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บทที 1 : สําหรับผู้เข้ าร่ วมอีเวนต์ทุกท่ าน
ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอีเวนต์ของโปเกมอนการ์ ดเกมทุกท่าน
ปฏิบตั ิต่อฝ่ ายตรงข้ ามด้ วยความเคารพและมีนาใจซึ
ํ งกันและกัน

บทที 2 : สําหรั บผู้เล่ นทุกท่ าน
ขอให้ ผ้ เู ล่นทุกท่านร่วมกันรักษากฎทีตังไว้ และรักษามารยาทในการแบตเทิล
ยึดถือหลักการเล่นอย่างยุติธรรมเพือให้ ผ้ เู ล่นทังสองฝ่ ายแบตเทิลกันได้ อย่างสบายใจ
ฉะนัน การปฏิบตั ิต่อคู่แบตเทิลอย่างมีนาใจจึ
ํ งเป็ นสิงจําเป็ น

ส่วนเรื องมารยาทในการแบตเทิลนัน
ขอให้ ผ้ เู ล่นทุกท่านใส่ใจปฏิบตั ิตามหลักการดังนี
- กล่าวทักทายและจับมือทักทายกันทังก่อนเริมและหลังจบการแบตเทิล
- ในระหว่างการแบตเทิล ให้ แจ้ งชือท่าต่อสู้หรื อเอฟเฟกต์ทีจะใช้ ให้ ชดั เจน

และขอให้ ค่แู บตเทิลตอบกลับให้ ชดั เจนด้ วยเช่นกัน

- ในระหว่างการแบตเทิล ขอให้ เล่นโดยจัดการ์ ดหรือสิงของทีนํามาอย่างเป็ นระเบียบ
เพือให้ ค่แู บตเทิลและผู้ตดั สิน (หรือสตาฟ) เข้ าใจได้ ง่าย
- จับต้ องการ์ ดของคู่แบตเทิลอย่างระมัดระวัง
ในกรณีทจะตรวจสอบการ์
ี
ดของคู่แบตเทิล (การ์ ดบนตําแหน่งต่อสู้ หรื อบนเบนช์ หรื อบนตําแหน่งทิง
การ์ ด)
ขอให้ รอจนกว่าคู่แบตเทิลอนุญาตก่อน จึงทําการตรวจสอบ
- ถ้ าไม่มีคําสังระบุในการ์ ด
ห้ ามแอบดูการ์ ดบนมือหรือในสํารับของคู่แบตเทิลโดยพลการ
- ห้ ามแสดงพฤติกรรมทีทําให้ ค่แู บตเทิลรู้สกึ ไม่สบายใจ
(เช่น ส่งเสียงดัง พูดไม่สภุ าพกับฝ่ ายตรงข้ าม ตังใจถ่วงเวลาการเล่น เป็ นต้ น)
- หากจะลุกออกจากทีนังในระหว่างการแบตเทิล
ให้ ขออนุญาตคู่แบตเทิลและผู้ตดั สิน (หรือสตาฟ) ก่อน
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- หากมีข้อสงสัยเกียวกับกฎในระหว่างการแบตเทิล
ผู้เล่นทุกท่านสามารถเรี ยกผู้ตดั สิน (หรือสตาฟ) เพือสอบถามข้ อสงสัยเหล่านันได้
ผู้เล่นทุกท่านต้ องปฏิบตั ิตามสิงทีผู้ตดั สิน (หรื อสตาฟ) กําหนด
แต่ถ้าหากไม่เห็นชอบกับข้ อตัดสินของผู้ตดั สิน
สามารถร้ องขอให้ ทําการตัดสินใหม่จากผู้ตดั สินคนอืนได้
ทังนี การตัดสินโดยฝ่ ายผู้ตดั สินต่อการร้ องขอของผู้เล่นทุกท่านจะถือเป็ นทีสินสุด

