
Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

1 ST01-001 Monkey.D.Luffy ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] น า ดง้!! ที่

เรสตอ์ยู ่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ไปใส่ใหก้บั ลดี
เดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา จ านวน 1 
ใบ.

เราสามารถยา้ย ดง้!! การด์ ทีส่วมอยูก่บัคา
แรกเตอร ์1 ใบไปใหค้าแรกเตอรอ์กีใบดว้ย
ความสามารถ[ใชง้าน : เมน]ของการด์นีไ้ด ้
หรอืไม่

ไม่ได ้การด์ทีจ่ะน าไปสวมใหค้าแรกเตอรไ์ด ้
น้ันตอ้งเป็น ดง้!! การด์ ทีเ่รสตอ์ยูเ่ทา่น้ัน

2 ST01-001 Monkey.D.Luffy ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] น า ดง้!! ที่

เรสตอ์ยู ่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ไปใส่ใหก้บั ลดี
เดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา จ านวน 1 
ใบ.

ดง้!! การด์ ทีถู่กน าไปตดิใหก้บัคาแรกเตอร ์
ดว้ยความสามารถ[ใชง้าน : เมน]ของการด์นี้

 จะถูกน าไปตดิในสภาพตะแคงหรอืไม่

ไม่ ดง้!! การด์ ทีต่ดิกบัคาแรกเตอรจ์ะไม่ถูก
นับวา่อยูใ่นสภาพใด

3 ST01-002 Usopp คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 2] [เมือ่โจมต]ี ในแบทเทลินี,้ คูแ่ขง่
จะไม่สามารถใชง้าน [บล็อกเกอร]์ ของคา
แรกเตอร ์ทีม่พีาวเวอร ์5000 หรอืสูงกวา่.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากคาแรกเตอรท์ีบ่ล็อกการด์ใบนีถู้กท าใหม้ี
 พาวเวอร ์6000 ขึน้ไปจากผลของ 
เคานเ์ตอร ์การเลอืกเป้าโจมตจีะถูกยอ้นกลบั
ไปใหม่หรอืไม่

ไม่ เพราะความสามารถ [บล็อกเกอร]์ ถูกสัง่
ใชไ้ปแลว้ เป้าโจมตจีะยงัคงเป็นคาแรกเตอร ์
ทีใ่ชค้วามสามารถ [บล็อกเกอร]์ ตวัน้ัน

4 ST01-004 Sanji คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 2] คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [จูโ่จม
ฉับพลนั].
(การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลง
สนามได)้

หากถูกความสามารถใดๆท าใหเ้รสตใ์น
เทริน์ทีล่งสนาม จะยงัสามารถโจมตไีดห้รอืไม่

ไม่ได ้คาแรกเตอรใ์นสภาพเรสตจ์ะไม่
สามารถโจมตไีด ้

5 ST01-005 Jinbe คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา (ยกเวน้คาแรก
เตอรนี์)้ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์
 +1000.

หากเรามกีารด์ใบนีส้องใบ เราสามารถใช ้
ความสามารถของ [Jinbei] ใบแรกเพิม่พลงั
ใหใ้บทีส่อง และใชค้วามสามารถของใบที่

สองเพิม่พลงัให ้[Jinbei] ใบแรกไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้การระบ[ุคาแรกเตอรใ์บอืน่] 
ไม่ไดร้วมไปถงึการตอ้งมคีนละชือ่กนัดว้ย

6 ST01-007 Nami คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] น า ดง้!! ที่

เรสตอ์ยู ่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ไปใส่ใหก้บั ลดี
เดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา จ านวน 1 
ใบ.

เราสามารถใชค้วามสามารถ[ใชง้าน : เมน]
ของการด์ใบนีต้ดิ ดง้!! การด์ ใหต้วัมนัเองได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้

7 ST01-011 Brook คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] น า ดง้!! ทีเ่รสตอ์ยู ่จ านวนไม่
เกนิ 2 ใบ ไปใส่ใหก้บั ลดีเดอร ์หรอื คาแรก
เตอร ์ของเรา จ านวน 1 ใบ.

เราสามารถเลอืกตดิ ดง้!! การด์ เพยีงใบ
เดยีวจากความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีทีม่กีารระบุวา่ ไม่
เกนิ~ใบ เราสามารถเลอืก 0 ใบก็ได ้

8 ST01-011 Brook คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] น า ดง้!! ทีเ่รสตอ์ยู ่จ านวนไม่
เกนิ 2 ใบ ไปใส่ใหก้บั ลดีเดอร ์หรอื คาแรก
เตอร ์ของเรา จ านวน 1 ใบ.

