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สภาพการผอนปรน และการปฏิบัติ 
 
กฎขอ 20  การหยิบ การดรอป การวาง การเลนจากที่ผิด 
 

20-1. การหยิบ และการมารค 
การหยิบลูกใดลูกหนึ่งตามกฎขอบังคับ อาจหยิบโดยผูเลน พารทเนอรของผูเลน หรือบุคคลอ่ืนที่ผู

เลนอนุญาตใหหยิบ ในกรณีเชนนี้ ผูเลนเปนผูรับผิดชอบการละเมิดใดๆตอกฎขอบังคับ 

ตองมารคตําแหนงลูกนั้นกอนหยิบตามกฎขอบังคับที่ตองการใหนําลูกไปวางที่เดิม ถาไมมารค

ตําแหนงลูก ผูเลนมีโทษปรับหนึ่ง สโตรค และตองนําลูกนั้นไปวางที่เดิม ถาไมวางที่เดิม ผูเลนมีโทษ

ปรับทั่วไปสําหรับการละเมิดกฎขอนี้ แตไมมีนํากฎขอ 20-1 มาปรับโทษเพ่ิมอีก 

ถาลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญในการหยิบลูกนั้นตามกฎขอบังคับ หรือในการมารค

ตําแหนงลูก ตองนําลูกนั้นหรือที่มารคลูกไปวางที่เดิมโดยไมมีโทษปรับ แตมีเงื่อนไขวาการเคลื่อนที่

ของลูกนั้นหรือที่มารคลูกเกิดจากการกระทําเฉพาะในการมารคตําแหนงลูกหรือในการหยิบลูก

โดยตรงเทานั้น มิฉะนั้น ผูเลนมีโทษปรับหนึ่งสโตรค ตามกฎขอนี้ หรือกฎขอ 18-2a 

ขอยกเวน ถาผูเลนมีโทษปรับที่ไมทําตามกฎขอ 5-3 หรือ ขอ 12-2  ไมนํากฎขอ 20-1 มาปรับโทษ

เพิ่มอีก  

หมายเหตุ ควรมารคตําแหนงลูกที่หยิบขึ้นดวยการวางที่มารคลูก เหรียญเล็กๆ หรือสิ่งอ่ืนที่คลายกัน

ชิดดานหลังลูก  ถาที่มารคลูกนั้นกีดขวางการเลน การยืน หรือการสโตรคของผูเลนอีกคนหนึ่ง ควร

วางใหพนในระยะหนึ่งชวงหัวไมกอลฟ หรือในระยะมากกวาหนึ่งชวงหัวไมกอลฟไปทางดานใดดาน

หนึ่ง 
 
20-2. การดรอป และการดรอปใหม 
a. โดยใคร และอยางไร 
ลูกที่ดรอปตามกฎขอบังคับ ตองดรอปโดยผูเลนเอง ผูเลนตองยืนตรง ถือลูกไว เหยียดแขนออกไป

ระดับไหล และดรอปลูก ถาบุคคลอ่ืนเปน ผูดรอปลูกให หรือดรอปลูกในลักษณะอ่ืน และไมไดมีการ

แกไขความผิดพลาดใหถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎขอ 20-6 ผูเลนมีโทษปรับหนึ่งสโตรค 

ในการดรอปลูก ถาลูกสัมผัสบุคคลใด หรืออุปกรณของผูเลนคนใด กอนหรือหลังจากลูก

กระทบสวนใดสวนหนึ่งของสนามและกอนที่ลูกหยุดนิ่ง ตองทําการดรอปลูกนั้นใหมโดยไมมีโทษ
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ปรับ ไมจํากัดจํานวนคร้ังที่ตองดรอปใหมในกรณีนี้ 

(การกระทําอันมีผลตอตําแหนง หรือการเคลื่อนที่ของลูก – ดูกฎขอ   1-2) 

b. ดรอปที่ใด 
เม่ือดรอปลูกใกลจุดที่เจาะจงเทาที่เปนไปได ตองดรอปลูกไมใกลหลุมเขาไปมากกวาจุดที่เจาะจงนั้น 

