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Comprehensive Rules
1. รปูแบบของเกม

1-1. จํานวนผูเ้ลน่
1-1-1. เกมนี�เป็นเกมสําหรับใหผู้เ้ลน่สองคนทําการแขง่กนั จํานวนผูเ้ลน่

ที�มากหรอืนอ้ยกวา่จํานวนนั�น ปัจจบุนัยงัไมม่กีฎรองรับอยา่งเป็น
ทางการ

1-2. การแพ-้ชนะของเกม
1-2-1. หากมผีูเ้ลน่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งพา่ยแพ ้ เกมจะจบลงทนัท.ี เมื�อมผีูเ้ลน่

พา่ยแพ ้ฝ่ายที�ไมไ่ดแ้พจ้ะเป็นผูช้นะในเกมนั�น
1-2-1-1. เงื�อนไขในการพา่ยแพม้อียู ่2 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี� :
1-2-1-1-1. ลดีเดอรข์องคณุไดรั้บแดเมจขณะที�ไลฟ์เป็น 0 ใบ
1-2-1-1-2. เด็คของคณุ ม ี0 ใบ

1-2-2. หากมผีูเ้ลน่คนใดไดเ้ตมิเต็มเงื�อนไขการพา่ยแพ ้ ผูเ้ลน่คนนั�นจะแพ ้
เกมเมื�อเขา้สูช่ว่งการบงัคบัใชก้ฎครั �งถดัไป(ด ู9. การบงัคบัใชก้ฎ)

1-2-2-1. ในระหวา่งเกม หากลดีเดอรข์องผูเ้ลน่นั�นไดรั้บแดเมจขณะที�
ตนเองมไีลฟ์เหลอื 0 ใบ ผูเ้ลน่นั�นจะถกูนับวา่เตมิเต็มเงื�อนไขการ
พา่ยแพ ้

1-2-2-2.ในระหวา่งเกม หากเด็คของผูเ้ลน่คนใดเหลอื 0 ใบ ผูเ้ลน่
นั�นจะถกูนับวา่เตมิเต็มเงื�อนไขการพา่ยแพ.้

1-2-3. หากผูเ้ลน่ทั �งสองฝ่ายเตมิเต็มเงื�อนไขการพา่ยแพพ้รอ้มกนั เกมนั�น
จะจบลงที�การเสมอ

1-2-4. ผูเ้ลน่สามารถขอยอมแพไ้ดต้ลอดเวลา ผูเ้ลน่ที�ประกาศขอยอมแพ ้
จะถกูนับวา่พา่ยแพใ้นเกมนั�นๆ และเกมจะจบลงแตเ่พยีงเทา่นั�น

1-2-5. การยอมแพจ้ะไมรั่บผลของการด์ใดๆ ไมม่คีวามสามารถใดๆบงัคบั
ใหผู้เ้ลน่ยอมแพไ้ด ้ และการยอมแพจ้ะไมถ่กูรับรองวา่เป็นผลจาก
ความสามารถของการด์

1-2-6. กรณีที�ความสามารถใดสง่ผลใหผู้เ้ลน่คนใดชนะหรอืพา่ยแพ ้ ในกรณี
นั�นใหผู้เ้ลน่ที�ถกูบงัคบัใชนั้�น จะชนะหรอืพา่ยแพใ้นเกมนั�น และเกม
จะจบลง

1-3. หลกัการโดยทั�วไปของเกม
1-3-1. หากเทกซใ์ดๆที�ระบบุนตวัการด์มกีารระบขุอ้ความขดักบักฎพื�นฐาน

ของเกม ใหย้ดึเทกซข์องการด์เป็นหลกั
1-3-2. หากผูเ้ลน่จะกระทําการใดๆที�ไมส่ามารถทําได ้ การกระทํานั�นจะไม่

เกดิขึ�น และหากมคีวามสามารถที�บงัคบัใหผู้เ้ลน่ตอ้งกระทําการกระ
ทําที�ไมส่ามารถทําได ้ กใ็หทํ้าเฉพาะสว่นที�สามารถทําไดใ้หม้าก
ที�สดุเทา่ที�จะทําได ้

1-3-2-1.หากมกีารกระทําที�จะเปลี�ยนแปลงสภาพสิ�งใดๆ ที�ปัจจบุนั
สิ�งนั�นเป็นสภาพนั�นอยูแ่ลว้ การเปลี�ยนสภาพจะไมเ่กดิขึ�น
อกีครั �ง และการกระทํานั�นจะไมเ่กดิขึ�น

