
Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

1 P-001 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 2] คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [จูโ่จมฉับพลนั].
(การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลงสนามได)้

หากหลงัจากการด์ใบนีท้ีส่ ั่งโจมตใีนเทริน์ทีล่งสนาม ถูกท าใหก้ลายเป็นสภาพที่

ไม่ม ีดง้!! สวมอยู่เลย การโจมตน้ัีนจะถูกท าใหไ้รผ้ลหรอืไม่
ไม่ แบทเทลิน้ันจะยงัคงด าเนินต่อไป

2 P-002
I Smell Adventure 
Ahead!

อเีวนต ์
[เมน] น าการด์บนมอืของเราทัง้หมดกลบัเขา้เด็ค, แลว้สบัเด็ค. จากน้ัน, จัว่การด์ 
เท่ากบัจ านวนการด์ทีเ่ราน ากลบัเขา้เด็คไปขา้งตน้.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

หากเราไม่มกีารด์ใบอืน่บนมอืนอกจากการด์ใบนีข้ณะสั่งใชง้าน จะสามารถจัว่
การด์ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้เน่ืองจากมกีารด์ 0 ใบถูกน ากลบัเด็ค การด์ทีจ่ะไดจ้ ัว่จงึเป็น 0 ใบ

3 P-004 Crocodile คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [บล็อกเกอร]์.
(ขณะทีคู่่แข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตี
มาทีก่ารด์ใบนี)้

หลงัจากบลอ๊กไปแลว้ หากการด์ใบนีถู้กท าใหก้ลายเป็นสภาพทีไ่ม่ม ีดง้!! สวมอยู่
เลย การเลอืกเป้าโจมตจีะถูกยอ้นกลบัไปใหม่หรอืไม่

ไม่ถูกยอ้นกลบั

4 P-005 Kaido คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] ดง้!! - 2 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรากลบัดง้!! เด็ค ตาม
จ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [แบนนิช] จนจบเทริน์.
(ถา้การด์ใบนีท้ าดาเมจได,้ การด์ใบน้ันจะถูกน าไปวางทีแ่ทรช, และทรกิเกอรจ์ะไม่
ท างาน)

เราสามารถสั่งใชง้านความสามารถนีห้ลายคร ัง้ไดห้รอืไม่
สามารถท าได ้ในกรณีน้ันการด์ใบนีจ้ะไดค้วามสามารถ[แบนนิช] หลายอนั แต่ก็
ไม่เกดิอะไรขึน้

5 P-007 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] คาแรกเตอรนี์,้ จะไม่ถูก KO จากการแบทเทลิกบั ลดีเดอร ์หรอื คา
แรกเตอรท์ีม่คีุณลกัษณะ (ต)ี.

คาแรกเตอรนี์ส้ามารถ ถูกKO จากการต่อสูก้บัคาแรกเตอรท์ีไ่ม่มคีุณลกัษณะ (ต)ี
 ไดห้รอืไม่

ใช ่คาแรกเตอรนี์จ้ะถูกKO
ความสามารถนีจ้ะป้องกนัคาแรกเตอรนี์จ้ากการถูกKO จากลดีเดอรท์ีม่ี
คุณลกัษณะ (ต)ี หรอื คาแรกเตอรท์ีม่คีุณลกัษณะ (ต)ี เท่าน้ัน

6 P-008 Yamato คาแรกเตอร ์
[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์อง
คู่แข่ง ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากคู่ต่อสูไ้ม่มคีาแรกเตอรท์ีม่คีอสต2์ หรอืต ่ากวา่ เราจะสามารถใช ้
ความสามารถ [ใชง้าน : เมน] เพือ่เรสตค์าแรกเตอรนี์ไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

7 P-009 Trafalgar Law คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ถา้คู่แข่งมกีารด์อยู่บนมอืของเขา จ านวน 6 ใบ หรอืมากกวา่, น า 
ไลฟ์ ใบบนสดุของคู่แข่ง  1 ใบ ขึน้สู่บนมอืของเขา.

