูด) วาผูเลนจะ

ทำการผอนปรนตามกฎ (กฎขอ 14.1b) 

• มารคจุดของลูกของผูเลน และหยิบ และนำลูกกลับมาวางบนกรีน (กฎขอ 14.1b 

ขอยกเวน และขอ 14.2b) 

• ทำความสะอาดลูกของผูเลน (กฎขอ 14.1c) 

• เคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท และนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออก (กฎขอ 15.1 และ 

15.2) 

(2)  การกระทำท่ีอนุญาตเมื่อผูเลนสั่งเทานั้น แคดดีอ้าจกระทำสิ่งตอไปน้ีเมื่อกฎอนุญาตใหผูเลน

ทำและโดยคำสั่งของผูเลนเทาน้ัน (ซึ่งตองมีการสั่งเฉพาะเปนครั้งมากกวาใหทำตลอดรอบ): 

• ฟนคืนสภาพท่ีแยลงหลังจากลูกของผูเลนมาหยุดอยู (กฎขอ 8.1d) 



109 

 

• เมื ่อลูกของผูเลนอยูทุกแหง ยกเวนบนกรีน หยิบลูกของผูเลนขึ ้นตามกฎที่ตองนำ

กลับมาวาง (กฎขอ 14.1b) 

(3)  การกระทำท่ีไมอนุญาต ไมอนุญาตใหแคดดี้ทำสิ่งตอไปน้ีสำหรับผูเลน: 

• ยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทชแกคูแขงหรือตกลงกับคูแขงในสกอรของ

แมทช (กฎขอ 3.2) 

• นำลูกกลับมาวาง นอกจากแคดดี้ไดหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกน้ัน (กฎขอ 14.2b) 

• ดรอปหรือวางลูกในพ้ืนท่ีผอนปรน (กฎขอ 14.3) 

• ตัดสินใจทำการผอนปรนตามกฎ (เชน ใหถือวาเปนลูกไมสามารถเลนไดตามกฎขอ 19 

หรือทำการผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติหรือพื้นที่ปรับโทษตามกฎขอ 16.1 หรือ 

17) แคดดี้อาจแนะนำผูเลนได แตผูเลนตองเปนผูตัดสินใจ 

10.3c ความรับผิดชอบของผูเลนตอการกระทำของแคดด้ีและการละเมิดกฎ 

ผูเลนตองรับผิดชอบตอการกระทำของแคดดี้ของเขาทั้งระหวางรอบและระหวางการเลนหยุด

ลงตามกฎขอ 5.7a แตไมกอนหรือหลังรอบ 

ถาการกระทำของแคดดี้ละเมิดกฎ หรืออาจละเมิดกฎถาการกระทำน้ันทำโดยผูเลน ผูเลนมีการ

ปรับโทษตามกฎน้ัน 

เมื่อการใชกฎขึ้นอยูกับวาผูเลนไดรับรูความจริงนั้นหรือไม การรับรูของผูเลนถือวาไดรับรูโดย

แคดดี้ของเขาดวย 
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ใชกฎขอน้ีในกรณีท่ีลูกในการเลนอยูในการเคลื่อนท่ี (ไมวาหลังสโตรคหรือเปนอยางอ่ืน) ยกเวน

เมื่อดรอปลูกในพ้ืนท่ีผอนปรน และลูกยังไมหยุดน่ิง ซึ่งสถานการณน้ีครอบคลุมไวในกฎขอ 14.3 

 

11.1   ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีบังเอิญถูกบุคคล หรือถูกสิ่งกระทบภายนอก 

11.1a ไมมกีารปรับโทษตอผูเลนใด 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนที่ของผู เลนไปถูกบุคคล (รวมถึงผู เลน) หรือสิ่งกระทบภายนอกโดย

บังเอิญ: 

• ไมมกีารปรับโทษตอผูเลนใด 

• ใหใชกฎขอน้ี ถาลูกไปถูกผูเลน คูแขง หรือผูเลนอ่ืน หรือแคดดี้หรืออุปกรณใดของเขา 

ขอยกเวน – ลูกที่เลนอยูบนกรีนในสโตรคเพลย  ถาลูกอยูในการเคลื่อนที่ของผูเลนไปถูกลูก

อื่นที่หยุดอยูบนกรีนและลูกทั้งสองนั้นอยูบนกรีนกอนการสโตรค ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป (สอง 

สโตรคปรับโทษ) 

11.1b พ้ืนท่ีท่ีตองเลนลูก 

(1) เมื่อเลนลูกจากที่ใดยกเวนลูกบนกรีน ถาลูกของผูเลนอยูในการเคลื่อนที่ที่เลนมาจากที่ใด

ยกเวนบนกรีน บังเอิญไปกระทบบุคคลใด (รวมถึงผูเลน) หรือสิ่งกระทบภายนอก (รวมถึง

อุปกรณ) ตองเลนลูกตามสภาพท่ีลูกอยูตามปกติ แตถาลูกไปหยุดอยูบนบุคคลใด สัตว หรือ

สิ่งกระทบภายนอกท่ีกำลังเคลื่อนท่ี ผูเลนตองไมเลนลูกตามสภาพท่ีลูกหยุดอยู ผูเลนตองทำ

ลูกอยูในการเคล่ือนท่ีบังเอิญกระทบบุคคล สัตว หรือวัตถุ 

การกระทำโดยจงใจใหมีผลตอลูกอยูในการเคล่ือนท่ี 

 
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 11 ครอบคลุมถาลูกอยูในการเคลื่อนที่ของผูเลนไปกระทบบุคคล สัตว อุปกรณ

หรือวัตถุอื่นในสนาม ไมมีโทษปรับถาเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และปกติผูเลนตองยอมรับผล

นั้นไมวาจะไดประโยชนหรือไม และเลนลูกนั้นจากที่ลูกมาหยุดอยู กฎขอ 11 ยังหาม    

ผูเลนไปจงใจกระทำใหมีผลตอลูกอยูในการเคลื่อนท่ีอาจมาหยุดอยูในท่ีนั้นดวย 

 

กฎขอ 

11 

 



111 

 

การผอนปรน: 

• เมื่อลูกหยุดอยูบนบุคคลใด สัตว หรือสิ่งกระทบภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ในที่ใดยกเวน

บนกรีน ผูเลนตองดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน ในพ้ืนท่ีผอนปรน (กฎขอ 14.3): 

» จุดอางอิง: จุดท่ีประมาณวาลูกเขามาหยุดอยูครั้งแรกบนบุคคล สัตว หรือสิ่งกระทบ

ภายนอกท่ีกำลังเคลื่อนท่ี 

» ขนาดพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง:  หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจำกัดเหลาน้ี: 

» ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

˗ ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับจุดอางอิง และ 

˗ ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง 

• เมื่อลูกหยุดอยูบนบุคคลใด สัตว หรือสิ่งกระทบภายนอกที่กำลังเคลื่อนท่ีที่อยูบนกรีน    

ผูเลนตองวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนบนจุดประมาณใตท่ีลูกมาหยุดอยูครั้งแรกบนบุคคล สัตว 

หรือสิ่งกระทบภายนอก โดยใชขั้นตอนการนำลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ 

14.2e 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 11.1b(1): โทษปรับทั่วไป

ตามกฎขอ 14.7a 

(2) เมื่อลูกท่ีเลนจากกรีน ถาลูกของผูเลนท่ีเลนจากกรีนท่ีอยูในการเคลื่อนท่ี บังเอิญไปกระทบ  

ผูเลน หรือสิ่งกระทบภายนอก ตองเลนลูกน้ันตามสภาพท่ีลูกอยูตามปกติ แตถารูหรือแนใจ

อยางแทจริงวาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีกระทบสิ่งตอไปน้ีบนกรีน ผูเลนตองเลนสโตรคน้ันใหม

โดยเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากจุดท่ีไดทำการสโตรคน้ัน (ดูกฎขอ 14.6): 

• บุคคลใดนอกจาก: 

» ผูเลน หรือ 

» บุคคลท่ีเฝาคันธง (ครอบคลุมโดยกฎขอ 13.2b(2) ไมใชกฎขอน้ี) 

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได นอกจาก: 

» ไมกอลฟท่ีใชสโตรค 

» ท่ีมารคลูก 

» ลูกท่ีหยุดอยู (ดูกฎขอ 11.1a วาใชการปรับโทษในสโตรคเพลยหรือไม) หรือ 

» คันธง (ครอบคลุมโดยกฎขอ 13.2b(2) ไมใชกฎขอน้ี) 



112 

 

• สัตว นอกจากท่ีกำหนดเปนลูสอิมเพดิเมนท (เชน แมลง) 

ถาผูเลนเลนสโตรคใหม แตไปเลนจากท่ีผิด เขามโีทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 14.7 

ถาผูเลนไมเลนสโตรคใหม เขามีโทษปรับทั่วไปและนับสโตรคนั้น แตผูเลนไมไดเลนจาก    

ท่ีผิด 

ดูกฎขอ 25.4k (สำหรับผู เลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื ่อนท่ี กฎขอ 11.1b(2) ได

ปรับเปลี่ยนเพ่ือลูกท่ีไปกระทบอุปกรณ ใหเลนลูกตามสภาพท่ีอยู) 

 

11.2   บุคคลจงใจทำลูกอยูในการเคลื่อนท่ีใหเฉไปหรือหยุดลง 

11.2a ใชกฎขอ 11.2 เมื่อใด 

ใชกฎขอน้ีเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนมีบุคคลจงใจทำใหเฉไป

หรือหยุดลงเมื่อ:  

• บุคคลจงใจสัมผัสลูกอยูในการเคลื่อนท่ี หรือ 

• ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปกระทบอุปกรณหรือวัตถุอื่น (ยกเวนที่มารคลูกหรือลูกอื่นที่หยดุอยู

กอนเลน หรืออยูในการเคลื่อนท่ี) หรือบุคคลใด (เชน แคดดี้ของผูเลน) ท่ีผูเลนจงใจใหอยูใน

ตำแหนงหรือท้ิงไวในบริเวณเฉพาะเพ่ืออุปกรณ วัตถุ หรือบุคคลอาจทำใหลูกท่ีกำลังเคลือ่นท่ี

เฉไปหรือหยุดลง 

ขอยกเวน - จงใจทำลูกเฉไปหรือหยุดลงในแมทซเพลย เมื่อไมมีโอกาสเพียงพอท่ีลูกสามารถ

ลงหลุม:  จงใจทำลูกของคูแขงท่ีอยูในการเคลื่อนเฉไปหรือหยุดลง เมื่อไมมีโอกาสเพียงพอท่ีลูก

สามารถลงหลุมได และเมื่อการยอมให หรือจำเปนตองลงหลุมเพื่อเสมอ ครอบคลุมโดยกฎขอ 

3.2a(1) หรือ 3.2b(1) ไมใชกฎขอน้ี 

สำหรับสิทธ์ิของผูเลนใหหยิบลูก หรือท่ีมารคลูกข้ึนกอนการสโตรค ถาเขามีเหตุผลเพียงพอเช่ือ

วาลูกหรือท่ีมารคลูกอาจชวยเหลือหรือติดขัดการเลน ดูกฎขอ 15.3 

11.2b เมื่อใชการปรับโทษตอผูเลน 

• ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปถาเขาจงใจทำลูกท่ีกำลังเคลื่อนท่ีเฉไปหรือหยุดลง 

• ใชกฎขอน้ีเมื่อเปนลูกของผูเลนเอง หรือเปนลูกท่ีเลนโดยคูแขงหรือผูเลนอ่ืนในสโตรคเพลย 

ขอยกเวน - ลูกเคลื่อนท่ีในน้ำ  ไมมกีารปรับโทษถาผูเลนหยิบลูกของเขาท่ีกำลังเคลื่อนท่ีในน้ำ  

ในน้ำชั่วคราว หรือในพื้นที่ปรับโทษเพื่อทำการผอนปรนตามกฎขอ 16.1 หรือ 17 (ดูกฎขอ 
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10.1d ขอยกเวน 3) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 

11.2c สถานท่ีตองเลนลูกถูกทำใหเฉไปหรือหยุดลงอยางจงใจ 

ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวามีบุคคลจงใจทำลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนเฉไปหรือหยุดลง 

(ไมวาหาลูกน้ันพบหรือไม) ผูเลนตองทำการผอนปรนแทนการเลนลูกตามสภาพท่ีหยุดอยู: 

(1) ทำสโตรคจากที่ใดยกเวนบนกรีน ผูเลนตองทำการผอนปรนโดยประมาณจุดที่ลูกอาจไป

หยุดอยูถาไมถูกทำใหเฉไปหรือหยุดอยู: 

• เมื่อลูกอาจไปหยุดอยูที่อื่นในสนามยกเวนบนกรีน ผูเลนตองดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่นใน

พ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3): 

» จุดอางอิง: ประมาณจุดท่ีลูกจะมาหยุดอยู 

» ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

» ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:  

˗ ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันตามจุดอางอิง และ 

˗ ตองไมอยูใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิง 

ขอยกเวน - ลูกท่ีประมาณวาไปหยุดในพ้ืนท่ีปรับโทษ: ถาจุดท่ีประมาณไววาลูกอยูใน

พื้นที่ปรับโทษ ผูเลนไมจำเปนตองทำการผอนปรนตามกฎขอนี้ ในทางเลือกผูเลนอาจ

ทำการผอนปรนจากพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 17.1d โดยตรงตามจุดท่ีประมาณไววาลูก

ไดขามขอบสุดทายของพ้ืนท่ีปรับโทษ 

• เมื่อลูกอาจไปหยุดอยูบนกรีน ผูเลนตองวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกับจุดท่ีประมาณท่ีลูกอาจ

ไปหยุดอยู การใชข้ันตอนสำหรับลูกนำกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ 14.2e 

• เมื่อลูกไปหยุดอยูในโอบี ผูเลนตองผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 11.2c(1): โทษปรับ

ท่ัวไปตามกฎขอ 14.7 

(2) ทำสโตรคจากกรีน ผูเลนตองทำสโตรคใหมโดยเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากจุดท่ีไดทำสโตรค 
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(ดูกฎขอ 14.6)  

ถาผูเลนเลนสโตรคใหมแตเลนจากท่ีผิด เขามโีทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 14.7 

ถาผูเลนไมเลนสโตรคใหม เขามโีทษปรับท่ัวไปและนับสโตรคน้ัน แตผูเลนไมไดเลนจาก  ท่ี

ผิด 

  

11.3   จงใจเคลื่อนยายวัตถุ หรือปรับเปลี่ยนสภาพท่ีมีผลตอลูกอยูในการเคลื่อนท่ี 

ขณะลูกอยูในการเคลื่อนท่ี ผูเลนตองไมจงใจกระทำใหมีผลตอลูก (ไมวาจะเปนลูกของผูเลนเอง

หรือของผูอ่ืน) ซึ่งอาจมาหยุดอยู: 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพโดยการกระทำอยูในกฎขอ 8.1a (เชน การปะรอย       

ดิวอทหรือการกดแผนหญาบริเวณท่ีเผยอข้ึน) หรือ 

• หยิบ หรือเคลื่อนยาย: 

» ลูสอิมเพดิเมนท (ดูกฎขอ 15.1a ขอยกเวน 2) หรือ 

» สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2a ขอยกเวน 2) 

ผูเลนละเมิดกฎขอน้ีสำหรับการกระทำท่ีจงใจ แมวาการกระทำน้ันไมมีผลกระทบตอท่ีลูกอยู 

ขอยกเวน - การเคลื่อนยายคันธง ลูกที่หยุดอยูบนกรีน และอุปกรณของผูเลน: กฎขอนี้ไม

หามผูเลนจากการหยิบ หรือการเคลื่อนยาย: 

• คันธงท่ีเคลื่อนยายออกแลว 

• ลูกท่ีหยุดอยูบนกรีน (ดูกฎขอ 9.4, 9.5 และ 14.1 วาใชการปรับโทษหรือไม) หรือ 

• อุปกรณของผูเลนใด (นอกจากลูกท่ีหยุดอยูในท่ีใดยกเวนบนกรีน หรือท่ีมารคลูกท่ีอยูในท่ีใด

ในสนาม) 

การเคลื่อนยายคันธงจากหลุม (รวมถึงการเฝาคันธง) ขณะที่ลูกอยูในการเคลื่อนที่ครอบคลุม

โดยกฎขอ 13.2 ไมใชกฎขอน้ี 

การปรับโทษสำหรับการกระทำท่ีไมอนุญาตเปนการละเมิดกฎขอ 11.3: โทษปรับท่ัวไป 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 



กฎเฉพาะสําหรับบังเกอร และกรีน 

กฎขอ 12 - 13 
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บังเกอร 

 

กฎขอ 

12 

 วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ12 เฉพาะบังเกอร เปนพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวเปนพิเศษเพ่ือทดสอบความสามารถของ

ผูเลนในการเลนลกูจากทรายเพ่ือใหแนใจวาผูเลนเผชิญความทาทายนี้ มีขอจำกัด

บางอยางเกี่ยวกับการสัมผัสทรายกอนทำสโตรค และท่ีสำหรับทำการผอนปรนลูกใน

บังเกอร 
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12.1   เมื่อลูกอยูในบังเกอร  

ลูกอยูในบังเกอรเมื่อสวนใดของลูก: 

• สัมผัสทรายบนพ้ืนภายในขอบของบังเกอร หรือ 

• อยูภายในขอบของบังเกอรและหยุดอยู: 

» บนพ้ืนท่ีซึ่งปกติเปนทราย (เชน ทรายท่ีถูกพัดหรือถูกชะลางออกไปโดยลมหรือน้ำ) หรือ 

» ในหรือบนลูสอิมเพดิเมนท สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได สภาพสนามผิดปกติ หรือวัตถุรวมท่ี

สัมผัสทรายในบังเกอร หรืออยูบนพ้ืนท่ีซึ่งปกติเปนทราย 

ถาลูกอยูบนดิน หรือบนหญา หรือบนสิ่งงอกเงยอื่น หรือติดกับวัตถุธรรมชาติที่อยูภายในขอบ

ของบังเกอร โดยไมสัมผัสทราย ลูกน้ันไมอยูในบังเกอร 

ถาสวนของลูกท่ีอยูท้ังในบังเกอรและในพ้ืนท่ีของสนามอ่ืน ดูกฎขอ 2.2c 

 

12.2   การเลนลูกในบังเกอร 

กฎขอน้ีใชท้ังระหวางรอบ และขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a 

12.2a การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทและสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

กอนการเลนลูกในบังเกอร ผูเลนอาจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทตามกฎขอ 15.1 และสิ่งกีด

ขวางเคลื่อนยายไดตามกฎขอ15.2 

รวมถึงการสัมผัสที่สมเหตุผล หรือการเคลื่อนยายทรายในบังเกอรที่เกิดขึ ้นขณะที่กำลังทำ

เชนน้ัน 

12.2b ขอจำกัดในการสัมผัสทรายในบังเกอร  

(1)  เมื่อการสัมผัสทรายมีผลในการปรับโทษ กอนทำสโตรคกับลูกท่ีอยูในบังเกอร ผูเลน    

ตองไม: 

• จงใจสัมผัสทรายในบังเกอรนั้นดวยมือ ไมกอลฟ คราด หรือดวยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบ

สภาพของทรายเพ่ือรูขอมูลสำหรับสโตรคตอไป หรือ  

• สัมผัสทรายในบังเกอรน้ันดวยไมกอลฟ: 

» ถูกในพื้นท่ีหนาหรือหลังลูก (ยกเวนตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 7.1a สำหรับในการ

คนหาลูกอยางเหมาะสม หรือตามกฎขอ 12.2a ในการเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท
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หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได) 

» ในการซอมสวิง หรือ 

» ในการสวิงข้ึนเพ่ือสโตรค 

ดูกฎขอ 25.2f (การปรับเปลี่ยนกฎขอ 12.2b(1) สำหรับผูเลนตาบอด) กฎขอ 25.4l 

(การใชกฎขอ 12.2b(1) สำหรับผูเลนใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี) 

(2)  เมื่อการสัมผัสทรายไมมีผลในการปรับโทษ ยกเวนตามท่ีครอบคลุมโดย (1) กฎขอน้ีไมได

หามผูเลนสัมผัสทรายในบังเกอร ในลักษณะอ่ืนใด รวมถึง: 

• การฝงเทาเพ่ือทำการยืนสำหรับการซอมสวิงหรือการสโตรค 

• การปรับบังเกอรใหราบเรียบเพ่ือดูแลรักษาสนาม 

• การวางไมกอลฟ อุปกรณ หรือวัตถุอ่ืนในบังเกอร (ไมวาโดยการโยน หรือการวางลง) 

• การวัด การมารค การหยิบ การกลับมาวาง หรือการกระทำอ่ืนตามกฎ 

• การยืนพักพิงกับไมกอลฟ รักษาการทรงตัว หรือปองกันการหกลม หรือ 

• การตทีรายดวยความไมพอใจหรือโกรธ 

แตผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป ถาเขากระทำการสัมผัสทรายเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค

เปนการละเมิดของกฎขอ 8.1a (ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎขอ 8.2 และ 8.3 สำหรับขอจำกัดท่ี

เก่ียวกับการปรับปรุง หรือการทำใหสภาพทางกายภาพอ่ืนท่ีสงผลตอการเลนแยลง)  

 (3) ไมมีขอจำกัดหลังจากไดเลนลูกนอกบังเกอร หลังจากไดเลนลูกในบังเกอร และลูกอยูนอก

บังเกอรนั้น หรือผูเลนไดทำการผอนปรนหรือตั้งใจทำการผอนปรนนอกบังเกอร ผูเลน

อาจ: 

• สัมผัสทรายในบังเกอรโดยไมมกีารปรับโทษตามกฎขอ 12.2b(1) และ 

• เกลี่ยทรายในบังเกอรเพ่ือดูแลรักษาสนามโดยไมมกีารปรับโทษตามกฎขอ 8.1a  

ถึงแมวาถาลูกมาหยุดอยูนอกบังเกอร และ:  

• กฎกำหนด หรืออนุญาตใหผูเลนทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยการดรอปลูกใน

บังเกอร หรือ 

• ทรายในบังเกอรอยูในเสนทางเลนของผูเลนเพ่ือสโตรคตอไปจากนอกบังเกอร 

แตถาไดเลนลูกจากบังเกอรกลับเขาไปยังในบังเกอรนั้น ผูเลนทำการผอนปรนโดยการ   

ดรอปลูกในบังเกอรนั้น หรือผูเลนตัดสินใจไมทำการผอนปรนนอกบังเกอร ขอจำกัดในกฎ
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ขอ 12.2b(1) และ 8.1a นำมาใชอีกครั้งกับลูกอยูในการเลนในบังเกอรน้ัน 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 12.2: โทษปรับท่ัวไป 

 

12.3   กฎเฉพาะในการผอนปรนสำหรับลูกในบังเกอร 

เมื่อลูกอยูในบังเกอร อาจใชกฎเฉพาะผอนปรนในสถานการณเหลาน้ี: 

• การติดขัดโดยสภาพสนามผดิปกติ (กฏขอ 16.1c) 

• การติดขัดโดยสภาพสัตวอันตราย (กฎขอ16.2) และ 

• ลูกไมสามารถเลนได (กฎขอ 19.3) 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1   การกระทำท่ีอนุญาต หรือการกระทำท่ีตองทำบนกรีน 

13.1a เมื่อลูกอยูบนกรีน 

ลูกอยูบนกรีนเมื่อสวนใดของลูก: 

• สัมผัสกรีน หรือ  

• อยูบนหรืออยูในสิ่งใด (เชน ลูสอิมเพดิเมนท หรือสิ่งกีดขวาง) และอยูภายในขอบของกรีน 

ถาสวนของลูกอยูท้ังบนกรีน และในอีกพ้ืนท่ีของสนาม ดูกฎขอ 2.2c 

13.1b การมารค การหยิบ และการทำความสะอาดลูกบนกรีน 

อาจหยิบลูกบนกรีนและทำความสะอาดได (ดูกฎขอ14.1) 

ตองมารคจุดของลูกกอนหยิบลูก (ดูกฎขอ14.1) และตองนำกลับมาวางบนจุดเดิม (ดูกฎขอ

14.2) 

13.1c การปรับปรุงท่ีอนุญาตบนกรีน 

กรีน 
 

กฎขอ 

13 

 วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 13 เฉพาะกรีน กรีนเปนพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวเปนพิเศษพรอมสำหรับการเลนลูก 

และมีคันธงสำหรับหลุมนั้นบนแตละกรีน ดังนั้น กฎท่ีนำมาใชแตกตางกันบางอยางกับ

พ้ืนท่ีอ่ืนของสนาม 
 

วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอนี้อนุญาตใหผูเลนทำสิ่งท่ีอยูบนกรีน ตามปกติไมอนุญาตใหผูเลนทำนอกกรีน เชน 

อนุญาตใหมารค หยิบ ทำความสะอาด และนำลูกกลับมาวาง และซอมแซมความ

เสียหาย  และเคลื่อนยายทรายและเศษดินบนกรีน ไมมีการปรับโทษท่ีบังเอิญทำลูกหรือ

ท่ีมารคลูกเคลื่อนท่ีบนกรีน 
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ระหวางรอบ และขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนอาจการกระทำสองสิ่งนี้บนกรีน   

ไมวาลูกน้ันอยูบนหรืออยูนอกกรีน: 

(1)  การเคลื่อนยายทรายและเศษดิน อาจปดทรายและเศษดินบนกรีนออกไดโดยไมมีการ

ปรับโทษ 

(2)  การซอมความเสียหาย ผูเลนอาจซอมความเสียหายบนกรีนไดโดยไมมีการปรับโทษดวย

การกระทำที่สมเหตุผล เพื่อคืนสภาพกรีนใหใกลเคียงสภาพเดิมมากที่สุดเทาที่เปนไปได 

แตเทาท่ี: 

• ใชมือของเขา เทา หรือสวนอ่ืนของรางกาย หรือเครื่องมือซอมรอยลูก ทีตั้งลูก ไมกอลฟ 

หรืออุปกรณธรรมดาท่ีคลายกัน และ 

• ไมทำใหการเลนลาชาอยางไมสมเหตุผล (ดูกฎขอ 5.6a) 

แตถาผูเลนปรับปรุงกรีนนั้นดวยการกระทำท่ีเกินความเหมาะสมเพื่อคืนสภาพกรีนตาม

สภาพเดิม (เชน สรางทางเดินไปยังหลุม หรือใชวัตถุที่ไมอนุญาต) ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

สำหรับการละเมิดกฎ 8.1a 

"ความเสียหายบนกรีน" หมายถึงความเสียหายใดท่ีเกิดจากบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอก 

เชน: 

• ความเสียหายจากรอยลูก รองเทา (เชน ปุมรองเทา) และรอยครูดหรือรอยแหวงที่เกิด

จาก อุปกรณ หรือคันธง 

• รอยหลุมเกา รอยปะหญา รอยตะเข็บหญา และรอยครูด หรือรอยแหวงจากเครื่องมือ

บำรุงรักษา หรือยานพาหนะ 

• รอยเสนทางของสัตว หรือรอยแหวงของกีบเทา และ 

• วัตถุที่ฝงจม (เชน กอนหิน ลูกโอก ลูกเห็บ หรือทีตั้งลูก) และรอยที่สิ่งเหลาน้ีทำให

เกิดข้ึน 

แต "ความเสียหายบนกรีน" ไมรวมถึงความเสียหายใด หรือสภาพท่ีมีผลจาก: 

• การปฏิบัติตามปกติเพื่อบำรุงดูแลรักษาสภาพโดยรวมของกรีน (เชน รูระบายอากาศ 

และรองจากการตัดหญาแนวตั้ง 

• การระบายน้ำ หรือฝน หรือแรงธรรมชาตอ่ืิน 

• ความไมสมบูรณของพ้ืนผิวตามธรรมชาติ (เชน วัชพืช หรือพ้ืนท่ีเปลือยเปลา ติดเช้ือรา 

หรือสิ่งงอกเงยไมสม่ำเสมอ)  หรือ 
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• หลุมท่ีสึกหรอตามธรรมชาติ 

13.1d เมื่อลูกหรือท่ีมารคลูกเคลื่อนท่ีบนกรีน 

มีกฎสองขอท่ีเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกหรือท่ีมารคลูกน้ันเคลื่อนท่ีบนกรีน  

(1) ไมมีการปรับโทษสำหรับเปนสาเหตุทำใหลูกเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญ ในสโตรคเพลย ไมมี

การปรับโทษ ถาผูเลน คูแขง หรือผูเลนอื่นบังเอิญทำลูกของผูเลน หรือที่มารคลูกบนกรีน

น้ันเคลื่อนท่ี 

ผูเลนตอง: 

• นำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) หรือ 

• วางท่ีมารคลูกเพ่ือมารคจุดเดิมน้ัน 

ขอยกเวน – ตองเลนลูกตามสภาพที่อยู เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนที่ระหวางการสวิงขึ้น หรือ 

สโตรคและทำสโตรคลงมา (ดูกฎขอ 9.1b) 

ถาผูเลน หรือคูแขงจงใจหยิบลูกของผูเลนหรือที่มารคลูกบนกรีน ดูกฎขอ 9.4 หรือกฎขอ 

9.5 เพ่ือดูวามีการปรบัโทษหรือไม 

(2) เมื่อนำลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติกลับมาวาง ถาแรงธรรมชาติเปนสาเหตุทำลูกของ   

ผูเลนบนกรีนเคลื่อนท่ี ผูเลนตองเลนตอไป ข้ึนอยูกับวาไดหยิบลูกข้ึนและนำกลับมาวางจุด

เดิมแลวหรือไม: 

• ไดหยิบลูกและไดนำลูกกลับมาวางแลว ลูกตองนำกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตอง

ประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) แมวาลูกเคลื่อนท่ีโดยแรงธรรมชาติและไมใชโดยผูเลน คูแขง 

หรือสิ่งกระทบภายนอก (ดูกฎขอ 9.3 ขอยกเวน) 

• ไมไดหยิบลูกและไมไดนำลูกกลับมาวาง ตองเลนลูกจากจุดใหม (ดูกฎขอ 9.3) 

การปรับโทษสำหรับการเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 13.1d: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

13.1e ไมจงใจทดสอบกรีน 

ในระหวางรอบและขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนตองไมจงใจกระทำสิ่งเหลาน้ีเพ่ือ

ทดสอบกรีนหรือกรีนผิด: 

• ถูพ้ืนผิว หรือ 

• กลิ้งลูก 
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ขอยกเวน – การทดสอบกรีนระหวางสองหลุม: ระหวางสองหลุม ผูเลนอาจถูพื้นผิว หรือกลิ้ง

ลูกบนกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบไปแลว และบนกรีนซอมใด (ดูกฎขอ 5.5b) 

การปรับโทษสำหรับการทดสอบกรีน หรือกรีนผิดเปนการละเมิดกฎขอ 13.1e: โทษปรับ

ท่ัวไป 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม I-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม

เลือกใชการหามผูเลนดวยการกลิ้งลูกบนกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบไปแลว) 

13.1f ตองทำการผอนปรนจากกรีนผิด 

(1)  ความหมายของการติดขัดจากกรีนผิด การติดขัดตามกฎน้ีมีอยูเมื่อ: 

• สวนใดของลูกของผูเลนสัมผัสกรนีผิด หรืออยูบนหรอือยูในสิ่งใด (เชน ลูสอิมเพดิเมนท 

หรือท่ีสิ่งกีดขวาง) และอยูภายในขอบของกรีนผิด หรือ 

• กรีนผิดติดขัดทางกายภาพกับบริเวณตั้งใจยืน หรือบริเวณตั้งใจสวิงของผูเลน 

(2)  ตองทำการผอนปรน เมื่อมีการติดขัดจากกรีนผิด ผูเลนตองไมเลนลูกนั้นตามที่ลูกอยู     

ผูเลนตองผอนปรนฟรีโดยการดรอปลูกเดิมน้ันหรอืลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนน้ีแทน (ดูกฎขอ

14.3): 

• จุดอางอิง: จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุดในพื้นที่ของสนามเดียวกันที่ลูกเดิมมา

หยุดอยู 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:  

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันตามจุดอางอิงน้ัน  

» ตองไมอยูใกลหลุมกวาจุดอางอิงน้ัน และ  

» ตองผอนปรนโดยสมบูรณจากการติดขัดท้ังหมดจากกรีนผิด 

(3) ไมมีการผอนปรนท่ีไมสมเหตุผลอยางชดัเจน ไมมีการผอนปรนตามกฎขอ13.1f ถาการ

ติดขัดเกิดขึ้นเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ ลักษณะการยืน หรือสวิง หรือทิศทางของ

การเลนไมสมเหตุผลอยางชัดเจนภายใตสถานการณน้ัน 

การปรับโทษสำหรับการเลนจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 13.1f: โทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 

14.7a 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม D-3  (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม

ปฏิเสธการผอนปรนจากกรีนผิดท่ีติดขัดกับพ้ืนท่ีตั้งใจยืนเพียงเทาน้ัน) 
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13.2   คันธง 

กฎขอน้ีนำมาใชกับลูกท่ีเลนจากทุกแหงในสนามไมวาจะอยูบนหรืออยูนอกกรีนก็ตาม 

13.2a การปลอยคันธงไวในหลุม 

แผนภาพ 13.1f: การผอนปรนฟรีจากกรีนผิด 

กรีนผิด 
พื้นที่ผอนปรน 

• เมื่อมีการตดิขดักับกรีนผิด ตองทำการผอนปรนฟรี และผูเลนทำการผอนปรนโดยสมบูรณ 

• แผนภาพแสดงสำหรับผูเลนถนัดมือขวา 

• ลูกอยูบนกรีนผิด และจุดผอนปรนโดยสมบูรณใกลที่สุดสำหรบัลูก A อยูที ่P1 ซ่ึงตองอยูบนพ้ืนที่

ในสนามเดียวกันกับที่ลูกเดมิมาหยุดอยู (ในกรณีน้ีบนพ้ืนที่ทั่วไป) 

• พ้ืนที่ผอนปรนคือหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดอางอิง ไมใกลหลมุเขาไปกวาจดุอางอิงน้ัน และตองอยู

ในพ้ืนที่เดียวกับสนามตามจุดอางอิง P1 

วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอนี้ครอบคลุมการเลือกของผูเลนในการปฏิบัติกับคันธง ผูเลนอาจปลอยคันธงไว

ในหลุม หรือนำคันธงออก (รวมถึงการมีผูเฝาคันธง และนำคันธงออกหลังจากไดเลน

ลูก) แตตองตัดสินใจกอนการทำสโตรค โดยปกติไมมีการปรับโทษถาลูกอยูในการ

เคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง  
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(1)  ผูเลนอาจปลอยคันธงไวในหลุม ผูเลนอาจทำสโตรคดวยการปลอยคันธงไวในหลุม ดังน้ัน

เปนไปไดสำหรับลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง 

ผูเลนตองตัดสินใจกอนการทำสโตรค โดยท้ังน้ี: 

• ปลอยคันธงไวในหลุมตามที่เปนอยูไวในหลุมหรือขยับเพื่อใหอยูตรงกลางหลุมนั้น และ

ปลอยไวเชนน้ัน หรือ  

• ใหนำคันธงท่ีนำออกไปใสกลับไปในหลุมน้ัน 

ในกรณใีดกรณีหน่ึง: 

• ผูเลนตองไมพยายามแสวงหาประโยชนโดยจงใจขยับคันธงไปยังตำแหนงอื่นนอกจาก

ตรงกลางในหลุมน้ัน 

• ถาผูเลนทำดังน้ัน และลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง เขามโีทษปรับท่ัวไป 

(2)  ไมมีการปรับโทษถาลูกชนถูกคันธงท่ีปลอยอยูในหลุม ถาผูเลนทำสโตรคดวยการปลอย 

คันธงไวในหลุม และลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง:  

• ไมมกีารปรับโทษ (ยกเวนตามท่ีกำหนดใน (1)) และ 

• ตองเลนลูกตามสภาพท่ีลูกอยู 

(3)  ขอจำกัดของผูเลนท่ีขยับ หรือเคลื่อนยายคันธงในหลุมออกขณะลูกอยูในการเคลื่อนท่ี 

หลังการทำสโตรคโดยปลอยคันธงไวในหลุม:   

• ผูเลนและแคดดี้ของเขาตองไมจงใจขยับหรือนำคันธงออกที่มีผลตอลูกอยู ในการ

เคลื่อนที่ของผูเลนที่อาจมาหยุดอยู (เชน เพื่อหลีกเลี่ยงลูกชนถูกคันธง) ถาทำเชนน้ี     

ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป 

• แตไมมกีารปรับโทษถาผูเลนใหขยับหรือนำคันธงในหลุมออกดวยเหตุผลอ่ืนใด เชน เมื่อ

เขามีเหตุผลเช่ือวาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีจะไมชนถูกคันธงกอนมาหยุดอยู  

(4)  ขอจำกัดของผูเลนอื่นท่ีขยับหรือนำคันธงออกเมื่อผูเลนไดตัดสินใจปลอยคันธงไวใน

หลุม เมื่อผูเลนไดปลอยคันธงไวในหลุม และไมไดใหผูใดเฝาคันธง (ดูกฎขอ 13.2b(1))     

ผูเลนอ่ืนตองไมจงใจขยับหรือนำคันธงออกท่ีมีผลกระทบตอลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลน

ท่ีมาหยุดอยู 

• ถาผูเลนอื่นหรือแคดดี้ของเขาไดทำดังนั้นกอนหรือระหวางการสโตรค และผูเลนทำ 

สโตรคโดยไมไดรับรูเรื ่องน้ี หรือไดทำดังนั ้นขณะลูกอยู ในการเคลื่อนท่ีของผู เลน

หลังจากสโตรค ผูเลนอ่ืนน้ันมีโทษปรับท่ัวไป 

• แตไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนอื่นหรือแคดดี้ของเขาขยับหรือนำคันธงออกดวยเหตุผล
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อ่ืนใด เชน เมื่อเขา: 

» เชื่ออยางสมเหตุผลวาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนนั้นจะไมชนคันธงกอนมาหยุด

อยู หรือ  

» ไมรูวาผูเลนกำลังจะเลน หรือไมรูวาลูกของผูเลนน้ันอยูในการเคลื่อนท่ี  

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำ

โดยพารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละ

ฝายอาจกระทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเกี่ยวกับลูกของผูเลนหรือ

อุปกรณ ถือวาเปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 

13.2b การนำคันธงออกจากหลุม 

(1) ผูเลนอาจนำคันธงออกจากหลุม ผูเลนอาจทำสโตรคโดยนำคันธงออกจากหลุม เพื่อใหลูก

อยูในการเคลื่อนท่ีของเขาไมชนถูกคันธงในหลุม 

ผูเลนตองตัดสินใจเรื่องน้ีกอนการทำสโตรค โดยท้ังน้ี: 

• ใหนำคันธงออกจากหลุมน้ันกอนการเลนลกูน้ัน หรือ 

• มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเฝาคันธง หมายถึง: 

» จับคันธงไวในหลุม จับไวเหนือหรือจับไวถัดจากหลุมน้ัน กอนและระหวางสโตรคเพ่ือ

แสดงใหผูเลนเห็นหลุมอยูท่ีใด และ  

» ตอจากน้ันนำคันธงน้ันออกไประหวางสโตรคน้ัน หรือหลังจากทำสโตรคน้ันแลว 

ถือวาผูเลนมอบหมายใหเฝาคันธง ถา:  

• แคดดี้ของผูเลนกำลังจับคันธงไวในหลุม จับไวเหนือหรือจับไวถัดจากหลุมน้ัน หรือกำลัง

ยืนถัดไปจากหลุมเมื่อทำสโตรค แมวาผูเลนไมรูวาแคดดี้กำลังทำเชนน้ัน  

• ผูเลนขอใหบุคคลอ่ืนเฝาคันธงและบุคคลน้ันทำใหเชนน้ัน หรือ  

• ผูเลนเห็นบุคคลอ่ืนกำลังจับคันธงไวในหลุม จับไวเหนือหรือจับไวถัดจากหลุม หรือกำลัง

ยืนถัดไปจากหลุมนั้น และผูเลนทำสโตรคโดยไมขอใหบุคคลนั้นถอยออกไป หรือปลอย

ใหคันธงน้ันอยูในหลุมน้ัน 

(2)  การปฏิบัติถาลูกชนถูกคันธงหรือบุคคลท่ีเฝาคันธงอยู ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลน

ชนคันธงท่ีผูเลนไดตัดสินใจนำออกตาม (1) หรือชนบุคคลซึ่งกำลังเฝาคันธงอยู (หรือสิ่งใดก็

ตามท่ีบุคคลน้ันถืออยู) สิ่งท่ีเกิดข้ึนอยูกับวาบังเอิญหรือจงใจหรือไม 

• ลูกบังเอิญชนคันธง หรือชนบุคคลท่ีนำออกไปหรือกำลังเฝาคันธงอยู ถาลูกอยูในการ
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เคลื่อนที่ของผูเลนบังเอิญชนคันธง หรือชนบุคคลท่ีนำออกไปหรือกำลังเฝาอยู (หรือสิ่ง

ใดก็ตามท่ีบุคคลน้ันถืออยู) ไมมกีารปรับโทษ และตองเลนลูกตามสภาพท่ีลูกอยู 

• จงใจทำลูกใหเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลที่กำลังเฝาคนัธง ถาบุคคลท่ีกำลังเฝาคันธงจง

ใจทำใหลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนเฉไปหรือหยุดลง ใหใชกฎขอ 11.2c: 

» ไดเลนลูกจากที่ใด ผูเลนตองไมเลนลูกตามสภาพที่ลูกอยู และตองทำการผอนปรน

ตามกฎขอ 11.2c แทน 

» เมื่อใชการปรับโทษ ถาบุคคลท่ีจงใจทำใหลูกเฉไปหรือหยุดลงเปนผูเลนหรือแคดดี้

ของเขา ผูเลนน้ันมีโทษปรับท่ัวไปสำหรับการละเมิดกฎขอ 11.2 

สำหรับจุดประสงคของกฎขอนี้ “จงใจทำใหเฉไปหรือหยุดลง” หมายถึงสิ่งเดียวกันในกฎ

ขอ 11.2a และรวมถึงเมื่อลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนไปชน: 

• คันธงท่ีนำออกไปโดยจงใจไปวางในตำแหนง หรือวางไวบนพ้ืนเฉพาะท่ีเพ่ือใหลูกอาจเฉ

ไปหรือหยุดลง 

• คันธงที่เฝาโดยบุคคลที่จงใจไมนำออกจากหลุมนั้น หรือไมขยับออกนอกทางของลูก 

หรือ 

• บุคคลผูซึ่งไดเฝาหรือนำคันธงออก (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู) เมื่อเขาจงใจไม

ขยับออกนอกทางของลกูน้ัน 

ขอยกเวน – ขอจำกัดโดยจงใจเคลื่อนยายคันธงที่สงผลกระทบตอลูกอยูในการเคลื่อนท่ี (ดู

กฎขอ 11.3) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 

13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม 

ถาลูกของผูเลนมาหยุดพิงคันธงท่ีอยูในหลุมน้ัน: 

• ถาสวนใดของลูกอยูในหลุมลงต่ำกวาพ้ืนผิวของกรีนนั้น ถือวาลูกนั้นลงหลุมแลวแมวาทั้งลูก

ไมไดอยูต่ำกวาพ้ืนผิว 

• ถาไมมีสวนใดของลูกอยูในหลุมลงต่ำกวาพ้ืนผิวของกรีนน้ัน: 

» ลูกไมไดลงหลุมและตองเลนตามสภาพท่ีลูกอยู  

» ถานำคันธงออกและลูกเคลื่อนท่ี (ไมวาลูกตกลงในหลุม หรือขยับออกจากหลุม) ไมมกีาร
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ปรับโทษ และลูกตองนำกลับมาวางท่ีปากหลุม (ดูกฎขอ14.2) 

การปรับโทษปสำหรับการเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 13.2c: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

ในสโตรคเพลย ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ ถาเขาไมเลนลงหลุมตามท่ีกำหนดไวในกฎขอ 3.3c 

 

13.3   ลูกย่ืนคางอยูท่ีปากหลุม 

13.3a เวลาท่ีคอยดูถาลูกย่ืนคางอยูท่ีปากหลุมจะตกลงในหลุม 

ถาสวนใดของลูกของผูเลนยื่นคางอยูท่ีปากหลุมน้ัน: 

• อนุญาตใหผูเลนมีเวลาท่ีสมเหตุผลเพ่ือเขาไปถึงหลุมน้ัน และมเีวลาอีกสิบวินาทีเพ่ือคอยดูวา

ลูกน้ันจะลงหลุมน้ันหรือไม 

• ถาลูกลงหลุมน้ันในขณะเวลาท่ีกำลังคอยน้ี ลูกของผูเลนลงหลุมดวยสโตรคครั้งท่ีแลว 

• ถาลูกไมลงในหลุมภายในเวลาท่ีกำลังคอยน้ี: 

» ถือวาลูกกำลังหยุดน่ิง 

» ถาตอมาลูกลงหลุมกอนเลน ลูกของผูเลนลงหลุมดวยสโตรคครั้งที่แลว แตมีหนึ่งสโตรค 

ปรับโทษบวกเพ่ิมในสกอรสำหรับหลุมน้ัน 

13.3b ทำอยางไรถาหยิบลูกท่ีย่ืนคางอยูท่ีปากหลุมขึ้น หรือนำออกไปกอนเวลาท่ีคอยสิ้นสุด

ลง 

ถาหยิบลูกท่ียื่นคางอยูท่ีปากหลุมขึ้น หรือเคลื่อนท่ีออกไปกอนเวลาที่คอยสิ้นสุดลงตามกฎขอ 

13.3a นอกจากโดยแรงธรรมชาต ิถือวาลูกไดมาหยุดน่ิงแลว: 

• ตองนำลูกกลับมาวางท่ีปากหลุม (ดูกฎขอ14.2) และ  

• ไมนำเวลาที่คอยมาใชตามกฎขอ 13.3a อีกตอไป (ดูกฎขอ 9.3 เพื่อการปฏิบัติถานำลูก

กลับมาวางแลวตอมาเคลื่อนท่ีโดยแรงธรรมชาต)ิ 

ถาคูแขงในแมทชเพลยหรือผูเลนอ่ืนในสโตรคเพลยจงใจหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกท่ียื่นคางอยูท่ีปาก

หลุมของผูเลนออกไปกอนเวลาท่ีคอยสิ้นสุดลง: 

• ในแมทชเพลยถือวาลูกของผูเลนลงหลุมดวยสโตรคครั้งท่ีแลว และไมมกีารปรับโทษตอคูแขง

ตามกฎขอ11.2b 

• ในสโตรคเพลย ผูเลนท่ีไดหยิบข้ึนหรือเคลื่อนท่ีลูกออกไป มีโทษปรับท่ัวไป (สองสโตรคปรับ

โทษ) ตองนำลูกกลับมาวางท่ีปากหลุม (ดูกฎขอ14.2) 



 

การหยบิลกู และการนาํลกูกลับมาเลน 

กฎขอ 14 
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14.1   การมารค การหยิบ และการทำความสะอาดลูก 

