
Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

1 OP01-001 Roronoa Zoro ลดีเดอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องเราทัง้หมด, 
จะมพีาวเวอร ์+1000.

หากเราตดิ ดง้!! การด์ ใหก้บัลดีเดอรนี์ ้2 ใบ 
ความสามารถ[ในเทริน์ตนเอง]ของการด์นีจ้ะกลายเป็น
 +2000 หรอืไม่

ไม่

2 OP01-003 Monkey.D.Luffy ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (4) (สามารถ เรสต ์ดง้!!
 ในคอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ท าการ แอ็คทฟี คา
แรกเตอรข์องเรา ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตัิ
 < ซเูปอรโ์นวา > หรอื < กลุม่โจรสลดัหมวกฟาง > 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรน้ั์น, จะ
มพีาวเวอร ์+1000.

หากการด์ทีเ่ลอืกไดโ้จมตไีปแลว้ และถูกความสามารถนี้

ใหก้ลบัมาแอคทฟีอกีคร ัง้ จะยงัสามารถโจมตไีดอ้กีรอบ
หรอืไม่

สามารถโจมตไีด ้

3 OP01-004 Usopp คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่คู่แข่งใช ้
งานอเีวนต,์ เราจะไดจ้ ัว่การด์ 1 ใบ.

หากการด์ใบนีถู้กน าออกจากสนามกอ่นดว้ย
ความสามารถของอเีวนต ์เราจะไดจ้ ัว่การด์หรอืไม่

ไม่ไดจ้ ัว่

4 OP01-004 Usopp คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่คู่แข่งใช ้
งานอเีวนต,์ เราจะไดจ้ ัว่การด์ 1 ใบ.

หากฝ่ายตรงขา้มสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ของอเีวนต ์เราจะ
ไดจ้ ัว่การด์หรอืไม่

ไม่ไดจ้ ัว่ การสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์นับเป็นคนละกรณีกบั
การสัง่ใชง้านอเีวนต ์

5 OP01-004 Usopp คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่คู่แข่งใช ้
งานอเีวนต,์ เราจะไดจ้ ัว่การด์ 1 ใบ.

หากฝ่ายตรงขา้มสัง่ใชง้านอเีวนตข์ณะทีก่ารด์ใบนีม้ ีดง้!!
 การด์ สวมอยู ่เราเลอืกทีจ่ะไม่จัว่การด์ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

6 OP01-004 Usopp คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่คู่แข่งใช ้
งานอเีวนต,์ เราจะไดจ้ ัว่การด์ 1 ใบ.

ความสามารถนีจ้ะถูกใชง้านเมือ่ใด หลงัจากการใชง้านอเีวนตน้ั์นออกผลเสรจ็สิน้

7 OP01-011 Gordon คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] สามารถน าการด์บนมอืของเรา จ านวน 1
 ใบ ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็ค : จัว่การด์ 1 ใบ.

หากเราไม่มกีารด์บนมอืเลย จะสามารถสง่คาแรคเตอรนี์้

ลงสนามไดห้รอืไม่
สามารถท าได ้ในกรณีความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]จะ
ไม่ท างาน

8 OP01-014 Jinbe คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[ดง้!! x 1] [เมือ่บล็อก] น าคาแรกเตอร ์“ธมีสแีดง” ทีม่ี
คอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ, ลงสนาม.

หากเราไม่มกีารด์บนมอืทีส่ามารถสง่ลงสนามจาก
ความสามารถ[เมือ่บล็อค]ของการด์ใบนีอ้ยูเ่ลย เราจะ
สามารถสัง่ใชง้าน[บล็อกเกอร]์ของมนัไดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้

9 OP01-014 Jinbe คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[ดง้!! x 1] [เมือ่บล็อก] น าคาแรกเตอร ์“ธมีสแีดง” ทีม่ี
คอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ, ลงสนาม.

หากเราควบคุมคาแรคเตอร ์5 ใบอยูแ่ลว้ เรายงัสง่
คาแรคเตอรจ์ากมอืลงสนามดว้ยความสามารถ[เมือ่
บล็อค]ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีเ้ราจะตอ้งแสดงคาแรคเตอรบ์น
มอืทีจ่ะสง่ลงสนาม, เลอืกคาแรคเตอร ์1 ใบบน
คาแรคเตอรเ์อเรยีและสง่ลงแทรช, จากน้ันสง่
คาแรคเตอรจ์ากมอืน้ันลงสนาม

10 OP01-016 Nami คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน าการด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัหมวก
ฟาง > นอกเหนือจาก [Nami] จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มา
แสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวาง
ในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

เราสามารถใช[้เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนีห้ยบิการด์ไทป์
[กลุม่โจรสลดัหมวกฟาง]ทีไ่ม่ใช[่Nami]และไม่ใชส่แีดง
ไดห้รอืไม่

สามารถหยบิได ้

11 OP01-016 Nami คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน าการด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัหมวก
ฟาง > นอกเหนือจาก [Nami] จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มา
แสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวาง
ในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

หากไม่มกีารด์ทีส่ามารถหยบิขึน้มอืดว้ย[เมือ่ลงสนาม]
ของการด์ใบนีไ้ดเ้ลยจะเป็นยงัไง

น าการด์ทีเ่ปิดมาทัง้หมดกลบัใตเ้ด็คในล าดบัตามใจชอบ

12 OP01-016 Nami คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน าการด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัหมวก
ฟาง > นอกเหนือจาก [Nami] จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มา
แสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวาง
ในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

หากเหลอืการด์ในเด็ค 4 ใบ ความสามารถ[เมือ่ลง
สนาม]ของการด์ใบนีจ้ะเป็นยงัไง

ก็จะไดดู้ท ัง้ 4 ใบ ในกรณีนีร้ะหวา่งทีดู่การด์อยูจ่ะไม่
นับวา่เด็คเหลอื 0 ใบ

13 OP01-016 Nami คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน าการด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัหมวก
ฟาง > นอกเหนือจาก [Nami] จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มา
แสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวาง
ในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

เราสามารถใช[้เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนีห้ยบิ
[Nami]รหสัอืน่เชน่[ST01-007]ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

14 OP01-020 Hyogoro คาแรกเตอร ์
[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ในเทริน์นี,้
 ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ,
 จะมพีาวเวอร ์+2000.

