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ポケモンカードゲーム フロアルール Ver.2.4 

 

 Ver.2.6 
วนัทีแก้ไขล่าสดุ: 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 

 

คํานํา 
[กฎพนืฐาน โปเกมอนการ์ดเกม] นเีป็นกฎทีใช้ร่วมกนัในอเีวนต์ของโปเกมอนการ์ดเกมทีกําหนดขนึเพอืให้ผู้ เล่นทกุคนทเีข้าร่วมอเีวนต์

สามารถแบตเทิลโปเกมอนการ์ดเกมกนัได้อย่างสนกุสนาน 

 

ขอให้รักษากฎซงึกนัและกนั และมุ่งสร้างอีเวนตท์ีดีเพือให้ผู้ เข้าร่วมอเีวนต์ทกุท่านได้เพลิดเพลินกบัโปเกมอนการ์ดเกมอย่างสบายใจ โดยไม่

มุ่งหวงัเพียงแค่ผลแพ้ชนะในการแบตเทิล 
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 บทที 1 : สําหรับผู้เข้าร่วมอีเวนต์ทุกท่าน  
 

ขอให้ผู้ เข้าร่วมอเีวนต์ของโปเกมอนการ์ดเกมทุกท่าน 

ปฏิบตัิต่อฝ่ายตรงข้ามด้วยความเคารพและมีนาํใจซงึกันและกนั 

 

 
 บทที 2 : สําหรับผู้เล่นทกุท่าน  

 

ขอให้ผู้ เล่นทุกท่านร่วมกันรักษากฎทีตงัไว้และรักษามารยาทในการแบตเทิล 

ยึดถือหลกัการเล่นอย่างยุติธรรมเพือให้ผู้ เล่นทงัสองฝ่ายแบตเทิลกันได้อย่างสบายใจ  

ฉะนัน การปฏิบติัต่อคู่แบตเทิลอย่างมีนําใจจึงเป็นสิงจําเป็น 

 

ส่วนเรืองมารยาทในการแบตเทิลนนั  

ขอให้ผู้ เล่นทกุท่านใส่ใจปฏิบตัิตามหลกัการดงันี 

  

 - กล่าวทกัทายและจบัมือทกัทายกันทงัก่อนเริมและหลงัจบการแบตเทิล 

 

 - ในระหว่างการแบตเทิล ให้แจ้งชอืท่าต่อสู้หรือเอฟเฟกต์ทีจะใช้ให้ชดัเจน  

และขอให้คู่แบตเทิลตอบกลบัให้ชดัเจนด้วยเช่นกนั 

 

 - ในระหว่างการแบตเทิล ขอให้เล่นโดยจดัการ์ดหรือสิงของทีนํามาอย่างเป็นระเบียบ 

เพือให้คู่แบตเทิลและผู้ตดัสิน (หรือสตาฟ) เข้าใจได้ง่าย 

 

 - จบัต้องการ์ดของคู่แบตเทิลอย่างระมดัระวงั  

ในกรณีทจีะตรวจสอบการ์ดของคู่แบตเทิล (การ์ดบนตําแหน่งต่อสู้  หรือบนเบนช์ หรือบนตําแหน่งทงิ

การ์ด)  

ขอให้รอจนกว่าคู่แบตเทิลอนุญาตก่อน จงึทําการตรวจสอบ 

  

- ถ้าไม่มีคําสงัระบุในการ์ด  

ห้ามแอบดกูาร์ดบนมือหรือในสํารับของคู่แบตเทิลโดยพลการ 

 

 - ห้ามแสดงพฤติกรรมทีทําให้คู่แบตเทิลรู้สกึไม่สบายใจ 

(เช่น ส่งเสียงดงั พดูไม่สภุาพกบัฝ่ายตรงข้าม ตงัใจถ่วงเวลาการเล่น เป็นต้น) 

 

- หากจะลกุออกจากทีนงัในระหว่างการแบตเทิล  

ให้ขออนญุาตคู่แบตเทิลและผู้ตดัสิน (หรือสตาฟ) ก่อน 
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- หากมีข้อสงสยัเกียวกบักฎในระหว่างการแบตเทิล  