ถาผูเลนไมรูแนชัด ตองประมาณจุด 

เม่ือดรอปลูก ลูกตองกระทบสวนใดสวนหนึ่งของสนามตรงที่กฎขอบังคับกําหนดใหดรอป ถา

ไมดรอปลูกเชนนี้ ใหนํากฎขอ 20-6 และขอ 20-7 มาใช 

c. ดรอปใหมเมื่อใด 
ลูกที่ดรอปลงไปแลว ตองดรอปใหม โดยไมมีโทษปรับ ถาลูก 

(1) กลิ้งเขาไปและหยุดนิ่งในอุปสรรค   

(2) กลิ้งออกไปและหยุดนิ่งนอกอุปสรรค   

(3) กลิ้งเขาไปและหยุดนิ่งบนกรีน   

(4) กลิ้งออกไปและหยุดนิ่งในเขตโอบี   
(5) กลิ้งไปและหยุดนิ่งในตําแหนงที่มีการติดขัดกับสภาพที่ไดรับการผอนปรนตามกฎขอ 24-2b (สิ่ง

กีดขวางที่เคลื่อนยายไมได) กฎขอ 25-1 (สภาพพ้ืนที่ผิดปกติ) กฎขอ 25-3 (ผิดกรีน) หรือกฎ

สนาม (กฎขอ 33-8a) หรือกลิ้งกลับเขาไปในรอยลูกตกที่หยิบลูกขึ้นไดตามกฎขอ 25-2 (ลูกจม) 

(6) กลิ้งไปและหยุดนิ่งหางจากจุดที่ลูกกระทบสวนใดสวนหน่ึงของสนามคร้ังแรกเกินกวาสองชวงไม
กอลฟ หรือ  

(7) กลิ้งไปและหยุดนิ่งใกลหลุมกวา 

  (a)  ตําแหนงที่ลูกเดิมอยู หรือตําแหนงที่ประมาณไว (ดูกฎขอ 20-2b) เวนแตกฎขอบังคับอนุญาต 

หรือ 

(b) จุดผอนปรนที่ใกลที่สุด หรือการผอนปรนมากที่สุดเทาที่มีให (กฎขอ 24-2 หรือกฎขอ 25-1 

หรือกฎขอ 25-3) หรือ 

(a) จุดสุดทายที่ลูกเดิมขามขอบของอุปสรรคน้ํา หรือขอบของอุปสรรคน้ําดานขาง (กฎขอ 26-1)  

ถาดรอปลูกนั้นใหม แลวกลิ้งเขาไปในตําแหนงตามที่ระบุไวขางบน ตองวางลูกใกลที่สุดเทาที่

เปนไปไดกับจุดที่ลูกกระทบสวนใดสวนหนึ่งของสนามคร้ังแรกเม่ือดรอปใหม 
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หมายเหตุ 1 ถาดรอปลูกใดลูกหนึ่งหรือดรอปใหมไปหยุดนิ่งแลว ถาลูกเคลื่อนที่หลังจากนั้น ตอง

เลนลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู เวนแตมีขอกําหนดในกฎขอบังคับอ่ืนมาใชได 

หมายเหตุ 2 ถาไมสามารถนําลูกมาดรอปใหม หรือนําลูกมาวางตาม กฎขอนี้ไดทันทวงที อาจใชอีก

ลูกหนึ่งแทนได 

(การใชดรอปปงโซน - ดูภาคผนวก I สวน B ขอ 8)  
 
20-3. การวางลูก และการนําลูกไปวางที่เดิม 
a. โดยใคร และที่ใด 
ลูกที่วางตามกฎขอบังคับ ตองวางโดยผูเลนหรือพารทเนอรของผูเลน ถาเปนลูกที่ตองนําไปวางที่เดิม 

ผูเลน พารทเนอรของผูเลน หรือบุคคลที่หยิบหรือเคลื่อนยายลูก ตองวางตรงจุดที่หยิบลูก หรือวาง