เราจะสามารถใชค้วามสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ในการชนะเกมหากอกีฝ่ายไม่เหลอื
ไลฟ์ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

8 P-009 Trafalgar Law คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ถา้คู่แข่งมกีารด์อยู่บนมอืของเขา จ านวน 6 ใบ หรอืมากกวา่, น า 
ไลฟ์ ใบบนสดุของคู่แข่ง  1 ใบ ขึน้สู่บนมอืของเขา.

หากคู่ต่อสูม้กีารด์บนมอื 6 ใบหรอืมากกวา่ เราจะเลอืกทีไ่ม่ส ั่งใชง้าน
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถเลอืกได ้ตอ้งสั่งใชง้าน

9 P-011 Uta ลดีเดอร ์
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยีตาม
จ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์ทีแ่ต่เดมิไม่มคีวามสามารถ ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+2000.

คาแรกเตอรท์ีไ่ม่มขีอ้ความเขยีนในเท็กซก์ารด์ แต่มคีวามสามารถ [ทรกิเกอร]์ 
จะถูกนับเป็น "คาแรกเตอรท์ีแ่ต่เดมิไม่มคีวามสามารถ" หรอืไม่

ไม่ คาแรกเตอรน้ั์นจะไม่ถูกนับ

10 P-011 Uta ลดีเดอร ์
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยีตาม
จ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์ทีแ่ต่เดมิไม่มคีวามสามารถ ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+2000.

คาแรกเตอรท์ีไ่ม่มขีอ้ความเขยีนในเท็กซก์ารด์ แต่ม ี"เคานเ์ตอร ์+1000" จะถูก
นับเป็น "คาแรกเตอรท์ีแ่ต่เดมิไม่มคีวามสามารถ" หรอืไม่

ใช ่คาแรกเตอรน้ั์นจะถูกนับ

11 P-011 Uta ลดีเดอร ์
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยีตาม
จ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์ทีแ่ต่เดมิไม่มคีวามสามารถ ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+2000.

หากเราใชค้วามสามารถของการด์ใบอืน่มอบ "พาวเวอร+์1000" ใหก้บัคาแรก
เตอรท์ีไ่ม่มเีท็กซก์ารด์  คาแรกเตอรนี์จ้ะถูกนับเป็น "คาแรกเตอรท์ีแ่ต่เดมิไม่มี
ความสามารถ" หรอืไม่

ใช ่คาแรกเตอรน้ั์นจะถูกนับ

12 P-013 Gordon คาแรกเตอร ์
[ใชง้าน : เมน] สามารถน าคาแรกเตอรนี์ไ้ปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ : ใน
เทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคู่แข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.

เราสามารถใช ้[ใชง้าน : เมน] เพือ่น าคาแรกเตอรนี์ก้ลบัใตเ้ด็คเรา โดยไม่ท าให ้
คาแรกเตอรค์ู่ต่อสูม้ ีพาวเวอร-์3000 ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

13 P-027 General Franky คาแรกเตอร ์

การด์ใบนีจ้ะนับวา่มชี ือ่การด์เป็น [Franky] 
ดว้ย.
 
[ในเทริน์ของคู่แข่ง] คาแรกเตอรท์ีอ่ยู่บนสนามของเราทัง้หมด ทีม่พีาวเวอรต์ัง้ตน้
 3000 หรอืต ่ากวา่, จะมพีาวเวอร ์+1000.

พาวเวอรต์ัง้ตน้ คอือะไร พาวเวอรต์ัง้ตน้ คอืค่าพลงัพาวเวอรท์ีเ่ขยีนอยู่บนตวัการด์

14 P-027 General Franky คาแรกเตอร ์

การด์ใบนีจ้ะนับวา่มชี ือ่การด์เป็น [Franky] 
ดว้ย.
 
[ในเทริน์ของคู่แข่ง] คาแรกเตอรท์ีอ่ยู่บนสนามของเราทัง้หมด ทีม่พีาวเวอรต์ัง้ตน้
 3000 หรอืต ่ากวา่, จะมพีาวเวอร ์+1000.