ใชกฎขอน้ีเมื่อจงใจใน“การหยิบ” ลูกของผูเลนที่หยุดอยู การหยิบนี้อาทำในทางใด ซึ่งรวมถึง

การเก็บลูกข้ึนดวยมือ การหมุนลูก หรือไมเชนน้ัน จงใจทำลูกเคลื่อนท่ีไปจากจุดของลูก 

14.1a ตองมารคจุดของลูกท่ีไดหยิบขึ้นและนำกลับมาวาง  

กอนการหยิบลูกตามกฎท่ีกำหนดใหนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม ผูเลนตองมารคจุดน้ัน หมายถึง

วา: 

• วางท่ีมารคลูกชิดดานหลังลูก หรือชิดกับลูก หรือ 

• จับไมกอลฟแตะบนพ้ืนชิดดานหลังลูก หรือชิดกับลูก 

ถามารคจุดดวยที่มารคลูก หลังจากนำลูกกลับมาวาง ผูเลนตองนำที่มารคลูกออกกอนการทำ 

สโตรค 

ถาผูเลนหยิบลูกโดยไมมีการมารคจุดของลูก หรือมารคจุดในทางท่ีผิด หรือทำสโตรคโดยปลอย

ท่ีมารคลูกไวท่ีพ้ืน ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

ขั้นตอนการปฏิบัติกับลูก: การมารค การหยิบ และการทำ

ความสะอาด การกลับมาวางบนจุด การดรอปในพ้ืนท่ีผอน

ปรน การเลนจากท่ีผิด 

กฎขอ 

14 

 
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 14 ครอบคลุมเมื่อผูเลนอาจมารคจุดของลกูท่ีหยุดอยู รวมถึงการหยิบและทำ

ความสะอาดลูก และนำลกูกลับไปอยูในการเลนอยางไร เพ่ือเลนลูกจากท่ีถูกตอง 

• เมื่อหยิบลูกขึ้นหรือทำใหเคลื่อนท่ี ตองนำกลับมาวาง ตองใชลูกเดียวกันนั้นเพื่อนำ

กลับมาวางบนจุดเดิม 

• เมื่อทำการผอนปรนฟรี หรือผอนปรนมีการปรับโทษ ตองดรอปลูกในพื้นที่ผอนปรน

ท่ีเจาะจงดวยลูกนำมาแทนหรือลูกเดิมนั้น 

อาจแกไขความผิดในการใชขั้นตอนเหลานี้ใหถูกตอง โดยไมมีการปรับโทษกอนเลนลกู 

แตผูเลนมีโทษปรับถาเขาเลนลกูจากท่ีผิด 
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เมื่อไดหยิบลูกข้ึนเพ่ือทำการผอนปรนตามกฎ ผูเลนไมจำเปนตองมารคจุดกอนการหยิบลูก 

14.1b ใครอาจหยิบลูก 

อาจถูกหยิบลูกของผูเลนข้ึนตามกฎเทาน้ัน โดย: 

• ผูเลน หรือ 

• บุคคลใดที่ผูเลนมอบหมาย แตการมอบหมายดังกลาวตองใหแตละครั้งกอนหยิบลูกข้ึน 

แทนท่ีใหท่ัวไปสำหรับรอบน้ัน 

ขอยกเวน - เมื่อแคดด้ีอาจหยิบลูกของผูเลนโดยไมมกีารมอบหมาย: แคดดี้อาจหยิบลูกของ 

ผูเลนโดยไมมกีารมอบหมายเมื่อ: 

• ลูกของผูเลนอยูบนกรีน หรือ 

• สมเหตุผลท่ีสรุปได (เชน จากการกระทำ หรือการประกาศ) วาผูเลนจะทำการผอนปรนตาม

กฎ 

ถาแคดดี้หยิบลูกขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตใหทำเชนนั้น ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ (ดูกฎขอ 

9.4) 

ดูกฎขอ 25.2g, 25.4a และ 25.5d (สำหรับผูเลนที่มีความบกพรองบางอยาง กฎขอ 14.1b 

ปรับเปลี่ยนเพ่ืออนุญาตใหผูชวยหยิบลูกของผูเลนบนกรีนโดยไมตองมอบหมาย) 

14.1c การทำความสะอาดลูก 

อาจทำความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนจากกรีนไดเสมอ (ดูกฎขอ 13.1b) 

อาจทำความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนจากท่ีอ่ืนไดเสมอ ยกเวน เมื่อหยิบข้ึน: 

• เพ่ือดูวามีรอยตัด หรือรอยแตก ไมอนุญาตใหทำความสะอาด (ดูกฎขอ 4.2c(1)) 

• เพ่ือระบุลูก อนุญาตใหทำความสะอาดไดเทาท่ีจำเปนเพ่ือระบุลูก (ดูกฎขอ7.3) 

• เพราะลูกติดขัดกับการเลน ไมอนุญาตใหทำความสะอาดลูก (ดูกฎขอ 15.3b(2)) 

• เพื่อดูวาลูกอยูในสภาพท่ีอนุญาตใหผอนปรนหรือไม ไมอนุญาตใหทำความสะอาด เวนแตผู

เลนทำการผอนปรนตามกฎ (ดูกฎขอ16.4) 

ถาผูเลนทำความสะอาดลูกของเขาโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎน้ี เขามีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

และตองนำลูกกลับมาวางถาไดหยิบลูก 
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ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 

 

14.2    การนำลูกกลับมาวางบนจุด 

ใชกฎขอนี้เมื่อใดก็ตามที่ไดหยิบลูกขึ้นหรือเคลื่อนท่ีลูก และกฎกำหนดใหนำลูกกลับมาวางบน

จุด 

14.2a ตองใชลูกเดิม 

ตองใชลูกเดิมเมื่อนำลูกกลับมาวาง  

ขอยกเวน - อาจใชลูกอ่ืนเมื่อ:  
• ไมสามารถนำลูกเดิมกลับมาไดดวยความพยายามพอควร และในเวลาสองสามวินาที ตราบ

ใดท่ีผูเลนไมไดจงใจเปนสาเหตุใหไมสามารถนำลูกเดิมกลับมาได 

• ลูกเดิมมีรอยตัดหรือรอยแตก (ดูกฎขอ 4.2c) 

• การกลับเขาไปเลนตอหลังจากการหยุดช่ัวคราว (ดูกฎขอ 5.7d) หรือ        

• ผูเลนอ่ืนเลนลูกเดิมน้ันเปนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c(2)) 

14.2b ใครตองนำลูกกลับมาวางและตองนำกลับมาวางอยางไร 

(1) ใครตองนำลูกกลับมาวาง: ตองนำลูกของผูเลนกลับมาวางตามกฎเทาน้ัน โดย:  

• ผูเลน หรือ 

• บุคคลใดท่ีไดหยิบลูกน้ันข้ึน หรือเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี 

ถาผูเลนเลนลูกที่ไดนำกลับมาวางโดยบางคนที่ไมไดรับอนุญาตใหทำเชนนั้น ผูเลนมีหนึ่ง 

สโตรคปรับโทษ 

ดูกฎขอ 25.2h, 25.3c และ 25.4a (สำหรับผู เลนที ่ม ีความบกพรองบางอยาง การ

ปรับเปลี่ยนกฎขอ 14.2b(1) อนุญาตใหผูเลนใหการมอบหมายท่ัวไปแกบุคคลอื่นใดใหวาง

หรือนำลูกของเขากลับมาวาง) 

(2) ตองนำลูกกลับมาวางอยางไร ตองนำลูกกลับมาวางโดยวางลูกบนจุดที่กำหนดและปลอย
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วางใหลูกอยูบนจุดน้ัน 

ถาผูเลนเลนลูกท่ีนำกลับมาวางในทางท่ีผิดแตบนจุดท่ีกำหนดน้ัน ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับ

โทษ 

14.2c นำลูกกลับมาวางบนจุดใด 

ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) ยกเวน เมื่อตองนำลูกกลับมาวางบน

จุดแตกตางกันตามกฎขอ 14.2d(2) และ14.2e หรือเมื่อผูเลนจะทำการผอนปรนตามกฎ 

ถาลูกที่หยุดอยูบน อยูใต หรือพิงติดกับสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได  วัตถุรวม วัตถุเขต  หรือ 

วัตถุธรรมชาติท่ีงอกเงยหรือติดตรึง: 

• “จุด” ของลูกรวมถึงบริเวณแนวตั้งสัมพันธกับพ้ืนดิน 

• หมายความวาตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิมท่ีอยูบน อยูใต หรือพิงติดกับวัตถุดังกลาว 

ถาลูสอิมเพดิเมนทใดเคลื่อนท่ีจากผลของการหยิบลูกหรือเคลื่อนท่ีลูก หรือกอนนำลูกกลับมา

วาง ไมจำเปนตองนำลูสอิมเพดิเมนทน้ันกลับมาวาง 

สำหรับขอจำกัดในการเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทกอนนำลูกท่ีหยิบข้ึนหรือเคลื่อนท่ีกลับมาวาง 

ดูกฎขอ15.1a ขอยกเวน 1 

14.2d นำกลับมาวางท่ีใดเมื่อสภาพท่ีเดิมเปลี่ยนไป  

เมื่อหยิบลูกข้ึนหรือเคลื่อนท่ีลูกออกไป ถาสภาพโดยรอบท่ีตองนำกลับมาวางไดเปลี่ยนไป ผูเลน

ตองนำลูกกลับมาวางในทางน้ี: 

(1) ลูกในทราย เมื่อลูกอยูในทราย ไมวาอยูในบังเกอรหรือท่ีอ่ืนในสนาม: 

• ในการนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม  (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2c) ผูเลนตอง

สรางสภาพโดยรอบลูกข้ึนใหมใหเหมือนเดิมมากเทาท่ีเปนไปได 

• ในการสรางสภาพโดยรอบลูกขึ้นใหม ถาทรายปกคลุมลูก ผูเลนอาจเหลือสวนของลูก

เล็กนอยใหมองเห็นลูกได 

ถาผูเลนเลนจากท่ีท่ีถูกตองแตไมสรางสภาพโดยรอบใหเหมือนเดิม ในการละเมิดกฎขอน้ี ผู

เลนมีโทษปรับท่ัวไป 

(2) ทุกแหงที่ลูกอยูยกเวนในทราย เมื่อลูกอยูในพื้นที่อื่นใดยกเวนในทราย ผูเลนตองนำลูก

กลับมาวาง โดยวางลูกไวบนจุดท่ีใกลท่ีสุดท่ีมีสภาพโดยรอบลูกคลายกับสภาพโดยรอบเดิม

มากท่ีสุด ดังน้ี: 
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• ภายในหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2c) 

• ไมใกลหลุมกวาเดิม และ 

• ในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันบนจุดน้ัน 

ถาผูเลนรูวาสภาพโดยรอบเดิมไดเปลี่ยนไป แตไมรูวาสภาพโดยรอบเปนอยางไร ผูเลนตอง

ประมาณสภาพโดยรอบเดิม และนำลูกกลับมาวาง ตาม (1) หรือ (2) 

ขอยกเวน - สำหรับสภาพโดยรอบท่ีเปลี่ยนไปในขณะการเลนหยุดลงและไดหยิบลูกขึ้น ดูกฎ

ขอ 5.7d 

14.2e การปฏิบัติถาลูกท่ีนำกลับมาวาง ไมหยุดนิ่งบนจุดเดิม 

ถาผูเลนพยายามนำลูกกลับมาวาง แตลูกไมหยุดนิ่งบนจุดเดิมนั้น ผูเลนตองพยายามวางครั้งท่ี

สอง 

ถาลูกยังไมหยุดน่ิงบนจุดน้ันอีก ผูเลนตองนำลูกกลับมาวางโดยการวางลูกบนจุดท่ีใกลท่ีสุดท่ีลูก

จะหยุดน่ิงได แตดวยขอจำกัดเหลาน้ีข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเดิม: 

• จุดน้ันตองไมอยูใกลหลุมกวาเดิม 

• จุดเดิมอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป จุดท่ีใกลท่ีสุดตองอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

• จุดเดิมในบังเกอรหรือพื้นที่ปรับโทษ จุดที่ใกลที่สุดตองอยูในบังเกอรเดียวกันหรือในพื้นท่ี

ปรับโทษเดียวกัน 

• จุดเดิมบนกรีน จุดท่ีใกลท่ีสุดตองอยูบนกรีน หรือในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ  14.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 
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14.3   การดรอปลูกในพ้ืนท่ีผอนปรน 

ใชกฎขอนี้บังคับเมื่อใดก็ตามที่ผูเลนตองดรอปลูกในการทำการผอนปรนตามกฎ รวมถึงเมื่อ    

ผูเลนตองทำการผอนปรนโดยสมบูรณดวยการวางลูกตามกฎขอ 14.3c(2) 

ถาผูเลนปรับปรุงพ้ืนท่ีผอนปรนกอน หรือเมื่อกำลังดรอปลูก ดูกฎขอ 8.1 

14.3a อาจใชลูกเดิม หรือใชลูกอ่ืน 

ผูเลนอาจใชลูกเดิม หรือใชลูกอ่ืน 

หมายถึงวาผูเลนอาจใชลูกใดในแตละครั้งท่ีเขาดรอปหรือวางลูกตามกฎขอน้ี 

14.3b ตองดรอปลูกในทางท่ีถูก  

ผูเลนตองดรอปลูกในทางท่ีถูก หมายถึงตองเปนไปตาม (1) (2) และ (3) ท้ังหมด: 

(1) ผูเลนตองดรอปลูก ผูเลนเทานั้นตองดรอปลูก ทั้งแคดดี้ของผูเลน หรือผูอื่นไมอาจทำ

เชนน้ันได 

ดูกฎขอ 25.2h, 25.3c และ 25.4a (สำหรับผู เลนที ่ม ีความบกพรองบางอยาง การ

ปรับเปลี่ยนกฎขอ 14.3b(1) อนุญาตใหผูเลนมอบหมายทั่วไปแกบุคคลอื่นใดเพื่อดรอปลูก

ของผูเลน) 

(2) ตองดรอปลงมาตรง ๆ จากความสูงหัวเขา โดยไมสัมผัสผูเลนหรืออุปกรณ ผูเลนตอง

ปลอยลูกจากบริเวณความสูงหัวเขาเพ่ือใหลูก: 

• ตกลงมาตรง ๆ โดยผูเลนไมโยน หรือไมปน หรือไมกลิ้งลูก หรือใชการเคลื่อนไหวอยาง

อ่ืนท่ีอาจสงผลกระทบกับท่ีลูกจะมาหยุดอยู และ 

• ไมสัมผัสสวนใดของรางกายผูเลน หรืออุปกรณ กอนท่ีลูกกระทบพ้ืน 

“ความสูงหัวเขา" หมายถึงความสูงของหัวเขาของผูเลนเมื่ออยูในทายืน 

ดูกฎขอ 25.6b (สำหรับแนวทางในการใชกฎขอ 14.3b(2) กับผู เลนที ่ม ีความบกพรอง

บางอยาง) 
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แผนภาพ 14.3b: การดรอปจากความสูงของหัวเขา 

ความสูงหัวเขา 
ความสูงหัวเขา 

ความสูงหัวเขา ความสูงหัวเขา 

อนุญาต ไมอนุญาต 

ตองดรอปลูกลงมาตรง ๆ จากความสงูหัวเขา “ความสูงหัวเขา” หมายถึงความสูงหัวเขาของผูเลน

ขณะอยูในตำแหนงยืน แตผูเลนไมจำเปนตองอยูในทายืนเมื่อดรอปลูก 
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(3) ตองดรอปลูกในพื้นที่ผอนปรน (หรือบนเสน) ตองดรอปลูกในพื้นที่ผอนปรน ผูเลนอาจ

ยืนอยูในหรือนอกพ้ืนท่ีผอนปรนเมื่อกำลังดรอปลูก แตเมื่อมีการผอนปรนบนเสนดานหลัง 

(ดูกฎขอ 16.1c(2) 17.1d(2), 19.2b และ 19.3b) ตองดรอปลูกลงบนเสนในบริเวณท่ี

อนุญาตโดยกฎน้ัน และจุดท่ีดรอปลูกทำใหเกิดพ้ืนท่ีผอนปรน 

(4) ทำอยางไรถาดรอปลูกในทางท่ีผิด ถาดรอปลูกในทางท่ีผิด ในการละเมิดขอกำหนดอยาง

หน่ึงหรือมากกวาใน (1) (2) หรือ (3): 

• ผูเลนตองดรอปลูกอีกในทางท่ีถูก และไมจำกัดจำนวนครั้งท่ีผูเลนตองทำเชนน้ัน 

• การดรอปลูกในทางที่ผิด ไมนับเปนหนึ่งครั้งของการดรอปสองครั้งที่ตองทำกอนตอง

วางลูกตามกฎขอ 14.3c(2) 

ถาผูเลนไมดรอปอีก และทำสโตรคกับลูกท่ีไดมาหยุดอยูภายหลังการดรอปในทางท่ีผิด: 

• ถาเลนลูกจากพื้นที่ผอนปรน ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ (แตไมใชเปนการเลนจาก    

ท่ีผิดตามกฎขอ 14.7a) 

• แตถาเลนลูกจากภายนอกพื้นที่ผอนปรน หรือหลังจากไดวางลูกเมื่อจำเปนตองดรอป 

(ไมสำคัญวาเลนลูกจากท่ีใด) ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป 

14.3c ดรอปลูกในทางท่ีถูก ตองมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน 

ใชกฎขอน้ีเทาน้ันเมื่อไดดรอปลูกในทางท่ีถูก ตามกฎขอ 14.3b 

(1) ผูเลนไดทำการผอนปรนโดยสมบูรณเมื่อไดดรอปลูกในทางท่ีถูก มาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอน

ปรน ลูกตองมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน 

ไมสำคัญวาหลังจากลูกกระทบพ้ืนไปสมัผสับุคคลใด (รวมถึงผูเลน) อุปกรณ หรือสิ่งกระทบ

ภายนอกอ่ืนหรือไม กอนลูกมาหยุดอยู: 

• ถาลูกมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนไดทำการผอนปรนโดยสมบูรณ และตองเลนลูก

ตามท่ีหยุดอยู 

• ถาลูกมาหยุดอยูนอกพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนตองใชข้ันตอนในกฎขอ 14.3c(2) 

ในกรณใีดกรณีหน่ึง ไมมีการปรับโทษตอผูเลนใด ถาดรอปลูกในทางท่ีถูก แลวบังเอิญไปถูก

บุคคลใด (รวมถึงผูเลน) อุปกรณ หรือถูกสิ่งกระทบภายนอกอ่ืนกอนลูกมาหยุด 

ขอยกเวน – เมื่อดรอปลูกในทางที่ถูก แลวจงใจทำใหเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลใด: 

การปฏิบัติเมื่อจงใจทำใหลูกท่ีดรอปเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลใดกอนลูกมาหยุด ดูกฎขอ 



138 

 

14.3d 

(2) ทำอยางไรถาดรอปลูกในทางที่ถูก มาหยุดอยูนอกพื้นที่ผอนปรน ถาลูกมาหยุดอยูนอก

พ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนตองดรอปลูกครั้งท่ีสองใหถูกตอง  

ถาลูกน้ันก็มาหยุดอยูนอกพ้ืนท่ีผอนปรนอีก ผูเลนตองทำการผอนปรนโดยสมบูรณดวยการ

วางลูกตามข้ันตอนการนำลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ14.2e: 

• ผูเลนตองวางลูกบนจุดท่ีกระทบพ้ืนครั้งแรกในการดรอปลูกครั้งท่ีสอง 

• ถาวางลูกไมหยุดน่ิงอยูบนจุดน้ัน ผูเลนตองวางลูกบนจุดน้ันเปนครั้งท่ีสอง 

• ถาวางลูกครั้งท่ีสองแลวลูกก็ไมหยุดน่ิงอยูบนจุดน้ัน ผูเลนตองวางลูกบนจุดใกลท่ีสุดท่ีลูก

จะหยุดน่ิงอยู ข้ึนอยูกับขอจำกัดในกฎขอ 14.2e อาจมสีงผลในการวางลูกนอกพ้ืนท่ีผอน

ปรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ #1 14.3c: ตองดรอปลูกในพ้ืนที่ผอนปรนและหยุดอยูในพ้ืนที่ผอนปรน 

ดรอปลูกในทางที่ถูกตามกฎ

ขอ 14.3b และลูกหยุดอยูใน

พ้ืนที่ผอนปรน เปนขั้นตอน

การผอนปรนที่สมบูรณ 

ดรอปลูกในทางที่ถูกตามกฎขอ 

14.3b แตลูกหยดุอยูนอกพ้ืนที่

ผอนปรน และตองดรอปลูก

ในทางที่ถูกเปนครั้งที่สอง 

ดรอปลูกในทางที่ผิดเมื่อดรอป

ลูกนอกพ้ืนที่ผอนปรน และตอง

ดรอปลูกอีกในทางที่ถูก 
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14.3d สิ่งท่ีตองทำถาดรอปลูกในทางท่ีถูก มีบุคคลจงใจทำใหลูกเฉไปหรือหยุดลง 

เพ่ือวัตถุประสงคของกฎขอน้ี ลูกท่ีดรอปแลวถูก “จงใจทำใหเฉไปหรือหยุดลง” เมื่อ: 

• บุคคลจงใจสัมผัสลูกอยูในการเคลื่อนท่ีหลังจากลูกกระทบพ้ืน หรือ 

• ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีกระทบอุปกรณใดหรือวัตถุอื่น หรือบุคคลใด (รวมถึงผูเลนนั้น และ

แคดดี้ของเขา) โดยผูเลนจงใจใหอยูในตำแหนง หรือปลอยใหอยูในบริเวณเฉพาะเพื่อให

อุปกรณ วัตถุ หรือบุคคล อาจทำลูกเฉไปหรือหยุดลูกอยูในการเคลื่อนท่ีน้ัน 

เมื่อดรอปลูกในทางท่ีถูก บุคคลใดจงใจทำใหเฉไปหรือหยุดลง (ไมวาในพ้ืนท่ีผอนปรน  หรือนอก

พ้ืนท่ีผอนปรน) กอนท่ีลูกมาหยุดอยู: 

แผนภาพ #2 14.3c: การดรอปลูกเม่ือใชการผอนปรนบนเสนดานหลัง 

จุดบนเสนที่ดรอปลูกลงไปสมัผัส

พ้ืนครั้งแรกทำใหเกิดพ้ืนที่ผอน

ปรนหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดน้ัน

ในทิศทางใด ลูกที่ดรอปในทางที่

ถูกตามกฎขอ 14.3b และลูกหยดุ

อยูในพ้ืนที่ผอนปรนจึงถือวาเปน 

ขั้นตอนการผอนปรนที่สมบูรณ 

ลูกที่ดรอปในทางที่ถูกตามกฎขอ 

14.3b แตมาหยุดอยูนอกพ้ืนที่

ผอนปรน และดังน้ันตองดรอป

ลูกในทางที่ถูกครั้งที่สอง 

ลูกที่ดรอปในทางที่ผิดเมื่อไมได 

ดรอปบนเสน และดงัน้ันตอง    

ดรอปอีกในทางที่ถูก 
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• ผูเลนตองดรอปลูกอีกโดยใชขั้นตอนของกฎขอ 14.3b (หมายความวาลูกท่ีจงใจทำใหเฉไป

หรือหยุดลงนั้น ไมนับการดรอปเปนหนึ่งในสองครั้งท่ีจำเปนตองทำกอนตองวางลูกตามกฎ

ขอ 14.3c(2)) 

• ถาผูเลนหรือแคดดี้ของเขาจงใจทำใหลูกเฉไปหรือใหหยุดลง ผูเลนน้ันมีโทษปรับท่ัวไป 

ขอยกเวน -  เมื ่อไมมีโอกาสสมเหตุผลที่ลูกจะมาหยุดอยูในพื้นที่ผอนปรน: ถาดรอปลูก

ในทางท่ีถูก และจงใจทำใหลูกเฉไปหรือหยุดลง (ไมวาในพ้ืนท่ีผอนปรนหรือนอกพ้ืนท่ีผอนปรน) 

เมื่อไมมีโอกาสสมเหตุผลท่ีลูกจะหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน: 

• ไมมกีารปรับโทษตอผูเลนใด และ 

• ถือวาลูกท่ีดรอปมาหยุดอยูนอกพื้นท่ีผอนปรน และนับเปนหนึ่งในสองครั้งของการดรอปท่ี

จำเปนตองทำกอนวางลูกตามกฎขอ14.3c(2) 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิด หรือการเลนลูกที่วางแทนการเลนลูกท่ีดรอปเปน

การละเมิดกฎขอ 14.3: โทษปรับท่ัวไปตามกฎขอ 14.7a 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทำหนาที่ใหแกฝาย และการกระทำโดย

พารทเนอร ถือวาเปนการกระทำของผูเลนนั้น) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจ

กระทำหนาท่ีใหแกฝาย และการกระทำโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวา

เปนการกระทำของผูเลนน้ัน) 

 

14.4   เมื่อลูกของผูเลนกลับมาอยูในการเลน หลังจากลูกเดิมไมอยูในการเลน 

เมื่อหยิบลูกอยูในการเลนของผูเลนขึ้นจากสนาม หรือหาย หรือโอบี  ลูกนั้นไมอยูในการเลนอีก

ตอไป 

ผูเลนมีลูกอยูในการเลนอีกครั้งเมื่อเขา: 

• เลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีตั้งที หรือ 

• นำลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวาง ดรอป หรือวาง ในสนามโดยตั้งใจใหเปนลูกอยูในการเลน 

ถาผูเลนนำลูกกลับเขามาสนามดวยวิธีใดท่ีตั้งใจใหลูกอยูในการเลน ลูกน้ันเปนลูกอยูในการเลน

แมวาลูก: 

• นำมาแทนท่ีลูกเดิมเมื่อกฎไมอนุญาต หรือ 

• นำกลับมาวาง ดรอป หรือวาง (1) ในที่ผิด (2) ในทางที่ผิด หรือ (3) โดยการใชขั้นตอนท่ี
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ไมไดกำหนดไว  

ลูกท่ีนำกลับมาวางเปนลูกอยูในการเลน แมวายังไมไดนำท่ีมารคลูกท่ีจุดน้ันออกไป 

 

14.5   การแกไขความผิดใหถูกตอง ในการนำมาแทน ในการนำกลับมาวาง ในการดรอป 

หรือในการวางลูก 

14.5a. ผูเลนอาจหยิบลูกเพ่ือแกไขความผิดใหถูกตองกอนเลนลูก 

เมื่อผูเลนใชลูกอ่ืนนำมาแทนลูกเดิมเมื่อกฎไมอนุญาต หรือนำลูกอยูในการเลนของผูเลนกลับมา

วาง  มาดรอป หรือมาวาง (1) ในทางที่ผิด (2) ในที่ผิด หรือ (3) โดยการใชขั ้นตอนที่ไมได

กำหนดไว: 

• ผูเลนอาจแกไขความผิดน้ันใหถูกตองโดยไมมีการปรับโทษ  

• แตอนุญาตใหทำกอนเลนลูกน้ันเทาน้ัน 

14.5b เมื่อผูเลนอาจเปลี่ยนไปใชกฎที่แตกตางกัน หรือเลือกผอนปรนเมื่อแกไขความผิดใน

การผอนปรนใหถูกตอง  

เมือ่แกไขความผิดในการผอนปรนใหถูกตอง ไมวาผูเลนตองใชกฎขอเดียวกัน และการผอนปรน

ที่เปนทางเลือกเดิมที่ใช หรืออาจเปลี่ยนไปใชกฎที่แตกตางกัน หรือทางเลือกผอนปรนท่ี

แตกตาง ข้ึนอยูกับลักษณะของความผิดน้ัน: 

(1) เมื ่อนำลูกเขามาอยูในการเลนตามกฎท่ีใช และดรอป หรือวางในที่ถูกตอง แตกฎ

จำเปนตองใหดรอปลูก หรือวางลูกอีก 

• ในการแกไขความผิดพลาดน้ันใหถูกตอง ผูเลนตองใชการผอนปรนกฎขอเดียวกัน และ

เลือกผอนปรนเดียวกันตามกฎขอน้ัน 

• ตัวอยางเชน ถาเมื่อทำการผอนปรนสำหรับลูกไมสามารถเลนได ผูเลนใชทางเลือกการ

ผอนปรนดานขาง (กฎ 19.2c) และดรอปลูกในพื้นท่ีผอนปรนที่ถูก แต (1) ดรอปในทาง

ท่ีผิด (ดูกฎขอ 14.3b) หรือ (2) มาหยุดอยูนอกพื้นที่ผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3c) ในการ

แกไขความผิดพลาดน้ันใหถูกตอง ผูเลนตองทำการผอนปรนตามกฎขอ 19.2 และตองใช

ทางเลอืกในการผอนปรนเดียวกัน (การผอนปรนดานขางตามกฎขอ 19.2c) 

(2) เมื่อลูกนำเขามาอยูในการเลนตามกฎท่ีนำมาใช แตดรอปหรือวางลูกในท่ีผิด 

• ในการแกไขความผิดน้ีใหถูกตอง ผูเลนตองใชการผอนปรนตามกฎขอเดียวกัน แตอาจใช
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ทางเลือกผอนปรนใดตามกฎน้ันท่ีนำมาใชกับสถานการณของเขา 

• ตัวอยางเชน ถาเมื่อทำการผอนปรนสำหรบัลูกไมสามารถเลนได ผูเลนใชทางเลือกในการ

ผอนปรนดานขางกฎขอ (19.2c) และเขาใจผิดโดยดรอปลูกนอกพ้ืนท่ีผอนปรนท่ีกำหนด 

ในการแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง ผูเลนตองใชการผอนปรนตามกฎขอ19.2 และอาจใช

ทางเลือกผอนปรนใดตามกฎขอน้ัน 

(3) เมื่อนำลูกเขาไปอยูในการเลนตามกฎท่ีไมไดกำหนดไว 

• ในการแกไขความผิดใหถูกตองนี้ ผูเลนอาจใชกฎขอใดที่นำมาใชไดกับสถานการณของ

เขา 

• ตัวอยางเชน ถาผูเลนเขาใจผิดทำการผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดของเขาในพ้ืนท่ีปรับ

โทษ (ซึ่งกฎขอ 19.1 ไมอนุญาต) ผูเลนตองแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง อยางใดอยาง

หนึ่ง โดยนำลูกกลับมาวาง (ถาไดหยิบลูกขึ้น) ตามกฎขอ 9.4 หรือทำการผอนปรนมี

การปรับโทษตามกฎขอ 17 และอาจใชทางเลือกผอนปรนใดตามกฎที่นำมาใชไดกับ

สถานการณของเขา 

14.5c ไมมีการปรับโทษสำหรับการกระทำหลังจากความผิดท่ีเกี่ยวของกับลูกเดิม  

เมื่อผูเลนแกไขความผิดใหถูกตองตามกฎขอ 14.5a ไมนับการปรับโทษใดสำหรับการกระทำ

ภายหลังความผิดนั้นที่เกี่ยวของกับเฉพาะลูกเดิม เชน เปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญ (ดู

กฎขอ 9.4b) หรือไปปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคกับลูกเดิม (ดูกฎขอ 8.1a)  

แตถาการกระทำเดียวกันน้ันมีโทษปรับกับลูกท่ีนำเขามาอยูในการเลนเพ่ือการแกไขความผิดน้ัน

ใหถูกตอง (เชน ถาการกระทำเหลานั้นไปปรับปรุงสภาพที่มีผลตอสโตรคสำหรับลูกอยูในการ

เลนในขณะน้ัน) การปรับโทษใชกับลูกในการเลนในขณะน้ัน 

ขอยกเวน – การปรับโทษท่ีจงใจทำใหลูกท่ีดรอปเฉไปหรือหยุดลง: ในสโตรคเพลย ถาผูเลนมี

โทษปรับทั่วไปที่จงใจไปทำลูกท่ีดรอปลงไปของเขาเฉไปหรือหยุดลงตามกฎขอ 14.3d ผูเลน

ยังคงมีโทษปรับ แมวาถาผูเลนดรอปลูกอีกโดยใชข้ันตอนของกฎขอ 14.3b 
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14.6  การทำสโตรคตอไปจากท่ีทำสโตรคคร้ังท่ีแลว 

ใชกฎขอนี้เมื่อใดก็ตามที่ผูเลนจำเปนตองทำ หรือทำตามกฎท่ีอนุญาตใหทำสโตรคตอไปจากท่ี

ทำสโตรคครั้งที่แลว (เชน เมื่อทำการผอนปรนสโตรคและระยะ หรือการเลนอีกครั้งหลังจากท่ี

ยกเลิกสโตรคน้ัน หรือไมเชนน้ันไมนับ) 

• ผูเลนตองนำลูกเขาไปอยูในการเลนอยางไรข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีของสนามท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว 

• ในสถานการณท้ังหมดน้ี ผูเลนอาจใชลูกเดิมหรือลูกอ่ืน 

14.6a ทำสโตรคคร้ังท่ีแลวจากพ้ืนท่ีต้ังที 

ตองเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีใดภายในพ้ืนท่ีตั้งที (และอาจตั้งลูกบนที) ตามกฎขอ 6.2b 

14.6b ทำสโตรคคร้ังท่ีแลวจากพ้ืนท่ีท่ัวไป พ้ืนท่ีปรับโทษ หรือบังเกอร 

ตองดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3): 

• จุดอางอิง: จุดท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว (ถาไมรูจุดตองประมาณ) 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันตามจุดอางอิงน้ัน และ 

» ตองไมอยูใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิงน้ัน 
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14.6c ทำสโตรคคร้ังท่ีแลวจากกรีน 

ตองวางลูกเดิมหรือลูกอื่นบนจุดท่ีทำสโตรคครั้งที่แลว (ถาไมรูจดุตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) 

การใชข้ันตอนสำหรับการนำลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ14.2e 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 14.6: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ14.7a 

 

แผนภาพ 14.6: การทำสโตรคตอไปจากที่ทำสโตรคคร้ังที่แลว 

เมื่อผูเลนจำเปนตอง หรือกฎอนญุาตใหทำสโตรคตอไปจากท่ีทำสโตรคคร้ังท่ีแลว    

ผูเลนตองนำลูกมาเลนอยางไรขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีของสนามท่ีทำสโตรคไปคร้ังท่ีแลว 

พ้ืนท่ีต้ังที พ้ืนท่ีท่ัวไป บังเกอร           

หรือพ้ืนท่ีปรับโทษ 

กรีน 

สโตรคที่ทำไปครั้งทีแ่ลว

จากพ้ืนที่ตั้งที ดังน้ัน

ตองเลนลูกจากที่ใด

ภายในพ้ืนที่ตั้งท ี

สโตรคที่ทำไปครั้งที่

แลวจากกรีน ดังน้ัน

วางลูกบนจุดที่ทำ 

สโตรคครั้งที่แลว 

สโตรคที่ทำไปครั้งทีแ่ลวจากพ้ืนที่ทั่วไป หรือ

บังเกอร หรือพ้ืนที่ปรบัโทษ จุดอางอิงคือจุดที่

ทำสโตรคครั้งที่แลว ดรอปลูกภายในหน่ึงชวง

ไมกอลฟจากจุดอางอิง แตในพ้ืนที่เดียวกัน

ของสนามตามจุดอางอิงน้ัน และไมเขาไปใกล

หลุมกวาจุดอางอิงน้ัน 
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14.7   การเลนจากท่ีผิด 

14.7a สถานท่ีตองเลนลูก 

หลังจากเริ่มตนในหลุมใด: 

• ผูเลนตองทำแตละสโตรคจากท่ีลูกของเขามาหยุดอยู ยกเวนเมื่อกฎกำหนด หรืออนุญาตให

ผูเลนเลนลูกจากอีกสถานท่ีหน่ึง (ดูกฎ 9.1) 

• ผูเลนตองไมเลนลูกอยูในการเลนของเขาจากท่ีผิด 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 14.7a: โทษปรับท่ัวไป 

14.7b จบหลุมอยางไรหลังเลนจากท่ีผิดในสโตรคเพลย 

(1)  ผูเลนตองตัดสินใจไมวาเลนจบหลุมกับลูกท่ีเลนจากท่ีผิด หรือแกไขความผิดใหถูกตอง 

โดยการเลนจากท่ีถูกตอง สิ่งที่ผูเลนทำตอไปขึ้นอยูกับวาเปนการละเมิดรายแรงหรือไม - 

ผูเลนไดเปรียบมากในการเลนจากท่ีผิดหรือไม: 

• ไมใชละเมิดรายแรง ผูเลนตองเลนจบหลุมดวยลูกที่เลนมาจากที่ผิด โดยไมตองแกไข

ความผิดน้ันใหถูกตอง  

• ละเมิดรายแรง 

» ผูเลนตองแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง โดยการเลนจบหลุมดวยลูกที่ไดเลนจากท่ี

ถูกตองตามกฎ 

» ถาผูเลนไมแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง กอนทำสโตรคเพื่อเริมอีกหลุมหนึ่ง หรือ

สำหรับหลุมสุดทายของรอบน้ันกอนสงคืนสกอรการดของเขา ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 

• การปฏิบัติเมื่อไมแนใจวามีการละเมิดรายแรงหรือไม ผูเลนควรเลนจบหลุมกับทั้งสอง

ลูกท่ีเลนจากท่ีผิดและลูกท่ีสองท่ีเลนจากท่ีถูกตองตามกฎ 

(2) ผูเลนท่ีเลนสองลูกตองรายงานตอคณะกรรมการ ถาผูเลนไมแนใจวาเลนจากท่ีผิดน้ันเปน

การละเมิดรายแรงหรือไม และตัดสินใจเลนลูกท่ีสองโดยพยายามแกไขความผิดน้ัน:          

• ผูเลนตองรายงานความจริงตอคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการด 

• ใชกฎขอน้ีไมวาผูเลนเช่ือวาท้ังสองลูกทำสกอรเทากัน รวมถึงเมื่อผูเลนตัดสินใจเลนลูกท่ี

สอง และเลือกไมเลนจบหลุมน้ันท้ังสองลูก 

ถาผูเลนไมรายงานความจริงตอคณะกรรมการ เขามีโทษตัดสิทธิ ์
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(3) เมื่อผูเลนเลนสองลูก คณะกรรมการจะตัดสินสกอรสำหรับหลุม: 

สกอรของผูเลนในหลุมน้ันข้ึนอยูกับการตัดสินของคณะกรรมการวาเปนการละเมิดรายแรง

หรือไมในการเลนลูกเดิมจากท่ีผิด: 

• ไมละเมิดรายแรง 

» ใหนับสกอรของลูกที่เลนมาจากที่ผิด และผูเลนมีโทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 14.7a 

(หมายถึงบวกสองสโตรคปรับโทษเพ่ิมเขาไปในสกอรกับลูกน้ัน) 

» สโตรคทั้งหมดของลูกอื่น (รวมถึงสโตรคที่ไดทำและสโตรคปรับโทษที่เกิดจากการ

เลนเฉพาะลูกน้ัน) ไมนับ 

• ละเมิดร้ายแรง 

» นับสกอรของลูกท่ีไดเลนเพ่ือแกไขความผิดใหถูกตองในการเลนจากท่ีผิด และผูเลนมี

โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 14.7a (หมายถึงใหบวกเพิ่มสองสโตรคปรับโทษเขาไป

กับสกอรท่ีทำไดดวยลูกน้ัน) 

» สโตรคที่ทำไดในการเลนลูกเดิมจากที่ผิดและอีกหลายสโตรคกับลูกนั้น (รวมถึง 

สโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษใดท่ีจากการเลนลูกน้ัน) ไมนับ 

» ถาไดเลนลูกเพ่ือแกไขความผิดใหถูกตองท่ียังเลนจากท่ีผิดดวย:  

˗ ถาคณะกรรมการตัดสินวาไมเปนการละเมิดรายแรง ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไป (เพ่ิม

สองสโตรคปรับโทษ) ตามกฎขอ 14.7a ทำใหเปนการปรับโทษรวมสี่สโตรค  

ที่บวกเพิ่มกับสกอรของลูกนั้น (สองสโตรคสำหรับการเลนลูกเดิมจากที่ผิด และ

สอง สโตรคสำหรับการเลนอีกลูกหน่ึงจากท่ีผิด) 

˗ ถาคณะกรรมการตัดสินวาเปนการละเมิดรายแรง ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 
 



 

การผอนปรนฟรี  

กฎขอ 15 - 16 
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15.1   ลูสอิมเพดิเมนท 

15.1a การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท 

ผูเลนอาจเคลื่อนยายลูสอิมเพดเิมนทไดทุกท่ีในหรือนอกสนาม และอาจทำวิธีใดก็ได (เชน ใชมือ 

ใชเทา ใชไมกอลฟ หรือใชอุปกรณอ่ืน หรือไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน หรือหักสวนของลูสอิม

เพดิเมนทออก) โดยไมมีการปรับโทษ 

แตมีสองขอยกเวน 

ขอยกเวน 1 – การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทจากบริเวณท่ีตองนำลูกกลับมาวาง กอนนำลูก

ท่ีหยิบข้ึน หรือเคลื่อนท่ีลูกจากท่ีใดกลับมาวาง ยกเวนบนกรีน: 

• ผูเลนตองไมจงใจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทซึ่งหากเคลื่อนยายกอนหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูก มี

ความเปนไปไดท่ีเปนสาเหตุทำลูกเคลื่อนท่ี 

• ถาผูเลนกระทำเชนนั้น เขามีหนึ่งสโตรคปรับโทษ แตไมจำเปนตองนำลูสอิมเพดิเมนทที่เค

ลื่นยายออกไปกลับมาวาง 

การผอนปรนจากลูสอิมเพดิเมนท และสิ ่งก ีดขวาง

เคลื่อนยายได (รวมถึงลูกหรือท่ีมารคลูกท่ีชวยเหลือ หรือ

ติดขัดกับการเลน) 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 15 ครอบคลุมถึงผูเลนอาจไดผอนปรนฟรีจากลูสอิมเพดิเมนทและสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายไดเมื่อใด และอยางไร 

• สิ่งธรรมชาติที่เคลื่อนยายไดและวัตถุประดิษฐ ไมถือเปนสวนที่ทาทายการเลนใน

สนาม และอนุญาตใหผูเลนเคลื่อนยายสิ่งเหลานี้ไดตามปกติ ถาติดขัดการเลนของ   

ผูเลน 

• แตผูเลนตองระวังในการเคลื่อนยายลสูอิมเพดิเมนทใกลลูกของเขานอกกรีน เพราะ

จะมีการปรับโทษถาการหยิบออกนั้นไปทำลูกเคลื่อนท่ี 
 

กฎขอ 

15 
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ขอยกเวนน้ีใชท้ังในระหวางรอบและระหวางการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ไมใชกับลูสอิมเพดิ

เมนทท่ีไมอยูในท่ีน้ันกอนหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูก หรือลูสอิมเพดิเมนทท่ีเคลื่อนยายออกไปโดยผล

จากการมารคจุดของลูก หรือการหยิบลูก การเคลื่อนท่ีหรือการนำลูกกลับมาวาง หรือสาเหตใน

การทำลูกเคลื่อนท่ี 

ขอยกเวน 2 – ขอจำกัดในการจงใจหยิบลูสอิมเพดิเมนทอันมีผลตอลูกอยูในการเคลื่อนท่ี (ดู

กฎขอ 11.3) 

15.1b ลูกเคลื่อนท่ีเมื่อเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท 

ถาผูเลนเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทออก เปนสาเหตุทำใหลูกของเขาเคลื่อนท่ี: 

• ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) 

• ถาลูกท่ีเคลื่อนท่ีหยุดอยูที่ใดยกเวนบนกรีน (ดูกฎขอ 13.1d) หรือในพื้นที่ตั้งที (ดูกฎขอ 

6.2b(6)) ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ ตามกฎขอ 9.4b ยกเวนเมื่อใชกฎขอ 7.4 (ไมมีการ

ปรับโทษสำหรับลูกเคลื่อนท่ีระหวางการคนหา) หรือเมื่อใชขอยกเวนอีกขอหนึ่งในกฎขอ 

9.4b 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 15.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
 

15.2  สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

กฎขอน้ีครอบคลุมการผอนปรนฟรีที่อนุญาตใหจากวัตถุประดิษฐซึ่งเขาขายนิยามศัพทของสิ่ง

กีดขวางเคลื่อนยายได 

กฎขอน้ีไมไดใหผอนปรนฟรีจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได (อนุญาตการผอนปรนฟรีอีกแบบ

หน่ึงตามกฎขอ 16.1) หรือวัตถุเขต หรือวัตถุรวม (ไมอนุญาตการผอนปรนฟร)ี 

15.2a การผอนปรนจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

(1) การนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออก ผูเลนอาจนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออกโดยไมมี

การปรับโทษทุกท่ีท้ังในและนอกสนาม และสามารถนำออกโดยวิธีใดก็ได 

แตมีสองขอยกเวน: 

ขอยกเวน 1 – ตองไมเคลื่อนยายหมุดทีขณะจะเลนลูกจากพื้นที่ตั ้งทีนั ้น (ดูกฎขอ 

6.2b(4)) และ 8.1a(1)) 
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ขอยกเวน 2 – ขอจำกัดในการจงใจเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดอันมีผลตอลูก

อยูในการเคลื่อนท่ี (ดูกฎขอ 11.3) 

ถาลูกของผูเลนเคลื่อนท่ีขณะเขากำลังเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได: 

• ไมมกีารปรับโทษ และ 

• ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ถาไมรูจุดตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

(2) การผอนปรนเมื่อลูกของผูเลนอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดทุกที่ในสนาม 

ยกเวนบนกรีน ผูเลนอาจผอนปรนฟรีโดยหยิบลูกข้ีน นำสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออกและ

ดรอปลูกเดิม หรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนน้ี (ดูกฎ 14.3) 

• จุดอางอิง: จุดประมาณตรงใตท่ีลูกหยุดอยูในหรือบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันตามจุดอางอิงน้ัน และ 

» ตองไมอยูใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิงน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ #1 15.2a: ลูกเคลื่อนที่ขณะเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได       
                          (ยกเวนเม่ือลูกอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวาง) 

ลูกเคลื่อนท่ี 

ตองนำลูกมาวางบน

จุดเดิม 
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(3) การผอนปรนเมื่อลูกอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดบนกรีน ผูเลนอาจผอน

ปรนฟรีโดย: 

• หยิบลูกข้ึนและเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได และ 

• วางลูกเดิมหรือลูกอื ่นบนจุดประมาณตรงใตที ่ลูกหยุดอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายได ใชขั้นตอนปฏิบัติเมื่อตองนำลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ

14.2e       

15.2b การผอนปรนเมื่อหาลูกไมพบแตอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได                                      

ถาผูเลนหาลูกไมพบ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกมาหยุดอยูบนในหรือบนสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายไดในสนาม ผูเลนอาจใชทางเลือกผอนปรนน้ีแทนการผอนปรนสโตรคและระยะ: 