บทที 3 : สําหรับผู้ชมการแข่ งขันทุกท่ าน
กรณีทีเข้ าชมการแข่งขัน ขอให้ รักษามารยาทและเข้ าชมได้ จากบริ เวณทีผู้จดั งานกําหนดไว้
เพือไม่ให้ เป็ นการรบกวนการจัดการแข่งขันและการแบตเทิล
หากฝ่ าฝื น ผู้ตดั สิน (หรือสตาฟ) อาจมีการพิจารณาเชิญให้ ออกจากการเข้ าชมได้
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บทที 4 : ผู้ตดั สิน
ผู้ตดั สินทุกคนต้ องรักษากฎทีกําหนดไว้
และร่วมมือกับผู้เข้ าร่วมอีเวนต์ทกุ ท่าน รวมทังสตาฟ
เพือให้ การดําเนินการแข่งขันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและราบรืน
และควรปฏิบตั ิอย่างสุภาพเพือเป็ นแบบอย่างทีดีให้ กับผู้เล่นทุกท่าน
หากพบข้ อบกพร่องในกฎ หรือการทุจริตของผู้เล่น หรือพฤติกรรมทีน่าสงสัยว่าจะทุจริต
ผู้ตดั สินทุกคนสามารถบ่งชีและแก้ ไขได้
นอกจากนี ในการแข่งขันบางรายการจะมีหวั หน้ าผู้ตดั สิน
การตัดสินกฎของการแข่งขันดังกล่าวโดยหัวหน้ าผู้ตดั สินและผู้จดั งานอีเวนต์จะถือเป็ นทีสินสุด

บทที 5 : การ์ ดทีสามารถใช้ ได้
ผู้เล่นจะใช้ การ์ ดทีกําหนดไว้ ตามกติกาของแต่ละการแข่งขัน (คือกฎการเล่นทีกําหนดไว้ ตามแต่ละการแข่งขัน)
ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันใดก็ไม่สามารถใช้ การ์ ดปลอมได้ (รวมถึงการ์ ดก็อบปี หรื อการ์ ดทําเอง)
หากด้ านหน้ า ด้ านหลัง หรื อด้ านข้ างของการ์ ดมีรอย คราบ เครื องหมาย หรื อการบิดงอจนสามารถแยกความ
แตกต่างจากการ์ ดอืนในสํารับเดียวกันได้ ผู้ตดั สินอาจตัดสินไม่ให้ ใช้ ในการแข่งขันได้ ยกเว้ นในกรณีทีใช้ ซองใส่การ์ ด
แล้ วทําให้ ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ ก็สามารถใช้ การ์ ดนันได้
* อาจมีการกําหนดเงือนไขของซองใส่การ์ ดทีสามารถใช้ ได้ ในแต่ละการแข่งขัน
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บทที 6 : ซองใส่ การ์ ด
ผู้เล่นจะต้ องใช้ ซองใส่การ์ ดตามกติกาทีแต่ละการแข่งขันกําหนด แต่ไม่จําเป็ นเสมอไปว่าต้ องใช้ ซองใส่การ์ ด
ในการแข่งขัน หากผู้ตดั สินตัดสินว่าไม่สามารถใช้ ซองใส่การ์ ดนันได้ ผู้เล่นสามารถเลือกได้ ว่าจะเปลียนเป็ น
ซองใส่การ์ ดอืนทีเหมาะสมกว่า หรื อไม่ใช้ ซองใส่การ์ ดในการแบตเทิลก็ได้
*อาจมีบางการแข่งขันทีผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ ต้องใช้ ซองใส่การ์ ดตามทีระบุไว้

บทที 7 : การ [สับ] สํารับการ์ ด
การ [สับ] สํารับการ์ ดต้ องสับให้ ผสมกันให้ ดี เพือให้ การ์ ดเรี ยงแบบสุ่มโดยไม่ให้ ผ้ เู ล่นทังสองฝ่ ายทราบลําดับ
การ์ ดในสํารับ
เมือเริมการแบตเทิลและหลังจากมีคําสังให้ [สับสํารับการ์ด] ในระหว่างการแบตเทิล ผู้เล่นทุกท่านจะต้ อง [สับ]
สํารับการ์ ดให้ อยู่ในสภาพทีเป็ นการเรียงแบบสุ่ม
หากมีการกระทําทุจริตในตอนสับสํารับการ์ ด จะถูกตัดสินลงโทษอย่างเข้ มงวด
*เกียวกับการลงโทษได้ เขียนไว้ อย่างละเอียดในบทที 11

① การทีผู้เล่ นสับสํารับการ์ ด
- ผู้เล่นสามารถสับสํารับการ์ดได้ จนกว่าจะพอใจ เพือให้ การ์ ดในสํารับฝ่ ายตนอยู่ในลักษณะการเรียง
แบบสุ่ม แต่จะต้ องสับในตําแหน่งทีคู่แบตเทิลสามารถเห็นการสับได้
และทําในระยะเวลาทีเหมาะสม โดยระวังไม่ทําตําหนิทีการ์ ด หรือดูการ์ ด
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- หลังจากคู่แบตเทิลสับสํารับการ์ ดของฝ่ ายตัวเองเสร็ จแล้ ว ผู้เล่นสามารถสับสํารับการ์ ดของฝ่ ายตรง
ข้ ามนันเพิม หรือ ตัด* สํารับการ์ ดนันก็ได้
โดยผู้เล่นต้ องทําอย่างรวดเร็ ว และระวังไม่ทําตําหนิหรื อดูการ์ ดฝ่ ายตรงข้ าม
* [ตัด] คือการหยิบส่วนบนของสํารับเพือแบ่งเป็ น 2 กอง นําส่วนทีตัดออกมาวางไว้ ด้านล่างของอีกกอง หากแบ่งเป็ น 3