1-3-2-2.หากมกีารกระทําใดๆ ที�มจํีานวนครั�งในการกระทําเป็น 0
หรอืตดิลบ การกระทํานั�นจะไมเ่กดิขึ�น และการมจํีานวนครั�ง
ตดิลบกจ็ะไมทํ่าใหเ้กดิผลในทางตรงกนัขา้มเชน่กนั

1-3-3. หากมคีวามสามารถใดๆ สง่ผลใหผู้เ้ลน่ตอ้งกระทําการอยา่งหนึ�ง ใน
ขณะเดยีวกนันั�นกม็อีกีความสามารถหนึ�งที�หา้มผูเ้ลน่กระทําการนั�นๆ
สง่ผลอยูพ่รอ้มกนั ใหถ้อืวา่ผูเ้ลน่ไมส่ามารถกระทําการนั�นๆไดเ้ป็น
หลกั

1-3-4. หากมคีวามสามารถใดๆที�สง่ผลใหผู้เ้ลน่ตอ้งทําการเลอืก ใหผู้เ้ลน่
เจา้ของเทริน์ทําการเลอืกกอ่น และตามดว้ยผูเ้ลน่ที�ไมใ่ชเ่จา้ของ
เทริน์เลอืกทหีลงั

1-3-5. หากผูเ้ลน่ตอ้งเลอืกจํานวนตวัเลขจากความสามารถการด์หรอืกฎใด
จะตอ้งเลอืกตวัเลขตั �งแต่ 0 ขึ�นไป ไมส่ามารถเลอืกตวัเลขทศนยิมที�

ไมถ่งึจํานวนเต็ม 1 หรอืตวัเลขตดิลบได ้
1-3-5-1.ในกรณีที�การด์หรอืกฎระบจํุานวน [ไมเ่กนิ~ใบ] และไมไ่ด ้

ระบจํุานวนขั �นตํ�าไว ้ผูเ้ลน่สามารถเลอืก 0 ได ้
1-3-6. ในกรณีที�มคีวามสามารถใดๆมผีลเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบนตวั

การด์และไมไ่ดม้กีารระบตุวัเลขจําเพาะ และตวักฎไมไ่ดม้กีารระบขุอ้
จํากดัไว ้ ผูเ้ลน่ไมส่ามารถเลอืกตวัเลขทศนยิมที�ไมถ่งึจํานวนเต็ม 1
หรอืตวัเลขตดิลบได ้ และในกรณีนอกเหนอืจากคา่พาวเวอร์ หาก
ตวัเลขนั�นเหลอืตํ�ากวา่ 0 ใหนั้บวา่เป็น 0

1-3-7. คา่พาวเวอรส์ามารถตดิลบได ้
1-3-7-1.ถงึแมก้ารด์จะมคีา่พาวเวอรต์ดิลบ หากไมม่กีารระบใุดๆไว ้

เป็นกรณีพเิศษ การด์ใบนั�นกจ็ะไมถ่กูสง่ลงแทรช
1-3-8. หากไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ การด์จะออกผลความสามารถตาม

ลําดบัที�เขยีนไวบ้นตวัการด์
1-3-9. หากมคีวามสามารถใดๆสง่ผลใหผู้เ้ลน่ตอ้งกระทําการเรสตแ์ละแอ็ค

ทฟีเกดิขึ�นพรอ้มกนั ใหเ้ริ�มกระทําที�การเรสตก์อ่นเสมอ
1-3-10. คอสตแ์ละคา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้าน

1-3-10-1. คอสต์ คอืคา่ใชจ้า่ยที�จําเป็นในการเลน่การด์
ซึ�งจํานวนที�ตอ้งจา่ยจะถกูระบอุยูท่ี�มมุซา้ยบนของการด์ (ดู
6-5-3-1.)

1-3-10-2. คา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้าน คอืคา่ใชจ้า่ยที�จําเป็น
ในการสั�งใชง้านความสามารถตา่งๆของการด์ (ดู 8-3.)

2. รายละเอยีดของการด์
2-1. ชื�อการด์

2-1-1. ชื�อของการด์ที�ถกูระบจํุาเพาะไว ้
2-1-2. ในชอ่งเทกซ์ อาจมกีารแสดงชื�อในกรอบ “” โดยที�ไมไ่ดม้กีารระบุ

ใดๆไวเ้ป็นพเิศษ กรณีนั�นคอืการระบถุงึการด์ที�มชี ื�อนั�นๆทกุใบ
2-1-2-1.ในชอ่งเทกซ์ อาจมกีารแสดงชื�อบางสว่นในกรอบ 『』. ด

ยที�ไมไ่ดม้กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ กรณีนั�นคอืการระบถุงึ
การด์ที�มคํีานั�นๆอยูใ่นชื�อทกุใบ.

