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ไมกอลฟ และลูกกอลฟ 
อารแอนดเอ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับที่เก่ียวกับไมกอลฟและลูกกอลฟ (ดูภาคผนวก 

II และ 3) และกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงการแปลความหมายเก่ียวกับกฎขอบังคับนี้ในเวลาใดก็ได 
 
กฎขอ 4 ไมกอลฟ 
 

ผูเลนสงสัยวาไมกอลฟอันใดสอดคลองกับกฎขอบังคับหรือไม ควรปรึกษากับ อารแอนดเอ 

ผูผลิตควรสงตัวอยางไมกอลฟที่จะทําการผลิตไปยัง อารแอนดเอ เพื่อวินิจฉัยวาไมกอลฟนั้น

สอดคลองกับกฎขอบังคับหรือไม ตัวอยางจะตกเปนสมบัติของ อารแอนดเอ เพื่อจุดประสงคในการ

อางอิง ถาผูผลิตไมสงตัวอยาง หรือไดสงตัวอยางมาแลว ไมคอยการตัดสินกอนทําการผลิต และ/

หรือกอนการทําตลาดของไมกอลฟนั้น ผูผลิตนั้นเปนผูรับความเสี่ยงตอการวินิจฉัยวาไมกอลฟนั้นไม

สอดคลองกับกฎขอบังคับ  
 
4-1. รูปแบบ และการทําไมกอลฟ 
a. บททั่วไป 
ไมกอลฟของผูเลนตองสอดคลองกับกฎขอบังคับ ขอกําหนด ขอมูลจําเพาะ และการแปลความหมาย

ตางๆดังที่กําหนดไวในภาคผนวก II  

หมายเหตุ  คณะกรรมการอาจกําหนดในเงื่อนไขการแขงขัน (กฎขอ 33-1) วาไดรฟเวอรอันใดที่      

ผูเลนนําไป ตองมีหัวไมที่ระบุรุนและมุมองศาตามรายชื่อฉบับปจจุบันของไดรฟเวอรที่สอดคลอง

ตามที่ออกไวโดย อารแอนดเอ 

b. การสึกหรอ และการดัดแปลง 
ไมกอลฟใหมที่สอดคลองกับกฎขอบังคับ ถือวายังสอดคลองอยูจนถึงสึกหรอจากการใชเลนตามปกติ 

หากเจตนาเปลี่ยนแปลงสวนใดของไมกอลฟ ใหถือเสมือนวาเปนไมกอลฟอันใหม และสภาพของไม

ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงนั้นตองสอดคลองกับกฎขอบังคับ 
 
4-2. ลักษณะการเลนที่เปล่ียนไป และวัสดุแปลกปลอม 
a. ลักษณะการเลนที่เปล่ียนไป 
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ระหวางรอบที่กําหนด ตองไมเจตนาเปลี่ยนแปลงลักษณะในการเลนดวยการปรับแตงไมที่ใชเลน 

หรือดวยวิธีอ่ืนๆ  

b. วัสดุแปลกปลอม 
ตองไมใชวัสดุแปลกปลอมติดกับหนาไม เพื่อจุดประสงคในการทําใหเกิดผลตอการเคลื่อนที่ของลูก 

“การปรับโทษสําหรับการนําไมออกไป แตไมใชสโตรคดวยไมหนึ่งอันหรือหลายอันที่ละเมิดกฎขอ 4-1 

หรือกฎขอ 4-2 

แมทชเพลย – เม่ือสรุปผลของหลุมนั้นที่พบวามีการละเมิดกฎนี้ ใหปรับสภาพแมทชเพลยโดยตัดไป

หนึ่งหลุมสําหรับแตละหลุมที่มีการละเมิด ตัดจํานวนหลุมมากที่สุด สองหลุมตอรอบ 

สโตรคเพลย – ปรับโทษสองสโตรคสาํหรับแตละหลุมที่มีการละเมิด ปรับโทษสงูสุดสีส่โตรคตอรอบ 

แมทชเพลยหรือสโตรคเพลย – กรณีการละเมิดใดๆระหวางการเลนของหลุมสองหลุม ใหปรับโทษใน

หลุมตอไป 

การแขงขันประเภทโบก้ี พาร – ดูหมายเหตุ 1 ในกฎขอ 32-1a 

การแขงขันประเภทสเตเบ้ิลฟอรด – ดูหมายเหตุ 1 ในกฎขอ 32-1b 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-1 หรือกฎขอ 4-2 
ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

*ถาผูเลนนําไดนําไมกอลฟหนึ่งอันหรือหลายอันที่ละเมิดกฎขอ 4-1 หรือกฎขอ 4-2 ออกไป ทันทีที่

พบวามีการละเมิดเกิดขึ้น ผูเลนตองแจงไมใชไมนั้นในการเลนตอฝายตรงขามของเขาในแมทชเพลย 

หรือแจงตอมารคเกอรของเขาหรือผูรวมแขงขันคนใดคนหนึ่งในสโตรคเพลย ถาผูเลนนั้นไมปฏิบัติ

ตามนี้ ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 
 
4-3. ไมกอลฟที่เสียหาย การซอม และการนําไมกอลฟมาทดแทน 
a. ความเสียหายที่เกิดจากการเลนตามปกติ 
ระหวางรอบที่กําหนด ถาไมกอลฟของผูเลนไดรับความเสียหายจากการเลนตามปกติ ผูเลนอาจ 