กองขึนไปจะไม่ใช่การตัดแต่จะถือว่าเป็ นการสับ

- หลังจากผู้เล่นสับสํารับการ์ ดฝ่ ายตนเองแล้ ว ให้ เชิญชวนคู่แบตเทิลสับสํารับการ์ ดเพิมหรือตัดสํารับการ์ ด
ด้ วย (คู่แบตเทิลฝ่ ายตรงข้ ามสามารถร้ องขอให้ สบั หรื อตัดสํารับการ์ ดด้ วยก็ได้ )
หลังจากคู่แบตเทิลสับสํารับการ์ ดเพิมหรือตัดสํารับการ์ ดให้ แล้ ว ผู้เล่นไม่สามารถสับหรือตัดสํารับ
การด์ฝ่ายตนได้ อีก

② การทีผู้ตัดสินสับสํารับการ์ ด
- ผู้ตดั สินมีสิทธิสับสํารับการ์ ดของผู้เล่นตามทีผู้เล่นร้ องขอ หรือตามการตัดสิน
- หากผู้เล่นรู้สึกว่าสํารับการ์ดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงยังสับได้ ไม่ส่มุ เพียงพอ หรือไม่ได้ ทําตามขันตอน
ผู้เล่นสามารถเรียกและร้ องขอผู้ตดั สินให้ สบั สํารับการ์ ดนันได้
หลังจากผู้ตดั สินสับสํารับการ์ ดเรียบร้ อยแล้ ว ผู้เล่นจะไม่สามารถสับหรือตัดสํารับการ์ ดได้ อีก
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บทที 8 : การจบการแบตเทิลและการแพ้ชนะ
การจบการแบตเทิลและการแพ้ ชนะ จะตัดสินตามกติกาของแต่ละการแข่งขัน บางกติกาอาจให้ ผ้ เู ล่นและคู่
แบตเทิลเซ็นรับผลการแข่งขันบนบัตรผู้เข้ าแข่งขันหรืออืนๆ ทังนี ผลการแข่งขันทีผู้เล่นทังสองฝ่ ายเซ็นรับรองไป
แล้ วนันจะไม่สามารถยกเลิกได้
ถึงแม้ จะจบการแบตเทิลแล้ ว แต่หากมีกรณีทีตรวจพบการทุจริต และมีการยอมรับในการกระทําดังกล่าว หรื อมีข้อ
กังวลและมีผลกระทบต่อการดําเนินการแข่งขันในภายหลังอย่างเห็นได้ ชัดอันเนืองมาจากการทุจริ ตนัน ผู้จัดการ
แข่งมีสิทธิแก้ ไขผลการแบตเทิลหรื อเพิกถอนสิทธิทังหมดทีตามมากับผลการแบตเทิลก่อนการแก้ ไขได้
นอกจากนี หากตัดสินแล้ วเห็นว่ายากทีจะกําหนดผลแพ้ ชนะในการแบตเทิล อาจมีการให้ หัวหน้ าผู้ตดั สินและผู้จดั
งานอีเวนต์ทําการกําหนดผลแพ้ ชนะ

บทที 9 : การยอมแพ้ กับการยอมเสมอกัน และการสละสิทธิการแข่ งขันกลางคัน
①

การยอมแพ้ กบั การยอมเสมอกัน (Intentional Draw)
ตราบใดทีเกมหรือการแข่งขันยังไม่จบ ผู้เล่นสามารถขอยอมแพ้ หรือขอให้ จบเกมหรือการแข่งขันนันแบบ
เสมอกัน โดยทีผู้เล่นทังสองฝ่ ายเห็นพ้ องต้ องกันได้
ในตอนทีเสนอให้ ฝ่ายตรงข้ ามตกลงยอมเสมอกัน ห้ ามใช้ เงินทอง ฯลฯ เป็ นเครืองต่อรอง หากทําเช่นนันจะ
ถือว่าเข้ าข่าย “การจัดการกับผลการแบตเทิลทีมีการทุจริต” และจะมีการลงโทษในระดับทีรุนแรงกว่า
หรือเท่ากับการหมดสิทธิแข่ง หากฝ่ ายตรงข้ ามเสนอข้ อเสนอดังกล่าวมาจะต้ องเรียกผู้ตดั สินโดยทันที