2-1-3. การด์บางใบจะมกีารระบบุนเทกซว์า่ใหนั้บตวัมนัเป็นอกีชื�อ ในกรณีนี�
กใ็หนั้บวา่การด์ใบนั�นเป็นชื�อนั�นๆ และจะสง่ผลรวมไปถงึการจัดเด็ค
รวมไปถงึเมื�อมนัอยูใ่นที�ๆ ไมถ่กูแสดงดว้ย

2-2. ประเภทของการด์
2-2-1. รายละเอยีดที�บง่บอกประเภทของการด์
2-2-2. ประเภทของการด์มทีั �งหมด 5 ประเภท : [ลดีเดอรก์ารด์], [คาแรก

เตอรก์ารด์], [อเีวนตก์ารด์], [สเตจการด์], และ [ดง้!! การด์]
2-2-3. [ลดีเดอรก์ารด์] เป็นการด์ที�จะวางอยูบ่นลดีเดอรแ์อเรยี

2-2-3-1.กรณีที�บนเทกซร์ะบคํุาวา่ [ลดีเดอร]์ หรอื [ลดีเดอรก์ารด์]
จะหมายถงึ การด์ประเภท[ลดีเดอรก์ารด์]บนลดีเดอรแ์อเรยี

2-2-4. [คาแรกเตอรก์ารด์] เป็นการด์ที�จะวางอยูบ่นคาแรกเตอรแ์อเรยี
2-2-4-1.กรณีที�บนเทกซร์ะบคํุาวา่ [คาแรกเตอร]์ จะหมายถงึ

การด์ประเภท [คาแรกเตอรก์ารด์] บนคาแรกเตอรแ์อเรยี
2-2-4-2.กรณีที�บนเทกซร์ะบคํุาวา่ [คาแรกเตอรก์ารด์] จะหมายถงึ

การด์ประเภท [คาแรกเตอรก์ารด์] ที�อยูบ่นตําแหน่งอื�นๆ
นอกเหนอืจากคาแรกเตอรแ์อเรยี

2-2-5. การด์ประเภท [อเีวนตก์ารด์] เป็นการด์ประเภทที�สง่จากมอืลง
แทรชโดยตรงเพื�อใชง้านความสามารถ

2-2-5-1.กรณีที�บนเทกซร์ะบคํุาวา่ [อเีวนต]์ หรอื [อเีวนตก์ารด์] จะ
หมายถงึการด์ประเภท [อเีวนตก์ารด์]

2-2-6. [สเตจการด์] เป็นการด์ที�จะวางอยูบ่นสเตจแอเรยี
2-2-6-1.กรณีที�บนเทกซร์ะบคํุาวา่ [สเตจ] จะหมายถงึการด์ประเภท

[สเตจการด์] ที�อยูบ่นสเตจแอเรยี
2-2-6-2.กรณีที�บนเทกซร์ะบคํุาวา่ [สเตจการด์] จะหมายถงึ

การด์ประเภท [สเตจการด์] ที�อยูบ่นตําแหน่งๆอื�นๆนอกจาก
สเตจ

2-3. ธมีสี
2-3-1. ตวับง่ชี�ธมีสขีองการด์ บางครั �งเทกซก์ารด์จะมรีะบถุงึธมีสขีองการด์
2-3-2. การด์ทกุใบจะมธีมีสี ซึ�งจะถกูระบดุว้ยรปูหกเหลี�ยมตรงมมุซา้ยลา่ง

ของการด์
2-3-3. ธมีสมีทีั �งหมด 6 ส ีคอื [แดง], [เขยีว], [ฟ้า], [มว่ง], [ดํา], [เหลอืง]

2-3-3-1. ตําแหน่งของธมีสใีนกรอบหกเหลี�ยมคอื ขวาบน=[แดง],
ขวา=[เขยีว], ขวาลา่ง=[ฟ้า], ซา้ยลา่ง=[มว่ง], ซา้ย=[ดํา]
และ ซา้ยบน=[เหลอืง]

2-3-4. การด์บางใบอาจจะมหีลายสอียูด่ว้ยกนั เชน่  [แดง] กบั [ฟ้า] หรอื
[เขยีว] กบั [มว่ง]