สามารถสัง่ใชง้านความสามารถ [เรสทก์ารด์ใบนีเ้พือ่ส ัง่
ใชง้าน] ในเทริน์ทีก่ารด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

15 OP01-021 Franky คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] คาแรกเตอรนี์,้ จะสามารถโจมตใีสค่าแรก
เตอรข์องคู่แข่งทีก่ าลงัแอ็คทฟีอยูไ่ดด้ว้ย.

การด์ใบนีส้ามารถโจมตไีดใ้นเทริน์ทีล่งสนามดว้ย[ดง้!!
x1]ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

16 OP01-022 Brook คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง
 จ านวนไม่เกนิ 2 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-2000.

เราสามารถใช[้เมือ่โจมต]ีของการด์นีเ้ลอืกคาแรคเตอร ์
ตวัเดยีวและ พาวเวอร-์4000 ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้ตอ้งเลอืกคาแรกเตอร ์2 ตวัทีแ่ตกต่างกนั

17 OP01-024 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 2] คาแรกเตอรนี์,้ จะไม่ถูก KO จากการแบท
เทลิกบัคาแรกเตอรท์ีม่คีุณลกัษณะ (ต)ี.
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] น า ดง้!! ทีเ่รสตอ์ยู ่
จ านวนไม่เกนิ 2 ใบ มาใสใ่หก้บัคาแรกเตอรนี์.้

การด์ใบนีจ้ะไม่ถูก KO จากความสามารถของ
คาแรคเตอรป์ระเภท[Strike]ดว้ยหรอืไม่

ไม่ ยงัถูกKOไดอ้ยู ่ความสามารถนีป้้องกนัเฉพาะการ
ถูกKOจากแบทเทลิเทา่น้ัน

18 OP01-026 Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+4000, 
จากน้ัน, ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่พีาว
เวอร ์4000 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของ
คู่แข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์–10000.

หากคาแรคเตอรท์ีโ่จมตมีาถูกKOดว้ย[เคานเ์ตอร]์ของ
การด์ใบนี ้ผลของแบทเทลิจะเป็นยงัไง

เมือ่จบเคาทเตอรส์เต็ป หากคาแรคเตอรท์ีโ่จมตหีรอื
คาแรคเตอรท์ีถู่กโจมตไีม่ไดอ้ยูบ่นสนามอกีต่อไป ก็จะไม่
เขา้สูด่าเมจสเต็ป และจบแบทเทลิเพยีงเทา่น้ัน

19 OP01-026 Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+4000, 
จากน้ัน, ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่พีาว
เวอร ์4000 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของ
คู่แข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์–10000.

หากคาแรคเตอรท์ีโ่จมตมีาถูกKOดว้ย[เคานเ์ตอร]์ของ
การด์ใบนี ้เราจะยงัสามารถสัง่ใชง้าน[เคานเ์ตอร]์ไดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้

20 OP01-030 In Two Years!! At the Sabaody Archipelago!! อเีวนต ์

ความสามารถ :
[เมน] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และ
น าการด์ คาแรกเตอร ์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดั
หมวกฟาง > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหดู้, แลว้น า
ขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ที่

ขา้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

เราสามารถใช[้เมน]ของการด์ใบนีห้ยบิการด์ไทป์[กลุม่
โจรสลดัหมวกฟาง]ทีไ่ม่ใชส่แีดงไดห้รอืไม่

สามารถหยบิได ้

21 OP01-030 In Two Years!! At the Sabaody Archipelago!! อเีวนต ์

ความสามารถ :
[เมน] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และ
น าการด์ คาแรกเตอร ์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดั
หมวกฟาง > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหดู้, แลว้น า
ขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ที่

ขา้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

หากไม่มกีารด์ทีส่ามารถหยบิขึน้มอืดว้ย[เมน]ของการด์
ใบนีไ้ดเ้ลยจะเป็นยงัไง

น าการด์ทีเ่ปิดมาทัง้หมดกลบัใตเ้ด็คในล าดบัตามใจชอบ

22 OP01-035 Okiku คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ท าการ เรสต ์
คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่ากวา่ จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ.

เมือ่การด์ใบนีท้ าการโจมต ีเราสามารถเลอืกเป้าหมาย
เป็นคาแรคเตอรท์ีถู่กเรสทจ์าก [เมือ่โจมต]ี ของการด์ใบ
นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้เพราะความสามารถ[เมือ่โจมต]ีจะท างานหลงัจาก
เราเลอืกเป้าโจมตแีละสัง่โจมตเีสรจ็แลว้

23 OP01-038 Kanjuro คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ท าการ KO คาแรกเตอรข์อง
คู่แข่ง ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ ซ ึง่ก าลงัเรสตอ์ยู ่จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ.
[เมือ่ถูก KO] คู่แข่งเลอืกการด์บนมอืของเรา (ไม่ไดดู้
การด์ในมอื) จ านวน 1 ใบ, แลว้ทิง้.

ขณะทีฝ่่ายตรงขา้มเลอืกทิง้การด์ ตอ้งเลอืกจาก
ดา้นหลงัการด์ใชห่รอืไม่

ใช ่ฝ่ายตรงขา้มจะสุม่เลอืกการด์ในสภาพทีม่องไม่เห็น
ดา้นหนา้

24 OP01-039 Killer คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[ดง้!! x 1] [เมือ่บล็อก] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์จ านวน 3 
ใบ หรอืมากกวา่, จัว่การด์ 1 ใบ.