เราสามารถเลอืกตดิ ดง้!! การด์ ใหก้บัคา
แรกเตอรส์องตวัอยา่งละใบดว้ย
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นีไ้ด ้
หรอืไม่

ไม่สามารถท าได ้



9 ST01-012 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์
[จูโ่จมฉับพลนั] (การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีน
เทริน์ทีเ่พิง่ลงสนามได)้

หลงัจากคาแรกเตอรใ์บนีโ้จมตเีสรจ็แลว้ 
เมือ่มคีาแรกเตอรข์องเราใบอืน่โจมต ีฝ่าย
ตรงขา้มสามารถสัง่ใชง้าน[บล็อกเกอร]์ได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้เพราะไม่ไดอ้ยูใ่นแบทเทลิที่

ความสามารถ[เมือ่โจมต]ีของคาแรกเตอรนี์้

ท างานแลว้ ฝ่ายตรงขา้มจงึสามารถสัง่ใชง้าน
[บล็อกเกอร]์ได ้

10
[ดง้!! x 2] [เมือ่โจมต]ี ในแบทเทลินี,้ คูแ่ขง่
จะไม่สามารถใชง้าน [บล็อกเกอร]์.

11 ST01-013 Roronoa Zoro คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] คาแรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+
1000.

ความสามารถ[ดง้!!x1]ของการด์นีจ้ะมผีล 
พาวเวอร+์1000 ในเทริน์อกีฝ่ายดว้ยหรอืไม่

จะมผีล พาวเวอร+์1000 ในเทริน์ของทัง้
สองฝ่าย

12 ST01-015
Gum-Gum Jet 
Pistol

อเีวนต ์

[เมน] ท าการ KO ใส่คาแรกเตอรข์องคูแ่ขง่
 ทีม่พีาวเวอร ์6000 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] 
ของการด์ใบนี.้

เราสามารถเลอืก KO คาแรกเตอรท์ีม่ ีพาว
เวอรต์น้ 6000 แต่ถูกเพิม่ดว้ย
ความสามารถอืน่จนเป็น 7000หรอืมากกวา่
ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้สามารถ KO ไดเ้ฉพาะคา
แรกเตอรท์ีพ่ลงัปัจจบุนัไม่เกนิ 6000 เทา่น้ัน

13 ST01-016 Diable Jambe อเีวนต ์

[เมน] เลอืก ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัหมวกฟาง > ของ
เรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ในเทริน์นี,้ คูแ่ขง่จะ
ไม่สามารถใชง้าน [บล็อกเกอร]์ ในขณะทีล่ดี
เดอร ์หรอื คาแรกเตอรน้ั์น ท าการโจมต.ี
[ทรกิเกอร]์ ท าการ KO ใส่คาแรกเตอรข์อง
คูแ่ขง่ ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่, ทีม่ี
ความสามารถ [บล็อกเกอร]์ จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ.

หลงัจากคาแรกเตอรท์ีเ่ลอืกโจมตเีสรจ็แลว้ 
เมือ่มคีาแรกเตอรข์องเราใบอืน่โจมต ีฝ่าย
ตรงขา้มสามารถสัง่ใชง้าน[บล็อกเกอร]์ได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้เพราะไม่ไดอ้ยูใ่นแบทเทลิที่

ความสามารถของอเีวนตนี์ท้ างานแลว้ ฝ่าย
ตรงขา้มจงึสามารถสัง่ใชง้าน[บล็อกเกอร]์ได ้

14 ST01-016 Diable Jambe อเีวนต ์

[เมน]เลอืกลดีเดอรห์รอืคาแรกเตอรท์ีม่ี
คุณสมบตั<ิกลุม่โจรสลดัหมวกฟาง>ของเรา
 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ในเทริน์นี,้ คูแ่ขง่จะไม่
สามารถใชง้าน[บล็อกเกอร]์ในขณะทีล่ดี
เดอร ์หรอื คาแรกเตอรน้ั์น ท าการโจมต.ี
[ทรกิเกอร]์ ท าการ KO ใส่คาแรกเตอรข์อง
คูแ่ขง่ทีม่คีอสต3์หรอืต ่ากวา่,ทีม่ี
ความสามารถ [บล็อกเกอร]์ จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ.