2-3-5. ในกรณีที�การด์มสีี [แดง] และ [เขยีว] กใ็หนั้บวา่เป็นการด์ของทั �ง
สองสี

2-3-6. การด์ที�มหีลายสอีาจมกีารระบบุนเทกซข์องการด์วา่ การด์หลายสี
2-4. คณุสมบตัิ

2-4-1. ตวับง่ชี�คณุสมบตัขิองการด์ และจะมผีลกบัเทกซต์า่งๆของการด์ดว้ย
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2-4-2. การด์บางใบอาจจะมหีลายคณุสมบตัไิด ้ ในกรณีนั�นจะมกีารคั�น
ระหวา่งคณุสมบตัติา่งๆ ดว้ยเครื�องหมาย /

2-4-3. เทกซบ์างอยา่งจะระบถุงึ《》 โดยไมม่กีารระบอุะไรเป็นพเิศษ ให ้
หมายถงึการมผีลกบัคณุสมบตันัิ�นๆ

2-4-3-1. เทกซบ์างอยา่งจะระบถุงึบางสว่นของคณุสมบตัดิว้ย『』ให ้
หมายถงึการมผีลกบัคณุสมบตัทิี�ม『ี』รวมอยูใ่นคณุสมบตัิ
ดว้ย

2-4-4. โดยมขีอ้ยกเวน้ การด์บางใบจะมกีารระบบุนเทกซว์า่ใหนั้บตวัมนัเป็น
อกีคณุสมบตัิ ในกรณีนี�กใ็หนั้บวา่การด์ใบนั�นเป็นคณุสมบตันัิ�นๆดว้ย
และจะสง่ผลรวมไปถงึการจัดเด็ค รวมไปถงึเมื�อมนัอยูใ่นที�ๆ ไมถ่กู
แสดงดว้ย

2-5. คณุลกัษณะ
2-5-1. ตวับง่ชี�คณุลกัษณะของคาแรกเตอรก์ารด์ และจะมผีลกบัเทกซต์า่งๆ

ของการด์ดว้ย
2-5-2. คณุลกัษณะจะมเีฉพาะในลดีเดอรก์ารด์และคาแรกเตอรก์ารด์เทา่นั�น
2-5-3. หากมกีารระบถุงึคณุลกัษณะในชอ่งเทกซ์ ใหห้มายถงึการมผีลกบั

การคณุลกัษณะนั�นๆ
2-5-4. โดยมขีอ้ยกเวน้ การด์บางใบจะมกีารระบบุนเทกซว์า่ใหนั้บตวัมนัเป็น

อกีคณุลกัษณะ ในกรณีนี�กใ็หนั้บวา่การด์ใบนั�นเป็นประเภทนั�นๆ และ
จะสง่ผลรวมไปถงึการจัดเด็ค รวมไปถงึเมื�อมนัอยูใ่นที�ๆ ไมถ่กูแสดง
ดว้ย

2-6. พาวเวอร์
2-6-1. ตวับง่ชี�ความแข็งแกรง่ในการแบทเทลิ (ดู 7.การโจมตแีละแบท

เทลิของการด์)
2-6-2. พาวเวอร ์จะมเีฉพาะในลดีเดอรก์ารด์และคาแรกเตอรก์ารด์เทา่นั�น

2-7. คอสต์
2-7-1. คอืคา่ใชจ้า่ยที�จําเป็นในการเลน่การด์จากมอื (ดู 6-5-3-1.)
2-7-2. กรณีที�ตอ้งการจะสง่คาแรกเตอรก์ารด์ลงสนามจากมอื กอ่นอื�นให ้

แสดงการด์คาแรกเตอรท์ี�ตอ้งการสง่ลงสนาม จากนั�นทําการเลอืก
ดง้!!การด์ ในสภาพแอ็คทฟีบนคอสตแ์อเรยีและเรสตใ์หเ้ทา่กบั
จํานวนคอสตข์องการด์ใบนั�น จากนั�นจงึนําการด์ใบนั�นลงสนาม

2-7-3. กรณีที�ตอ้งการจะเลน่อเีวนตก์ารด์จากมอื กอ่นอื�นใหแ้สดงการด์อี
เวนตท์ี�ตอ้งการเลน่ จากนั�นทําการเลอืก ดง้!!การด์ ในสภาพแอ็คที
ฟบนคอสตแ์อเรยีและเรสตใ์หเ้ทา่กบัจํานวนคอสตข์องการด์ใบนั�น
จากนั�นจงึนําการด์ใบนั�นลงแทรช และใชง้านความสามารถของ
การด์นั�น

2-7-4. กรณีที�ตอ้งการจะสง่สเตจการด์ลงสนามจากมอื กอ่นอื�นใหแ้สดง
การด์สเตจที�ตอ้งการสง่ลงสนาม จากนั�นทําการเลอืก ดง้!!การด์ ใน
สภาพแอ็คทฟีบนคอสตแ์อเรยีและเรสตใ์หเ้ทา่กบัจํานวนคอสตข์อง
การด์ใบนั�น จากนั�นจงึนําการด์ใบนั�นลงสนาม