แผนภาพ #2 15.2a: ลูกอยูในหรืออยูบนส่ิงกีดขวางเคล่ือนยายได 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

• ลูกอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (เชน ผาเช็ดเหงื่อ) ที่ใดในสนาม อาจทำการผอนปรน

ฟรีดวยการหยิบลูก นำสิ่งกีดขวางเคลือ่นยายไดออกไป และดรอปลูก ยกเวนบนกรนีใหวางลูก 

• จุดอางอิงสำหรบัการผอนปรนเปนจุดประมาณตรงใตลูกที่หยุดอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายได 

• พ้ืนที่ผอนปรนคือหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดอางอิงน้ัน ไมใกลหลุมเขาไปกวาจดุอางอิง และตองอยู

ในพ้ืนที่ของสนามเดียวกับจุดอางอิง 
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• ผูเลนอาจทำการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 15.2a(2) หรือ 15.2a(3) โดยใชจุดประมาณตรงใต

ขอบของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดท่ีลูกผานครั้งสุดทายเปนจุดอางอิง 

• เมื่อผูเลนนำลูกอ่ืนมาอยูในการเลนและผอนปรนตามวิธีน้ี: 

» ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลนลูกเดิม 

» แมวาตอมาพบลูกเดิมในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีท่ีอนุญาตใหคนหา (ดูกฎขอ 6.3b) 

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกมาหยุดในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดและลูกหาย 

ผูเลนตองใชการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 15.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
 

15.3   ลูกหรือท่ีมารคลูกชวยเหลือ หรือติดขัดการเลน 

15.3a ลูกบนกรีนชวยเหลือการเลน 

กฎขอ 15.3a ใชเฉพาะลูกท่ีหยุดอยูบนกรีนเทาน้ัน ไมใชท่ีอ่ืนใดในสนาม 

ถาผูเลนมีเหตุอันควรเช่ือวาลูกท่ีอยูบนกรีนอาจชวยการเลนของผูใด (เชน อาจทำหนาท่ีเปนตัว

ก้ันลูกใกลหลุม) ผูเลนอาจ: 

• มารคจุดของลูก และหยิบลูกนั้นขึ้นตามกฎขอ 13.1b ถาเปนลูกของเขา หรือถาเปนลูกของ

ผูเลนอ่ืน ใหผูเลนอ่ืนน้ันมารคจุดและหยิบลูกน้ันข้ึน (ดูกฎขอ 14.1) 

• ตองนำลูกท่ีหยิบข้ึนน้ันกลับมาวางบนจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2) 

เฉพาะในสโตรคเพลย 

• ผูเลนท่ีไดรับการรองขอใหหยิบลูก อาจขอเลนกอนได และ 

• ถาผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงกันปลอยลูกไวที่เดิมเพื่อชวยผูเลนใด และผูเลนนั้นทำ 

สโตรคกับลูกขณะลูกที่ชวยเหลือนั้นยังอยู ผูเลนท่ีทำการตกลงกันมีโทษปรับทั่วไป (สอง 

สโตรคปรับโทษ) 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 5I (แนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปองกัน “การหยุด

ลูก”) 
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15.3b ลูกติดขัดกับการเลนในท่ีใดในสนาม 

(1) ความหมายการติดขัดโดยลูกของผูเลนอื่น การติดขัดตามกฎนี้เกิดเมื่อลูกของผูเลนอื่นท่ี

หยุดอยู: 

• อาจติดขัดกับพ้ืนท่ีตั้งใจยืน หรือพ้ืนท่ีตั้งใจสวิงของผูเลน 

• อยูบนหรืออยูใกลเสนทางเลนของผูเลน ถาคำนึงถึงสโตรคที่ตั้งใจทำและมีโอกาสสม

เหตุผลท่ีลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนอาจไปชนลูกน้ัน หรือ 

• อยูใกลพอรบกวนการทำสโตรคของผูเลน 

(2) เมื่ออนุญาตใหผอนปรนจากลูกท่ีติดขัด ถาผูเลนมีเหตุผลท่ีเช่ือไดวาลูกของผูเลนอ่ืนทุกท่ี

ในสนามอาจติดขัดกับการเลนของตน: 

• ผูเลนอาจจำเปนใหผูเลนอื่นมารคจุดและหยิบลูกนั้นขึ้น (ดูกฎขอ 14.1) และตองไมทำ

ความสะอาดลูก (ยกเวนเมื่อหยิบข้ึนจากบนกรีนตามกฎขอ 13.1b) และตองนำกลับมา

วางบนจุดเดมิ (ดูกฎขอ 14.2)  

• ถาผูเลนอ่ืนไมมารคจุดกอนหยิบลูกน้ัน หรือทำความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนเมื่อไมอนุญาต 

เขามีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

• เฉพาะในสโตรคเพลยเทาน้ัน ผูเลนไดรับการรองขอใหหยิบลูกของเขาตามกฎขอน้ี อาจ

เลนกอนใด 

ไมอนุญาตใหผูเลนหยิบลูกของเขาตามกฎขอน้ีเพียงผูเลนเช่ือเองวาลูกน้ันอาจติดขัดกับการเลน

ของผูอ่ืน 

ถาผูเลนหยิบลูกของเขาเมื่อผูเลนอื่นไมไดขอใหทำเชนนั้น (ยกเวนเมื่อหยิบบนกรีนตามกฎขอ 

13.1b) ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

15.3c ท่ีมารคลูกชวยเหลือ หรือติดขัดการเลน 

ถาท่ีมารคลูกอาจชวยเหลือ หรือติดขัดกับการเลน ผูเลนอาจ: 

• ยาท่ีมารคลูกออกใหพนทางถาเปนของเขาเอง หรือ 

• ถาที่มารคลูกนั้นเปนของผูเลนอื่น และจำเปนตองใหผูเลนนั้นเคลื่อนยายที่มารคลูกออกให

พนทาง ดวยเหตุผลเดียวกับท่ีเขาอาจจำเปนตองหยิบลูกตามกฎขอ 15.3a และ 15.3b 

ตองเคลื่อนยายที่มารคลูกออกใหพนทางไปยังจุดใหมโดยวัดจากจุดเดิม เชน ใชหนึ่งหรือ

มากกวาชวงหัวไมกอลฟ 
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ใชกรรมวิธีเดียวกัน ถาผูเลนเคลื่อนยายลูกติดขัดกับการเลนออกไปใหพนทางโดยการวัดจากลูก 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 15.3: โทษปรับท่ัวไป 

ใชการปรับโทษน้ีดวย ถาผูเลน: 

• ทำสโตรคโดยไมคอยใหลูกที่ชวยเหลือ หรือไมคอยใหเคลื่อนยายที่มารคลูก หรือเคลื่อนยาย

หลังจากรูวาผูเลนอื่น (1) ตั้งใจหยิบขึ้น หรือเคลื่อนยายตามกฎขอน้ี หรือ (2) ขอใหผูใดทำ

เชนน้ัน หรือ 

• ปฏิเสธที่จะหยิบลูกของเขา หรือเคลื่อนยายที่มารคลูกของเขาเมื่อถูกรองขอใหทำเชนน้ัน 

และผูเลนอ่ืนทำสโตรค ทำใหการเลนของผูเลนอ่ืนอาจไดรับการชวยหรือติดขัดกับการเลน 

การปรับโทษเมื่อเลนจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 15.3: โทษปรับท่ัวไป ตามกฎขอ 14.7a 
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16.1  สภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได) 

กฎขอน้ีครอบคลุมการผอนปรนฟรีท่ีอนุญาตจากการติดขัดของโพรงสัตว พ้ืนท่ีซอม สิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายไมได หรือ น้ำช่ัวคราว 

• มีสภาพสนามผิดปกติหลายประเภท แตละประเภทมีนิยามศัพทแยกจากกัน 

• กฎขอนี้ไมใหผอนปรนจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (อนุญาตการผอนปรนฟรีแตกตางกัน

ตามกฎขอ 15.2a) หรือวัตถุเขต หรือวัตถุรวม (ไมอนุญาตการผอนปรนฟรี) 

16.1a ผอนปรนไดเมื่อใด 

(1) ความหมายของการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติ การติดขัดเกิดข้ึนในขอหนึ่งในขอใด

ดังน้ี: 

• ลูกของผูเลนสัมผัส หรืออยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ 

• สภาพสนามผิดปกติติดขัดกับสภาพทางกายภาพในพื้นท่ีผูเลนตั้งใจยืน หรือพื้นท่ีตั้งใจ

สวิง หรือ 

การผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกดี

ขวางเคลื่อนยายไมได) สภาพสัตวอันตราย และลูกจม 

 
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 16 ครอบคลุมเมื่อใดและอยางไร การผอนปรนฟรีโดยเลนลูกจากอีกท่ีหนึ่งได เชน 

เมื่อติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตวอันตราย 

• ถือวาสภาพเหลานี้ไมเปนสวนของความทาทายตอการเลนในสนาม และโดยทั่วไป

อนุญาตผูเลนทำการผอนปรนฟรี ยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

• โดยปกติผูเลนทำการผอนปรนดวยการดรอปลูกในพ้ืนท่ีผอนปรนจากจุดผอนปรนโดย

สมบูรณท่ีใกลท่ีสุด 

กฎขอนี้ยังครอบคลุมถึงการผอนปรนฟรีเมื่อลูกของผูเลนจมในรอยลูกตกของลูกเองใน

พ้ืนท่ีท่ัวไปดวย 
 

กฎขอ 

16 
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• เฉพาะเมื ่อลูกอยูบนกรีนเทานั ้น สภาพสนามผิดปกติอยูบน หรืออยูนอกกรีนขวาง

เสนทางเลน 

ถาสภาพสนามผิดปกติอยูใกลกับผูเลนพอ และรบกวนผูเลน แตไมถึงกับเขาขายของขอกำหนด

น้ี ไมเปนการติดขัดตามกฎขอน้ี 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-6 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม

ปฏิเสธการผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติติดขัดจากพ้ืนท่ีตั้งใจยืนเทาน้ัน) 

(2) อนุญาตผอนปรนทุกที่ในสนาม ยกเวนเมื่อลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ อนุญาตการผอนปรน

จากการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติตามกฎขอ 16.1 เมื่อท้ัง: 

• สภาพสนามผิดปกติอยูในสนาม (ไมอยูในโอบี) และ 

แผนภาพ 16.1a: เมื่อกฎอนุญาตใหผอนปรนสำหรับสภาพสนาม

• แผนภาพสำหรบัผูเลนถนัดมือขวา 
• เมื่อกฎอนุญาตใหผอนปรนฟรีสำหรบัการติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ (ACC) รวมถึงสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายไมได เมื่อสัมผัสหรืออยูในหรืออยูบนสภาพน้ัน (B1) หรือสภาพทีต่ิดขดักับพ้ืนทีต่ั้งใจยืน
หรือตั้งใจสวิง 

• จุดผอนปรนโดยสมบูรณใกลที่สดุสำหรับ B1 คือ P1 และอยูใกลกับสภาพน้ันมาก 
• สำหรับ B2 จุดอางอิงโดยสมบูรณใกลที่สุดคือ P2 และอยูไกลจากสภาพน้ันมากกวาเมื่อการยืนได

พนจากสภาพสนามผิดปกติ (ACC) 

สภาพสนาม

ผิดปกติ 

ทิศทางเลน 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

พ้ืนท่ีผอนปรน 
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• เมื่อลูกอยูทุกที่ในสนาม ยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ (ซึ่งผูเลนผอนปรนไดตามกฎขอ 17 

เทาน้ัน) 

(3) ไมมีการผอนปรนเมื่อไมสมเหตุผลอยางชัดเจน ไมมีการผอนปรนตามกฎขอ16.1: 

• เมื ่อการเลนลูกตามที่ลูกอยูไมสมเหตุผลอยางชัดเจน เพราะบางสิ่งท่ีผู เลนไมไดรับ

อนุญาตใหทำการผอนปรนฟร ี(เชน เมื่อผูเลนไมสามารถทำสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุม

ไม) หรือ 

• เมื่อเกิดการติดขัดเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ วิธียืน หรือสวิง หรือทิศทางเลนที่ไม

สมเหตุผลอยางชัดเจนภายใตสถานการณน้ัน 

(4) ไมมีการผอนปรนเมื่อไมสมเหตุผลอยางชัดเจน ไมมีการผอนปรนตามกฎขอ16.1: 

• เมื่อการเลนลูกตามที่ลูกอยูไมสมเหตุผลอยางชัดเจนในการเลนลูก เพราะบางสิ่งที่ผูเลน

ไมไดรับอนุญาตใหทำการผอนปรนฟรี (เชน เมื่อผูเลนไมสามารถทำสโตรคไดเพราะลูก

อยูในพุมไม) หรือ 

• เมื่อเกิดการติดขัดเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ วิธียืน หรือสวิง หรือทิศทางเลนที่ไม

สมเหตุผลอยางชัดเจนภายใตสถานการณน้ัน 

ดูขั ้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม F-23 (คณะกรรมการอาจออกกฎ

สนามอนุญาตใหผอนปรนฟรีจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดช่ัวคราวท้ังในและนอกสนาม) 

16.1b การผอนปรนสำหรับลูกในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

ถาลูกของผูเลนอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจทำ

การผอนปรนฟรีโดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3) 

• จุดอางอิง: จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ัวไป                 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป และ 

» ตองอยูไมใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิง และ 

» ตองผอนปรนโดยสมบูรณจากการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติน้ันท้ังหมด 
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16.1c การผอนปรนสำหรับลูกในบังเกอร 

ถาลูกของผูเลนอยูในบังเกอรและมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจเลอืก

การผอนปรนฟรีตาม (1) หรือผอนปรนมีโทษปรับตาม (2) 

(1) การผอนปรนฟรี: เลนจากบังเกอร ผูเลนอาจทำการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 16.1b ยกเวน

วา 

• จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด และพ้ืนท่ีผอนปรนตองอยูในบังเกอรน้ัน 

• ถาไมมีจุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุดในบังเกอรนั้น ผูเลนยังอาจผอนปรนไดใน

บังเกอรน้ัน โดยใชจุดผอนปรนมากท่ีสุดท่ีมีในบังเกอรน้ันจากจุดอางอิง 

แผนภาพ 16.1b: การผอนปรนฟรีจากสภาพสนามผิดปกติในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

สภาพสนาม

ผิดปกติ 
จุดของลกูเดิม 

จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

• กฎอนุญาตใหผอนปรนฟรีเมื่อลูกอยูในพ้ืนที่ทั่วไป และมีการตดิขดักับสภาพสนามผิดปกต ิ

• ควรระบุจุดผอนปรนโดยสมบูรณใกลทีสุ่ด และตองดรอปลูกในพ้ืนที่ผอนปรนและลูกหยดุอยูในพ้ืนที่น้ัน 

• พ้ืนที่ผอนปรนคือหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดอางอิง ไมใกลหลมุเขาไปกวาจดุอางอิงน้ัน และตองอยูใน  

พ้ืนที่ทั่วไป 

• เมื่อทำการผอนปรน ผูเลนตองทำการผอนปรนโดยสมบูรณจากการตดิขดักับสภาพสนามผิดปกติน้ัน 
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(2) การผอนปรนมีการปรับโทษ: การเลนจากนอกบังเกอร (ผอนปรนบนเสนดานหลัง) ม ี

หนึ่งสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน (ดูกฎขอ 14.3) นอกบังเกอรน้ันโดย

ใชจุดของลูกเดิมระหวางหลุมกับจุดนั้นที่จะดรอปลูก (ไมจำกัดระยะการถอยหลังไปไกล

เทาใดเพ่ืออาจดรอปลูก) จุดบนเสนท่ีลูกกระทบพ้ืนครั้งแรกตอนดรอปลงไป ทำใหเกิดพ้ืนท่ี

ผอนปรนคือหน่ึงชวงไมกอลฟในทิศทางใดจากจุดน้ัน แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองไมใกลหลุมเขาไปกวาจุดของลูกเดิม และ 

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนามก็ได ยกเวนในบังเกอรเดียวกัน แต 

แผนภาพ 16.1c: การผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติในบังเกอร 

สภาพสนามผิดปกติ 

พ้ืนท่ี
ผอนปรน จุดท่ีดรอปลูกลงไป

สัมผัสกับเสนครั้ง
 

พ้ืนท่ี
ผอนปรน 

จุดของลูกเดิม 

• ในภาพถือวาผูเลนถนัดขวา 

• เมื่อมีการตดิขดักับสภาพสนามผิดปกติในบังเกอร อาจทำการผอนปรนฟรีในบังเกอรตามกฎขอ 

16.1b หรืออาจทำการผอนปรนบนเสนดานหลังนอกบังเกอรโดยมหีน่ึงสโตรคปรับโทษ 

• ทำการผอนปรนนอกบังเกอรดวยการดรอปลูกบนจุดทีต่รงกับจดุของลูกเดิมระหวางหลุมกับจุดน้ัน 

• พ้ืนที่ผอนปรนคือหน่ึงชวงไมกอลฟในทิศทางใดจากจุดที่เมื่อดรอปลูกลงไปกระทบพ้ืนครั้งแรก 
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» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามท่ีลูกน้ันสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอป 

16.1d การผอนปรนสำหรับลูกบนกรีน 

ถาลูกของผูเลนอยูบนกรีน และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจทำการ

ผอนปรนฟรีโดยวางลูกเดิมหรือลูกอื่นบนจุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุด ใชขั้นตอนสำหรับ

การนำลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ 14.2e 

• จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดตองอยูบนกรีน หรืออยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

• ถาไมมีจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด ผูเลนอาจยังคงทำการผอนปรนโดยใชจุดผอนปรน

มากท่ีสุดท่ีมีเปนจุดอางอิงท่ีตองอยูบนกรีน หรืออยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

16.1e การผอนปรนสำหรับลูกท่ีหาไมพบแตอยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ 

ถาหาลูกของผูเลนไมพบ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกเขาไปหยุดอยูใน หรืออยูบนสภาพ

สนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจใชทางเลือกในการผอนปรนนี้แทนการผอนปรนสโตรคและ 

ระยะ:    

• ผูเลนอาจทำการผอนปรนตามกฎขอ 16.1b, c หรือ d โดยใชจุดประมาณท่ีลูกขามขอบของ

สภาพสนามผิดปกติในสนามครั้งสุดทายเปนจุดของลูก เพ่ือหาจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกล

ท่ีสุด 

• เมื่อผูเลนนำลูกอ่ืนมาอยูในการเลนเพ่ือผอนปรนเชนน้ี: 

» ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลน 

» เปนความจริงถึงแมพบลูกเดิมในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก (ดูกฎขอ 

6.3b) 

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกมาหยุดอยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ และลูกน้ัน

หาย ผูเลนตองทำการผอนปรนตามสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 
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16.1f ตองทำการผอนปรนเมื่อมีการติดขัดจากโซนหามเลนในสภาพสนามผิดปกติ 

ในแตละสถานการณตอไปน้ี ตองไมเลนลูกตามท่ีลูกอยู: 

(1) การผอนปรนเมื่อลูกอยูในโซนหามเลนท่ีใดในสนามยกเวนพ้ืนท่ีปรับโทษ ถาลูกของผูเลน

อยูในโซนหามเลนท่ีอยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติในพ้ืนท่ีท่ัวไป ในบังเกอร หรือบน

กรีน 

• โซนหามเลนในพ้ืนท่ีท่ัวไป ผูเลนตองทำการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 16.1b 

• โซนหามเลนในบังเกอร ผูเลนตองทำการผอนปรนฟรี หรือทำการผอนปรนมีโทษปรับ

ตามกฎขอ 16.1c(1) หรือ (2) 

• โซนหามเลนบนกรีน ผูเลนตองทำการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 16.1d 

(2) การผอนปรนเมื่อโซนหามเลนติดขัดการยืน หรือการสวิงสำหรับลูกท่ีใดในสนามยกเวน

พื้นที่ปรับโทษ ถาลูกของผูเลนอยูนอกโซนหามเลน และอยูในพื้นที่ทั่วไป อยูในบังเกอร 

• แผนภาพถือวาผูเลนถนัดซาย 
• เมื่อลูกอยูบนกรีนและมีการติดขัดกับสภาพสนามผิดปกต ิอาจทำการผอนปรนฟรีดวยการวางลูกบน

จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สดุ 
• จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สดุตองอยูบนกรีนหรือในพ้ืนที่ทั่วไป 

แผนภาพ 16.1d: การผอนปรนฟรีจากสภาพสนามผิดปกติบนกรีน 

จุดผอนปรนโดย
สมบูรณใกลท่ีสุด จุดของลกูเดิม 

สภาพสนาม
ผิดปกติ 
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หรืออยูบนกรีน และโซนหามเลน (ไมวาในสภาพสนามผิดปกติ หรือในพื้นที่ปรับโทษ) 

ติดขัดพ้ืนท่ีตั้งใจยืน หรือพ้ืนท่ีตั้งใจสวิง ผูเลนตอง: 

• ทำการผอนปรนตามกฎขอ 16.1b, c หรือ d ถาอนุญาต ข้ึนอยูกับวาลูกอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

หรืออยูในบังเกอร หรืออยูบนกรีน หรือ 

• ใชการผอนปรนตามกฎขอ 19 เปนลูกไมสามารถเลนได 

สำหรับการปฏิบัติเมื่อมีการติดขัดจากโซนหามเลนสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ ดูกฎขอ 17.1e 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 16.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

16.2   สภาพสัตวอันตราย 

16.2a เมื่ออนุญาตการผอนปรน 

“สภาพสัตวอันตราย” เกิดขึ้นเมื่อสัตวอันตราย (เชน งูพิษ ผึ้งตอย จระเข มดคันไฟ หรือหมี) 

อยูใกลลูกและอาจเกิดการบาดเจ็บแกรางกายของผูเลนอยางรุนแรง ถาเขาเลนลูกตามสภาพท่ี

อยู 

ผูเลนอาจทำการผอนปรนตามกฎขอ 16.2b จากการติดขัดโดยสภาพสัตวอันตราย ไมวาลูกของ

เขาอยูท่ีใดในสนาม  

ไมใชกฎขอนี้กับสถานการณอ่ืนในสนามที่สามารถทำใหเกิดอันตรายตอรางกายได (เชน 

กระบองเพชร) 

16.2b การผอนปรนสำหรับสภาพสัตวอันตราย 

เมื่อมีการติดขัดจากสภาพสัตวอันตราย: 

(1) เมื่อลูกอยูทุกที่ยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนตามกฎขอ 16.1b, c 

หรือ d ข้ึนอยูกับลูกอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป อยูในบังเกอร หรืออยูบนกรีน 

(2) เมื่อลูกอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนฟรี หรือผอนปรนมีโทษปรับ: 

• ผอนปรนฟรี: โดยการเลนภายในพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนฟรีตามกฎ

ขอ 16.1b ยกเวนจุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุด และพื้นที่ผอนปรนตองอยูใน

พ้ืนท่ีปรับโทษ 

• ผอนปรนมีโทษปรับ: โดยการเลนนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ 
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» ผูเลนอาจผอนปรนมีโทษปรับตามกฎขอ 17.1d 

» ถามีการติดขัดจากสภาพสัตวอันตรายท่ีควรเลนลูกหลังจากทำการผอนปรนมีโทษ

ปรับ นอกพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนอีกตาม (1) โดยไมมีการปรับ

โทษเพ่ิม 

(3) ไมมีการผอนปรนฟรีเมื ่อไมสมเหตุผลอยางชัดเจน: ไมมีการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 

16.2b: 

• เมื่อการเลนลูกไมสมเหตุผลอยางชัดเจนเปนเพราะบางสิ่งท่ีผูเลนไมไดรับอนุญาตใหทำ

การผอนปรนฟร ี(เชน เมื่อผูเลนไมสามารถทำสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุมไม)  

• เมื่อเกิดการติดขัดเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ วิธียืน หรือสวิงหรือทิศทางเลนที่ไม

สมเหตุผลอยางชัดเจนภายใตสถานการณน้ัน 

สำหรับวัตถุประสงคของกฎขอน้ี จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลทีสุ่ดหมายถึงจุดที่ใกลที่สุด (ไม

ใกลหลุมกวาเดิม) ท่ีไมมีสภาพสัตวอันตราย 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดของกฎขอ 16.2: โทษปรับท่ัวไปตาม

กฎขอ 14.7a 

 

16.3  ลูกจม 

16.3a เมื่ออนุญาตใหผอนปรน 

(1) ลูกตองจมในพื้นที่ทั่วไป ตามกฎขอ 16.3b อนุญาตใหผอนปรนเมื่อลูกจมในพื้นที่ทั่วไป

เทาน้ัน 

• กฎขอน้ีไมอนุญาตใหผอนปรนท่ีอ่ืน ยกเวนในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

• แตถาลูกจมบนกรีน ผูเลนอาจมารคจุดของลูกนั้น และหยิบขึ้น และทำความสะอาด 

ซอมรอยเสียหายจากแรงกระทบของลูก และนำลูกกลับมาวางบนจุดเดิม (ดูกฎขอ

13.1c(2) 

ขอยกเวน - เมื่อไมอนุญาตการผอนปรนสำหรับลูกจมในพื้นที่ทั่วไป: ไมมีการผอนปรน

ตามกฎขอ 16.3b: 

• เมื่อลูกจมในทรายในสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีไมไดตัดเทาแฟรเวย หรือสั้นกวา หรือ 

• เมื่อการเลนลูกตามสภาพที่อยูไมสมเหตุผลอยางชัดเจนเพราะสิ่งอื่นที ่ผูเลนไมไดรับ

อนุญาตใหทำการผอนปรนฟร ี(เชน เมื่อผูเลนไมสามารถทำสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุม
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ไม) หรือ 

(2) การพิจารณาวาลูกจมหรือไม  ลูกของผูเลนจมเพียงเมื่อ: 

• ลูกจมอยูในรอยลูกตกของลูกเองเปนผลมาจากการสโตรคของผูเลนครั้งท่ีแลว และ 

• สวนของลูกต่ำกวาพ้ืน 

ถาผูเลนไมสามารถบอกดวยความแนใจวาลูกอยูในรอยตกของลูกเอง หรือรอยตกท่ีเกิดจาก

ลูกอื่น ผูเลนอาจถือวาลูกนั้นจมถาสามารถสรุปจากขอมูลที่มีอยูวาลูกอยูในรอยตกของลูก

เอง 

ลูกไมจม ถาอยูต่ำกวาระดับพื้นเนื่องจากบางสิ่งท่ีไมใชจากการสโตรคครั้งที่แลวของผูเลน 

เชนเมื่อ: 

• มีคนเหยียบกดลูกลงไปในพ้ืน 

• ตีลูกตรงลงไปในพ้ืนโดยไมลอยผานอากาศ หรือ 

• ลูกท่ีดรอปเพ่ือทำการผอนปรนตามกฎ 

16.3b การผอนปรนเมื่อลูกจม 

เมื่อลูกของผูเลนจมในพื้นที่ทั่วไป อนุญาตใหผอนปรนตามกฎขอ 16.3a ผูเลนอาจทำการผอน
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ปรนฟรีโดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3): 

• จุดอางอิง: จุดในพ้ืนท่ีท่ัวไปชิดดานหลังท่ีลูกจม 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป และ 

» ตองอยูไมใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิง 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม F-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎ

สนามอนุญาตใหผอนปรนเฉพาะลูกจมท่ีอยูในบริเวณหญาตัดเทาแฟรเวย หรือสั้นกวา) 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 16.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดชิดดาน 
หลังลูกท่ี     
จมอยู 

ทิศทางไปสูหลุม 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

• อาจทำการผอนปรนฟรีเมื่อลูกจมอยูในพ้ืนที่ทั่วไป  

• จุดอางอิงสำหรบัทำการผอนปรนคือจุดชิดดานหลงัที่ลูกจมอยู 

• พ้ืนที่ผอนปรนคือหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดอางอิงโดยไมใกลหลุม จดุอางอิงน้ันตองอยูในพ้ืนที่ทั่วไป  

• ตองดรอปลูกในพ้ืนที่ผอนปรนและมาหยุดในพ้ืนที่ผอนปรน 

แผนภาพ 16.3b: การผอนปรนฟรีสำหรับลูกจม 
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16.4  การหยิบลูกเพ่ือดูวาลูกอยูในสภาพท่ีอนุญาตใหผอนปรนหรือไม 

ถาผูเลนเชื่ออยางสมเหตุผลวาลูกของเขาอยูในสภาพที่อาจทำการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 15.2 

16.1 หรือ 16.3 แตผูเลนไมสามารถตัดสินใจไดโดยไมหยิบลูกข้ึน: 

• ผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนเพ่ือดูวาอนุญาตใหผอนปรนไดหรือไม แต 

• ตองมารคจุดของลูกกอน และตองไมทำความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึน (ยกเวนลูกอยูบนกรีน) (ดู

กฎขอ 14.1) 

ถาผูเลนหยิบลูกโดยไมมีเหตผุลอันควรท่ีเชื่อถือได (ยกเวน บนกรีนที่ผูเลนอาจหยิบลูกไดตาม

กฎขอ 13.1b) เขามีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

ถาอนุญาตใหผอนปรนไดและผูเลนทำการผอนปรน ถึงแมผูเลนไมไดมารคจุดของลูกกอนหยิบ

ข้ึน หรือทำความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึน ไมมกีารปรับโทษ 

ถาไมอนุญาตใหผอนปรน หรือถาผูเลนเลือกไมทำการผอนปรนท่ีอนุญาต: 

• ผูเลนมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ ถาเขาไมไดมารคจุดของลูกนั้นกอนหยิบขึ้น หรือทำความ

สะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนเมื่อไมอนุญาต และ 

• ตองนำลูกกลับมาวางบนจุดเดมิ (ดูกฎขอ 14.2a) 

การปรับโทษสำหรับการเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 16.4 :โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 

14.7a 

 

 



การผอนปรนมีการปรับโทษ 

กฎขอ 17 - 19
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17.1    ทางเลือกสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

พื้นที่ปรับโทษคือพื้นท่ีกำหนดโดยสีแดงหรือสีเหลือง ซึ่งมีผลตอทางเลือกในการผอนปรนของ   

ผูเลน (ดูกฎขอ 17.1d) 

ผูเลนอาจยืนในพื้นที่ปรับโทษเพื่อเลนลูกที่อยูภายนอกพื้นที่ปรับโทษ รวมถึงหลังจากทำการ

ผอนปรนจากพ้ืนท่ีปรับโทษ 

17.1a เมื่อลูกอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ลูกอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษเมื่อสวนใดของลูก:  

• อยูบน หรือสัมผัสพื้น หรือสิ่งอื่นใด (เชน สิ่งธรรมชาติใด หรือวัตถุประดิษฐใด) ภายในขอบ

ของพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือ 

• อยูเหนือขอบ หรือสวนอ่ืนใดของพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ถาสวนของลูกอยูท้ังในพ้ืนท่ีปรับโทษและในสวนอ่ืนของพ้ืนท่ีของสนาม ดูกฎขอ 2.2c 

17.1b ผูเลนอาจเลนลูกตามท่ีอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือทำการผอนปรนมกีารปรับโทษ 

ผูเลนอาจทำอยางใดอยางหน่ึง: 

• เลนลูกตามที่อยูโดยไมมีการปรับโทษตามกฎเดียวกันกับที่นำมาใชเมื่อลูกอยูในพื้นที่ทั่วไป 

(หมายถึง ไมมีกฎเฉพาะมาจำกัดการเลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษ) หรือ  

• เลนลูกจากภายนอกพื้นที่ปรับโทษโดยการผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17.1d หรือ 

พ้ืนที่ปรับโทษ 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 17 คือกฎเฉพาะสำหรับพื้นท่ีปรับโทษ ไดแก แหลงน้ำ หรือพื้นที่อื่นที่กำหนดโดย

คณะกรรมการ ซ่ึงลูกหายบอยคร้ัง หรือไมสามารถเลนได ผูเลนอาจใชทางเลือกผอนปรน

เฉพาะเพ่ือเลนลูกจากภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ โดยมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 
 

กฎขอ 

17 
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17.2 

ขอยกเวน - ตองทำการผอนปรนจากการติดขัดโดยโซนหามเลนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎ

ขอ 17.1e) 

17.1c การผอนปรนสำหรับลูกท่ีหาไมพบ แตอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ถาหาลูกของผูเลนไมพบ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกน้ันมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17.1d หรือ 17.2 

• เมื่อผูเลนไดใชลูกอ่ืนเขามาอยูในการเลนเพ่ือทำการผอนปรนตามน้ี: 

» ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลนลูกเดิม 

» เปนความจริงแมวาตอมาพบลูกเดิมอยูในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีในการคนหาลกู (ดู

กฎขอ 6.3b) 

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกน้ันมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ และลูกน้ันหาย ผูเลนตอง

ทำการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

17.1d. การผอนปรนสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ถาลูกของผูเลนอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ รวมถึงเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ถึงแมวาไมพบลูก ผูเลนมีทางเลือกดังน้ี โดยแตละทางเลือกมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ: 

(1) การผอนปรนสโตรคและระยะ ผูเลนอาจเลนลูกเดิมหรือลูกอื่นจากท่ีทำสโตรคครั้งที่แลว 

(ดูกฎขอ 14.6) 

(2) การผอนปรนบนเสนดานหลัง ผูเลนอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน (ดูกฎขอ 14.3) นอกพ้ืนท่ี

ปรับโทษนั้นโดยใหจุดประมาณตรงที่ลูกเดิมขามขอบของพื้นที่ปรับโทษครั้งสุดทายอยู

ระหวางหลุมและจุดท่ีดรอปลูก (ไมจำกัดระยะทางถอยหลังไกลเทาใดที่อาจดรอปลูก) จุด

บนเสนท่ีลูกสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอป ทำใหเกิดพ้ืนท่ีผอนปรนหน่ึงชวงไมกอลฟในทิศทาง

ใดก็ไดจากจุดน้ัน แตดวยขอจำกัดน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดประมาณท่ีลูกเดิมขามขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษครั้งสุดทาย และ 

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนามยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกัน แต 

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับท่ีลูกสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอป 
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แผนภาพ #1 17.1d: การผอนปรนสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษสีเหลือง 

จุดท่ีลูกเขาไปในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

 
จุดท่ีลูกสมัผัสเสนคร้ังแรกเมื่อดรอปลูก 

จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกอยูในพ้ืนที่ปรับโทษสีเหลือง และผูเลนตองการทำการผอนปรน     

ผูเลนมีสองทางเลือก แตละทางเลือกมหีน่ึงสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจ: 

(1) ทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยการเลนลูกจากพ้ืนที่ผอนปรนที่ทำสโตรคกอนหนาน้ัน 

(2) ทำการผอนปรนบนเสนดานหลังโดยดรอปลูกนอกพ้ืนที่ปรับโทษ ใหจุด X อยูระหวางหลุมและจุด

ที่ดรอปลูก 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ #2 17.1d: การผอนปรนสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง 

จุดท่ีลูกเขาไปในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

จุดดรอปลูกท่ีสัมผัสเสนครั้งแรก 

จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกอยูในพ้ืนที่ปรับโทษสีแดง และผูเลนตองการทำการผอนปรน ผูเลน

มีสามทางเลือก แตละทางเลือกมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจ: 

(1) ทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยการเลนลูกจากพ้ืนที่ผอนปรนที่ทำสโตรคกอนหนาน้ัน 

(2) ทำการผอนปรนบนเสนดานหลังโดยดรอปลูกนอกพ้ืนที่ปรับโทษ  ใหจดุ X อยูระหวางหลุมและ

จุดที่ดรอปลูก 

(3) ทำการผอนปรนดานขาง (พ้ืนที่ปรบัโทษสีแดงเทาน้ัน) จุดอางอิงสำหรับการผอนปรนคือจุด X 

และตองดรอปลูกในและเลนจากพ้ืนทีผ่อนปรนสองชวงไมกอลฟที่ไมใกลหลุมเขาไปกวาจดุ X  
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(3) ผอนปรนดานขาง (เฉพาะพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง) เมื่อลูกขามจดุสุดทายท่ีขอบของพ้ืนท่ี

ปรับโทษสีแดง ผูเลนอาจดรอปลูกเดิม หรือดรอปลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนดานขาง (ดูกฎขอ 

14.3) 

• จุดอางอิง: จุดประมาณท่ีจุดสุดทายท่ีลูกเดิมขามขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: สองชวงไมกอลฟ แตดวยขอจำกัดเหลาน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง และ 

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนามยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกัน แต 

» ถามีพ้ืนท่ีของสนามมากกวาหน่ึงพ้ืนท่ีอยูภายในระยะสองชวงไมกอลฟจากจุดอางอิง 

ลูกนั้นตองหยุดอยูในพื้นที่ผอนปรนในพื้นที่ของสนามเดียวกันกับเมื่อลูกสัมผัสครั้ง

แรกเมื่อดรอปในพ้ืนท่ีผอนปรน 

ดูกฎขอ 25.4m (สำหรับผูเลนซึ่งใชอุปกรณเคลือ่นท่ีมีลอ กฎขอ 17.1d(3) ไดปรับเปลีย่น

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีปรับโทษดานขางเปนสี่ชวงไมกอลฟ) 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม B-2 (คณะกรรมการอาจใช

กฎสนาม อนุญาตใหผอนปรนดานขางบนดานตรงขามของพื ้นที ่ปรับโทษสีแดง ใน

ระยะหางจากหลุมเทากัน) 

17.1e ตองทำการผอนปรนจากการติดขัดโดยโซนหามเลนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ในแตละสถานการณตอไปน้ี ผูเลนตองไมเลนลูกตามท่ีอยู: 

(1) เมื่อลูกอยูในโซนหามเลนที่อยูในพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนตองทำการผอนปรนมีการปรับโทษ

ตามกฎขอ 17.1d หรือ 17.2 

หลังจากทำการผอนปรนตามกฎขอน้ี ถาผูเลนมีการติดขัดกับโซนหามเลน ตองไมเลนลูก

ตามสภาพท่ีอยู ผูเลนตองทำการผอนปรนตอไปตามกฎขอ 16.1f(2) แทน 

(2) เมื่อโซนหามเลนในสนามติดขัดการยืน หรือการสวิงเมื่อลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ ถาลูก   

ผูเลนอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ และอยูนอกโซนหามเลน แตโซนหามเลน (ไมวาอยูในสภาพสนาม

ผิดปกติ หรืออยูในพื้นที่ปรับโทษ) ติดขัดกับพื้นที่ตั้งใจยืน หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง ผูเลนตองทำ

อยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 

• ทำการผอนปรนมีการปรับโทษนอกพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 17.1d หรือ 17.2 หรือ 
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• ทำการผอนปรนฟรีโดยดรอปลูกเดิม หรือดรอปลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนน้ี (ถามีพ้ืนท่ี) ใน

พ้ืนท่ีปรับโทษน้ัน (ดูกฎขอ 14.3): 

» จุดอางอิง: จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดจากโซนหามเลน 

» ขนาดของพื้นที่ผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หนึ่งชวงไมกอลฟ แตดวยขอจำกัด

เหลาน้ี: 

» จำกัดเร่ืองบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

- ตองอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกันท่ีลูกหยุดอยู และ 

- ไมอยูใกลหลุมกวาจดุอางอิง 

(3) ไมมีการผอนปรนฟรีเมื่อไมสมเหตุผลอยางชัดเจน ไมมีการผอนปรนฟรจีากการติดขัดกับ

โซนหามเลนตาม (2): 

• เมื่อเลนลูกตามสภาพที่อยูโดยไมสมเหตุผล เพราะบางสิ่งท่ีผูเลนไมไดรับอนุญาตใหทำ

การผอนปรน (เชน เมื่อผูเลนไมสามารถทำสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุมไม) หรือ 

• เมื ่อการติดขัดเกิดขึ้นเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ วิธีการยืน หรือการสวิง หรือ

ทิศทางการเลนท่ีไมสมเหตุผลอยางชัดเจนภายใตสถานการณน้ัน 

การปฏิบัติเมื่อเกิดการติดขัดกับโซนหามเลนสำหรับลูกในท่ีใดนอกจากในพ้ืนท่ีปรับโทษ ดูกฎขอ 

16.1f 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 17.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

17.2   ทางเลือกหลังจากการเลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษ 

17.2a  เมื่อลูกที่เลนจากพื้นที่ปรับโทษ มาหยุดอยูในพื้นที่ปรับโทษเดียวกัน หรือในพื้นท่ี

ปรับโทษอ่ืน 

ถาเลนลูกจากพื้นที่ปรับโทษมาหยุดอยูในพื้นที่ปรับโทษเดียวกัน หรือหยุดอยูในพื้นที่ปรับโทษ

อ่ืน ผูเลนอาจเลนลูกตามท่ีลูกอยู (ดูกฎขอ 17.1b)  

หรือมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจผอนปรนตามทางเลือกดังน้ี: 

 (1)  ทางเลือกผอนปรนตามปกติ ผูเลนอาจทำการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 

17.1d(1) ผอนปรนบนเสนดานหลังตามกฎขอ 17.1d(2) หรือพื้นที่ปรับโทษสีแดง ผอน



174 

 

ปรนดานขาง ตามกฎขอ 17.1d(3) 

 ตามกฎขอ 17.1d(2) หรือ (3) จุดประมาณเพ่ือใชกำหนดพ้ืนท่ีผอนปรน คือท่ีจุดท่ีลูกเดิม

ขามขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษครั้งสุดทายท่ีลูกเขาไปหยุดอยู 

 ถาผูเลนทำการผอนปรนสโตรคและระยะ โดยการดรอปลูกในพื้นที่ปรับโทษ (ดูกฎขอ 

14.6) และหลังจากน้ันตัดสินใจไมเลนลูกท่ีดรอปจากท่ีลูกมาหยุดอยู: 

• ผูเลนยังคงอาจทำการผอนปรนตอไปภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 17.1d(2) หรือ 

(3) (สำหรับพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง) หรือตามกฎขอ 17.2a(2) 

• ถาผูเลนทำเชนนั้น เขามีการปรับโทษเพิ่มหนึ่งสโตรค รวมการปรับโทษทั้งหมดสอง 

สโตรค หนึ่งสโตรคปรับโทษสำหรับการผอนปรนสโตรคและระยะ และหนึ่งสโตรค

สำหรับทำการผอนปรนภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ 

(2)   ทางเลือกผอนปรนเพ่ิม: การเลนจากท่ีสโตรคคร้ังท่ีแลวนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ แทนการใช

หนึ่งในทางเลือกของการผอนปรนแบบปกติตาม (1) ผูเลนอาจเลือกเลนลูกเดิม หรือเลน

ลูกอ่ืนจากท่ีเขาทำสโตรคครั้งสุดทายจากภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 14.6) 
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แผนภาพ #1 17.1a:  เลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษมาหยุดอยูในพ้ืนท่ี             
ปรับโทษเดียวกัน 

จุดท่ีลูกเขาไปในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

จุดดรอปลูกท่ีสัมผัสเสนครั้งแรก 

จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

ผูเลนเลนจากพ้ืนที่ตั้งทีไปยังจดุ A ในพ้ืนที่ปรับโทษ ผูเลนลูกจากจุด A ไปยงัจุด B ถาผูเลนเลือกทำการ

ผอนปรน ผูเลนมีสี่ทางเลือก แตละทางเลือกมีหน่ึงสโตรคปรบัโทษ ผูเลนอาจ: 

(1) ทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยเลนลูกจากพ้ืนที่ผอนปรนที่ทำสโตรคครั้งที่แลวน้ันที่จุด A เปน

การเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

(2) ทำการผอนปรนบนเสนดานหลัง ดรอปลูกนอกพ้ืนที่ปรับโทษบนเสนดานหลงั ใหจุด X อยูระหวาง

หลุมและจดุที่ดรอปลูก เปนการเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

(3) ทำการผอนปรนดานขาง (พ้ืนที่ปรบัโทษสีแดงเทาน้ัน) จุดอางอิงสำหรับการผอนปรนคือจุด X และ

ตองดรอปลูกในและเลนจากพ้ืนที่ผอนปรนสองชวงไมกอลฟที่ไมใกลหลุมเขาไปกวาจุด X เปนการ

เลนช็อทที่ 4 ของเขา 

(4) เลนจากพ้ืนที่ตั้งทีที่เขาทำการสโตรคครั้งสุดทายจากนอกพ้ืนที่ปรับโทษเปนการเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

ถาผูเลนเลือกทางเลือก (1) แลวตัดสินใจไมเลนลูกที่ดรอปลงไปแลว ผูเลนอาจทำการผอนปรนบนเสน

ดานหลัง หรือทำการผอนปรนดานขางที่จุด X หรือเลนอีกครั้งจากพ้ืนที่ตั้งทโีดยบวกโทษปรับเพ่ิมรวม

สองสโตรค และเปนการเลนช็อทที ่5 ของเขา 
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แผนภาพ #2 17.2a:  เลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกันโดย

ออกนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ และกลับเขาไปในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

จุดท่ีลูกเขาไปในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

จุดดรอปลูกท่ีสัมผัสเสนครั้งแรก 

จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

ผูเลนเลนจากพ้ืนที่ตั้งทีไปยังจดุ A ในพ้ืนที่ปรับโทษ ผูเลนเลนลูกจากจุด A ไปยังจุด B โดยลูกออกไป

นอกพ้ืนที่ปรับโทษ แตขามจดุ X กลบัเขามาในพ้ืนที่ปรับโทษ ถาผูเลนเลือกทำการผอนปรน ผูเลนมี     

สี่ทางเลือก แตละทางเลือกมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจ: 

(1) ทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยไปเลนลูกจากพ้ืนที่ผอนปรนขึ้นอยูกับที่ทำสโตรคครั้งที่แลว

น้ันที่จุด A เปนการเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

(2) ทำการผอนปรนบนเสนดานหลัง โดยดรอปลูกนอกพ้ืนที่ปรับโทษ ใหจุด X (จดุที่ลูกขามขอบของ

พ้ืนที่ปรับโทษครั้งสุดทาย) อยูระหวางหลุม และจุดทีด่รอปลูก และเปนการเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

(3) ทำการผอนปรนดานขาง (พ้ืนที่ปรบัโทษสีแดงเทาน้ัน) จุดอางอิงสำหรับการผอนปรนคือจุด X 

และตองดรอปลูกในและเลนจากพ้ืนทีผ่อนปรนสองชวงไมกอลฟที่ไมใกลหลุมเขาไปกวาจดุ X เปน

การเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

(4) เลนจากพ้ืนที่ตั้งทีที่ทำการสโตรคครั้งสุดทายจากนอกพ้ืนที่ปรับโทษ เปนการเลนช็อทที่ 4 ของเขา 

ถาผูเลนเลือกทางเลือก (1) แลวตัดสินใจไมเลนลูกที่ดรอปลงไปแลว ผูเลนอาจทำการผอนปรนบนเสน

ดานหลัง หรือทำการผอนปรนดานขางที่จุด X หรือเลนอีกครั้งจากพ้ืนที่ตั้งทโีดยบวกโทษปรับเพ่ิมรวม

