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C-11 นำการ์ดโปเกมอน [พื้นฐาน] ● ใบจาก・・วางบนเบนช์
C-12 วางบน・・เพื่อวิวัฒนาการ
C-13 ถอด [การ์ดวิวัฒนาการ] 1 ใบจากด้านบนของโปเกมอนเพื่อให้วิวัฒนาการย้อนกลับ
C-14・・จะหนีไม่ได้
C-15・・จะใช้ทา่ ต่อสูไ้ ม่ได้
C-16 ไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้
C-17 ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
C-18 ใช้เป็นท่าต่อสู้นี้ได้
C-19・・ไม่สามารถนำการ์ด・・・จากบนมือออกมาใช้ได้
C-20 ดูการ์ด●●
D คําศัพท์
D-01 ท่าต่อสู้ / การโจมตีล้มเหลว
D-02 ตามชอบ / ตามจำนวนที่ชอบ
D-03 ทั้งหมด
D-04 เลือก(เลือก)
D-05 ได้สูงสุด / ได้ถึง ●●
D-06 มี・・
D-07 ประเภท●
D-08 พลังงานทุกประเภท
D-09 พลังงานที่จำเป็นสำหรับ (การ) ใช้ท่าต่อสู้ / พลังงานที่จำเป็นสำหรับท่าต่อสู้
D-10 พลังงานสำหรับหนี / พลังงานที่ใช้สำหรับหนี
D-11 จะเพิ่มขึ้น
D-12 จะลดลง
D-13 จะหายไป
D-14 เต็ม
D-15 HP สูงสุด
D-16 HP ที่เหลือ
D-17 จำนวนการ์ดรางวัลที่หยิบไปแล้ว
E คําอธิบายอื่น ๆ
E-01 เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม
E-02 เทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา
E-03 เมื่อได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้
E-04 แล้ว [หมดสภาพ]
E-05 เมื่อนำการ์ดนี้จากบนมือออกมาวิวัฒนาการ
E-06 เมื่อนำการ์ดนี้บนมือวางบนเบนช์
E-07 ทุกครั้งที่ติด / เมื่อติด การ์ดพลังงาน (พลังงาน)
E-08 ทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอน
E-09 ก่อนจะทำแดเมจ
E-10 หากต้องการ
E-11 เทิร์นก่อนหน้า / เทิร์นก่อนของฝ่ายตรงข้าม ถ้าโปเกมอนฝ่ายเรา [หมดสภาพ]
E-12 (ความสามารถนี)้ ・・・ ใช้ได้ ● ครั้ง
E-13 ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่
E-14 ถ้าใช้ไปแล้ว ในเทิร์นนี้จะใช้ความสามารถชื่อเดียวกันไม่ได้
E-15 แม้จะมีโปเกมอนที่มีความสามารถนี้กี่ตัวก็ตาม / แม้จะมีโปเกมอนที่มีความสามารถนีม้ ากกว่า 1 ตัว
เอฟเฟกต์นี้จะไม่เกิดผลซ้ำ / เอฟเฟกต์นี้ แม้จะมีโปเกมอนที่มีความสามารถนี้กี่ตัว จะไม่เกิดผลซ้ำ
E-16 ด้วย [พิษ] นี้ จำนวนตัวนับแดเมจที่วางจะเป็น ● ตัว
E-17 ความสามารถนี้ ถ้าการ์ดนี้อยู●
่ ● ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา
E-18 แล้วสับสำรับการ์ด
E-19 ●● หลังจากนั้น / จากนั้น / เมื่อทำเช่นนัน้ แล้ว ▲▲
E-20 เมื่อจบเทิร์น
E-21 จนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา
E-22 จนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม
E-23 เทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้วิวัฒนาการมาจาก●●
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E-24 เทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้ออกจากเบนช์มา (ที่ / บน) ตำแหน่งต่อสู้
E-25 เทิร์นนี้ ถ้านำการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือมาใช้ (แล้ว)
E-26 เทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้ฟื้นฟู HP แล้ว
E-27 ท่าต่อสู้น●
ี้ ●ก็สามารถใช้ได้
E-28 ด้วยสภาวะ [ไหม้] จำนวนตัวนับแดเมจที่วางจะเป็น ● ตัว
E-29 เมื่อ●●นำ▲▲จากบนมือออกมาใช้ จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์นั้น
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โปเกมอน
คือการ์ดที่ใช้ [ท่าต่อสู้ ] ที่เขียนไว้บนการ์ดเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นสามารถใช้ [ความสามารถ] [หนี] [วางบนเบนช์]
[วิวัฒนาการ] นอกเหนือไปจาก [ท่าต่อสู้] ได้
A-01 ท่าต่อสู้
◆ ผู้เล่นสามารถใช้ท่าต่อสู้ที่เขียนไว้บนโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ได้เพียง 1 ท่าในเทิร์นฝ่ายตนเอง เมื่อใช้ท่าต่อสู้แล้ว จะจบเทิร์นฝ่ายตนเอง
ถ้าไม่ใช้ท่าต่อสู้และไม่ได้ทำอย่างอื่นให้แจ้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามว่าจบเทิร์นฝ่ายตนเอง
◆ ในการใช้ท่าต่อสู้จำเป็นต้องใช้พลังงานประเภทเดียวกับ [พลังงานที่จำเป็นสำหรับการใช้ท่าต่อสู้] ตามจำนวนที่เท่ากับหรือ
มากกว่า หากเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ก็จะไม่สามารถใช้ได้
◆ ขั้นตอนการใช้ท่าต่อสู้
การใช้ท่าต่อสู้จะทำตามลำดับดังต่อไปนี้
1. แจ้งท่าต่อสู้
เลือกท่าต่อสู้ที่จะใช้ แล้วแจ้งท่าต่อสู้นั้นแก่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
a. หากโปเกมอนที่จะใช้ท่าต่อสู้อยู่ในสภาวะทีไ่ ม่สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้ จะไม่สามารถแจ้งใช้ท่าต่อสู้ทุกท่า
(หรือท่าต่อสู้ที่มีคำสั่งให้ใช้) ได้ ให้แจ้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามว่าจบเทิร์นโดยไม่ใช้ท่าต่อสู้
b. หากโปเกมอนที่จะใช้ท่าต่อสู้อยู่ในสภาวะ [หลับ] หรือ [ชา] จะไม่สามารถใข้ท่าต่อสู้ได้ ให้แจ้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามว่าจบเทิร์นโดยไม่ใช้ท่าต่อสู้
2. ตรวจสอบสภาวะของโปเกมอนทีจ่ ะใช้ท่าต่อสู้ :
a. หากโปเกมอนที่จะใช้ท่าต่อสู้ได้รับเอฟเฟกต์ [ท่าต่อสู้ / การโจมตีลม้ เหลว] เช่น [ฝ่ายตรงข้ามทอยเหรียญ 1 ครั้ง ถ้าออกก้อยการโจมตีนั้น
ล้มเหลว ตัวอย่าง: ท่าต่อสู้ [พ่นควัน] (ฮิโนอาราชิSM8 016/095)] จะตัดสินว่าการโจมตีนั้นสำเร็จหรือล้มเหลวด้วยการทอยเหรียญ
หัว
→ ท่าต่อสู้ / การโจมตีสำเร็จ ไปที่ 2-b
ก้อย
→ ท่าต่อสู้ / การโจมตีล้มเหลว ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้และจบเทิร์นฝ่ายตนเอง
b. หากโปเกมอนที่จะใช้ท่าต่อสู้อยู่ในสภาวะ [สับสน] จะตัดสินว่าท่าต่อสู้ / การโจมตีนั้นสำเร็จหรือไม่ด้วย
การทอยเหรียญ
หัว
→ ท่าต่อสู้ / การโจมตีสำเร็จ ไปที่ 3
ก้อย
→ ท่าต่อสู้ / การโจมตีล้มเหลว ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้ ให้วางตัวนับแดเมจ 3 ตัวที่โปเกมอนที่จะใช้
ท่าต่อสู้นั้น แล้วจบเทิร์นฝ่ายตนเอง
3. หากมีคำว่า [ก่อนทำแดเมจ] ที่คำอธิบายท่าต่อสู้ ให้ทำตามข้อความนั้น
4. การคำนวณแดเมจ
คำนวณแดเมจที่จะทำด้วยแดเมจที่เขียนไว้ด้านขวาของชื่อท่าต่อสู้ หากมีข้อความเกี่ยวกับแดเมจที่คำอธิบายท่าต่อสู้
ให้ทำตามนั้น
→ อ้างอิง ขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
5. เอฟเฟกต์นอกเหนือจากแดเมจ
หากมีข้อความนอกเหนือจากแดเมจที่คำอธิบายท่าต่อสู้ ให้ทำตามนั้น ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งใดเป็นพิเศษให้ทำตามลำดับที่เขียนไว้ที่คำอธิบายท่าต่อสู้ทั้งหมด
6. เอฟเฟกต์ที่ทำตอนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้รับแดเมจ
ถ้ามี เอฟเฟกต์ที่ทำตอนได้รับแดเมจ เขียนไว้ในโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม ให้ทำตามนั้น
7. ตรวจสอบการหมดสภาพ
โปเกมอนที่ได้รับแดเมจหรือเอฟเฟกต์จนไม่มี HP เหลืออีก จะ [หมดสภาพ]
→ อ้างอิง D [หมดสภาพ]
◆ ขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
การคำนวณแดเมจจะทำตามลำดับดังนี้
1. คำนวณแดเมจจากท่าต่อสู้
a. ตัวเลขด้านขวามือของชื่อท่าต่อสู้จะเป็นแดเมจของท่าต่อสู้นั้น
b. ถ้ามี [+] [×] [−] ติดกับตัวเลขนั้น ให้ทำตามคำอธิบายของท่าต่อสู้นั้นและเปลี่ยนแดเมจของท่าต่อสู้
หากแดเมจของท่าต่อสู้เป็น [0]หรือติดลบจาก [×] หรือ [−] ให้จบการคำนวณแดเมจ
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2. เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับอยู่
หากโปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับ [เอฟเฟกต์เปลี่ยนแดเมจ] อยู่จะส่งผลกับแดเมจในข้อ 1. เช่น แดเมจที่ทำต่อ
[โปเกมอน GX・EX] บนตำแหน่งต่อสูฝ้ ่ายตรงข้ามจะถูก [+30] (ตัวอย่าง: ผ้าคาดหัวแห่งความแน่วแน่ AS2b 160/171เป็นต้น)
หากผลรวมแดเมจเป็น [0] หรือติดลบจากเอฟเฟกต์ เช่น [แดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้จะถูก [-50] ตัวอย่าง: ท่าต่อสู้ [คำรามก้อง] ของ(มูแลนด์ AS2b
142/171)] การคำนวณแดเมจจะจบลงตรงนี้
3. คำนวณจุดอ่อน
ประเภทของจุดอ่อนที่เขียนไว้บนโปเกมอนที่ได้รับแดเมจหากเป็นประเภทเดียวกับโปเกมอนที่ทำแดเมจแล้ว แดเมจตอนทำข้อ 2.
จะคำนวณด้วยตัวเลขที่เขียนไว้ด้านขวาของจุดอ่อน
4. คำนวณความต้านทาน
หากประเภทของความต้านทานที่เขียนบนโปเกมอนที่ได้รบั แดเมจเป็นประเภทเดียวกับโปเกมอนที่ทำแดเมจ แดเมจตอนทำข้อ 3.จะคำนวณด้วยตัวเลขที่เขียนไว้
ด้านขวาของความต้านทาน
หากผลรวมแดเมจจากความต้านทานเป็น [0] หรือติดลบ การคำนวณแดเมจจะจบลงตรงนี้
5. เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ได้รับแดเมจได้รับอยู่
หากโปเกมอนที่ได้รับแดเมจได้รับ [เอฟเฟกต์เปลี่ยนแดเมจ] เช่น [โปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ แดเมจของท่าต่อสู้ที่ได้รับ
จาก [โปเกมอน GX・EX] ฝ่ายตรงข้ามจะถูก [-30] (ตัวอย่าง: หมวกนิรภัยยึดมั่น AS4a 161/178)] จะส่งผล
กับแดเมจที่ทำตอนข้อ 4. หากผลรวมแดเมจเป็น [0] หรือติดลบจากเอฟเฟกต์ที่ได้รับ การคำนวณแดเมจจะจบลงตรงนี้
6. แดเมจสุดท้าย
เมื่อได้แดเมจสุดท้ายแล้ว ให้วางตัวนับแดเมจบนโปเกมอนที่ได้รับแดเมจเป็นเครื่องหมายแสดงจำนวนแดเมจ
ถ้าโปเกมอนที่ได้รับแดเมจอยู่ในสภาวะไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ จะไม่ทำแดเมจสุดท้ายในข้อ 6. และจบการคำนวณ
แดเมจ
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A-02 ความสามารถ
◆ ในการ์ดโปเกมอนจะมีการ์ดที่มี [ความสามารถ] ซึ่งต่างไปจากท่าต่อสู้ จะแบ่งความสามารถออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ ประเภทที่ผู้เล่นแจ้งใช้เอฟเฟกต์ของความสามารถ กับ ประเภทที่เอฟเฟกต์ทำงานอัตโนมัติเพียงแค่โปเกมอนที่มีความ
สามารถออกมาบนกระดาน
◆ ความสามารถที่เขียนว่า [ใช้ได้] บนคำอธิบาย จะเป็นประเภทต้องมีการแจ้งใช้ ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้ทั้งบนตำแหน่งต่อสู้หรือบนเบนช์
และความสามารถจะต่างจากท่าต่อสู้คือแม้ใช้ไปแล้วก็จะไม่จบเทิร์น
ตัวอย่าง) ความสามารถ [อัลตราโรด] (โซลกาเลโอGX AS2b 114/171)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา สลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายเรากับโปเกมอนบนเบนช์
◆ ขั้นตอนการแจ้งใช้ความสามารถ
1. แจ้งใช้ความสามารถ
เลือกความสามารถที่จะใช้จากความสามารถที่โปเกมอนบนกระดานฝ่ายตนเองมีแล้วแจ้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ถ้ามีเงื่อนไข
ในการใช้บนคำอธิบายการ์ดให้ทำตามนั้น
ตัวอย่าง) ความสามารถ [หมอนนุ่มฟู] (เมรีป AS3b 012/183)
ถ้าโปเกมอนนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา ทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะ [หลับ]
หากไม่ทำตามเงื่อนไขนั้น จะไม่สามารถแจ้งใช้ความสามารถนั้นได้ และหากรู้ว่าผลลัพธ์ที่ทำจนถึงข้อ 2.จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ไม่สามารถแจ้งใช้ความสามารถนั้นได้
2. ทำตามคำอธิบายที่เขียนไว้
ทำตามคำอธิบายที่เขียนไว้ในความสามารถ และให้ทำทุกอย่างตามลำดับที่เขียนไว้บนคำอธิบายความสามารถ แต่
ถ้าหากมีคำสั่งหรือสิ่งที่ให้ปฎิบัติเป็นพิเศษให้ทำตามนั้น
◆ ความสามารถที่ไม่ได้เขียนว่า สามารถใช้ได้ ที่คำอธิบาย ให้ถือว่าเป็นความสามารถที่ทำงานอัตโนมัติ สิ่งที่เขียนบนคำอธิบายตราบใดที่ไม่มีคำสั่งหรือ
สิ่งที่ให้ปฎิบัติเป็นพิเศษให้ทำทั้งหมด ผู้เล่นไม่สามารถทำให้เอฟเฟกต์ของความสามารถที่ทำงานอัตโนมัติหายไปได้
ตัวอย่าง) ความสามารถ [ฟองสบู]่ (โอนิชิซึคุโม AS1a022/150)
โปเกมอนนี้ไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอน ของฝ่ายตรงข้าม
A-03 หนี
◆ เราจะเรียกการที่ผู้เล่นต้องการนำโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตนเองวางกลับคืนบนเบนช์ว่า [หนี] ในกรณีนี้ ให้เลือก
โปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตนเอง 1 ตัวเป็นโปเกมอนที่จะวางบนตำแหน่งต่อสู้ใหม่
◆ สามารถใช้ [หนี] ได้เพียง 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายตน
◆ ตอนที่หนี ให้ทิ้งพลังงานตามจำนวนพลังงานที่เขียนไว้ที่ [หนี] ที่อยู่ด้านล่างขวาของการ์ด โปเกมอนที่ไม่มีอะไรเขียนไว้
ไม่จำเป็นต้องทิ้งพลังงานที่ตำแหน่งทิง้ การ์ด
◆ ตอนหนี นอกจากการ์ดที่ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดแล้ว พลังงานที่ติดอยู่หรือไอเท็มหรือตัวนับแดเมจที่วางไว้ให้นำกลับเบนช์โดยคงไว้แบบนั้น
◆ แม้จะมีโปเกมอนบนเบนช์ 5 ตัวก็สามารถ [หนี] ได้ ถ้าไม่มีโปเกมอนบนเบนช์เลยแม้แต่ 1 ตัว จะไม่สามารถ [หนี] ได้
◆ เมื่อหนีกลับเบนช์ เอฟเฟกต์หรือสภาวะผิดปกติที่ได้รับมาจนถึงตอนนั้นจะหายไปทั้งหมด
◆ ขั้นตอนการ [หนี]
1. แจ้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามว่าจะให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้หนี
a. ถ้าไม่มีพลังงานตามจำนวนที่เขียนไว้ตรง [หนี] จะไม่สามารถ [หนี] ได้
b. โปเกมอนที่อยู่ในสภาวะ [หลับ] หรือ [ชา] จะไม่สามารถ [หนี] ได้
c. [ตัวอย่างการหนีไม่ได้: ท่าต่อสู้ [แบร์ฮัก] (คิเทรุกุมะ AS1b 130/150)] โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ที่อยู่ในสภาวะ หนีไม่ได้ จากเอฟเฟกต์จะไม่สามารถ [หนี] ได้
2. ทิ้งพลังงานที่จำเป็นสำหรับ [หนี] ที่ติดกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ที่ตำแหน่งทิง้ การ์ด
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3. นำโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้กลับมาบนเบนช์ และเลือกโปเกมอนบนเบนช์ตัวอื่น 1 ตัววางบนตำแหน่งต่อสู้
A-04 วางบนเบนช์
◆ โปเกมอนที่มีเครื่องหมายวิวัฒนาการเป็น พื้นฐาน สามารถนำออกจากบนมือฝ่ายตนเองมาวางบนเบนช์ได้
◆ ตราบใดที่โปเกมอนบนเบนช์ยังไม่เกิน 5 ตัว สามารถวางโปเกมอน [พื้นฐาน] กี่ตัวก็ได้บนเบนช์ใน 1 ครั้งของเทิร์นฝ่ายตนเอง
◆ ตอนวางโปเกมอน [พื้นฐาน] จากมือบนเบนช์ ให้วางทีละ 1 ตัว ไม่สามารถวางพร้อมกันทีละหลายตัวได้
A-05 วิวัฒนาการ
◆ การ์ดที่มีเครื่องหมายวิวัฒนาการ [ร่าง1] [ร่าง2] เมื่อวางซ้อนบนโปเกมอนที่มีเครื่องหมายวิวัฒนาการสามารถทำให้
โปเกมอนนั้นวิวัฒนาการได้ และสามารถวิวัฒนาการได้ทั้งบนตำแหน่งต่อสู้และบนเบนช์ นอกจากนี้ใน 1 ครั้งของเทิร์น
ฝ่ายตนเองสามารถวิวัฒนาการกี่ตัวก็ได้
◆ ในเทิร์นแรกของฝ่ายตนเองผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถวิวัฒนาการได้ และโปเกมอน [พื้นฐาน] ทีเ่ พิ่งวางบนกระดานหรือ
โปเกมอนที่เพิ่งวิวัฒนาการก็ไม่สามารถวิวัฒนาการได้ในเทิร์นนั้น
◆ แม้จะวิวัฒนาการแล้ว พลังงาน,ไอเท็มที่ติดอยู่กับโปเกมอนก่อนวิวัฒนาการและตัวนับแดเมจที่วางอยู่จะยังคงอยู่ต่อไป
◆ เมื่อวิวัฒนาการแล้ว เอฟเฟกต์หรือสภาวะผิดปกติที่ได้รับมาจะหายไปทัง้ หมด
◆ หลังวิวัฒนาการแล้ว ท่าต่อสู้หรือความสามารถของโปเกมอนที่มีก่อนวิวัฒนาการจะไม่สามารถใช้ได้
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เทรนเนอร์
เทรนเนอร์คือการ์ดที่ใช้เพื่อช่วยการกระทำของผู้เล่นหรือโปเกมอน เทรนเนอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ [ไอเท็ม]
[ซัพพอร์ต] และ [สเตเดียม] ซึ่งการ์ดแต่ละแบบมีวิธีการใช้หรือเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกัน
B-01 ไอเท็ม
◆ [ไอเท็ม] คือเทรนเนอร์ที่สามารถใช้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นฝ่ายตนเอง เมื่อใช้เสร็จแล้วจะทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
บนการ์ด [ไอเท็ม] จะมีกฎ [ไอเท็ม ใช้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นฝ่ายเรา] เขียนไว้อยู่
◆ ขั้นตอนการใช้การ์ดไอเท็ม
1. ถ้ามีเงื่อนไขในการใช้เขียนบนคำอธิบายการ์ดไอเท็มที่ต้องการใช้ ให้ทำตามนั้น
ถ้าทำตามไม่ได้จะไม่สามารถใช้การ์ดไอเท็มนั้นได้ และถ้ารู้ว่าแม้ผลลัพธ์ที่ทำจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะ
ไม่สามารถใช้การ์ดไอเท็มนั้นได้เช่นกัน
2. นำการ์ดไอเท็มที่ต้องการใช้ออกจากบนมือแล้วให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามดู
3. ทำตามคำอธิบายของการ์ดไอเท็ม ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งพิเศษให้ทำตามลำดับทั้งหมดที่เขียนไว้บนคำอธิบายของการ์ด
ไอเท็ม
4. ทิ้งการ์ดไอเท็มที่ใช้เสร็จแล้วที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
◆ ที่การ์ดไอเท็มบางใบจะมีกฎ [ไอเท็มติดโปเกมอน] ที่ว่า [การ์ดไอเท็มติดโปเกมอน ใช้ติดโปเกมอนฝ่ายเรา 1 ตัวติดได้
1 ใบ และติดไปตลอด] เขียนเพิ่มไว้ ต่อไปจะเรียกว่า [ไอเท็มติดโปเกมอน]
◆ [ไอเท็มติดโปเกมอน] สามารถติดที่โปเกมอนบนกระดานฝ่ายตนเองได้เพียง 1 ใบต่อ 1 ตัวเท่านั้น ระหว่างที่ติดอยู่ เอฟเฟกต์ที่เขียนบนคำอธิบายจะทำต่อเนื่อง
โดยอัตโนมัติ ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งพิเศษ จะติดไปตลอดจนกว่าโปเกมอนที่ติดนั้นจะ [หมดสภาพ] และจะทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดไปพร้อมกันเมื่อโปเกมอนนั้น
[หมดสภาพ] แม้จะวิวัฒนาการหรือ [หนี] กลับเบนช์ก็จะยังติดไว้ตลอด