2-7-5. คา่คอสตจ์ะมอียูใ่นคาแรกเตอรก์ารด์, อเีวนตก์ารด์, และสเตจ
การด์เทา่นั�น

2-8. เทกซข์องการด์
2-8-1. สิ�งที�ระบคุวามสามารถเพิ�มเตมิของการด์
2-8-2. หากไมม่กีารระบอุะไรไวเ้ป็นพเิศษ ใหนั้บวา่ความสามารถนั�น(เท

กซก์ารด์)ของลดีเดอรก์ารด์, คาแรกเตอรก์ารด์, เสตจการด์ มผีล
เฉพาะเมื�อมนัอยูบ่นลดีเดอรแ์อเรยี, คาแรกเตอรแ์อเรยี, หรอืสเตจ
แอเรยีเทา่นั�น

2-8-3. ความสามารถจะออกผลตามลําดบัที�เขยีนไวก้อ่น-หลงัในเทกซ์
2-8-4. ในเทกซ์ อาจมกีารระบรุายละเอยีดของความสามารถในวงเล็บ สิ�งนี�

เรยีกวา่ (สว่นขยายความ) มไีวเ้พื�ออธบิายการทํางานของความ
สามารถเพิ�มเตมิ

2-8-4-1.สว่นขยายความไมม่ผีลใดๆตอ่เกม
2-8-4-2.โดยมขีอ้ยกเวน้ ความสามารถบางอยา่งอาจะถกูอธบิาย

เพิ�มเตมิในวงเล็บ เพื�อทําใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึ�น
2-8-5. เทกซบ์างอยา่งอาจระบถุงึการด์ที�ไมม่เีทกซ์ เชน่ “(การด์) ที�แตเ่ดมิ

ไมม่คีวามสามารถ”
2-9. ไลฟ์

2-9-1. ลดีเดอรจ์ะมจํีานวนไลฟ์อยู่
2-9-2. เมื�อเริ�มเกม ใหนํ้าการด์ใบบนสดุของกองในจํานวนเทา่กบัไลฟ์ที�ระบุ

ไวบ้นลดีเดอรก์ารด์ของตนไปวางไลฟ์แอเรยีในสภาพควํ�าโดยหา้มดู
การด์เหลา่นั�น

2-9-2-1.ในชว่งนี�ใหนํ้าการด์ใบบนสดุของเด็ควางไวท้ี�ใบลา่งสดุ
ของไลฟ์

2-9-3. ไลฟ์จะมเีฉพาะแคบ่นลดีเดอรก์ารด์เทา่นั�น
2-10. (ไอคอน)เคานเ์ตอร์

2-10-1. มใีนคาแรกเตอรก์ารด์ สามารถใชง้านไดใ้นชว่งเคานเ์ตอรส์เต็ป
เพื�อเพิ�มคา่ พาวเวอร ์ใหส้งูขึ�น

2-10-2. (ไอคอน)เคานเ์ตอร ์จะมเีฉพาะในคาแรกเตอรก์ารด์เทา่นั�น
2-11. [ทรกิเกอร]์

2-11-1. ความสามารถที�จะถกูสั�งใชง้านแทนการนําการด์จากไลฟ์ขึ�นมอื

เมื�อมกีารรับแดเมจ
2-11-2. [ทรกิเกอร]์นับวา่เป็นสว่นหนึ�งของเทกซ์

2-12. Copyright
2-12-1. ตวัแสดงผูถ้อืลขิสทิธิ�ของการด์ใบนั�นๆ ไมม่ผีลใดๆกบัตวัเกม

2-13. ระดบัของการด์(Rarity)
2-13-1. ระดบัของการด์ไมม่ผีลใดๆกบัตวัเกม

2-14. รหสัการด์
2-14-1. สิ�งนี�จะมผีลในการเตรยีมตวักอ่นเริ�มเกม
2-14-2. ในการเตรยีมตวักอ่นเลน่ เด็คของผูเ้ลน่จะสามารถใสก่ารด์ที�มรีหสั

การด์เดยีวกนัไดส้งูสดุไมเ่กนิ 4 ใบเทา่นั�น
2-14-3. เทกซก์ารด์บางใบจะระบถุงึรหสัการด์ไว ้

2-15. บล็อกไอคอน
2-15-1. ตวัแสดงรายละเอยีดของชดุ(บล็อก)ที�การด์ถกูตพีมิพ์ ไมม่ผีลใดๆ