สามารถใช[้ทรกิเกอร]์ของการด์ใบนี ้KO 
การด์ทีไ่ม่ไดม้คีวามสามารถ [บล็อกเกอร]์ 
ในตวั แต่มกีารระบุค าวา่ [บล็อกเกอร]์ ใน
ชอ่ง Text เชน่ [ST01-012] [Monkey D.
 Luffy] ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้สามารถ KO ไดเ้ฉพาะการด์ทีม่ี
ความสามารถ [บล็อกเกอร]์ ตดิตวั ณ 
ชว่งเวลาทีค่วามสามารถนีท้ างานเทา่น้ัน



15 ST01-017 Thousand Sunny สเตจ

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์สเตจนี ้: ใน
เทริน์นี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< กลุม่โจรสลดัหมวกฟาง > ของ
เรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+
1000.

เราสามารถใชค้วามสามารถ[เรสตส์เตจนี]้ใน
เทริน์ทีม่นัลงสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

16 ST02-001 Eustass"Captain"Kid ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (3) 
(สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยีตาม
จ านวนทีร่ะบุ), สามารถทิง้การด์บนมอืของ
เรา จ านวน 1 ใบ : ท าการ แอ็คทฟี ลดีเดอร ์
นี.้

หากการด์นีไ้ดโ้จมตไีปแลว้ และใช ้
ความสามารถกลบัมาแอคทฟีอกีคร ัง้ จะยงั
สามารถโจมตไีดอ้กีรอบหรอืไม่

สามารถโจมตไีด ้

17 ST02-003 Urouge คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์จ านวน 3 ใบ
 หรอืมากกวา่, คาแรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์
 +2000.

หากระหวา่งแบทเทลิของการด์ใบนี ้จ านวน
คาแรกเตอรข์องเรามกีารเปลีย่นแปลง ค่า
พลงัของการด์ใบนีจ้ะเป็นยงัไง?

ถา้ในชว่งดาเมจสเต็ปน้ัน จ านวนคาแรก
เตอรข์องเรายงัเป็น 3 อยู ่ความสามารถ 
พาวเวอร+์2000 ก็ยงัคงท างาน

18 ST02-003 Urouge คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์จ านวน 3 ใบ หรอืมากกวา่, คา
แรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+2000.

[เรามคีาแรกเตอร ์3 ใบขึน้ไป] น้ันรวมถงึการด์ใบนีเ้อง
ดว้ยหรอืไม่

รวมดว้ย ถา้นับรวมการด์ใบนีแ้ลว้มคีาแรกเตอร ์3 ใบขึน้
ไป ค่าพลงัก็จะเพิม่ขึน้

19 ST02-003 Urouge คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์จ านวน 3 ใบ
 หรอืมากกวา่, คาแรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์
 +2000.

ความสามารถ[ดง้!!x1]ของการด์นีจ้ะมผีล 
พาวเวอร+์2000 ในเทริน์อกีฝ่ายดว้ยหรอืไม่

จะมผีล พาวเวอร+์2000 ในเทริน์ของทัง้
สองฝ่าย

20 ST02-007 Jewelry Bonney คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ใน
คอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบ)ุ, สามารถ 
เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ดูการด์จากขา้งบน
เด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และน าการด์ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ มาแสดงใหด้,ู แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, 
น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้ง
ใตเ้ด็ค.

สามารถน าการด์ไทป์ < ซเูปอรโ์นวา> 
นอกจากสเีขยีวขึน้มอืดว้ยความสามารถนี้่

ไดห้รอืไม่
สามารถท าได ้

21 ST02-007 Jewelry Bonney คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ใน
คอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบ)ุ, สามารถ 
เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ดูการด์จากขา้งบน
เด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และน าการด์ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ มาแสดงใหด้,ู แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, 
น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้ง
ใตเ้ด็ค.

หากเปิดไม่เจอการด์ไทป์ < ซเูปอรโ์นวา> 
เลยจะเกดิอะไรขึน้

น าการด์ทีแ่สดงทัง้หมดเรยีงล าดบัตามชอบ 
และน าไปวางไวใ้ตเ้ด็ค



22 ST02-007 Jewelry Bonney คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ใน
คอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบ)ุ, สามารถ 
เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ดูการด์จากขา้งบน
เด็คของเรา จ านวน 5 ใบ, และน าการด์ทีม่ี
คุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ มาแสดงใหด้,ู แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, 
น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้ทีข่า้ง
ใตเ้ด็ค.