สองสโตรค และเปนการเลนช็อทที ่5 ของเขา 
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17.2b เมื่อเลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษไปหาย โอบี หรือไมสามารถเลนไดนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ 

หลังจากเลนลูกจากพื้นที่ปรับโทษ บางครั้งผูเลนอาจตองการเลือกผอนปรนสโตรคและระยะ 

เน่ืองจากลูกเดิม: 

• โอบี หรือหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 18.2) หรือ 

• ไมสามารถเลนไดนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 19.2a) 

ถาผูเลนผอนปรนสโตรคและระยะโดยดรอปลูกในพื้นที่ปรับโทษ (ดูกฎขอ 14.6) และหลังจาก

น้ันตัดสินใจไมเลนลูกท่ีดรอปจากท่ีลูกหยุดอยู: 

• ผูเลนยังคงอาจผอนปรนตอไปนอกพื้นที่ปรับโทษตามกฎขอ 17.1d(2) หรือ (3) (สำหรับ

พ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง) หรือตามกฎขอ 17.2a(2) 

• ถาผูเลนทำเชนน้ัน เขามีการปรับโทษเพ่ิมหนึ่งสโตรค รวมการปรับโทษท้ังหมดสองสโตรค 

หนึ่งสโตรคปรับโทษสำหรับการผอนปรนสโตรคและระยะ และหนึ่งสโตรคสำหรับทำการ

ผอนปรนภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ผูเลนอาจทำการผอนปรนนอกพื้นที่ปรับโทษไดโดยตรงโดยไมตองดรอปลูกครั้งที่หนึ่งในพื้นท่ี

ปรับโทษ แตยังคงมกีารปรับโทษท้ังหมดสองสโตรค 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 17.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 

17.3   ไมมีการผอนปรนตามกฎขออ่ืนสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

เมื่อลูกผูเลนอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ ไมมีการผอนปรนสำหรับ: 

• การติดขัดกับสภาพสนามผดิปกติ (กฎขอ 16.1) 

• ลูกจม (กฎขอ 16.3) หรือ  

• ลูกไมสามารถเลนได (กฎขอ 19) 

ทางเลือกผอนปรนเดียวของผูเลนเทาน้ัน คือทำการผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17 

แตเมื่อสภาพสัตวอันตรายติดขัดกับการเลนลกูในพ้ืนท่ีปรับโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนฟรใีน

พ้ืนท่ีปรับโทษน้ัน หรือทำการผอนปรนมีการปรับโทษนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 16.2b(2)) 
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18.1   อนุญาตใหทำการผอนปรนโดยการปรับโทษสโตรคและระยะไดทุกเวลา 

เมื่อใดก็ตาม ผูเลนอาจทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยบวกหนึ่งสโตรคปรับโทษ และเลน

ลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

ผูเลนมีทางเลือกในการผอนปรนสโตรคและระยะเสมอ: 

• ไมวาลูกของผูเลนอยูท่ีใดในสนาม และ 

• แมกฎกำหนดใหผูเลนทำการผอนปรนบางอยางไว หรือเลนลูกจากบางท่ี 

เมื่อผูเลนใชลูกอ่ืนเขามาอยูในการเลนตามสโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 14.4): 

• ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลน 

• เปนความจริงแมวาตอมาพบลูกเดิมในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก (ดูกฎขอ 

6.3b) 

แตไมนำมาใชในการเลนลูกจากท่ีทำสโตรคครั้งกอน เมื่อผูเลน: 

• ประกาศวาเขากำลังเลนโพรวิชันนัลบอล (ดูกฎขอ 18.3b) หรือ 

• กำลังเลนลูกท่ีสองในสโตรคเพลยตามกฎขอ 14.7b หรือ 20.1c(3) 

การผอนปรนสโตรคและระยะ ลูกหายหรือโอบี  

โพรวิชันนัลบอล 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ18 ครอบคลุมการทำการผอนปรนโดยมีโทษปรับสโตรคและระยะ เมื่อลูกหายนอก

พ้ืนท่ีปรับโทษ หรือมาหยุดอยูในโอบี ไมสามารถทำความตอเนื่องท่ีตองการในการเลนจาก

พ้ืนท่ีต้ังทีไปยังหลุม ผูเลนตองกลับไปเลนอีกคร้ังตอไปจากท่ีทำการสโตรคคร้ังท่ีแลว 

กฎขอนี้ยังไดครอบคลุมการปฏิบัติ และเมื่อใดอาจเลนโพรวิชันนัลบอลเพ่ือประหยัดเวลา

เมื่อลูกอยูในการเลนอาจออกไปโอบี หรือหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ 

กฎขอ 

18 

 



179 

 

18.2   เมื่อลูกหายหรือโอบี ตองผอนปรนสโตรคและระยะ 

18.2a เมื่อลูกหาย หรือโอบี 

(1) เมื่อลูกหาย ลูกหายถาไมพบภายในสามนาทีหลังจากผูเลน หรือแคดดี้ของเขาเริ่มคนหา 

ถาพบลูกใดภายในเวลาน้ัน แตไมแนใจวาเปนลูกของผูเลนหรือไม: 

• ผูเลนตองพยายามระบุลูกโดยเร็ว (ดูกฎขอ 7.2) และอนุญาตใหทำเชนนั้นในเวลาที่สม

เหตุผล ถึงแมเกิดข้ึนหลังสิ้นสุดเวลาคนหาลูกสามนาที 

• รวมเวลาท่ีสมเหตุผลในการไปท่ีลูก ถาผูเลนไมอยูในท่ีพบลูก 

ถาผูเลนไมระบุลูกของเขาในเวลาท่ีสมเหตุผล ลูกน้ันหาย 

(2) เมื่อลูกโอบี ลูกโอบีเมื่อทุกสวนของลูกอยูนอกขอบเขตของสนาม 

ลูกอยูในสนามเมื่อสวนใดของลูก: 

• อยูบน หรือสัมผัสพื้น หรือสิ ่งอื ่น (เชน วัตถุธรรมชาติ หรือวัตถุประดิษฐ) ภายใน

ขอบเขต หรือ 

• อยูเหนือขอบเขต หรืออยูเหนือสวนใดของสนาม 

ผูเลนอาจยืนในโอบี เพ่ือเลนลูกท่ีอยูในสนาม 
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18.2b ทำอยางไรเมื่อลูกหายหรือโอบี  

ถาลูกหายหรือโอบี ผูเลนตองทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยบวกหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

และเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

ขอยกเวน – ผูเลนอาจนำลูกอื่นมาแทนตามกฎอื่นเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาเกิดอะไร

ขึ้นกับลูก: แทนทำการผอนปรนสโตรคและระยะ ผูเลนอาจใชลูกอื่นนำมาแทนตามท่ีอนุญาต

ตามกฎท่ีนำมาใช เมื่อไมพบลูกของเขา และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกน้ัน: 

• มาหยุดอยูในสนาม และเคลื่อนท่ีโดยสิ่งกระทบภายนอก (ดูกฎขอ 9.6) หรือผูเลนอื่นเลน

เปนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c(2)) 

• มาหยุดอยูในสนาม อยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2b) หรือสภาพ

สนามผิดปกต ิ(ดูกฎขอ 16.1e) 

• อยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 17.1c) หรือ 
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• ไดจงใจทำใหเฉไป หรือหยุดลงโดยบุคคลใด (ดูกฎขอ 11.2c) 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 18.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a  

 

18.3   โพรวิชันนัลบอล 

18.3a. เมื่ออนุญาตโพรวิชันนัลบอล 

ถาลูกอาจหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ หรืออาจโอบี เพ่ือเปนการประหยัดเวลา ผูเลนอาจเลนลูกอ่ืน

สำรองไปกอนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 14.6) รวมถึง: 

• เมื่อยังไมพบ และระบุลูกเดิม และยังไมหาย 

• เมื่อลูกอาจหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ แตอาจหายท่ีอ่ืนในสนามเชนกัน หรือ  

• เมื่อลูกอาจหายในพ้ืนท่ีปรับโทษ แตลูกอาจโอบีดวย 

ถาผูเลนทำสโตรคจากที่ทำการสโตรคครั้งที่แลวดวยเจตนาเลนโพรวิชันนัลบอล แตโพรวชัินนัล

บอลไมไดรับอนุญาต ลูกที่เลนไปนั้นอยูในการเลนของผูเลนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ 

(ดูกฎขอ 18.1) 

ถาโพรวิชันนัลบอลอาจหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือโอบี: 

• ผูเลนอาจเลนโพรวิชันนัลบอลอีกลูกหน่ึง 

• โพรวิชันนัลบอลนั้นมีความสัมพันธกับโพรวิชันนัลบอลลูกแรก เชนเดียวกับโพรวิชันนัลบอล

ลูกแรกสัมพันธกับลูกเดิม 

18.3b แจงการเลนโพรวิชันนัลบอล 

กอนทำสโตรค ผูเลนตองแจงกับผูใดวาเขากำลังจะเลนโพรวิชันนัลบอล: 

• ไมเพียงพอสำหรับผูเลนท่ีพูดวาเขากำลังเลนอีกลูกหน่ึง หรือกำลังเลนอีกครั้ง 

• ผูเลนตองใชคำวา “โพรวิชันนัล” หรือไมเชนนั้นมีการแสดงอยางชัดเจนวาเขากำลังเลนลูก

สำรองตามกฎขอ 18.3 

ถาผูเลนไมแจงกับผูใด (แมวาเขาตั้งใจเลนโพรวิชันนัลบอล) และเลนลูกจากท่ีทำสโตรคครั้งท่ี

แลว ลูกน้ันเปนลูกอยูในการเลนของผูเลน ตามการปรับโทษสโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 18.1) 

แตถาไมมีผูใดอยูใกลที่จะไดยินการแจงของผูเลน ผูเลนอาจเลนโพรวิชันนัลบอล และบอกกับ
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ผูใดถึงการกระทำของเขาเมื่อเปนไปได 

18.3c การเลนโพรวิชันนัลบอลจนกวาเปนลูกอยูในการเลน หรือยกเลิก 

(1) การเลนโพรวิชันนับอลมากกวาหนึ่งคร้ัง ผูเลนอาจเลนโพรวิชันนัลบอลตอเน่ืองโดยไมเสยี

สถานะโพรวิชันนัลบอล โดยเลนจากจุดที่มีระยะเทากัน หรือไกลหลุมมากกวาท่ีประมาณ

วาลูกเดิมอยู 

เปนเรื่องจริงแมวามีการเลนโพรวิชันนัลบอลหลายครั้ง 

แตการเปนโพรวิชันนัลบอลสิ้นสุดลง เมื่อกลายเปนลูกอยูในการเลนตาม (2) หรือไดยกเลิก

ตาม (3) และจากน้ันกลายเปนลูกผิด 

(2) เมื่อโพรวิชันนัลบอลกลายเปนลูกอยูในการเลน โพรวิชันนัลบอลกลายเปนลูกของผูเลนท่ี

อยูในการเลนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ ทางใดทางหน่ึงจากสองทาง ดังน้ี 

• เมื่อลูกเดิมหายที่ใดในสนามยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ หรือโอบี ลูกเดิมจะไมอยูในการ

เลนอีกตอไป (แมวาหลังจากนั้นพบลูกเดิมในสนามหลังหมดเวลาคนหาลูกสามนาที) 

และตอนน้ีเปนลูกผิดและตองไมเลน (ดูกฎขอ 6.3c) 

• เมื่อเลนโพรวิชันนัลบอลจากจุดใกลหลุมกวาที่ประมาณวาลูกเดิมอยู ลูกเดิมไมอยูใน

การเลนอีกตอไป (แมวาหลังจากนั้นพบลูกในสนามกอนหมดเวลาคนหาลูกสามนาที 

หรือพบใกลหลุมกวาที่ไดประมาณไว) และตอนนี้เปนลูกผิดและตองไมเลน (ดูกฎขอ 

6.3c) 

ถาผูเลนเลนโพรวิชันนัลบอลไปอยูในบริเวณเดียวกันกับลูกเดิม และไมสามารถระบุวาลูก

ใดเปนลูกใด: 

• ถาลูกที่พบมีเพียงลูกเดียวอยูในสนาม ใหถือวาลูกนั้นเปนโพรวิชันนัลบอลซึ่งตอนนี้อยู

ในการเลน 

• ถาพบทั้งสองลูกอยูในสนาม ผูเลนตองเลือกหนึ่งลูก และถือวาเปนโพรวิชันนัลบอลซึ่ง

ตอนน้ีอยูในการเลน และถือวาลูกอ่ืนเปนลูกเดิมซึ่งไมอยูในการเลน และตองไมเลน 
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ขอยกเวน – ผูเลนอาจใชลูกอื่นนำมาแทนตามกฎอื่น เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวา

เกิดอะไรขึ้นกับลูก: ผูเลนมีทางเลือกเพิ่ม เมื่อไมพบลูกของเขา และรูหรือแนใจอยาง

แทจริงวาลูกน้ัน:  

• มาหยุดอยูในสนาม และเคลื่อนท่ีไปโดยสิ่งกระทบภายนอก (ดูกฎขอ 9.6) 

• มาหยุดอยูในสนาม อยูใน หรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2b) หรือ

อยูใน สภาพพ้ืนสนามผิดปกติ (ดูกฎขอ 16.1e) หรือ 

• มีการจงใจทำใหเฉไป หรือหยุดลงโดยบุคคลใด (ดูกฎขอ 11.2c) 

เมื่อใชกฎหน่ึงในกฎหลายขอเหลาน้ัน ผูเลนอาจทำอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี: 

แผนภาพ 18.3c: เลนโพรวิชันนัลบอลจากจุดใกลหลุมกวาแหลงท่ี     
 ประมาณวาลูกเดิมอยู 

ลูกเดิม 

โพรวิชันนัล
บอล 

• ผูเลนเลนลูกเดิมจากพื้นที่ต้ังที ลูกเดิมอาจหายในพุมไม ผูเลนจึงประกาศเลนโพรวิชันนัลบอล และ
ลูกมาหยุดอยูที่จุด A 

• จุด A อยูไกลหลุมกวาแหลงที่ประมาณวาลูกเดิมอยู ผูเลนอาจเลนโพรวิชันนัลบอลจากจุด A โดยไม
เสียสถานะของโพรวิชันนัลบอล  

• ผูเลนเลนโพรวิชันนัลบอลจากจุด A ไปยงัจุด B 
• จุด B อยูใกลหลุมกวาแหลงที่ประมาณวาลูกเดิมอยู ถาผูเลนเลนโพรวิชันนัลบอลนั้นจากจุด B        

โพรวิชันนัลบอลนั้นกลายเปนลูกในการเลนภายใตการปรับโทษสโตรคและระยะ 
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• ใชลูกอ่ืนนำมาแทนขณะท่ีอนุญาตตามกฎน้ัน หรือ 

• ถือวาโพรวิชันนัลบอลน้ันเปนลูกอยูในการเลนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ 

(3) ตองยกเลิกโพรวิชันนัลบอลเมื่อใด เมื่อโพวิชันนัลบอลยังไมกลายเปนลูกอยูในการเลน 

ตองยกเลิกอยางใดอยางหน่ึงจากสองกรณี ดังน้ี: 

• เมื่อพบลูกเดิมในสนามนอกพื้นที่ปรับโทษ กอนหมดเวลาคนหาลูกสามนาที ผูเลนตอง

เลนลูกเดิมตามท่ีอยู  

• เมื่อพบลูกเดิมในพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือรูหรือแนใจอยางแทจริงวาอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ      

ผูเลนตองเลนลูกเดมิตามท่ีอยู หรอืทำการผอนปรนมกีารปรับโทษตามกฎขอ 17.1d 

ไมวากรณีใดก็ตาม: 

• ผูเลนตองไมทำสโตรคเพ่ิมอีกเน่ืองจากตอนน้ีโพรวิชันนัลบอลเปนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c) 

และ 

• สโตรคท้ังหมดกอนยกเลิกโพรวิชันนัลบอล (รวมท้ังสโตรคท่ีทำและปรับโทษใดจากการ

เลนลูกน้ัน) ไมนำมานับ 

ผูเลนอาจขอใหผูอื่นไมไปคนหาลูกเดิมเมื ่อเขาอาจอยากจะเลนโพรวิชันนัลบอลตอไป

มากกวา แตไมมีขอผูกพันท่ีผูอ่ืนตองทำตามคำขอ 

ถาโพรวิชันนัลบอลยังไมไดกลายเปนลูกอยูในการเลน และไปพบลูกที่อาจเปนลูกเดิม ผู

เลนตองพยายามอยางสมเหตุผลเพ่ือระบุลูกน้ัน ถาผูเลนไมทำดังกลาว คณะกรรมการอาจ

ตัดสิทธิ ์ผ ู เลนตามกฎขอ 1.2a ถาตัดสินไดวาเปนความประพฤติผิดรายแรงขัดตอ

เจตนารมณของเกมกอลฟ 
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19.1   ผูเลนอาจตัดสินใจทำการผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดทุกท่ี ยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ผูเลนเปนเพียงผูเดียวท่ีอาจตัดสินใจวาลูกของเขาเปนลูกไมสามารถเลนไดตามการปรับโทษจาก

การผอนปรนตามกฎขอ 19.2 หรือ 19.3 

อนุญาตใหผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดในทุกท่ีในสนาม ยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ถาลูกไมสามารถเลนไดในพ้ืนท่ีปรับโทษ ทางเลือกของผูเลนเพียงอยางเดียวคือทำการผอนปรน

มีโทษปรับตามกฎขอ 17 

 

19.2   ทางเลือกในการผอนปรนสำหรับลูกไมสามารถเลนไดในพ้ืนท่ีท่ัวไปหรือบนกรีน 

ผูเลนอาจเลือกทำการผอนปรนกับลูกไมสามารถเลนได โดยใชหนึ่งในสามทางเลือกในกฎขอ 

19.2a, b หรือ c ในแตละกรณีเพ่ิมหนึ่งสโตรคปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจทำการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 19.2a แมวาหาลูกเดิมไมพบ และระบุ

ลูกเดิมไมได 

• แตใชการผอนปรนบนเสนดานหลังตามกฎขอ 19.2b หรือผอนปรนดานขางตามกฎขอ 

19.2c ผูเลนจะตองรูจุดของลูกเดิม 

 

 

ลูกไมสามารถเลนได 

 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 19 ครอบคลุมการผอนปรนหลายทางเลือกสำหรับลูกไมสามารถเลนได อนุญาต

ใหผูเลนมีทางท่ีจะเลือกใช – ปกติมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ – เพ่ือใหออกจาก สถานการณ

ท่ียากลำบากจากท่ีใดในสนาม (ยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษ) 
 

กฎขอ 

19 
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19.2a การผอนปรนสโตรคและระยะ  

ผูเลนอาจเลนลูกเดิม หรือลูกอ่ืนจากท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

19.2b การผอนปรนบนเสนดานหลัง 

ผูเลนอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่น (ดูกฎขอ 14.3) หลังจุดของลูกเดิมโดยใหจุดของลูกเดิมอยู

ระหวางหลุมกับจุดน้ันท่ีจะดรอปลูก (ไมจำกัดวาถอยหลังไปไกลเทาใดเพ่ือดรอปลูก) จุดบนเสน

ท่ีลูกสัมผัสพ้ืนครั้งแรกตอนดรอปลงไป ทำใหเกิดพ้ืนท่ีผอนปรนหน่ึงชวงไมกอลฟไปยังทิศทางใด

จากจุดน้ัน แตดวยขอจำกัดน้ี: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดของลูกเดิม  และ 

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีสนาม แต 

» ตองอยูในพ้ืนท่ีสนามเดียวกันกับจุดท่ีสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอปลงไป 

19.2c การผอนปรนดานขาง 

ผูเลนอาจดรอปลูกเดิม หรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนดานขาง (ดูกฎขอ 14.3): 

• จุดอางอิง: จุดของลูกเดิม แตเมื่อลูกอยูเหนือพ้ืน เชน อยูบนตนไม จุดอางอิงคือจุดใตลูกตรง

กับพ้ืน 

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: สองชวงไมกอลฟ  แตมีขอจำกัดเหลาน้ี 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: 

» ตองไมอยูใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิง และ 

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนาม แต 

» ถาพื้นที่ของสนามมากกวาหนึ่งพื้นท่ีในจุดท่ีวัดไดสองชวงไมกอลฟจากจุดอางอิง ลูกตอง

หยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน ในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันซึ่งลูกตองสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอป

ในพ้ืนท่ีผอนปรน 

ดูกฎขอ 25.4m (สำหรับผูเลนท่ีใชอุปกรณเคลื่อนท่ีมีลอ กฎขอ 19.1 ไดปรับเปลี่ยนขยายพ้ืนท่ี

ผอนปรนดานขางเปนสี่ชวงไมกอลฟ) 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 19.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3   ทางเลือกในการผอนปรนสำหรับลูกไมสามารถเลนไดในบังเกอร 

19.3a ทางเลือกผอนปรนปกติ (หนึ่งสโตรคปรับโทษ) 

เมื่อลูกของผูเลนอยูในบังเกอร: 

• ผูเลนอาจทำการผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดโดยมีหนี่งสโตรคปรับโทษตามทางเลือกใด 

ในกฎขอ 19.2 ยกเวนวา: 

• ตองดรอปลูกในและลงไปหยุดในพื้นที่ผอนปรนในบังเกอร ถาผูเลนใชการผอนปรนบนเสน

ดานหลัง (ดูกฎขอ 19.2b) หรือผอนปรนดานขาง (ดูกฎ 19.2c) 

แผนภาพ 19.2: ทางเลือกการผอนปรนสำหรับลูกไมสามารถเลนไดในพ้ืนที่ทั่วไป 

จุดดรอปลูกลงไปสมัผสัเสนครั้งแรก 
จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

ผูเลนตัดสินใจวาลูกของเขาในพุมไมเปนลูกไมสามารถเลนได ผูเลนมีสามทางเลือก แตละทางเลือก

บวกหน่ึงสโตรคปรบัโทษ ผูเลนอาจ: 

(1) ทำการผอนปรนสโตรคและระยะโดยการเลนลูกจากพ้ืนที่ผอนปรนที่ทำสโตรคครั้งที่แลว 

(2) ทำการผอนปรนบนเสนดานหลังโดยการดรอปลูกหลงัจุดของลูกเดิม ใชจดุของลูกเดิมระหวาง

หลุมและดรอปลูกบนเสนดานหลังจดุน้ัน 

(3) ทำการผอนปรนดานขาง จดุอางอิงที่ใชในการผอนปรนคือจุดของลูกเดิม และตองดรอปลูกใน

และเลนจากพ้ืนที่ผอนปรนสองชวงไมกอลฟไมใกลหลุมเขาไปกวาจุดอางอิงน้ัน 
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19.3b ทางเลือกเพ่ิม (สองสโตรคปรับโทษ) 

ทางเลือกในการผอนปรนเพิ่มสำหรับเมื่อลูกของผูเลนอยูในบังเกอร สำหรับการปรับโทษสอง 

สโตรค ผูเลนอาจทำการผอนปรนบนเสนดานหลังนอกบังเกอรตามกฎขอ 19.2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูกฎขอ 25.4n (สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอ ทางเลือกในการผอนปรนเพิ่มบนเสน

ดานหลังในกฎขอ 19.3b ปรับลดเปนหน่ึงสโตรคปรับโทษ) 

การปรับโทษสำหรับการเลนลูกจากท่ีผิดเปนการละเมิดกฎขอ 19.3: โทษปรับท่ัวไปตามกฎ 14.7a 

จุดดรอปลูกลงไปสมัผสัเสนครั้งแรก 
จุดอางอิง 

พ้ืนท่ีผอนปรน 

ผูเลนตัดสินใจวาลูกของเขาในบังเกอรเปนลูกไมสามารถเลนได ผูเลนมีสีท่างเลือก: 

(1) มีหน่ีงสโตรคปรบัโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนสโตรคและระยะ 

(2) มีหน่ีงสโตรคปรบัโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนบนเสนดานหลังในบังเกอร 

(3) มีหน่ีงสโตรคปรบัโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนดานขางในบังเกอร 

(4) มีทั้งหมดสองสโตรคปรบัโทษ ผูเลนอาจทำการผอนปรนบนเสนดานหลังนอกบังเกอร 

แผนภาพ 19.3: ทางเลือกการผอนปรนสำหรับลูกไมสามารถเลนไดในบงัเกอร 



ขั้นตอนสําหรับผูเลนและคณะกรรมการ

เมื่อเกิดประเด็นในการใชกฎ 

กฎขอ 20 
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20.1   การตัดสินในประเด็นของกฎในระหวางรอบ 

20.1a ผูเลนทุกคนตองหลีกเลี่ยงความลาชาท่ีไมสมเหตุผล 

ผูเลนทุกคนตองไมเลนลาชาท่ีไมสมเหตุผล เมื่อตองการความชวยเหลือเก่ียวกับกฎระหวางรอบ: 

• ถาผูตัดสิน หรือคณะกรรมการไมสามารถเขาไปชวยเหลือในเรื่องกฎในเวลาที่เหมาะสม      

ผูเลนตองตัดสินใจทำสิ่งใดและเลนตอไป 

• ผูเลนอาจปกปองสิทธ์ิของเขาไดดวยการขอการตัดสินในแมทชเพลย (ดูกฎขอ 20.1b(2))  

หรือเลนสองลูกในสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 20.1c(3)) 

20.1b ประเด็นของกฎในแมทชเพลย 

(1) การตัดสินในประเด็นตามการตกลง ในระหวางรอบ ผูเลนในแมทชเพลยอาจตกลงวิธีการ

ตัดสินเก่ียวกับประเด็นของกฎ: 

• ผลท่ีตกลงกันคือขอสรุปแมวาไมเปนไปตามกฎ ตราบเทาที่ผูเลนไมจงใจยินยอมเพ่ือ

เพิกเฉยกฎขอใดหรือการปรับโทษท่ีพวกเขารู (ดูกฎขอ 1.3b(1)) 

• แตถามีผูตัดสินไดรับมอบหมายในแมทช ผูตัดสินตองตัดสินในประเด็นใดท่ีเขารูในเวลา 

(ดูกฎขอ 20.1b(2)) และผูเลนตองทำตามคำตัดสินดังกลาว 

การแกปญหาในประเดน็ของกฎระหวางรอบ 

การตัดสินโดยผูตัดสินและคณะกรรมการ 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 20 ครอบคลุมสิ่งที่ผูเลนควรทำเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับกฎในระหวางรอบ รวมถึง

ขั้นตอนปฏิบัติ (แตกตางกันในแมทชเพลย และในสโตรคเพลย) อนุญาตใหผูเลนปกปอง

สิทธิ์เพ่ือรับการตัดสินในเวลาตอมา 

กฎขอนี้ยังครอบคลุมบทบาทของผูตัดสินซึ่งมีอำนาจในการตัดสินตามความจริงและใช

กฎขอบังคับ การตัดสินจากผูตัดสินหรือคณะกรรมการมีผลผูกพันกับผูเลนท้ังหมด 
 

กฎขอ 

20 
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ในกรณีไมมผีูตัดสิน ถาผูเลนไมเห็นดวย หรือมีความสงสัยเก่ียวกับการใชกฎดังกลาว ผูเลน

ใดอาจขอการตัดสินตามกฎขอ 20.1b(2) 

(2) การรองขอการตัดส ินก อนผลของแมทชสิ ้นส ุด เม ื ่อผ ู  เล นตองการผู ต ัดสินหรือ

คณะกรรมการเพ่ือตัดสินตามกฎท่ีนำมาใชกับการเลนของเขา หรือการเลนของคูแขง ผูเลน

อาจขอการตัดสินได 

ถาไมมีผูตัดสิน หรือคณะกรรมการอยู ณ ที่นั้นในเวลาอันสมควร ผูเลนอาจขอการตัดสิน

โดยแจงใหคูแขงรูวาจะมีการตัดสินในภายหลังเมื่อมีผูตัดสินหรือคณะกรรมการ 

ถาผูเลนทำการขอใหตัดสินกอนผลของแมทชสิ้นสุด: 

• การตัดสินจะไดรับพิจารณาเฉพาะเมื่อมีการขอนั้นอยูในเวลาขึ้นอยูกับเวลาที่ผูเลนรู

ความจริงท่ีเกิดกับประเด็นของกฎ: 

» เมื่อผูเลนรูความจริงกอนท่ีผูเลนเริ่มในหลุมสุดทายของแมทช เมื่อผูเลนรูความจริง  

ตองทำการขอการตัดสินกอนผูเลนใดเริ่มทำสโตรคในหลุมอ่ืน 

» เมื่อผูเลนรูความจริงระหวาง หรือหลังเสร็จสิ้นหลุมสุดทายของแมทช ตองมีการขอ

การตัดสินกอนผลของแมทชสิ้นสุด (ดูกฎ 3.2a(5)) 

• ถาผูเลนไมไดทำการขอการตัดสินในเวลาดังกลาว การตัดสินจะไมไดรับการพิจารณา

โดยผูตัดสิน หรือคณะกรรมการ และยืนผลของหลุมที่เปนคำถามตามเดิม แมวาไดใช

กฎผิดพลาดไปแลวก็ตาม 

ถาผู เลนขอการตัดสินในหลุมกอนหนาน้ี ถาไดทำตามทั้งสามขอนี้จะไดรับการตัดสิน

เฉพาะ: 

• คูแขงละเมิดกฎขอ 3.2d(1) (ใหจำนวนสโตรคท่ีทำไดผิด) หรือกฎขอ 3.2d(2) (ไมได

บอกผูเลนเรื่องการปรับโทษ) 

• การขอข้ึนอยูกับความจริงท่ีผูเลนไมรู กอนผูเลนใดทำสโตรคเริ่มเลนในหลุมท่ีกำลังเลน

อยู หรือถาระหวางหลุมหลายหลุม หลุมท่ีเพ่ิงจบ และ 

• หลังจากรูความจริงเหลาน้ี  ผูเลนขอใหมีการตัดสินในเวลา (ตามท่ีระบุไวดานบน) 

(3) ทำการขอการตัดสินหลังจากผลของแมทชสิ ้นสุดลง เมื ่อผู เลนทำการขอการตัดสิน

หลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลง: 

• คณะกรรมการจะทำการตัดสินแกผูเลนตอเมื่อท้ังสองขอตอไปน้ีบังคับใช: 
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» การขอข้ึนอยูกับความจริงท่ีผูเลนไมรูกอนผลของแมทชสิ้นสุดลง และ 

» คูแขงละเมิดกฎขอ 3.2d(1) (แจงจำนวนสโตรคที่ทำไดผิด) หรือกฎขอ 3.2d(2) 

(ไมไดบอกผูเลนเรื่องการปรับโทษ) และรูการละเมิดกอนผลของแมทชสิ้นสุดลง 

• ไมมีกำหนดเวลาในการตัดสินดังกลาว 

(4) ไมมีสิทธิ์เลนลูกสองลูก ผูเลนท่ีไมแนใจเก่ียวกับข้ันตอนท่ีถูกตองในแมทช  ไมไดรับอนุญาต

ใหเลนสองลูกจนจบหลุม ข้ันตอนดังกลาวใชเฉพาะในสโตรคเพลยเทาน้ัน (ดูกฎขอ 20.1c) 

20.1c ประเด็นของกฎในสโตรคเพลย 

(1) ไมมีสิทธิ์ในการตัดสินประเด็นของกฎโดยการตกลง ถาไมมีผูตัดสิน หรือคณะกรรมการ

เขาไปชวยเหลือในการตัดสินในเวลาท่ีเหมาะสม: 

• สงเสริมใหผูเลนชวยซึ่งกันและกันในการใชกฎ แตไมมีสิทธ์ิตัดสินประเด็นของกฎโดย     

การตกลง และการตกลงใดที่พวกเขาอาจอางถึง ไมผูกพันกับผูเลนใด ผูตัดสิน หรือ

คณะกรรมการ 

• ผูเลนควรยกประเด็นของกฎกับคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการดของเขา 

(2) ผูเลนควรปกปองผูเลนอ่ืนในการแขงขัน เพ่ือปกปองผลประโยชนของผูเลนอ่ืนท้ังหมด: 

• ถาผูเลนรูหรือเช่ือวาผูเลนอ่ืนไดละเมดิ หรืออาจละเมิด และผูเลนอ่ืนไมรับรู หรือละเลย

กฎ  ผูเลนควรบอกผูเลนอ่ืน มารคเกอรของผูเลน ผูตัดสิน หรือบอกคณะกรรมการ 

• กรณีนี้ควรทำทันทีหลังจากผูเลนรูประเด็นของกฎ และไมชากวากอนที่ผูเลนอื่นสงคืน

สกอรการดของเขา นอกจากเปนไปไมไดท่ีจะทำเชนน้ัน 

ถาผูเลนไมทำเชนน้ัน คณะกรรมการอาจตัดสทิธ์ิผูเลนตามกฎขอ 1.2a ถาตัดสินวาเปนการ

ประพฤติผิดอยางรายแรงท่ีขัดกับเจตนารมณของเกม 

(3) เลนสองลูกเมื่อไมแนใจกับสิ่งท่ีทำ ผูเลนไมแนใจเก่ียวกับข้ันตอนท่ีถูกตองระหวางการเลน

ในหลุมใด อาจจบหลุมน้ันดวยการเลนสองลูกโดยไมมีการปรับโทษ: 

• ผูเลนตองตัดสินใจเลนสองลูกหลังจากสถานการณท่ีไมแนใจนั้นเกิดขึ้น และกอนทำ 

สโตรค 

• ผูเลนควรเลือกลูกท่ีจะนับ ถากฎอนุญาตใหใชลูกน้ันตามข้ันตอน ดวยการแจงการเลือก

น้ันใหมารคเกอรของเขารู หรือผูอ่ืนกอนทำสโตรค  

• ถาผูเลนไมไดเลือกทันเวลา ลูกแรกท่ีเลนถือวาเปนลูกท่ีถูกเลือกโดยการเริ่มตน 
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• ผูเลนตองรายงานสถานการณนี้ตามความจริงตอคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการด  

แมวาผูเลนทำสกอรท้ังสองลูกเทากัน ถาผูเลนไมทำเชนน้ี เขามีโทษตัดสิทธิ์  

• ถาผูเลนทำสโตรคกอนตัดสินใจเลนลูกท่ีสอง: 

» ใชกฎขอน้ีไมไดเลย และสกอรท่ีนับเปนสกอรของลูกท่ีผูเลนเลนกอนตัดสินใจเลนลูก

ท่ีสอง 

» แตผูเลนไมมีการปรับโทษสำหรับการเลนลูกท่ีสอง 

ลูกท่ีสองท่ีเลนตามกฎขอน้ีไมเหมือนกับโพรวิชันนัลบอลตามกฎขอ 18.3 

(4)  คณะกรรมการตัดสินสกอรของหลุม เมื่อผูเลนเลนสองลูกตาม (3) คณะกรรมการจะ

พิจารณาสกอรของผูเลนในหลุมน้ัน ดังน้ี: 

• ถากฎอนุญาตใหใชตามขั้นตอนการเลนลูกนั้น ใหนับสกอรของลูกที่ถูกเลือก (ไมวาโดย

ผูเลน หรือโดยการเริ่มตน)  

• ถากฎไมอนุญาตใหใชตามขั้นตอนของลูกนั้น ใหนับสกอรของอีกลูกถากฎอนุญาตใหใช

ตามข้ันตอนสำหรับอีกลูก 

• ถากฎไมอนุญาตใหใชตามขั้นตอนสำหรับแตละลูกทั้งสองลูก ใหนับสกอรกับลูกที่เลอืก 

(ไมวาจะโดยผูเลน หรือโดยการเริ่มตน) นอกจากมีการละเมิดรายแรงในการเลนลูกน้ัน

จากท่ีผิด กรณีเชนน้ีใหนับลูกอ่ืนแทน 

• ถามีการละเมิดรายแรงในการเลนแตละลูกจากท่ีผิด ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 

• จำนวนสโตรคท้ังหมดกับลูกท่ีไมนับ (รวมถึงสโตรคท่ีทำได และสโตรคปรับโทษจากการ

เลนเฉพาะลูกน้ัน) ไมนับรวมในสกอรของผูเลนสำหรับหลุมน้ัน 

"กฎอนุญาตใหใชขั้นตอน" หมายถึงอยางใดอยางหนึ่งวา: (a) เลนลูกเดิมตามที่อยู และ

อนุญาตใหเลนไดจากที่น้ัน  หรือ (b) ลูกที่ไดเลน ไดเปนลูกอยูในการเลนตามขั้นตอนท่ี

ถูกตอง ในทางท่ีถูกตอง และในท่ีท่ีถูกตองตามกฎ 

 

20.2   การตัดสินในประเด็นของกฎ 

20.2a การตัดสินโดยผูตัดสิน 

ผูตัดสินมีช่ืออยางเปนทางการโดยคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินคำถามตามความเปนจริง และใช 

กฎ ผูตัดสินอาจขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการกอนทำการตัดสิน 
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ผูเลนตองทำตามการตัดสินของผูตัดสินตอความเปนจริงหรือวิธีการใชกฎน้ัน 

ผูเลนไมมีสิทธิ์อุทธรณการตัดสินของผูตัดสินตอคณะกรรมการ แตหลังจากไดทำการตัดสิน     

ผูตัดสินอาจ: 

• ขอความเห็นท่ีสองจากผูตัดสินอ่ืน หรือ 

• อางอิงการตัดสินใดไปยังคณะกรรมการเพ่ือการทบทวน  

แตไมจำเปนตองทำเชนน้ันก็ได 

การตัดสินของผูตัดสินถือเปนที่สิ้นสุด ดังนั้นถาผูตัดสินยินยอมใหผูเลนละเมิดกฎดวยความ

ผิดพลาด ผูเลนจะไมมีโทษปรับ แตเมื่อการตัดสินผิดโดยผูตัดสินหรือคณะกรรมการ จะไดรับ

การแกไขใหถูกตอง ดูกฎขอ 20.2d 

20.2b การตัดสินโดยคณะกรรมการ 

เมื่อไมมผีูตัดสินใหการตัดสิน หรือเมื่อผูตัดสินอางการตัดสินไปยังคณะกรรมการ: 

• คณะกรรมการจะใหการตัดสิน และ 

• การตัดสินของคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด 

ถาคณะกรรมการไมสามารถตัดสินได ก็อาจนำเรื่องนี้สงไปใหคณะกรรมการกฎกอลฟของ อาร 

แอนด เอ ซึ่งการตัดสินถือเปนท่ีสิ้นสุด 

20.2c การใชมาตรฐาน "ตาเปลา" เมื่อใชหลักฐานวิดีโอ 

เมื่อคณะกรรมการกำลังตัดสินใจกับคำถามตอความจริงเพ่ือทำการตัดสิน การใชหลักฐานวิดีโอ

มีขอจำกัดโดยมาตรฐาน "ตาเปลา": 

• ถาความจริงที ่ปรากฏบนวิดีโอไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาอยางสมเหตุผล จะตัด

หลักฐานวิดีโอน้ันออก แมแสดงวามีการละเมิดกฎ 

• แตแมวาวิดีโอหลักฐานจะถูกตัดออกตามมาตรฐาน "ตาเปลา" ยังคงพบการละเมิดกฎนั้นอยู 

ถาผู เลนรูความจริงท่ีเกิดขึ้นจากการละเมิด  (เชน ผูเลนรูสึกวาไมกอลฟสัมผัสทรายใน

บังเกอร แมวาไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลาก็ตาม) 

20.2d การตัดสินผิด และความผิดพลาดจากการบริหารจัดการ 

(1) การตัดสินผิด การตัดสินผิดเกิดข้ึนเมื่อผูตัดสิน หรือคณะกรรมการไดพยายามใชกฎแลวแต

ทำผิดพลาด ตัวอยางการตัดสินผิด รวมถึง:  
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• การใชการปรับโทษผิด หรือไมไดใชการปรับโทษ 

• การใชกฎท่ีนำมาใชไมได หรือไมมีกฎอยู และ 

• การแปลความหมายของกฎผิด และการใชกฎอยางไมถูกตอง  

ถาพบการตัดสินผิดโดยผูตัดสิน หรือคณะกรรมการในภายหลัง ถาเปนไปได การตัดสินจะ

ไดรับการแกไขใหถูกตองตามกฎ ถาสายเกินกวาท่ีทำเชนน้ันได ใหการตัดสินผิดยืนตามน้ัน 

ถาผูเลนทำการละเมิดกฎ เนื่องจากความเขาใจผิดที่สมเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นจากความไม

เขาใจตอคำแนะนำของผูตัดสิน หรือของคณะกรรมการในระหวางรอบ หรือในขณะการเลน

หยุดลงตามกฎขอ 5.7a (เชน การหยิบลูกในการเลนขึ้นเมื่อกฎไมอนุญาต) ไมมีการปรับ

โทษ และถือวาคำแนะนำน้ันเหมือนกับการตัดสินผิด 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 6C (สิ่งท่ีคณะกรรมการควรทำเมื่อมีการตัดสินผิด) 

(2) ความผิดพลาดจากการบริหารจัดการ ความผิดพลาดจากการบริหารจัดการเปนข้ันตอนท่ี

ผิดพลาดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการแขงขัน และไมจำกัดระยะเวลาสำหรับการแกไข

ความผิดน้ันใหถูกตอง แมแตหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลง หรือไดปดการแขงขันในสโตรค

เพลยลงไปแลว ความผิดพลาดทางการบริหารจัดการแตกตางจากการตัดสินผิด ตัวอยาง

ของการบริหารจัดการผิดพลาดรวมถึง: 

• การคำนวณผลการเสมอกันผิดพลาดในสโตรคเพลย 

• การคำนวณผลของแฮนดิแคปผิดพลาดใหแกผูเลนผิดคนใหชนะการแขงขัน และ 

• การมอบรางวัลใหแกผูเลนผิดคนหลังจากไมไดติดประกาศสกอรของผูชนะ 

ในสถานการณเหลาน้ี ความผิดพลาดควรไดรับการแกไขใหถูกตอง และผลการแขงขันควร

ไดรับการแกไขตามน้ัน  

20.2e ตัดสิทธิ์การแขงขันผูเลนหลังผลจากแมทช หรือหลังการแขงขันสิ้นสุดลง 

(1) แมทชเพลย ไมจำกัดเวลาในการตัดสิทธิ์ผูเลนตามกฎขอ 1.2 (การประพฤติผิดรายแรง 

หรือกฎขอ 1.3b(1) (จงใจไมใชการปรับโทษ หรือสมยอมกับผูเลนอื่นเพื่อละเลยกฎขอใด

หรือละเลยการปรับโทษท่ีพวกเขารู) 

อาจทำเชนน้ีไดแมหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลงแลว (ดูกฎ 3.2a(5)) 

สำหรับเมื่อคณะกรรมการจะใหการตัดสินเมื่อมีการขอหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลงแลว 

ดูกฎขอ 20.1b(3) 
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(2) สโตรคเพลย ตามปกติตองไมเพิ่มหรือแกไขการปรับโทษหลังจากการแขงขันสโตรคเพลย

ปดลงแลว ไดแก: 

• เมื่อผลเปนท่ีสิ้นสุดตามแนวทางท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการ หรือ  

• ในรอบคัดเลือกในสโตรคเพลยเพื่อแขงขันตอในแมทชเพลย เมื่อผูเลนไดทีออฟเพื่อเริ่ม

แมทชแรกของเขาแลว 

แตผูเลนตองมีโทษตัดสิทธิ์ แมวาปดการแขงขันแลว ถาเขา: 

• สงคืนสกอรท่ีทำไดของหลุมใดต่ำกวาความจริง ยกเวนผูเลนนั้นไมถูกตัดสิทธ์ิ ถามี

เหตุผลสำหรับสกอรต่ำกวาท่ีไมนับรวมหนึ่งสโตรคปรับโทษหรือมากกวาโดยเขาไมรู 

กอนการแขงขันปดลง (ดูกฎขอ 3.3b(3)) 

• รูกอนการแขงขันปดลงวาเขาไดละเมิดกฎอ่ืนใดท่ีมีโทษตัดสิทธ์ิ หรือ 

• ตกลงกับผูเลนอ่ืนเพ่ือละเลยการใชกฎใดหรือการปรับโทษท่ีพวกเขารู (ดูกฎขอ 1.3b(1)) 

คณะกรรมการอาจตัดสิทธ์ิผูเลนตามกฎขอ 1.2 (การประพฤติผิดรายแรง) หลังจากการ

แขงขันไดปดลง 

20.2f ผูเลนท่ีไมมีคุณสมบัติ 

ไมจำกัดเวลาสำหรับการแกไขผลการแขงขันใหถูกตอง เมื่อไปพบวาผูเลนท่ีไดทำการแขงขันไมมี

คุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดการแขงขัน แมวาหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลง หรือหลังจาก

ปดการแขงขันสโตรคเพลยไปแลว 

ในสถานการณเหลาน้ี ถือวาผูเลนไมไดเขาทำการแขงขัน ตรงกันขามกับถูกตัดสิทธ์ิ และแกไข

ผลใหเปนไปตามน้ัน 

 

20.3   สถานการณท่ีกฎไมครอบคลุม 

สถานการณใดท่ีไมครอบคลุมโดยกฎควรไดรับการตัดสินโดยคณะกรรมการดวยการ: 

• พิจารณาสถานการณท้ังหมด และ 

• จัดการกับสถานการณนั้นตามแนวทางที่สมเหตุผล เปนธรรม และสอดคลองในแนวทาง

เดียวกับสถานการณท่ีเคยทำตามกฎน้ัน 



 

การเลนรปูแบบอืน่ 

กฎขอ 21 - 24 
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21.1   สเตเบ้ิลฟอรด 

21.1a ภาพรวมของสเตเบ้ิลฟอรด 

สเตเบ้ิลฟอรดเปนรูปแบบของสโตรคเพลยท่ี:  

• สกอรของผูเลนหรือของฝายสำหรับหลุมใด ขึ้นอยูกับคะแนนที่ไดรับโดยการเปรียบเทียบ

จำนวนสโตรค (รวมถึงสโตรคที่ทำไดและสโตรคปรับโทษ) ของผูเลนหรือฝายในหลุมกับ

สกอรคงท่ีสำหรับหลุมท่ีคณะกรรมการกำหนด และ 

• ผูเลนหรือฝายท่ีจบรอบท้ังหมดดวยคะแนนมากท่ีสุดเปนผูชนะในการแขงขัน 

ใชกฎสำหรับสโตรคเพลยตามกฎขอ 1-20 โดยปรับเปลี่ยนตามกฎเฉพาะเหลาน้ี กฎขอ 21.1 

เขียนไวสำหรับ:  

• การแขงขันสแครช แตสามารถปรับเปลี่ยนเปนการแขงขันใชแฮนดิแคป และ 

• การเลนประเภทบุคคล แตสามารถปรับเปลี่ยนเปนการแขงขันที่เกี่ยวของกับพารทเนอรท่ี

ปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 22 (โฟรซัมส) และกฎขอ 23 (โฟรบอล) และการแขงขันประเภททีม

ปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 24  

 

รูปแบบอื่นของประเภทบุคคลในสโตรคเพลย 

และในแมทชเพลย 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 21 ครอบคลุมสี่รูปแบบอื่นของในการเลนประเภทบุคคล รวมถึงสามรูปแบบของ 