ผู้ เล่นทุกท่านสามารถเรียกผู้ตดัสิน (หรือสตาฟ) เพือสอบถามข้อสงสยัเหล่านนัได้ 

ผู้ เล่นทุกท่านต้องปฏิบติัตามสงิทีผู้ตดัสิน (หรือสตาฟ) กําหนด  

แต่ถ้าหากไม่เห็นชอบกับข้อตดัสินของผู้ตดัสิน  

สามารถร้องขอให้ทําการตดัสินใหม่จากผู้ตดัสินคนอืนได้ 

ทงัน ีการตดัสินโดยฝ่ายผู้ตดัสินต่อการร้องขอของผู้ เล่นทุกท่านจะถือเป็นทสีินสดุ 
 

 

 บทที 3 : สําหรับผู้ชมการแข่งขันทุกท่าน  
 

กรณีทีเข้าชมการแข่งขนั ขอให้รักษามารยาทและเข้าชมได้จากบริเวณทผีู้จดังานกําหนดไว้ 

เพือไม่ให้เป็นการรบกวนการจดัการแข่งขนัและการแบตเทิล  

หากฝ่าฝืน ผู้ตดัสิน (หรือสตาฟ) อาจมีการพิจารณาเชิญให้ออกจากการเข้าชมได้ 
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 บทท ี4 : ผู้ตดัสนิ  

 

ผู้ตดัสินทกุคนต้องรักษากฎทีกําหนดไว้ 

และร่วมมือกบัผู้ เข้าร่วมอเีวนต์ทกุท่าน รวมทงัสตาฟ  

เพือให้การดําเนินการแข่งขนัเป็นไปอย่างยติุธรรมและราบรืน 

 

และควรปฏิบตัิอย่างสภุาพเพือเป็นแบบอย่างทีดีให้กับผู้ เล่นทุกท่าน  

หากพบข้อบกพร่องในกฎ หรือการทจุริตของผู้ เล่น หรือพฤติกรรมทีน่าสงสยัว่าจะทจุริต  

ผู้ตดัสินทกุคนสามารถบ่งชีและแก้ไขได้ 

 

นอกจากนี ในการแข่งขนับางรายการจะมีหวัหน้าผู้ตดัสิน  

การตดัสินกฎของการแข่งขนัดงักล่าวโดยหวัหน้าผู้ตดัสินและผู้จดังานอเีวนต์จะถือเป็นทีสินสดุ 

 

 
 บทท ี5 : การ์ดทีสามารถใช้ได้  

 

ผู้ เล่นจะใช้การ์ดทกํีาหนดไว้ตามกติกาของแต่ละการแข่งขนั (คือกฎการเล่นทกํีาหนดไว้ตามแต่ละการแข่งขนั) 

 

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัใดก็ไม่สามารถใช้การ์ดปลอมได้ (รวมถึงการ์ดก็อบปีหรือการ์ดทําเอง)  

 

หากด้านหน้า ด้านหลงั หรือด้านข้างของการ์ดมีรอย คราบ เครืองหมาย หรือการบิดงอจนสามารถแยกความ

แตกต่างจากการ์ดอืนในสํารับเดียวกันได้ ผู้ตดัสินอาจตดัสินไม่ให้ใช้ในการแข่งขันได้ ยกเว้นในกรณีทีใช้ซองใส่การ์ด

แล้วทําให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ ก็สามารถใช้การ์ดนันได้ 

* อาจมีการกําหนดเงอืนไขของซองใส่การ์ดทีสามารถใช้ได้ในแต่ละการแข่งขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

 

 บทที 6 : ซองใส่การ์ด  

 

ผู้ เล่นจะต้องใช้ซองใส่การ์ดตามกติกาทแีต่ละการแข่งขนักําหนด แต่ไม่จําเป็นเสมอไปว่าต้องใช้ซองใส่การ์ด 

 

ในการแข่งขนั หากผู้ตดัสินตดัสินว่าไม่สามารถใช้ซองใส่การ์ดนนัได้ ผู้ เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเปลียนเป็น