ตัวอย่าง) สเก็ตบอร์ดหลบหนี(AS3a 167/183)
โปเกมอนที่ติดการ์ดใบนี้ พลังงานสำหรับหนีจะน้อยลง 1 ลูก แม้เป็นสภาวะ [หลับ] หรือ [ชา] ก็หนีได้
◆ ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งพิเศษให้ทำตามทุกอย่างที่เขียนไว้บนการ์ด [ไอเท็มติดโปเกมอน] ผู้เล่นไม่สามารถทำให้เอฟเฟกต์ของ
[ไอเท็มติดโปเกมอน] ที่ทำโดยอัตโนมัติหายไปตามความต้องการได้
◆ [ไอเท็มติดโปเกมอน] ไม่สามารถถอดออกได้อย่างอิสระตามความต้อการของผู้เล่น และไม่สามารถสลับกับ [ไอเท็มติดโปเกมอน] อื่นที่อยู่บนมือแล้วนำมาติดได้
B-02 ซัพพอร์ต
◆ [ซัพพอร์ต] คือการ์ดเทรนเนอร์ที่สามารถใช้ได้เพียง 1 ใบในเทิร์นฝ่ายตนเอง เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ทงิ้ ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
บนการ์ดซัพพอร์ตจะมีกฎ [การ์ดซัพพอร์ต ใช้ได้ 1 ใบเท่านั้นในเทิร์นฝ่ายเรา] เขียนไว้อยู่
◆ ขั้นตอนการใช้การ์ดซัพพอร์ต
1. ถ้ามีเงื่อนไขในการใช้เขียนบนคำอธิบายการ์ดซัพพอร์ตที่ต้องการใช้ ให้ทำตามนั้น ถ้าทำตามไม่ได้จะไม่สามารถใช้การ์ด
ซัพพอร์ตนั้นได้ และถ้ารู้ว่าแม้ผลลัพธ์ที่ทำจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะไม่สามารถใช้การ์ดซัพพอร์ตนั้นได้
เช่นกัน
2. นำการ์ดซัพพอร์ตที่ต้องการใช้ออกจากบนมือแล้วให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามดู
3. ทำตามคำอธิบายของการ์ดซัพพอร์ต ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งพิเศษให้ทำตามลำดับทัง้ หมดที่เขียนไว้บนคำอธิบาย
4. ทิ้งการ์ดซัพพอร์ตที่ใช้เสร็จแล้วที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
B-03 สเตเดียม
◆ [สเตเดียม] คือการ์ดเทรนเนอร์ที่ทำเอฟเฟกต์กับผู้เล่นหรือโปเกมอนทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องเมื่อวางบนกระดาน
[สเตเดียม] สามารถนำออกจากบนมือวางบนกระดานได้เพียง 1 ใบในเทิร์นฝ่ายตนเอง บนการ์ดสเตเดียมจะมีกฏ
[การ์ดสเตเดียมใช้ได้ 1 ใบเท่านั้นในเทิร์นฝ่ายเรา โดยวางไว้ข้างตำแหน่งต่อสู้ ถ้ามีการ์ดสเตเดียมชื่ออื่นออกมาบนกระดาน ให้ทิ้งการ์ดใบนี้ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด] เขียนไว้อยู่
◆ ให้วางการ์ด [สเตเดียม] ที่นำออกจากบนมือไว้บนกระดานไปตลอด เมื่อผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำการ์ด [สเตเดียม] ชื่ออื่นออกมาบนกระดาน ให้ทิ้งการ์ด
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[สเตเดียม] ที่วางไว้อยู่นั้นที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดเพื่อสลับกัน
การ์ด [สเตเดียม] ที่มีชื่อเดียวกันกับการ์ด [สเตเดียม] ที่วางไว้อยู่จะไม่สามารถนำออกจากบนมือมาใช้ได้
◆ เอฟเฟกต์ของการ์ด [สเตเดียม] แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือประเภทที่ผู้เล่นตั้งใจแจ้งใช้ กับประเภทที่เอฟเฟกต์
ทำงานอัตโนมัติเพียงแค่วางบนกระดาน
◆ การ์ด [สเตเดียม] ที่มีคำว่า [ทำ--ก็ได้] [ให้ทำ--ก็ได้] บนคำอธิบาย ในเทิร์นฝ่ายตนเองของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถ แจ้งเอฟเฟกต์นั้นเพื่อใช้ได้
ตัวอย่าง) เนินเขาสายธาร (AS1a 148/050)
ผู้เล่นแต่ละฝ่ายในเทิร์นของตัวเอง 1 ครั้ง เลือกที่จะนำโปเกมอน [พื้นฐาน] ประเภท หรือ 1 ใบใน
สำรับการ์ดของตัวเองวางบนเบนช์ได้ หากเลือกทำเช่นนั้นแล้วเสร็จให้สับสำรับการ์ด
◆ ขั้นตอนแจ้งใช้เอฟเฟกต์ของสเตเดียม
1. หากมีเงื่อนไขเพื่อใช้บนคำอธิบายเอฟเฟกต์ของการ์ดสเตเดียมที่ต้องการใช้ ให้ทำตามนั้น หากทำตามไม่ได้จะไม่สามารถใช้การ์ดสเตเดียมนัน้ ได้ และถ้ารู้ว่า
แม้ผลลัพธ์ที่ทำจนถึงข้อ 3. จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะไม่สามารถใช้การ์ดสเตเดียมนั้นได้
2. แจ้งผูเ้ ล่นฝ่ายตรงข้ามว่าจะใช้เอฟเฟกต์การ์ดสเตเดียม
3. ทำตามคำอธิบายบนการ์ดสเตเดียม ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งหรือสิ่งที่ให้ทำพิเศษให้ทำตามลำดับทั้งหมดที่เขียนไว้บน
คำอธิบาย
◆ การ์ด [สเตเดียม] ที่มีคำว่า [ทำ--ก็ได้] [ให้ทำ--ก็ได้] บนคำอธิบาย เอฟเฟกต์นั้นจะทำงานต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งหรือสิ่งที่ให้ทำพิเศษให้ทำตามทุกอย่างที่เขียนไว้ ผู้เล่นไม่สามารถทำให้เอฟเฟกต์ของ [สเตเดียม]
ที่ทำโดยอัตโนมัติหายไปตามความต้องการได้
ตัวอย่าง) แท่นบูชาจันทรา(AS1b 148/050)
พลังงานสำหรับ [หนี] ของโปเกมอนทุกตัวของแต่ละฝ่ายที่มีพลังงาน

C

หรือ

ติดอยู่ แต่ละตัวจะลดลง 2 ลูกไฟ

พลังงาน
◆ พลังงานเป็นการ์ดที่จำเป็นสำหรับให้โปเกมอนใช้ท่าต่อสู้หรือหนี พลังงานมี 2 ประเภทคือพลังงานพื้นฐานและพลังงานพิเศษ
◆ ถ้ามีการ์ดพลังงานบนมือ สามารถติดที่โปเกมอนฝ่ายเราที่วางบนกระดานได้เพียง 1 ใบในแต่ละเทิร์นของฝ่ายเรา ไม่มีการจำกัดจำนวนการ์ดพลังงานที่สามารถติดได้ที่โปเกมอน
1 ตัว
◆ ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งพิเศษ แม้จะใช้ท่าต่อสู้หรือวิวัฒนาการก็ให้ติดไว้ตลอด โปเกมอนที่ติดแล้วจะติดไว้แบบนั้นจนกว่าจะ
[หมดสภาพ] และเมื่อโปเกมอนนั้น [หมดสภาพ] ให้ทิ้งไปด้วยกันทีต่ ำแหน่งทิ้งการ์ด
◆ พลังงานพื้นฐานมี 9 ประเภท ได้แก่
แบ่งประเภทด้วยชื่อหรือสัญลักษณ์
เมื่อติดที่โปเกมอนจะให้พลังงานตามประเภทของสัญลักษณ์กับโปเกมอนที่ติด
และพลังงานพื้นฐาน สามารถใส่ในเด็คกี่ใบก็ได้โดยไม่เกี่ยวกับกฎของเด็คที่ว่า [การ์ดชื่อเดียวกันจะใส่ในเด็คได้เพียง 4 ใบ]
◆ พลังงานที่เขียนว่า [พลังงานพิเศษ] ด้านซ้ายบนของการ์ด จะเป็นพลังงานพิเศษ พลังงานพิเศษเป็นพลังงานที่มีเอฟเฟกต์
พิเศษ มีเอฟเฟกต์และวิธีใช้ต่างกันตามการ์ดแต่ละใบ และพลังงานพิเศษจะต่างจากพลังงานพื้นฐานโดยทำตามกฎของเด็ค
ที่ว่า [การ์ดชื่อเดียวกันจะใส่ในเด็คได้เพียง 4 ใบ]

D

หมดสภาพ
◆ โปเกมอนที่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้หรือเอฟเฟกต์หรือสภาวะผิดปกติจนไม่มี HP เหลือแล้ว จะถือว่า [หมดสภาพ]
ถ้าบนกระดานทั้งสองฝ่ายมีโปเกมอนแบบนี้แม้แต่ 1 ตัวให้ทำตามขั้นตอน [หมดสภาพ]
◆ เวลาตรวจสอบการหมดสภาพ
・ทำท้ายสุดตอนใช้ท่าต่อสู้
・ทำท้ายสุดตอนตรวจสอบโปเกมอน
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・นอกจากนั้น ทำตอนโปเกมอนไม่เหลือ HP อีกแล้ว

E

1

ตัวอย่าง ) ความสามารถ[ฟีเธอร์แอร์โรว์] (จูไนเปอร์ GX AS2a 039/171)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา วางตัวนับแดเมจ 2 ตัวบนโปเกมอนของฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว
ตัวอย่าง ) พลังงานสีรงุ้ (AS1b 150/150 )
ตอนนำการ์ดนี้จากบนมือติดโปเกมอน วาง 1 ตัวนับแดเมจบนโปเกมอนนั้น การ์ดนี้ ตราบใดที่ยังติดกับ
โปเกมอน จะเทียบเท่าการ์ดพลังงานทุกประเภท 1 ลูก ถ้าไม่ได้ติดกับโปเกมอน จะเทียบเท่าการ์ดพลังงาน