สโตรคเพลยที่การคิดสกอรแตกตางจากสโตรคเพลยปกติ: สเตเบิ้ลฟอรด (คิดสกอรเปน

คะแนนที่ทำไดในแตละหลุม) สกอรสูงสุด (สกอรสำหรับแตละหลุมกำหนดไวสูงสุด) และ 

พาร/โบกี ้(คิดสกอรแบบแมทชเพลยเทียบหลุมตอหลุม) 

 

กฎขอ 

21 
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21.1b การคิดสกอรในสเตเบ้ิลฟอรด 

(1) วิธีคิดคะแนนที่ไดรับ คะแนนที่ไดรับของผูเลนแตละหลุมโดยการเปรียบเทียบสกอรของ   

ผูเลนกับเปาหมายของสกอรคงที่ของหลุมนั้นคือพาร เวนแตคณะกรรมการกำหนดสกอร

คงท่ีใหตางไป: 

ผูเลนท่ีไมเลนจบหลุมตามกฎไมวาดวยเหตุผลใด ไดรับศูนยคะแนนสำหรับหลุมน้ัน 

เพื่อชวยชวงเวลาการเลน สงเสริมใหผูเลนสมควรหยุดการเลนหลุมใดเมื่อสกอรของเขาจะมี

ผลไดศูนยคะแนน  

หลุมเสร็จสิ้นเมื่อผูเลนจบหลุม หรือเลือกไมทำเชนนั้น หรือเมื่อสกอรของเขาจะมีผลไดศูนย

คะแนน 

(2) บันทึกสกอรสำหรับแตละหลุม เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎขอ 3.3 b สำหรบัการ

บันทึกสกอรหลุมในสกอรการด:  

• ถาหลุมเสร็จสิ้นดวยการจบหลุม:  

» เมื่อสกอรจะมีผลไดคะแนน สกอรการดน้ันตองแสดงสกอรจริง 

» เมื่อสกอรมีผลไดศูนยคะแนน สกอรการดตองแสดงไมวาไมมีสกอร หรือสกอรใดท่ีมี

หลุมท่ีเลน คะแนน 

มากกวาหน่ึงสูงกวาสกอรคงท่ี หรือไมสงสกอร 0 

หน่ึงสูงกวาสกอรคงท่ี 1 

สกอรคงท่ี 2 

หน่ึงต่ำกวาสกอรคงท่ี 3 

สองต่ำกวาสกอรคงท่ี 4 

สามตำ่กวาสกอรคงท่ี 5 

สี่ต่ำกวาสกอรคงท่ี 6 
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ผลไดศูนยคะแนน 

• ถาหลุมเสร็จสิ้นโดยไมจบหลมุ ถาผูเลนไมจบหลุมตามกฎ สกอรการดตองแสดงไมวาไม

มีสกอร หรือสกอรใดท่ีมีผลไดศูนยคะแนน 

คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการคำนวณคะแนนที่ผูเลนไดรับในแตละหลุม และใน

การแขงขันที่ใชแฮนดิแคป ใชแฮนดิแคปสโตรคกับสกอรที่บันทึกสำหรับแตละหลุมกอน

การคำนวณจำนวนคะแนน 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการหมวด 5A(5) (ขอกำหนดการแขงขันอาจสงเสริม แตตองไม

กำหนดใหผูเลนใสคะแนนท่ีไดสำหรับแตละหลุมบนสกอรการด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1c การปรับโทษในสเตเบ้ิลฟอรด 

ทุกการปรับโทษในสโตรคเพลยท่ีใชกับสเตเบิ้ลฟอรด ยกเวนไมตดัสทิธิ์ผูเลนที่ละเมิดกฎหาขอ

ตอไปน้ี แตไดศูนยคะแนนสำหรับหลุมท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน: 

• ไมจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนจากนอกพ้ืนท่ีตั้งทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎขอ 6.1b 

(2))  

  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ 

ผูเลน 

ผูเลนและ  
มารคเกอร 

 

แผนภาพ 21.1b: การสกอรในสเตเบ้ิลฟอรดแบบสแครช 
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• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c)  

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนจากที่ผิดเมื่อมีการละเมิดรายแรง (ดูกฎขอ 

14.7b) หรือ 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการทำสโตรคผิดลำดับ (ดูกฎขอ 22.3) 

ถาผูเลนละเมิดกฎขออ่ืนใดท่ีมีการปรับโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 

หลังจากใชการปรับโทษสโตรคใด สกอรของผูเลนในสเตเบ้ิลฟอรดสำหรับหลุมใดไมต่ำกวาศูนย

คะแนน 

21.1d ขอยกเวนของกฎขอ 11.2 ในสเตเบ้ิลฟอรด 

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี:  

ถาลูกอยูในการเคลื่อนที่ของผูเลนตองลงหลุมเพื่อไดหนึ่งคะแนนสำหรับหลุมนั้น ถามีบุคคลใด

จงใจทำลูกน้ันใหเฉไปหรือหยุดลง ในขณะไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลูกน้ันจะลงหลุม ผูน้ันไม

มีการปรับโทษ และผูเลนไดศูนยคะแนนสำหรับหลุมน้ัน 

21.1e เมื่อจบรอบในสเตเบ้ิลฟอรด  

รอบของผูเลนจบลงเมื่อผูเลน:  

• จบหลุมสุดทายของเขา (รวมถึงการแกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ 6.1 หรือ 

14.7b) หรือ 

• เลือกไมจบหลุมในหลุมสุดทาย หรือไมสามารถไดคะแนนมากกวาศูนยในหลุมน้ันแลว 

 

21.2   สกอรสูงสุด 

21.2a ภาพรวมของสกอรสูงสุด 

สกอรสูงสุดเปนรูปแบบสโตรคเพลยท่ีสกอรของผูเลน หรือของฝายสำหรับหลุมท่ีกำหนดจำนวน  

สโตรคสูงสุดตามท่ีคณะกรรมการกำหนด เชน สองเทาของพาร จำนวนคงท่ี หรือจำนวนสุทธิ

เปนดับเบ้ิลโบก้ี 

ใชกฎขอ 1 – 20 ในสโตรคเพลย โดยปรับเปลี่ยนเฉพาะกฎเหลาน้ี กฎขอ 21.2 เขียนไวสำหรับ:  

• การแขงขันสแครช แตไดปรับเปลี่ยนเปนการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคปเชนกัน และ 

• การเลนประเภทบุคคล แตสามารถปรับมาใชสำหรับการแขงขนัที่เกี่ยวของกับพารทเนอรท่ี
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ปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 22 (โฟรซัมส) และกฎขอ 23 (โฟรบอล) และการแขงขันประเภททีม

ท่ีปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 24  

21.2b การคิดสกอรในสกอรสูงสุด  

(1)  สกอรของผูเลนในหลุม สกอรของผูเลนสำหรับหลุมขึ้นอยูกับจำนวนสโตรคของผูเลน 

(รวมถึงสโตรคท่ีทำและสโตรคปรับโทษ) ยกเวนวาผูเลนจะไดรับเพียงสกอรสูงสุดเทาน้ัน 

ถึงแมวาสกอรจริงเกินจำนวนสูงสุด  

ผูเลนท่ีไมจบหลุมตามกฎ ไมวาดวยเหตุผลใดไดรับสกอรสูงสุดสำหรับหลุมน้ัน 

เพ่ือชวยชวงเวลาการเลน สงเสริมใหผูเลนสมควรหยุดการเลนในหลุมใดเมื่อสกอรของพวก

เขาถึงสกอรสูงสุดแลว 

หลุมนั้นเสร็จสิ้นเมื่อผูเลนจบหลุม  ถาไมเลือกทำเชนนั้น หรือเมื่อสกอรของเขาถึงสกอร

สูงสุดแลว 

(2)  บันทึกสกอรสำหรับแตละหลุม เพื่อใหเปนไปตามความตองการของกฎขอ 3.3b สำหรับ

การบันทึกสกอรของหลุมในสกอรการด:  

• ถาหลุมเสร็จสิ้นโดยจบหลุม:  

» เมื่อสกอรต่ำกวากำหนดสูงสุด สกอรการดน้ันตองแสดงสกอรจริง 

» เมื่อสกอรเทาหรือมากกวากำหนดสูงสุด สกอรการดตองแสดงไมวาไมมีสกอร หรือ

สกอรเทากับ หรือสกอรสูงกวาสูงสุด 

• ถาหลุมเสร็จสิ้นโดยไมจบหลุม ถาผูเลนไมจบหลุมตามกฎ สกอรการดตองแสดงไมวาไม

มีสกอร หรือสกอรเทากับ หรือสกอรสูงกวากำหนดสูงสุด 

คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการปรับสกอรของผูเลนเปนสกอรสูงสุดในหลุมใดท่ี

สกอรการดไมแสดงสกอร หรือสกอรเทากับ หรือสกอรสูงกวาสูงสุด และในการแขงขันท่ี

ใชแฮนดิแคปสำหรับการใชแฮนดิแคปสโตรค 

21.2c การปรับโทษในสกอรสูงสุด 

ทุกการปรับโทษที่ใชในสโตรคเพลยใชในสกอรสูงสุด  ยกเวนไมตัดสิทธ์ิผูเลนท่ีละเมิดกฎใดใน

หาขอน้ี  แตไดสกอรสูงสุดสำหรับหลุมท่ีการละเมิดเกิดข้ึน: 

• ไมจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนจากนอกพ้ืนท่ีตั้งทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎขอ 6.1b 
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(2))  

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c) หรือ 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนจากที่ผิดเมื่อมีการละเมิดรายแรง (ดูกฎขอ 

14.7b) หรือ 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการทำสโตรคผิดลำดับ (ดูกฎขอ 22.3) 

ถาผูเลนละเมิดกฎขออ่ืนใดท่ีมีการปรับโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 

หลังจากใชสโตรคปรับโทษใด สกอรของผูเลนสำหรับหลุมใดตองไมเกินสกอรสูงสุดตามท่ี

คณะกรรมการกำหนด 

21.2d ขอยกเวนกฎขอ 11.2 ในสกอรสูงสุด 

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี:  

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพื่อทำสกอรต่ำกวาสกอรสูงสุดอยูหนึ่งสำหรับ

หลุมนั้น และบุคคลใดจงใจทำใหเฉไปหรือหยุดลูกนั้น ในขณะไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลที่ลูก

น้ันลงหลุมได ไมมกีารปรับโทษแกบุคคลน้ัน และผูเลนไดสกอรสูงสุดสำหรับหลุมน้ัน 

21.2e เมื่อจบรอบในสกอรสูงสดุ 

รอบของผูเลนจบลงเมื่อผูเลน:  

• จบหลุมสุดทายของเขา (รวมถึงการแกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ 6.1 หรือ 

14.7b) หรือ 

• เลือกไมจบหลุมในหลุมสุดทาย หรือไดสกอรสูงสุดแลวในหลุมน้ัน  

 

21.3   พาร/โบกี ้

21.3a ภาพรวมของพาร/โบกี ้

พาร/โบก้ีเปนรูปแบบของสโตรคเพลยท่ีใชการคิดสกอรเหมือนในแมทชเพลย:  

• ผูเลนหรือฝายชนะหรือแพหลุมโดยหลุมน้ันเสร็จสิ้นดวยสโตรคนอยกวา หรือสโตรคมากกวา

เปาหมายของสกอรคงท่ีสำหรับหลุมน้ันตามท่ีคณะกรรมการกำหนด และ 

• ผูเลนหรือฝายชนะการแขงขันดวยจำนวนรวมสูงสุดของหลุมที่ชนะเมื่อเทียบกับหลุมที่แพ 

(น่ันคือการรวมจำนวนหลุมท่ีชนะและหักดวยจำนวนหลุมท่ีแพ) 
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ใชกฎสำหรับสโตรคเพลยตามกฎขอ 1-20 โดยปรับเปลี่ยนตามกฎเฉพาะเหลาน้ี กฎขอ 21.3 

เขียนไวสำหรับ:  

• การแขงขันสแครช แตสามารถปรับเปนการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคปไดเชนกัน และ 

• เลนประเภทบุคคล แตสามารถปรับสำหรับการแขงขันที ่เกี ่ยวของกับพารทเนอร ท่ี

ปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 22 (โฟรซัมส ) และกฎขอ 23 (โฟรบอล) และการแขงขันประเภททีม

ท่ีปรับเปลี่ยนโดยกฎขอ 24  

21.3b การคิดสกอรในพาร/โบกี ้

(1) ชนะหลุมหรือแพหลุมอยางไร การคิดสกอรเหมือนในแมทชเพลยดวยชนะหลุมหรือแพ

หลุมโดยเทียบจำนวนสโตรคของผู เลน (รวมทั ้งสโตรคที ่ทำและสโตรคปรับโทษ) กับ

เปาหมายของสกอรคงท่ี (โดยท่ัวไป พารหรือโบก้ี) ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด:  

• ถาสกอรของผูเลนต่ำกวาสกอรคงท่ี ผูเลนชนะหลุมน้ัน 

• ถาสกอรของผูเลนเทากับสกอรคงท่ี เสมอหลุมน้ัน (รูจักกันวาเสมอ)  

• ถาสกอรของผูเลนสูงกวาสกอรคงท่ี หรือไมสงสกอร ผูเลนแพหลุมน้ัน 

ผูเลนท่ีไมจบหลุมตามกฎไมวาดวยเหตุผลใด แพหลุมน้ัน 

เพื่อชวยชวงเวลาการเลน ผูเลนสมควรที่จะหยุดการเลนหลุมเมื่อสกอรของพวกเขาเกิน

สกอรคงท่ีแลว (พวกเขาแพหลุมน้ันแลว) 

หลุมนั้นเสร็จสิ้นเมื่อผูเลนจบหลุม  หรือเลือกไมทำเชนนั้น หรือเมื่อสกอรของเขาเกนิสกอร

คงท่ีแลว 

(2) สกอรท่ีใสสำหรับแตละหลุม เพ่ือเปนไปตามขอกำหนดของกฎขอ 3.3b สำหรับการบันทึก

สกอรของหลุมในสกอรการด:  

• ถาหลุมเสร็จสิ้นโดยจบหลุม:  

» เมื่อสกอรมีผลชนะหลุมหรือเสมอหลุม สกอรการดน้ันตองแสดงสกอรจริง  

» เมื่อสกอรมีผลแพหลุม สกอรการดตองแสดงไมวาไมมีสกอร หรือสกอรใดท่ีมีผลแพ

หลุม 

• ถาหลุมเสร็จสิ้นโดยไมจบหลุม ถาผูเลนไมจบหลุมตามกฎ สกอรการดตองแสดงไมวาไม

มีสกอร หรือสกอรใดท่ีมีผลแพหลุม 

คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบสำหรับตัดสินวาผูเลนชนะ แพ หรือเสมอในแตละหลุมใน
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การแขงขันที่ใชแฮนดิแคปสำหรับการใชแฮนดิแคปสโตรคกับสกอรที่บันทึกสำหรับแตละ

หลุมกอนตัดสินผลของหลุมน้ัน 

ขอยกเวน - ไมมีการปรับโทษถาไมมีผลกระทบตอผลของหลุม: ถาผูเลนสงสกอรการด

ดวยสกอรของหลุมใดต่ำกวาสกอรจริง แตไมสงผลกระทบไมวาชนะ แพ หรือเสมอหลุม ไม

มีการปรับโทษตามกฎขอ 3.3b 

ดูขั ้นตอนคณะกรรมการหมวด 5A(5) (ขอกำหนดการแขงขันอาจสงเสริม แตตองไม

กำหนดใหผูเลนใสผลท่ีไดสำหรับแตละหลุมลงในสกอรการด) 

21.3c การปรับโทษในพาร/โบกี ้

ทุกการปรับโทษท่ีใชในสโตรคเพลยนำมาใชกับพาร/โบก้ี  ยกเวนไมตัดสิทธ์ิผูเลนท่ีละเมิดกฎใด

ในหาขอน้ี แตแพหลุมนั้นสำหรับหลุมท่ีการละเมิดเกิดข้ึน: 

• ไมจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนจากนอกพ้ืนท่ีตั้งทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎขอ 6.1b 

(2))  

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c)  

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการเลนจากที่ผิดเมื่อมีการละเมิดรายแรง (ดูกฎขอ 

14.7b) หรือ 

• ไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองในการทำสโตรคผิดลำดับ (ดูกฎขอ 22.3) 

ถาผูเลนละเมิดกฎขออ่ืนใดท่ีมีการปรับโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์ 

หลังจากใชสโตรคปรับโทษใด ผูเลนทำไดไมแยไปกวาแพในหลุมน้ัน 

21.3d ขอยกเวนกฎขอ 11.2 ในพาร/โบกี ้

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี:  

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพื่อเสมอหลุมนั้น และบุคคลใดจงใจทำใหเฉไป

หรือหยุดลูกน้ัน ในขณะท่ีไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลูกน้ันลงหลุม ไมมกีารปรับโทษแกบุคคล

น้ัน และผูเลนแพหลุมน้ัน 

21.3e เมื่อจบรอบในพาร/โบกี ้

รอบของผูเลนจบลงเมื่อผูเลน:  
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• จบหลุมสุดทายของเขา (รวมถึงการแกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ 6.1 หรือ 

14.7b) หรือ 

• เลือกไมจบหลุมในหลุมสุดทาย หรือแพหลุมน้ันแลว 

  

21.4   ธรีบอล แมทชเพลย 

21.4a ภาพรวมของ ธรีบอลแมทชเพลย 

ธรีบอลแมทชเพลย เปนรูปแบบของแมทชเพลยท่ี:  

• ผูเลนสามคน แตละคนเลนแมทชประเภทบุคคลกับผูเลนอีกสองในเวลาเดียวกัน และ 

• ผูเลนแตละคนเลนใชหน่ึงลูกในท้ังสองแมทชของเขา 

ใชกฎสำหรับแมทชเพลยตามกฎขอ 1-20 ใชกับท้ังสามแมทชประเภทบุคคล ยกเวนวาจะใชกฎ

โดยเฉพาะในสองสถานการณท่ีใชกฎในหน่ึงแมทชอาจขัดแยงกับใชในอีกแมทชหน่ึง 

21.4b เลนผิดลำดับ 

ถาผูเลนเลนผิดลำดับในแมทชใด คูแขงที่ควรไดเลนกอนอาจใหยกเลิกสโตรคนั้นตามกฎขอ 

6.4a (2): 

ถาผูเลนเลนผิดลำดับทั้งในทั้งสองแมทช คูแขงแตละคนอาจเลือกวาจะใหยกเลิกสโตรคน้ัน

ในแมทชของเขากับผูเลนน้ัน  

ถายกเลิกสโตรคของผูเลนเพียงหน่ึงแมทช:  

• ผูเลนยังคงตองเลนกับลูกเดิมในอีกแมทชหน่ึง  

• ซึ่งหมายความวาผูเลนตองใหหลุมเสร็จสิ้นโดยการเลนลูกแยกกันในแตละแมทช 

21.4c คูแขงคนหนึ่งหยิบหรือเคลื่อนยายลูกหรือท่ีมารคลูก 

ถาคูแขงคนหน่ึงมีหนึ่งสโตรคปรับโทษสำหรับหยิบลูกหรือท่ีมารคลูกของผูเลน หรือเปนสาเหตุ

ทำลูกหรือท่ีมารคลูกเคลื่อนท่ีตามกฎขอ 9.5b หรือ 9.7b การปรับโทษน้ันใชเฉพาะในแมทชกับ

ผูเลนน้ัน  

ไมมีการปรับโทษตอคูแขงในแมทชของเขากับผูเลนอ่ืน  
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21.5   การเลนกอลฟในรูปแบบอ่ืน 

แมวาการเลนบางรูปแบบเฉพาะท่ีครอบคลุมโดยกฎขอ 3, 21, 22 และ 23 กีฬากอลฟยังเลนใน

หลายรูปแบบอ่ืน เชน สแกรมเบ้ิล และกรีนซั่มส 

กฎสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือควบคุมการเลนในรูปแบบเหลาน้ี และการเลนรูปแบบอ่ืน  

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 9 (แนะนำวิธีจัดทำกฎสำหรับรูปแบบท่ัวไปในการเลนรูปแบบ

อ่ืน) 
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22.1   ภาพรวมของโฟรซัมส  

โฟรซัมส  (รูจักกันวาสลับกันตี) คือรูปแบบการเลนท่ีเก่ียวของกับพารทเนอร (ไมวาแมทชเพลย

หรือ สโตรคเพลย) ซึ่งพารทเนอรสองคนแขงขันเปนฝายโดยเลนลูกเดียวสลับลำดับการเลนใน

แตละหลุม 

กฎขอ 1-20 ใชกับรูปแบบการเลนน้ี (ใชกับฝายที่เลนลูกเดียวเชนเดียวกับการเลนเปนบุคคล) 

โดยปรับเปลี่ยนตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 

ความแตกตางของเรื่องนี้คือรูปแบบของแมทชเพลยรูจักกันวา ธรีซัมส ซึ่งผูเลนคนเดียวแขงขัน

กับฝายของสองพารทเนอรท่ีเลนสลับกันตีตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 
 

22.2   พารทเนอรใดอาจทำหนาท่ีใหฝาย 

เน่ืองจากพารทเนอรท้ังคูรวมแขงขันเปนหน่ึงฝายในการเลนลูกเดียว: 

• พารทเนอรคนใดอาจกระทำการใดสำหรับฝายที่อนุญาตใหทำไดกอนทำสโตรค เชน มารค

จุดของลูก และหยิบข้ึน นำกลับมาวาง ดรอป และวางลูกน้ัน ไมวาจะเปนลำดับการเลนของ

พารทเนอรคนไหนท่ีจะเลนตอไปสำหรับฝาย 

• พารทเนอรและแคดดี้ของเขาอาจชวยพารทเนอรอ่ืนในลักษณะท่ีอนุญาตใหแคดดี้ของพารท

โฟรซัมส  (รูจักกันวาสลับกันตี) 

 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 22 ครอบคลุมโฟรซัมส (เลนทั้งในแมทชเพลย หรือสโตรคเพลย) ซึ่งพารทเนอร

สองคนแขงขันรวมกันเปนฝายโดยสลับกันในการทำสโตรคกับลูกเดียว กฎสำหรับ

รูปแบบของการเลนนี้เปนพื้นฐานเชนเดียวกับการเลนประเภทบุคคล ยกเวนขอกำหนด

ใหพารทเนอรนั้นสลับกันทีออฟในการเร่ิมหลุม และเลนจบแตละหลุมดวยการสลับกันตี 

กฎขอ 

22 
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เนอรอื่นชวยได (เชน ใหและไดรับการขอคำปรึกษา และกระทำการอื่นที่ไดรับอนุญาตตาม

กฎขอ 10) แตตองไมใหความชวยเหลือใดท่ีแคดดี้ของพารทเนอรอื่นไมไดรับอนุญาตใหทำ

ตามกฎ 

• ไมวาพารทเนอรหรือแคดดี้กระทำการใดหรือละเมิดกฎ ผลเกิดกับฝาย 

ในสโตรคเพลย พารทเนอรเพียงหนึ่งคนเทานั้นจำเปนตองรับรองสกอรหลุมของฝายในสกอร

การด (ดูกฎขอ 3.3b)  

 

22.3   ฝายตองสลับกันในการทำสโตรค 

ในแตละหลุม พารทเนอรตองทำแตละสโตรคสำหรับฝายในลำดับท่ีสลับกัน: 

• พารทเนอรตองสลับลำดับกันเลนเปนคนแรกจากพ้ืนท่ีตั้งทีของแตละหลุม 

• หลังจากสโตรคแรกของฝายจากพื้นที่ตั้งทีของหลุม พารทเนอรตองสลับกันสโตรคสำหรับ

สวนท่ีเหลือของหลุม 

• ถายกเลิกสโตรค เลนใหม หรืออีกอยางหน่ึงไมนับสโตรคตามกฎใด (ยกเวนเมื่อทำสโตรคผิด

ลำดับท่ีละเมิดกฎน้ี) พารทเนอรคนเดียวกันท่ีทำสโตรคน้ัน ตองทำสโตรคตอไปสำหรับฝาย 

• ถาฝายตัดสินใจเลนโพรวิชั่นนัลบอล พารทเนอรท่ีมีลำดับการเลนสโตรคตอไปของฝายตอง

เปนคนเลน 

สโตรคปรับโทษใดสำหรับฝายไมมีผลกับลำดับการเลนสลับกันของพารทเนอร 

การปรับโทษสำหรับการทำสโตรคผิดลำดับละเมิดกฎขอ 22.3: โทษปรับท่ัวไป 

ในสโตรคเพลย ฝายตองแกไขความผิดพลาดใหถูกตอง: 

• พารทเนอรท่ีถูกตอง ตองทำสโตรคจากท่ีฝายทำสโตรคแรกผิดลำดับ (ดูกฎขอ 14.6) 

• สโตรคที่ทำผิดลำดับและสโตรคอื่นกอนแกไขความผิดพลาดนั้นใหถูกตอง  (รวมทั้งสโตรคท่ี

ทำไดและสโตรคปรับโทษใดจากการเลนลูกน้ันเทาน้ัน) ไมนับ 

• ถาฝายไมแกไขความผิดพลาดนั้นใหถูกตองกอนทำสโตรคเพื่อเริ่มตนหลุมอื่น หรือสำหรับ

หลุมสุดทายของรอบกอนสงสกอรการด ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธิ์ 
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22.4   การเร่ิมรอบ 

22.4a พารทเนอรท่ีเลนกอน 

ฝายอาจเลือกวาพารทเนอรคนใดที่จะเลนจากพื้นที่ตั้งทีแรกในการเริ่มรอบ นอกจากเงื่อนไข

ของการแขงขันระบุวาพารทเนอรคนใดตองเลนกอน 

เริ่มรอบของฝายเมื่อพารทเนอรน้ันทำสโตรคเพ่ือเริ่มหลุมแรกของฝาย 

22.4b เวลาเร่ิมและจุดเร่ิม 

ใชกฎขอ 5.3a แตกตางกันไปตามแตละพารทเนอรข้ึนอยูกับวาใครเปนผูเลนกอนสำหรับฝาย: 

• พารทเนอรท่ีจะเลนกอนตองพรอมเลนในเวลาเริ่มและท่ีจุดเริ่ม และตองเริ่มใน (และไมกอน) 

เวลาน้ัน 

• พารทเนอรท่ีจะเลนลำดับท่ีสองตองอยูในเวลาเริ่มท่ีจุดเริ่ม หรือในหลุมใกลกับท่ีคาดวาลูกท่ี

เลนจากพ้ืนท่ีตั้งทีจะไปหยุดอยู 

ถาไมมีพารทเนอรคนใดอยูในลักษณะน้ี ฝายน้ันละเมิดกฎขอ 5.3a 

 
22.5   พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกัน 

ปรับเปลี่ยนกฎขอ 4.1b(2) อนุญาตใหพารทเนอรใชไมกอลฟรวมกัน ตราบเทาท่ีจำนวนรวมของ

ไมกอลฟท่ีท้ังคูมีรวมกันไมเกิน 14 อัน 

 

22.6   การจำกัดของผูเลนยืนหลังพารทเนอรขณะทำสโตรค 

เพ่ิมขอจำกัดในกฎขอ 10.2b(4) ผูเลนตองไมยืนบนแนว หรือใกลกับแนวหลังลูกท่ีตอเน่ืองจาก

เสนทางเลนขณะท่ีพารทเนอรของเขากำลังทำสโตรคเพ่ือใหไดขอมลูสำหรับสโตรคตอไปของ

ฝาย 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 22.6: โทษปรับท่ัวไป 
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23.1   ภาพรวมของโฟรบอล 

โฟรบอลเปนรูปแบบของการเลน (ท้ังในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย) ท่ีเก่ียวของกับพารทเนอร

ท่ี:  

• พารทเนอรสองคนแขงรวมกันเปนฝาย โดยผูเลนแตละคนเลนลูกของเขาเอง และ 

• สกอรของฝายสำหรับหลุมคือสกอรท่ีต่ำกวาของสองพารทเนอรในหลุมน้ัน 

ใชกฎขอ 1-20 กับรูปแบบของการเลนน้ี โดยปรับเปลี่ยนตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 

ความแตกตางของเรื่องนี้คือรูปแบบของแมทชเพลย รูจักกันวาเบสทบอล ที่ผูเลนบุคคลเดียว

แขงขันกับฝายของสองหรือสามพารทเนอร และแตละพารทเนอรเลนลูกของเขาเองตามกฎท่ี

ปรับเปลี่ยนตามกฎเฉพาะเหลาน้ี (สำหรับเบสทบอลที่มีพารทเนอรสามคนในฝาย แตละการ

อางอิงถึงพารทเนอรอ่ืน หมายถึงพารทเนอรอีกสองคน) 

 
23.2   การคิดสกอรในโฟรบอล 

23.2a สกอรของฝายสำหรับหลุมในแมทชเพลยและในสโตรคเพลย 

• เมื่อพารทเนอรท้ังคู จบหลุมหรือไมเชนน้ันจบหลุมตามกฎ สกอรท่ีต่ำกวาเปนสกอรของฝาย

สำหรับหลุมน้ัน 

• เมื่อพารทเนอรเพียงคนเดียว จบหลุมหรือไมเชนนั้นจบหลุมตามกฎ สกอรของพารทเนอร

โฟรบอล 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 23 ครอบคลุมโฟรบอล (เลนทั้งในแมทชเพลยหรือในสโตรคเพลย) ที่พารทเนอร

สองคนแขงขันรวมกันเปนฝาย โดยแตละคนเลนคนละลูก สกอรของฝายสำหรับหลุมคือ

สกอรท่ีต่ำกวาของพารทเนอรในหลุมนั้น 

กฎขอ 

23 
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น้ันเปนสกอรของฝายสำหรับหลุมน้ัน พารทเนอรอ่ืนไมจำเปนตองจบหลุม  

• เมื่อไมมีพารทเนอร จบหลุมหรือไมเชนน้ันจบหลุมตามกฎ ฝายไมมีสกอรสำหรับหลุมน้ัน ซึ่ง

หมายถึง  

» ในแมทชเพลย ฝายน้ันแพหลุมนั้น เวนแตวาคูแขงไดยอมแพในหลุม หรือไมเชนน้ันแพ

หลุมน้ัน 

» ในสโตรคเพลย ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธิ์ เวนแตวาแกไขความผิดน้ันใหถูกตองในเวลาตาม

กฎขอ 3.3c 

23.2b สกอรการดของฝายในสโตรคเพลย 

(1) ความรับผิดชอบของฝาย ตองบันทึกกรอสสกอรของฝายสำหรับแตละหลุมในสกอรการด

เดียว 

สำหรับแตละหลุม:  

• ตองบันทึกกรอสสกอรอยางนอยของหน่ึงพารทเนอรในสกอรการด 

• ไมมกีารปรับโทษสำหรับการบันทึกสกอรมากกวาของหน่ึงพารทเนอรในสกอรการด 

• แตละสกอรที่บันทึกในสกอรการดจะตองระบุไวอยางชัดเจนวาเปนสกอรที่ทำไดโดย

ผูใด ถาไมไดทำดังน้ี ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธิ์ 

• ไมเพียงพอท่ีระบุสกอรวาเปนสกอรของฝายโดยท่ัวไป   

 เพียงหน่ึงพารทเนอรรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดของฝายตามกฎขอ 3.3b(2) 

(2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการตัดสินวานับ

สกอรใดสำหรับฝายในแตละหลุม รวมถึงการใชแฮนดิแคปในการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป:  

• ถาบันทึกเพียงสกอรเดียวสำหรับหลุม ใหนับสกอรน้ันสำหรับฝาย  

• ถาบันทึกสกอรของพารทเนอรท้ังคูสำหรับหลุม:  

» ถาสกอรตางกัน สกอรต่ำสุด (กรอสหรือเน็ท) ใหนับสกอรของหลุมนั้นเปนสกอร

สำหรับฝาย 

» ถาสกอรท้ังคูเทากัน คณะกรรมการอาจนับสกอรใดสกอรหน่ึง ถาพบวาสกอรท่ีใชไม

ถูกตองดวยเหตุผลใดก็ตามคณะกรรมการนับอีกสกอร 

ถาสกอรที่นับสำหรับฝายไมไดระบุไวอยางชัดเจนวาเปนสกอรของแตละพารทเนอรที่ทำ

ได หรือถาตัดสิทธ์ิพารทเนอรน้ันในการเลนหลุมน้ัน ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธิ์ 
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23.2c เมื่อกฎขอ 11.2 ไมใชกับโฟรบอล 

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี: 

เมื่อพารทเนอรของผูเลนไดจบหลุมน้ันแลว และลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพ่ือ

ลดสกอรของฝายสำหรับหลุมนั้นลงหนึ่งสโตรค ถาบุคคลใดจงใจทำใหเฉไปหรือหยุดลูกน้ัน 

ในขณะที่ไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุม บุคคลนั้นไมมีการปรับโทษ และไมนับลูก

ของผูเลนสำหรับฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.3   เมื่อเร่ิมรอบและจบรอบ เมื่อเลนจบหลุม  

23.3a เมื่อเร่ิมรอบ 

เริ่มรอบของฝายเมื่อหน่ึงในพารทเนอรทำสโตรคเพ่ือเริ่มหลุมแรกของเขา  

23.3b เมื่อจบรอบ 

รอบของฝายจบลง:  

• ในแมทชเพลย เมื่อ: 

» ฝายใดชนะแมทช (ดูกฎขอ 3.2a(3)) หรือ 

  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ 

ผูเลน 

ผูเลนและ  
มารคเกอร 

 

แผนภาพ 23.2b: การสกอรในโฟรบอลสโตรคเพลยแบบสแครช 
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» แมทชน้ันเสมอกันหลังจากหลุมสุดทาย เมื่อขอกำหนดการแขงขันระบุใหแมทชอาจจบลง

เสมอกัน (ดูกฎขอ 3.2a(4)) 

• ในสโตรคเพลย เมื่อฝายเลนจบหลุมสุดทาย ไมวาโดยพารทเนอรทั้งคูจบหลุม (รวมถึงการ

แกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ 6.1 หรือ 14.7b) หรือโดยหนึ่งพารทเนอรจบหลุม

ในหลุมสุดทาย และพารทเนอรอ่ืนเลือกไมทำเชนน้ัน  

23.3c เมื่อจบหลุม 

(1) แมทชเพลย ฝายไดจบหลุมเมื่อ: 

• พารทเนอรท้ังคูไดจบหลุม หรือไดรับการยอมใหสโตรคตอไป 

• พารทเนอรหนึ่งคนไดจบหลุม หรือไดรับการยอมใหสโตรคตอไปของเขา และพารท

เนอรอีกคนเลือกไมจบหลุม หรือมีสกอรท่ีไมสามารถนำมานับใหกับฝายแลว หรือ 

• ไดตัดสินผลของหลุม (เชน เมื่อสกอรของฝายอ่ืนสำหรับหลุมน้ันต่ำกวาฝายท่ีทำได) 

(2) สโตรคเพลย ฝายจบหลุมเมื่อพารทเนอรหนึ่งคนไดจบหลุม และพารทเนอรอื่นไมวาจบ

หลุม หรือเลือกไมทำเชนน้ัน หรือมีโทษตัดสิทธ์ิสำหรับหลุมน้ัน 

 

23.4   พารทเนอรหนึ่งคนหรือท้ังคูอาจเปนตัวแทนของฝาย 

ฝายอาจมพีารทเนอรคนเดียวเปนตัวแทนในรอบท้ังหมด หรือสวนใดของรอบ ไมจำเปนท่ีพารท

เนอรท้ังคูตองอยูในท่ีน้ัน หรือถาอยูก็ไมจำเปนท่ีท้ังคูตองเลนในแตละหลุม  

ถาพารทเนอรท่ีขาดไปและมาถึงเพ่ือเลน พารทเนอรน้ันอาจเริ่มเลนสำหรับฝายระหวางการเลน

สองหลุมเทาน้ัน ซึ่งหมายความวา: 

• แมทชเพลย - กอนผูเลนใดในแมทชเริ่มหลุม ถาพารทเนอรมาถึงหลังจากผูเลนใดในแมทช

ของทั้งสองฝายไดเริ่มเลนหลุมแลว ไมอนุญาตใหพารทเนอรนั้นเลนสำหรับฝายจนกวาหลุม

ตอไป  

• สโตรคเพลย - กอนพารทเนอรอื่นเริ่มหลุม ถาพารทเนอรมาถึงหลังจากพารทเนอรอื่นเริ่ม

เลนหลุม ไมอนุญาตใหพารทเนอรท่ีเพ่ิงมาถึงเลนสำหรับฝายจนกวาหลุมตอไป 

ไมอนุญาตใหพารทเนอรที่เพิ่งมาถึงเลนในหลุม แตอาจยังคงใหคำปรึกษาหรือชวยพารทเนอร

อ่ืนและกระทำการอ่ืนสำหรับพารทเนอรในหลุมน้ันได (ดูกฎขอ 23.5a และ 23.5b)  

การปรับโทษสำหรับการทำสโตรคเมื่อไมอนุญาตในหลุมเปนการละเมิดกฎขอ 23.4: โทษ
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ปรับท่ัวไป  

 

23.5   การกระทำของผูเลนท่ีมีผลตอการเลนของพารทเนอร 

23.5a อนุญาตใหผูเลนกระทำการใดกับลูกของพารทเนอรท่ีพารทเนอรอาจทำได 

ถึงแมวาผูเลนแตละคนในฝายตองเลนลูกของเขาเอง:  

• ผูเลนอาจกระทำการใดกับลูกของพารทเนอรที่อนุญาตใหพารทเนอรทำไดกอนทำสโตรค 

เชนมารคจุดของลูก และหยิบข้ึน กลับมาวาง ดรอป และวางลูกน้ัน 

• ผูเลนและแคดดี้ของผูเลนอาจชวยพารทเนอรในลักษณะที่อนุญาตใหแคดดี้ของพารทเนอร

ชวยได (เชน ใหและไดรับการขอคำปรึกษา และกระทำการอื่นที่ไดรับอนุญาตตามกฎขอ 

10) แตตองไมใหความชวยเหลือใดท่ีแคดดี้ของพารทเนอรไมไดรับอนุญาตใหทำตามกฎ  

ในสโตรคเพลย พารทเนอรตองไมตกลงกันปลอยลูกไวบนกรีนในตำแหนงเพื่อชวยคนใดหรือ   

ผูเลนอ่ืน (ดูกฎขอ 15.3a)  

23.5b พารทเนอรรับผิดชอบการกระทำของผูเลน 

ผูเลนกระทำใดท่ีไปเก่ียวของกับลูกหรืออุปกรณของพารทเนอร ถือเสมือนพารทเนอรทำ  

ถาการกระทำของผูเลนจะละเมิดกฎถาพารทเนอรทำ:  

• พารทเนอรละเมิดกฎน้ัน และไดรับการปรับโทษน้ัน (ดูกฎขอ 23.9a)  

• ตัวอยางเมื่อผูเลนละเมิดกฎโดย:  

» การปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคท่ีพารทเนอรจะทำ 

» เปนสาเหตุทำลูกของพารทเนอรเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญ หรือ 

» ไมมารคจุดของลูกของพารทเนอรกอนหยิบข้ึน  

นอกจากนี้ยังนำไปใชกับแคดดี้ของผูเลนกระทำการที่ไปเกี่ยวของกับลูกของพารทเนอรที่จะไป

ละเมิด ถาพารทเนอรหรือแคดดี้ของพารทเนอรทำ 

ถาการกระทำของผูเลนหรือแคดดี้ของผูเลนที่มีผลตอการเลนของทั้งลูกของผูเลนเองและลูก

ของพารทเนอร ดูกฎขอ 23.9a(2) เพ่ือหาวาเมื่อไหรพารทเนอรท้ังคูมีการปรับโทษ 
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23.6   ลำดับการเลนของฝาย 

พารทเนอรใดอาจเลนในลำดับท่ีฝายพิจารณาวาดีท่ีสุด  

หมายความวาเมื่อเปนลำดับการเลนของผูเลนตามกฎขอ 6.4a (แมทชเพลย) หรือ 6.4b (สโตรค

เพลย) ไมวาผูเลนหรือพารทเนอรของเขาอาจเลนในลำดับตอไป  

ขอยกเวน - การเลนตอในหลุมหลังจากการยอมใหสโตรคตอไปในแมทชเพลย:  

• ผูเลนตองไมเลนตอในหลุมหลังจากการยอมใหสโตรคตอไปของผูเลนแลว ถาไปชวยพารท

เนอรของเขา 

• ถาผูเลนทำดังกลาว สกอรของเขาใชนับสำหรับหลุมน้ันโดยไมมีการปรับโทษ แตไมนับสกอร

ของพารทเนอรสำหรับหลุมน้ันสำหรับฝาย 

 

23.7   พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกัน 

ปรับเปลี่ยนกฎขอ 4.1b (2) อนุญาตใหพารทเนอรใชไมกอลฟรวมกัน ตราบเทาที่จำนวนรวม

ของไมกอลฟท่ีท้ังคูมีรวมกันไมเกิน 14 อัน 

 
23.8   การจำกัดของผูเลนยืนหลังพารทเนอรขณะทำสโตรค 

เพ่ิมขอจำกัดในกฎขอ 10.2b(4) ผูเลนตองไมยืนบนแนว หรือใกลกับแนวหลังลูกท่ีตอเน่ืองจาก

เสนทางเลนขณะท่ีพารทเนอรของเขากำลังทำสโตรคเพ่ือใหไดขอมูลสำหรบัสโตรคตอไปของเขา 

(ของผูเลน) 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 23.8: โทษปรับท่ัวไป 

 
23.9 เมื่อพารทเนอรเพียงหนึ่งคน หรือพารทเนอรท้ังคูมีการปรับโทษ 

เมื่อผูเลนมีโทษปรับสำหรับการละเมิดกฎ อาจใชการปรับโทษกับผูเลนเพียงคนดียวหรือทั้งคู 

(ใชกับท้ังฝาย) ข้ึนอยูกับการปรับโทษน้ันและรูปแบบการเลน: 

23.9a การปรับโทษนอกเหนือจากการตัดสิทธิ์ 

(1) การปรับโทษโดยปกติใชกับผูเลนเทานั้น ไมใชกับพารทเนอร เมื่อผูเลนมีการปรับโทษ

นอกเหนือจากการตัดสิทธ์ิ การปรับโทษน้ันโดยปกติใชกับผูเลนเทาน้ัน และไมใชกับพารท

เนอรของเขา ยกเวนในสถานการณท่ีครอบคลุมโดย (2)  
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• เพ่ิมสโตรคปรับโทษใดกับสกอรของผูเลนเทาน้ัน ไมเพ่ิมกับสกอรของพารทเนอร 

• ในแมทชเพลย ผูเลนท่ีมีโทษปรับท่ัวไป (แพหลุม) ไมมีสกอรท่ีใชนับสำหรับฝายในหลมุ

น้ัน แตการปรับโทษน้ีไมมีผลตอพารทเนอรท่ีอาจยังคงเลนตอสำหรับฝายในหลุมน้ัน 
(2)  สามสถานการณท่ีการปรับโทษของผูเลนใชกับพารทเนอรดวย  

• เมื่อผูเลนละเมิดกฎขอ 4.1b (จำกัดไมกอลฟ 14 อัน ใชรวมกัน เพ่ิมหรือนำไมกอลฟมา

แทน) ในแมทชเพลย ฝายมีการปรับโทษ (ปรับสกอรของแมทช) ในสโตรคเพลย พารท

เนอรมีการปรับโทษเดียวกับผูเลนดวย  

• เมื่อการละเมิดของผูเลนชวยเหลือการเลนของพารทเนอร ทั้งในแมทชเพลยหรือใน 

สโตรคเพลย พารทเนอรมีการปรับโทษเดียวกับผูเลนดวย  

• ในแมทชเพลย เมื่อการละเมิดของผูเลนที่ทำลายการเลนของคูแขง พารทเนอรมีการ

ปรับโทษเดียวกับผูเลนดวย 

ขอยกเวน - ผูเลนที่ทำสโตรคกับลูกผิดไมถือวาไดชวยเหลือการเลนของพารทเนอร หรือ

ทำลายการเลนของคูแขง:  

• เพียงผูเลน (ไมใชพารทเนอร) มีโทษปรับท่ัวไปสำหรับการละเมิดกฎขอ 6.3c 

• ขอน้ีเปนความจริงไมวาลูกท่ีเลนเปนลูกผิดเปนของพารทเนอร คูแขง หรือผูอ่ืน 

23.9b โทษในการตัดสิทธิ์ 

(1)  เมื่อพารทเนอรหนึ่งคนละเมิด ฝายมีโทษตัดสิทธิ์ ฝายมีโทษตัดสิทธิ์ ถาพารทเนอรคนใด

มีโทษในการตัดสิทธ์ิตามกฎเหลาน้ี:  

• กฎขอ 1.2 มาตรฐานการปฏบัิติของผูเลน 

• กฎขอ 1.3 การเลนตามกฎขอบังคับ 

• กฎขอ 4.1a         ไมกอลฟไดรับอนุญาตในการทำสโตรค 

• กฎขอ 4.1c         ข้ันตอนการนำไมกอลฟออกจากการเลน 

• กฎขอ 4.2a         ลูกกอลฟไดรับอนุญาตใหใชเลนระหวางรอบ 

• กฎขอ 4.3          การใชอุปกรณ 

• กฎขอ 5.6a        การลาชาไมสมเหตุผล 

• กฎขอ 5.7b      สิ่งท่ีผูเลนตองทำเมื่อคณะกรรมการใหการเลนหยุดลงช่ัวคราว 
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• กฎขอ 6.2b         กฎพ้ืนท่ีตั้งที 

แมทชเพลยเทาน้ัน:  

• กฎขอ 3.2c        การใชแฮนดิแคปในแมทชท่ีใชแฮนดิแคป 

สโตรคเพลยเทาน้ัน:  

• กฎขอ 3.3b(2)     ความรับผิดชอบของผูเลน: การรับรองและสงคืนสกอรการด 

• กฎขอ 3.3b(3)      หลุมท่ีมีสกอรผิด 

• กฎขอ 5.2b         การฝกซอมในสนามกอนหรือระหวางรอบ 

• กฎขอ 23.2b       สกอรการดของฝายในสโตรคเพลย 

(2)  เมื่อพารทเนอรท้ังคูละเมิด ฝายมีโทษตัดสิทธิ์ ฝายมีโทษตัดสิทธิ์ ถาพารทเนอรท้ังคูมีโทษ

ในการตัดสิทธ์ิตามกฎเหลาน้ี:  

• กฎขอ 5.3   การเริ่มตนรอบ และการจบรอบ 

• กฎขอ 5.4   การเลนในกลุม 

• กฎขอ 5.7a  เมื่อผูเลนอาจหยุดหรือตองหยุดการเลน 

• กฎขอ 5.7c  สิ่งท่ีผูเลนตองทำเมื่อกลับเขาไปเลนตอ 

สโตรคเพลยเทาน้ัน: 