(1) ใชไมกอลฟตามสภาพที่เสียหายนั้นตอไป ในชวงที่เหลือของรอบที่กําหนด หรือ 

(2) ซอมหรือใหผูอ่ืนซอมไมกอลฟไดโดยไมทําใหการเลนชักชา หรือ 

(3) เพื่อเปนทางเลือกเพ่ิมใหเฉพาะไมกอลฟที่มีสภาพไมเหมาะใชเลน ใหนําไมกอลฟอ่ืนมาทดแทน

ได ทั้งนี้ การนําไมกอลฟอันใดอันหนึ่งมาทดแทน ตองไมทําใหการเลนลาชาเกินควร และตองไม
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ยืมไมกอลฟที่บุคคลอ่ืนใชเลนอยูในสนามมาแทน  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-3a 
ดูขอความเก่ียวกับการปรับโทษในกฎขอ 4-4a หรือ 4-4b และ 4-4c 

หมายเหตุ ไมกอลฟที่ถือวามีสภาพไมเหมาะใชเลน ถาไดรับความเสียหายมาก ยกตัวอยางเชน 

กานไมกอลฟมีรอยบุบ งอมาก หรือแตกเปนชิ้นๆ หัวไมหลวม หลุด หรือผิดรูปรางมาก หรือกริพ 

หลวม แตถาเพียงแคมุมของสันไมกอลฟหรือมุมองศาของหนาไมกอลฟไดเปลี่ยนไป หรือมีรอยขีด

ขวนบนหัวไมกอลฟ ยังไมถือวาเปนไมกอลฟมีสภาพไมเหมาะใชเลน 

b. ความเสียหายนอกเหนือจากการเลนตามปกติ 
ระหวางรอบที่กําหนด ไมกอลฟของผูเลนไดรับความเสียหายนอกเหนือจากการเลนตามปกติ ทําให

สภาพของไมกอลฟไมสอดคลองกับกฎขอบังคับ หรือทําใหลักษณะในการเลนเปลี่ยนไป ผูเลนตอง

เลิกใชไมกอลฟอันนั้นทันที และตองไมนําไมกอลฟอันอ่ืนมาแทนไมกอลฟอันนั้นในระหวางรอบ 

c. ความเสียหายกอนเริ่มรอบ 
ผูเลนอาจใชไมกอลฟที่เสียหายกอนออกรอบ แตมีเงื่อนไขวาไมกอลฟที่มีสภาพเสียหายนั้นยังคง

สอดคลองกับกฎขอบังคับ 

ความเสียหายของไมกอลฟที่เกิดขึ้นกอนเร่ิมรอบ อาจจะไดรับการซอมแซมระหวางรอบ แตมี

เงื่อนไขวาไมทําใหลักษณะในการเลนเปลี่ยนแปลง และไมทําใหการเลนลาชาเกินควร 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-3b หรือ 4-3c 
ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

(การเลนลาชาเกินควร ดูกฎขอ 6-7) 
 
4-4. จํานวนไมกอลฟมากที่สุดสิบส่ีอัน 
a. การเลือกและการเพ่ิมไมกอลฟ 
ผูเลนตองไมเร่ิมเลนรอบที่กําหนดดวยจํานวนไมกอลฟมากกวาสิบสี่อัน และจํากัดใหใชไมกอลฟที่

เลือกนํามาใชเลนตลอดรอบนั้น ยกเวน ถาผูเลนเร่ิมเลนดวยจํานวนไมกอลฟนอยกวาสิบสี่อัน ผูเลน

อาจเพิ่มไมกอลฟก่ีอันก็ได แตมีเงื่อนไขวาจํานวนไมกอลฟทั้งหมดไมเกินสิบสี่อัน 

การเพิ่มไมกอลฟดังกลาว ตองไมทําใหการเลนลาชาเกินควร (กฎขอ 6-7) และผูเลนตองไม
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นํามาเพิ่มหรือยืมไมกอลฟที่บุคคลอ่ืนที่เลนอยูในสนามเลือกมาใชเลน 

b. พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกัน 
พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกันได แตมีเงื่อนไขวาจํานวนรวมของไมกอลฟที่มีอยูของพารทเนอรที่

ใชไมกอลฟรวมกันตองไมเกินสิบสี่อัน 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-4a หรือ 4-4b 
โดยไมคํานึงถึงจํานวนไมสวนเกินที่นําออกไป 
แมทชเพลย – เม่ือสรุปผลของหลุมนั้นที่พบวามีการละเมิดกฎนี้ ใหปรับสภาพแมทชเพลยโดยตัดไป

หนึ่งหลุมสําหรับแตละหลุมที่มีการละเมิด ใหตัดจํานวนหลุมมากที่สุด สองหลุมตอรอบ 

สโตรคเพลย – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแตละหลุมที่มีการละเมิด ใหปรับโทษสูงสุด สี่สโตรคตอ

รอบ 

การแขงขันประเภทโบก้ี พาร – ดูหมายเหตุ 1 ในกฎขอ 32-1a 

การแขงขันประเภทสเตเบ้ิลฟอรด – ดูหมายเหตุ 1 ในกฎขอ 32-1b 

c. แจงไมใชไมกอลฟสวนเกินในการเลน 
ไมกอลฟหนึ่งอันหรือหลายอันใดๆที่ไดนําออกไปหรือไดใชที่เปนการละเมิดกฎขอ 4-3a(3) หรือกฎขอ 

4-4 ทันทีที่พบวามีการละเมิดเกิดขึ้น ผูเลนตองแจงไมใชไมอันนั้นตอฝายตรงขามในแมทชเพลย หรือ

มารคเกอร หรือผูรวมแขงขันในสโตรคเพลย ผูเลนตองไมนําไมกอลฟหนึ่งอันหรือหลายอันนั้นมาใช

ในชวงที่เหลือของรอบที่กําหนดนั้น 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-4c 
ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 