ตรงจุดที่เคลื่อนยายลูก ถาบุคคลอ่ืนเปนผูวางลูกนั้นหรือนําลูกไปวางที่เดิม และไมไดแกไขความ

ผิดพลาดนี้ตามที่กําหนดไวในกฎขอ 20-6 ผูเลนมีโทษปรับหนึ่งสโตรค ในกรณีเชนนั้น ผูเลน

รับผิดชอบตอการละเมิดกฎขอบังคับที่เกิดขึ้นจากผลของการวางลูกนั้นและการนําลูกนั้นไปวางที่

เดิม 

ถาลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญในการวางลูกนั้นหรือการนําลูกนั้นไปวางที่เดิม  ตอง

นําลูกนั้นหรือที่มารคลูกไปวางที่เดิมโดยไมมีโทษปรับ แตมีเงื่อนไขวาการเคลื่อนที่ของลูกนั้นหรือที่

มารคลูกเกิดจากการกระทําเฉพาะในการวางลูก หรือในการนําลูกไปวางที่เดิม หรือในการหยิบที่

มารคลูกโดยตรงเทานั้น มิฉะนั้น ผูเลนมีโทษปรับหนึ่งสโตรคตามกฎขอ 18-2a หรือ 20-1 

ถาลูกใดลูกหนึ่งที่จะตองนําไปวางที่เดิม นําไปวางตรงจุดที่ไมใชจุดที่หยิบขึ้นมา หรือจุดที่

เคลื่อนยายไป และไมแกไขความผิดพลาดใหถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎขอ 20-6 ผูเลนมีโทษปรับ

ทั่วไปคือ มีโทษปรับเปนแพหลุมนั้นในแมทชเพลย หรือมีโทษปรับสองสโตรคในสโตรคเพลย สําหรับ

การละเมิดกฎที่นํามาใชได 

b. สภาพพื้นที่นําลูกไปวาง หรือนําลูกไปวางที่เดิมไดเปล่ียนไป 
ถาสภาพพื้นที่เดิมที่ตองวางลูก หรือนําลูกไปวางที่เดิมไดเปลี่ยนไป 

(1) ยกเวนในอุปสรรค ตองวางลูกนั้นบนสภาพพื้นที่คลายกับสภาพพื้นที่เดิมมากที่สุดไมเกินกวาหนึ่ง

ชวงไมกอลฟจากพื้นที่เดิม ไมใกลหลุมเขาไปเกินกวาที่เดิม และไมเขาไปในอุปสรรค 

(2) ในอุปสรรคน้ํา ตองวางลูกนั้นตามขอ (1) ดังที่กลาวขางบน เวนแตตองวางลูกนั้นในอุปสรรคน้ํา
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นั้น 

(3) ในบังเกอร ตองปรับสภาพพ้ืนที่ใหใกลเคียงกับสภาพพ้ืนที่เดิมเทาที่เปนไปได และตองวางลูกนั้น
บนพื้นที่นั้น 

c. ไมสามารถกําหนดจุดวางได 
ถาการกําหนดจุดวางใดลูกหนึ่ง หรือการนําลูกลูกใดลูกหนึ่งไปวางที่เดิมเปนไปไมได 

(1) ทั่วพื้นสนาม ตองดรอปลูกนั้นใกลเทาที่เปนไปไดกับสภาพพื้นที่ที่ลูกอยูโดยไมเขาไปในอุปสรรค 

หรือไมเขาไปบนกรีน  

(2) ในอุปสรรค ตองดรอปลูกนั้นในอุปสรรคนั้นตรงจุดที่ใกลเทาที่เปนไปไดกับที่ที่ลูกอยู  

(3) บนกรีน ตองวางลูกนั้นใกลเทาที่เปนไปไดกับที่ที่ลูกอยู แตไมเขาไปในอุปสรรค 

ขอยกเวน เม่ือกลับเขาไปเลนตอ (กฎขอ 6-8d) ถาการกําหนดจุดวางลูกนั้นเปนไปไมได ตอง

ประมาณจุด และวางลูกตรงจุดที่ประมาณนั้น  

d. ลูกไมหยุดอยูตรงที่วาง 
ถาลูกที่วาง ไมหยุดตรงจุดที่วางนั้น ตองนําลูกนั้นกลับไปวางโดยไมมีโทษปรับ ถาลูกยังไมหยุดนิ่งอยูที่