0

1 ลูก

◆ ขั้นตอนหมดสภาพ
1. ถ้ามีโปเกมอนที่ไม่มี HP เหลืออยู่บนกระดานไม่ว่าฝ่ายใด ให้เริ่มขัน้ ตอนหมดสภาพ
2. ถ้ามีเอฟเฟกต์ที่ทำตอน [หมดสภาพ] แล้วให้ทำเอฟเฟกต์นั้น
3. ผู้เล่นที่มีโปเกมอนที่ไม่มี HP เหลืออยู่ ให้ถือว่าโปเกมอนนั้น [หมดสภาพ] และทิ้งการ์ดที่ติดอยู่ทั้งหมดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
4. ให้ผู้เล่นหยิบการ์ดรางวัลตามจำนวนโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามที่ [หมดสภาพ]
5. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามวางโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ตัวต่อไป
ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย [หมดสภาพ] พร้อมกันตอนตรวจสอบโปเกมอนให้ผู้เล่นที่จะเล่นเทิร์นถัดไปวางโปเกมอน
บนตำแหน่งต่อสู้ก่อน ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสูข้ องผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ถูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด ให้ไปข้อ 6
6. วางโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ตัวต่อไปของฝ่ายเรา
ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเราไม่ได้ถูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดในข้อ 3. ไม่จำเป็นต้องทำข้อนี้
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หลังจากวางการ์ดรางวัลแล้ว ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีการทำตามข้อ 5.d. สามารถแจ้งจำนวนการ์ดได้สูงสุดตามจำนวนครั้งที่ทำไปได้ หลังจากนั้นฝ่ายเราสามารถ
จั่วการ์ดจากสำรับการ์ดได้ตามจำนวนที่แจ้งไป หากการ์ดที่จั่วได้เป็นโปเกมอน [พื้นฐาน] สามารถวางบนเบนช์ได้
8. เริมJ การแบตเทิล
หงายหน้าการ์ดโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้และบนเบนช์ของทั้งสองฝ่ายแล้วเริม่ การแบตเทิล

H

สํารับการ์ด
◆ ถ้ามีคำสั่งให้จั่วการ์ดจากสำรับการ์ด ให้จั่วการ์ดตามจำนวนใบในคำสั่งจากด้านบนสุดของสำรับการ์ดโดยไม่หงายหน้าการ์ดแล้วนำขึ้นมือ
◆ ถ้ามีคำสั่งให้เลือกการ์ดจากสำรับการ์ด ให้เลือกการ์ดตามจำนวนใบในคำสั่งโดยดูหน้าการ์ดในสำรับการ์ด ในระหว่างดูหน้าการ์ด ต้องไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเห็น
ถ้าให้เลือกการ์ดหลายใบ สามารถเลือกการ์ดน้อยกว่าจำนวนใบในคำสั่งได้ หรือไม่เลือกเลยแม้แต่ 1 ใบก็ได้ หากทำเช่นนั้นจะถือว่าจบการเลือกการ์ด แต่ถ้าหาก
มีคำสั่งให้เลือกการ์ดตามชอบต้องเลือกการ์ดตามจำนวนใบในคำสั่ง
◆ ถ้ามีคำสัง่ ให้สับสำรับการ์ด (เด็ค) ให้สลับลำดับการ์ดในสำรับจนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่รู้ลำดับ ตอนสับห้ามดูหน้าการ์ด เมื่อมีเอฟเฟกต์ที่ให้ดูการ์ดในสำรับเช่น
[นำ●●จากสำรับการ์ดขึ้นบนมือ] หลังทำแล้วตามกฎต้องสับสำรับการ์ด
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Ⅱ คําอธิบายการ์ด

E

[Ⅱ คำอธิบายการ์ด] จะอธิบายข้อความทีม่ ักจะอยู่ในคำอธิบายที่เขียนบนการ์ดอย่างละเอียด บทนี้ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์หรือ
ลำดับการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
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เกีย
่ วกับคําอธิบายการ์ด
◆ หากสิ่งที่เขียนบนคำอธิบายการ์ดต่างไปจากกฎการเล่น ให้ถือเอาตามสิ่งที่เขียนอยูบ่ นการ์ดก่อนกฎการเล่น
แต่หากเอฟเฟกต์ของการ์ดมีการเปลี่ยนใหม่ให้ใช้เอฟเฟกต์หลังจากเปลี่ยน
◆ หากเอฟเฟกต์ [ทำ●●] กับ [ทำ●●ไม่ได้] เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้เลือกทำ [ทำ●●ไม่ได้] ก่อน
◆ แม้จะมีส่วนที่ไม่สามารถทำตามคำอธิบายการ์ดได้ก็ยังสามารถใช้ท่าต่อสู้ ความสามารถ หรือเทรนเนอร์นั้นได้
หากเป็นเช่นนั้นให้ทำตามส่วนที่ทำได้และไม่ต้องทำเฉพาะส่วนที่ทำตามไม่ได้
แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำตามคำอธิบายเฉพาะ ก็อาจจะไม่ทำอะไรเลย เช่น ทำ●● หลังจากนั้น / จากนันD / เมือJ ทําเช่นนันD แล้ว ทำ▲▲ได้
◆ หากคำอธิบายการ์ดมีการกำหนดตัวเลข จะไม่สามารถลดตัวเลขนั้นให้น้อยลงได้ตามใจชอบ แต่หากเป็นกรณีเลือกการ์ดจากสำรับการ์ด (อ้างอิง H สำรับการ์ด)
และ เลือกได้สูงสุด / ได้ถึง--แล้ว…สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0 จนถึงตัวเลขที่กำหนด
◆ หากจำนวนเป้าหมายน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้บนคำอธิบายการ์ด ให้ทำตามด้วยจำนวนที่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่กำหนดไว้มากที่สุด

B

เกีย
่ วกับการคํานวณแดเมจ
B-01 ●เพิ่มแดเมจอีก
◆ คือการเพิ่มแดเมจพื้นฐานให้มากขึ้นตอนคำนวณแดเมจจากท่าต่อสู้ ด้านข้างของตัวเลขแดเมจของท่าต่อสู้จะมี[＋] เขียนกำกับไว้
◆ คำอธิบายนี้จะเป็นการคำนวนแดเมจ ไม่ใช่เอฟเฟกต์ การคำนวณแดเมจนี้จะคำนวณตามข้อ 1.คำนวณแดเมจจากท่าต่อสู้ ในขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู้

[ลีฟเบลด] (ฟุคุซึโร AS2a 036/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว จะเพิ่มแดเมจอีก 20

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้

[ฮัสเซิลโบลว์] (กาโอกาเอ็นGX AS2b 014/171)
แดเมจเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนโปเกมอน บนเบนช์ฝ่ายเรา x20

B-02 แดเมจจะเท่ากับจํานวน●●×▲
◆ แสดงด้วย [×] ข้างตัวเลขแดเมจจากท่าต่อสู้ หลังจากนับตัวเลขเป้าหมายแล้ว ให้คูณด้วยตัวเลขที่เขียนไว้
◆ คำอธิบายนี้จะเป็นการคำนวนแดเมจ ไม่ใช่เอฟเฟกต์ การคำนวณแดเมจนี้จะคำนวณตามข้อ 1.คำนวณแดเมจจากท่าต่อสู้ ในขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู้

[ไซคิกบูม] (สลีป AS1b 012/150)
แดเมจเพิ่มตามจำนวนพลังงานที่ติดกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม x10

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้

[กลิ้งต่อเนื่อง] (นามาโคบูชิ AS1a 095/150)
ทอยเหรียญจนกว่าจะออกก้อย แดเมจจะเท่ากับ จำนวนครั้งที่ออกหัว x30

◆ หากผลลัพธ์จากการทำตามคำอธิบายนี้ทำให้แดเมจเป็น [0] แม้จะมี 2.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับอยู่ (เช่น ผ้าคาดหัวแห่งความแน่วแน่ AS2b 160/171)
ก็จะจบการคำนวณแดเมจ
B-03 ●แดเมจของท่าต่อสู้ (การโจมตี) นีจ
้ ะลดลงตามจํานวน● / แดเมจจะถูกลดลงเท่ากับจํานวน●
◆ คือการลดแดเมจพื้นฐานให้น้อยลงตอนคำนวณแดเมจจากท่าต่อสู้ ด้านข้างของตัวเลขแดเมจของท่าต่อสู้จะมี[−] เขียนกำกับไว้
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◆ คำอธิบายนี้จะเป็นการคำนวนแดเมจ ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้ การคำนวณแดเมจนี้จะคำนวณตามข้อ 1.คำนวณแดเมจจากท่าต่อสู้ ในขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู้

[คาราเต้ช็อป] (ยันชัม AS2a 075/171)
แดเมจจะถูกลดลงเท่ากับจำนวนตัวนับแดเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนตัวนี้ x10

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้

[เฮฟวีบอมเบอร์] (อโลลา โกโลเนีย AS1a 105/150 )
แดเมจของท่าโจมตีนี้จะลดลง ตามจำนวนพลังงานสำหรับ [หนี] ของโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม x30

◆ ถ้าแดเมจที่ได้หลังจากทำตามคำอธิบายนี้เป็น [0] หรือติดลบ แม้จะมี 2.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับอยู่ การคำนวณแดเมจจะจบลง
้ /จะถูกเพิ่มอีก / ถูก [+●]
B-04 แดเมจจะเพิ่มขึน
◆ คือการเพิ่มแดเมจหลังจากคำนวณแดเมจพื้นฐานแล้ว
◆ คำอธิบายนี้จะใช้กับเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้ การคำนวณเพิ่มเติมจากแดเมจนี้จะคำนวณตามข้อ 2.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับอยู่
ในขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
【ตัวอย่าง1】ผ้าคาดหัวแห่งความแน่วแน่(AS2b

160/171)

แดเมจจากท่าต่อสูข้ องโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ เมื่อต่อสู้กับ[โปเกมอนGX・EX] บนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม จะเพิ่มขึ้น [+30]
【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้

[ให้กำลังใจตัวเอง] (โยเทอรี AS2b 140/171)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา แดเมจที่ทำกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจากท่าต่อสู้ทโี่ ปเกมอนนี้ใช้ จะถูกเพิ่มอีก [+20]

◆ ในกรณีที่มี 2.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับอยูห่ ลายอย่าง ต้องคำนวณรวมทั้งหมด
【FAQ】 ท่าต่อสู้ [สเกลนอยซ์] (จารารังกา AS2a 131/171)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้ได้รับ จะถูก [+30]
ในหมูเ่ อฟเฟกต์ที่เพิ่มแดเมจนั้น จะมีเอฟเฟกต์บางตัวจะมีผลอยู่กับโปเกมอนที่ได้รับแดเมจด้วย ตัวอย่างเช่น ท่าต่อสู้ สเกลนอยซ์ เป็นเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับ
โปเกมอนที่ได้รับแดเมจ ไม่ใช่โปเกมอนที่ทำแดเมจ จึงต้องคำนวณ ตามข้อ 5.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ได้รับแดเมจได้รับอยู่
B-05 แดเมจจะถูก [−●]
◆ คือการทำให้แดเมจลดลงหลังจากคำนวณแดเมจพื้นฐานแล้ว
◆ คำอธิบายนี้จะใช้กับ เอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้ การคำนวณเพิ่มเติมจากแดเมจนี้จะคำนวณตามข้อ 5.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ได้รับแดเมจ
ได้รับอยู่ ในขั้นตอนการคำนวณแดเมจ
◆ การที่แดเมจลดลงจะมี[−●]ระบุในคำอธิบายการ์ด
【ตัวอย่าง1】[ความสามารถ] กำแพงทราย(ชิโรเดซึนะ AS2a 088/171)
แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับ จะถูก [-20]
【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้

[การ์ดเพรส] (พาร์เชน AS1a 069/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนีจ้ ะได้รับ จะถูก [-20]

◆ ในกรณีที่มี 5.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ได้รับแดเมจได้รับอยูห่ ลายอย่าง ต้องคำนวณรวมทั้งหมด
【FAQ】ท่าต่อสู้

คำรามก้อง(มูแลนด์ AS2b142/171)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม แดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ใช้ จะถูก [-50]

ในขณะที่ทำให้แดเมจลดลง ก็จะมีเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับโปเกมอนที่ทำแดเมจด้วย ตัวอย่างเช่น
ท่าต่อสู้ คำรามก้องของ มูแลนด์ เนื่องจากเป็นเอฟเฟกต์ที่มีผลอยูก่ ับโปเกมอนที่ทำแดเมจ ไม่ใช่โปเกมอนที่ได้รับแดเมจ จึงต้องคำนวณตามข้อ 2.เอฟเฟกต์ที่
โปเกมอนที่ทำแดเมจได้รับอยู่
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B-06 ไม่นําจุดอ่อนและความต้านทานมาคิด
◆ คือการที่ทำแดเมจโดยไม่ 3.คำนวณจุดอ่อน และ 4.คำนวณความต้านทาน เมื่อเห็นข้อความนี้ในคำอธิบายของท่าต่อสู้ ให้ทำการคำนวณแดเมจ ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู้

[มุดดิน] (อโลลาดักทริโอ AS1b 085/150)
โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว ได้รับแดเมจ 50
แดเมจจากท่าต่อสู้นี้ ไม่นำจุดอ่อน และความต้านทานมาคิด

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้

[ชาโดว์บุลเล็ต] (แบล็กกี GX AS1b 075/150)
โปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว ก็ได้จะรับ 30แดเมจด้วย［โปเกมอนบนเบนช์จะไม่นำจุดอ่อนและความต้านทานมาคิด］

B-07 จะไม่นําเอฟเฟกต์ทม
ี่ ผ
ี ลอยูก
่ ับ / ไม่นําเอฟเฟกต์ของ / ไม่นําเอฟเฟกต์ทม
ี่ จ
ี าก
・・・มาคิด (คํานวณ)
◆ สามารถทำแดเมจได้โดยไม่ต้องคำนวณ 5.เอฟเฟกต์ที่โปเกมอนที่ได้รับแดเมจได้รับอยู่ และ เอฟเฟกต์ที่จะไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้
ตัวอย่างของ เอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่
● 5.เอฟเฟกต์ทโี่ ปเกมอนที่ได้รับแดเมจได้รับอยู่

・ท่าต่อสู้ [การ์ดเพรส] (พาร์เชน AS1a 069/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับ จะถูก [-20]
・ท่าต่อสู้ [สเกลนอยซ์] (จารารังกา AS2a 131/171)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม แดเมจของท่าต่อสู้ทโี่ ปเกมอนนี้ได้รับ จะถูก [+30]
・ความสามารถ [กำแพงทราย] (ชิโรเดซึนะ AS2a 088/171)
แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับ จะถูก [-20]
● ไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้

・ท่าต่อสู้ [ขดกลม] (โทเกะเดมารุ AS1a124/150)
ทอยเหรียญ 1 ครั้ง ถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนนี้จะไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้
・ความสามารถ [กองโจรรักษาการณ์] (ฮูปา AS2a 120/171)
โปเกมอนนี้ จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์หรือแดเมจของท่าต่อสู้จาก [โปเกมอนGX・EX] ของฝ่ายตรงข้าม
B-08 โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม●ตัว จะได้รบ
ั แดเมจ (ตัวละ) ▲▲ / ทําแดเมจโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม●ตัว
(ตัวละ) ▲▲แดเมจ
◆ เป็นท่าต่อสู้ที่ให้เลือกโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตามจำนวณที่ระบุไว้แล้วทำแดเมจไปที่โปเกมอนตัวนั้น แบบนี้จะต้องคำนวณเป็นแดเมจไม่ใช่เอฟเฟกต์
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู้[ขนดาบแหลมคม]

(ฟุคุซึโร AS2a 036/171)
โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว จะได้รับแดเมจ 20 [โปเกมอนบนเบนช์จะไม่นำจุดอ่อนและ
ความต้านทานมาคิด]

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้[ดูอัลปั๊ม]

(ไชนิงโวลเคเนียน AS2b 052/171)
โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม 2 ตัว จะได้รับแดเมจตัวละ 50 [โปเกมอนบนเบนช์จะไม่นำจุดอ่อนและ
ความต้านทานมาคิด]

◆ ยังมีโปเกมอนบางตัวที่นอกจากทำแดเมจกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามแล้วยังทำแดเมจกับโปเกมอนบนเบนช์
อีกด้วย แต่ตัวเลขแดเมจที่เขียนไว้ด้านขวาของท่าต่อสู้จะเป็นแค่แดเมจที่ทำกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้เท่านั้น
【ตัวอย่าง3】ท่าต่อสู้[ชาโดว์บุลเล็ต]

(แบล็กกี GX AS1b 075/150)
โปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว ก็ได้จะรับ 30แดเมจด้วย［โปเกมอนบนเบนช์จะไม่นำจุดอ่อนและความต้านทานมาคิด］
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◆ ตราบใดทีไ่ ม่มีคำสั่งพิเศษ แดเมจที่ทำกับโปเกมอนบนเบนช์จะไม่นำจุดอ่อน・ความต้านทานมาคิด
◆ สามารถเลือกโปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์ที่ว่า จะไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ อยู่ก็ได้ แต่จะไม่สามารถทำแดเมจได้
B-09 โปเกมอนตัวนีก
้ ็จะได้รบ
ั แดเมจ ● ด้วย
◆ เป็นท่าต่อสู้ที่ให้แดเมจกับตัวโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้เอง แบบนี้จะต้องคำนวณเป็นแดเมจไม่ใช่เอฟเฟกต์
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู้[พุ่งเข้าใส่]

(การ์ดี AS1a 039/150)
โปเกมอนตัวนี้ก็จะได้รับแดเมจ 20 ด้วย

【FAQ1】หมวกนิรภัยยึดมั่น(ASa

161/178)
โปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ แดเมจจากท่าต่อสู้ที่ได้รับจาก[โปเกมอน GX・EX]ฝ่ายตรงข้ามจะถูก[-30]