②

การสละสิทธิการแข่งขันกลางคัน

ผู้เล่นทีต้ องการสละสิทธิการแข่งขันกลางคัน ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สิน (หรือสตาฟ) ทราบ และต้ องได้ รับอนุญาต
ก่อน หลังการประกาศตัวคู่แบตเทิล ผู้เล่นทีตัดสินใจสละสิทธิก่อนเริ มการแบตเทิล จะถือว่าแพ้ โดยไม่ได้ ลง
แข่ง และถือเป็ นการสละสิทธิการแข่งขันหลังจากนัน
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บทที 10 : การจัดการกับผลการแบตเทิลทีมีการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันใดๆ ก็ตาม ห้ ามผู้เล่นสมคบกับคู่แบตเทิลเพือกําหนดผลการแข่ง หรื อกระทําการแก้ ไข
ปลอมแปลง
หากมีการทุจริ ตผลการแบตเทิลจะต้ องถูกลงโทษอย่างเข้ มงวด
*เกียวกับการลงโทษได้ เขียนไว้ อย่างละเอียดในบทที 11

บทที 11 : การลงโทษ
หากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ ทีเขียนไว้ ในกติกาของแต่ละการแข่งขัน เช่น กฎพืนฐานโปเกมอนการ์ ดเกม
ฉบับนี และคู่มือการเล่น ผู้ตดั สินหรือผู้จดั การแข่งขันหรืออีเวนต์นนั (ต่อไปจะเรียกว่าผู้ตัดสินหรือผู้จดั การ
แข่งขัน) อาจใช้ สิทธิในการลงโทษได้
การลงโทษนัน ผู้ตดั สินหรือผู้จดั การแข่งขันจะตัดสินจากระดับของการแข่งขันหรื ออีเวนต์ หรื อสภาพการณ์
และระดับความรุนแรงของการละเมิดกฎ และหลังจากการลงโทษแล้ วหากยังมีการฝ่ าฝื นกฎซํา อาจนําไปสู่
การลงโทษทีรุนแรงขึนได้
[ประเภทของการลงโทษและกฎการนําไปใช้ ]
*ข้ อ ① - ข้ อ ⑤ ด้ านล่างนีเป็ นเพียงตัวอย่างการลงโทษ แม้ จะมีการละเมิดกฎทีคล้ ายกัน แต่ผ้ ตู ดั สินหรือ
ผู้จดั การแข่งขันอาจตัดสินลงโทษทีเบา (หรือหนัก) กว่าได้
①

[ตักเตือน]
[ตักเตือน] จะทําเมือยังไม่มีผลต่อการแพ้ ชนะของการแบตเทิล และยังสามารถกลับมาแข่งขันได้ อย่าง
ถูกต้ อง หรื อใช้ เมือการละเมิดยังไม่ส่งผลให้ ผ้ เู ล่นอีกฝ่ ายหนึงอยู่ในสภาพได้ เปรียบกว่า
(ตัวอย่างการละเมิด)
- หงายหน้ าการ์ ดทีอยู่ด้านบนสุดของสํารับหรือการ์ ดรางวัล 1 ใบของฝ่ ายตนโดยไม่ได้ ตงใจ
ั
- เล่นต่อโดยไม่รอผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามตรวจสอบ
- แกล้ งมองไม่เห็นว่าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามลืมหยิบการ์ดรางวัล เป็ นต้ น
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②

[ว่ ากล่ าว]
[ว่ากล่าว] จะทําเมือยังสามารถกลับมาแข่งขันได้ อย่างถูกต้ อง แต่อาจมีผลกระทบต่อการแพ้ ชนะของการ
แบตเทิล หรือหลังจากมีการ [ตักเตือน] หลายครังแล้ วก็ยงั ทําการละเมิดกฎทีเป็ นระดับการ [ตักเตือน] ซําๆ
เมือถูกว่ากล่าว อาจมี [การลงโทษต่อการ์ ดบนมือ] เพิมเติมด้ วย
(ตัวอย่างการละเมิด)
- จัวการ์ ดเกินกําหนดโดยไม่ได้ ตงใจ
ั
- เล่นช้ าดึงเวลาให้ ไม่สามารถจบการแบตเทิลได้ ในเวลาทีกําหนด
- ทังๆ ทีทําให้ โปเกมอนหมดสภาพแล้ ว แต่เดินเกมต่อไปโดยลืมหยิบการ์ ดรางวัล เป็ นต้ น
③