จุดนั้น  

(1) ยกเวนในอุปสรรค ตองวางตรงจุดที่ใกลที่สุดที่สามารถวางใหหยุดนิ่งโดยไมใกลหลุมเขาไป และ

ไมเขาไปในอุปสรรค 

(2) ในอุปสรรค ตองวางลูกในอุปสรรคตรงจุดที่ใกลที่สุดที่สามารถวางใหหยุดนิ่งโดยไมใกลหลุมเขา

ไป  

เม่ือวางลูกหยุดนิ่งที่จุดวางลูกแลว ถาลูกเคลื่อนที่หลังจากนั้น ไมมีโทษปรับและตองเลนลูก

ตามสภาพที่ลูกอยู นอกจากนํากฎขอบังคับอ่ืนมาใชได 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 20-1 หรือ 20-2 หรือ 20-3 
แมทชเพลย – ปรับเปนแพหลุมนั้น 

สโตรคเพลย – ปรับสองสโตรค 
 
20-4. เมื่อลูกที่ดรอป หรือลูกที่วางอยูในการเลน 
ถาไดหยิบลูกอยูในการเลนของผูเลนขึ้นมา ลูกจะกลับไปอยูในการเลนอีกเม่ือดรอปลูก หรือวางลูก  
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ลูกที่นํามาแทนกลายเปนลูกอยูในการเลนเม่ือไดดรอปลูก หรือไดวางลูก 

(ลูกที่นํามาแทนอยางไมถูกตอง – ดูกฎขอ 15-2) 

(การหยิบลูกขึ้นแลวนําลูกมาแทนอยางไมถูกตอง หรือนําลูกไปดรอป หรือนําลูกไปวาง – ดูกฎขอ 

20-6) 

 
20-5. ทําการสโตรคครั้งตอไปจากที่ที่สโตรคครั้งที่แลว 
เม่ือผูเลนเลือก หรือจําเปนตองทําการสโตรคคร้ังตอไปจากที่ที่สโตรคไปคร้ังที่แลว ผูเลนตองปฏิบัติ

ดังนี้ 

(a) บนแทนต้ังที ตองเลนลูกภายในแทนต้ังที โดยเลนจากที่ใดก็ไดภายในแทนต้ังทีและอาจต้ังลูกบน
ทีได  

(b) ทั่วพื้นสนาม ตองดรอปลูกที่จะเลนนั้น และเม่ือดรอปลงไป ลูกตองกระทบสวนใดสวนหนึ่งของ

สนามในทั่วพื้นสนาม 

(c) ในอุปสรรคใดๆ ตองดรอปลูกที่จะเลนนั้น และเม่ือดรอปลงไป ลูกตองกระทบสวนใดสวนหนึ่งของ

สนามในอุปสรรคนั้น 

(d) บนกรีนนั้น ตองวางลูกที่จะเลนนั้นบนกรีนนั้น 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 20-5 
แมทชเพลย – ปรับเปนแพหลุมนั้น 

สโตรคเพลย – ปรับสองสโตรค 
 
20-6. การหยิบลูกขึ้นแลวนําลูกมาแทนอยางไมถูกตอง หรือนําลูกไปดรอป หรือนําลูกไป
วาง 
ลูกใดลูกหนึ่งที่นํามาแทนอยางไมถูกตอง นําไปดรอปหรือนําไปวางในที่ผิด หรือไมเปนไปตามกฎ

ขอบังคับ แตยังไมไดเลน อาจหยิบขึ้นโดยไมมีโทษปรับ และผูเลนตองปฏิบัติใหถูกตอง  
 
20-7. การเลนจากที่ผิด 
a. บททั่วไป 
ผูเลนคนใดคนหนึ่งไดเลนจากที่ผิด ถาสโตรคลูกอยูในการเลนของตน 
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(1) บนสวนใดของสนามที่กฎขอบังคับไมอนุญาตใหเลน หรือนําลูกใดลูกหนึ่งไปดรอป หรือนําลูก