สามารถสัง่ใชง้านความสามารถ [เรสตก์ารด์
ใบนีเ้พือ่ส ัง่ใชง้าน] ในเทริน์ทีก่ารด์ใบนีล้ง
สนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

23 ST02-008 Scratchmen Apoo คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ท าให ้ดง้!! ของคูแ่ขง่
 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ เปลีย่นเป็น เรสต.์

สามารถเลอืกเรสตก์ารด์ทีอ่ยูใ่นสภาพเรสต ์
อยูแ่ลว้ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้ตอ้งเลอืกการด์ทีอ่ยูใ่น
สภาพแอคทฟีบนคอสตเ์อเรยีของอกีฝ่าย
เทา่น้ัน

24 ST02-008 Scratchmen Apoo คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ท าให ้ดง้!! ของคูแ่ขง่
 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ เปลีย่นเป็น เรสต.์

สามารถเลอืกเรสตก์ารด์ทีต่ดิอยูก่บัคาแรก
เตอรอ์กีฝ่ายไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้ตอ้งเลอืกการด์ทีอ่ยูใ่น
สภาพแอคทฟีบนคอสตเ์อเรยีของอกีฝ่าย
เทา่น้ัน

25 ST02-009 Trafalgar Law คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอร ์
ของเราทีก่ าลงัเรสตอ์ยู,่ ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่า
กวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> หรอื <
 กลุม่โจรสลดัฮารท์ > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากการด์ทีเ่ลอืกไดโ้จมตไีปแลว้ และถูก
ความสามารถนีใ้หก้ลบัมาแอคทฟีอกีคร ัง้ 
จะยงัสามารถโจมตไีดอ้กีรอบหรอืไม่

สามารถโจมตไีด ้

26 ST02-010 Basil Hawkins คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] [เทริน์ตวัเอง] 
ถา้คาแรกเตอรนี์ ้แบทเทลิกบั คาแรกเตอร ์
ของคูแ่ขง่, ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

การด์ใบนีท้ีก่ลบัมาแอคทฟีอกีคร ัง้ดว้ย
ความสามารถของมนั จะยงัสามารถโจมตไีด ้
อกีรอบหรอืไม่

สามารถโจมตไีด ้

27 ST02-010 Basil Hawkins คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] [เทริน์ตวัเอง] 
ถา้คาแรกเตอรนี์ ้แบทเทลิกบั คาแรกเตอร ์
ของคูแ่ขง่, ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

เมือ่การด์ใบนีแ้บทเทลิกบัคาแรกเตอรอ์กีฝ่าย
 ความสามารถของมนัจะถูกใชง้านในชว่งใด

ในชว่งจบแบทเทลิ หากเป้าหมายโจมตเีป็น
คาแรกเตอร ์การด์นีก็้จะกลบัมาแอคทฟี

28 ST02-010 Basil Hawkins คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] [เทริน์ตวัเอง] 
ถา้คาแรกเตอรนี์ ้แบทเทลิกบั คาแรกเตอร ์
ของคูแ่ขง่, ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

หากการด์ใบนีโ้จมตใีส่ลดีเดอร ์และอกีฝ่าย
สัง่ใชง้าน [บล็อกเกอร]์ การด์ใบนีจ้ะกลบัมา
แอคทฟีหรอืไม่

กลบัมาแอคทฟี

29 ST02-013 Eustass"Captain"Kid คาแรกเตอร ์
[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ขง่โจมต,ี จะสามารถ
 เรสต ์การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการ
โจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้

เราสามารถเลอืกไม่แอคทฟีการด์ใบนีท้ีม่ ี
ดง้!! การด์ ตดิอยู ่1 ใบขึน้ไปตอนจบเทริน์
ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้หากสามารถท าไดจ้ะตอ้งแอคทฟี
การด์ใบนี้

30
[ดง้!! x 1] [เมือ่จบเทริน์ตวัเอง] ท าการ 
แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

31 ST02-013 Eustass"Captain"Kid คาแรกเตอร ์
[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ขง่โจมต,ี จะสามารถ
 เรสต ์การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการ
โจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้

ความสามารถ[เมือ่จบเทริน์เรา]ของการด์ใบ
นี ้สามารถแอคทฟีการด์ใบนีท้ีอ่ยูใ่นสภาพ
แอคทฟีอยูแ่ลว้ไดห้รอืไม่