[คาดโทษ]
[คาดโทษ] จะทําเมือการแบตเทิลนันยากทีจะกลับมาแบตเทิลกันได้ อย่างถูกต้ องอีก
นอกจากนี หลังจากมีการ [ว่ากล่าว] แล้ ว ก็ยงั ทําการละเมิดกฎในระดับการ [ตักเตือน] หรือ [ว่ากล่าว] ซําๆ
ก็อาจจะมีการลงโทษแบบคาดโทษนี
เมือมีการลงโทษนี ผู้ตดั สินหรือผู้จัดการแข่งขันสามารถตัดสินให้ ค่แู บตเทิลของผู้เล่นทีถูกลงโทษจัวการ์ ด
รางวัลฝ่ ายตนเองได้ ส่วนจํานวนการ์ ดรางวัลทีจัว ผู้ตดั สินหรือผู้จดั การแข่งขันจะตัดสินจากผลกระทบจาก
การละเมิดกฎหรื อสภาพการณ์นัน ๆ
(ตัวอย่างการละเมิด)
- ผสมการ์ ดบนมือหรื อการ์ ดจากตําแหน่งทิงการ์ ดเข้ ากับสํารับการ์ ดแล้ วสับนอกเหนือจากคําสังในเอฟเฟกต์
ของการ์ ดโดยไม่ได้ ตงใจ
ั
- ใช้ การ์ ดซัพพอร์ ตสองครังในเทิร์นเดียวกันแล้ วเล่นต่อไปโดยไม่ได้ ตงใจ
ั
- เล่นไม่ตรงตามเอฟเฟกต์ทีเขียนในการ์ดและยังเดินเกมต่อไป เป็ นต้ น
④

[ปรั บแพ้ ]
[ปรับแพ้ ] จะใช้ เมือผู้ตดั สินหรือผู้จดั การแข่งขันตัดสินว่าการกระทํานันส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเล่น
ในระหว่างทําการแบตเทิล หรื อต่อผลการแบตเทิล และไม่สมควรให้ ดําเนินการแบตเทิลต่อไปได้ หรื อไม่
สมควรทีจะยอมรับผลการแบตเทิล ผู้เล่นทีถูกลงโทษจะถูกปรับแพ้ ในการแบตเทิลนัน
*ถ้ าผู้เล่นทังสองฝ่ ายถูกลงโทษ จะถือว่าแพ้ ทงสองฝ่
ั
าย

(ตัวอย่างการละเมิด)
- สมคบกับคู่แบตเทิลเพือแบตเทิลหรื อกําหนดผลการแบตเทิลให้ เป็ นไปอย่างไม่เหมาะสม
- การ์ ดในสํารับทีนํามาใช้ จริงไม่ตรงกันกับเด็คลิสต์ เป็ นต้ น
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⑤

[ตัดสิทธิการเข้ าร่ วม]
[ตัดสิทธิการเข้ าร่วม] มี แบบ โดยจะลงโทษแบบใดแบบหนึงหรือทังสองแบบในกรณีทการกระทํ
ี
าของผู้
เล่นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับความยุติธรรมในการแข่งขัน หรื อการดําเนินการแข่งขันอย่างเห็นได้ ชดั
- หมดสิทธิแข่ง
ผู้เล่นทีถูกลงโทษนี จะไม่สามารถทําการแบตเทิลในการแข่งขันนันได้ อีกต่อไป และจะถูกตัดสิทธิการรับ
รางวัลของการแข่งขัน
(ตัวอย่างการละเมิด)
- จัวการ์ ดเพิมอย่างจงใจ
- นําการ์ ดบนตําแหน่งทิงการ์ ดกลับขึนมืออย่างจงใจ
- จงใจดึงเวลาการเล่นให้ นานและทําให้ มีผลต่อการแพ้ ชนะ
- การกระทําทีละเมิดความยุติธรรมในการแข่งขัน เช่น การจงใจทําสัญลักษณ์โดยการทํารอย คราบ
หรืองอการ์ ดและซองใส่การ์ด หรือจัดลําดับ (เรียงลําดับการ์ ดในสํารับ) เป็ นต้ น
- ระงับการลงแข่ง
ผู้เล่นทีถูกลงโทษนี จะถูกห้ ามไม่ให้ เข้ าร่วมในกิจกรรมหรือเข้ างานอีเวนต์ที เดอะ โปเกมอน คัมพานี
(The Pokémon Company) จัดเป็ นระยะเวลาหนึง
(ตัวอย่างการละเมิด)
- การกระทําทีละเมิดกฎระเบียบทางสังคมและจรรยาบรรณ เช่น ทําอันตรายต่อผู้ร่วมงาน ทําอุปกรณ์
ในการแข่งขันเสียหายโดยจงใจ เป็ นต้ น
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