ตอนที่โปเกมอนที่มี [หมวกนิรภัยยึดมั่น] ติดอยู่และได้รับแดเมจของท่าต่อสู้จากโปเกมอนฝ่ายตนเอง เอฟเฟกต์ของ [หมวกนิรภัยยึดมั่น] จะไม่
ทำงาน ในกรณีของ การ์ดี ที่มี [หมวกนิรภัยยึดมั่น] ติดอยู่และใช้ท่าต่อสู้ [พุ่งเข้าใส่] ก็เช่นกัน แดเมจที่ได้รับจะไม่สามารถ [-30] ได้เพราะ
มี [หมวกนิรภัยยึดมั่น]]
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C-01 ทิ้งทีต
่ ําแหน่งทิ้งการ์ด
◆ คือการวางการ์ดที่กำหนดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด ตราบใดทีไ่ ม่มีคำสั่งพิเศษ ผู้ใช้เอฟเฟกต์นั้นสามารถเลือกการ์ดที่จะทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดได้ และจะต้องวางการ์ด
บนตำแหน่งทิ้งการ์ดของเจ้าของเสมอ
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ พ่นไฟ]

(เนียฮีท AS1a 054/150)
ทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้ 1 ลูก ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด

◆ ถ้ามีคำว่า [ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด--] ในคำอธิบายการ์ด ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
【ตัวอย่าง2】อคูจค
ิ งิ GX(AS2a

121/171)
ทิ้งการ์ดในสำรับการ์ดฝ่ายเรา 5 ใบจากด้านบนที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด ถ้ามีการ์ดพลังงานในนั้น ติดที่โปเกมอนนี้ทั้งหมด

【FAQ】

ดับเบิลพลังงานไร้ส(ี AS1a 150/150)
การ์ดนี้ จะเทียบเท่าการ์ดพลังงาน 2 ลูก
ตอนที่จะทิ้งพลังงานที่ติดที่โปเกมอน 2 ลูกที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด หากเลือกดับเบิลพลังงานไร้สี (AS1a 150/150 )ที่ทำงานเทียบเท่า 2 ลูก
ก็สามารถทำเอฟเฟกต์นี้ได้เสร็จสมบูรณ์เพียงแค่ทิ้งการ์ดพลังงานนั้นใบเดียว
และตอนเลือกพลังงาน 1 ลูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด ก็สามารถเลือกดับเบิลพลังงานไร้ส(ี AS1a 150/150) 1 ใบทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดได้เช่นกัน

C-02 นํา / ใส่●●กลับ▲▲
◆ คือการนำการ์ดที่ใช้ระหว่างการแบตเทิลกลับขึ้นมือหรือสำรับการ์ด การ์ดนั้นต้องใส่กลับบนมือหรือสำรับของเจ้าของเสมอ
【ตัวอย่าง1】คะฮิริ

(AS4b 168/178 )
จั่วการ์ด 2 ใบจากสำรับการ์ดฝ่ายเรา หลังจากนั้น ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว ใส่การ์ด [คะฮิริ] นี้กลับขึ้นมือโดยไม่ต้องทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ส่งของ]

(เพลิปเปอร์ AS2b 035/171)
นำโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายเรา 1 ตัวกับการ์ดทั้งหมดที่ติดอยู่ กลับขึ้นมือ

◆ ตอนนำโปเกมอนที่อยู่บนกระดานกลับ ตัวนับแดเมจที่วางบนโปเกมอนนั้นหรือเอฟเฟกต์ที่ได้รับมาจะหายไปทั้งหมด หากโปเกมอนนั้นเป็นโปเกมอนวิวัฒนาการ
ให้นำโปเกมอนก่อนวิวัฒนาการที่โปเกมอนนั้นวางซ้อนอยู่กลับไปด้วย
C-03 สลับโปเกมอนบนตําแหน่งต่อสูฝ
้ ่ายเรากับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ฝ่ายเรา
◆ คือการนำโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากลับเบนช์ แล้วนำโปเกมอนจากเบนช์วางบนตำแหน่งต่อสู้ใหม่
【ตัวอย่าง1】สับเปลี่ยนโปเกมอน(AS1b

140/150)
สลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ฝ่ายเรา

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ เทเลพอร์ท]

(คอสโมม AS2b 097/171)
สลับโปเกมอนนี้กับโปเกมอนบนเบนช์

◆ [สลับ] จะต่างจาก【หนี】คือสามารถสลับกับโปเกมอนบนเบนช์ได้โดยไม่ต้องทิ้งพลังงานที่จำเป็นสำหรับ【หนี】ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
◆ หากใช้การ์ดไอเท็ม เช่น [สับเปลี่ยนโปเกมอน(AS1b 140/150)] แม้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้จะอยู่ในสภาวะ【หนี】ไม่ได้ก็สามารถสลับกับโปเกมอนบนเบนช์ได้
◆ หากสลับแล้ว สภาวะผิดปกติหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ได้รับอยู่ (เช่น [ในเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา โปเกมอนนี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้])ก็จะหายไปทัง้ หมด
◆ หากไม่มีโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายเรา จะไม่สามารถสลับได้
C-04 ให้ฝ่ายตรงข้ามสลับโปเกมอนบนตําแหน่งต่อสูฝ
้ ่ายตรงข้ามกับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม
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◆ คือการนำโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามกลับเบนช์ โดยให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกโปเกมอนที่จะวางบนตำแหน่งต่อสู้ใหม่
【ตัวอย่าง1】สเปรย์กันแมลง(AS2b

158/171)
ให้ฝ่ายตรงข้ามสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้กับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม [ฝ่ายตรงข้ามเลือกโปเกมอนที่จะวางบนตำแหน่งต่อสู]้

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ เป่ากระเด็น

] (บัตเตอร์ฟรี AS1a 006/150)
ให้ฝ่ายตรงข้ามสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสูก้ ับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม [ฝ่ายตรงข้ามเลือกโปเกมอนที่จะวางบนตำแหน่งต่อสู]้

◆ เอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ให้ฝ่ายตรงข้ามสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้กับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ ดังนั้น จึงให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกโปเกมอนที่จะวางบนตำแหน่ง
ต่อสู้ใหม่ โดยที่ฝ่ายตรงข้ามจะต้องเลือกโปเกมอนที่วางอยู่บนเบนช์อยู่แล้วออกมาวางบนตำแหน่งต่อสู้
◆ หากสลับแล้ว สภาวะผิดปกติหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ได้รับอยู่ (เช่น [ในเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา โปเกมอนนี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้] )
ก็จะหายไปทั้งหมด
◆ หากฝ่ายตรงข้ามไม่มีโปเกมอนอยู่บนเบนช์จะสลับไม่ได้
【FAQ】ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้

(ออนแบท AS2a 142/171)/
ความสามารถ[มังกรผู้ปกป้อง] (ฟลายกอน AS4a 125/178)

เอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับ ดังนั้น หากโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาพทีไ่ ม่ได้รับ
เอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ จะไม่สามารถสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามกับโปเกมอนบนเบนช์ได้
・ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับแดเมจหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
หากโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นออนแบทที่มีเอฟเฟกต์ของท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ และอยู่ในสภาพไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ ด้วยเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
[เป่ากระเด็น] ของบัตเตอร์ฟรี จึงไม่สามารถสลับออนแบทกับโปเกมอนบนเบนช์ได้
・[ความสามารถ]มังกรผู้ปกป้อง(ฟลายกอน AS4a 125/178)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ โปเกมอน ฝ่ายเราทุกตัว ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ที่
โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามใช้ (เอฟเฟกต์ที่เป็นอยู่แล้วจะไม่หายไป)
ถึงแม้โปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ด้วย ความสามารถ [มังกรผู้ปกป้อง] ของฟลายกอน หากโปเกมอนบนตำแหน่ง
ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามรับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ เมื่อบัตเตอร์ฟรี ใช้ท่าต่อสู[้ เป่ากระเด็น] เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้จะทำให้สามารถสลับกับโปเกมอนบนเบนช์ได้
C-05 เลือกโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว แล้วสลับกับโปเกมอนบนตําแหน่งต่อสูฝ
้ ่ายตรงข้าม
◆ คือการนำโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้ามออกมาตำแหน่งต่อสู้ โดยจะนำโปเกมอนที่อยู่บนตำแหน่งต่อสู้อยู่แล้วกลับไปบนเบนช์
【ตัวอย่าง1】โปเกมอนแคชเชอร์(AS2b

157/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้ง ถ้าออกหัว เลือกโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว แล้วสลับกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสูฝ้ า่ ยตรงข้าม

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ยั่วยุ]

(อโลลาเปอร์เซียน AS1b 074/150)
เลือกโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว แล้วสลับกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้

◆ หากสลับแล้ว สภาวะผิดปกติหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ได้รับอยู่ (เช่น [ในเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา โปเกมอนนี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้])
ก็จะหายไปทั้งหมด
◆ หากฝ่ายตรงข้ามไม่มีโปเกมอนอยู่บนเบนช์จะสลับไม่ได้

【FAQ】ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้

(ออนแบท AS2a 142/171)/
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ความสามารถ[มังกรผู้ปกป้อง] (ฟลายกอน AS4a 125/178)
เอฟเฟกต์นี้โปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับ ดังนัน้ หากโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้ามที่เลือกมาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จาก
ท่าต่อสู้ จะไม่สามารถสลับโดยใช้เอฟเฟกต์เลือกโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัวแล้วสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามได้
・ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับแดเมจ
หรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
ถึงแม้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นออนแบทที่มีเอฟเฟกต์ของท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ และอยู่ในสภาพไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
แต่ด้วยเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู[้ ยั่วยุ] ของอโลลาเปอร์เซียนสามารถสลับออนแบทกับโปเกมอนบนเบนช์ได้
・ความสามารถ[มังกรผู้ปกป้อง] (ฟลายกอน AS4a 125/178)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ โปเกมอน ฝ่ายเราทุกตัว ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามใช้ (เอฟเฟกต์ที่เป็นอยู่แล้ว จะไม่หายไป)
หากโปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ด้วยความสามารถ
[มังกรผู้ปกป้อง] ของฟลายกอนแล้ว จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู[้ ยั่วยุ] ของ
อโลลาเปอร์เซียน เพื่อสลับกับโปเกมอนบนเบนช์ได้

C-06 ฟื้นฟู / รักษา HP●●
◆ คือการหยิบตัวนับแดเมจที่วางบนโปเกมอนบนกระดานออก
【ตัวอย่าง1】ยารักษาแผล(AS1a

136/150)
รักษา HP [30] ของโปเกมอนฝ่ายเรา 1 ตัว

◆ ตอนฟื้นฟู HP หากตัวนับแดเมจที่วางบนโปเกมอนนั้นมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จะฟื้นฟู ให้นำตัวนับแดเมจออกให้หมด
◆ ถ้าเป็น [ฟื้นฟู HP ทั้งหมด] ให้นำตัวนับแดเมจทั้งหมดทีว่ างบนโปเกมอนนั้นออก
【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ฟื้นพลัง]

(อกิลดา AS2b 027/171)
ทิ้งพลังงานที่ติดอยู่ที่โปเกมอนนี้ 1 ลูก ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด รักษา HP ทั้งหมดของโปเกมอนนี้

◆ การ์ดเทรนเนอร์ที่มีเอฟเฟกต์นี้ ไม่สามารถเลือกใช้กับโปเกมอนที่ไม่มีตัวนับแดเมจวางอยู่ได้ นอกจากนั้น ความสามารถที่มีเอฟเฟกต์นี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน
แต่ในกรณีที่ฟื้นฟู HP ของโปเกมอนหลายตัวพร้อมกัน
ถ้ามีโปเกมอนที่มีตัวนับแดเมจวางอยู่ในนั้นแม้เพียง 1 ตัวก็จะสามารถใช้ได้

C-07 วางตัวนับแดเมจ●ตัว
◆ คือการวางตัวนับแดเมจบนโปเกมอนบนกระดาน โดยวางตัวนับแดเมจที่มีค่า 10 แดเมจตามจำนวนที่เขียนระบุไว้
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ฟีเธอร์แอโรว์]

(จูไนเปอร์ GX AS2a 039/171)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา วางตัวนับแดเมจ 2 ตัว บนโปเกมอนของฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ระบำภูต]

(โอโดริโดริ AS2b 082/171)
วางตัวนับแดเมจตามจำนวนโปเกมอนที่อยู่ในตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายตรงข้าม
บนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตามชอบ

◆ หากวางตัวนับแดเมจมากกว่าหรือเท่ากับ HP ที่เหลืออยู่โปเกมอนนั้นจะ [หมดสภาพ] เช่นเดียวกับตัวนับแดเมจในการทำแดเมจ
◆ ถ้าเป็นการวางตัวนับแดเมจจากท่าต่อสู้ ให้ทำตามข้อ 5.เอฟเฟกต์นอกเหนือจากแดเมจ ในขั้นตอนการใช้ท่าต่อสู้ และจะไม่ถือว่าเป็นการทำแดเมจปกติ
จึงไม่ต้องคำนวณจุดอ่อน ความต้านทาน หรือเอฟเฟกต์ที่โปเกมอนได้รับอยู่

G
E

1
0

P
A
G
E
【FAQ】

ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้ง ถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับแดเมจหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
จะไม่สามารถวางตัวนับแดเมจบนออนแบทที่อยู่ในสภาพไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสูด้ ้วยเอฟเฟกต์จาก
ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ แต่ยังจะสามารถเลือกเป็นโปเกมอนที่จะวางตัวนับแดเมจได้
จะนำตัวนับแดเมจจากท่าต่อสู[้ ระบำภูต] ของโอโดริโดริวางบนออนแบทที่จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ ไม่ได้ (แต่ยังสามารถวางบน
โปเกมอนอื่นได้)

C-08 ย้าย / นําตัวนับแดเมจทีว
่ างอยูบ
่ น●● ▲ ตัว ไปวางที่ / บน■■
◆ คือการย้ายตัวนับแดเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนบนกระดานไปวางที่โปเกมอนตัวอื่น โดยย้ายตัวนับแดเมจที่มีคา่ 10 แดเมจตามจำนวนที่เขียนระบุไว้
【ตัวอย่าง1】[ความสามารถ]

ชาโดว์มูฟ(แชนเดลา AS1a 047/150)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา ย้ายตัวนับแดเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนบนกระดาน 1 ตัว ไปวางที่
โปเกมอนบนกระดานตัวอื่น

【ตัวอย่าง2】ท่าGX[เคลียร์เกต

GX] (อโลลา คิวคอนGX AS2b 025/171)
ย้ายตัวนับแดเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนตัวนี้ทั้งหมด ไปวางที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม
[ใน 1 เกมใช้ท่า GX ได้ฝ่ายละ 1 ครั้ง]

【ตัวอย่าง3】ท่าต่อสู[้ เมจิคัลแสว็ป]

(คาปู เทเทฟู AS1b 103/150)
สลับตัวนับแดเมจบนโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนที่ชอบ ไปติดบนโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามตามชอบ

◆ หากใช้ท่าต่อสู้เพื่อ [ย้ายตัวนับแดเมจ] ให้ทำตามข้อ 5.เอฟเฟกต์นอกเหนือจากแดเมจในขั้นตอนการใช้ท่าต่อสู้ และจะไม่ถือว่าเป็นการทำแดเมจปกติ จึงไม่ต้องคำนวณจุดอ่อน
ความต้านทาน หรือเอฟเฟกต์ที่โปเกมอนได้รับอยู่
◆ หากวางตัวนับแดเมจมากกว่าหรือเท่ากับ HP ที่เหลืออยู่โปเกมอนนั้นจะ [หมดสภาพ] เช่นเดียวกับตัวนับแดเมจในการทำแดเมจ
◆ หากไม่มีโปเกมอน■■บนกระดานที่สามารถย้ายตัวนับแดเมจไปวางได้ จะไม่สามารถย้ายได้
【FAQ】ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท

AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้ง ถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับแดเมจหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
หากใช้เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้เพื่อย้ายตัวนับแดเมจ จะไม่สามารถย้ายไปวางบน โปเกมอนที่จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ ด้วยท่าต่อสู[้ สปีด]ี้
แต่ยังจะสามารถเลือกเป็นโปเกมอนที่จะย้ายตัวนับแดเมจไปวางได้ ถ้าทำเช่นนั้น ตัวนับแดเมจที่เอาออกไปแล้วจะไม่ย้ายกลับไปที่เดิม ผลคือ
ตัวนับแดเมจนั้นจะหายไป
หากใช้ท่าGX[เคลียร์เกต GX] ของ อโลลา คิวคอนGX เพื่อย้ายตัวนับแดเมจไปที่
ออนแบทที่อยู่ในสภาพไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ด้วยเอฟเฟกต์ของท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ จะทำได้เพียงเอาตัวนับแดเมจทั้งหมดออกไปและท่าGX[เคลียร์เกต GX]
ก็จบลงเท่านั้น