[หากเรามคีาแรคเตอร ์3 ใบขึน้ไป] น้ันนับรวมการด์ใบนี้

หรอืไม่
นับรวมดว้ย

25 OP01-040 Kin'emon คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ถา้ลดีเดอรข์องเราคอื [Kouzuki 
Oden], น าคาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< เกา้ปลอกดาบแดง > จากบนมอืของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ท าการ แอ็คทฟี
 คาแรกเตอรข์องเรา ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< เกา้ปลอกดาบแดง > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ใช ่[Kozuki Oden] จะสามารถ
สง่การด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนี[้เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนีจ้ะ
ไม่มอีะไรเกดิขึน้

26 OP01-041 Kouzuki Momonosuke คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ , สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ดู
การด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และน า
การด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< วาโนะคุนิ > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ 
มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไป
วางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

เราสามารถใชง้านความสามารถ"คุณสามารถเรสคา
แรกเตอรนี์:้ "ของคาแรกเตอรนี์ใ้นเทริน์ทีเ่พิง่ลงไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

27 OP01-041 Kouzuki Momonosuke คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ , สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ดู
การด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และน า
การด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< วาโนะคุนิ > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ 
มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไป
วางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

เราสามารถใช[้เมน]ของการด์ใบนีห้ยบิการด์ไทป์[แควน้
วาโนะ]ทีไ่ม่ใชส่เีขยีวไดห้รอืไม่

สามารถหยบิได ้

28 OP01-041 Kouzuki Momonosuke คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ , สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ดู
การด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และน า
การด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< วาโนะคุนิ > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ 
มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไป
วางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

หากไม่มกีารด์ทีส่ามารถหยบิขึน้มอืดว้ย[ใชง้านในเมน
เฟส]ของการด์ใบนีไ้ดเ้ลยจะเป็นยงัไง

น าการด์ทีเ่ปิดมาทัง้หมดกลบัใตเ้ด็คในล าดบัตามใจชอบ

29 OP01-042 Komurasaki คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] (3) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ถา้ลดีเดอรข์องเราคอื [Kouzuki 
Oden], ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรข์องเรา ทีม่คีอสต ์
 3 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< วาโนะคุนิ > จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ใช ่[Kozuki Oden] จะสามารถ
สง่การด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีเ้ราสามารถจา่ยหรอืไม่จา่ย
คอสต[์เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนีก็้ได ้แต่ไม่วา่กรณี
ไหนก็จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

30 OP01-046 Denjiro คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ถา้ลดีเดอรข์องเราคอื [Kouzuki
 Oden], ท าให ้ดง้!! ของเรา จ านวนไม่เกนิ 2 ใบ, 
เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ใช ่[Kozuki Oden] การด์ใบนี้

จะสามารถโจมตไีดห้รอืไม่
สามารถท าได ้ในกรณีนี[้เมือ่โจมต]ีของการด์ใบนีจ้ะไม่
มอีะไรเกดิขึน้

31 OP01-047 Trafalgar Law คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่ลงสนาม] สามารถน าคาแรกเตอรข์องเรา จ านวน 1
 ใบ กลบัขึน้มอืเจา้ของ : น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์
 3 หรอืต ่ากวา่ จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, 
ลงสนาม.

เราสามารถน าคาแรคเตอรท์ีน่ าขึน้มอืไปดว้ย[เมือ่ลง
สนาม]ของการด์ใบนีล้งมาใหม่ดว้ยความสามารถเดมิได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้

32 OP01-049 Bepo คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์4
 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัฮารท์ > 
นอกเหนือจาก [Bepo] จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ
 1 ใบ, ลงสนาม.

หากเราควบคุมคาแรคเตอร ์5 ใบอยูแ่ลว้ เรายงัสง่
คาแรคเตอรจ์ากมอืลงสนามดว้ยความสามารถ[เมือ่
โจมต]ีของการด์ใบนี ้โดยสง่ตวัมนัเองลงแทรชเพือ่ลง
คาแรคเตอรต์วัใหม่ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีเ้น่ือกจากคาแรคเตอรท์ีโ่จมตี
หายไป การแบทเทลิจงึไม่มอีะไรเกดิขึน้และจบแบทเทลิแต่
เพยีบเทา่น้ัน

33 OP01-051 Eustass"Captain"Kid คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เทริน์คู่แข่ง] ถา้คาแรกเตอรนี์ก้ าลงัเรสตอ์ยู,่
 นอกเหนือจากคาแรกเตอร ์[Eustass “Captain” Kid]
 แลว้ คู่แข่งจะโจมตใีสก่ารด์ใบอืน่ไม่ไดเ้ลย.
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] สามารถ เรสต ์คาแรก
เตอรนี์ ้: น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ 
จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

สามารถสัง่ใชง้านความสามารถ [เรสทก์ารด์ใบนีเ้พือ่ส ัง่
ใชง้าน] ในเทริน์ทีก่ารด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

34 OP01-051 Eustass"Captain"Kid คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เทริน์คู่แข่ง] ถา้คาแรกเตอรนี์ก้ าลงัเรสตอ์ยู,่
 นอกเหนือจากคาแรกเตอร ์[Eustass “Captain” Kid]
 แลว้ คู่แข่งจะโจมตใีสก่ารด์ใบอืน่ไม่ไดเ้ลย.
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] สามารถ เรสต ์คาแรก
เตอรนี์ ้: น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ 
จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

หากฝ่ายตรงขา้มม ี[OP-01-051][Eustass Kid]อยู่
สองใบ ผลของ[ในเทริน์ฝ่ายตรงขา้ม]ของการด์ใบนี้่จะ
เป็นเชน่ไร

ฝ่ายตรงขา้มสามารถเลอืกโจมตใีสค่าแรคเตอรท์ีม่ชี ือ่ 
[Eustass Kid] ตวัใดก็ได ้

35 OP01-051 Eustass"Captain"Kid คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เทริน์คู่แข่ง] ถา้คาแรกเตอรนี์ก้ าลงัเรสตอ์ยู,่
 นอกเหนือจากคาแรกเตอร ์[Eustass “Captain” Kid]
 แลว้ คู่แข่งจะโจมตใีสก่ารด์ใบอืน่ไม่ไดเ้ลย.
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] สามารถ เรสต ์คาแรก
เตอรนี์ ้: น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ 
จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

หากเราไม่มคีาแรคเตอรค์อสต3์หรอืต ่ากวา่บนมอืเลย 
จะสามารถเรสทก์ารด์นีเ้พือ่ใชง้าน[ใชง้านในเมนเฟส]
ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

36 OP01-052 Raizo คาแรกเตอร ์
[เมือ่โจมต]ี [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์ที่

ก าลงัเรสตอ์ยู ่จ านวน 2 ใบ หรอืมากกวา่, จัว่การด์ 1 ใบ.

เมือ่การด์ใบนีโ้จมต ีเรามคีาแรคเตอรท์ีเ่รสทอ์ยู ่2 ตวั
พอด(ีรวมตวัมนัดว้ย)เราจะไดจ้ ัว่การด์จาก[เมือ่โจมต]ี
ของมนัหรอืไม่

ไดจ้ ัว่

37 OP01-055 You Can Be My Samurai!! อเีวนต ์
[เมน] ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์องเรา จ านวน 2 ใบ : 
จัว่การด์ 2 ใบ.