ซองใส่การ์ดอืนทีเหมาะสมกว่า หรือไม่ใช้ซองใส่การ์ดในการแบตเทิลก็ได้ 

 

*อาจมีบางการแขง่ขนัทีผู้จดัการแข่งขนักาํหนดให้ต้องใช้ซองใส่การ์ดตามทีระบไุว้ 

 

 
 

 บทที 7 : การ [สับ] สํารับการ์ด  
 

การ [สบั] สํารับการ์ดต้องสบัให้ผสมกนัให้ดี เพือให้การ์ดเรียงแบบสุ่มโดยไม่ให้ผู้ เล่นทงัสองฝ่ายทราบลําดบั

การ์ดในสํารับ   

เมอืเริมการแบตเทิลและหลงัจากมีคําสงัให้ [สบัสํารับการ์ด] ในระหว่างการแบตเทิล ผู้ เล่นทุกท่านจะต้อง [สบั] 

สํารับการ์ดให้อยู่ในสภาพทีเป็นการเรียงแบบสุ่ม  

หากมีการกระทําทุจริตในตอนสบัสํารับการ์ด จะถกูตดัสินลงโทษอย่างเข้มงวด 

 

*เกยีวกบัการลงโทษได้เขียนไว้อยา่งละเอยีดในบทท ี11 

 

① การทีผู้เล่นสับสํารับการ์ด 

- ผู้เล่นสามารถสบัสํารับการ์ดได้จนกว่าจะพอใจ เพือให้การ์ดในสํารับฝ่ายตนอยู่ในลกัษณะการเรียง

แบบสุ่ม แต่จะต้องสบัในตําแหน่งทีคู่แบตเทิลสามารถเห็นการสบัได้ 

และทําในระยะเวลาทีเหมาะสม โดยระวงัไม่ทําตําหนิทีการ์ด หรือดกูาร์ด 
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 - หลงัจากคู่แบตเทิลสบัสํารับการ์ดของฝ่ายตวัเองเสร็จแล้ว ผู้เล่นสามารถสบัสํารับการ์ดของฝ่ายตรง

ข้ามนนัเพมิ หรือ ตดั* สํารับการ์ดนนัก็ได้  

โดยผู้ เล่นต้องทําอย่างรวดเร็ว และระวงัไม่ทําตําหนิหรือดูการ์ดฝ่ายตรงข้าม 

 

* [ตดั] คือการหยิบส่วนบนของสํารบัเพอืแบ่งเป็น 2 กอง นําส่วนทีตดัออกมาวางไว้ด้านล่างของอีกกอง หากแบ่งเป็น 3 

กองขึนไปจะไมใ่ช่การตดัแต่จะถือว่าเป็นการสบั 

 

- หลงัจากผู้ เล่นสบัสํารับการ์ดฝ่ายตนเองแล้ว ให้เชิญชวนคู่แบตเทิลสบัสํารับการ์ดเพิมหรือตดัสํารับการ์ด

ด้วย (คู่แบตเทิลฝ่ายตรงข้ามสามารถร้องขอให้สบัหรือตดัสํารับการ์ดด้วยก็ได้) 

หลงัจากคู่แบตเทิลสบัสํารับการ์ดเพมิหรือตดัสํารับการ์ดให้แล้ว ผู้ เล่นไม่สามารถสบัหรือตดัสํารับ

การด์ฝ่ายตนได้อีก 

 

② การทีผู้ตัดสินสับสํารับการ์ด 

 - ผู้ตดัสินมีสิทธิสบัสํารับการ์ดของผู้ เล่นตามทีผู้ เล่นร้องขอ หรือตามการตดัสิน 

 
- หากผู้ เล่นรู้สึกว่าสํารับการ์ดของฝ่ายใดฝ่ายหนึงยงัสบัได้ไม่สุ่มเพียงพอ หรือไม่ได้ทําตามขนัตอน  