C-09 นําการ์ดพลังงาน●(ได้สงู สุด / จนถึง / ได้ถึง)▲ ใบ ติดที่ /กับ■■
◆ คือการนำการ์ดพลังงานมาติดโปเกมอนบนกระดาน การ์ดพลังงานฝ่ายเราต้องนำไปติดโปเกมอนฝ่ายเราเท่านั้น ติดที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามไม่ได้
【ตัวอย่าง1】ท่าGX[โซลเบิสต์GX](โซลกาเลโอGX

AS2b 114/171)
นำการ์ดพลังงานในสำรับการ์ดฝ่ายเราจนถึง 5 ใบ ติดโปเกมอนฝ่ายเราตามที่ชอบ แล้วสับสำรับการ์ด
[ใน 1 เกมใช้ท่า GX ได้ฝ่ายละ 1 ครั้ง]

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ฟลาวเวอร์ซัพพลาย

](รารันเทสGX AS1a 025/150)
นำการ์ดพลังงานพื้นฐาน 2 ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา ติดโปเกมอนฝ่ายเราตามที่ชอบ
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【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ แบร์ฮัก](คิเทรุกุมะ

AS1b 130/150)
เทิรน์ ถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ จะหนีไม่ได้

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ

[วังวนต้องสาป](มิคารูเกะ AS1b 077/150)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม จะหนีไม่ได้

◆ หากได้รับเอฟเฟกต์นี้จากท่าต่อสู้ เมื่อโปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์กลับเบนช์หรือไม่อยู่บนกระดานแล้ว เอฟเฟกต์นี้จะหายไป ทั้งหมด
และตอนที่โปเกมอนนั้นวิวัฒนาการหรือย้อนวิวัฒนาการกลับเอฟเฟกต์ก็จะหายไปเช่นกัน
◆ สามารถสลับกับโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตนเองด้วยเอฟเฟกต์ของไอเท็มได้
C-15 ・・จะใช้ท่าต่อสูไ้ ม่ได้
◆ โปเกมอนทีไ่ ด้รับเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถเลือกและแจ้งใช้ท่าต่อสู้ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ แม้จะมีพลังงานที่จำเป็นในการใช้ท่าต่อสู้ติดอยู่ก็ไม่สามารถแจ้งใช้ท่าต่อสู้นั้นได้
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ละอองเกสรน่ารังเกียจ](รัฟเฟรเซีย

AS2a 009/171)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ โปเกมอน [พื้นฐาน] ของฝ่ายตรงข้ามจะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้

◆ หากมีคำว่า [ใช้ [ชื่อท่าต่อสู]้ ไม่ได้] บนคำอธิบายการ์ด สามารถเลือกใช้ได้หากเป็นท่าต่อสู้ที่นอกเหนือจาก [ชื่อท่าต่อสู]้ ที่เขียนระบุไว้
【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ สแลชดาวน์](โอนิดริล

AS1b 105/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา โปเกมอนนี้จะใช้ [สแลชดาวน์] ไม่ได้

◆ หากได้รับเอฟเฟกต์นี้จากท่าต่อสู้ เมื่อโปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์กลับเบนช์หรือไม่อยู่บนกระดานแล้ว เอฟเฟกต์นี้จะหายไปทั้งหมด
และตอนที่โปเกมอนนั้นวิวัฒนาการหรือย้อนวิวัฒนาการกลับเอฟเฟกต์ก็จะหายไปเช่นกัน

C-16 ไม่ได้รบ
ั แดเมจจากท่าต่อสู้
◆ โปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์นี้ เมื่อได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ แดเมจที่ได้รับจาก 6.แดเมจสุดท้ายจากการคำนวณแดเมจ จะเป็น
0 และจบการคำนวณ
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ ขดกลม](โทเกะเดมารุ

AS1a 124/150)
ทอยเหรียญ 1 ครั้ง ถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนนี้จะไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[ฟองสบู]่ (โอนิชิซึคุโม

AS1a 094/150)
โปเกมอนนี้ ไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอน

ของฝ่ายตรงข้าม

【ตัวอย่าง3】เสาแห่งนภา(AS4a

177/178)
โปเกมอนบนเบนช์ทุกตัวของทั้งสองฝ่าย ไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้หรือเอฟเฟกต์จากฝ่ายตรงข้าม

◆ หากโปเกมอนหลายตัวได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้พร้อมกัน โปเกมอนตัวอื่นนอกจากโปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์นี้จะได้รับ แดเมจจากท่าต่อสู้
【FAQ】ท่าต่อสู[้ ไซโคแฟงก์](ฮากิกิชิริ

AS1a 096/150)
ไม่นำเอฟเฟกต์ของโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามมาคำนวณแดเมจท่าต่อสู้
แดเมจจากท่าต่อสู้ที่เขียนบนคำอธิบายว่า [ไม่นำเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับ / ไม่นำเอฟเฟกต์ของ / ไม่นำเอฟเฟกต์ที่มีจาก・・・มาคิด (คำนวณ)]
สามารถทำแดเมจโดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะ [ไม่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้]

C-17 ไม่ได้รบ
ั เอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
◆ โปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์นี้เมื่อได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ จะสามารถไปยังขั้นตอนการใช้ท่าต่อสู้ได้
โดยไม่ต้องทำข้อ 5.เอฟเฟกต์นอกเหนือจากแดเมจในขั้นตอนการใช้ท่าต่อสู้
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【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท

AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับแดเมจ
หรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[มังกรผู้ปกป้อง](ฟลายกอน

AS4a 125/178)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ โปเกมอน ฝ่ายเราทุกตัว ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ที่
โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามใช้ (เอฟเฟกต์ที่เป็นอยู่แล้ว จะไม่หายไป)

◆ สภาวะที่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ แม้จะได้รับเอฟเฟกต์ที่จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ใหม่ แต่เอฟเฟกต์ที่ไม่รับมาอยู่แล้ว จะไม่หายไปและเอฟเฟกต์นั้นจะยังคงมีผลอยู่ต่อ
◆ สภาวะที่ได้รับสภาวะผิดปกติจากท่าต่อสู้ แม้จะได้รับเอฟเฟกต์ที่จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ใหม่ แต่สภาวะผิดปกติ ที่ได้รับมาอยู่แล้วจะไม่หายไป
【ตัวอย่างเอฟเฟกต์ที่จะไม่ได้รับ】

●สภาวะผิดปกติ
・ท่าต่อสู[้ ฟอง](ชิซึคุโม AS1a 093/150)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว จะทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะ【ชา】
●เอฟเฟกต์เพิ่มหรือลดแดเมจ
・ท่าต่อสู[้ คำรามก้อง](มูแลนด์ AS2b142/171)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม แดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ใช้ จะถูก [-50]
●เอฟเฟกต์ทิ้งการ์ดที่ติดอยู่บนตำแหน่งทิ้งการ์ด
・ท่าต่อสู[้ ทะเลคลัง](อชิ
J เรเนGX AS2b 057/171)
ทิ้งพลังงานทีต่ ิดอยู่กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม 1 ลูก ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
●เอฟเฟกต์วางตัวนับแดเมจ
・ท่าต่อสู[้ ท่องรัตติกาล]( ซามาโยรุ AS1b 020/150)
วางตัวนับแดเมจ 1 ตัว บนโปเกมอนทุกตัวของแต่ละฝ่าย
●เอฟเฟกต์ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้
・ท่าต่อสู[้ ตอกย้ำซ้ำเติม](เลพัลดัส AS2a 108/171)
เลือกท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามมี 1 ท่า
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ จะใช้ท่าต่อสู้ที่ถูกเลือกไว้ไม่ได้
●เอฟเฟกต์สลับโปเกมอน
・ท่าต่อสู[้ เป่ากระเด็น](บัตเตอร์ฟรี AS1a 006/150)
ให้ฝ่ายตรงข้ามสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้กับโปเกมอน 1 ตัวบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม
[ฝ่ายตรงข้ามเลือกโปเกมอนที่จะวางบนตำแหน่งต่อสู]้

C-18 ใช้เป็นท่าต่อสูน
้ ไี้ ด้
◆ คือการเลือกท่าต่อสู้แล้วใช้เป็นท่าต่อสู้ทำแดเมจและเอฟเฟกต์ได้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ ไนท์แก๊ป](อุทซึรอยด์

AS3b 058/183)
ท่าต่อสู้นี้ ใช้ได้เมื่อการ์ดรางวัลของฝ่ายตรงข้ามเหลือ 2 ใบเท่านั้น เลือกท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนกระดานของฝ่ายตรงข้ามมี 1 ท่า ใช้เป็นท่าต่อสู้นี้ได้

◆ ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งพิเศษ ท่าต่อสู้ที่เลือกไว้จะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องติดพลังงาน
◆ เวลาใช้เอฟเฟกต์นี้เลือกท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่อยู่บนกระดาน จะสามารถเลือกได้แค่ท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนั้นมีอยู่
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【FAQ1】ท่าต่อสู[้ สแลชดาวน์

](โอนิดริล AS1b 105/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา โปเกมอนนี้จะใช้ [สแลชดาวน์] ไม่ได้
ด้วยท่าต่อสู[้ ไนท์แก๊ป] ของ อุทซึรอยด์ จะสามารถเลือกใช้ท่าต่อสู้ทำแดเมจและเอฟเฟกต์ได้
แต่ชื่อของท่าต่อสู้จะคงเป็น [ไนท์แก๊ป] เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ [ไนท์แก๊ป] แล้วเลือก [สแลชดาวน์] มาใช้เป็นท่าต่อสู้ ถึงแม้จะได้รับเอฟเฟกต์ [ใช้สแลชดาวน์ไม่ได้]
แต่เทิร์นถัดไปของฝ่ายเราจะยัง สามารถเลือกท่าต่อสู[้ สแลชดาวน์] ของ โอนิดริลมาใช้ทำแดเมจและเอฟเฟกต์ได้อีก

【FAQ2】ท่าต่อสู[้ พายุไฟ](วินดี

นำการ์ดพลังงาน

AS1a 040/150)
ที่ติดบนโปเกมอนนี้ ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด 3 ลูก

หากใช้ท่าต่อสู[้ ไนท์แก๊ป] ของ อุทซึรอยด์ แล้วเลือกท่าต่อสู[้ พายุไฟ] ของวินดี ถึงแม้อุทซึรอยด์จะไม่มีพลังงาน
ติดอยู่ก็สามารถใช้ท่าต่อสู้นั้นทำแดเมจและเอฟเฟกต์ได้ ถ้าทำเช่นนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องทิ้งพลังงานที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดจึงสามารถทำแดเมจและจบท่าต่อสู้ได้
โดยไม่ต้องทำตามข้อความที่เขียนไว้ได้
C-19 ・・ไม่สามารถนําการ์ด・・・จากบนมือออกมาใช้ได้
◆ ตราบใดที่เอฟเฟกต์นี้ยังมีผลอยู่ ผู้เล่นที่ถูกระบุไว้จะไม่สามารถนำการ์ดที่ระบุไว้จากบนมือออกมาใช้ได้
ผู้ที่รับเอฟเฟกต์นี้คือผู้เล่นไม่ใช่โปเกมอน
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ คลื่นรบกวน](ลุคซิโอ

AS3b 021/183)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถนำการ์ดไอเท็มจากบนมือออกมาใช้ได้

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ พันธนาการ](ยามิรามิ

AS1b 076/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถนำการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือออกมาใช้ได้

【FAQ】ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท

AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนีจ้ ะไม่ได้รับแดเมจหรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
เวลาที่จะใช้ท่าต่อสู้ทำเอฟเฟกต์นี้กับผู้เล่น ถึงแม้มีโปเกมอนทีจ่ ะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
อยู่บนกระดานฝ่ายตรงข้ามก็ตาม ก็จะยังสามารถทำเอฟเฟกต์กับผู้เล่นได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีออนแบท
ที่ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ ที่มีผลจากเอฟเฟกต์ของท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ อยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม
ก็จะยังสามารถใช้เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู[้ พันธนาการ] ของ ยามิรามิเพื่อทำเอฟเฟกต์กับผู้เล่น ฝ่ายตรงข้ามได้อยู่

C-20 ดูการ์ด●●
◆ คือการดูหน้าการ์ดที่คว่ำอยู่ (ในสำรับการ์ด การ์ดรางวัล การ์ดบนมือของฝ่ายตรงข้าม) หากไม่มีคำสั่งพิเศษ หลังจากดูแล้วต้องคว่ำหน้าการ์ดแล้วนำการ์ดนั้นกลับคืน
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ

[ค้นหาที่อยู]่ (เดคากูสGX AS2b 147/171)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา ดูการ์ดบนมือของฝ่ายตรงข้าม

◆ ในคำอธิบายการ์ดที่เขียนไว้ว่า [ดูการ์ด●● ・・] ก็ทำเช่นเดียวกัน
【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู้[สำรวจโพรง](อโลลาดิกดา

AS1b 084/150)
ดูการ์ดในสำรับฝ่ายเราจากด้านบน 3 ใบ เรียงลำดับที่ชอบ แล้วใส่กลับสำรับการ์ดจากด้านบน

◆ หากไม่มีคำสั่งพิเศษ ผู้เล่นที่ใช้เอฟเฟกต์จะเป็นผู้ดูหน้าการ์ด
◆ เมื่อดูการ์ดรางวัลและวางคว่ำแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องนำกลับไปคืนบนตำแหน่งการ์ดรางวัลเดิมก็ได้

D

คําศัพท์
D-01 ท่าต่อสู้ / การโจมตีล้มเหลว
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เลือกการ์ด 1 ใบ จากบนมือของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ดูหน้าการ์ด ดูหน้าการ์ดนั้น
ใส่กลับไปในสำรับการ์ดฝ่ายตรงข้ามแล้วสับ
【ตัวอย่าง3】ท่าต่อสู[้ ตอกย้ำซ้ำเติม](เลพัลดัส

AS2a 108/171)
เลือกท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามมี 1 ท่า เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม
โปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ จะใช้ท่าต่อสู้ที่ถูกเลือกไว้ไม่ได้

◆ ต้องเลือกตามจำนวนที่เขียนระบุไว้ หากไม่มีสิ่งที่เขียนระบุไว้ตามจำนวนที่เขียนระบุไว้ ให้เลือกจำนวนที่ใกล้กับที่เขียนไว้นั้นมากทีส่ ุด ตัวผู้เล่นเองจะไม่สามารถเลือก
จำนวนน้อยกว่าจำนวนที่เขียนระบุได้ หากไม่มีสิ่งที่เขียนระบุไว้ที่ตำแหน่งที่กำหนดแม้แต่อย่างเดียวจะไม่สามารถเลือกได้
◆ หากเลือกของหลายประเภท ให้เลือกของเหล่านั้นตามจำนวนที่เขียนระบุไว้ หากในจำนวนของเหล่านั้นมีแค่ 1 ประเภทบนตำแหน่งที่กำหนด ให้เลือกแค่ประเภทนั้น
ตามจำนวนที่เขียนระบุไว้
◆ กรณีที่เลือกจากสำรับการ์ด ให้อ้างอิงข้อ H.สำรับการ์ด
◆ หากรู้ว่าด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเทรนเนอร์หรือความสามารถจะทำให้เลือกการ์ดไม่ได้แม้แต่ 1 ใบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น จะไม่สามารถใช้การ์ด
เทรนเนอร์หรือความสามารถนัน้ ได้
D-05 ได้สงู สุด / ได้ถึง●●
◆ คือการเลือกสิ่งที่เขียนระบุไว้ตั้งแต่ 1 จนถึงจำนวนนั้นได้ตามชอบ
【ตัวอย่าง1】ฟิลด์โบลเวอร์(AS1b

139/150)
[ไอเท็มติดโปเกมอน] หรือ [สเตเดียม] ที่อยู่บนกระดาน ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดได้ถึง 2 ใบ

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ เรียกเพื่อน](ซันนีโก

AS2b 030/171)
นำการ์ดโปเกมอน [พื้นฐาน] ได้ถึง 2 ใบจากสำรับฝ่ายเรา วางบนเบนช์ แล้วสับสำรับการ์ด

◆ หากรู้ว่าด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเทรนเนอร์หรือความสามารถจะทำให้เลือกการ์ดไม่ได้แม้แต่ 1 ใบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น จะไม่สามารถใช้การ์ด
เทรนเนอร์หรือความสามารถนั้นได้
◆ กรณีที่เลือกจากสำรับการ์ด ให้อ้างอิงข้อ H.สำรับการ์ด
D-06 มี・・
◆ เป็นคำที่ใช้ตอนแสดงท่าต่อสู้ หรือจุดอ่อน ความต้านทาน ที่เขียนบนการ์ดโปเกมอน
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ กำปั้นเหล็ก](เรจิสตีล

AS2b 110/171)
ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามมีความสามารถ การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 60

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ตอกย้ำซ้ำเติม](เลพัลดัส

AS2a 108/171)
เลือกท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามมี 1 ท่า เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม
โปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ จะใช้ท่าต่อสู้ที่ถูกเลือกไว้ไม่ได้

【ตัวอย่าง3】[ความสามารถ]