เราสามารถเรสทค์าแรคเตอรท์ีล่งสนามในเทริน์นีเ้พือ่ส ัง่
ใชง้าน[เมน]ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

38 OP01-055 You Can Be My Samurai!! อเีวนต ์
[เมน] ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์องเรา จ านวน 2 ใบ : 
จัว่การด์ 2 ใบ.

เราสามารถไม่เรสทค์าแรคเตอร2์ใบเพือ่ส ัง่ใชง้าน[เมน]
ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีจ้ะไม่มอีะไรเกดิขึน้

39 OP01-057 Paradise Waterfall อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 2000. 
จากน้ัน, ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรข์องเรา จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่ี
คอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ ซ ึง่ก าลงัเรสตอ์ยู,่ จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ.

เราสามารถเลอืกแอคทฟีคาแรคเตอรท์ีเ่ป็นเป้าโจมตี
ดว้ย[เคานเ์ตอร]์ของการด์นี ้เพือ่ใหก้ารโจมตไีรผ้ลได ้
หรอืไม่

ไม่ได ้เน่ืองจากถูกเลอืกเป็นเป้าไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

40 OP01-057 Paradise Waterfall อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 2000. 
จากน้ัน, ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรข์องเรา จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่ี
คอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ ซ ึง่ก าลงัเรสตอ์ยู,่ จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ.

เราสามารถเลอืกแอคทฟีคาแรคเตอรท์ีม่[ีบล็อกเกอร]์
ดว้ย[เคานเ์ตอร]์ของการด์นี ้และใชค้วามสามารถในแบท
เทลิน้ันไดห้รอืไม่

ไม่ได ้เน่ืองจากพน้ชว่งบล็อคสเต็ปมาแลว้

41 OP01-059 BE-BENG!! อเีวนต ์

[เมน] สามารถทิง้การด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< วาโนะคุนิ > 
จากบนมอืของเรา จ านวน 1 ใบ : ท าการ แอ็คทฟี คา
แรกเตอรข์องเรา ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตัิ
 < วาโนะคุนิ > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากการด์ทีเ่ลอืกไดโ้จมตไีปแลว้ และถูกความสามารถนี้

ใหก้ลบัมาแอคทฟีอกีคร ัง้ จะยงัสามารถโจมตไีดอ้กีรอบ
หรอืไม่

สามารถโจมตไีด ้

42 OP01-060 Donquixote Doflamingo ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 2] [เมือ่โจมต]ี (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ใน
คอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : น าการด์ใบบนสดุของ
เด็คของเรามาแสดงใหดู้, ถา้การด์ใบน้ันเป็นคาแรกเตอร ์
การด์ ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< เจ็ดเทพ
โจรสลดั >, จะเลอืกน าลงสนามในสภาพเรสตไ์ดด้ว้ย.

หากการด์ทีถู่กแสดงจาก [เมือ่โจมต]ี ของการด์นีไ้ม่
สามารถสง่ลงสนามได ้ใบแทีแ่สดงจะหงายหนา้อยูแ่บบ
น้ันหรอืไม่

ไม่ การด์ทีถู่กแสดงจะกลบัไปคว า่หนา้ตามเดมิ

43 OP01-061 Kaido ลดีเดอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่มคีาแรก
เตอรข์องคู่แข่งถูก KO, น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

หากเราใชค้วามสามารถประเภท[ดง้!!-1]น าดง้!! การด์
 ทัง้หมดออกจากการด์ใบนีเ้พือ่ KO คาแรคเตอรฝ่์าย
ตรงขา้ม ความสามารถ[ดง้!!x1]ของการด์นีจ้ะท างาน
หรอืไม่

ไม่ท างาน เน่ืองจากขณะทีค่าแรคเตอรอ์กีฝ่ายถูก KO 
การด์ใบนีไ้ม่ม ีดง้!! การด์ ตดิอยูแ่ลว้

44 OP01-062 Crocodile ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] ตอนทีเ่ราใชง้านอเีวนต,์ ถา้เรามกีารด์บนมอื
 จ านวน 4 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, และในเทริน์นี,้ ยงัไม่เคยจัว่
การด์จากความสามารถของลดีเดอรนี์ม้ากอ่น, จะ
สามารถจัว่การด์ 1 ใบ.

กรณีทีเ่ราสัง่ใชง้านอเีวนตต์อนมกีารด์บนมอื 6 ใบจนมอื
เหลอื 5 ใบ, จากน้ันสัง่ใชง้านอเีวนตอ์กีใบจนมอืเหลอื 4 
ใบ เราจะไดจ้ ัว่การด์จาก [ดง้!!x1] ของการด์ใบนีอ้ยู่
หรอืไม่

ไดจ้ ัว่ เพราะยงัไม่ไดจ้ ัว่จากความสามารถของการด์ใบนี้

ในเทริน์นี้

45 OP01-062 Crocodile ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] ตอนทีเ่ราใชง้านอเีวนต,์ ถา้เรามกีารด์บนมอื
 จ านวน 4 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, และในเทริน์นี,้ ยงัไม่เคยจัว่
การด์จากความสามารถของลดีเดอรนี์ม้ากอ่น, จะ
สามารถจัว่การด์ 1 ใบ.

หากเราใชก้ารด์เชน่[ST04-006][All Star Disaster]
ทีข่ณะใชจ้ะเหลอืมอื 4 ใบ แต่จะไดจ้ ัว่การด์จากผลของ
มนัจนมอืกลายเป็น 5 ใบอกีคร ัง้หลงัออกผล เราจะไดจ้ ัว่
การด์จาก [ดง้!!x1] ของการด์ใบนีอ้ยูห่รอืไม่

ไม่ไดจ้ ัว่ เน่ืองจากหลงัจากใชง้านอเีวนตเ์สรจ็แลว้มี
การด์บนมอืเกนิ 4 ใบ

46 OP01-062 Crocodile ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] ตอนทีเ่ราใชง้านอเีวนต,์ ถา้เรามกีารด์บนมอื
 จ านวน 4 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, และในเทริน์นี,้ ยงัไม่เคยจัว่
การด์จากความสามารถของลดีเดอรนี์ม้ากอ่น, จะ
สามารถจัว่การด์ 1 ใบ.

หากเราสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ของอเีวนต ์เราจะไดจ้ ัว่
การด์จาก [ดง้!!x1] ของการด์ใบนีห้รอืไม่

ไม่ไดจ้ ัว่ การสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์นับเป็นคนละกรณีกบั
การสัง่ใชง้านอเีวนต ์

47 OP01-062 Crocodile ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] ตอนทีเ่ราใชง้านอเีวนต,์ ถา้เรามกีารด์บนมอื
 จ านวน 4 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, และในเทริน์นี,้ ยงัไม่เคยจัว่
การด์จากความสามารถของลดีเดอรนี์ม้ากอ่น, จะ
สามารถจัว่การด์ 1 ใบ.

ความสามารถนีจ้ะถูกใชง้านเมือ่ใด หลงัจากการใชง้านอเีวนตน้ั์นออกผลเสรจ็สิน้

48 OP01-063 Arlong คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้:
 เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง (ไม่ไดดู้กอ่น) 
จ านวน 1 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู ถา้การด์ทีถู่ก
น ามาแสดงใหดู้เป็นอเีวนต,์ จะน า ไลฟ์ ของคู่แข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

สามารถสัง่ใชง้านความสามารถ [เรสทก์ารด์ใบนีเ้พือ่ส ัง่
ใชง้าน] ในเทริน์ทีก่ารด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

49 OP01-063 Arlong คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้:
 เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง (ไม่ไดดู้กอ่น) 
จ านวน 1 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู ถา้การด์ทีถู่ก
น ามาแสดงใหดู้เป็นอเีวนต,์ จะน า ไลฟ์ ของคู่แข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

ขณะทีเ่ราเลอืกการด์ ตอ้งเลอืกจากดา้นหลงัการด์ใช่
หรอืไม่

ใช ่เราจะสุม่เลอืกการด์ในสภาพทีม่องไม่เห็นดา้นหนา้
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50 OP01-063 Arlong คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้:
 เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง (ไม่ไดดู้กอ่น) 
จ านวน 1 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู ถา้การด์ทีถู่ก
น ามาแสดงใหดู้เป็นอเีวนต,์ จะน า ไลฟ์ ของคู่แข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

หากอกีฝ่ายมกีารด์บนมอืเพยีงใบเดยีว อกีฝ่ายสามารถ
ขอสลบัต าแหน่งการด์บนมอืกอ่นไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

51 OP01-063 Arlong คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้:
 เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง (ไม่ไดดู้กอ่น) 
จ านวน 1 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู ถา้การด์ทีถู่ก
น ามาแสดงใหดู้เป็นอเีวนต,์ จะน า ไลฟ์ ของคู่แข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

หากฝ่ายตรงขา้มไม่มกีารด์บนมอื จะสามารถลดไลฟ์
ของอกีฝ่ายดว้ย[ใชง้านในเมนเฟส]ของการด์ใบนีไ้ด ้
หรอืไม่

ไม่ได ้สามารถสัง่ใชง้านได ้แต่จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

52 OP01-064 Alvida คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น าคาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์3 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

หากการด์ทีถู่กน ากลบัขึน้มอืดว้ย[เมือ่โจมต]ีของการด์
ใบนี ้มคีวามสามารถ[เคานเ์ตอร]์ จะสามารถใชใ้นแบท
เทลินีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

53 OP01-067 Crocodile คาแรกเตอร ์

[แบนนิช] (ถา้การด์ใบนีท้ าดาเมจได,้ การด์ใบน้ันจะถูก
น าไปวางทีแ่ทรช, และทรกิเกอรจ์ะไม่ท างาน)
[ดง้!! x 1] อเีวนท ์“ธมีสฟ้ีา” บนมอืของเรา, จะมคีอสต ์
 -1.

หากเรามกีารด์ใบนีห้ลายใบ คอสตข์องอเีวนตจ์ะลดลง
ต ่ากวา่ 0 ดว้ย[ดง้!!x1]ของการด์ใบนีห้รอืไม่

ไม่ได ้

54 OP01-070 Dracule Mihawk คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์7
 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของ
เจา้ของ.

เราสามารถเลอืกคาแรคเตอรต์วัเองดว้ยความสามารถ 
[เมือ่ลงสนาม] ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

55 OP01-071 Jinbe คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์3
 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของ
เจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

เราสามารถเลอืกคาแรคเตอรต์วัเองดว้ยความสามารถ 
[เมือ่ลงสนาม] ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

56 OP01-072 Smiley คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรนี์จ้ะมพีาวเวอร ์+
1000, ต่อการด์บนมอืของเราจ านวน 1 ใบ.

หากการด์ใบนีโ้จมต ีและการด์บนมอืเรามกีารเปลยีน
แปลงดว้ยผลของการเคาทเตอร ์พาวเวอร ์ของการด์ใบ
นีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่

เปลีย่นแปลง ค่า พาวเวอร ์ทีน่ าไปค านวนผลการแบท
เทลิจะเป็นค่าลา่สดุทีอ่ยูใ่นชว่งดาเมจสเต็ป

57 OP01-073 Donquixote Doflamingo คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน ามาเรยีงในล าดบัใดก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์
เหลา่น้ัน ไปวางทีข่า้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.

หลงัจากดูการด์ 5 ใบ เราสามารถเลอืก 1 ใบไวบ้นเด็ค 
อกี 4 ใบไวใ้ตเ้ด็คไดห้รอืไม่

ไม่ได ้หลงัจากเรยีงการด์ 5 ใบแลว้จะตอ้งเลอืกเอาไปไว ้
บนหรอืใตเ้ด็คทัง้ 5 ใบเทา่น้ัน

58
[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้

59
[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน ามาเรยีงในล าดบัใดก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์
เหลา่น้ัน ไปวางทีข่า้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.

60 OP01-075 Pacifista คาแรกเตอร ์

เราสามารถใสก่ารด์ใบนีใ้นเด็คจ านวนกีใ่บก็ได ้(แต่ตอ้ง
ไม่เกนิจ านวนสงูสดุของเด็ค).
[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์
การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้

สามารถใสก่ารด์ใบนี ้51 ใบไดห้รอืไม่ ไม่ได ้

61 OP01-077 Perona คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน ามาเรยีงในล าดบัใดก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์
เหลา่น้ัน ไปวางทีข่า้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.