ผู้ เล่นสามารถเรียกและร้องขอผู้ตดัสินให้สบัสํารับการ์ดนนัได้  

หลงัจากผู้ตดัสินสบัสํารับการ์ดเรียบร้อยแล้ว ผู้ เล่นจะไม่สามารถสบัหรือตดัสํารับการ์ดได้อีก 
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 บทท ี8 : การจบการแบตเทลิและการแพ้ชนะ  
 

การจบการแบตเทิลและการแพ้ชนะ จะตดัสินตามกติกาของแต่ละการแข่งขนั บางกติกาอาจให้ผู้ เล่นและคู่

แบตเทิลเซน็รับผลการแข่งขนับนบตัรผู้ เข้าแข่งขนัหรืออนืๆ ทงัน ีผลการแข่งขนัทีผู้ เล่นทงัสองฝ่ายเซ็นรับรองไป

แล้วนนัจะไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

ถึงแม้จะจบการแบตเทิลแล้ว แต่หากมีกรณีทีตรวจพบการทุจริต และมีการยอมรับในการกระทําดงักล่าว หรือมีข้อ

กงัวลและมีผลกระทบต่อการดําเนินการแข่งขันในภายหลงัอย่างเห็นได้ชัดอนัเนืองมาจากการทจุริตนนั ผู้จัดการ

แข่งมีสิทธิแก้ไขผลการแบตเทิลหรือเพิกถอนสิทธิทงัหมดทีตามมากับผลการแบตเทิลก่อนการแก้ไขได้  

 

นอกจากนี หากตดัสินแล้วเห็นว่ายากทีจะกําหนดผลแพ้ชนะในการแบตเทิล อาจมีการให้หัวหน้าผู้ตดัสินและผู้จดั

งานอเีวนต์ทําการกําหนดผลแพ้ชนะ 
 

 

 บทที 9 : การยอมแพ้กับการยอมเสมอกัน และการสละสทิธกิารแข่งขนักลางคัน  
 

①  การยอมแพ้กบัการยอมเสมอกนั (Intentional Draw) 

      ตราบใดทเีกมหรือการแข่งขนัยงัไม่จบ ผู้ เล่นสามารถขอยอมแพ้ หรือขอให้จบเกมหรือการแข่งขนันนัแบบ

เสมอกัน โดยทผีู้ เล่นทงัสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกนัได้ 

 

     ในตอนทีเสนอให้ฝ่ายตรงข้ามตกลงยอมเสมอกนั ห้ามใช้เงินทอง ฯลฯ เป็นเครืองต่อรอง หากทําเช่นนันจะ

ถือว่าเข้าข่าย “การจดัการกับผลการแบตเทิลทีมีการทุจริต” และจะมีการลงโทษในระดบัทีรุนแรงกว่า 

หรือเท่ากบัการหมดสิทธิแข่ง หากฝ่ายตรงข้ามเสนอข้อเสนอดงักล่าวมาจะต้องเรียกผู้ตดัสินโดยทนัที 

  

②  การสละสิทธิการแข่งขนักลางคนั 

ผู้ เล่นทต้ีองการสละสิทธิการแข่งขนักลางคนั ต้องแจ้งให้ผู้ตดัสิน (หรือสตาฟ) ทราบ และต้องได้รับอนุญาต

ก่อน หลงัการประกาศตวัคู่แบตเทิล ผู้ เล่นทตีดัสินใจสละสิทธิก่อนเริมการแบตเทิล จะถือว่าแพ้โดยไม่ได้ลง

แข่ง และถือเป็นการสละสิทธิการแข่งขนัหลงัจากนนั 
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 บทที 10 : การจัดการกบัผลการแบตเทลิทมีีการทุจริต  
 

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัใดๆ ก็ตาม ห้ามผู้ เล่นสมคบกบัคู่แบตเทิลเพอืกําหนดผลการแข่ง หรือกระทําการแก้ไข

ปลอมแปลง  

หากมีการทุจริตผลการแบตเทิลจะต้องถูกลงโทษอย่างเข้มงวด 

 

*เกยีวกบัการลงโทษได้เขียนไว้อย่างละเอยีดในบทท ี11 

 

 
 

 

 

 

 