ไม่ กรณีทีอ่ยูใ่นสภาพแอคทฟีอยูแ่ลว้จะไม่มี
อะไรเกดิขึน้



32
[ดง้!! x 1] [เมือ่จบเทริน์ตวัเอง] ท าการ 
แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

33 ST02-014 X.Drake คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] ถา้คาแรกเตอรนี์้

ก าลงัเรสตอ์ยู,่ ลดีเดอร ์และ คาแรกเตอร ์ที่

มคีุณสมบตั ิ< กองทพัเรอื > และ < ซเูปอร ์
โนวา> ของเราทัง้หมด, จะมพีาวเวอร ์+
1000

หากเป็นการด์ทีม่ที ัง้ไทป์[ซปุเปอรโ์นวา่]และ
[กลุม่โจรสลดัฮารท์]ในใบเดยีว จะได ้พาว
เวอร+์2000 หรอืไม่

ไม่ ถงึจะมไีทป์ [ซปุเปอรโ์นวา่]หรอื[กลุม่
โจร]หรอืมที ัง้คู ่ก็จะได ้พาวเวอร ์+1000

34 ST02-015 Scalpel อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คา
แรกเตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมี
พาวเวอร ์+2000. จากน้ัน, ท าให ้ดง้!! ของ
เรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ท าให ้ดง้!! ของเรา จ านวนไม่
เกนิ 2 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

เราสามารถเลอืกไม่แอคทฟี ดง้!! การด์ 
ดว้ยความสามารถ [เคานเ์ตอร]์ ของการด์
ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

35 ST02-015 Scalpel อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คา
แรกเตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมี
พาวเวอร ์+2000. จากน้ัน, ท าให ้ดง้!! ของ
เรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ท าให ้ดง้!! ของเรา จ านวนไม่
เกนิ 2 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

หากบนคอสตเ์อเรยีของเราม ีดง้!! การด์ ไม่
เพยีงพอ จะสามารถสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้ในกรณีน้ันสามารถ
เลอืกแอคทฟี 0 หรอื 1 ใบก็ได ้

36 ST02-016 Repel อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คา
แรกเตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมี
พาวเวอร ์+4000. จากน้ัน, ท าให ้ดง้!! ของ
เรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

เราสามารถเลอืกไม่แอคทฟี ดง้!! การด์ 
ดว้ยความสามารถ [เคานเ์ตอร]์ ของการด์
ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

37 ST02-017 Straw Sword อเีวนต ์

[เมน] ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์องคูแ่ขง่ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่า
กวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> จาก
บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

สามารถเลอืกคาแรกเตอรท์ีเ่รสตอ์ยูแ่ลว้ได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีน้ันความสามารถ 
[เมน] ของการด์ใบนีจ้ะไม่ท าใหเ้กดิผลอะไร

38 ST02-017 Straw Sword อเีวนต ์

[เมน] ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์องคูแ่ขง่ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่า
กวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> จาก
บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

เราสามารถใชค้วามสามารถ[ทรกิเกอร]์ของ
การด์นีส้ ัง่ใชง้านอเีวนตท์ีม่ไีทป์ [ซปุเปอรโ์น
วา่] ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้ตอ้งเลอืกคาแรกเตอรห์รอืสเตจการด์
ทีส่ามารถลงสนามไดเ้ทา่น้ัน



39 ST02-017 Straw Sword อเีวนต ์

[เมน] ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์องคูแ่ขง่ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่า
กวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> จาก
บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

หากการด์ทีล่งสนามจาก[ทรกิเกอร]์ของ
การด์ใบนีม้คีวามสามารถ[เมือ่ลงสนาม]
ความสามารถน้ันจะถูกสัง่ใชง้านหรอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้

40 ST03-001 Crocodile ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ดง้!! - 4 
(สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรากลบัดง้!! 
เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : น าคาแรกเตอรข์อง
ใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่ากวา่ จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืเจา้ของ.