ฝายมีโทษตัดสิทธิ์ ถาในหลุมเดียวกันพารทเนอรทั้งคูมีโทษในการตัดสิทธ์ิรวมกันตามกฎ

เหลาน้ี:  

• กฎขอ 3.3c  การไมจบหลุม 

• กฎขอ 6.1b  เลนจากนอกพ้ืนท่ีตั้งทีในการเริ่มหลุม 

• กฎขอ 6.3c  ลูกผิด 

• กฎขอ 14.7  เลนจากท่ีผิด 

• กฎขอ 20.1c(3) ไมรายงานการเลนสองลูก 

(3) เมื่อผูเลนหนึ่งคนละเมิด มีผลเพียงผูเลนนั้นโดยไมมีสกอรสำหรับหลุม  

ในทุกสถานการณอืน่ที่ผูเลนละเมิดกฎที่มีโทษในการตัดสิทธ์ิ ผูเลนไมมีโทษในการตัดสิทธ์ิ 

แตไมนับสกอรของเขาสำหรับหลุมท่ีเกิดการละเมิดสำหรับฝาย  

ในแมทชเพลย ถาพารทเนอรท้ังคูละเมิดกฎดังกลาวในหลุมเดียวกัน ฝายแพหลุม 
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24.1   ภาพรวมของการแขงขันประเภททีม 

• "ทีม" คือกลุมของผูเลนท่ีเลนเปนบุคคลหรือเปนฝายแขงขันกับทีมอ่ืน 

• การเลนของพวกเขาในการแขงขันประเภททีมอาจเปนสวนหนึ่งของการแขงขันอื่น (เชน 

สโตรคเพลยประเภทบุคคล) ท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน 

กฎขอ 1-23 ใชกับการแขงขันประเภททีม โดยปรับเปลี่ยนตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 

 

24.2   ขอกำหนดของการแขงขันประเภททีม 

คณะกรรมการตัดสินใจรูปแบบการเลน วิธีคำนวณสกอรรวมของทีม และขอกำหนดของการ

แขงขันอ่ืน เชน: 

• ในแมทชเพลย จำนวนคะแนนท่ีไดรับสำหรับการชนะ หรือการเสมอแมทช 

• ในสโตรคเพลย จำนวนสกอรท่ีใชนับในสกอรรวมของแตละทีม 

• ไมวาการแขงขันอาจจบลงดวยผลเสมอกัน และถาไมจะตัดสินหาผูชนะอยางไร 

 
24.3   กัปตันทีม 

แตละทีมอาจเสนอช่ือกัปตันทีมเพ่ือนำทีมและตัดสินใจสำหรับทีม เชน ผูเลนใดในทีมจะเลนใน

รอบใด หรือแมทชใด ลำดับท่ีพวกเขาจะเลน และใครจะเลนดวยกันเปนพารทเนอร 

กัปตันทีมอาจเปนผูเลนในการแขงขัน 

การแขงขันประเภททีม 

 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 24 ครอบคลุมการแขงขันประเภททีม (เลนทั้งในแมทชเพลยหรือในสโตรคเพลย) 

ซึ่งผูเลนหลายคนหรือฝายหลายฝายแขงขันกันเปนทีม รวมผลของรอบหรือแมทชของ

เขาเปนสกอรรวมท้ังหมดของทีม 
 

กฎขอ 

24 
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24.4   คำปรึกษาท่ีอนุญาตในการแขงขันประเภททีม 

24.4a บุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหคำปรึกษาแกทีม (ผูใหคำปรึกษา) 

คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนามอนุญาตใหแตละทีมสามารถเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่ง ("ผูให

คำปรึกษา") ท่ีสามารถใหคำปรึกษาและความชวยเหลืออ่ืนตามกฎขอ 10.2 อนุญาตใหแกผูเลน

ในทีมในรอบ และเปนผูท่ีผูเลนในทีมอาจถามเพ่ือขอคำปรึกษา: 

• ผูใหคำปรึกษาอาจเปนกัปตันทีม โคชของทีม หรือบุคคลอื่น (รวมทั้งสมาชิกในทีมที่เลนใน

การแขงขัน) 

• ตองระบุผูใหการปรึกษาตอคณะกรรมการกอนใหคำปรึกษา 

• คณะกรรมการอาจอนุญาตใหเปลี่ยนผูใหคำปรึกษาของทีมในรอบ หรือระหวางการแขงขัน 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม H-2 (คณะกรรมการอาจจัดทำกฎ

สนามอนุญาตใหแตละทีมสามารถเสนอช่ือผูใหคำปรึกษาสองคน) 

24.4b ขอจำกัดในการใหคำปรึกษาในขณะกำลังเลน 

ถาผูใหคำปรึกษาของทีมเปนผูเลนในทีม ไมอนุญาตใหเขาทำหนาที่ในขณะที่กำลังเลนรอบใน

การแขงขัน 

ขณะกำลังเลนรอบ ผูใหคำปรึกษาเปรียบเสมือนกับสมาชิกอ่ืนท่ีเลนในทีมตามวัตถุประสงคของ

ขอจำกัดในเรื่องคำปรึกษา และการชวยเหลืออ่ืนตามกฎขอ 10.2 

24.4c ไมใหคำปรึกษาระหวางสมาชิกในทีมนอกจากพารทเนอร 

ยกเวนเมื่อเลนดวยกันเปนพารทเนอรในฝาย: 

• ผูเลนตองไมขอคำปรึกษาจาก หรือใหคำปรึกษาแกสมาชิกในทีมของเขาที่กำลังเลนอยูใน

สนาม 

• ใชขอน้ีไมวาเปนสมาชิกในทีมท่ีกำลังเลนในกลุมเดียวกันเปนผูเลน หรือในกลุมอ่ืนในสนาม 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม H-5 (ในสโตรคเพลย การแขงขันประเภททีม

ที่สกอรของผูเลนในรอบนั้นนับเปนสวนหนึ่งของสกอรของทีมเทานั้น คณะกรรมการอาจออก

กฎสนามอนุญาตใหสมาชิกในทีมที่เลนในกลุมเดียวกันใหคำปรึกษากันได ถึงแมไมใชพารท

เนอร) 

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎขอ 24.4: โทษปรับท่ัวไป ตามกฎขอ 10.2a 



การปรบัเปลีย่นกฎสําหรบั 

ผูเลนมคีวามบกพรอง

กฎขอ 25 
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25.1 ภาพรวม 

กฎขอ 25 ใชกับการแขงขันท้ังหมด รวมถึงการเลนทุกรูปแบบ กลุมของผูเลนท่ีมีความบกพรอง 

และคุณสมบัติเปนตัวกำหนดวาเขาสามารถใชกฎท่ีปรับเปลี่ยนในกฎขอ 25 ไดหรือไม 

กฎขอ 25 ไดปรับเปลี่ยนกฎบางขอสำหรับผูเลนท่ีอยูในกลุมท่ีมีความบกพรองดังน้ี: 

• ผูเลนตาบอด (รวมถึงการมองเห็นเสื่อมลงในระดับหน่ึง) 

• ผูเลนไมมีแขนหรือขา (หมายถึงท้ังสวนของแขนขาบกพรอง และขาดหายไป) 

• ผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี และ 

• ผูเลนมีความบกพรองดานสติปญญา 

เปนที่รูกันวาผูเลนหลายคนทีม่ีความบกพรองชนิดอื่น (เชน ผูเลนที่มีสภาพทางระบบประสาท  

ผูเลนท่ีมีสภาพทางกระดูก ผูเลนท่ีมีความบกพรองทางการเจริญเติบโต และผูเลนหูหนวก) กลุม

ที่มีความบกพรองเพิ่มเขามาน้ี กฎขอ 25 ยังไมครอบคลุม จนทุกวันนี้ยังไมไดระบุความจำเปน

สำหรับการปรับเปลี่ยนกฎกอลฟสำหรับผูเลนเหลาน้ี 

กฎอุปกรณนำมาใชโดยไมมีการปรับเปลี่ยน ยกเวนที่ไดมีการจัดทำในสวน 7 ของกฎอุปกรณ 

เพื ่อเปนขอมูลในการใชอุปกรณ (นอกเหนือจากไมกอลฟและลูกกอลฟ) เพื ่อเหตุผลทาง

การแพทย ดูกฎขอ 4.3b 

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการในสวน 5D (สำหรับแนวทางคุณสมบัติผูเลน และเพ่ิมแนวทางใน

กฎขอ 25 และการแขงขันท่ีเก่ียวของกับผูเลนมีความบกพรอง) 

การปรับเปลี่ยนกฎสำหรับผูเลนมีความบกพรอง 

วัตถปุระสงคของกฎ:  

กฎขอ 25 ทำการปรับเปลี่ยนกฎบางขอเพ่ือใหผูเลนท่ีมีความบกพรองท่ีกำหนดไดเลนกับ

ผูเลนท่ีไมมีความบกพรอง ผูเลนท่ีมีความบกพรองประเภทเดียวกัน หรือมีความบกพรอง

แตกตางกันอยางเปนธรรม 
 

กฎขอ 

25 
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25.2 การปรับเปลี่ยนสำหรับผูเลนตาบอด 

 

 

 

 

 

 

25.2a ความชวยเหลือจากผูชวย 

ผูเลนตาบอดอาจไดรับความชวยเหลือจากผูชวย: 

• ในการทำการยืน 

• พรอมกับการเล็งกอนการสโตรค และ 

• โดยการขอและรับคำปรึกษาได 

ผูชวยมีสถานะเดียวกันตามกฎเชนเดียวกับแคดดี้ (ดูกฎขอ 10.3) แตโดยมีขอยกเวนตามท่ี

อธิบายไวในกฎปรับเปลี่ยนขอ 25.2e 

สำหรับวัตถุประสงคของกฎขอ 10.2a (คำปรึกษา) ผูเลนอาจขอและรับคำปรึกษาจากทั้งผูชวย

และแคดดี้ในเวลาเดียวกัน 

25.2b อนุญาตใหผูเลนมีผูชวยเพียงคนเดียวเทานั้น 

ผูเลนตาบอดอาจมีผูชวยเพียงคนเดียวในแตละครั้ง 

ถาผูเลนมีผูชวยมากกวาหน่ึงคนในแตละครั้ง ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปในแตละหลุมท่ีมีการละเมิด

เกิดขึ้นเชนเดียวกับที่ระบุไวในกฎขอ 10.3a(1) (อนุญาตใหผูเลนมแีคดดี้เพียงคนเดียวในแตละ

ครั้ง) 

25.2c การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.2b(3) (ไมใหวางวัตถุเพื่อชวยในการเล็ง การเขาไปยืน 

หรือการสวิง) 

กฎขอ 10.2b(3) ไดรับการปรับเปลี่ยนเพ่ือไมใหมีโทษปรับถาผูเลน แคดดี้ หรือผูชวยวางวัตถุลง

เพื่อชวยในการเล็ง หรือชวยในการเขาไปยืนเพื่อทำการสโตรค (เชน วางไมกอลฟบนพื้นเพ่ือ

แสดงใหผูเลนควรเล็ง หรือวางตำแหนงเทาไปยังที่ใด) แตตองนำวัตถุนั้นออกไปกอนการทำ 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 25.2 อนุญาตใหผูเลนตาบอด (รวมถึงการมองเห็นเสื่อมลงในระดับหนึ่ง) รับ

ความชวยเหลือจากทั้งผูชวยและแคดดี้ในเวลาเดียวกัน อนุญาตความชวยเหลือในการ

เล็ง ใหผูเลนไดรับการยกเวนขอจำกัดท่ีเปนการหามสัมผัสทรายในบังเกอรดวยไมกอลฟ

และอนุญาตความชวยเหลือในการหยิบ การดรอป การวาง และการนำลกูกลับมาวาง 
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สโตรค ถาไมทำเชนน้ัน ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปสำหรับการละเมิดกฎขอ 10.2b(3)   

25.2d การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.2b(4) (ขอจำกัดพ้ืนท่ีสำหรับแคดด้ีกอนผูเลนทำสโตรค) 

กฎขอ 10.2b(4) ไดรับการปรับเปลี่ยนเพื่อไมใหมีการปรับโทษ ถาผู ชวยหรือแคดดี้อยูใน

ตำแหนง หรือใกลกับสวนตอขยายของเสนทางเลนที่อยูดานหลังลูกไดตลอดเวลา กอนหรือ

ระหวางการสโตรคของผูเลน ตราบใดท่ีผูชวยหรือแคดดี้ไมไดชวยผูเลนในการทำสโตรค 

25.2e การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.3 (แคดด้ี) 

ผูชวยของผูเลนตาบอดอาจทำหนาท่ีเชนเดียวกับแคดดี้ของผูเลนไดเชนกัน แตไมจำเปนตองทำ

เชนน้ันก็ได 

ผูเลนอาจมีท้ังผูชวยและแคดดี้ในเวลาเดียวกัน ในกรณี: 

• ผูชวยนั้นจะตองไมถือหรือจัดการไมกอลฟของผูเลน ยกเวนในการนำทางผูเลน ชวยเหลือ   

ผูเลนทำการยืน หรือการเล็งกอนทำการสโตรค หรือชวยผูเลนตามมารยาทท่ีกำหนดไวในคำ

จำกัดความของแคดดี้  

• ถาผูชวยนั้นถือหรือจัดการไมกอลฟของผูเลนเปนการละเมิดกฎขอนี้ โดยผูเลนมีแคดดี้สอง

คนในเวลาเดียวกัน และมีโทษปรับทั่วไปสำหรับแตละหลุมที่เกิดการละเมิด (ดูกฎขอ 

10.3a(1)) 

25.2f การปรับเปลี่ยนกฎขอ 12.2b(1) (เมื่อการสัมผัสทรายมีผลตอการปรับโทษ) 

กอนการสโตรคลูกของเขาในบังเกอร ผูเลนตาบอดอาจสัมผัสทรายในบังเกอรโดยไมมีการปรับ

โทษ ดวยไมกอลฟ: 

• ในพ้ืนท่ีชิดดานหนา หรือดานหลังลูก และ 

• ในการสวิงข้ึนสำหรับการสโตรค 

แตในการทำเชนนี้ ผูเลนจะตองไมปรับปรุงสภาพโดยรอบของลูก เกินกวาการวางไมกอลฟบน

พ้ืนเบาๆ 

ผูเลนยังคงมีขอหามตามกฎขอ 12.2b(1) ในการจงใจสัมผัสทรายในบังเกอรเพื่อทดสอบสภาพ

ของทราย หรือสัมผัสดวยไมกอลฟในการซอมสวิง 

25.2g การปรับเปลี่ยนกฎขอ 14.1b (ใครอาจหยิบลูก) 

เมื่อลูกของผูเลนอยูบนกรีน กฎขอ 14.1b ไดรับการปรับเปลี่ยนใหผูชวยของผูเลนอาจหยิบลูก
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ไดโดยผูเลนไมตองมอบหมายเพ่ิมเติมจากแคดดี้ของเขา 

25.2h การชวยเหลือการดรอปลูก การวางลูก และนำลูกกลับมาวาง 

สำหรับผูเลนตาบอด กฎท้ังหมดท่ีกำหนดใหผูเลนดรอปลูก วางลูก หรือนำลูกกลับมาวาง ไดรับ

การปรับเปลี่ยนเพ่ืออนุญาตใหผูเลนใหการมอบหมายท่ัวไปแกบุคคลอ่ืนใดเพ่ือดรอปลูก วางลูก 

หรือนำลูกของเขากลับมาวาง โดยไมมีขอจำกัด 

 

25.3  การปรับเปลี่ยนสำหรับผูเลนไมมีแขนหรือขา 

 

 

 

 

 

25.3a สถานะของอุปกรณเทียม 

การใชแขนหรือขาประดิษฐไมเปนการทำผิดกฎขอ 4.3 ใหผูเลนท่ีมีเหตุผลทางการแพทยในการ

ใช และคณะกรรมการตัดสินวาการใชนั้นไมไดทำใหผูเลนไดเปรียบอยางไมเปนธรรมเหนือ ผู

เลนอื่น (ดูกฎขอ 4.3b) ผูเลนที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณ ควรหยิบยกเรื่องดังกลาว

สอบถามคณะกรรมการโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 

ผูเลนท่ีใชอุปกรณเทียมยังคงมีขอหามในกฎขอ 4.3a กับการใชอุปกรณในทางท่ีผิดปกติ 

25.3b การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.1b (การตรึงไมกอลฟ) 

ผูเลนท่ีไมมีแขนหรือขา หรือไมสามารถจับและสวิงไมกอลฟสวนใหญโดยไมตรึงเนื่องจากไมมี

แขนหรือขา หรือการสูญเสียแขนขา ผูเลนอาจทำสโตรคในขณะตรึงไมกอลฟโดยไมมีการปรับ

โทษตามกฎขอ 10.1b 

25.3c ความชวยเหลือในการดรอปลูก วางลูก และนำลูกกลับมาวาง 

สำหรับผูเลนไมมีแขนหรือขา ทุกกฎท่ีกำหนดใหผูเลนดรอป วาง หรือนำลูกกลับมาวางได 

ปรับเปลี่ยนเพื่อผูเลนไดรับอนุญาตเปนการทั่วไปโดยไมมีขอจำกัด ใหบุคคลใดดรอป วาง หรือ

นำลูกของเขากลับมาวางได 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 25.3 อนุญาตใหผูเลนไมมีแขนหรือขา (หมายถึงสวนของแขนขาบกพรอง และ   

ผูสูญเสียแขนขา) ใหใชอุปกรณเทียม และทำสโตรคขณะตรึงไมกอลฟ และอนุญาตให

บุคคลอ่ืนชวยการดรอปลูก วางลูก และนำลูกของผูเลนกลับมาวาง 
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25.3d  การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท “กลับมาวาง” 

สำหรับผูเลนท่ีไมมแีขนหรือขา นิยามศัพทกลับมาวาง (และกฎขอ 14.2b(2)) ไดปรับเปลี่ยนโดย

อนุญาตใหผูเลนนำลูกกลับมาวางท้ังดวยมือ หรือโดยใชอุปกรณอ่ืน (เชน กลิ้งลูกดวยไมกอลฟ) 

 

25.4 การปรับเปลี่ยนสำหรับผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี 

 

 

 

 

 

 

กฎขอ 25.4a ถึงกฎขอ 25.4l ใชกับอุปกรณทั้งหมด รวมถึงไมเทา หรือไมยันรักแร เกาอี้มีลอ 

และอุปกรณเคลื่อนท่ีมีลออ่ืนๆ 

กฎขอ 25.4m และกฎขอ 25.4n ใชกับเกาอ้ีมีลอ และอุปกรณเคลื่อนท่ีมีลออ่ืน ๆ เทาน้ัน 

25.4a การชวยเหลือจากผูชวยหรือบุคคลอ่ืนใด 

ผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี อาจไดรับการชวยเหลือจากผูชวยหรอืบุคคลอ่ืนใด รวมถึง

ผูเลนอ่ืนดวย ในทางน้ี: 

• การหยิบลูกบนกรีน: เมื่อลูกของผูเลนอยูบนกรีน กฎขอ 14.1b ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหผูชวยของ

ผูเลน อาจหยิบลูกโดยผูเลนไมไดมอบหมายได เพ่ิมเติมจากแคดดี้ของเขา 

• การดรอป การวาง และการนำลูกกลับมาวาง: กฎทุกขอท่ีกำหนดใหผูเลนดรอป วาง หรือนำ

ลูกกลับมาวาง ไดรับการปรับเปลี่ยนเพ่ืออนุญาตใหผูเลนใหการมอบหมายโดยท่ัวไปใหบุคคล

อ่ืนใดดรอป วาง และนำลูกของผูเลนกลับมาวางโดยไมมีขอจำกัด 

• การจัดตำแหนงผูเลน หรืออุปกรณ: ตามท่ีกฎขอ 10.2b(5) อนุญาตกอนทำการสโตรค ผูเลน

อาจไดรับความชวยเหลือทางรางกายจากบุคคลใดชวยจัดตำแหนงผูเลน หรือจัดตำแหนง 

หรือเคลื่อนยายอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี 

 

วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอ 25.4 อนุญาตใหผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีท้ังผูชวยและแคดด้ี

ชวยเหลือไดในเวลาเดียวกัน อธิบายผูเลนอาจใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีอยางไร 

(เชน เกาอ้ีมลีอ หรืออุปกรณเคลื่อนท่ีแบบลออ่ืนๆ หรือไมเทา หรือไมยันรักแร) เพ่ือ

ชวยทำการยืน และการทำสโตรค และปรับเปลี่ยนขัน้ตอนการผอนปรนบางอยาง 
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25.4b คำปรึกษาจากผูชวย 

ผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีอาจขอและรับคำปรึกษาจากผูชวยของเขาในทางเดียวกับ

ท่ีผูเลนขอและรับคำปรึกษาจากแคดดี้ตามกฎขอ 10.2a (คำปรึกษา) 

ผูชวยมีสถานะเดียวกันตามกฎเชนเดียวกับแคดดี้ (ดูกฎขอ 10.3) แตมีขอยกเวนตามท่ีอธิบายไว

ในกฎปรับเปลี่ยนขอ 25.4j 

สำหรับวัตถุประสงคของกฎขอ 10.2a ผูเลนอาจขอและรับคำปรึกษาจากท้ังผูชวยและแคดดี้ใน

เวลาเดียวกัน 

25.4c อนุญาตใหผูเลนมีผูชวยคนเดียวเทานั้น 

ผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีอาจมีผูชวยเพียงคนเดียวเทาน้ันในแตละครั้ง 

ถาผูเลนมีผูชวยมากกวาครั้งละหนึ่งคน ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปสำหรับแตละหลุมที่เกิดการ

ละเมิด เชนเดียวกับท่ีระบุไวในกฎขอ 10.3a(1) (อนุญาตใหมีแคดดี้ครั้งละหน่ึงคน) 

25.4d การปรับเปลี่ยนนิยามศัพทของ“ การยืน” 

การใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ของผูเลนอาจสงผลตอการยืนของเขา สำหรับวัตถุประสงค

ของกฎขอตาง ๆ เชน ในการหาพ้ืนท่ีท่ีตั้งใจยืนตามกฎขอ 8.1a และการตัดสินใจวามีการติดขัด

กับสภาพสนามผิดปกติตามกฎขอ 16.1 หรือไม 

เพื่อจัดการเรื่องนี้ คำจำกัดความของการยืน ไดปรับเปลี่ยนใหมีความหมายวา “ตำแหนงของ

เทาและรางกายของผูเลน และตำแหนงของอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ที่ใชในการเตรียมการ 

หรือการทำสโตรค” 

25.4e การปรับเปลี่ยนนิยามศัพทของคำวา “กลับมาวาง” 

สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ นิยามศัพทของคำวากลับมาวาง (และกฎขอ 

14.2b(2)) ขยายความอนุญาตใหผูเลนนำลูกกลับมาวางทั้งดวยมือและการใชอุปกรณชิ้นอ่ืน 

(เชน การกลิ้งลูกดวยไมกอลฟ) 

25.4f การใชกฎขอ 4.3 (การใชอุปกรณ) 

กฎขอ 4.3 ใชกับการใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี: 

• ผูเลนอาจใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่เพื่อชวยในการเลนของเขา ถาเปนไปตามที่ไดรับ

อนุญาตตามมาตรฐานในกฎขอ 4.3b และ 
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• ผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ยังคงมีขอหามตามกฎขอ 4.3a กับการใชอุปกรณ

ในทางท่ีผิดปกติ 

25.4g การปรับเปลี่ยนกฎขอ 8.1b(5) เพื่ออนุญาตการใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีใน     

การทำการยืน 

ตามกฎขอ 8.1b (5) ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนปรับปรุงสภาพที่มีผลตอสโตรคโดยการวางเทา

ของเขาใหมั่นคงในการทำการยืน “รวมถึงปริมาณการฝงเทาในทรายท่ีเหมาะสม” 

สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ กฎขอ 8.1b(5) ไดปรับเปลี่ยนเพื่อให “ปริมาณ

การฝงเทาในทรายท่ีเหมาะสม” รวมถึง: 

• ปริมาณท่ีเหมาะสมในการฝงอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี หรือ 

• การกระทำที่สมเหตุผลเพื่อจัดตำแหนงอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ในการทำการยืน และ

เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงการลื่นไถล 

แตการปรับเปลี่ยนนี้ไมอนุญาตใหผูเลนทำนอกเหนือจากการสรางท่ียืนเพื่อใหอุปกรณชวยใน

การเคลื่อนที่ไมลื่นระหวางการสวิง เชน โดยการสรางเนินดินหรือทรายเปนที่เหนี่ยวรั้งอปุกรณ

น้ัน 

ถาผูเลนทำเชนน้ัน เขามีโทษปรับท่ัวไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวของพ้ืนดินเพ่ือสรางท่ียืน

เปนการละเมิดกฎขอ 8.1a(3) 

25.4h การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.1b (การตรึงไมกอลฟ) 

ผูเลนไมสามารถจับและสวิงไมกอลฟสวนใหญของเขาไดโดยไมตองตรึงเน่ืองจากการใชอุปกรณ

ชวยในการเคลื่อนที่ ผูเลนอาจทำสโตรคขณะตรึงไมกอลฟโดยไมมีการปรับโทษตามกฎขอ 

10.1b 

25.4i การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.1c (การทำสโตรคขณะกำลังยืนครอมหรือบนเสนทางเลน)

การพิจารณาถึงการใชอุปกรณชวยในการเคลือ่นท่ีของผูเลน กฎขอ 10.1c ไดรับการปรับเปลีย่น

ไมใหผูเลนทำสโตรคดวยสวนใดของอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่โดยจงใจวางแตละขางหรือ

สัมผัสกับเสนทางเลน หรือเสนทางตอเน่ืองหลังลูกจากเสนน้ัน 

25.4j การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.3 (แคดด้ี) 

ผูชวยของผูเลนท่ีใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีอาจทำหนาท่ีเชนเดียวกับแคดดี้ของผูเลน แตไม
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จำเปนตองทำเชนน้ัน 

ผูเลนอาจมีท้ังผูชวยและแคดดี้ในเวลาเดียวกัน ในกรณน้ีี: 

• ผูชวยน้ันตองไมถือหรือจัดการไมกอลฟของผูเลน ยกเวนการชวยเหลือผูเลนทำการยืน หรือ

จัดแนวกอนทำการสโตรค หรือในการชวยเหลือผูเลนตามมารยาทที่กำหนดไวในนิยามศพัท

ของแคดดี้ แตสิ่งนี้ไมไดปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.2b(3) (ไมใหวางวัตถุเพื่อชวยเล็ง ชวยทำการ

ยืน หรือชวยการสวิง) 

• ถาผูชวยน้ันถือหรือจัดการไมกอลฟของผูเลนเปนการละเมิดกฎขอน้ี ผูเลนน้ันมีแคดดี้สองคน

ในเวลาเดียวกัน และมีโทษปรับทั่วไปสำหรับแตละหลุมที่เกิดการละเมิด (ดูกฎขอ 10.3a 

(1)) 

25.4k การปรับเปลี่ยนกฎขอ 11.1b(2) 

สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ กฎขอ 11.1b(2) ไดรับการปรับเปลี่ยน ถาลูกใน

การเคลื่อนท่ีของผูเลนท่ีเลนจากบนกรีน บังเอิญไปโดนอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี ตองเลนลูก

ตามสภาพท่ีลูกอยู 

25.4l การใชกฎขอ 12.2b(1) ในการใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีเพ่ือทดสอบสภาพทราย  

ในบังเกอร 

ตามกฎขอ 12.2b(1) ผูเลนตองไม “จงใจสัมผัสทรายในบังเกอรดวยมือ ไมกอลฟ คราดหรือ

วัตถุอ่ืน เพ่ือทดสอบสภาพทรายเพ่ือรูขอมูลเก่ียวกับสโตรคตอไป” 

ขอน้ีใชกับการใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีโดยจงใจไปทดสอบสภาพทราย 

แตผูเลนอาจสัมผัสทรายดวยอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ของเขาเพื่อวัตถุประสงคอื่นโดยไมมี

การปรับโทษ 

25.4m สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอ: การปรับเปลี่ยนทางเลือกในการผอนปรน

ดานขางสำหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง และสำหรับลูกไมสามารถเลนได 

เมื่อผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอทำการผอนปรนดานขางสำหรับลูกในพื้นที่ปรับโทษสีแดง 

หรือสำหรับลูกไมสามารถเลนได กฎขอ 17.1d(3) และ 19.2c ไดรับการปรับเปลี่ยนเพื่อขยาย

ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนท่ีอนุญาตจากการวัดสองชวงไมกอลฟโดยใหใชความยาวสี่ชวงไมกอลฟ

สำหรับการวัด 
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25.4n สำหรับผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอ: การปรับเปลี่ยนการปรับโทษตามกฎขอ

19.3b (ลูกไมสามารถเลนไดในบังเกอร) 

เมื่อผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอทำการผอนปรนสำหรับลูกไมสามารถเลนไดในบังเกอร กฎ

ขอ 19.3b ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหผูเลนอาจใชการผอนปรนบนเสนทางดานหลังนอกบังเกอรน้ัน

มีหนึ่งสโตรคปรับโทษ 

 

25.5 การปรับเปลี่ยนสำหรับผูเลนบกพรองดานสติปญญา 

 

 

 

 

 

25.5a ความชวยเหลือจากผูชวย หรือผูดูแล 

ขอบเขตของการชวยเหลือที่ผูเลนมีความบกพรองดานสติปญญาอาจตองการเจาะจงเฉพาะแต

ละบุคคล 

คณะกรรมการอาจจัดเตรียม หรืออนุญาตผูชวย หรือผูดูแลเพ่ือชวยเหลือผูเลนมีความบกพรอง

ดานสติปญญา: 

• ผูชวยชวยเหลือผูเลนเปนรายบุคคลในการเลนของเขา และในการใชกฎ: 

» ผูชวยมีสถานะเดียวกันตามกฎเชนเดียวกับแคดดี ้(ดูกฎขอ10.3) แตมีขอจำกัดท่ีอธิบายไว

ในกฎขอ 25.5c 

» สำหรับวัตถุประสงคของกฎขอ 10.2a (คำปรึกษา) ผูเลนอาจขอและรับคำปรึกษาจากท้ัง

ผูชวยและแคดดี้ในเวลาเดียวกัน 

• ผูดูแลคือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือผูเลนมีความบกพรองดาน

สติปญญาในระหวางการแขงขัน: 

» ผูดูแลไมไดรับมอบหมายเฉพาะเจาะจงกับผูเลนคนใด แตมีบทบาทเพ่ือชวยเหลือผูเลนมี

ความบกพรองดานสติปญญาคนใดเทาท่ีจำเปน 

» ผูดูแลเปนสิ่งกระทบภายนอกตามวัตถุประสงคของกฎขอน้ี 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 25.5 อนุญาตใหผูเลนท่ีมคีวามบกพรองดานสติปญญา ไดรับความชวยเหลือ

จากท้ังผูชวยและแคดด้ีในเวลาเดียวกัน และทำความชัดเจนกับบทบาทของผูดูแลท่ี

ไมไดรับมอบหมายเฉพาะเจาะจงผูเลน และไมไดรับอนุญาตใหคำปรึกษา  
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» ผูเลนไมอาจขอหรือรับคำปรึกษาจากผูดูแล 

25.5b อนุญาตใหผูเลนมีผูชวยเพียงคนเดียว 

ผูเลนมีความบกพรองดานสติปญญาอาจมีผูชวยเพียงคนเดียวในแตละครั้ง  

ถาผูเลนมีผูชวยมากกวาหน่ึงคนในแตละครั้ง ผูเลนมีโทษปรับท่ัวไปสำหรับแตละหลุมท่ีเกิดการ

ละเมิดเกิดขึ้น เชนเดียวกับระบุไวในกฎขอ 10.3a(1) (อนุญาตใหผูเลนมีแคดดี้เพียงคนเดียวใน

แตละครั้ง) 

25.5c การปรับเปลี่ยนกฎขอ 10.3 (แคดด้ี) 

ผูชวยสำหรับผูเลนมีความบกพรองดานสติปญญาอาจทำหนาท่ีเชนเดียวกับแคดดี้ของผูเลน แต

ไมจำเปนตองทำเชนน้ัน 

ผูเลนอาจมีท้ังผูชวยและแคดดี้ในเวลาเดียวกัน ในกรณีน้ี: 

• ผูชวยนั้นตองไมถือหรือจัดการไมกอลฟของผูเลน ยกเวนชวยเหลือผูเลนทำการยืน หรอืจัด

แนวกอนการทำสโตรค (ถาคณะกรรมการอนุญาต) หรือในการชวยเหลือผูเลนตามมารยาท

ตามท่ีระบุไวในนิยามศัพทของแคดดี้ แตสิ่งน้ีไมไดปรับเปลี่ยนกฎขอ10.2b(3) (ไมใหวางวัตถุ

ไวบนสนามเพ่ือชวยการเล็ง การยืน หรือการสวิง) 

• ถาผูชวยน้ันถือหรือจัดการไมกอลฟของผูเลนเปนการละเมิดกฎขอน้ี ผูเลนมีแคดดี้สองคนใน

เวลาเดียวกัน และมีโทษปรับทั ่วไปสำหรับแตละหลุมที ่มีการละเมิดเกิดขึ ้น (ดูกฎขอ 

10.3a(1)) 

25.5d การปรับเปลี่ยนกฎขอ 14.1b (ใครอาจหยิบลูก) 

เมื่อลูกของผูเลนอยูบนกรีน กฎขอ 14.1b ไดรับการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหผูชวยของผูเลนเพ่ิมจาก

แคดดี้ อาจหยิบลูกไดโดยผูเลนไมไดมอบหมาย 

25.5e ผูเลนมีท้ังความบกพรองดานสติปญญาและทางรางกาย 

สำหรับผูเลนที่มีทั้งความบกพรองดานสติปญญาและทางรางกาย สิ่งนี้ไดรับการแนะนำให

คณะกรรมการใชกฎเกณฑรวมกันในกฎขอ 25 เพื่อความบกพรองทั้งสองประเภทไดรับการ

จัดการ 
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25.6 ขอกำหนดท่ัวไปสำหรับความบกพรองทุกหมวด 

25.6a การลาชาไมสมเหตุผล 

การหามใชกฎขอ 5.6a ในเรื่องการลาชาไมสมเหตุผลแกผูเลนมีความบกพรอง 

• คณะกรรมการแตละคณะควรใชดุลพินิจ และวางมาตรฐานที่สมเหตุผลโดยพิจารณาจาก

ความยากของสนาม สภาพอากาศ (เรื่องที่อาจสงผลกระทบในการใชอุปกรณชวยในการ

เคลื่อนที่ของพวกเขา) สภาพการแขงขัน และขอบเขตของความบกพรองของผูเลนท่ีทำการ

แขงขัน 

• สวนประกอบที่นำมาพิจารณา อาจเปนสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการใชการแปล

ความหมายผอนคลายเรื่องการลาชาไมสมหตุผล 

25.6b การดรอป 

ในการใชกฎขอ 14.3b (ตองดรอปลูกในทางที่ถูก) เพราะขอจำกัดทางกายภาพ หรือเปนไป

ไมไดที่ความบกพรองบางอยางดรอปลูกจากความสูงหัวเขา คณะกรรมการควรยอมรับการ

ตัดสินใจท่ีมีเหตุผลของผูเลนท่ีไปทำเชนน้ัน อีกท้ังคณะกรรมการควรยอมรับความพยายามเพ่ือ

ดรอปลูกจากความสูงของหัวเขาโดยพิจารณาขอจำกัดทางกายภาพของผูเลน 

ดูขั้นตอนคณะกรรมการ สวน 5D (การกำหนดแนวทางเพิ่มในกฎขอ 25 และการแขงขันท่ี

เก่ียวของกับผูเลนมีความบกพรอง) 



นยิามศพัท 
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สภาพสนามผิดปกติ (Abnormal Course Condition) 

สภาพท่ีกำหนดใดในสี่สภาพน้ี: 

• โพรงสัตว 

• พ้ืนท่ีซอม 

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได หรือ 

• น้ำช่ัวคราว 

คำปรึกษา (Advice) 

ความคิดเห็นใดดวยวาจาหรือการกระทำใด (เชน การแสดงวาไมกอลฟอันไหนที่เพิ ่งใชทำ 

สโตรค) ท่ีตั้งใจชักจูงผูเลนใน: 

• การเลือกไมกอลฟ 

• การทำสโตรค หรือ 

• การตัดสินใจวาเลนอยางไรระหวางหลุมหรือรอบ 

แตคำปรึกษาไมรวมถึงขอมูลสาธารณะ เชน: 

• บริเวณสิ่งที่อยูในสนาม เชน หลุม กรีน แฟรเวย พื้นท่ีปรับโทษ บังเกอร หรือลูกของผูเลน

อ่ืน 

• ระยะจากจุดหน่ึงไปอีกจุดอ่ืน 

• ทิศทางลม หรือ 

• กฎขอบังคับ 

สัตว (Animal) 

สิ่งมีชีวิตใดท่ีเปนสมาชิกในอาณาจักรสัตว (นอกเหนือจากมนุษย) รวมถึงสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  

นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (เชน หนอน แมลง แมงมุม 

และ สัตวน้ำท่ีมีเปลือกแข็ง) 

โพรงสัตว (Animal Hole) 

โพรงใดในพ้ืนท่ีสัตวขุด ยกเวนโพรงท่ีขุดโดยสัตวท่ีกำหนดเปนลูสอิมเพดิเมนทดวย (เชน หนอน 

หรือแมลง)  
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ความหมายของโพรงสัตวรวมถึง: 

• วัสดุรวงหลนท่ีสัตวขุดออกจากโพรง 

• รองรอยชำรุดหรือทางลงนำไปสูโพรง และ 

• บริเวณใดบนพ้ืนท่ีดันข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงจากผลของการขุดโพรงใตพ้ืนดินของสัตว 

โพรงสัตวไมรวมรอยเทาสัตวท่ีไมเปนสวนรองรอยชำรุดหรือทางลงนำไปสูโพรงสัตว 

พ้ืนท่ีของสนาม (Areas of the Course) 

สนามประกอบดวยหาพ้ืนท่ีท่ีกำหนด: 

• พ้ืนท่ีท่ัวไป 

• พ้ืนท่ีตั้งที ท่ีผูเลนตองเลนจากในการเริ่มตนเลนของหลุมท่ีพวกเขากำลังเลนอยู 

• พ้ืนท่ีปรับโทษท้ังหมด 

• บังเกอรท้ังหมด และ 

• กรีนของหลุมท่ีผูเลนกำลังเลนอยู 

ท่ีมารคลูก (Ball-Marker) 

วัตถุประดิษฐเมื่อใชมารคจุดของลูกที่จะหยิบขึ้น เชน ทีตั้งลูก เหรียญ วัตถุที่ทำขึ้นเปนที่มารค

ลูกหรืออุปกรณช้ินเล็กอ่ืน 

เมื่อกฎขอบังคับกลาวถึงที่มารคลูกเคลื่อนท่ี หมายถึงที่มารคลูกอยูในตำแหนงในสนามเพ่ือ

มารคจุดของลูกท่ีหยิบข้ึนและยังไมนำกลับมาวาง 

วัตถุเขต (Boundary Object) 

วัตถุประดิษฐที่กำหนดหรือแสดงโอบี เชน กำแพง รั้ว หลัก และราวรั้ว ซึ่งไมอนุญาตใหผอน

ปรนฟรี 

ใหรวมถึงฐานและเสาของรั้วกำหนดเขต แตไมรวมถึง: 

• เสาค้ำยันหรือลวดขึงท่ีติดกับกำแพงหรือรั้ว หรือ 

• ประตรูั้ว ข้ันบันได สะพาน หรือสิ่งกอสรางใดท่ีคลายกันท่ีใชสำหรับการขามหรือผานกำแพง

หรือรั้ว 

วัตถุเขตถือวาเคลื่อนยายไมได ถึงแมวาจะเคลื่อนยายไดหรือเคลื่อนยายไดบางสวน (ดูกฎขอ 
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8.1a) 

วัตถุเขตไมใชสิ่งกีดขวาง หรือวัตถุรวม 

บังเกอร (Bunker) 

บริเวณทรายท่ีเตรียมไวเฉพาะซึ่งมักเปนหลุมท่ีไดขุดหญาหรือดินออกไป 

สิ่งเหลาน้ีไมใชสวนของบังเกอร: 

• ปาก ผนัง หรือผิวดานหนาตรงขอบของบริเวณที่เตรียมไวและประกอบดวย ดิน หญา แผน

หญา หรือวัสดุประดิษฐ 

• ดินหรือสิ่งท่ีงอกเงยหรือวัตถุธรรมชาติท่ีติดกับภายในขอบของบริเวณท่ีเตรียมไว (เชน หญา 

พุมไม หรือตนไม) 

• ทรายท่ีลนออกมาหรืออยูภายนอกขอบของบริเวณท่ีเตรียมไว และ 

• พ้ืนท่ีอ่ืนท้ังหมดท่ีเปนทรายในสนามท่ีไมไดอยูในขอบของบริเวณท่ีเตรยีมไว (เชน ทะเลทราย 

และพ้ืนท่ีเปนทรายตามธรรมชาต ิหรือพ้ืนท่ีบางครั้งเรียกวาพ้ืนท่ีปลอยรกราง) 

บังเกอรเปนหน่ึงในหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกำหนด 

คณะกรรมการอาจกำหนดบริเวณทรายที่เตรียมไวใหเปนสวนของพื้นท่ีทั่วไป (ซึ่งหมายถึงไมใช

บังเกอร) หรืออาจกำหนดบริเวณทรายท่ีไมไดเตรียมไวเปนบังเกอร 

เมื่อบังเกอรอยูระหวางการซอมแซมและคณะกรรมการกำหนดใหทุกสวนของบังเกอรนั้นเปน

พ้ืนท่ีซอม ใหถือวาบริเวณน้ันเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป (ซึ่งหมายถึงไมใชบังเกอร) 

คำวา "ทราย" ที่ใชในนิยามศัพทน้ี และกฎขอ 12 รวมถึงวัสดุคลายทรายที่ใชเปนวัสดุของ

บังเกอร (เชน เปลือกหอยปน) รวมถึงดินผสมกับทราย 

แคดด้ี (Caddie) 

ผูท่ีชวยเหลือผูเลนระหวางรอบรวมถึงเรื่องเหลาน้ี: 

• ถือ ขนยาย หรือจัดการไมกอลฟ: บุคคลที่ถือ ขนยาย (เชน โดยรถกอลฟหรือรถลาก) หรือ

จัดการไมกอลฟของผูเลนระหวางการเลนเปนแคดดี้ของผูเลนถึงแมวาผูเลนจะไมไดระบุให

เปนแคดดี ้ ยกเวนเมื่อการกระทำเพ่ือเคลื่อนยายไมกอลฟ ถุงกอลฟ หรือรถกอลฟของผูเลน

ออกจากทาง หรือเปนการเอ้ือเฟอ (เชน เก็บไมกอลฟของผูเลนท่ีลืมไว) 

• ใหคำปรึกษา: แคดดี้ของผูเลนเปนบุคคลเดียวเทานั้น (นอกจากพารทเนอรหรือแคดดี้ของ
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พารทเนอร) ท่ีผูเลนอาจขอคำปรึกษา 

แคดดี้อาจชวยผูเลนในเรื่องอ่ืนตามท่ีกฎอนุญาต (ดูกฎขอ 10.3b) 

ชวงไมกอลฟ (Club-Length) 

ความยาวของไมกอลฟที่ยาวที่สุดของไมกอลฟ 14 อัน (หรือนอยกวา) ที่ผูเลนมีในระหวางรอบ 

(ท่ีอนุญาตตามกฎขอ 4.1b(1)) ท่ีไมใชพัทเตอร 

ชวงไมกอลฟเปนหนวยการวัด ใชกำหนดพ้ืนท่ีตั้งทีของผูเลนในแตละหลุม และใชกำหนดขนาด

พ้ืนท่ีผอนปรนของผูเลนเมื่อทำการผอนปรนตามกฎขอบังคับ 

สำหรับจุดประสงคในการวัดพื้นที่นั้น ๆ ใชความยาวทั้งหมดของไมกอลฟที่นำมาใช เริ่มจาก

ปลายไมกอลฟถึงปลายกริพ แตสิ่งท่ีติดอยูท่ีปลายกริพไมเปนสวนของชวงไมกอลฟ 

คณะกรรมการ (Committee) 

บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบการแขงขันน้ัน หรือดูแลสนามน้ัน 

สภาพท่ีมีผลตอสโตรค (Conditions Affecting the Stroke) 

สภาพโดยรอบที่ลูกของผูเลนหยุดอยู พื้นที่ตั้งใจยืน พื้นที่ตั้งใจสวิง เสนทางเลน และพื้นที่ผอน

ปรนท่ีผูเลนจะดรอปหรือวางลูก 

• "พื้นท่ีตั ้งใจยืน" รวมถึงที ่ที ่ผู เลนจะวางเทาสองขางของเขา และบริเวณทั้งหมดที่อาจมี

ผลกระทบอยางสมเหตุผลกับวิธีและท่ีท่ีรางกายของผูเลนอยูในบริเวณท่ีเตรียมเพ่ือ และการ

ทำสโตรคท่ีตั้งใจ 

• "พ้ืนท่ีตั้งใจสวิง" รวมถึงบริเวณท้ังหมดท่ีอาจมีผลกระทบอยางสมเหตุผลกับสวนของการสวิง

ข้ึน สวิงลง หรือการจบของวงสวิงเพ่ือสโตรคท่ีตั้งใจ 

• แตละความหมายของ “สภาพโดยรอบ” “เสนทางเลน” และ“พ้ืนท่ีผอนปรน” มีนิยามศัพท

เฉพาะ 

สนาม (Course) 

พ้ืนท่ีท้ังหมดของการเลนภายในขอบของขอบเขตใดท่ีคณะกรรมการกำหนดไว: 

• ทุกพ้ืนท่ีภายในขอบเขตอยูในสนาม และเปนสวนของสนาม 

• ทุกพ้ืนท่ีภายนอกขอบเขตอยูในโอบี และไมเปนสวนของสนาม 
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• ขอบของขอบเขตตอเน่ืองท้ังข้ึนเหนือพ้ืนและลงใตพ้ืน 

สนามประกอบดวยหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกำหนด 

ดรอป (Drop) 

ถือลูกและปลอยเพ่ือใหลูกตกลงผานอากาศโดยตั้งใจใหลูกน้ันอยูในการเลน 

ถาผูเลนปลอยลูกโดยไมตั้งใจใหลูกอยูในการเลน ถือวายังไมไดดรอปลูกน้ัน และลูกน้ันไมอยูใน

การเลน (ดูกฎขอ 14.4) 

กฎการผอนปรนแตละขอจะระบุพ้ืนท่ีผอนปรนเฉพาะท่ีตองดรอปลูกและมาหยุดอยู 

ในการผอนปรนผูเลนตองปลอยลูกจากตำแหนงความสูงหัวเขาเพ่ือใหลูกน้ัน: 

• ตกลงไปตรง ๆ โดยผูเลนไมโยน ปน หรือกลิ้งลูก หรือใชการเคลื่อนไหวอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอท่ีลูกจะมาหยุดอยู และ  