 บทที 11 : การลงโทษ  
 

หากไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่างๆ ทีเขียนไว้ในกติกาของแต่ละการแข่งขนั เช่น กฎพืนฐานโปเกมอนการ์ดเกม 

ฉบบัน ี และคู่มือการเล่น ผู้ตดัสินหรือผู้จดัการแข่งขนัหรืออเีวนต์นนั (ต่อไปจะเรียกว่าผู้ตัดสินหรือผู้จดัการ

แข่งขนั) อาจใช้สิทธิในการลงโทษได้ 

 

การลงโทษนนั ผู้ตดัสินหรือผู้จดัการแข่งขนัจะตดัสินจากระดบัของการแข่งขนัหรืออเีวนต์ หรือสภาพการณ์

และระดบัความรุนแรงของการละเมิดกฎ และหลงัจากการลงโทษแล้วหากยงัมีการฝ่าฝืนกฎซํา อาจนําไปสู่

การลงโทษทีรุนแรงขนึได้ 
 

[ประเภทของการลงโทษและกฎการนําไปใช้] 

*ข้อ ① - ข้อ ⑤ ด้านล่างนเีป็นเพียงตวัอย่างการลงโทษ แม้จะมีการละเมิดกฎทคีล้ายกัน แต่ผู้ตดัสินหรือ

ผู้จดัการแข่งขนัอาจตดัสินลงโทษทเีบา (หรือหนกั) กว่าได้ 

 

① [ตักเตือน] 
[ตกัเตือน] จะทําเมอืยงัไม่มีผลต่อการแพ้ชนะของการแบตเทิล และยงัสามารถกลบัมาแข่งขนัได้อย่าง

ถกูต้อง หรือใช้เมอืการละเมิดยงัไม่ส่งผลให้ผู้ เล่นอีกฝ่ายหนงึอยู่ในสภาพได้เปรียบกว่า 

(ตวัอย่างการละเมิด) 
- หงายหน้าการ์ดทอียู่ด้านบนสดุของสํารับหรือการ์ดรางวลั 1 ใบของฝ่ายตนโดยไม่ได้ตงัใจ 
- เล่นต่อโดยไม่รอผู้ เล่นฝ่ายตรงข้ามตรวจสอบ 
- แกล้งมองไม่เห็นว่าผู้ เล่นฝ่ายตรงข้ามลืมหยิบการ์ดรางวลั เป็นต้น 
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② [ว่ากล่าว] 
[ว่ากล่าว] จะทําเมอืยงัสามารถกลบัมาแข่งขนัได้อย่างถกูต้อง แต่อาจมีผลกระทบต่อการแพ้ชนะของการ

แบตเทิล หรือหลงัจากมีการ [ตกัเตือน] หลายครังแล้วก็ยงัทําการละเมิดกฎทเีป็นระดบัการ [ตกัเตือน] ซาํๆ  

เมอืถกูว่ากล่าว อาจมี [การลงโทษต่อการ์ดบนมือ] เพิมเติมด้วย 
(ตวัอย่างการละเมิด) 

- จวัการ์ดเกินกําหนดโดยไม่ได้ตงัใจ 
- เล่นช้าดงึเวลาให้ไม่สามารถจบการแบตเทิลได้ในเวลาทีกําหนด 
- ทงัๆ ททีําให้โปเกมอนหมดสภาพแล้ว แต่เดินเกมต่อไปโดยลืมหยิบการ์ดรางวลั เป็นต้น 

 

③ [คาดโทษ] 
[คาดโทษ] จะทําเมือการแบตเทิลนันยากทีจะกลบัมาแบตเทิลกันได้อย่างถูกต้องอีก 

 

นอกจากนี หลงัจากมีการ [ว่ากล่าว] แล้ว ก็ยงัทําการละเมิดกฎในระดบัการ [ตกัเตือน] หรือ [ว่ากล่าว] ซาํๆ 

ก็อาจจะมีการลงโทษแบบคาดโทษน ี

 

เมอืมีการลงโทษนี ผู้ตดัสินหรือผู้จัดการแข่งขนัสามารถตดัสินให้คู่แบตเทิลของผู้ เล่นทถีกูลงโทษจัวการ์ด