หลงัจากดูการด์ 5 ใบ เราสามารถเลอืก 1 ใบไวบ้นเด็ค 
อกี 4 ใบไวใ้ตเ้ด็คไดห้รอืไม่

ไม่ได ้หลงัจากเรยีงการด์ 5 ใบแลว้จะตอ้งเลอืกเอาไปไว ้
บนหรอืใตเ้ด็คทัง้ 5 ใบเทา่น้ัน

62 OP01-077 Perona คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5
 ใบ, และน ามาเรยีงในล าดบัใดก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์
เหลา่น้ัน ไปวางทีข่า้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.

หากเด็คเรามกีารด์เหลอื 4 ใบ ความสามารถ[เมือ่ลง
สนาม]ของการด์ใบนีจ้ะกลายเป็นเชน่ใด

จะไดดู้การด์ในเด็คทัง้หมด 4 ใบ ในกรณีนีร้ะหวา่งทีดู่
การด์อยูจ่ะไม่นับวา่เด็คเหลอื 0 ใบ

63 OP01-080 Miss Doublefinger(Zala) คาแรกเตอร ์ [เมือ่ถูก KO] จัว่การด์ 1 ใบ.
เมือ่คาแรคเตอรนี์ถู้ก KO เราสามารถเลอืกไม่จัว่การด์
จาก[เมือ่KO]ของมนัไดห้รอืไม่

ไม่ได ้จะตอ้งสัง่ใชง้านแลว้จัว่การด์ 1 ใบ เทา่น้ัน

64 OP01-084 Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา 
จ านวน 5 ใบ, และน าอเีวนตท์ีม่คีุณสมบตั ิ< B•W > 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน
, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

เราสามารถใช[้เมือ่โจมต]ีของการด์ใบนีห้ยบิอเีวนตไ์ทป์
[B.W]ทีไ่ม่ใชส่ฟ้ีาไดห้รอืไม่

สามารถหยบิได ้

65 OP01-084 Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา 
จ านวน 5 ใบ, และน าอเีวนตท์ีม่คีุณสมบตั ิ< B•W > 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน
, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

หากไม่มกีารด์อเีวนตไ์ทป์ [B.W] ออกมาเลยจาก[เมือ่
โจมต]ีของการด์ใบนีไ้ดเ้ลยจะเป็นยงัไง

น าการด์ทีเ่ปิดมาทัง้หมดกลบัใตเ้ด็คในล าดบัตามใจชอบ

66 OP01-085 Mr.3(Galdino) คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ถา้ลดีเดอรข์องเรา มคีุณสมบตั ิ< B•W
 >, เลอืกคาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่ากวา่
 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จนถงึตอนจบเทริน์ของคู่แข่งใน
รอบถดัไป, คาแรกเตอรท์ีถู่กเลอืก จะไม่สามารถโจมต.ี

หากคาแรคเตอรนี์ถู้กสง่ลงสนามในระหวา่งเทริน์อกีฝ่าย
 ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของมนัจะจบลงในเทริน์ใด

จบลงเมือ่จบเทริน์น้ัน

67 OP01-086 Overheat อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 4000. 
จากน้ัน, น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์3 หรอื
ต ่ากวา่ ซ ึง่ก าลงัแอ็คทฟีอยู ่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบั
ขึน้มอืของเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์4 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

เราสามารถใช[้เคานเ์ตอร]์หรอื[Trigger]ของการด์ใบนี้

น าคาแรคเตอรต์วัเองกลบัขึน้มอืไดห้รอืไม่
สามารถท าได ้

68 OP01-086 Overheat อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 4000. 
จากน้ัน, น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์3 หรอื
ต ่ากวา่ ซ ึง่ก าลงัแอ็คทฟีอยู ่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบั
ขึน้มอืของเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์4 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

หากเราใช[้เคานเ์ตอร]์ของการด์นีน้ าคาแรคเตอรท์ีก่ าลงั
โจมตหีรอืถูกโจมตกีลบัขึน้มอื ผลการแบทเทลิจะเป็น
เชน่ไร

เมือ่จบเคาทเตอรส์เต็ป หากคาแรคเตอรท์ีโ่จมตหีรอื
คาแรคเตอรท์ีถู่กโจมตไีม่ไดอ้ยูบ่นสนามอกีต่อไป ก็จะไม่
เขา้สูด่าเมจสเต็ป และจบแบทเทลิเพยีงเทา่น้ัน

69 OP01-087 Officer Agents อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ น าคาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ ที่

มคีุณสมบตั ิ< B•W > จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ
 1 ใบ, ลงสนาม.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เคานเ์ตอร]์ ของการด์
ใบนี.้

เราสามารถใชค้วามสามารถ[บล็อกเกอร]์ของ
คาแรคเตอรท์ีล่งสนามดว้ย[เคานเ์ตอร]์ของการด์นีใ้น
แบทเทลิน้ันไดห้รอืไม่

ไม่ได ้เน่ืองจากพน้ชว่งบล็อคสเต็ปมาแลว้

70 OP01-088 Desert Spada อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 2000. 
จากน้ัน, ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 3 ใบ, 
และน ามาเรยีงในล าดบัใดก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์
เหลา่น้ัน ไปวางทีข่า้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ จัว่การด์ 2 ใบ, และทิง้การด์บนมอืของเรา 1
 ใบ.

หลงัจากดูการด์ 3 ใบ เราสามารถเลอืก 1 ใบไวบ้นเด็ค 
อกี 2 ใบไวใ้ตเ้ด็คไดห้รอืไม่

ไม่ได ้หลงัจากเรยีงการด์ 3 ใบแลว้จะตอ้งเลอืกเอาไปไว ้
บนหรอืใตเ้ด็คทัง้ 3 ใบเทา่น้ัน

71 OP01-088 Desert Spada อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 2000. 
จากน้ัน, ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 3 ใบ, 
และน ามาเรยีงในล าดบัใดก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์
เหลา่น้ัน ไปวางทีข่า้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ จัว่การด์ 2 ใบ, และทิง้การด์บนมอืของเรา 1
 ใบ.