• ไมสัมผัสสวนใดของรางกายหรืออุปกรณของผูเลนกอนลูกกระทบพ้ืน (ดูกฎขอ 14.3b) 

จม (Embedded) 

เมื่อลูกของผูเลนอยูในรอยลูกตกของลูกเองท่ีเกิดจากผลของการสโตรคครั้งท่ีแลวของผูเลนและ

สวนของลูกน้ันอยูต่ำกวาระดับพ้ืน 

ลูกไมจำเปนตองสัมผัสดินถึงจะจม (ตัวอยางเชน หญาและลูสอิมเพดิเมนทอาจจะอยูระหวางลกู

กับดิน) 

อุปกรณ (Equipment) 

สิ่งใดท่ีผูเลนหรือแคดดี้ของผูเลนใช สวมใส จับ หรือนำไปดวย 

วัตถุที่ใชสำหรับการดูแลสนาม เชน คราด เปนอุปกรณในขณะที่ผูเลนหรือแคดดี้กำลังจับ หรือ

ถืออยู 

วัตถุอ่ืนท่ีไมใชไมกอลฟ นำไปสำหรับผูเลนโดยผูอ่ืนไมเปนอุปกรณ แมวาเปนของผูเลน 

กฎอุปกรณ (Equipment Rules) 

ขอมูลจำเพาะ และขอกำหนดอื่นสำหรับไมกอลฟ ลูกกอลฟ และอุปกรณอื่น ๆ ที่อนุญาตให    

ผูเลนใชระหวางรอบ หากฎอุปกรณไดใน RandA.org/EquipmentStandards 
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คันธง (Flagstick) 

เสาที่สามารถเคลื่อนยายไดท่ีคณะกรรมการจัดไว ปกอยูในหลุมเพื่อแสดงตำแหนงหลุม คันธง

รวมถึงใบธง และวัสดุ หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีติดอยูกับเสาน้ัน 

เมื่อวัตถุประดิษฐ หรือวัตถุธรรมชาติ เชน ไมกอลฟ หรือกานไม นำไปใชเพ่ือแสดงตำแหนงหลุม 

วัตถุน้ันถือวาเปนคันธงเพ่ือจุดประสงคในการใชกฎขอบังคับ 

ขอกำหนดของคันธงระบุไวในกฎอุปกรณ 

โฟรบอล (Four-Ball) 

รูปแบบของการเลนที่แขงกันระหวางฝายที่มีพารทเนอรสองคน แตละคนเลนลูกของเขาเอง 

สกอรของฝายสำหรับหลุมคือสกอรท่ีต่ำกวาของพารทเนอรสองคนในหลุมน้ัน 

โฟรบอลอาจจะเลนเปนแมทชเพลยระหวางฝายของพารทเนอรสองคนกับอีกฝายของพารท

เนอรสองคน หรือสโตรคเพลยท่ีแขงขันกันระหวางหลายฝายของพารทเนอรสองคน 

โฟรซัมส  (รูจักในชื่อ “สลับกันตี”) Foursomes (also known as “Alternate Shot”) 

รูปแบบของการเลนท่ีพารทเนอรสองคนแขงขันเปนฝาย โดยเลนหนึ่งลูกในลำดับที่สลับกันใน

แตละหลุม 

โฟรซัมส อาจจะเลนเปนแมทชเพลยแขงขันระหวางฝายของพารทเนอรสองคนกับฝายของ

พารทเนอรสองคนอ่ืน หรือ สโตรคเพลยท่ีแขงขันระหวางหลายฝายของพารทเนอรสองคน 

พ้ืนท่ีท่ัวไป (General Area) 

พื้นท่ีของสนามท่ีครอบคลุมทุกสวนของสนาม ยกเวนสี่พื้นท่ีอื่นที่กำหนด: (1) พื้นท่ีตั้งที ผูเลน

ตองเลนจากในการเริ่มเลนหลุมท่ีเขากำลังเลนอยู (2) พ้ืนท่ีปรับโทษทุกแหง (3) บังเกอรทุกแหง 

และ (4) กรีนของหลุมท่ีผูเลนกำลังเลนอยู 

พ้ืนท่ีท่ัวไปรวมถึง: 

• บริเวณตั้งทีทุกแหงในสนามนอกจากพ้ืนท่ีตั้งทีของหลุมท่ีเลนอยู และ 

• กรีนผิดทุกแหง 

โทษปรับท่ัวไป (General Penalty) 

แพหลุมในแมทชเพลย หรือสองสโตรคปรับโทษในสโตรคเพลย 
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พ้ืนท่ีซอม (Ground Under Repair) 

สวนของสนามท่ีคณะกรรมการกำหนดเปนพ้ืนท่ีซอม (ไมวาทำเครื่องหมายหรือไม) พ้ืนท่ีซอมท่ี

กำหนดรวมถึงท้ังสองอยาง: 

• พ้ืนท้ังหมดภายในขอบของพ้ืนท่ีท่ีกำหนด และ 

• หญา พุมไม ตนไม หรือสิ่งที่งอกเงย หรือวัตถุธรรมชาติใดที่ฝงรากในพื้นที่ที่กำหนดน้ัน 

รวมถึงสวนใดของวัตถุนั้นท่ีขยายขึ้นเหนือพื้นนอกขอบของพื้นที่ที่กำหนดนั้น (แตไมใชเมื่อ

วัตถุเชนน้ันท่ียึดติดกับหรืออยูใตภายนอกขอบของพ้ืนท่ีกำหนดน้ัน เชน รากตนไมท่ีเปนสวน

ของตนไมท่ีฝงรากภายในขอบ) 

พ้ืนท่ีซอมรวมถึงสิ่งดังตอไปน้ีแมวาคณะกรรมการไมไดกำหนด เชน: 

• หลุมใดท่ีคณะกรรมการ หรือผูดูแลสนามทำไว:  

» ในการเตรียมสนาม (เชน รูท่ีเกิดจากการถอนหลักออกหรือหลุมบนกรนีรวมท่ีกำลงัใชเลน

สำหรับหลุมอ่ืน) หรือ 

» ในการบำรุงรักษาสนาม (เชน หลุมที่นำแผนหญาหรือตอไมออก หรือการวางทอ แตไม

รวมรูระบายอากาศ) 

• เศษหญาจากการตัด ใบไม และวัสดุอ่ืนท่ีกองไวเพ่ือรอการขนยายภายหลัง แต: 

» วัสดุธรรมชาติท่ีกองไวเพ่ือการขนยายเปนลูสอิมเพดิเมนทดวย และ 

» วัสดุใดที่ทิ้งไวในสนามและไมตั้งใจขนยาย ไมใชเปนพื้นที่ซอม เวนแตคณะกรรมการ

กำหนดใหเปนเชนน้ัน 

• ที่อยูอาศัยใดของสัตว (เชน รังนก) ที่อยูใกลลูกของผูเลนที่การสโตรคหรือการยืนของผูเลน

อาจทำความเสียหาย ยกเวนเมื่อที่อยูอาศัยทำโดยสัตวที่กำหนดเปนลูสอิมเพดิเมนท (เชน 

หนอนหรือแมลง) 

ขอบของพ้ืนท่ีซอมควรกำหนดดวยหลัก เสน หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ 

• หลัก: เมื่อกำหนดดวยหลัก ขอบของพ้ืนท่ีซอมกำหนดโดยแนวระหวางจุดดานนอกของหลัก

ท่ีระดับพ้ืน และหลักน้ันอยูในพ้ืนท่ีซอม 

• เสน: เมื่อกำหนดโดยเสนสีบนพ้ืน ขอบของพ้ืนท่ีซอมคือขอบนอกของเสน และเสนน้ันอยูใน

พ้ืนท่ีซอม 

• ลักษณะสภาพทางกายภาพ: เมื ่อกำหนดดวยลักษณะสภาพทางกายภาพ (เชน แปลงไม
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ประดับหรือแปลงเพาะพันธหญา) คณะกรรมการควรระบุวาขอบของพื้นที่ซอมกำหนด

อยางไร 

เมื ่อขอบของพื้นที่ซอมกำหนดดวยเสน หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ อาจใชหลักแสดง

ตำแหนงของพ้ืนท่ีซอม 

เมื่อใชหลักกำหนด หรือแสดงขอบของพ้ืนท่ีซอม สิ่งน้ันเปนสิ่งกีดขวาง  

หลุม (Hole) 

จุดสิ้นสุดบนกรีนสำหรับหลุมท่ีกำลังเลนอยู  

• หลุมตองมีเสนผาศูนยกลาง 4 ¼นิ ้ว (108 มิลลิเมตร) และลึกอยางนอย 4 นิ ้ว (101.6 

มิลลิเมตร) 

• ถามีการใชปลอกหลุม เสนผาศูนยกลางดานนอกของปลอกตองไมเกิน 4 ¼นิ ้ว (108 

มิลลิเมตร) ปลอกหลุมนั้นตองลึกลงไปต่ำกวาผิวกรีนอยางนอย 1 นิ้ว (25.4 มิลลิเมตร) 

นอกจากธรรมชาติของดินจำเปนใหอยูใกลผิว 

คำวา "หลุม" (เมื่อไมใชเปนนิยามศัพทที่เปนตัวเอียง) ใชทั่วไปในกฎขอบังคับเพื่อหมายถึงสวน

หน่ึงของสนามท่ีประกอบดวยพ้ืนท่ีตั้งที กรีนและหลุม การเลนหลุมใดเริ่มตนจากพ้ืนท่ีตั้งทีและ

จบลงเมื่อลูกลงหลุมบนกรีน (หรือเมื่อกฎระบุไวเปนอยางอ่ืนวาเลนจบหลุมน้ันแลว) 

ลงหลุม (Holed) 

เมื่อลูกหยุดน่ิงอยูในหลุมหลังจากสโตรคและทุกสวนของลูกต่ำกวาผิวกรีน 

เมื่อกฎอางถึง "การจบหลุม" หรือ "จบหลุม" หมายถึงเมื่อลูกของผูเลนลงหลุม  

เฉพาะกรณีลูกพิงอยูกับคันธงท่ีอยูในหลุม ดูกฎขอ 13.2c (ถือวาลูกน้ันลงหลุมถาสวนใดของลูก

อยูต่ำกวาผิวกรีน) 

ออนเนอร (Honour) 

สิทธ์ิของผูเลนท่ีเลนกอนจากพ้ืนท่ีตั้งที (ดูกฎขอ 6.4) 

สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได (Immovable Obstruction) 

สิ่งกีดขวางใดท่ี: 

• ไมสามารถเคลื่อนยายไดโดยไมใชความพยายามอยางไมสมเหตุผล หรือไมทำใหสิ่งกีดขวาง



242 

 

น้ัน หรือสนามเกิดความเสียหาย และ 

• นอกเหนือจากน้ันไมตรงกับนิยามศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

คณะกรรมการอาจกำหนดสิ่งกีดขวางใดเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได แมวาสิ่งนั้นตรงกับ

นิยามศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

ปรับปรุง (Improve) 

การปรับเปลี่ยนสภาพท่ีมีผลตอสโตรคหรือสภาพทางกายภาพอ่ืนหน่ึงอยาง หรือมากกวาท่ีมีผล

ตอการเลน เปนไปไดท่ีทำใหผูเลนมีความไดเปรียบสำหรับการสโตรค 

ในการเลน (In Play) 

สถานะลูกของผูเลนเมื่ออยูในสนามและกำลังใชในการเลนในหลุมใด: 

• ลูกเริ่มอยูในการเลนในหลุม: 

» เมื่อผูเลนทำสโตรคกับลูกจากภายในพ้ืนท่ีตั้งที หรือ 

» ในแมทชเพลย เมื ่อผู เลนทำสโตรคกับลูกจากภายนอกพื้นท่ีตั ้งทีและคูแขงไมยกเลิก 

สโตรคน้ัน ตามกฎขอ 6.1b  

• ลูกน้ันยังคงอยูในการเลนจนกระท่ังลงหลุม ยกเวนลูกน้ันไมอยูในการเลนอีกตอไป: 

» เมื่อหยิบลูกข้ึนจากสนาม 

» เมื่อลูกหาย (แมวาลูกหยุดอยูในสนาม) หรือหยุดอยูในโอบี หรือ 

» เมื่อใชลูกอ่ืนนำมาแทนลูกน้ัน แมวากฎไมอนุญาต 

ลูกไมอยูในการเลนเปนลูกผิด 

ผูเลนไมสามารถมีลูกในการเลนมากกวาหนึ่งลูกในเวลาใด (ดูกฎขอ 6.3d สำหรับในกรณีจำกัด

ใหผูเลนอาจเลนมากกวาหน่ึงลูกในเวลาเดียวกันในหลุมใด) 

เมื่อกฎอางถึงลูกท่ีหยุดอยูหรืออยูในการเคลื่อนท่ี หมายถึงวาลูกอยูในการเลน 

เมื่อท่ีมารคลูกอยูในท่ีเพ่ือมารคจุดของลูกในการเลน: 

• ถายังไมไดหยิบลูกข้ึน ลูกยังคงอยูในการเลน และ 

• ถาไดหยิบลูกขึ้นแลวและนำกลับมาวางแลว ลูกอยูในการเลน แมวาจะไมไดเคลื่อนยายท่ี

มารคลูกออก 
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วัตถุรวม (Integral Object) 

วัตถุประดิษฐท่ีคณะกรรมการกำหนดเปนสวนหนึ่งของความทาทายของการเลนในสนามซึ่งไม

อนุญาตใหผอนปรนฟรี 

วัตถุรวมถือวาเคลื่อนยายไมได (ดูกฎขอ 8.1a) แตถาสวนของวัตถุรวม (เชน ประตูรั้ว หรือ

ประตู หรือสวนของเคเบิ้ลที่ยึดติด) ตรงกับนิยามศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได ถือวาสวน

น้ันเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

วัตถุประดิษฐท่ีคณะกรรมการกำหนดเปนวัตถุรวมไมเปนสิ่งกีดขวางหรือวัตถุเขต 

รูหรือแนใจอยางแทจริง (Known or Virtually Certain) 

มาตรฐานเพ่ือตัดสินวาเกิดอะไรข้ึนกับลูกของผูเลน ตัวอยางเชน ลูกมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ

หรือไม ลูกเคลื่อนท่ีหรือไม หรืออะไรเปนเหตุใหลูกเคลื่อนท่ี 

รูหรือแนใจอยางแทจริง หมายถึงมากกวาแคเปนไปได หรือนาจะเปน หมายถึงอยางใดอยาง

หน่ึง: 

• มีหลักฐานเปนขอสรุปในเหตุการณท่ีเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกของผูเลน เชน เมื่อผูเลน หรือ

พยานอ่ืนเห็นวาเกิดข้ึน หรือ 

• ถึงแมจะมีความสงสัยในระดับที่นอยมาก ขอมูลท่ีสมเหตุผลที่มีอยูทั้งหมดแสดงใหเห็นวา

เปนไปไดอยางนอย 95% ในเหตุการณท่ีเปนปญหาไดเกิดข้ึน  

"ขอมูลท่ีสมเหตุผลที่มีอยูทั้งหมด" รวมถึงขอมูลทั้งหมดที่ผูเลนรู และขอมูลอื่นทั้งหมดที่เขา

สามารถไดรับมาดวยความพยายามท่ีสมเหตุผล และไมลาชาโดยไมสมเหตุผล 

เมื่อกำลังคนหาลูก ขอมูลที่ไดมาภายในเวลาคนหาลูกสามนาทีเทานั้นถือเปนการกำหนดไดวา     

รูหรือแนใจอยางแทจริงหรือไม 

สภาพโดยรอบ (Lie) 

จุดท่ีลูกหยุดอยู และวัตถุธรรมชาตใิดท่ีงอกเงยหรือยึดติด สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม 

หรือวัตถุเขต ท่ีสัมผัสลูกหรืออยูใกลกับลูก 

ลูสอิมเพดิเมนทและสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดไมเปนสวนของสภาพโดยรอบของลูก 
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เสนทางเลน (Line of Play) 

เสนทางที่ผู เลนตั ้งใจใหลูกของเขาไปหลังจากสโตรค รวมถึงพื ้นที ่บนเสนทางนั้นที ่มีระยะ

พอสมควรข้ึนเหนือพ้ืนท้ังสองดานของเสนทางน้ัน 

เสนทางเลนไมจำเปนตองเปนแนวตรงระหวางสองจุด (ตัวอยางเชน อาจเปนเสนโคงขึน้อยูกับ  

ผูเลนตั้งใจใหลูกน้ันไป) 

ลูสอิมเพดิเมนท (Loose Impediment) 

วัตถุธรรมชาติใดท่ีหลุดรวง เชน: 

• หิน เศษหญา ใบไม ก่ิงไม และแขนงไม 

• ซากสัตว และมูลสัตว 

• หนอน แมลง และสัตวที่คลายคลึงที่สามารถเคลื่อนยายไดงาย และกองเนิน หรือใยที่สัตว

น้ันสราง (เชน มูลไสเดือน และรังมด) และ 

• กอนดินท่ีอัดแนน (รวมถึงกอนดินจากการเจาะรูระบายอากาศ) 

วัตถุธรรมชาติไมหลุดรวงถา: 

• ติดตรึง หรืองอกเงยอยู 

• ฝงแนนอยูในพ้ืน (ท่ีไมสามารถหยิบออกงาย) หรือ 

• เกาะติดอยูกับลูก 

กรณีเฉพาะ: 

• ทรายและดินรวนไมเปนลูสอิมเพดิเมนท (ไมรวมเนินที่สรางโดยหนอน แมลง หรือสัตว

คลายกัน) 

• น้ำคาง น้ำคางแข็ง และน้ำไมเปนลูสอิมเพดิเมนท 

• หิมะและน้ำแข็งธรรมชาติ (นอกจากน้ำคางแข็ง) เปนทั้งลูสอิมเพดิเมนท หรือเปนน้ำ

ช่ัวคราวเมื่ออยูบนพ้ืนแลวแตผูเลนเลือก 

• ใยแมงมุมเปนลูสอิมเพดิเมนทแมวายึดติดอยูกับวัตถุอ่ืน 

• แมลงมีชีวิตบนลูกเปนลูสอิมเพดิเมนท 
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หาย (Lost) 

สถานะของลูกที่หาไมพบในสามนาทีหลังจากผูเลนหรือแคดดี้ของเขา (หรือพารทเนอรของ     

ผูเลน หรือแคดดี้ของพารทเนอร) เริ่มคนหาลูก การประกาศของผูเลนวาลูกหาย ไมมีผลวาลูก

หาย 

ถาผูเลนจงใจใหการเริ่มตนคนหาลูกลาชาเพื่อใหคนอื่นหาลูกแทนเขา เวลาคนหาเริ่มตนเมื่อ    

ผูเลนควรอยูในตำแหนงของการคนหาท่ีเขาไมไดชะลอการไปถึงพ้ืนท่ีน้ัน 

ถาการคนหาเริ่มข้ึนและถูกขัดจังหวะช่ัวคราวดวยเหตุผลท่ีดี (เชน ผูเลนหยุดการคนหาเมื่อการ

เลนหยุดลงชั่วคราว หรือจำเปนตองยืนหลบเพื่อรอใหผูเลนอื่นเลน) หรือเมื่อผูเลนผิดพลาดได

ระบุลูกผิด: 

• ไมนับเวลาระหวางท่ีมีการขัดจังหวะและเมื่อกลับมาคนหา และ 

• เวลารวมทั้งหมดที่ใชในการคนหาคือสามนาที นับเวลาในการคนหาทั้งกอนการขัดจังหวะ

และหลังจากท่ีกลับมาคนหาตอ 

การมารค (Mark) 

เพ่ือแสดงจุดท่ีลูกหยุดอยูโดยอยางใดอยางหน่ึง: 

• วางท่ีมารคลูกชิดดานหลัง หรือชิดกับลูก หรือ   

• จับไมกอลฟแตะบนพ้ืนชิดดานหลัง หรือชิดกับลูก 

ทำเชนน้ีเพ่ือแสดงจุดท่ีตองนำลูกกลับมาวางหลังจากไดหยิบข้ึน 

มารคเกอร (Marker) 

ในสโตรคเพลย บุคคลที่รับผิดชอบในการบันทึกสกอรของผูเลนในสกอรการดของผูเลนและ

รับรองสกอรการดน้ัน มารคเกอรอาจเปนผูเลนอ่ืน แตไมใชพารทเนอร 

คณะกรรมการอาจระบุวาใครจะเปนมารคเกอรของผูเลน หรือบอกใหผูเลนเลือกมารคเกอร

อยางไร 

แมทชเพลย (Match Play) 

รูปแบบการเลนที่ผูเลนหรือฝายเลนโดยตรงกับคูแขง หรือฝายคูแขงในแมทชตัวตอตัวในหน่ึง

รอบหรือมากกวาซึ่ง: 
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• ผูเลนหรอืฝายชนะหลุมในแมทชโดยเลนจบหลุมดวยจำนวนสโตรคที่นอยกวา (รวมสโตรคท่ี

ทำและสโตรคปรับโทษ) และ 

• ชนะแมทชเมื่อผูเลนหรือฝายนำจำนวนหลุมท่ีชนะคูแขงหรือฝายคูแขงมากกวาจำนวนหลุมท่ี

เหลือใหเลน 

แมทชเพลยสามารถเลนเปนแมทชเดี่ยว (ผูเลนคนหนึ่งเลนโดยตรงกับคูแขงคนหนึ่ง) ธรีบอล

แมทช หรือโฟรซัมส หรือโฟรบอลแมทชระหวางฝายของพารทเนอรสองคน 

สกอรสูงสุด (Maximum Score) 

รูปแบบสโตรคเพลยซึ่งสกอรของผูเลนหรือของฝายสำหรับหลุมมีการควบคุมจำนวนสโตรคสูง

สุด (รวมสโตรคที่ทำและสโตรคปรับโทษ) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ เชน สองเทาของพาร 

จำนวนคงท่ี หรือเนทดับเบ้ิลโบก้ี 

สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (Movable Obstruction) 

สิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนยายไดดวยความพยายามที่สมเหตุผล และไมทำใหเกิดความ

เสียหายกับสิ่งกีดขวางน้ันหรือสนาม 

ถาสวนของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได หรือวัตถุรวม (เชน ประตูรั้ว หรือประตู หรือสวนของ

สายเคเบิลท่ียึดติด) ตรงกับสองมาตรฐานน้ี สวนน้ันถือวาเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

แตไมนำมาใช ถาสวนท่ีเคลื่อนยายไดของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได หรือวัตถุรวมไมไดตั้งใจทำ

ใหเคลื่อนยาย (เชน กอนหินท่ีหลุดออกซึ่งเปนสวนของกำแพงหิน) 

แมวาเปนสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนยายได คณะกรรมการอาจกำหนดใหเปนสิ่งกีดขวาง

เคลื่อนยายไมได 

เคลื่อนท่ี (Moved) 

เมื่อลูกท่ีหยุดอยูขยับออกจากจุดเดิมไปหยุดอยูบนจุดอ่ืน และสามารถมองเห็นดวยตาเปลา (ไม

วาจะมีใครเห็นวาเกิดข้ึนจริงหรือไมก็ตาม) 

เชนน้ีใชกับลูกท่ีขยับข้ึน ลง หรือแนวนอนในทิศทางใดออกจากจุดเดิมดวย 

ถาลูกนั้นเพียงแคโยก (บางครั้งเรียกวาสั่น) และยังคงอยูบนหรือกลับไปยังจุดเดิม ลูกนั้นไม

เคลื่อนท่ี 
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แรงธรรมชาติ (Natural Forces) 

ผลกระทบของธรรมชาติ เชน ลม น้ำ หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนท่ีไมมีเหตุผลท่ีชัดเจนเน่ืองมาจากผลของ

แรงโนมถวง 

จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด (Nearest Point of Complete Relief) 

จุดอางอิงสำหรับการผอนปรนฟรีจากสภาพสนามผิดปกติ (กฎขอ 16.1) สภาพสัตวอันตราย 

(กฎขอ 16.2) กรีนผิด (กฎ 13.1f) หรือโซนหามเลน (กฎขอ 16.1f และ 17.1e) หรือการผอน

ปรนตามกฎสนามบางขอ 

เปนจุดท่ีประมาณวาลูกจะอยูท่ีจุดน้ันโดย: 

• ใกลท่ีสุดกับจุดเดิมของลูก แตไมใกลหลุมกวาจุดน้ัน 

• ในพ้ืนท่ีของสนามตามท่ีกำหนด และ 

• ท่ีไมมีการติดขัด (ตามการใชกฎขอนั้น) กับสภาพจากที่ไดทำการผอนปรนสำหรับสโตรคท่ี     

ผูเลนจะทำจากจุดเดิม ถาไมมีสภาพน้ันอยู 

การประมาณจุดอางอิงนี ้กำหนดใหผู เลนระบุโดยไมกอลฟที่จะเลือกใช การยืน สวิง และ

เสนทางเลนท่ีเขาจะไดใชสำหรับสโตรคน้ัน 

ผูเลนไมจำเปนตองจำลองสโตรคน้ันดวยการยืนจริง และสวิงดวยไมกอลฟท่ีเลือก (แตแนะนำให

ผูเลนทำเชนน้ีเพ่ือชวยในการประมาณไดแมนยำ) 

จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุดเกี่ยวของกับสภาพเฉพาะที่ทำการผอนปรนและอาจอยูใน

บริเวณท่ีมีการติดขัดกับสิ่งอ่ืน: 

• ถาผูเลนทำการผอนปรนและมีการติดขัดจากสภาพอื่นที่อนุญาตใหผอนปรน ผูเลนอาจผอน

ปรนอีกครั้งโดยกำหนดจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดใหมจากสภาพใหม 

• การผอนปรนจะตองทำแยกจากกันสำหรับแตละสภาพ เวนแตวาผูเลนอาจผอนปรนจากท้ัง

สองสภาพในเวลาเดียวกัน (โดยการกำหนดจุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุดจากทั้งสอง

สภาพ) เมื่อไดทำการผอนปรนแยกกันจากแตละสภาพแลว พบวาเหมาะสมที่จะสรุปไดวา

การดำเนินการดังกลาวตอไปจะมีผลใหยงัคงมีการติดขัดกับอีกสภาพหน่ึงหรือสภาพอ่ืนตอไป 
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โซนหามเลน (No Play Zone) 

สวนหนึ่งของสนามท่ีคณะกรรมการหามเลน โซนหามเลนตองถูกกำหนดใหเปนสวนของสภาพ

สนามผิดปกตหิรือพ้ืนท่ีปรับโทษ 

คณะกรรมการอาจใชโซนหามเลนสำหรับเหตุผลใด เชน: 

• การคุมครองสัตวปา ท่ีอยูอาศัยของสัตว และพ้ืนท่ีคงสภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

• การปองกันความเสียหายกับตนไมเล็ก แปลงไมประดับ แปลงอนุบาลหญา พื้นที่ปูหญาใหม 

หรือพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ่ืน 

• การปกปองผูเลนจากอันตราย และ 

• การอนุรักษสถานท่ีทางประวัติศาสตร หรือเก่ียวของกับวัฒนธรรม 

คณะกรรมการควรกำหนดขอบของโซนหามเลนดวยเสนหรือหลัก และเสนหรือหลักนั้น (หรือ

สวนดานบนของหลักเหลานั้น) ควรแสดงโซนหามเลนใหแตกตางจากสภาพสนามผิดปกติ หรือ

พ้ืนท่ีปรับโทษท่ีไมมีโซนหามเลนอยู 

สิ่งกีดขวาง (Obstruction) 

วัตถุประดิษฐใด ยกเวนวัตถุรวม และวัตถุเขต  

ตัวอยางของสิ่งกีดขวาง: 

• ถนนและทางเดินท่ีปูดวยวัสดุประดิษฐซึ่งรวมถึงขอบเขตท่ีประดิษฐข้ึน 

• อาคารและท่ีหลบฝน 

• หัวฉีดน้ำ ทอระบายน้ำ และระบบชลประทาน หรือกลองควบคุม 

• หลัก กำแพง ราวรั้ว และรั้ว (แตไมใชเมื่อเปนวัตถุเขตท่ีกำหนดหรือแสดงขอบเขตของสนาม) 

• รถกอลฟ รถตัดหญา รถยนตและยานพาหนะอ่ืน 

• ถังขยะ ปายบอกทาง และมาน่ัง 

• อุปกรณของผูเลน คันธงและคราด 

สิ่งกีดขวางเปนทั้งสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได ถาสวนของสิ่งกีด

ขวางเคลื่อนยายไมได (เชน ประตูรั้ว หรือประตู หรือสวนของสายเคเบิลท่ียึดติด) ตรงกับนิยาม

ศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได ถือวาสวนน้ันเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

จุดหรือเสนสี เชน ท่ีใชกำหนดขอบเขตสนาม และพ้ืนท่ีปรับโทษ ไมเปนสิ่งกีดขวาง  



249 

 

ดูคูมือคณะกรรมการ หมวด 8 แบบอยางกฎสนาม F-23 (คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนาม

กำหนดสิ่งกีดขวางบางอยางเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดช่ัวคราวท่ีมีข้ันตอนใหการผอนปรน

เปนพิเศษ) 

คูแขง (Opponent) 

บุคคลท่ีผูเลนแขงขันดวยในแมทช คำวาคูแขงใชเฉพาะในแมทชเพลยเทาน้ัน 

สิ่งกระทบภายนอก (Outside Influence) 

ผูคนหรือสิ่งเหลาน้ีท่ีสามารถสงผลตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับลูกหรืออุปกรณของผูเลน หรือสนาม: 

• บุคคลใด (รวมถึงผูเลนอื่น) ยกเวนผูเลนนั้น หรือแคดดี้ของเขา หรือพารทเนอรของผูเลน 

หรือคูแขง หรือแคดดี้ของเขา 

• สัตว และ 

• วัตถุธรรมชาติ หรือวัตถุประดิษฐ หรือสิ่งอื่นใด (รวมถึงลูกอื่นท่ีอยูในการเคลื่อนท่ี) ยกเวน

แรงธรรมชาต ิและ 

• ลมประดิษฐ และน้ำ เชน จากพัดลม หรือระบบชลประทาน 

โอบี (Out of Bounds) 

ทุกพื้นท่ีนอกขอบเขตของสนามตามท่ีคณะกรรมการกำหนด ทุกพื้นท่ีภายในขอบนั้นอยูใน

สนาม 

ขอบเขตของสนามขยายท้ังข้ึนเหนือพ้ืนและลงใตพ้ืน: 

• หมายความวาพื้นทั ้งหมดและทุกสิ ่ง (เชน วัตถุธรรมชาติหรือวัตถุประดิษฐ) อยูภายใน

ขอบเขตถือวาอยูในสนามไมวาจะอยูเหนือหรือต่ำกวาพ้ืน 

• ถาวัตถุอยูท้ังในและนอกขอบเขต (เชน บันไดยึดติดกับรั้วเขต หรือตนไมท่ีหยั่งรากนอกขอบ

ท่ีมีก่ิงยื่นเขามาภายในขอบ หรือในทางกลับกัน) เฉพาะสวนของวัตถุท่ีอยูนอกขอบอยูในโอบี  

ขอบเขตควรกำหนดโดยใชวัตถุเขตหรือเสน: 

• วัตถุเขต: เมื่อกำหนดโดยหลักหรือรั้ว ขอบเขตถูกกำหนดโดยแนวระหวางจุดของหลักหรือ

เสารั้วท่ีระดับพ้ืนดินดานสนาม (ไมรวมเสาค้ำยัน) และหลักหรือเสารั้วเหลาน้ันอยูในโอบี 

เมื ่อกำหนดดวยวัตถุอื ่น เชน กำแพง หรือเมื ่อคณะกรรมการตองการกำหนดรั้วเขตใน
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ลักษณะท่ีแตกตางไป คณะกรรมการควรกำหนดแนวขอบเขต 

• เสน: เมื่อกำหนดดวยเสนสีบนพื้น ขอบเขตคือขอบของเสนนั้นดานสนาม และเสนนั้นอยูใน

โอบี 

เมื่อเสนบนพ้ืนกำหนดขอบเขต อาจใชหลักเพ่ือแสดงตำแหนงขอบเขตได  

เมื่อใชหลักเพ่ือกำหนดหรือแสดงขอบเขตวาอยูท่ีใด หลักน้ันเปนวัตถุเขต 

หลักเขต หรือเสนเขตควรเปนสีขาว 

พาร/โบกี ้(Par/Bogey) 

รูปแบบสโตรคเพลยท่ีใชการคิดสกอรเหมือนในแมทชเพลยท่ี: 

• ผูเลนหรือฝายชนะหรือแพหลุมโดยจบหลุมดวยสโตรคที่นอยกวาหรือสโตรคที่มากกวา 

(รวมทั้ง สโตรคที่ทำและสโตรคปรับโทษ) สกอรที ่กำหนดสำหรับหลุมนั้นที่กำหนดโดย

คณะกรรมการ และ 

• การแขงขันชนะโดยผูเลนหรือฝายท่ีมีจำนวนรวมของหลุมท่ีชนะมากท่ีสุดเทียบกับหลุมท่ีแพ 

(คือการรวมจำนวนหลุมท่ีชนะและหักดวยจำนวนหลุมท่ีแพ) 

พารทเนอร (Partner) 

ผูเลนท่ีแขงขันรวมกับผูเลนอีกคนเปนฝายหน่ึง ท้ังในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย 

พ้ืนท่ีปรับโทษ (Penalty Area) 

พื้นท่ีที่อนญุาตใหผอนปรนออกจากที่นั้นไดดวยการปรับโทษหนึ่งสโตรค ถาลูกของผูเลนเขามา

หยุดอยูท่ีน้ัน 

พ้ืนท่ีปรับโทษคือ: 

• แหลงน้ำใดในสนาม  (ไมวาคณะกรรมการทำเครื่องหมายหรือไม) รวมถึงทะเล ทะเลสาบ 

บอน้ำ แมน้ำ คูน้ำ รองระบายน้ำผิวดิน หรือรองน้ำเปด (ไมวามีน้ำอยูหรือไม) และ 

• สวนใดของสนามท่ีคณะกรรมการกำหนดเปนพ้ืนท่ีปรับโทษ 

พ้ืนท่ีปรับโทษเปนหน่ึงในหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกำหนด 

พ้ืนท่ีปรับโทษมีสองชนิดท่ีแตกตางกันชัดเจนดวยสีท่ีใชในการทำเครื่องหมาย: 

• พื้นท่ีปรับโทษสีเหลือง (ทำเครื ่องหมายดวยเสนสีเหลืองหรือหลักสีเหลือง) ผูเลนมีสอง
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ทางเลือกในการผอนปรน (กฎขอ 17.1d(1) และ (2)) 

• พ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง (ทำเครื่องหมายดวยเสนสีแดงหรือหลักสีแดง) ผูเลนมีทางเลือกเพ่ิมเติม

ผอนปรนดานขาง (กฎขอ 17.1d(3)) นอกเหนือจากทางเลือกผอนปรนสองทางท่ีมีอยูสำหรบั

พ้ืนท่ีปรับโทษสีเหลือง 

ถาคณะกรรมการไมไดทำเครื่องหมายหรือแสดงดวยสีของพื้นท่ีปรับโทษ ใหถือเปนพื้นท่ีปรับ

โทษสีแดง 

ขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษขยายท้ังข้ึนเหนือพ้ืนและต่ำกวาพ้ืน: 

• หมายความวาพื้นทั้งหมดและสิ่งอื่นใด (เชน วัตถุธรรมชาติหรือวัตถุประดิษฐ) ภายในขอบ

เปนสวนของพ้ืนท่ีปรับโทษไมวาอยูเหนือหรือต่ำกวาผิวของพ้ืน 

• ถาวัตถุอยูท้ังในและนอกขอบ (เชน สะพานท่ีอยูเหนือพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือตนไมท่ีหยั่งรากใน

ขอบท่ีมีก่ิงยื่นออกไปนอกขอบ หรือในทางกลับกัน) เฉพาะสวนของวัตถุท่ีอยูในขอบเปนสวน

ของพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษควรกำหนดดวยหลัก เสน หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ: 

• หลัก: เมื่อกำหนดดวยหลัก ขอบของพื้นท่ีปรับโทษกำหนดโดยแนวระหวางจุดดานนอกของ

หลักท่ีระดับพ้ืน และหลักเหลาน้ันอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

• เสน: เมื่อกำหนดดวยเสนสีบนพื้น ขอบของพื้นท่ีปรับโทษคือขอบดานนอกของเสนนั้น และ

เสนน้ันอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

• ลักษณะสภาพทางกายภาพ: เมื่อกำหนดดวยลักษณะสภาพทางกายภาพ (เชน ชายหาด  

หรือพื้นที่ทะเลทราย หรือกำแพงเขื่อน) คณะกรรมการควรบอกวาขอบของพื้นท่ีปรับโทษมี

การกำหนดไวอยางไร 

เมื่อขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษกำหนดโดยเสน หรือโดยลักษณะสภาพทางกายภาพ อาจใชหลักเพ่ือ

แสดงตำแหนงพ้ืนท่ีปรับโทษ  

เมื่อใชหลักเพ่ือกำหนดหรือแสดงขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษ หลักน้ันเปนสิ่งกีดขวาง 

ถาคณะกรรมการผิดพลาดจากการกำหนดขอบท่ีไมรวมพื้นที่น้ำที่เปนสวนของพื้นที่ปรับโทษ

อยางชัดเจน (เชน ดวยการปกหลักในตำแหนงที่แสดงวามีสวนของน้ำจากพื้นที่ปรับโทษท่ี

ปรากฎวาไปอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป) พ้ืนท่ีน้ันเปนสวนของพ้ืนท่ีปรับโทษ 

เมื่อคณะกรรมการไมกำหนดขอบของแหลงน้ำ ขอบของพื้นท่ีปรับโทษกำหนดโดยขอบตาม
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ธรรมชาต ิ(น่ันคือ ท่ีพ้ืนลาดเทลงไปเปนลักษณะแองท่ีสามารถบรรจุน้ำได) 

ถารองน้ำเปดท่ีปกติไมมีน้ำ (เชน คูระบายน้ำ หรือทางน้ำหลากที่แหง ยกเวนระหวางฤดูฝน) 

คณะกรรมการอาจกำหนดพื้นที่ดังกลาวเปนสวนของพื้นท่ีทั่วไป (ซึ่งหมายความวาไมใชพื้นท่ี

ปรับโทษ) 

จุดผอนปรนมากท่ีสุดท่ีมี (Point of Maximum Available Relief) 

จุดอางอิงสำหรับการผอนปรนฟรีจากสภาพสนามผิดปกติในบังเกอร (กฎขอ 16.1c) หรือบน

กรีน (กฎขอ 16.1d) เมื่อไมมจีุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด 

เปนจุดท่ีประมาณวาลูกจะอยูท่ีจุดน้ันโดย: 

• ใกลท่ีสุดกับจุดเดิมของลูก แตไมใกลหลุมกวาจุดน้ัน 

• ในพ้ืนท่ีของสนามท่ีกำหนด และ 

• ท่ีสภาพสนามผิดปกติติดขัดนอยท่ีสุดกับสโตรคท่ีผูเลนจะทำจากจุดเดิมถาไมมีสภาพน้ันอยูท่ี

น่ัน 

การประมาณจุดอางอิงนี้กำหนดใหผูเลนระบุไมกอลฟที่จะเลือกใช การยืน สวิง และเสนทาง

เลนท่ีเขาจะใชสำหรับสโตรคน้ัน 

ผูเลนไมจำเปนตองจำลองสโตรคน้ันดวยการยืนจริงและสวิงดวยไมกอลฟท่ีเลือก (แตแนะนำให

ผูเลนทำเชนน้ีเพ่ือชวยในการประมาณไดแมนยำ) 

จุดผอนปรนมากที่สุดที่มีหาไดโดยเปรียบเทียบการติดขัดมากนอยกับสภาพโดยรอบของลูก 

และพื้นท่ีตั้งใจยืนและสวิงของผูเลน และบนกรีนเทานั้นรวมเสนทางเลน ตัวอยางเมื่อผอนปรน

จากน้ำช่ัวคราว: 

• จุดผอนปรนมากที่สุดที่มี ลูกอาจอยูตรงที่มีน้ำตื้นกวาตรงที่ผูเลนจะยืน (มีผลตอการยืน

มากกวาสภาพโดยรอบและการสวิง) หรือตรงท่ีลูกอยูในน้ำลึกกวาตรงท่ีผูเลนจะยืน (มีผลตอ

สภาพโดยรอบและการสวิงมากกวาการยืน) 

• บนกรีน จุดผอนปรนมากที่สุดที่มีอาจขึ้นอยูกับเสนทางเลนที่ลูกจะตองผานชวงน้ำตื้นที่สุด

หรือสั้นท่ีสุดของน้ำช่ัวคราว 

โพรวิชั่นนัลบอล (Provisional Ball) 

ลูกอ่ืนท่ีเลนในกรณีลูกของผูเลนท่ีเพ่ิงเลนไปอาจจะ: 
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• อยูในโอบี หรือ 

• หายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ 

โพรวิชั่นนัลบอลไมเปนลูกอยูในการเลนของผูเลน นอกจากกลายเปนลูกอยูในการเลนตามกฎ

ขอ 18.3c 

กรีน (Putting Green) 

บริเวณในหลุมท่ีผูเลนกำลังเลนอยูท่ี: 

• เตรียมไวเปนพิเศษสำหรับการพัท หรือ 

• คณะกรรมการกำหนดใหเปนกรีน (เชน เมื่อใชกรีนช่ัวคราว) 

กรีนสำหรับหลุมมีหลุมท่ีผูเลนพยายามจะเลนลูกไปลง 

กรีนเปนหนึ่งในหาพื้นท่ีของสนามที่กำหนด กรีนสำหรับหลุมอื่นทั้งหมด (ซึ่งผูเลนไมไดเลนใน

เวลาน้ัน) เปนกรีนผิดและเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป 

ขอบของกรีนกำหนดโดยท่ีสามารถเห็นไดวาเปนพื้นท่ีที่เตรียมไวเปนพิเศษเริ่มตนขึ้น (เชน เมื่อ

ตัดหญาอยางชัดเจนเพื ่อแสดงขอบ) นอกจากวาคณะกรรมการกำหนดขอบในลักษณะท่ี

แตกตางไป (เชน ใชเสนหรือจุด) 

ถามีการใชกรีนแฝดสำหรับหลุมท่ีแตกตางกันสองหลุม: 

• พ้ืนท่ีท่ีเตรียมไวท้ังหมดท่ีมีสองหลุมถือวาเปนกรีนเมื่อกำลังเลนแตละหลุม 

• แตคณะกรรมการอาจกำหนดเขตท่ีแบงกรีนแฝดออกเปนสองกรีนท่ีแตกตางกันเพ่ือท่ีวาเมื่อ

ผูเลนกำลังเลนหลุมใดหลุมหน่ึง สวนของกรีนแฝดสำหรับหลุมอ่ืนจะเปนกรีนผิด 

ผูตัดสิน (Referee) 

เจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการแตงตั้งใหตัดสินขอสงสัยเก่ียวกับความจริง และใชกฎขอบังคับ 

ในแมทชเพลย หนาท่ีและอำนาจของผูตัดสินข้ึนอยูกับบทบาทท่ีไดรับมอบหมาย: 

• เมื ่อผูตัดสินไดรับมอบหมายในหนึ่งแมทชทั ้งรอบ ผูตัดสินรับผิดชอบตอการละเมิดกฎ

ขอบังคับท่ีเขาเห็น หรือไดรับการบอกกลาว (ดูกฎขอ 20.1b(1)) 

• เมื่อผูตัดสินไดรับมอบหมายในหลายแมทช หรือบางหลุม หรือบางสวนของสนาม เขาไมมี

อำนาจไปเก่ียวของกับแมทชใด นอกจาก: 

» ผูเลนในแมทชขอความชวยเหลือเกี ่ยวกับกฎขอบังคับ หรือขอการตัดสิน (ดูกฎขอ 
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20.1b(2)) 

» ผูเลนหนึ่งคน หรือหลายคนในแมทชอาจละเมิดกฎขอ 1.2 (มาตรฐานการปฏิบัติของผู

เลน) กฎขอ 1.3b(1) (ผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงละเลยกฎขอใด หรือเพิกเฉยการ

ปรับโทษที่เขารู) กฎขอ 5.6a (การเลนลาชาไมสมเหตุผล) หรือกฎขอ 5.6b (กาวเดินใน

การเลนทันที) 

» ผูเลนมาถึงจุดเริ่มตนลาชา (ดูกฎขอ 5.3) หรือ 

» ผูเลนคนหาลูกถึงสามนาที (ดูกฎขอ 5.6a และนิยามศัพท “หาย”) 

ในสโตรคเพลย ผูตัดสินรับผิดชอบตอการดำเนินการกับการละเมิดกฎที่เขาเห็น หรือไดรับการ

บอกกลาว ไมวาผูตัดสินไดรับมอบหมายใหดูหนึ่งกลุม ทั้งรอบ หรือเฝาดูหลายกลุมเฉพาะบาง

หลุม หรือบางสวนของสนาม 

คณะกรรมการอาจจำกัดหนาท่ีของผูตัดสินในแมทชเพลย และในสโตรคเพลย 

พ้ืนท่ีผอนปรน (Relief Area) 

พื้นที่ที่ผูเลนตองดรอปลูกเมื่อไดรับการผอนปรนตามกฎขอบังคับ ยกเวนการผอนปรนบนเสน

ด านหลัง (ดูกฎขอ 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b และ 19.3) การผ อนปรนในกฎแตละขอ

กำหนดใหผูเลนใชพ้ืนท่ีผอนปรนเฉพาะท่ีมีขนาดและบริเวณท่ีข้ึนอยูกับสามปจจัยเหลาน้ี: 

• จุดอางอิง: จุดท่ีขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดน้ี 

• ขนาดของพื้นที่ผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: พื้นที่ผอนปรนคือหนึ่งหรือสองชวงไมกอลฟจาก

จุดอางอิง แตมีขอจำกัด: 

• ขอจำกัดเรื่องบริเวณของพื้นที่ผอนปรน: สถานที่ของพื้นที่ผอนปรนอาจถูกจำกัดดวยทาง

หน่ึงหรือหลายทางดังน้ี ตัวอยางเชน: 

» เฉพาะในพื้นท่ีของสนามที่กำหนด เชน ในพื้นท่ีทั่วไปเทานั้นหรือไมอยูในบังเกอรหรือ

พ้ืนท่ีปรับโทษ 

» ไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง หรือตองอยูนอกพื้นท่ีปรับโทษ หรือไมอยูในบังเกอรซึ่งไดรับ

การผอนปรน หรือ 

» ไมมีการติดขัด (ตามท่ีกำหนดไวในกฎเฉพาะ) กับสภาพท่ีกำลังทำการผอนปรน 

การผอนปรนบนเสนดานหลัง ผูเลนตองดรอปบนเสนในตำแหนงท่ีกำลังใชกฎท่ีอนุญาตใหใช 

และจุดท่ีลูกสัมผัสพ้ืนครั้งแรกเมื่อดรอปลง จากจุดน้ันทำใหเกิดพ้ืนท่ีผอนปรนไปยังทิศทางใดใน
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หน่ึงชวงไมกอลฟ 