ชาโดว์ฮันท์(มาร์ชาโดว์ GX AS2a 092/171)
โปเกมอนนี้ สามารถใช้ท่าต่อสู้ของโปเกมอน [พื้นฐาน] บนตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราได้ทั้งหมด
[จำเป็นต้องใช้พลังงานสำหรับใช้ท่าต่อสู]้

◆ ท่าต่อสู้ที่สามารถใช้ได้ด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเทรนเนอร์หรือความสามารถ จะไม่ถือเป็นท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนั้นมี ท่าต่อสู้ที่เขียนไว้บนโปเกมอนนั้นเท่านั้นจะถือเป็นท่าต่อสู้ที่มี
【ตัวอย่างท่าต่อสู้ที่ไม่ถือว่าเป็นท่าที่ม】
ี

●ท่าต่อสู้ที่มีก่อนวิวัฒนาการเป็นท่าต่อสู้ที่ใช้ได้ในสภาวะก่อนวิวัฒนาการ
[ไทม์รคี อล](ไชนิงเซเลบี AS2a 019/171)

・ความสามารถ
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ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ โปเกมอนฝ่ายเราที่วิวัฒนาการอยู่แล้วทุกตัว สามารถใช้ท่าต่อสู้ก่อนวิวัฒนาการได้ [จำเป็นต้องใช้พลังงานสำหรับใช้ท่าต่อสู]้
●ท่าต่อสู้พิเศษที่สามารถใช้ได้ด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเทรนเนอร์
・ท่าGX[แดชแอทแทคGX] (ปกติ Z พุ่งเข้าชน AS6a 171/196)
โปเกมอนที่มีท่าต่อสู[้ พุ่งเข้าชน] ที่ติดการ์ดนี้อยู่ สามารถใช้ท่าGX ที่เขียนบนการ์ดนี้ได้ [จำเป็นต้องใช้พลังงานสำหรับใช้ท่าต่อสู]้
แดชแอทแทคGX 200+
ทอยเหรียญจนกว่าจะออกก้อย แดเมจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ออกหัว x40
[ใน 1 เกมใช้ท่า GX ได้ฝ่ายละ 1 ครั้ง ]
D-07 ประเภท●
◆ คือประเภทของโปเกมอนและพลังงาน
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ สะเก็ตน้ำแข็ง](ยูกิคาบูริ

AS3a 087/183)
ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอน

การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 40

【ตัวอย่าง2】ยูนิตเอเนอร์จี้

(AS4a 178/178)
การ์ดนี้ ตราบใดที่ยังติดกับโปเกมอนอยู่ จะทำงานเท่ากับพลังงาน 3 ประเภท
ทำงานเท่ากับพลังงาน 1 ลูก

1 ลูก ถ้าไม่ได้ติดกับโปเกมอน จะ

D-08 พลังงานทุกประเภท
◆ คือพลังงานที่มี 10 ประเภท ได้แก่
【ตัวอย่าง1】พลังงานสีรุ้ง(AS1b

150/150)
ตอนนำการ์ดนี้จากบนมือติดโปเกมอน วาง 1 ตัวนับแดเมจบนโปเกมอนนั้น การ์ดนี้ตราบใดที่ยังติดกับโปเกมอน จะเทียบเท่าการ์ดพลังงาน
ทุกประเภท 1 ลูก ถ้าไม่ได้ติดกับโปเกมอน จะเทียบเท่าการ์ดพลังงาน 1 ลูก

【FAQ】ท่าต่อสู[้ ปล่อยกระแสไฟฟ้า](โทเกะเดมารุ

AS1a 124/150)
นำการ์ดพลังงาน ที่ติดบนโปเกมอนนี้ทั้งหมด ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
แดเมจจะเท่ากับจำนวนการ์ด x30
พลังงานที่ทำงานนี้จะเทียบเท่าพลังงานทุกประเภทและถือเป็นพลังงานที่รวมทุกประเภทอยู่เสมอ ไม่สามารถให้ทำงานเป็นเฉพาะพลังงานประเภทที่ต้องการให้เป็นได้
เพราะฉะนั้น ในกรณีที่ใช้ท่าต่อสู้
[ปล่อยกระแสไฟฟ้า] ที่ให้ [นำการ์ดพลังงาน ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด] พลังงานที่ทำงานเทียบเท่าพลังงานทุกประเภทก็ต้องทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดด้วยเช่นกัน

D-09 พลังงานทีจ
่ ําเป็นสําหรับ (การ) ใช้ท่าต่อสู้ / พลังงานทีจ
่ ําเป็นสําหรับท่าต่อสู้
◆ คือพลังงานที่จำเป็นตอนใช้ท่าต่อสู้ จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ประเภทที่อยู่ด้านซ้ายของชื่อท่าต่อสู้ของการ์ด
โปเกมอน
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ ไร้อาวุธ](ยาโดคิง

AS1b 017/150)
ท่าต่อสู้นี้ ถ้าไม่มีการ์ดบนมือฝ่ายเราเลย แม้ไม่ติดพลังงานที่จำเป็นสำหรับท่าต่อสู้นี้บนโปเกมอน
ก็ใช้ได้

D-10 พลังงานสําหรับหนี / พลังงานทีใ่ ช้สา
ํ หรับหนี
◆ คือพลังงานที่จำเป็นสำหรับเวลาจะใช้【หนี】พลังงานแสดงอยู่ที่ [หนี] ตรงด้านขวาล่างของการ์ดโปเกมอน ถ้าทิ้งพลังงานจากโปเกมอนนั้นตามจำนวนที่เขียนไว้ที่
ตำแหน่งทิ้งการ์ดก็จะสามารถใช้ [หนี] ได้
【ตัวอย่าง1】แท่นบูชาจันทรา(AS1b

148/050)
พลังงานสำหรับ [หนี] ของโปเกมอนทุกตัวของแต่ละฝ่ายที่มีพลังงาน
ติดอยู่ แต่ละตัวจะลดลง 2 ลูก

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ อควาอิมแพ็ค](ซาเมฮาเดอร์

หรือ

AS2a 104/171)
แดเมจจะเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนพลังงานที่ใช้สำหรับ [หนี] ของโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของ
ฝ่ายตรงข้าม x20
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ส่วนเอฟเฟกต์อื่นนอกเหนือจากนั้นจะหายไปทั้งหมด
【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[ไจโรยูนิต]

(ซิลวาดี GX AS2a 151/171)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ พลังงานที่ใช้สำหรับ [หนี] ของโปเกมอน [พื้นฐาน] ฝ่ายเราทุกตัว
จะหายไป

【FAQ1】ความสามารถ[เคอลี่แฮร์](อโลลา

ดักทริโอ AS1b 085/150)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยงั อยู่ พลังงานสำหรับ [หนี] ของโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม
จะเพิ่มขึ้น 1 ลูก
หากบนการ์ดใบเดียวกันมีเอฟเฟกต์ของ [จะหายไป] และ [จะเพิ่มขึ้น] ซ้อนกันอยู่ จะต้องยึดที่ [จะหายไป] เป็นหลัก หากเอฟเฟกต์ของความสามารถ
[เคอลี่แฮร์] และความสามารถ[ไจโรยูนิต] ซ้อนกันอยู่ พลังงานที่ใช้สำหรับ [หนี] จะหายไปทั้งหมด

【FAQ2】ความสามารถ[ร่างดึงหากัน]

(ดันบัล AS4b 107/178)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ พลังงานสำหรับ [หนี] ของโปเกมอนนี้ จะลดลงตาม
จำนวน [ดันบัล] บนเบนช์ฝ่ายเรา
หากบนการ์ดใบเดียวกันมีเอฟเฟกต์ของ [จะหายไป] และ [จะลดลง] ซ้อนกันอยู่ จะต้องยึดที่ [จะหายไป]เป็นหลัก หากเอฟเฟกต์ของความสามารถ
[ร่างดึงหากัน] และ ความสามารถ[ไจโรยูนิต] ซ้อนกันอยู่ พลังงานที่ใช้สำหรับ [หนี] จะหายไปทั้งหมด

【FAQ3】ความสามารถ[เมือกเหนียว]

(นูเมรา AS3b126/183)
ตราบใดที่โปเกมอนนีย้ ังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ พลังงานที่จำเป็นสำหรับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามใช้
ออกท่าต่อสู้ จะต้องการพลังงาน เพิ่มขึ้น 1 ลูก
หากบนการ์ดใบเดียวกันมีเอฟเฟกต์ของ [จะหายไป] และ [จะเพิ่มขึ้น] ซ้อนกันอยู่ จะต้องยึดที่ [จะหายไป] เป็นหลัก หากเอฟเฟกต์ของความสามารถ
[โรตอมมอเตอร์] และ ความสามารถ[เมือกเหนียว] ซ้อนกันอยู่ พลังงานที่จำเป็นสำหรับใช้ [ท่าต่อสู้ ] จะหายไปทั้งหมด

●เอฟเฟกต์ที่ทำให้กฎหายไป
【ตัวอย่าง3】บัตรประกันจุดอ่อน(AS1a

141/150)
จุดอ่อนของโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ ทั้งหมดจะหายไป

【ตัวอย่าง4】ความสามารถ[พลังแห่งวิทยาศาสตร์]

(อโลลา เบ็ทเบตัน AS2b 065/171)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ ความสามารถของโปเกมอน [พื้นฐาน] บนกระดาน บนมือ
บนตำแหน่งทิ้งการ์ดของทั้งสองฝ่าย จะหายไป

【ตัวอย่าง5】ห้องวิจัยเฟลอร์เดอลี(AS4b

177/178)
เอฟเฟกต์ของ [ไอเท็มติดโปเกมอน] บนกระดานทั้งสองฝ่าย ทั้งหมดจะหายไป

【FAQ4】ท่าต่อสู[้ คำเตือนจากความมืด](

มานิวลา AS4a 113/178)

แดเมจจะเท่ากับจำนวนโปเกมอนที่มีความสามารถบนกระดานฝ่ายตรงข้าม x 50
หากบนกระดานฝ่ายตรงข้ามมีอโลลา เบ็ทเบตันซึ่งมี ความสามารถ[พลังแห่งวิทยาศาสตร์]และโปเกมอนตัวอื่น
ทีม่ ีความสามารถอยู่ เวลาที่ฝา่ ยเราใช้ท่าต่อสู[้ คำเตือนจากความมืด] ของมานิวลา ทำแดเมจ แดเมจที่ฝ่ายเราจะทำคือ
50 แดเมจเพราะด้วยเอฟเฟกต์ของ[พลังแห่งวิทยาศาสตร์] ความสามารถอื่นจึงหายไป เหลือแค่ความสามารถ[พลังแห่งวิทยาศาสตร์]
เพียงความสามารถเดียว
D-14 เต็ม
◆ หมายถึงโปเกมอนที่ไม่มีตัวนับแดเมจวางอยู่แม้แต่ 1 ตัว ถ้ามีส่วนต่างระหว่าง HP สูงสุดกับ HP ทีเ่ หลือของ
โปเกมอนที่เขียนระบุไว้ จะไม่ถือว่าเป็นสภาวะ HP เต็ม
【ตัวอย่าง1】[ความสามารถ]

ทนทาน(ดอนแฟน AS3a 105/183)
ในตอนที่โปเกมอนนี้มี HP เต็ม ถ้าโปเกมอนนี้ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้และจะ [หมดสภาพ]
โปเกมอนนี้จะไม่ [หมดสภาพ] จะเหลือ HP [10] และคงอยู่บนกระดาน
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D-15 HP สูงสุด
◆ คือตัวเลข HP สูงสุดของโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเรา

0

ซันไลท์(โซลร็อก AS4a 077/178)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ HP สูงสุดของ [ลูนาโทน] บนกระดานฝ่ายเราจะเป็น [130]

【ตัวอย่าง1】[ความสามารถ]

【ตัวอย่าง2】ดัมเบลเพิ่มพลัง(AS1b

142/150)
HP สูงสุดของโปเกมอน [ร่าง1] ที่ติดกับการ์ดนี้ จะเพิ่มขึ้นอีก [40]

◆ เอฟเฟกต์ของการ์ดที่จะทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจะมีผลแค่กับโปเกมอนที่อยู่บนกระดานเท่านั้น
D-16 HP ทีเ่ หลือ
◆ คือตัวเลขที่ลบแดเมจที่ได้รบั ออกจาก HP สูงสุดของโปเกมอนที่อยู่บนกระดาน
【ตัวอย่าง1】ยาเพิ่มพลังเฮือกสุดท้าย(AS4a

156/178)
รักษา HP [120] ของโปเกมอนฝ่ายเรา 1 ตัวที่มี HP เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ [30]

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[ทนทาน](ดอนแฟน

AS3a 105/183)
ในตอนทีโ่ ปเกมอนนี้มี HP เต็ม ถ้าโปเกมอนนี้ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้และจะ [หมดสภาพ]
โปเกมอนนี้จะไม่ [หมดสภาพ] จะเหลือ HP [10] และคงอยู่บนกระดาน

D-17 จํานวนการ์ดรางวัลทีห
่ ยิบไปแล้ว
◆ คือจำนวนการ์ดรางวัลที่วางไว้ในตอนเตรียมการแบตเทิลที่ถูกหยิบไปแล้ว

เฟโรเช GX AS2a 045/171)
แดเมจจะเท่ากับจำนวนการ์ดรางวัลที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปแล้ว x 50
[ใน 1 เกมใช้ท่า GX ได้ฝ่ายละ 1 ครั้ง]

【ตัวอย่าง1】ท่าGX[บิวตีG
้ X](

◆ หากจะเทียบอ้างอิงจำนวนการ์ดรางวัลของฝ่ายเรา ให้ลบจำนวนการ์ดที่หยิบไปแล้วจากการ์ด 6 ใบในการแบตเทิลที่ใช้เด็ค 60 ใบ ส่วนในการแบตเทิลที่ใช้เด็ค
30 ใบ ให้ลบจำนวนการ์ดที่หยิบไปแล้วจากการ์ด 3 ใบ

E

คําอธิบายอื่น ๆ
E-01 เทิรน
์ ถัดไปของฝ่ายตรงข้าม
◆ คือเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามที่จะกระทำทันทีหลังจากเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ที่เขียนไว้ในคำอธิบายนี้โดยจะไม่รวมถึง
การตรวจสอบโปเกมอน เนื้อหาที่เขียนตามหลังคำอธิบายจะทำต่อเนื่องกันในช่วงนี้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ สปีด]ี้ (ออนแบท

AS2a 142/171)
ทอยเหรียญ 1 ครั้งถ้าออกหัว เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับแดเมจ
หรือเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ แบร์ฮัก](คิเทรุกุมะ

AS1b 130/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ จะหนีไม่ได้

E-02 เทิรน
์ ถัดไปของฝ่ายเรา
◆ คือเทิร์นของฝ่ายเราที่จะกระทำทันทีหลังจากเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ที่เขียนไว้ในคำอธิบายนี้โดยจะไม่รวมถึง
การตรวจสอบโปเกมอน เนื้อหาที่เขียนตามหลังคำอธิบายจะทำต่อเนือ่ งกันในช่วงนี้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ บลิซาร์ดเบิร์น](ลาพลาซGX

AS1a076/150)
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เทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา โปเกมอนนี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้
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E-03 เมื่อได้รบ
ั แดเมจจากท่าต่อสู้
◆ คือการที่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ในเวลาคำนวณแดเมจ หากแดเมจลดลงไปต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 0 จะกลายเป็นว่าไม่ได้รับแดเมจเลย
◆ เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้ จะเป็นไปตามข้อ 6.เอฟเฟกต์ที่ทำตอนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้รับแดเมจ คือจะมีผลหลังจากได้รับแดเมจและเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ แทรปเชลล์](บาคุกาเมสGX

AS1a 056/150)
เทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม เมื่อโปเกมอนนี้ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ วาง 8 ตัวนับแดเมจบน
โปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้

【ตัวอย่าง2】เงี่ยงพิษ(AS2b

162/171)
โปเกมอนนี่ติดการ์ดนี้ ตอนที่ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้จากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ตำแหน่งต่อสู้
จะทำให้โปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสูม้ ีสภาวะ [พิษ]

◆ หากได้รับแดเมจมากกว่าหรือเท่ากับ HP ที่เหลืออยู่ หลังจากทำเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นหลังคำอธิบายนี้แล้ว จะทำให้
โปเกมอนนั้น [หมดสภาพ]
◆ หากมีการ์ดหลายใบที่มี 6.เอฟเฟกต์ที่ทำตอนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้รับแดเมจ อยู่พร้อมกันแล้ว เจ้าของ
โปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำเอฟเฟกต์ไหนก่อน
E-04 แล้ว [หมดสภาพ]
◆ คือการที่มีตัวนับแดเมจวางอยู่บนโปเกมอนมากกว่าหรือเท่ากับ HP ที่เหลือของโปเกมอนนั้น แล้ว [หมดสภาพ]
【ตัวอย่าง1】[ความสามารถ]

ไส้ทะลัก(นามาโคบูชิ AS1a 095/150)
โปเกมอนนี้ บนตำแหน่งต่อสู้ เมือ่ ได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามแล้ว
[หมดสภาพ] วาง 6 ตัวนับแดเมจบนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้