หากเด็คเรามกีารด์เหลอื 2 ใบหรอืต ่ากวา่ จะสามารถสัง่
ใชง้านการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สัง่ใชง้านได ้ในกรณีนีร้ะหวา่งทีดู่การด์อยูจ่ะไม่นับวา่เด็ค
เหลอื 0 ใบ

72 OP01-089 Crescent Cutlass อเีวนต ์
[เคานเ์ตอร]์ ถา้ลดีเดอรข์องเรา มคีุณสมบตั ิ< เจ็ดเทพ
โจรสลดั >, น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์5 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ใชไ่ทป์[7เทพโจรสลดั]จะ
สามารถสัง่ใชง้านการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้แต่ในกรณีน้ันจะไม่มอีะไรเกดิขึน้

73 OP01-089 Crescent Cutlass อเีวนต ์
[เคานเ์ตอร]์ ถา้ลดีเดอรข์องเรา มคีุณสมบตั ิ< เจ็ดเทพ
โจรสลดั >, น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์5 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

เราสามารถใช[้เคานเ์ตอร]์ของการด์ใบนีน้ าคาแรคเตอร ์
ตวัเองกลบัขึน้มอืไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

74 OP01-091 King ลดีเดอร ์
[เทริน์ตวัเอง] ถา้ในสนามของเราม ีดง้!! อยู ่10 ใบพอด,ี
 คาแรกเตอรข์องคู่แข่งทัง้หมด, จะมพีาวเวอร ์-1000.

[หากเราม ีดง้!! การด์ บนสนาม 10 ใบ] จะนับรวมดง้!! 
การด์ทีต่ดิอยูก่บัลดีเดอรห์รอืคาแรคเตอรด์ว้ยหรอืไม่

นับดว้ย ดง้!! การด์ บนลดีเดอรเ์อเรยี,คาแรคเตอรเ์อเรยี
,สเตจเอเรยี,คอสตเ์อเรยี จะถูกนับทัง้หมด

75 OP01-093 Ulti คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ
 1 ใบ, มาวางเพิม่แบบ เรสต.์

หากไม่มกีารเหลอืใน ดง้!! เด็คของเราเลย จะสามารถสง่
คาแรคเตอรนี์ล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีเ้ราสามารถจา่ยหรอืไม่จา่ย
คอสตข์อง[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นีก็้ได ้แต่ไม่วา่กรณี
ใดก็จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

76 OP01-093 Ulti คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ
 1 ใบ, มาวางเพิม่แบบ เรสต.์

หากเราไม่สามารถจา่ยคอสต[์เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบ
นีไ้ด ้เราสามารถสง่คาแรคเตอรใ์บนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

OP01-073 Donquixote Doflamingo คาแรกเตอร ์ หากเด็คเรามกีารด์เหลอื 4 ใบ ความสามารถ[เมือ่ลง
สนาม]ของการด์ใบนีจ้ะกลายเป็นเชน่ใด

จะไดดู้การด์ในเด็คทัง้หมด 4 ใบ ในกรณีนีร้ะหวา่งทีดู่
การด์อยูจ่ะไม่นับวา่เด็คเหลอื 0 ใบ



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

77 OP01-094 Kaido คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 6 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบัดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ถา้ลดีเดอรข์องเรา
 มคีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัรอ้ยอสรู >, ท าการ KO 
คาแรกเตอรใ์บอืน่ทัง้หมด นอกเหนือจากคาแรกเตอรนี์.้

หากลดีเดอรข์องเราไม่ใช ่[กลุม่โจรสลดัรอ้ยอสรู] จะ
สามารถสง่คาแรคเตอรนี์ล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีเ้ราสามารถจา่ยหรอืไม่จา่ย
คอสตข์อง[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นีก็้ได ้แต่ไม่วา่กรณี
ใดก็จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

78 OP01-094 Kaido คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 6 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบัดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ถา้ลดีเดอรข์องเรา
 มคีุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัรอ้ยอสรู >, ท าการ KO 
คาแรกเตอรใ์บอืน่ทัง้หมด นอกเหนือจากคาแรกเตอรนี์.้

ค าวา่ "คาแรกเตอรนี์"้ จากความสามารถ [เมือ่ลงสนาม]
 "ท าการ KO คาแรกเตอรใ์บอืน่ทัง้หมด นอกเหนือจาก
คาแรกเตอรนี์.้" หมายถงึคาแรกเตอรต์วัไหน

หมายถงึการด์ทีส่ ัง่ใชค้วามสามารถนีเ้พยีงใบเดยีวเทา่น้ัน

79 OP01-095 Kyoshirou คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ถา้ในสนามของเราม ีดง้!! อยู ่8 ใบ หรอื
มากกวา่, จัว่การด์ 1 ใบ.

หากเราม ีดง้!! การด์ ไม่ถงึ 8 ใบ จะสามารถสง่
คาแรคเตอรนี์ล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

80 OP01-095 Kyoshirou คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ถา้ในสนามของเราม ีดง้!! อยู ่8 ใบ หรอื
มากกวา่, จัว่การด์ 1 ใบ.

[หากเราม ีดง้!! การด์ บนสนาม 8 ใบ] จะนับรวมดง้!! 
การด์ทีต่ดิอยูก่บัลดีเดอรห์รอืคาแรคเตอรด์ว้ยหรอืไม่

นับดว้ย ดง้!! การด์ บนลดีเดอรเ์อเรยี,คาแรคเตอรเ์อเรยี
,สเตจเอเรยี,คอสตเ์อเรยี จะถูกนับทัง้หมด

81 OP01-096 King คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 2 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ท าการ KO คา
แรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, พรอ้มกบัคาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์2
 หรอืต ่ากวา่ อกีจ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากมคีาแรคเตอรท์ีส่ามารถ KO ไดเ้พยีงใบเดยีว จะ
สามารถสัง่ใชง้านความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้

82 OP01-101 Sasaki คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ มาวางเพิม่แบบ เรสต.์

หากเราไม่มกีารด์บนมอื สามารถสัง่การด์ใบนีโ้จมตไีด ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้

83 OP01-101 Sasaki คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ มาวางเพิม่แบบ เรสต.์

หากเราไม่มกีารด์เหลอืใน ดง้!! เด็คจะยงัสามารถทิง้มอื 
1 ใบเพือ่ส ัง่ใชง้าน[เมือ่โจมต]ีของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

84 OP01-102 Jack คาแรกเตอร ์
[เมือ่โจมต]ี ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรา
กลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : คู่แข่งจะตอ้งทิง้การด์
ในมอืของตวัเอง จ านวน 1 ใบ.