รางวลัฝ่ายตนเองได้ ส่วนจํานวนการ์ดรางวลัทจีวั ผู้ตดัสินหรือผู้จดัการแข่งขนัจะตดัสินจากผลกระทบจาก

การละเมิดกฎหรือสภาพการณ์นัน ๆ 

(ตวัอย่างการละเมิด) 
- ผสมการ์ดบนมือหรือการ์ดจากตําแหน่งทงิการ์ดเข้ากับสํารับการ์ดแล้วสบันอกเหนือจากคําสงัในเอฟเฟกต์

ของการ์ดโดยไม่ได้ตงัใจ 
- ใช้การ์ดซพัพอร์ตสองครังในเทิร์นเดียวกันแล้วเล่นต่อไปโดยไม่ได้ตงัใจ 
- เล่นไม่ตรงตามเอฟเฟกต์ทีเขียนในการ์ดและยงัเดินเกมต่อไป เป็นต้น 

 

④ [ปรับแพ้] 
[ปรับแพ้] จะใช้เมอืผู้ตดัสินหรือผู้จดัการแข่งขนัตดัสินว่าการกระทํานนัส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเล่น

ในระหว่างทําการแบตเทิล หรือต่อผลการแบตเทิล และไม่สมควรให้ดําเนินการแบตเทิลต่อไปได้ หรือไม่

สมควรทีจะยอมรับผลการแบตเทิล ผู้ เล่นทถีกูลงโทษจะถกูปรับแพ้ในการแบตเทิลนัน 

 

*ถ้าผู้ เล่นทงัสองฝ่ายถกูลงโทษ จะถือว่าแพ้ทงัสองฝ่าย 

 

(ตวัอย่างการละเมิด) 
- สมคบกบัคู่แบตเทิลเพอืแบตเทิลหรือกําหนดผลการแบตเทิลให้เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม 
- การ์ดในสํารับทีนํามาใช้จริงไม่ตรงกนักบัเด็คลิสต์ เป็นต้น 
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⑤ [ตัดสิทธกิารเข้าร่วม] 
[ตดัสิทธิการเข้าร่วม] มี  แบบ โดยจะลงโทษแบบใดแบบหนึงหรือทงัสองแบบในกรณีทกีารกระทําของผู้

เล่นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกบัความยติุธรรมในการแข่งขนั หรือการดําเนินการแข่งขนัอย่างเห็นได้ชดั  

   

 - หมดสิทธิแข่ง 
ผู้ เล่นทีถูกลงโทษนี จะไม่สามารถทําการแบตเทิลในการแข่งขันนนัได้อีกต่อไป และจะถูกตดัสิทธิการรับ

รางวลัของการแข่งขัน 

(ตวัอย่างการละเมิด) 
- จวัการ์ดเพิมอย่างจงใจ 

- นําการ์ดบนตําแหน่งทิงการ์ดกลบัขึนมืออย่างจงใจ 
- จงใจดึงเวลาการเล่นให้นานและทําให้มีผลต่อการแพ้ชนะ 
- การกระทําทลีะเมิดความยตุิธรรมในการแข่งขนั เช่น การจงใจทําสญัลกัษณ์โดยการทํารอย คราบ 

หรืองอการ์ดและซองใส่การ์ด หรือจดัลําดบั (เรียงลําดบัการ์ดในสํารับ) เป็นต้น 

 

 - ระงบัการลงแข่ง 
ผู้ เล่นทถีกูลงโทษนี จะถกูห้ามไม่ให้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือเข้างานอีเวนต์ท ีเดอะ โปเกมอน คมัพานี 

(The Pokémon Company) จดัเป็นระยะเวลาหนงึ 

(ตวัอย่างการละเมิด) 
- การกระทําทีละเมิดกฎระเบียบทางสงัคมและจรรยาบรรณ เช่น ทําอนัตรายต่อผู้ ร่วมงาน ทําอปุกรณ์

ในการแข่งขนัเสียหายโดยจงใจ เป็นต้น 