【ตัวอย่าง2】คทาต่อความหวัง(AS1a

142/150)
โปเกมอนที่ติดการ์ดใบนี้ ที่ตำแหน่งต่อสู้ เมื่อได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามแล้ว
[หมดสภาพ] ย้ายการ์ดพลังงานพื้นฐานที่ติดกับโปเกมอนนั้นได้ถึง 3 ใบ ไปติดกับโปเกมอน
บนเบนช์ฝ่ายเรา 1 ตัว

◆ เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้ ให้ทำตามข้อ 2.ถ้ามีเอฟเฟกต์ที่ทำตอน [หมดสภาพ] แล้วให้ทำเอฟเฟกต์นั้น
โดยจะทำก่อนที่จะนำโปเกมอนที่หมดสภาพไปวางที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด หลังจากทำเอฟเฟกต์แล้วให้ทิ้งโปเกมอนที่ [หมดสภาพ] นั้นบนตำแหน่งทิ้งการ์ด
◆ หากโปเกมอน [หมดสภาพ] พร้อมกันและมีการ์ดหลายใบที่ทำเอฟเฟกต์ตามข้อ 2.ถ้ามีเอฟเฟกต์ที่ทำตอน [หมดสภาพ] ให้ทำเอฟเฟกต์นั้น เจ้าของโปเกมอนที่ [หมดสภาพ]
สามารถเลือกลำดับเอฟเฟกต์ที่จะทำได้ตามชอบ หลังจากทำเอฟเฟกต์แล้วให้ทิ้งโปเกมอนที่ [หมดสภาพ] ทุกตัวพร้อมกันบนตำแหน่งทิ้งการ์ด
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E-05 เมื่อนําการ์ดนีจ
้ ากบนมือออกมาวิวัฒนาการ
◆ คือเวลาที่ [นำการ์ดนี้จากบนมือออกมาวิวัฒนาการ] ซึ่งสามารถทำได้ในเทิร์นฝ่ายตนเอง โดยส่วนใหญ่จะเขียนอยู่
ในคำอธิบาย ความสามารถ
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ความสง่างามของราชิน]ี (อมาโจ

AS1a 030/150)
ในเทิร์นฝ่ายเรา เมื่อนำการ์ดนี้จากมือออกมาวิวัฒนาการแล้ว ใช้ได้ 1 ครั้ง ดูการ์ดบนมือ
ของฝ่ายตรงข้าม นำการ์ดจากในนั้น 1 ใบ ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[หาสมบัต]ิ (เฮอเดอเรีย

AS2b141/171)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา เมื่อนำการ์ดนี้จากบนมือออกมาวิวัฒนาการ นำการ์ดไอเท็ม 1 ใบ
บนตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา ให้ฝ่ายตรงข้ามดู นำขึ้นมือ

◆ เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนำการ์ดนี้จากบนมือออกมาวิวัฒนาการเท่านั้น หากหลังจากวิวัฒนาการแล้ว
ไปทำอย่างอื่นก่อนจะไม่สามารถใช้ความสามารถที่ว่า [ใช้ได้ 1 ครั้ง เมื่อวิวัฒนาการแล้ว] ได้
【FAQ】ลูกอมประหลาด(AS1a

137/150)
โปเกมอน [ร่าง2] บนมือฝ่ายเรา วางบนโปเกมอนพื้นฐาน ที่จะวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนนั้นบน
กระดานฝ่ายเรา เพื่อให้วิวัฒนาการ (ใช้ไม่ได้กับเทิร์นแรกสุดฝ่ายเรา และโปเกมอนพื้นฐานทีเ่ พิ่ง
วางในเทิร์นนี)้
ถึงแม้จะใช้เอฟเฟกต์ของ [ลูกอมประหลาด] แล้ววิวัฒนาการให้โปเกมอน [ร่าง2] ทีม่ ีความสามารถตามที่
คำอธิบายนี้เขียนอยู่ ก็จะถือเป็นการนำโปเกมอนจากบนมือออกมาวิวัฒนาการ และสามารถใช้ความสามารถ
ตามที่คำอธิบายนี้เขียนไว้อยู่ได้

E-06 เมื่อนําการ์ดนีบ
้ นมือวางบนเบนช์
◆ คือเวลาที่ [นำโปเกมอน [พื้นฐาน] จากบนมือมาวางบนเบนช์] ซึ่งสามารถทำได้ในเทิร์นฝ่ายตนเอง โดยส่วนใหญ่
จะเขียนอยู่ในคำอธิบาย ความสามารถ
วันเดอร์ทัช(คาปู เทเทฟู GX AS1a 038/150)
ในเทิร์นฝ่ายเรา เมื่อนำการ์ดนีบ้ นมือวางบนเบนช์ ใช้ได้ 1 ครั้ง นำการ์ดซัพพอร์ต 1 ใบจากสำรับ
ฝ่ายเรา ให้ฝ่ายตรงข้ามดู นำขึ้นมือ แล้วสับสำรับการ์ด

【ตัวอย่าง1】[ความสามารถ]

◆ เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้จะสามารถทำได้เมื่อนำการ์ดบนมือวางบนเบนช์เท่านั้น หากหลังจากนำการ์ดบนมือ
วางบนเบนช์แล้วไปทำอย่างอื่นก่อนจะไม่สามารถใช้ความสามารถที่ว่า [เมื่อวางบนเบนช์ ใช้ได้ 1 ครั้ง] ได้
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E-07 ทุกครัง้ ทีต
่ ิด/เมื่อติด การ์ดพลังงาน (พลังงาน)
◆ คือเวลาที่ [ติดพลังงานจากบนมือกับโปเกมอน] และ เวลาที่ติดพลังงานกับโปเกมอนตามเอฟเฟกต์ของการ์ด ซึ่งสามารถทำได้ในเทิร์นฝ่ายตนเอง
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[หลับเป็นตาย](เน็คโคอาลา

AS1b 131/150)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ เมื่อติดการ์ดพลังงานจากบนมือกับโปเกมอนนี้
ทำให้โปเกมอนนี้เป็นสภาวะ [หลับ]

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[คำสาปกัดกิน](เก็งกา

AS1b 011/150)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ เมื่อฝ่ายตรงข้ามติดพลังงานจากบนมือกับโปเกมอน วางตัวนับแดเมจ
2 ตัว บนโปเกมอนนั้น

◆ เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนำการ์ดพลังงานจากบนมือมาติดเท่านั้น หากหลังจากติดพลังงานแล้ว
ไปทำอย่างอื่นก่อนจะไม่สามารถใช้ความสามารถที่ว่า [ทุกครั้งที่ติด / เมื่อติดการ์ดพลังงาน ใช้ได้ 1 ครั้ง] ได้
◆ หากมีการ์ดหลายใบที่มีเอฟเฟกต์ที่ทำตอนนำพลังงานมาติด อยู่พร้อมกันแล้วเจ้าของโปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกต์
สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำเอฟเฟกต์ไหนก่อน
【FAQ1】ดับเบิลพลังงานไร้ส(ี AS1a

150/150)
การ์ดนี้ จะเทียบเท่าการ์ดพลังงาน 2 ลูก
เมื่อนำดับเบิลพลังงานไร้สีจากบนมือมาติด เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบาย [ทุกครั้งที่ติด /เมื่อติด
การ์ดพลังงาน (พลังงาน)] จะสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ทุกครั้งที่ติด 1 ใบพลังงานจะใช้ได้ 1 ครั้ง

【FAQ2】ท่าต่อสู[้ ฮีทแอสซิสต์](ฮิฮิดารุมะ

นำพลังงาน

AS4b 031/178)
จากบนมือฝ่ายเราได้ถึง 3 ใบ ติดกับโปเกมอนฝ่ายเราตามชอบ

เวลาที่นำพลังงานมาติดหลายลูกใน 1 ครั้งจะทำตามเอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้ ตามจำนวนการ์ดที่นำมาติด เช่น เมื่อใช้ท่าต่อสู้
ฮีทแอสซิสต์แล้วนำพลังงานหลายลูกมาติดใน 1 ครั้ง เอฟเฟกต์ของความสามารถ[คำสาปกัดกิน] ก็จะทำตามจำนวนใบที่นำมาติด
E-08 ทุกครัง้ ทีต
่ รวจสอบโปเกมอน
◆ คือสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งทีต่ รวจสอบโปเกมอน เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้ถือเป็นเอฟเฟกต์ของความสามารถหรือการ์ดเทรนเนอร์ที่จะเกิดขึ้นในการตรวจสอบ
โปเกมอน ซึ่งจะทำทุกครั้งทีต่ รวจสอบโปเกมอน
【ตัวอย่าง1】ศาลเจ้าแห่งการสั่งสอน(AS3b

179/183)
ทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอน วางตัวนับแดเมจบน [โปเกมอน GX・EX] ทุกตัวของแต่ละฝ่าย
ตัวละ 1 ตัวนับแดเมจ

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[สปอร์ตื่นตระหนก](พาราเซ็คท์

AS5a 016/184)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ ทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอน วางตัวนับแดเมจ 2 ตัวบนโปเกมอนที่
เป็นสภาวะ [สับสน] ของฝ่ายตรงข้าม

◆ หากมีเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นทุกครัง้ ทีต่ รวจสอบโปเกมอนหลายใบ เจ้าของโปเกมอนที่รับเอฟเฟกต์นั้นสามารถเลือก ลำดับเอฟเฟกต์ที่จะเกิดได้ตามชอบ
E-09 ก่อนจะทําแดเมจ
◆ คือสิ่งทีท่ ำอย่างแรกหลังจากใช้ท่าต่อสู้ เอฟเฟกต์ที่ตามหลังคำอธิบายนี้จะทำตามข้อ 3 ในขั้นตอนการใช้ท่าต่อสู้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ ระเบิดฟั กทอง](พัมพ์จน
ิ

AS2b 081/171)
ก่อนทำแดเมจ ทิ้งการ์ด [ไอเท็มติดโปเกมอน] บนกระดานฝ่ายเราที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดตามชอบ
การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจตามจำนวนใบที่ทิ้ง x 40
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【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ดาร์กแฟงค์](วารุเวียล

AS1b 081/150)
ก่อนจะทำแดเมจ ทิ้ง [ไอเท็มติดโปเกมอน] ทีต่ ิดอยู่กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่าย
ตรงข้าม ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด

E-10 หากต้องการ
◆ ผู้เล่นที่ใช้การ์ดตามที่คำอธิบายนี้เขียนไว้สามารถเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำตามคำอธิบายที่ตามหลังคำอธิบายนี้ได้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ พริว
D ](แบล็กกี GX

AS1b 075/150)
หากต้องการ สลับโปเกมอนนี้กับโปเกมอนบนเบนช์

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ พลังสุดขีด](คิเทรุกุมะ

AS1b 130/150)
หากต้องการ การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 40 เมื่อทำเช่นนั้น โปเกมอนตัวนี้ก็จะได้รับแดเมจ 20 ด้วย

◆ หากเลือกที่จะไม่ทำตามคำอธิบายที่เขียนตามหลัง [หากต้องการ] ก็จะไม่สามารถทำส่วนต่อจาก [เมื่อทำเช่นนั้น]
E-11 เทิรน
์ ก่อนหน้า / เทิรน
์ ก่อนของฝ่ายตรงข้าม ถ้าโปเกมอนฝ่ายเรา [หมดสภาพ]
◆ คือการยืนยันว่าโปเกมอนที่เทิร์นก่อนของฝ่ายตรงข้าม [หมดสภาพ] จริงหรือไม่ หาก [หมดสภาพ] จริง ให้ทำเอฟเฟกต์ หรือคำนวณแดเมจที่เขียนต่อจากคำอธิบายนั้น

เชมิน AS2a 025/171)

【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ โต้กลับ](

เทิร์นก่อนของฝ่ายตรงข้าม ถ้าโปเกมอนฝ่ายเรา [หมดสภาพ] จากแดเมจของท่าต่อสู้ การโจมตีนี้
จะเพิ่มแดเมจอีก 90
◆ หากแม้เทิร์นก่อนของฝ่ายตรงข้าม มีโปเกมอน [หมดสภาพ] หลายตัวก็ตาม เอฟเฟกต์หรือการคำนวณแดเมจ ที่ต่อจากคำอธิบายนั้นจะทำได้แค่ครั้งเดียว
◆ คำอธิบายนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้ โปเกมอนที่มีคำอธิบายนี้เขียนอยู่จะกลับเบนช์หรือออกจากกระดาน ก็จะยังต้องทำตามคำอธิบายอยู่ และหากโปเกมอน
ที่หมดสภาพไปกลับมาบนกระดานก็ยังต้องทำตามคำอธิบายอยู่เช่นกัน
E-12 (ความสามารถนี)้ ・・・ ใช้ได้ ● ครัง้
◆ คือความสามารถที่ระบุไว้ จะสามารถใช้ได้ตามจำนวนครั้งที่เขียนระบุไว้
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ไซคิกทรานสเฟอร์](ลูนาอาลาGX

ใช้กี่ครั้งก็ได้ในเทิร์นฝ่ายเรา ย้ายการ์ดพลังงาน
1 ลูก ไปติดกับโปเกมอนตัวอื่นของฝ่ายเรา

AS2b 100/171)
ที่ติดกับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเรา

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[ฟีเธอร์แอโรว์](จูไนเปอร์

GX AS2a 039/171)
ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา วางตัวนับแดเมจ 2 ตัว บนโปเกมอนของฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว

◆ เขียนไว้อยู่ในความสามารถประเภทที่ผู้เล่นแจ้งใช้เอฟเฟกต์ของความสามารถ หากไม่มีคำสั่งเป็นพิเศษ โปเกมอนที่อยู่บนกระดานจะใช้ได้
◆ ถ้ามีข้อความ [ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา] ระบุไว้ จะใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา และหากมีโปเกมอนที่มีความสามารถ เดียวกันอยู่หลายตัว แต่ละตัวจะใช้ได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น
◆ หากโปเกมอนที่ใช้ความสามารถ [ใช้ได้เพียง 1 ครั้งในเทิร์น] ไปแล้วออกจากกระดานแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งจะถือว่า โปเกมอนนั้นเป็นโปเกมอนตัวใหม่
จึงสามารถใช้ความสามารถได้อีกครั้ง
E-13 ตราบใดทีโ่ ปเกมอนนีย
้ งั อยู่
◆ คือความสามารถที่มีผลในช่วงทีโ่ ปเกมอนนี้ยังอยู่บนกระดาน
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ตะปูพิษ]

(โดฮิโดอิเดะ AS2b 084/171)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ ทุกครั้งที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม [หนี]
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โปเกมอนที่ออกมาใหม่จะเป็นสภาวะ [พิษ]
【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[ข่มขวัญ]

(อาร์บอก AS1b 004/150)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้
ของฝ่ายตรงข้ามใช้ ทั้งหมดจะถูก [-30]

◆ ความสามารถในคำอธิบายนี้จะไม่มีผลถ้าไม่ได้ออกมาบนกระดานของฝ่ายเรา
◆ บางความสามารถจะใช้ได้แค่ตอนอยู่บนตำแหน่งต่อสู้หรือเบนช์เท่านั้น
E-14 ถ้าใช้ไปแล้ว ในเทิรน
์ นีจ
้ ะใช้ความสามารถชื่อเดียวกันไม่ได้
◆ คือการที่หากใช้ความสามารถนัน้ แล้ว ในเทิร์นนั้นจะใช้ความสามารถชื่อเดียวกันไม่ได้
◆ หากมีการ์ดที่มีชื่อความสามารถเหมือนกันอยู่บนกระดานฝ่ายเรา เมื่อจะใช้ความสามารถจะต้องเลือกใช้ใบใดใบหนึ่ง
◆ ในเทิร์นเดียวกัน ถึงแม้โปเกมอนที่ใช้ความสามารถนี้จะออกจากกระดานไปแล้วก็ตาม โปเกมอนตัวอื่นก็ไม่สามารถใช้ความสามารถที่มีชื่อเดียวกันได้
E-15 แม้จะมีโปเกมอนทีม
่ ค
ี วามสามารถนีก
้ ต
ี่ ัวก็ตาม / แม้จะมีโปเกมอนทีม
่ ี ความสามารถนีม
้ ากกว่า 1 ตัว
เอฟเฟกต์นจ
ี้ ะไม่เกิดผลซํ้า / เอฟเฟกต์นี้ แม้จะมีโปเกมอนทีม
่ ค
ี วามสามารถนีก
้ ต
ี่ ัว จะไม่เกิดผลซํ้า
◆ คือแม้จะมีโปเกมอนที่มีความสามารถนั้นกี่ตัวก็ตาม เอฟเฟกต์จากความสามารถนั้นจะไม่เกิดผลซ้ำ
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[เจ้าถิ่นป่าดงดิบ](ฟูชิกิบานะ

AS1a 003/150)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ พลังงานพื้นฐาน ทั้งหมดที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานของ
ฝ่ายเราแต่ละลูกจะทำงานเท่ากับพลังงาน 2 ลูก เอฟเฟกต์นี้ แม้จะมีโปเกมอนที่มีความ
สามารถนี้กี่ตัว จะไม่เกิดผลซ้ำ