กบัตวัเกม
2-16. Illustration

2-16-1. ภาพของการด์ ไมม่ผีลใดๆกบัตวัเกม
2-17. Illustrator Name

2-17-1. ตวัแสดงรายละเอยีดของผูส้รา้งสรรคภ์าพของการด์ใบนั�นๆ
ไมม่ผีลใดๆกบัตวัเกม

3. พื�นที�ในเกม(แอเรยี)
3-1. แอเรยี

3-1-1. แอเรยีประกอบไปดว้ย [เด็คแอเรยี], [ดง้!!เด็คแอเรยี], [มอื], [แทรช],
[ลดีเดอรแ์อเรยี], [คาแรกเตอรแ์อเรยี], [สเตจแอเรยี], [คอสตแ์อเรยี]
และ [ไลฟ์แอเรยี]

3-1-2. [ลดีเดอรแ์อเรยี], [คาแรกเตอรแ์อเรยี], [สเตจแอเรยี], และ
[คอสตแ์อเรยี] ในบางครั �งอาจถกูเรยีกรวมกนัเป็นพื�นที�เดยีววา่
แอเรยี

3-1-3. หากไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นกรณีพเิศษ ผูเ้ลน่แตล่ะคนจะมแีอเรยีตา่ง
ๆเป็นของตนเองอยา่งละ 1

3-1-4. จํานวนการด์ในแอเรยีตา่งๆคอืพื�นที�ที�ถกูแสดง ผูเ้ลน่แตล่ะคน
สามารถตรวจสอบจํานวนการด์เหลา่นั�นไดต้ลอดเวลา

3-1-5. การด์ในบางแอเรยีจะถกูเปิดเผยขอ้มลูใหผู้เ้ลน่ทั �งสองฝ่ายรับรู ้ ใน
ขณะที�บางพื�นที�กจ็ะไมถ่กูเปิดเผย แอเรยีที�เปิดเผยการด์ใหเ้รยีกวา่
พื�นที�ที�ถกูแสดง สว่นที�ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใหเ้รยีกวา่ พื�นที�ที�ไมถ่กู
แสดง

3-1-6. ในกรณีที�การด์บนคาแรกเตอรแ์อเรยีหรอืสเตจแอเรยีถกูนําไปไวท้ี�
โซนอื�น หากไมม่กีารระบใุดๆเป็นพเิศษ ใหนั้บวา่การด์ใบนั�นเป็น
การด์ใบใหมท่ี�ถกูนําไปไวใ้นโซนนั�น ความสามารถใดๆที�เคยมผีลใน
โซนเดมิจะไมต่ามไปในโซนใหมด่ว้ย

3-1-7. กรณีที�มกีารด์หลายใบถกูนําเขา้สูแ่อเรยีใดพรอ้มกนั หากไมม่กีาร
ระบเุป็นพเิศษ ใหผู้เ้ลน่เจา้ของการด์เหลา่นั�นเป็นผูกํ้าหนดลําดบั
กอ่นหลงัในการเขา้สูแ่อเรยีของการด์เหลา่นั�น

3-1-8. หากมกีารยา้ยการด์หลายใบจากพื�นที�ที�ถกูแสดง ไปไวใ้นพื�นที�ที�ไม่
ถกูแสดง ผูเ้ลน่อื�นที�ไมใ่ชเ่จา้ของการด์เหลา่นั�นจะไมส่ามารถรับรู ้
ลําดบัของการด์เหลา่นั�นที�ถกูยา้ยไปได ้

3-2. เด็คแอเรยี
3-2-1. เด็คจะถกูวางไวท้ี�นี�เมื�อเริ�มเกม
3-2-2. เด็คนับวา่เป็นพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง การด์บนพื�นที�นี�จะถกูวางควํ�าหนา้

ไว,้ และ —เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�น— ผูเ้ลน่ทั �งสองฝ่ายไม่
สามารถตรวจสอบเนื�อหาหรอืลําดบัของการด์เหลา่นั�นไดร้วมถงึไม่
สามารถเปลี�ยนแปลงลําดบัได ้

3-2-3. ในกรณีที�มกีารยา้ยการด์จากเด็คไปไวใ้นแอเรยีอื�นพรอ้มกนัหลายใบ
ใหก้ระทําการนั�นทลีะใบ