สามารถใช[้ใชง้าน : เมน]ของการด์ใบนีน้ า
คาแรกเตอรข์องตวัเองกลบัขึน้มอืไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

41 ST03-003 Crocodile คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ขง่โจมต,ี จะสามารถ
 เรสต ์การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการ
โจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[ดง้!! x 1] [เมือ่บล็อก] น าคาแรกเตอรข์อง
ใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

หากใชค้วามสามารถ [เมือ่บล็อก] ของ
การด์นีส้่งคาแรกเตอรท์ีก่ าลงัโจมตกีลบัใต ้
เด็ค ผลของแบทเทลิน้ันจะเป็นอยา่งไร

ในกรณีทีค่าแรกเตอรท์ีโ่จมตหีายไป การ
แบทเทลิน้ันจะไม่เกดิ และจบแต่เพยีงเทา่น้ัน

42 ST03-003 Crocodile คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ขง่โจมต,ี จะสามารถ
 เรสต ์การด์ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการ
โจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[ดง้!! x 1] [เมือ่บล็อก] น าคาแรกเตอรข์อง
ใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

สามารถใช ้[เมือ่บล็อก] ของการด์นีส้่งคา
แรกเตอรข์องตวัเองกลบัใตเ้ด็คไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

43 ST03-004 Gecko Moria คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่ี
คอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< เจ็ด
เทพโจรสลดั > หรอื < กลุม่โจรสลดัธรลิ
เลอรบ์ารค์ > ทีอ่ยูใ่นแทรชของเรา, 
นอกเหนือจาก [Gecko Moria], จ านวน 1 
ใบ, ขึน้สูบ่นมอื.

เราสามารถเลอืก [Gecko Moria] ใบอืน่ที่

ไม่ใช ่[ST03-004][Gecko Moria] ขึน้มอื
ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้ไม่สามารถน าการด์ทีม่ชี ือ่ [Gecko 
Moria] ทกุใบขึน้มอืดว้ยความสามารถนีไ้ด ้

44 ST03-005 Dracule Mihawk คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี จัว่การด์ 2 ใบ, และ
ทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 2 ใบ.

หากเด็คเราเหลอืการด์ 1 ใบหรอืต ่ากวา่ เรา
จะสามารถสัง่การด์ใบนีท้ีม่ ีดง้!! การด์ ตดิ
อยูโ่จมตไีดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แต่ในกรณีน้ันความสามารถ 
[เมือ่โจมต]ี จะถูกบงัคบัใชง้านและจัว่การด์ 2
 ใบ ท าใหเ้ด็คเหลอื 0 ใบและแพใ้นเกมน้ันไป



45 ST03-007 Sentomaru คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] 
(2) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบุ) : น า [Pacifista] ทีม่ี
คอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ จากเด็คของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม. จากน้ัน, ท า
การชฟัเฟิลเด็ค.

หากในเด็คเราไม่ม ี[Pacifista] อยูเ่ลย จะ
สามารถสัง่ใชง้านความสามารถของการด์นี้

ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีน้ันหลงัจากดูเด็ค
เสรจ็แลว้ ก็ใหส้บัเด็คโดยไม่มอีะไรลงมาใน
สนาม

46 ST03-009
Donquixote 
Doflamingo

คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม
 ทีม่คีอสต ์7 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ
, กลบัขึน้มอืเจา้ของ.

สามารถใช[้เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนีน้ า
คาแรกเตอรข์องตวัเองกลบัขึน้มอืไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

47 ST03-010 Bartholomew Kuma คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของ
เรา จ านวน 3 ใบ, และน ามาเรยีงในล าดบัใด
ก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์เหล่าน้ัน ไปวางที่

ขา้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หลงัจากดูการด์ 3 ใบ เราสามารถเลอืก 1 
ใบไวบ้นเด็ค อกี 2 ใบไวใ้ตเ้ด็คไดห้รอืไม่

ไม่ได ้หลงัจากเรยีงการด์ 3 ใบแลว้จะตอ้ง
เลอืกเอาไปไวบ้นหรอืใตเ้ด็คทัง้ 3 ใบเทา่น้ัน

48 ST03-010 Bartholomew Kuma คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของ
เรา จ านวน 3 ใบ, และน ามาเรยีงในล าดบัใด
ก็ได,้ แลว้จงึค่อยน าการด์เหล่าน้ัน ไปวางที่

ขา้งบน หรอืขา้งใตเ้ด็ค.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากเด็คเรามกีารด์เหลอื 2 ใบ 
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนี้

จะกลายเป็นเชน่ใด

จะไดดู้การด์ในเด็คทัง้หมด 2 ใบ ในกรณีนี้

ระหวา่งทีดู่การด์อยูจ่ะไม่นับวา่เด็คเหลอื 0 ใบ

49 ST03-014 Marshall.D.Teach คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม
 ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ
, กลบัขึน้มอืเจา้ของ.