◆ แม้จะมีโปเกมอนตามที่คำอธิบายนีเ้ ขียนไว้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปบนกระดาน จะสามารถรับเอฟเฟกต์ได้แค่ส่วนของ 1 ตัวเท่านั้น
E16 ด้วย [พิษ] นี้ จํานวนตัวนับแดเมจทีว
่ างจะเป็น ● ตัว
◆ คือการทำเอฟเฟกต์ [พิษ] ที่ตา่ งจากปกติ จำนวนตัวนับแดเมจที่วางจากสภาวะ [พิษ] ตอนตรวจสอบโปเกมอนจะเพิ่มขึ้น
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ พิษสามเท่า](โครแบท

AS1b 015/150)
ทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะ [พิษ] ด้วย [พิษ] นี้
จะวางตัวนับแดเมจได้ 3 ตัว

◆ สภาวะ [พิษ] นี้ สามารถรักษาด้วยวิธีการเดียวกับสภาวะ [พิษ] ปกติ และหากได้รับ [พิษ] ปกติตอนเป็นสภาวะ [พิษ] พิเศษนี้ จะแทนที่ด้วยสภาวะ [พิษ] ใหม่นั้น
E-17 ความสามารถนี้ ถ้าการ์ดนีอ
้ ยู●
่ ● ใช้ได้ 1 ครัง้ ในเทิรน
์ ฝ่ายเรา
◆ คือการที่จะใช้ความสามารถได้ต้องอยู่นอกกระดาน
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ข้ามขุนเขา](เครารัปปา

AS4a 149/178)
ถ้าการ์ดนี้อยู่บนมือ ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา เมื่อใช้แล้ว วางการ์ดนี้ทลี่ อสต์โซน ดูการ์ด 1 ใบ
จากด้านบนของสำรับการ์ดฝ่ายตรงข้าม แล้วใส่กลับคืน ถ้าการ์ดนั้นเป็นการ์ดซัพพอร์ต
หากต้องการ วางไว้ที่ลอสต์โซน

【ตัวอย่าง2】ความสามารถ[คืนชีพ](ดาร์กไรGX

AS1b 078/150)
ถ้าการ์ดนี้อยู่ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด ใช้ได้ 1 ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรา นำการ์ดนี้วางบนเบนช์ หลังจากนั้น
นำการ์ดพลังงาน 1 ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา มาติดกับการ์ดนี้

◆ เป็นความสามารถที่ใช้ได้เมื่ออยู่ที่ตำแหน่งทิง้ การ์ด หรือ บนมือ ถ้าอยู่บนกระดานจะไม่สามารถใช้ได้ และจะใช้ได้ เฉพาะเวลาที่อยู่ในที่ทเี่ ขียนระบุไว้เท่านั้น
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【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ น้ำย่อย]

(อุซึบ็อท AS5a 023/184)
จนจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา ความสามารถที่โปเกมอนได้รับท่าต่อสู้นี้มี ทั้งหมดจะหายไป

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ ดวงตาชวนงุนงน](เนียสเปอร์

AS2b 078/171)
จนจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายเรา จุดอ่อนของโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ จะเป็น
[จุดอ่อน คำนวณแดเมจ x 2]

【FAQ】ความสามารถ[ผิวขรุขระ](ซาเมฮาเดอร์

AS2a 104/171)
โปเกมอนนี้ บนตำแหน่งต่อสู้ เมื่อได้รับแดเมจจากท่าต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม วางตัวนับแดเมจ 3 ตัว
บนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้
เอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้นี้จะทำงานตั้งแต่ตอนทำเอฟเฟกต์กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม เมื่อใช้ท่าต่อสู[้ น้ำย่อย] กับซาเมฮาเดอร์
ที่มีความสามารถ[ผิวขรุขระ] ความสามารถจะหายไปและเอฟเฟกต์ของความสามารถ[ผิวขรุขระ] ก็จะไม่ทำงาน

【FAQ】ความสามารถ[กำแพงทราย](ชิโรเดซึนะ

AS2a 088/171)
แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนีจ้ ะได้รับ จะถูก [-20]
เมื่อใช้ท่าต่อสู[้ น้ำย่อย] กับชิโรเดซึนะ ที่มีความสามารถ[กำแพงทราย] จะเปลี่ยนแดเมจก่อนทำเอฟเฟกต์
ดังนั้น เอฟเฟกต์ของความสามารถ[กำแพงทราย] จึงทำงาน

E-22 จนกว่าจะจบเทิรน
์ ถัดไปของฝ่ายตรงข้าม
◆ เอฟเฟกต์จากเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ เทรนเนอร์ หรือความสามารถจะยังคงต่อเนื่องไปจนกว่าจะจบเทิร์นฝ่ายตรงข้ามที่จะมีต่อจากนั้น
◆ เอฟเฟกต์จะทำงานตอนตรวจสอบโปเกมอนด้วยเช่นกัน
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[สืบหา](ลูคาริโอ

AS1b 053/150)
ในเทิรน์ ของฝ่ายเรา เมื่อนำการ์ดนีจ้ ากมือออกมาวิวัฒนาการแล้ว ใช้ได้ 1 ครั้ง จนกว่าจะจบเทิร์นถัดไป
ของฝ่ายตรงข้าม โปเกมอนนี้ ไม่ได้รับแดเมจ เอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม
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E-23 เทิรน
์ นี้ ถ้าโปเกมอนนีว
้ ิวัฒนาการมาจาก●●
◆ คือการตรวจสอบว่าโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสูน้ ี้ได้วิวัฒนาการแล้วหรือไม่ ในเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ที่มีคำอธิบายนี้เขียนอยู่ หากวิวัฒนาการแล้วให้คำนวณ
แดเมจหรือทำเอฟเฟกต์ตามคำอธิบายที่ต่อจากนั้น
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ แทงฉับพลัน](สเปียร์

AS2a 006/171)
เทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้วิวัฒนาการมาจาก [โคคูน] ทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม
เป็นสภาวะ [พิษ] และ [ชา]

【ตัวอย่าง2】ท่าต่อสู[้ โจมตีสายฟ้าแลบ](ซีบรายกา

AS3b 025/183)
ในเทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้วิวัฒนาการมาจาก [ชิมามา] การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 90

【FAQ】ท่าGX[นักเล่นกล

GX](โซโรอาร์คGX AS2a 113/171)
เลือกท่าต่อสู้ของโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้าม ใช้ท่าต่อสู้นี้ [ใน 1 เกมใช้ท่า GX ได้ฝา่ ยละ 1 ครั้ง]
หากโซโรอาร์คGX ที่วิวัฒนาการจากโซรัวใช้ท่าGX[นักเล่นกลGX] และเลือกท่าต่อสู้ [แทงฉับพลัน]
ของเสปียร์มาใช้ แต่เพราะโซโรอาร์คGX ไม่ได้วิวัฒนาการจาก [โคคูน] จึงไม่สามารถทำให้โปเกมอน
บนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะ [พิษ] และ [ชา] ได้

◆ [วิวัฒนาการ] ไม่ใช่เอฟเฟกต์ โปเกมอนที่มีคำอธิบายนี้เขียนไว้ แม้จะกลับไปเบนช์ครั้งหนึ่งด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเทรนเนอร์หรือความสามารถ ก็จะต้องปฏิบัติตามเสมอ
E-24 เทิรน
์ นี้ ถ้าโปเกมอนนีอ
้ อกจากเบนช์มา (ที่ / บน) ตําแหน่งต่อสู้
◆ คือการตรวจสอบว่าโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้นี้ได้ออกจากเบนช์มาที่ตำแหน่งต่อสู้หรือไม่ ในเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ที่มีคำอธิบายนี้เขียนอยู่ วิธีออกมาที่ตำแหน่งต่อสู้นั้น
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้การ์ดเทรนเนอร์ ความสามารถ หรือ [หนี] หากออกจากเบนช์มาตำแหน่งต่อสู้ ให้คำนวณแดเมจหรือทำเอฟเฟกต์ตามคำอธิบายที่ต่อจากนั้น
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ จู่โจมฉับพลัน](โครแบท

AS1b 015/150)
เทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้ออกจากเบนช์มาตำแหน่งต่อสู้ การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 60

◆ คำว่า [ออกจากเบนช์มาตำแหน่งต่อสู]้ ในคำอธิบายนีไ้ ม่ใช่เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้
แม้จะออกจากเบนช์มาตำแหน่งต่อสู้หลายครั้งด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเทรนเนอร์หรือความสามารถก็ตาม
แต่จะทำการคำนวณแดเมจหรือเอฟเฟกต์ตามคำอธิบายที่ต่อจากนั้นแค่เพียงครั้งเดียว
E-25 เทิรน
์ นี้ ถ้านําการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือมาใช้ (แล้ว)
◆ คือการตรวจสอบว่ามีการ [นำการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือมาใช้] ซึ่งสามารถทำได้ในเทิร์นฝ่ายตนเองหรือไม่ ในเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ที่มีคำอธิบายนี้เขียนอยู่
หากใช้การ์ดซัพพอร์ต ให้คำนวณแดเมจหรือทำเอฟเฟกต์ตามคำอธิบายที่ต่อจากนั้น
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ เซนส์ซิ่งเบลด](วิริซิออน

AS3a 036/183)
เทิร์นนี้ เมื่อนำการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือมาใช้แล้ว การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 80

◆ คำว่า [นำการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือมาใช้] ในคำอธิบายนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้ แม้โปเกมอนที่เขียนอยู่ในคำอธิบายนี้จะกลับมาที่เบนช์หรือไม่อยู่บนกระดาน
ก็จะต้องทำตามเสมอ และแม้การ์ดซัพพอร์ตที่ใช้แล้วจะออกจากตำแหน่งทิ้งการ์ดก็จะต้องทำเช่นกัน
E-26 เทิรน
์ นี้ ถ้าโปเกมอนนีฟ
้ ้ นฟู
ื
HP แล้ว
◆ คือการตรวจสอบว่าได้ฟื้นฟู HP ของโปเกมอนที่ใช้ทา่ ต่อสู้นี้มากกว่าหรือเท่ากับ [10] หรือไม่ ในเทิร์นที่ใช้ท่าต่อสู้ที่มีคำอธิบายนี้เขียนอยู่ หากฟื้นฟูแล้ว
ให้ทำการคำนวณแดเมจหรือทำเอฟเฟกต์ตามคำอธิบายที่ต่อจากนั้น
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ อ้วนจับฟาด](โมจัมโบ

AS3a 005/183)
เทิร์นนี้ ถ้าโปเกมอนนี้ฟื้น HP แล้ว การโจมตีนี้จะเพิ่มแดเมจอีก 130
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◆ คำว่า [ฟื้นฟู] ในคำอธิบายนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้ แม้จะฟื้นฟู HP หลายครั้ง แต่จะทำการคำนวณแดเมจ
หรือทำเอฟเฟกต์ตามคำอธิบายที่ต่อจากนัน้ แค่เพียงครั้งเดียว และแม้จะกลับไปเบนช์หลังจากฟื้นฟู หรือฟื้นฟู
ที่เบนช์แล้วค่อยออกมาตำแหน่งต่อสู้ก็จะต้องปฎิบัติตามทั้งสิ้น
E-27 ท่าต่อสูน
้ ●
ี้ ●ก็สามารถใช้ได้
◆ ตามกฎแม้โปเกมอนจะอยู่ในสภาพใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้ แต่ถ้าทำครบเงื่อนไขที่เขียนระบุไว้ก็สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้
【ตัวอย่าง1】ท่าต่อสู[้ โจมตีฉับพลัน](เฟโรเช

AS2a 045/171)
ท่าต่อสู้นี้ ในเทิร์นแรกสุดของผู้เล่นฝ่ายเริ่มก่อนก็สามารถใช้ได้

◆ แม้เป็นสภาวะที่ไม่ได้เขียนระบุไว้ แต่หากอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้ตามกฎก็สามารถใช้ท่าต่อสู้
ที่คำอธิบายนี้เขียนไว้ได้
E-28 ด้วยสภาวะ [ไหม้] จํานวนตัวนับแดเมจทีว
่ างจะเป็น ● ตัว
◆ คือการทำเอฟเฟกต์ [ไหม้] ที่ต่างไปจากปกติ เมื่อทำการตรวจสอบโปเกมอน จำนวนตัวนับแดเมจที่จะวางจากสภาวะ [ไหม้] จะเปลี่ยนเป็นจำนวนที่เขียนระบุไว้ในคำอธิบาย
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[ใจสู้เร่าร้อน]

(โกคาซารุ AS4b 026/178)
ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่ โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม จำนวนตัวนับแดเมจที่จะวาง
ด้วยสภาวะ[ไหม้] จะเป็น 6 ตัว

【FAQ】หากมีเอฟเฟกต์ที่มีคำอธิบายนี้หลายใบ

ให้ใช้ตัวเลขที่มากที่สุด 1 ตัวจากในจำนวนนั้น
แม้บนกระดานฝ่ายเราจะมีโกคาซารุที่มีความสามารถ [ใจสู้เร้าร้อน] 2 ตัวแต่เอฟเฟกต์จากความ
สามารถนี้จะไม่ทำซ้ำกัน ดังนั้นตอนตรวจสอบโปเกมอนจำนวนตัวนับแดเมจจากสภาวะ [ไหม้]
ที่วางบนโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะมีเพียง 6 ตัวเท่านั้น

E-29 เมื่อ●●นํา▲▲จากบนมือออกมาใช้ จะไม่ได้รบ
ั เอฟเฟกต์น้ัน
◆ การ์ดที่ทำเอฟเฟกต์นี้ ตราบใดที่ยังอยู่บนกระดานจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของการ์ดเป้าหมายที่นำออกจากบนมือมาใช้
◆ แม้การ์ดที่ทำเอฟเฟกต์นี้จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของการ์ดเป้าหมาย แต่สามารถใช้การ์ดเหล่านั้นได้ ถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นเพียงการทิ้งการ์ดเหล่านั้นที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดเท่านั้น
【ตัวอย่าง1】ความสามารถ[บรรยากาศตึงเครียด](เดนทูลา

AS4a 057/178)
โปเกมอนนี้ เมื่อฝ่ายตรงข้ามนำไอเท็มหรือการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือออกมาใช้ จะไม่ได้รับ
เอฟเฟกต์นั้น

【ตัวอย่าง2】ฮีทแฟคทอรี

(AS4b 176/178)
ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ทิ้งพลังงาน บนมือของฝ่ายตน 1 ใบทีต่ ำแหน่งทิ้งการ์ด 1 ครั้งในแต่ละเทิร์น
ของฝ่ายตนก็ได้ ถ้าทิ้งการ์ดแล้ว จั่วการ์ด 3 จากสำรับฝ่ายตน ตราบใดที่การ์ดสเตเดียมนี้ยังอยู่บน
กระดาน ตอนที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนำการ์ดไอเท็มหรือการ์ดซัพพอร์ตจากบนมือออกมาใช้ จะไม่ได้
รับเอฟเฟกต์นั้น

【FAQ1】กุซมา

(AS1a 145/150)
เลือกโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัว แล้วสลับกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ หลังจากนัน้
สลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากับโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายเรา
แม้โปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้ามมีเพียงเดนทูลาที่มีความสามารถ[บรรยากาศตึงเครียด] ก็สามารถ
ใช้การ์ดซัพพอร์ต[กุซมา] ได้ แต่เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว จะไม่สามารถสลับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้และ
ไม่มีเอฟเฟกต์หลังจากนั้น แต่จะเป็นการจบการใช้ [กุซมา] และทิ้งทีต่ ำแหน่งทิ้งการ์ด
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【FAQ2】ฟิลด์โบลเวอร์

(AS1b 139/150)
[ไอเท็มติดโปเกมอน] หรือ [สเตเดียม] ที่อยู่บนกระดาน ทิ้งที่ตำแหน่งทิง้ การ์ดได้ถึง 2 ใบ
[ไอเท็มติดโปเกมอน] หรือ [สเตเดียม] ที่อยู่บนกระดานแม้จะมีเพียงสเตเดียม [ฮีทแฟคทอรี◇] ก็สามารถใช้ [ฟิลด์โบลเวอร์] ได้

เมื่อทำเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถทิ้ง [ฮีทแฟคทอรี◇] ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดได้ แต่จะเป็นการจบการใช้ [ฟิลด์โบลเวอร์] และทิ้งทีต่ ำแหน่ง
ทิ้งการ์ด
【FAQ3】เชือกหลบหนี(AS2a

152/171)
ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย สลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตนเองกับโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตนเอง (ฝ่าย
ตรงข้ามเริ่มสลับก่อน ผู้เล่นที่ไม่มีโปเกมอนบนเบนช์ไม่ต้องสลับ)
แม้เป็นตอนที่โปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้ามมีเพียงเดนทูลาทีม่ ีความสามารถ[บรรยากาศตึงเครียด]
ก็สามารถใช้การ์ดไอเท็ม[เชือกหลบหนี] ได้และสลับกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามได้
เนื่องจากเอฟเฟกต์ของ [เชือกหลบหนี] จะทำกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้นั่นเอง
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