3-2-4. หากมกีารกระทําใหส้บัเด็ค จะตอ้งทําใหลํ้าดบัการด์ในเด็คกลาย
เป็นแบบสุม่

3-3. ดง้!!เด็ค แอเรยี
3-3-1. ดง้!!เด็ค จะถกูวางไวท้ี�นี�เมื�อเริ�มเกม
3-3-2. ดง้!!เด็ค นับวา่เป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง การด์บนพื�นที�นี�จะถกูวางควํ�า

หนา้ไว ้ หากไมม่กีารระบใุดๆเป็นพเิศษ ผูเ้ลน่ทกุคนจะสามารถตรวจ
สอบ หรอืเปลี�ยนลําดบัของการด์ใน ดง้!!เด็ค ได ้

3-3-3. ในกรณีที�มกีารยา้ย ดง้!!การด์ จาก ดง้!!เด็ค ไปไวใ้นพื�นที�อื�นพรอ้ม
กนัหลายใบ ใหก้ระทําการนั�นทลีะใบ

3-4. มอื
3-4-1. แอเรยีที�ผูเ้ลน่แตล่ะคนจะนําการด์ที�จั�วมาจากเด็คไปเกบ็ไว ้
3-4-2. ถงึมอืจะถกูนับเป็นพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง แตผู่เ้ลน่เจา้ของมอืสามารถ

ตรวจสอบรายละเอยีดและเปลี�ยนตําแหน่งการด์บนมอืไดต้าม
ตอ้งการ

3-4-3. หากไมม่กีารระบใุดๆเป็นพเิศษ ผูเ้ลน่ไมส่ามารถดกูารด์ในมอืของ
ฝ่ายตรงขา้มได ้
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3-5. แทรช
3-5-1. แอเรยีที�คาแรกเตอรท์ี�ถกูKO หรอือเีวนตก์ารด์ที�แสดงผลเสร็จแลว้

จะถกูนําไปวาง
3-5-2. แทรชเป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง การด์ในพื�นที�นี�จะถกูวางหงายหนา้ และผู ้

เลน่สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา ผูเ้ลน่เจา้ของแทรชสามารถ
สลบัลําดบัของการด์ในแทรชของตนเองไดต้ามตอ้งการ ในกรณีที�มี
การด์ใบใหมถ่กูสง่ลงแทรช โดยปกตแิลว้จะนําการด์ใบนั�นไปไวใ้บ
บนสดุของแทรช

3-6. ลดีเดอรแ์อเรยี
3-6-1. พื�นที�สําหรับวางลดีเดอรก์ารด์แบบหงายหนา้เมื�อเริ�มเกม
3-6-2. ลดีเดอรแ์อเรยีเป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง
3-6-3. หลงัจากถกูวางลงบนลดีเดอรแ์อเรยีแลว้ ลดีเดอรก์ารด์จะไมรั่บผล

ของความสามารถของการด์ หรอืกฎใดๆที�จะยา้ยมนัไปที�พื�นที�อื�น
และจะยงัคงอยูท่ี�ลดีเดอรแ์อเรยี ตราบเทา่ที�มนัยงัถกูนับวา่เป็นลดี
เดอร์

3-7. คาแรกเตอรแ์อเรยี
3-7-1. พื�นที�สําหรับวางคาแรกเตอรก์ารด์ของเรา
3-7-2. คาแรกเตอรแ์อเรยีเป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง การด์ในพื�นที�นี�จะถกูวาง

หงายหนา้
3-7-3. เมื�อคาแรกเตอรก์ารด์ถกูวางลงบนคาแรกเตอรแ์อเรยี จะเรยีกวา่การ

[ลงสนาม]
3-7-4. หากไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ คาแรกเตอรท์ี�เพิ�งลงสนามจะไม่

สามารถโจมตไีดใ้นเทริน์นั�น
3-7-5. หากไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ การด์ที�ถกูวางลงบนคาแรกเต

อรแ์อเรยี จะถกูวางในสภาพแอ็คทฟี
3-7-6. คาแรกเตอรแ์อเรยีสามารถวางคาแรกเตอรก์ารด์ไดไ้มเ่กนิ 5 ใบ

3-7-6-1.หากผูเ้ลน่มคีาแรกเตอรก์ารด์บนคาแรกเตอรแ์อเรยีอยูแ่ลว้
5 ใบ และตอ้งการสง่คาแรกเตอรใ์บใหมล่งสูส่นาม ผูเ้ลน่
สามารถเลอืกสง่คาแรกเตอรก์ารด์ที�มอียูแ่ลว้ 1 ใบลงแทรช
และสง่คาแรกเตอรก์ารด์ใบใหมล่งสูส่นามได ้