เมื่อผูเลนตองดรอปอีก หรือดรอปเปนครั้งท่ีสองโดยใชการผอนปรนบนเสนดานหลัง ผูเลนอาจ: 

• เปลี่ยนจุดท่ีดรอปลูก (เชน ดรอปใกลหลุมเขาไปหรือไกลหลุมออกไป) และพื้นที่ผอนปรน

เปลี่ยนไปตามจุดน้ัน และ 

• ดรอปลงในพ้ืนท่ีสนามท่ีแตกตางกัน 

แตการทำเชนน้ันไมไดเปลี่ยนแปลงการใชกฎขอ 14.3c แตอยางใด 

ในการใชชวงไมกอลฟเพ่ือกำหนดขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนอาจวัดขามคูน้ำ หลุม หรือสิ่งท่ี

คลายคลึงกันโดยตรง และขาม หรือทะลุผานวัตถุ (เชน ตนไม รั้ว กำแพง อุโมงค ทอระบายน้ำ 

หรือหัวฉีดน้ำ) แตไมอนุญาตใหวัดทะลุผานพ้ืนซึ่งลาดข้ึนและลาดลงตามธรรมชาติ 

ดูคูมือคณะกรรมการ หมวด 2I (คณะกรรมการอาจเลือกอนุญาตหรือกำหนดใหผูเลนใชดรอป

ปงโซนเปนพ้ืนท่ีผอนปรนเมื่อใชบางการผอนปรน)  

กลับมาวาง (Replace) 

วางลูกโดยวางลงดวยมือและปลอยโดยตั้งใจใหลูกอยูในการเลน 

ถาผูเลนวางลูกลงโดยไมตั้งใจใหอยูในการเลน ลูกนั้นไมไดนำกลับมาวาง และไมอยูในการเลน 

(ดูกฎ 14.4) 

เมื่อใดก็ตามเมื่อกฎกำหนดใหนำลูกกลับมาวาง กฎท่ีเก่ียวของระบุจุดเฉพาะท่ีตองนำลูกกลับมา

วาง 

ดูกฎขอ 25.3d และ 25.4e (สำหรับผูเลนไมมแีขนหรือขา หรือใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี 

นิยามศัพทน้ีไดรับการปรับเปลี่ยนเพ่ืออนุญาตการนำกลับมาวางดวยการใชอุปกรณ) 

รอบ (Round) 

18 หลุม หรือนอยกวาท่ีเลนตามลำดับท่ีคณะกรรมการกำหนด 

สกอรการด (Scorecard) 

เอกสารท่ีบันทึกสกอรแตละหลุมของผูเลนในสโตรคเพลย 

สกอรการดอาจอยูในกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีคณะกรรมการเห็นชอบซึ่งอนุญาต 

ให: 
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• บันทึกสกอรของผูเลนแตละหลุม และ 

• มารคเกอรและผูเลนจะตองรับรองสกอร ไมวาจะโดยการลงลายมือชื่อหรือการรับรองทาง

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

ในแมทชเพลย ไมจำเปนตองใชสกอรการด แตผูเลนอาจใชเพ่ือชวยบันทึกสกอรของแมทชได 

ละเมิดรายแรง (Serious Breach) 

ในสโตรคเพลย เมื่อเลนจากท่ีผิดอาจทำใหผูเลนไดเปรียบอยางมากเมื่อเทียบกับสโตรคท่ีทำจาก

ท่ีท่ีถูกตอง 

ในการทำการเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาวามีการละเมิดรายแรงหรือไม ปจจัยท่ีตองคำนึงรวมถึง: 

• ความยากของสโตรค 

• ระยะของลูกจากหลุม 

• ผลกระทบของอุปสรรคบนเสนทางเลน และ 

• สภาพท่ีมีผลตอสโตรค 

แนวคิดเรื่องการละเมิดรายแรงไมใชในแมทชเพลย เพราะผูเลนแพหลุมถาเขาเลนจากท่ีผิด 

ฝาย (Side) 

พารทเนอรสองคนหรือมากกวารวมแขงเปนหนวยเดียวในรอบในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย 

แตละชุดของพารทเนอรคือฝาย ไมวาพารทเนอรแตละคนเลนลูกของเขา (โฟรบอล) หรือพารท

เนอรหลายคนเลนลูกเดียว (โฟรซั่มส) 

ฝายไมเหมือนกับทีม ในการแขงขันประเภททีม แตละทีมประกอบดวยผูเลนหลายคนแขงขัน

เปนบุคคลหรือฝาย 

สเตเบ้ิลฟอรด (Stableford) 

รูปแบบของสโตรคเพลยท่ี: 

• สกอรของผูเลนหรือฝายของหลุมขึ้นอยูกับคะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบจำนวนสโตรค

ของผ ู  เล นหร ือฝายในหลุม (รวมทั ้งสโตรคที ่ทำและสโตรคปร ับโทษ) กับสกอร  ท่ี

คณะกรรมการกำหนดสำหรับหลุม และ 

• ผูเลนหรือฝายท่ีจบรอบดวยคะแนนสูงสุดเปนผูชนะการแขงขัน 
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การยืน (Stance) 

ตำแหนงของเทาและรางกายของผูเลนในการเตรียมตัวสำหรับและทำสโตรค  

ดูกฎขอ 25.4d (สำหรับผูเลนใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี นิยามศัพทปรับเปลี่ยนใหรวมถึง

ตำแหนงของอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ีในการเตรียมเพ่ือและทำการสโตรค) 

สโตรค (Stroke) 

การเคลื่อนไมกอลฟไปขางหนาเพ่ือกระทบลูก  

แตยังไมไดทำสโตรค ถาผูเลน: 

• ตัดสินใจในชวงสวิงลงไมใหกระทบลูก และหลีกเลี่ยงการทำเชนนั้นดวยการจงใจหยุดหัวไม

กอลฟกอนท่ีจะถึงลูก หรือถาไมสามารถหยุดไดก็ใหจงใจไมใหโดนลูก 

• กระทบลูกโดยบังเอิญเมื่อทำการซอมสวิงหรือขณะเตรียมตัวทำสโตรค 

เมื่อกฎอางถึง "การเลนลูก" มีความหมายเดียวกับการทำสโตรค 

สกอรของผูเลนสำหรับหลมุหรอืรอบจะระบุเปนจำนวน "สโตรค" หรือ "สโตรคท่ีทำ" ซึ่งหมายถึง 

สโตรคท่ีทำท้ังหมดและสโตรคปรับโทษ (ดูกฎขอ 3.1c) 

สโตรคและระยะ (Stroke and Distance) 

ข้ันตอนและการปรับโทษเมื่อผูเลนผอนปรนตามกฎขอ 17 18 หรือ 19 โดยการเลนจากท่ีทำ  

สโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

ความหมายของสโตรคและระยะหมายความวาผูเลนท้ัง: 

• มีหน่ึงสโตรคปรับโทษ และ 

• เสียประโยชนของการไดระยะทางไปสูหลุมจากจุดท่ีทำสโตรคครั้งท่ีแลว 

สโตรคเพลย (Stroke Play) 

รูปแบบการเลนท่ีผูเลนหรือฝายแขงขันกับผูเลนอ่ืน หรือฝายอ่ืนท้ังหมดในการแขงขัน 

ในรูปแบบปกติของสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 3.3): 

• สกอรของผูเลนหรือฝายสำหรับรอบคือจำนวนรวมของสโตรค (รวมทั้งสโตรคที่ทำและ   

สโตรคปรับโทษ) เพ่ือจบหลุมในแตละหลุม และ 

• ผูชนะคือผูเลนหรือฝายซึ่งแขงขันจบทุกรอบดวยสโตรครวมนอยท่ีสุด 
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รูปแบบอื่นของสโตรคเพลยดวยวิธีคิดสกอรที่แตกตางกันคือ สเตเบิ้ลฟอรด สกอรสูงสุด และ 

พาร/โบก้ี (ดูกฎขอ 21) 

ทุกรูปแบบของการเลนสโตรคเพลยสามารถเลนไดทั ้งในการแขงขันบุคคล (ผูเลนแตละคน

แขงขันดวยตัวของเขาเอง) หรือในการแขงขันที่เกี่ยวของกับฝายของพารทเนอร (โฟรซัมสหรือ 

โฟรบอล) 

นำมาแทน (Substitute) 

ในการเปลี่ยนลูกท่ีผูเลนกำลังใชเลนในหลุมดวยการใชลูกอ่ืนมาเปนลูกในการเลน 

ลูกอื่นท่ีนำมาแทนเมื่อนำลูกนั้นมาอยูในการเลนดวยวิธีใดก็ตาม (ดูกฎขอ 14.4) แทนลูกเดิมไม

วาลูกเดิม: 

• อยูในการเลน หรือ 

• ไมอยูในการเลนอีกตอไป เพราะไดหยิบลูกน้ันข้ึนจากสนาม หรือหาย หรือโอบี 

ลูกนำมาแทนเปนลูกในการเลนของผูเลน ถึงแมวา: 

• นำมาวาง ดรอป หรือวาง ดวยในทางท่ีผิด หรือท่ีผิด หรือ 

• ผูเลนจำเปนตองวางลูกเดิมกลับเขาไปในการเลนตามกฎขอบังคับมากกวาลูกอ่ืนท่ีนำมาแทน 

ทีต้ังลูก (Tee) 

วัตถุที่ใชในการยกลูกเหนือพื้นเพื่อเลนจากพื้นท่ีตั้งที ตองยาวไมเกินสี่นิ้ว (101.6 มม.) และ

สอดคลองกับกฎอุปกรณ 

พ้ืนท่ีต้ังที (Teeing Area) 

พ้ืนท่ีท่ีผูเลนตองเลนจากเมื่อเริ่มเลนหลุมท่ีเขากำลังเลน 

พ้ืนท่ีตั้งทีเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ลึกสองชวงไมกอลฟท่ี: 

• เขตดานหนากำหนดดวยแนวระหวางจุดหนาสุดของหมุดทีทั้งสองท่ีคณะกรรมการติดตั้ง 

และ 

• เขตดานขางกำหนดดวยแนวดานหลังจากจุดนอกสุดของหมุดที 

พ้ืนท่ีตั้งทีเปนหน่ึงในหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกำหนด 

บริเวณท่ีตั้งทีอ่ืนท้ังหมดในสนาม (ไมวาอยูในหลุมเดียวกันหรือหลมุอ่ืน) เปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป 
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น้ำชั่วคราว (Temporary Water) 

การสะสมชั่วคราวของน้ำบนผิวของพื้น (เชน แองน้ำที่เกิดจากฝน หรือระบบชลประทานหรือ

การลนจากบอน้ำ) ท่ี: 

• ไมอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ และ 

• สามารถมองเห็นท้ังกอนหรือหลังผูเลนทำการยืน (โดยไมกดเทาของเขาเกินควร) 

เพียงแคพื้นเปยก เปนโคลน หรือนุม หรือเห็นน้ำชั่วขณะที่ผูเลนกาวลงบนพื้นยังไมเพียงพอ 

เพราะการสะสมของน้ำตองยังอยูกอนหรือหลังทำการยืนอยางใดอยางหน่ึง 

กรณีพิเศษ: 

• น้ำคาง และนำ้คางแข็งไมใชน้ำช่ัวคราว 

• หิมะ และน้ำแข็งธรรมชาติ (นอกจากน้ำคางแข็ง) เปนลูสอิมเพดิเมนท หรือ เปนน้ำช่ัวคราว

เมื่ออยูบนพ้ืน ตามท่ีผูเลนเลือก 

• น้ำแข็งท่ีผลิตเปนสิ่งกีดขวาง 

ธรีบอล (Three-Ball) 

รูปแบบแมทชเพลย ซึ่ง: 

• ผูเลนแตละคนในสามคนเลนแมทชบุคคลกับผูเลนอีกสองคนในเวลาเดียวกัน 

• ผูเลนแตละคนเลนหน่ึงลูกท่ีใชกับท้ังสองแมทชของเขา 

ลูกผิด (Wrong Ball) 

ลูกใดท่ีไมใชลูกตอไปน้ีของผูเลน: 

• ลูกในการเลน (ไมวาลูกเดิม หรือลูกนำมาแทน) 

• โพรวิช่ันนัลบอล (กอนยกเลิกตามกฎขอ 18.3c) หรือ 

• ลูกท่ีสองในสโตรคเพลยท่ีเลนตามกฎขอ 14.7b หรือ 20.1c 

ตัวอยางของลูกผิดคือ: 

• ลูกในการเลนของผูเลนอ่ืน 

• ลูกถูกละท้ิง และ 

• ลูกของผูเลนเองท่ีอยูในโอบี ลูกท่ีกลายเปนลูกหาย หรือไดหยิบลูกข้ึนและยังไมไดนำกลับมา



260 

 

อยูในการเลน 

กรีนผิด (Wrong Green) 

กรีนใดในสนามท่ีไมใชกรีนสำหรับหลุมท่ีผูเลนกำลังเลนอยู  

กรีนผิด รวมถึง: 

• กรีนสำหรับหลุมอ่ืนท่ีผูเลนไมไดกำลังเลนอยูในเวลาน้ัน 

• กรีนปกติสำหรับหลุมท่ีมีการใชกรีนช่ัวคราว และ 

• กรีนฝกซอมทั้งหมดสำหรับการพัท การชิพ หรือการพิชท นอกจากคณะกรรมการไมรวมไว

ดวยกฎสนาม 

กรีนผิดเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป 

ท่ีผิด (Wrong Place) 

ท่ีใดในสนามนอกจากท่ีกำหนดใหผูเลนหรืออนุญาตใหเลนลูกของเขาตามกฎ 

ตัวอยางการเลนจากท่ีผิด: 

• การเลนลูกหลังจากนำลูกกลับมาวางบนจุดท่ีไมถูกตอง หรือไมนำกลับมาวางเมื่อกฎกำหนด 

• การเลนลูกท่ีดรอปจากนอกพ้ืนท่ีผอนปรนท่ีกำหนด 

• การผอนปรนตามกฎท่ีไมถูกตอง ดวยลูกท่ีดรอปในและเลนจากท่ีไมอนุญาตตามกฎ และ 

• การเลนลูกจากโซนหามเลน หรือเมื่อโซนหามเลนติดขัดกับพ้ืนท่ีตั้งใจยืน หรือพ้ืนท่ีตั้งใจสวิง

ของผูเลน   

ผูเลนไมไดเลนจากท่ีผิดในสถานการณตอไปน้ี: 

• เมื่อไดเลนลูกจากนอกพ้ืนท่ีตั้งทีในการเริ่มเลนหลุม หรือการพยายามแกไขความผิดพลาดน้ัน 

(ดูกฎขอ 6.1b) หรือ 

• เมื่อไดเลนลูกจากท่ีท่ีหยุดอยูหลังจากผูเลนไมไดเลนสโตรคใหมเมื่อตองทำเชนน้ัน 
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อินเด็กซ
กฎขอ หนา

สภาพสนามผิดปกต ิ(Abnormal Course Conditions)

16.1e 160

16.1c 158

16.1b 157

16.1 155

16.4 166

16.1f 161

16.1a(2) 156

16.1d 160

16.1a(3) 157

- ไมพบลูก

- บังเกอร

- พื้นที่ทั่วไป

- พื้นที่ซอม

- การหยิบเพื่อดูวาใหผอนปรนหรือไม

- โซนหามเลน

- พื้นที่ปรับโทษ

- กรีน

- สโตรคไมสมเหตุผลชัดเจน

- เมื่ออนุญาตใหผอนปรน 16.1a(1) 155

คําปรึกษาและความชวยเหลืออื่น (Advice and Other Help)
10.2a 104

25.2a, 25.4a, 25.5a 223, 226, 
230

10.2b 104

10.2b(3) 105
25.2c 223

- คําปรึกษา

- การชวยเหลือจากผูชวย บุคคลอื่น หรือผูดูแล - ผูเลนมีความบกพรอง

- เสนทางเลน

- วัตถุชวยในการวางแนว

- วัตถุชวยในการวางแนวสําหรับผูเลนตาบอด

- การชวยเหลือทางกายภาพ และการปกปองจากสภาพอากาศ 10.2b(5) 106

ผู้ชวย (Aides)

25.2a, 25.4a, 
25.4b, 25.5a

223, 226,
227, 230

- การชวยเหลือจากผูชวย บคุคลอืน่ หรอืผูดูแล - ผูเลนมคีวามบกพรอง

- อนุญาตผูเลนมีผูชวยหนึ่งคนเทานั้น - ผูเลนมีความบกพรอง 25.2b, 25.4c, 25.5b 223, 227, 
231

สลับกันตี (Alternate Shot) ดูโฟรซัมส

โพรงสัตว (Animal Holes) ดูสภาพสนามผิดปกติ

เสนทางประดิษฐ (Artificial Paths) ดูสภาพสนามผิดปกติ

ลูก (Ball)

4.2b, 4.2c 55

4.2a 54
4.2c 55
15.3a 152
15.3b 153

- แตกเปนชิ้น

- ลูกที่สอดคลอง

- รอยตัด หรือรอยแตก

- การชวยเหลือในการเลน - บนกรีน

- การติดขัดกับการเลน - ทุกที่

- การแทนที่ลูก 4.2c(2), 14.2 55, 132
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ลูกอยูในการเคลื่อนที่ (Ball in Motion)

11.3 114

11.2 112

25.4k 229
11.1 110
11.1 110

11.3 114

- จงใจปรับสภาพที่มีผลกระทบตอลูกอยูในการเคลื่อนที่

- บุคคลจงใจทําใหเฉไป หรือหยุดลง

- โดนอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่

- โดนสิ่งกระทบภายนอก (รวมถึงอุปกรณ)

- โดนบุคคล

- การหยิบลูกจากกรีน

- การเคลื่อนยายคันธง 11.3 114
ลูกในการเลน (Ball in Play) 14.4 140
ลูกเคลื่อนที่ (Ball Moved)

9.6 99

9.6 99

9.6 99

9.4 97

9.5 98

9.5b 99

9.5 98

9.6 99

22.2, 23.5b 208, 215
9.4 97

9.4b 97

9.3 96

9.2b 95

9.2a 95

9.1b 94

15.3a 152

- โดยสัตว

- โดยบุคคลอื่นในสโตรคเพลย

- โดยบุคคลอื่นใด

- โดยแคดดี้

- โดยคูแขงในแมทชเพลย

- โดยคูแขงในแมทชเพลย เมื่อใชการปรับโทษ

- โดยแคดดี้ของคูแขงในแมทชเพลย

- โดยสิ่งกระทบภายนอก

- โดยพารทเนอร

- โดยผูเลน

- โดยผูเลน เมื่อใชการปรับโทษ

- โดยลม นํ้า หรือแรงธรรมชาติอื่น ๆ

- การตัดสินวาอะไรทําลูกเคลื่อนที่

- การตัดสินวาลูกเคลื่อนที่หรือไม

- ระหวางการสวิงขึ้น หรือสโตรค

- การชวยเหลือการเลน - บนกรีน

เลนลูกตามสภาพที่ลูกอยู (Ball Played as It Lies) 9.1a 94

ทีม่ารคลูก (Ball-Marker)

15.3c 153
9.7a 100

- ลูกชวยเหลือ หรือติดขัดกับการเลน

- หยิบ หรือเคลื่อนยาย

- การปรับโทษตอคูแขงในการหยิบหรือเคลื่อนยาย 9.7b 100

บังเกอร (Bunker) 12 116
16.1c 158

16.2 162
12.2a, 15.1 117, 148
12.2a, 15.2 117, 149

19.3 187

- สภาพสนามผิดปกติ

- สภาพสัตวอันตราย

- ลูสอิมเพดิเมนท

- สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได

- ลูกไมสามารถเลนได

- ลูกไมสามารถเลนไดสําหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่ 25.4n 230
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กฎขอ หนา
12.1 117

12.2b(2) 118
25.4l 229

- เมื่อลูกอยูในบังเกอร

- เมื่อการสัมผัสทรายที่ไมมีผลในการปรับโทษ

- เมื่อการสัมผัสทรายที่ไมมีผลในการปรับโทษ - ผูเลนมีความบกพรอง

- เมื่อการสัมผัสทรายมีผลในการปรับโทษ 12.2b(1) 117

แคดดี ้(Caddie)

10.3b(2) 108

10.3b, 10.2b(1) 108, 104
10.3b(3) 109

10.3c 109

25.2e, 25.4j, 25.5d 224, 228, 
227

10.3a(1) 107

10.2b(4) 105

25.2d 224

- การกระทําที่อนุญาตโดยผูเลนมอบหมาย

- การกระทําที่อนุญาตเสมอ

- การกระทําที่ไมอนุญาต

- การละเมิดกฎ

- การปรับเปลี่ยนสําหรับผูเลนมีความบกพรอง

- อนุญาตแคดดี้หนึ่งคนในเวลาเดียว

- พื้นที่จํากัดสําหรับแคดดี้กอนผูเลนทําสโตรค

- พื้นที่จํากัดสําหรับแคดดี้สําหรบผูเลนตาบอด

- การใชแคดดี้รวมกัน 10.3a(2) 107
การทําความสะอาดลูก (Cleaning Ball) 14.1c 131

ไมกอลฟ (Clubs)

4.1b(3),(4) 52, 52
4.1a(3) 50

4.1a(1) 49

4.1b(1) 51

4.1b(2), 22.5, 23.7 52, 210, 216
4.1c 53

- การเพิ่มหรือการนําไมกอลฟมาแทน

- การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการเลน

- ไมกอลฟที่สอดคลอง

- การจํากัดไมกอลฟ 14 อัน

- การใชไมกอลฟรวมกัน

- การนําไมกอลฟออกไปจากการเลน

- การใช หรือการซอมไมกอลฟที่เสียหายระหวางรอบ 4.1a(2) 50

การเสร็จสิ้นหลุม (Completing a Hole) 6.5 81

จงใจปรับสภาพ (Conditions Deliberately Altered)
8.3 93

8.2b 92

8.2, 22.2, 23.5b 92, 208, 215

- ที่มีผลกระทบตอลูกของผูเลนอื่น

- ที่มีผลกระทบตอสภาพทางกายภาพอื่น ๆ

- ที่มีผลกระทบตอสภาพโดยรอบของลูก

- การกระทําตองหาม 8.3b 93

สภาพทีแ่ยลง (Conditions Worsened) 8.1d 91

ความประพฤติ (Conduct)

1.2b 31- มาตรการความประพฤติ

- ความประพฤติของผูเลนที่คาดหวัง 1.2a 30

การแกไขความผดิพลาดใหถูกตอง (Correcting Mistake)

14.5b 141
14.5a 141

- เมื่อเปลี่ยนทางเลือกที่อนุญาต

- เมื่ออาจทําการแกไขความผิดพลาดใหถูกตอง

- เมื่อใชการปรับโทษ 14.5c 142
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สนาม (Course)

2.2b 36- พื้นที่เจาะจง

- เมื่อลูกสัมผัสสองพื้นที่ 2.2c 36

สัตวอันตราย (Dangerous Animal)

16.2b 162- ทําการผอนปรนอยางไร

- เมื่ออนุญาตใหผอนปรน 16.2a 162
การดรอปลูก (Dropping Ball)

14.3c 157
14.3c(2) 138
14.3c(1) 137
14.3d 139
14.3b 135

25.2h, 25.3c,  
25.4a, 25.6b

225, 225 
226, 232

- ลูกบังเอิญเฉไปหลังจากกระทบพื้น

- ลูกมาหยุดอยูนอกพื้นที่ผอนปรน

- ตองดรอปลูกในและมาหยุดอยูในพื้นที่ผอนปรน

- จงใจใหเฉไป

- ตองดรอปลูกอยางไร

- ตองดรอปลูกอยางไร - ผูเลนมีความบกพรอง

- อาจใชลูกเดิมหรือลูกอื่น 14.3a 135

ลูกจม (Embedded Ball)

16.3b 164- ทําการผอนปรนอยางไร

- เมื่ออนุญาตใหผอนปรน 16.3a 163

การจบรอบ (Ending a Round) 5.3b 64

อุปกรณ (Equipment)

25.4f 227
4.3a(4) 57

4.3a(1) 56

4.3a(5) 58

4.3a(3) 57

4.3a(2) 57

4.3b(1) 56

25.3a 225
4.3a(6) 58

- อุปกรณชวยในการเคลื่อนที่

- เสียงและวิดิโอ

- ขอมูลเรื่องระยะและทิศทาง

- ถุงมือและสารชวยจับกริพ

- ขอมูลที่รวบรวมไวกอนหรือระหวางรอบ

- ขอมูลเกี่ยวกับลมและสภาพอากาศ

- ขอยกเวนทางการแพทย

- สถานะของอุปกรณเทียม

- อุปกรณชวยยืดเหยียดและชวยฝก

- เทป และสิ่งหอหุมคลายกัน 4.3b(2) 59

คันธง (Flagstick) 13.2 124
13.2b(2) 126

13.2c 127
13.2a 124

- ลูกชนคันธงหรือชนบุคคลที่เฝาคันธง

- ลูกพิงกับคันธงในหลุม

- การปลอยคันธงไวในหลุม

- การเคลื่อนยายคันธงออกจากหลุม 13.2b(1) 126
รูปแบบการเลน: แมทชเพลยหรือสโตรคเพลย (Match Play or Stroke Play) 3.1a 38

รูปแบบการเลน: อื่น ๆ (Forms of Play: Other) 21.5 207
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โฟรบอล (Four-Ball) 23.1 211

23.6 216
23.2c 213
23.4 214

23.7 216

23.8 216

23.9 216

23.5b 215

23.5a 215

23.2b 212

23.2a 211

23.4 214

23.3b 213

23.3a 213

- ลําดับการเลน

- จงใจทาํลูกเฉไป

- พารเนอรหนึ่งหรือทั้งสองคนอาจแทนฝาย

- พารทเนอรใชไมกอลฟรวมกัน

- พารทเนอรกําลังยืนดานหลังผูเลนขณะสโตรค

- การปรับโทษ

- ผูเลนรับผิดชอบตอการกระทําของพารทเนอร

- การกระทําของผูเลนมีผลกระทบตอการเลนของพารทเนอร

- สกอรการดในสโตรคเพลย

- สกอรของฝาย - แมทชเพลย และสโตรคเพลย

- เมื่อพารทเนอรที่ขาดไปอาจเขารวมกลุม

- เมื่อจบรอบ

- เมื่อเริ่มรอบ

- ยอมหรือไมอาจเลนสโตรคได 23.6 216
โฟรซัม (Foursomes) 22.1 208

22.2 208

22.4a 210

22.5 210

22.6 210

22.3 209

22.4b 210

- พารทเนอรคนใดคนหนึ่งอาจทําการแทนใหฝาย

- พารทเนอรที่เลนกอน

- พารทเนอรใชไมกอลฟรวมกัน

- พารทเนอรยืนดานหลังผูเลนขณะสโตรค

- ฝายตองสลับกันในการทําสโตรค

- การเริ่มรอบ

- เมื่อพารทเนอรผิดคนเลน 22.3 209

เกมของกีฬากอลฟ (Game of Golf) 1.1 30

พื้นที่ทั่วไป (General Area) 2.2a 35

กรอสสกอร (Gross Scores) 3.1c(1) 39

พื้นที่ซอม (Ground Under Repair) ดูสภาพสนามผิดปกติ

กลุม (Groups)

5.4a 64- แมทชเพลย

- สโตรคเพลย 5.4b 64
การระบุลูก (Identifying Ball)

7.4 86

7.2 85
- ลูกบังเอิญเคลื่อนทีี่ขณะกําลังระบุ

- ระบุลูกอยางไร

- การหยิบลูกเพื่อระบุ 7.3 85

สิง่กีดขวางเคลือ่นยายไมได (Immovable Obstructions) ดูสภาพสนามผิดปกติ
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การปรับปรุงสภาพ (Improving Conditions)

8.1b 88

8.1a 88

8.1 87

- การกระทําที่อนุญาต

- การกระทําที่ไมอนุญาต

- สภาพที่มีผลกระทบตอสโตรค

- การคืนสภาพที่ปรับปรุงไป 8.1c 90

การหยิบ และการนํามาวาง (Lifting and Replacing Ball) ดูการนําลูกกลับมาวาง

14.1c 131

14.2b(2) 132

25.3d, 25.4e 226, 227
14.2a 132

14.1a 130
14.1b 131

25.2g, 25.4a, 25.5d 224, 226, 
231

14.2b 132

- การทําความสะอาด

- นําลูกกลับมาวางอยางไร

- นําลูกกลับมาวางอยางไร - ผูเลนมีความบกพรอง

- ตองใชลูกเดิม

- ตองมารคจุด

- ใครอาจหยิบ

- ใครอาจหยิบ - ผูเลนมีความบกพรอง

- ใครตองนํากลับมาวาง

- ใครตองนํากลับมาวาง - ผูเลนมีความบกพรอง 25.2h, 25.3c, 25.4a 225, 225, 
226

ลูสอิมเพดเิมนท (Loose Impediments) 15.1 148
15.1b 149- ลูกเคลื่อนที่ระหวางการเคลื่อนยาย

- การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท 15.1a 148
ลูกหาย (Lost Ball)

18.2b 180- ทําอะไรเมื่อลูกหาย

- เมื่อลูกหายไป 18.2a(1) 179
การทาํสโตรค (Making Stroke)

10.1b 101

25.3b, 25.4h 225, 228
10.1d 103

10.1d 103

10.1d 103

10.1a 101

10.1c 102

- การตรึงไมกอลฟ

- การตรึงไมกอลฟ - ผูเลนมีความบกพรอง

- ลูกตกจากทีตั้งลูก

- ลูกเคลื่อนที่หลังจากเริ่มสวิงขึ้น

- ลูกกําลังเคลื่อนที่ในนํ้า

- การตีลูกอยางเหมาะสม

- การยืนครอมหรือยืนบนเสนทางเลน

- การยืนครอมหรือยืนบนเสนทางเลนสําหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวย

ในการเคลื่อนที่
25.4i 228

แมทชเพลย (Match Play)

3.2c 42

3.2b 41

3.2a(4) 40

3.2d(3) 43

- การใชแฮนดิแคป

- การยอมให

- กาขยายแมทชที่เสมอกัน

- การรู้สกอรของแมทช

- การปกปองสิทธิ์ และผลประโยชนของตนเอง 3.2d(4) 44
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3.2d(1) 42

3.2d(2) 43

3.2a(2) 40

3.2a(5) 40

3.2a(1) 40

- การบอกคูแขงเกี่ยวกับจํานวนสโตรคที่ทําได

- การบอกคูแขงเกี่ยวกับการปรับโทษ

- หลุมเสมอกัน

- เมื่อเปนผลสุดทาย

- การชนะหลุม

- การชนะแมทช 3.2a(3) 40

สกอรสูงสุด (Maximum Score) 21.2 201

21.2d 202

21.2c 202

21.2b 202

- จงใจทําลูกเฉไป

- การปรับโทษ

- การสกอร

- เมื่อจบรอบ 21.2e 203

การปรับเปลี่ยนสําหรับผูเลนมีความบกพรอง 25 222
25.3b, 25.4h 225, 228
25.2h, 25.3c,  
25.4a, 25.6b

225, 225 
226, 232

25.3 225
25.2 223
25.5 230
25.4 226
25.6 232

25.2b, 25.4c, 25.5b 223, 227, 
231

25.2a, 25.4a, 25.5a 223, 226, 
230

25.4m 229

25.2g, 25.2h,  
25.3c, 25.3d, 25.4a, 

25.4e, 25.5d  

224, 225
225, 226, 226 

227, 231

25.5e 231
25.2d 224
25.2c 223

25.3a 225

- การตรึงไมกอลฟ

- การดรอปลูก

- สําหรับผูเลนที่ไมมีแขนขา

- สําหรับผูเลนตาบอด

- สําหรับผูเลนบกพรองทางสติปญญา

- สําหรับผูเลนที่ใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่

- ขอกําหนดทั่วไปสําหรับความบกพรองทุกหมวด

- การชวยเหลือจากผูชวยหนึ่งคนเทานั้น

- การชวยเหลือจากผูชวย บุคคลอื่น หรือผูดูแล

- ทางเลือกในการผอนปรนดานขางสําหรับผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอ

- การหยิบและการนํากลับมาวาง

- ผู้เลนมีความบกพรองทางสติปญญาและทางกายภาพ

- พื้นที่จํากัดสําหรับผูเลนตาบอด

- การวางวัตถุเพื่อชวยวางแนวสําหรับผูเลนตาบอด

- สถานะของอุปกรณเทียม

- เมื่อสัมผัสทรายไมมีผลในการปรับโทษ 25.2f, 25.4l 224, 229

สิ ่งกีดขวางเคลือ่นยายได (Movable Obstruction) 15.2 149
15.2b 151- ไมพบลูก

- การผอนปรนที่ใดยกเวนกรีน 15.2a(2) 150
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15.2a(3) 151- การผอนปรนบนกรีน

- การเคลื่อนยาย 15.2a(1) 149

เนทสกอร (Net Scores) 3.1c(2) 39

โซนหามเลน (No Play Zones) 16.1f, 17.1e 161, 172

ลําดับการเลน (Order of Play)

23.6 216

22.4 210

6.4a(1) 78

6.4a(2) 79

6.4c 80

6.4d(2) 81

6.4c 80

6.4b(2) 80

6.4b(1) 79

- โฟรบอล

- โฟรซัม

- แมทชเพลย

- แมทชเพลย - การเลนผิดลําดับ

- การเลนอีกครั้งจากพื้นที่ตั้งที

- การเลนโพรวิชันนัลบอลที่ใดยกเวนบนกรีน

- การเลนโพรวิชันนัลบอลจากพื้นที่ตั้งที

- พรอมเลน

- สโตรคเพลย

- เมื่อทําการผอนปรน 6.4d(1) 81

โอบี (Out of Bounds) 2.1 35

18.2b 180- ทําอยางไรเมื่อลูกโอบี

- เมื่อลูกอยูในโอบี 18.2a(2) 179

ชวงเวลาเลน (Pace of Play)
5.6b(3) 67

5.6b(2) 67

5.6b, 6.4b(2) 66, 80
5.6b(1) 66

5.6a 66

- นโยบายชวงเวลาเลน

- การเลนผิดลําดับ

- พรอมเลน

- ขอแนะนํา

- การเลนชาไมสมเหตุผล

- การเลนชาไมสมเหตุผล - ผูเลนมีความบกพรอง 25.6a 232

พาร/โบกี ้(Par/Bogey) 21.3 203

21.3d 205

21.3c 205

21.3b 204

- จงใจใหลกูเฉไป

- การปรับโทษ

- การสกอร

- เมื่อจบรอบ 21.3e 205

การปรบัโทษ (Penalties) 1.3c 31

พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Area) 17 168
17.1c 169
17.2a 173

17.2b 177

- ไมพบลูก

- เลนลูกจากพื้นที่ปรับโทษมาหยุดอยูในพื้นที่ปรับโทษ

- เลนลูกจากพื้นที่ปรับโทษไปหาย โอบี หรือลูกไมสามารถเลนได

- ทําการผอนปรนอยางไร 17.1d 169
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17.1e 172
17.3 177
17.1b 168
17.1d 169

25.4m 229

17.1d 169

- โซนหามเลน

- ไมมีการผอนปรนตามกฎขออื่น

- เลนลูกตามสภาพที่อยู

- ทางเลือกการผอนปรนสําหรับพื้นที่ปรับโทษสีแดง

- ทางเลือกการผอนปรนสําหรับพื้นที่ปรับโทษสีแดงสําหรับผูเลนใชอุปกรณ
เคลื่อนที่มีลอ

- ทางเลือกการผอนปรนสําหรับพื้นที่ปรับโทษสีเหลือง

- เมื่อลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษสีแดง 17.1a 168
การซอม (Practice)

5.2a 63

5.2b 63

5.5b 65

5.5c 65

- กอนหรือระหวางรอบ - แมทชเพลย

- กอนหรือระหวางรอบ - สโตรคเพลย

- การซอมระหวางสองหลุม

- การซอมเมื่อหยุดการเลนชั่วคราว

- การซอมระหวางกําลังเลนในหลุม 5.5a 65

โพรวิชันนัลบอล (Provisional Ball)

18.3b 181
18.3c(1) 182
18.3a 181

18.3c(3) 184
18.3c(2) 182

- การประกาศเลนโพรวิชันนัลบอล

- การเลนโพรวิชันนัลบอลมากกวาหนึ่งครั้ง

- เมื่อไดรับอนุญาต

- เมื่อตองยกเลิกโพรวิชันนัลบอล

- เมื่อโพรวิชันนัลบอลกลายเปนลูกในการเลน

กรีน (Putting Green) 13 116
13.1d(1) 122
13.1d(2) 122

13.3 128
13.1e 122
13.1b 120

13.1c(1) 121
13.1c(2) 121

13.1a 120

- ลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อน - โดยบังเอิญ

- ลูกหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่ - โดบแรงธรรมชาติ

- ลูกยื่นคางอยูที่ปากหลุม

- จงใจทดสอบ

- การมารค การหยิบ และการทําความสะอาด

- การเคลื่อนยายทราย และดินรวน

- การซอมความเสียหาย

- เมื่อลูกอยูบนกรีน

- กรีนผิด 13.1f 123

การตัดสินใจทีเ่หมาะสม (Reasonable Judgement) 1.3b(2) 32

การนําลูกกลับมาวาง (Replacing Ball)

14.2b(2) 132
14.2d(2) 133
14.2d(1) 133

14.2e 134

- ตองนําลูกกลับมาวางอยางไร

- สภาพโดยรอบเดิมเปลี่ยนไปยกเวนในทราย

- สภาพโดยรอบเดิมในทรายเปลี่ยนไป

- การนําลูกกลับมาวางไมอยูบนจุดเดิม

- จุดที่ตองนําลูกกลับมาวาง 14.2c 133
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14.2b(1) 132- ใครตองนําลูกกลับมาวาง

- ใครตองนําลูกกลับมาวาง - ผูเลนมีความบกพรอง 25.2h, 25.3c, 25.4a 225, 225, 
226

กฎขอบงัคับ (Rules)

1.3b(1) 32- การใชกฎขอบังคับ

- ความหมายของกฎขอบังคับ 1.3a 31

ประเดน็กฎขอบังคับ (Rules Issues)

20.2d 194
20.2c 194

20.1a 190
20.2d 194

20.2e(1) 195
20.2e(2) 196

20.2f 196
20.1b 190
20.2b 194
20.2a 193
20.3 196

- ความผิดพลาดทางการบริหารจัดการ

- การใชมาตรฐาน "ตาเปลา" เมื่อมีการใชหลักฐานวิดิโอ

- หลีกเลี่ยงการลาชาไมสมเหตุผล

- การแกไขการตัดสินผิด

- การตัดสิทธิ์หลังจากผลของแมทชเปนที่สิ้นสุด

- การตัดสิทธิ์หลังจากปดการแขงขันแบบสโตรคเพลย

- ผูเลนที่ไมมีคุณสมบัติ

- แมทชเพลย

- การตัดสินโดยคณะกรรมการ

- การตัดสินโดยผูตัดสิน

- สถานการณที่กฎขอบังคับไมครอบคลุม

- สโตรคเพลย 20.1c 192

การคนหาลูก (Searching for Ball)

7.4 86

7.1a 84
- ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญระหวางการคนหา

- การคนหาลูกอยางเหมาะสม

- เคลื่อนยายทรายเมื่อทําการคนหา 7.1b 85

สเตเบิล้ฟอรด (Stableford) 21.1 198
21.1d 201

21.1c 200

21.1b 199

- จงใจทําลูกเฉไป

- การปรับโทษ

- การสกอร

- เมื่อจบรอบ 21.1e 201

การเริ่มหลุม (Starting a Hole)

6.1b(1) 71

6.1b(2) 72
- การเลนจากภายในพื้นที่ตั้งที - แมทชเพลย

- การเลนจากภายในพื้นที่ตั้งที - สโตรคเพลย

- เมื่อหลุมเริ่มตน 6.1a 71

การเริ่มรอบ (Starting a Round) 5.3a 63

การหยุดการเลน (Stopping Play)

5.7d(2) 70

5.7a 67
- ลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อนที่ไปขณะการเลนหยุดลง

- การตกลงในแมทชเพลย

- การหยุดเลนชั่วคราวทันทีโดยคณะกรรมการ 5.7b(1) 68
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5.7d(1) 70

5.7a 67

5.7b(2) 68

5.7c 69

5.7a 67

- การหยิบลูก

- ฟาผา

- การหยุดชั่วคราวปกติโดยคณะกรรมการ

- การเลนตอ

- การหยุดชั่วคราวโดยคณะกรรมการ

- เมื่อผูเลนอาจหยุดการเลน 5.7a 67

สโตรคและระยะ (Stroke and Distance)

14.6b 143
14.6c 144

- การเลนอีกจากพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ปรับโทษ หรือบังเกอร

- การเลนอีกจากกรีน

- การเลนอีกจากพื้นที่ตั้งที 14.6a 143

การผอนปรนสโตรคและระยะ (Stroke-and-Distance Relief) 18.1 178

ยกเลิกสโตรค (Stroke Cancelled) 14.6 143

สโตรคเพลย (Stroke Play)

3.3a 44

3.3c 48

3.3b(4) 47

3.3b(1) 45

3.3b(2) 46

- การหาผูชนะ

- การจบหลุม

- สกอรการด - แฮนดิแคปในสกอรการด

- สกอรการด - ความรบัผิดชอบของมารคเกอร

- สกอรการด - ความรับผิดชอบของผูเลน

- สกอรการด - สกอรของหลุมผิด 3.3b(3) 47

6.3b 75

การแขงขันประเภททีม (Team Competitions) 24.1 219

24.4 220

24.3 219
- คําปรึกษา

- กัปตันทีม

- ขอกําหนด 24.2 219

พ้ืนท่ีต้ังที (Teeing Area) 6.2 72
6.2b(2) 73

6.2b(3) 73

6.2b(4) 74

6.2b(1) 72

- อาจตั้งลูกบนที

- การปรับปรุงที่อนุญาต

- การเคลื่อนยายหมุดที

- เมื่อลูกอยูในพื้นที่ตั้งที

- เมื่อใชกฎพื้นที่ตั้งที 6.2a 72

นํ้าชัว่คราว (Temporary Water) ดูสภาพสนามผิดปกติ

ธรีบอลแมทชเลย (Three-Ball Match Play) 21.4 206

21.4c 206- คูแขงหยิบหรือเคลื่อนยายลูกหรือที่มารคลูก

- การเลนผิดลําดับ 21.4b 209

ลูกไมสามารถเลนได (Unplayable Ball) 19 185
19.2b 186
19.3a 187

- การผอนปรนบนเสนดานหลัง

- บังเกอร - การผอนปรนในบังเกอร

- บังเกอร - การผอนปรนนอกบังเกอร 19.3b 188
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25.4n 230

19.2 185
19.2c 186
25.4m 229
19.1 185
19.2 185
19.2a 186

- บังเกอร - การผอนปรนนอกบังเกอรสําหรับผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอ

- พื้นที่ทั่วไป

- การผอนปรนดานขาง

- การผอนปรนดานขางสําหรับผูเลนที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่มีลอ

- พื้นที่ปรับโทษ

- กรีน

- การผอนปรนสโตรคและระยะ

- เมื่ออาจทําการผอนปรน

19.1 185

ลูกผิด (Wrong Ball) 6.3c 77

6.3c(1) 77- การทําสโตรคกับลูกผิด

- ผูเลนอื่นเลนลูกของผูเลน 6.3c(2) 77

ท่ีผิด (Wrong Place)
14.7b(1) 145
14.7b 145
14.7a 145

- การแกไขใหถูกตองหรือไม

- การละเมิดไมรายแรง

- ที่ที่ตองเลนลูก

- การละเมิดรายแรง 14.7b 145
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กฎขอบังคับสถานภาพสมัครเลน 

กอลฟสมัครเลนมีประเพณีเปนที่ยอมรับในเกมกอลฟ รวมถึงประวัติศาสตรในการแขงขันท่ี

จํากัดเฉพาะนักกอลฟสมัครเลน กฎของสถานภาพสมัครเลนกําหนดวาใครมคีุณสมบัติเขามา

แขงขันในฐานะนักกอลฟสมัครเลน กีฬากอลฟสวนใหญเปนการควบคุมตนเองได และเพ่ือชวย

ปกปองความสุจริตของเกมรวมกันโดยการลดแรงกดดันตอกฎกอลฟและกฎแฮนดิแคป กฎ

ขอบังคับสถานภาพสมัครเลนจํากัดรูปแบบ และมูลคาของรางวัลท่ีอนุญาตนักกอลฟสมัครเลน

รับไดตามความสามารถในการแขงขัน เปนสิ่งสําคัญที่ผูเลนและผูบริหารเขาใจกฎสถานภาพ

สมัครเลนซึ่งสามารถดูไดท่ี RandA.org หรือ tga.or.th 

กฎอุปกรณ 

กฎอุปกรณประกอบดวยเน้ือหา ขอกำหนดจำเพาะ และแนวทางท่ีครอบคลุมกฎ เพ่ือชวยผูผลิต

อุปกรณ และนักออกแบบ ผู จัดการแขงขัน และผู เลนในการทําความเขาใจ และใชกฎท่ี

เกี่ยวของกับการออกแบบ และผลิตไมกอลฟ ลูกกอลฟ และอุปกรณอ่ืน ๆ เปนความรับผิดชอบ

ของผูเลนตองใหแนใจวาอุปกรณท่ีพวกเขาใชน้ันสอดคลองกับกฎ กฎอุปกรณสามารถเขาไปดูได

ใน RandA.org รวมถึงการปฏิบัติในการทดสอบอยางเปนทางการ และ/หรือวิดีโอสาธิตท่ี

ครอบคลุมกฎจำเพาะ ขอกําหนด หรือเทคนิคการวัดโดยเฉพาะ 

คูมือเปนทางการเก่ียวกับกฎของกอลฟ 

R&A และ USGA ไดจัดทําคูมือเปนทางการเกี่ยวกับกฎกอลฟ เปนหนังสืออางอิงท่ีออกแบบมา

สําหรับผูท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการกอลฟทุกระดับ คูมือเปนทางการเปนแหลงขอมูลของ

กฎที่สมบูรณซึ่งรวบรวมกฎไวทั้งหมด ความชัดเจนของกฎ ขั้นตอนของคณะกรรมการ และ

แบบอยางกฎสนาม นอกจากนี้ยังมีแผนภาพมากมายที่อธิบายกฎในสถานการณที่เปนจริง 

เน้ือหาของคูมืออยางเปนทางการสามารถหาดูไดท่ี RandA.org 
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กอลฟเปนกีฬาระดับโลก

อาร แอนด เอ และ เดอะ ยูเอสจีเอ 

ไดจัดทํากฎขอบังคับเปนชุดเดียว 

เพือ่ใชกับนักกอลฟทุกคนทัว่โลก

ก
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บ

ังค
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กฎขอบังคับกีฬากอลฟ
มีผลบังคับใช มกราคม ๒๕๖๖
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