ใดลูกหนึ่งไปวาง หรือ 

(2) เม่ือกฎขอบังคับจําเปนใหลูกที่ดรอปแลวตองดรอปใหม หรือลูกที่เคลื่อนที่ไปแลวที่ตองนําไป

วางที่เดิม 

หมายเหตุ สําหรับลูกที่เลนนอกแทนต้ังที หรือเลนผิดแทนต้ังที – ดูกฎขอ 11-4  

b. แมทชเพลย 
ถาผูเลนสโตรคจากที่ผิด ผูเลนมีโทษปรับเปนแพหลุมนั้น 

c. สโตรคเพลย 
ถาผูแขงขันทําสโตรคจากที่ผิด ผูแขงขันมีโทษปรับสองสโตรค ตามกฎขอบังคับที่นํามาใช ผูแขงขัน

ตองเลนใหจบหลุมดวยลูกนั้นที่เลนจากที่ผิดนั้น โดยไมตองทําการแกไขความผิดพลาด แตมีเงื่อนไข

วาตองไมละเมิดกฎขอบังคับอยางรายแรง (ดูหมายเหตุ 1)  

ถาผูแขงขันรูวาไดเลนจากที่ผิด และเชื่อวาอาจละเมิดกฎขอบังคับอยางรายแรง กอนสโตรค

จากแทนต้ังทีของหลุมตอไป          ผูแขงขันตองเลนลูกที่สองใหจบหลุมนั้นตามกฎขอบังคับ ถาหลุม

ที่กําลังเลนอยูเปนหลุมสุดทายของรอบนั้น ผูแขงขันตองประกาศวาจะเลนลูกที่สองใหจบหลุมนั้น

กอนออกจากกรีนตามกฎขอบังคับ  

ถาผูแขงขันไดเลนลูกที่สอง ผูแขงขันตองรายงานความจริงตอคณะกรรมการกอนสงสกอร

การดของตน ถาไมทําเชนนี้ ผูแขงขันมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน คณะกรรมการตองกําหนดวาผู

แขงขันไดละเมิดอยางรายแรงตามกฎขอบังคับที่นํามาใชไดหรือไม  ถาไดละเมิดอยางรายแรง ใหนับ

สกอรของลูกที่สองนั้น และผูแขงขันตองบวกโทษปรับสองสโตรคเขาไปกับสกอรของลูกนั้น ถาผู

แขงขันละเมิดอยางรายแรงและไมไดแกไขใหถูกตองตามที่กลาวขางตน ผูแขงขันมีโทษตัดสิทธิ์จาก

การแขงขัน 

หมายเหตุ 1 ถือวาผูแขงขันไดละเมิดอยางรายแรงตามกฎขอบังคับที่นํามาใช  ถาคณะกรรมการ

พิจารณาวาผลที่เกิดขึ้นในการเลนจากที่ผิดนั้นทําใหผูเลนไดเปรียบอยางมาก  

หมายเหตุ 2 ถาผูแขงขันเลนลูกที่สองตามกฎขอ 20-7c และตัดสินไปแลววาไมนํามาใชนับ สโตรค

ที่ทําไดดวยลูกนั้นและสโตรคปรับโทษที่เกิดขึ้นเฉพาะจากการเลนลูกนั้นใหยกเลิกไป ถาตัดสินวาให

นับลูกที่สอง สโตรคของลูกเดิมที่ทําไดในการเลนจากที่ผิดและสโตรคใดที่ทําไดดวยลูกเดิมหลังจาก
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นั้น รวมถึงสโตรคปรับโทษเฉพาะในการเลนลูกนั้น ใหยกเลิกไป 

หมายเหตุ 3 ถาผูเลนมีโทษปรับสําหรับการทําสโตรคจากท่ีผิด ไมมีโทษปรับเพิ่มสําหรับการนําลูก

ใดลูกหนึ่งมาแทนเม่ือกฎไมอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