หากมกีารด์นีบ้นสนาม 2 ใบ  คาแรกเตอรข์องเราทีม่พีาวเวอรต์ัง้ตน้ 3000 หรอื
ต ่ากวา่ จะได่รบัพาวเวอร ์+2000 หรอืไม่

ใช ่จะไดร้บัพาวเวอร+์2000

15 P-030 Jinbe คาแรกเตอร ์
[เมือ่ถูก KO] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

สามารถใชค้วามสามารถ[เมือ่ถูก KO]ของการด์นี ้เพือ่น าคาแรกเตอรข์องฝ่ังเรา
เองไปวางขา้งใตเ้ด็คไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

16 P-032 Sengoku คาแรกเตอร ์ [ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคู่แข่งทัง้หมด จะมคีอสต ์-2.
ความสามารถ[เทริน์ตวัเอง]ของการด์นี ้จะสง่ผลต่อคาแรกเตอรก์ารด์ของคู่แข่งที่

อยู่ในแทรชหรอือยู่บนมอืดว้ยหรอืไม่
ไม่ หากมกีารระบุเฉพาะค าวา่ [คาแรกเตอร]์ อยู่ในเท็กซก์ารด์ จะหมายถงึคาแรก
เตอรท์ีอ่ยู่บนสนามเท่าน้ัน

17 P-032 Sengoku คาแรกเตอร ์ [ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคู่แข่งทัง้หมด จะมคีอสต ์-2.

หากคาแรกเตอรข์องอกีฝ่ายทีม่คีอสต ์3 ถูกท าใหเ้หลอืคอสต ์1 ดว้ย
ความสามารถ[เทริน์ตวัเอง]ของการด์นี ้จากน้ันถูกความสามารถของ 
[OP02-106 Tsuru] ท าใหค้อสต ์-2 จนกลายเป็น 
0
 
หากคาแรกเตอรใ์บนีถู้กน าออกจากสนามหรอืถูกน าดง้!!การด์ออก คาแรกเตอร ์
ตวัน้ันของอกีฝ่ายจะมคีอสตเ์ป็นเท่าไหร่

คอสตใ์บน้ันจะกลายเป็น 1

18 P-033 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์
[ใชง้าน : เมน] สามารถน า คาแรกเตอรนี์ ้ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ : จัว่
การด์ 1 ใบ.

หากสั่งใชค้วามสามารถ [ใชง้าน : เมน] ของการด์นีเ้มือ่เรามกีารด์เพยีง 1 ใบใน
เด็ค  เราจะแพเ้กมเน่ืองจากเด็คกลายเป็น 0 ใบหรอืไม่

ไม่ เด็คเราจะไม่กลายเป็น 0 และไม่แพเ้กม
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19 P-036 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์
[เมือ่โจมต]ี สามารถน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา หรอื ใบลา่งสดุของเรา จ านวน 1 
ใบ เพิม่ขึน้บนสู่มอื : ในเทริน์นี,้ ทัง้คาแรกเตอรนี์ ้และ ลดีเดอรข์องเรา จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000.

เราสามารถใช ้"ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์ ้และ ลดีเดอรข์องเรา จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000." เพือ่มอบพาวเวอร+์1000 ใหก้บัทัง้คาแรกเตอรนี์ ้
และมอบพาวเวอร+์1000 ใหก้บัลดีเดอรข์องเราดว้ย ไดห้รอืไม่

ใช ่สามารถท าได ้

20 P-036 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์
[เมือ่โจมต]ี สามารถน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา หรอื ใบลา่งสดุของเรา จ านวน 1 
ใบ เพิม่ขึน้บนสู่มอื : ในเทริน์นี,้ ทัง้คาแรกเตอรนี์ ้และ ลดีเดอรข์องเรา จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000.

เราสามารถจา่ยค่าคอสตส์ั่งใชง้านความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของการด์นี ้("
สามารถน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา หรอื ใบลา่งสดุของเรา จ านวน 1 ใบ เพิม่ขึน้
บนสู่มอื :") จากน้ันเลอืกทีจ่ะไม่ใหค้าแรกเตอรนี์ไ้ดร้บัพลงั+1000 ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้ ตอ้งเลอืกใหค้าแรกเตอรนี์พ้าวเวอร+์1000