สามารถใช[้เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนีน้ า
ตวัมนัเอง หรอืคาแรกเตอรข์องตวัเองกลบั
ขึน้มอืไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

50 ST03-015 Sables อเีวนต ์

[เมน] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่ี
คอสต ์7 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, 
กลบัขึน้มอืเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] 
ของการด์ใบนี.้

สามารถใชก้ารด์ใบนีน้ าคาแรกเตอรข์อง
ตวัเองกลบัขึน้มอืไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

51 ST03-016 Thrust Pad Cannon อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม 
ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ,
 กลบัขึน้มอืเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ 
[เคานเ์ตอร]์ ของการด์ใบนี.้

หากเราใช[้เคานเ์ตอร]์ของการด์ใบนีน้ าคา
แรกเตอรท์ีก่ าลงัโจมตหีรอืทีเ่ป็นเป้าโจมตี
กลบัขึน้มอื ผลของแบทเทลิน้ันจะเป็นอยา่งไร

ในกรณีทีค่าแรกเตอรท์ีโ่จมตหีรอืทีถู่กโจมตี
หายไป การแบทเทลิน้ันจะไม่มอีะไรเกดิขึน้ 
และจบแต่เพยีงเทา่น้ัน



52 ST03-016 Thrust Pad Cannon อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม 
ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ,
 กลบัขึน้มอืเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ 
[เคานเ์ตอร]์ ของการด์ใบนี.้

สามารถใช[้เคานเ์ตอร]์ของการด์ใบนีน้ าคา
แรกเตอรข์องตวัเองกลบัขึน้มอืไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

53 ST03-016 Thrust Pad Cannon อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม 
ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ,
 กลบัขึน้มอืเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ 
[เคานเ์ตอร]์ ของการด์ใบนี.้

ในกรณีทีน่ าคาแรกเตอรข์องตวัเองกลบัขึน้
มอื เราสามารถใชง้าน[เคานเ์ตอร]์ของใบที่

น ากลบัขึน้มอืไปไดห้รอืไม่
สามารถท าได ้

54 ST03-017 Love-Love Mellow อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คา
แรกเตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะม ี
พาวเวอร ์+ 4000. จากน้ัน, ถา้เรามกีารด์
บนมอื จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, จัว่การด์
 1 ใบ.

หากเรามกีารด์บนมอืทัง้หมดรวมถงึการด์ใบ
นีเ้ป็น 4 ใบ จะไดจ้ ัว่ดว้ยความสามารถนี้

หรอืไม่

จะไดจ้ ัว่ เมือ่ส ัง่ใชง้านอเีวนตก์ารด์ การด์ใบ
น้ันจะถูกส่งลงแทรชและไม่นับวา่เป็นการด์
บนมอื

55 ST04-001 Kaido ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ดง้!! - 7 
(สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรากลบั ดง้!!
 เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : น า ไลฟ์ ของคูแ่ขง่
 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางทีแ่ทรช.

หากใชค้วามสามารถนีต้อนอกีฝ่ายไม่มไีลฟ์
เหลอืเลย จะชนะในเกมน้ันเลยหรอืไม่

ไม่ ยงัสามารถสัง่ใชง้านได ้แต่หากอกีฝ่ายไม่
มไีลฟ์เหลอืแลว้ ก็จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

56 ST04-002 Ulti คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! 
ในสนามของเรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวน
ทีร่ะบุ) : น า [Page One] ทีม่คีอสต ์4 หรอื
ต ่ากวา่ จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ, ลงสนาม.

หากไม่มกีารด์ทีส่ามารถส่งลงสนามไดจ้าก
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของการด์ใบนี ้
จะยงัสามารถส่งการด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

57 ST04-003 Kaido คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 5 (สามารถน า ดง้!! 
ในสนามของเรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวน
ทีร่ะบุ) : ท าการ KO ใส่คาแรกเตอรข์อง
คูแ่ขง่ ทีม่คีอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ
 1 ใบ. จากน้ัน, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะ
ไดร้บั [จูโ่จมฉับพลนั].
(การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลง
สนามได)้

หากไม่มกีารด์ทีส่ามารถ KO ได ้จะสามารถ
สัง่ใชง้านความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีทีม่กีารระบุวา่ ไม่
เกนิ~ใบ เราสามารถเลอืก 0 ใบก็ได ้

58 ST04-008 Jack คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] สามารถทิง้การด์บนมอืของ
เรา จ านวน 1 ใบ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