เมือ่การด์ใบนีโ้จมต ีเราสามารถเลอืกไม่น า ดง้!! การด์ 
กลบั ดง้!! เด็คไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีน้ันความสามารถ[เมือ่โจมต]ีก็จะ
ไม่ท างาน

85 OP01-105 Bao Huang คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง 
(ไม่ไดดู้กอ่น) จ านวน 2 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู

ขณะทีเ่ราเลอืกการด์ ตอ้งเลอืกจากดา้นหลงัการด์ใช่
หรอืไม่

ใช ่เราจะสุม่เลอืกการด์ในสภาพทีม่องไม่เห็นดา้นหนา้

86 OP01-105 Bao Huang คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง 
(ไม่ไดดู้กอ่น) จ านวน 2 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู

หากอกีฝ่ายมกีารด์บนมอื 2 ใบ อกีฝ่ายสามารถขอ
สลบัต าแหน่งการด์บนมอืกอ่นไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

87 OP01-105 Bao Huang คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] เราจะไดเ้ลอืกการด์บนมอืของคู่แข่ง 
(ไม่ไดดู้กอ่น) จ านวน 2 ใบ, แลว้น าออกมาแสดงใหด้.ู

ขณะทีเ่ราเลอืกการด์ เราสามารถเลอืกแสดงทลีะใบได ้
หรอืไม่

ไม่ได ้ตอ้งเลอืกทัง้สองใบและแสดงพรอ้มๆกนั

88 OP01-108 Hitokiri Kamazo คาแรกเตอร ์

[เมือ่ถูก KO] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ท าการ KO คา
แรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ.

เมือ่คาแรคเตอรนี์ ้KO เราสามารถเลอืกไม่ KO 
คาแรคเตอรข์องฝ่ายตรงขา้มจาก[เมือ่KO]ของมนัได ้
หรอืไม่

สามารถเลอืกได ้

89 OP01-109 Who's.Who คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] ถา้ในสนามของเราม ีดง้!! อยู ่8
 ใบ หรอืมากกวา่, คาแรกเตอรนี์จ้ะมพีาวเวอร ์+1000.

[หากเราม ีดง้!! การด์ บนสนาม 8 ใบ] จะนับรวมดง้!! 
การด์ทีต่ดิอยูก่บัลดีเดอรห์รอืคาแรคเตอรด์ว้ยหรอืไม่

นับดว้ย ดง้!! การด์ บนลดีเดอรเ์อเรยี,คาแรคเตอรเ์อเรยี
,สเตจเอเรยี,คอสตเ์อเรยี จะถูกนับทัง้หมด

90 OP01-112 Page One คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ดง้!! - 1 (สามารถน า 
ดง้!! ในสนามของเรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ :
 ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์,้ จะสามารถโจมตใีสค่าแรก
เตอรข์องคู่แข่ง ทีก่ าลงัแอ็คทฟีอยูไ่ดด้ว้ย.

การด์ใบนีส้ามารถโจมตไีดใ้นเทริน์ทีล่งสนามดว้ย[ใชง้าน
ในเมนเฟส]ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

91 OP01-113 Holedem คาแรกเตอร ์
[เมือ่ถูก KO] น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ
 มาวางเพิม่แบบ เรสต.์

เมือ่คาแรคเตอรนี์ ้KO เราสามารถเลอืกไม่น า ดง้!! 
การด์ ลงสนามจาก [เมือ่KO] ของมนัไดห้รอืไม่

สามารถเลอืกได ้

92 OP01-114 X.Drake คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : คู่แข่งจะตอ้งทิง้
การด์ในมอืของตวัเอง จ านวน 1 ใบ.

หากฝ่ายตรงขา้มไม่มกีารด์บนมอื เราสามารถสง่
คาแรคเตอรนี์ล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนีเ้ราสามารถจา่ยหรอืไม่จา่ย
คอสตข์อง[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นีก็้ได ้แต่ไม่วา่กรณี
ใดก็จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

93 OP01-114 X.Drake คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : คู่แข่งจะตอ้งทิง้
การด์ในมอืของตวัเอง จ านวน 1 ใบ.

ฝ่ายตรงขา้มสามารถเลอืกการด์ทีจ่ะทิง้ดว้ย[เมือ่ลง
สนาม]ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้เจา้ของการด์จะเป็นคนเลอืกการด์ทีท่ิง้

94 OP01-115 Elephant's Marchoo อเีวนต ์

[เมน] ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง ทีม่คีอสต ์2 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และน า ดง้!! จากดง้!! 
เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

หากเราไม่มกีารด์เหลอืใน ดง้!! เด็คจะยงัสามารถสัง่ใช ้
งาน [เมน] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้

95 OP01-116 Artificial Devil Fruit SMILE อเีวนต ์

[เมน] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และ
น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีุณสมบตั ิ< SMILE > จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น า
การด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

หากไม่มกีารด์ทีส่ามารถสง่ลงสนามดว้ย[เมน]ของการด์
ใบนีไ้ดเ้ลยจะเป็นยงัไง

น าการด์ทีเ่ปิดมาทัง้หมดกลบัใตเ้ด็คในล าดบัตามใจชอบ

96 OP01-116 Artificial Devil Fruit SMILE อเีวนต ์

[เมน] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และ
น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีุณสมบตั ิ< SMILE > จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น า
การด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

หากการด์ทีล่งสนามจาก[Trigger]ของการด์ใบนีม้ี
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ความสามารถน้ันจะถูกสัง่
ใชง้านหรอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้

97 OP01-118 Ulti-Mortar อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 2 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : ในแบทเทลินี,้ ลดี
เดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะ
มพีาวเวอร ์+ 2000. จากน้ัน, จัว่การด์ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ 
มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

เราสามารถเลอืกไม่จัว่การด์จาก [เคานเ์ตอร]์ ของการด์
ใบนีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้จะตอ้งท าการจัว่การด์ 1 ใบเทา่น้ัน

98 OP01-119 Thunder Bagua อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+ 4000. 
จากน้ัน, ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 2 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, น า 
ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ 
เรสต.์
[ทรกิเกอร]์ น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ 
มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

หากเราไม่มกีารด์เหลอืใน ดง้!! เด็คจะยงัสามารถสัง่ใช ้
งาน [เคานเ์ตอร]์ ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้