หากไม่มกีารเหลอืใน ดง้!! เด็ค ของเราเลย 
จะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แต่หลงัจากทิง้การด์บนมอื 1 
ใบแลว้ก็จะไม่มอีะไรเกดิขึน้



59 ST04-008 Jack คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] สามารถทิง้การด์บนมอืของ
เรา จ านวน 1 ใบ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

หากไม่มกีารด์บนมอืเลย จะสามารถส่งการด์
ใบนีจ้ากมอืลงสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แต่จะไม่สามารถสัง่ใชง้าน
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของการด์ใบนี้

ได ้

60 ST04-010 Who's.Who คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! 
ในสนามของเรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวน
ทีร่ะบุ) : ท าการ KO ใส่คาแรกเตอรข์อง
คูแ่ขง่ ทีม่ ีคอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากเราไม่ม ีดง้!! การด์ ใหน้ ากลบัเด็ค
แมแ้ต่ใบเดยีว เราจะสามารถใช ้
ความสามารถลงสนามของ [ทรกิเกอร]์ 
ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถลงสนามได ้แต่เน่ืองจากไม่ม ีดง้!! 
การด์ เพยีงพอ จงึไม่สามารถสัง่ใชง้าน
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของการด์ใบนี้

ได ้

61 ST04-014
Lead Performer 
"Disaster"

อเีวนต ์

[เมน] จัว่การด์ 1 ใบ. จากน้ัน, น า ดง้!! 
จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวาง
เพิม่แบบ แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] 
ของการด์ใบนี.้

เราสามารถเลอืกใชเ้ฉพาะความสามารถส่วน
 [น า ดง้!! การด์ 1 ใบจาก ดง้!! เด็ค ลง
สนามในสภาพแอคทฟี] ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้หากสามารถท าได ้จะตอ้งจัว่การด์ 1 
ใบดว้ย

62 ST04-014
Lead Performer 
"Disaster"

อเีวนต ์

[เมน] จัว่การด์ 1 ใบ. จากน้ัน, น า ดง้!! 
จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวาง
เพิม่แบบ แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] 
ของการด์ใบนี.้

หากไม่มกีารเหลอืใน ดง้!! เด็ค ของเราเลย 
จะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

63 ST04-015 Brachio Bomber อเีวนต ์

[เมน] ท าการ KO ใส่คาแรกเตอรข์องคูแ่ขง่
 ทีม่คีอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ. จากน้ัน, น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

หากไม่มกีารเหลอืใน ดง้!! เด็ค ของเราเลย 
จะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

64 ST04-016 Blast Breath อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ใน
สนามของเรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนที่

ระบ)ุ : ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรก
เตอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาว
เวอร ์+4000.

เราสามารถสัง่ใชง้านการด์นีโ้ดยไม่จา่ย 
ดง้!!-1 ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แต่จะไม่มอีะไรเกดิขึน้

65 ST04-017 Onigashima Island สเตจ

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์สเตจนี ้: ถา้
เราม ีลดีเดอร ์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจร
สลดัรอ้ยอสูร > อยูด่ว้ย, น า ดง้!! จากดง้!! 
เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ 
เรสต.์

หากลดีเดอรข์องเราไม่มไีทป์[กลุม่โจรสลดั
รอ้ยอสูร] จะสามารถสัง่ใชง้าน
ความสามารถนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แต่จะไม่มอีะไรเกดิขึน้



66 ST04-017 Onigashima Island สเตจ

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์สเตจนี ้: ถา้
เราม ีลดีเดอร ์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่โจร
สลดัรอ้ยอสูร > อยูด่ว้ย, น า ดง้!! จากดง้!! 
เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาวางเพิม่แบบ 
เรสต.์

หากไม่มกีารด์เหลอืใน ดง้!! เด็ค ของเราเลย
 จะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถนีไ้ด ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้

67 ST02-009 Trafalgar Law คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอร ์
ของเราทีก่ าลงัเรสตอ์ยู,่ ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่า
กวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< ซเูปอรโ์นวา> หรอื <
 กลุม่โจรสลดัฮารท์ > จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

เราสามารถใช ้[เมือ่ลงสนาม] ของการด์นี้

แอคทฟีลดีเดอรไ์ดห้รอืไม่
ไม่สามารถท าได ้เพราะมกีารระบุวา่ [คาแรก
เตอร]์ ไวช้ดัเจน