3-8. สเตจแอเรยี
3-8-1. พื�นที�สําหรับวางสเตจการด์ของเรา
3-8-2. สเตจแอเรยีเป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง การด์ในพื�นที�นี�จะถกูวางหงายหนา้
3-8-3. เมื�อสเตจการด์ถกูวางลงบนสเตจแอเรยี จะเรยีกวา่การ [ลงสนาม]
3-8-4. หากไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ การด์ที�ถกูวางลงบนสเตจแอเรยี

จะถกูวางในสภาพแอ็คทฟี
3-8-5. สเตจแอเรยีสามารถวางสเตจการด์ไดไ้มเ่กนิ 1 ใบ

3-8-5-1.หากผูเ้ลน่มสีเตจการด์บนสเตจแอเรยีอยูแ่ลว้ และตอ้งการ
สง่สเตจการด์ใบใหมล่งสนาม ผูเ้ลน่สามารถเลอืกสง่สเตจ
การด์ใบเกา่ลงแทรช และสง่สเตจการด์ใบใหมล่งสนามได ้

3-9. คอสตแ์อเรยี
3-9-1. พื�นที�สําหรับวาง ดง้!!การด์
3-9-2. คอสตแ์อเรยีเป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง การด์ในพื�นที�นี�จะถกูวางหงายหนา้

และผูเ้ลน่สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา ผูเ้ลน่เจา้ของคอสตแ์อ
เรยีสามารถสลบัลําดบัของการด์ในคอสตแ์อเรยีของตนเองไดต้าม
ตอ้งการ และในการจา่ยคอสตผ์ูเ้ลน่สามารถเลอืกใชใ้บที�ตอ้งการ
ไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งเรยีงตามลําดบั

3-9-3. หากไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ ดง้!!การด์ จะถกูวางเพิ�มลงบน
คอสตแ์อเรยีในสภาพแอ็คทฟี

3-10. ไลฟ์แอเรยี
3-10-1. พื�นที�สําหรับวางไลฟ์ของลดีเดอรข์องตนเอง
3-10-2. ไลฟ์นับวา่เป็นพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง หากไมม่กีารระบใุดๆเป็นพเิศษ

ผูเ้ลน่ทกุคนจะไมไ่ดรั้บสทิธิ�ในการดู หรอืเปลี�ยนลําดบัของ
การด์ในไลฟ์ หากมกีารกระทําที�จะยา้ยการด์จากไลฟ์ไปไวใ้นพื�นที�
อื�น และไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ ใหเ้ลอืกการด์ใบบนสดุใน
ไลฟ์แอเรยีกอ่นเสมอ

3-10-2-1. ในบางกรณี ความสามารถการด์อาจสง่ผลใหก้ารด์ถกู
นําไปวางในไลฟ์ในสภาพหงายหนา้ ในกรณีนี�การด์ที�หงายหนา้ใน
ไลฟ์ใบนั�นจะนับวา่เป็นพื�นที�ที�ถกูแสดง

4. คาํศพัทต์า่งๆในเกม
4-1. ความสามารถ(เอฟเฟค)

4-1-1. ความสามารถของการด์จะมรีายละเอยีดอยูใ่นเทกซก์ารด์
4-1-2. ความสามารถจะรวมถงึความสามารถคยีเ์วริด์ว้ย เชน่ [ใชง้าน : เมน],

[บล็อกเกอร]์, [เคานเ์ตอร]์, [ทรกิเกอร]์ (ดู 10-1)
4-2. ผูเ้ลน่

4-2-1. ผูเ้ลน่ หมายถงึเจา้ของการด์
4-2-1-1.หากมกีารระบคํุาวา่ [เจา้ของ] ใหห้มายถงึผูค้วมคมุดั �งเดมิ

ของการด์ใบนั�น

4-2-2. เมื�อจบเกม ใหผู้เ้ลน่ทกุคนนําการด์ของตวัเองกลบัไป
4-3. ผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์ และผูเ้ลน่ที�ไมใ่ชเ่จา้ของเทริน์

4-3-1. ผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์ คอืผูเ้ลน่ที�กําลงัดําเนนิเทริน์อยูใ่นขณะนั�น
4-3-2. ผูเ้ลน่ที�ไมใ่ชเ่จา้ของเทริน์ คอืผูเ้ลน่ที�ไมไ่ดดํ้าเนนิเทริน์ของตนอยู่

ในขณะนั�น
4-4. สภาพของการด์

4-4-1. การด์ในลดีเดอรแ์อเรยี, คาแรกเตอรแ์อเรยี, สเตจแอเรยี, และ
คอสตแ์อเรยี จะมสีภาพหลกัๆอยูส่องแบบดงัตอ่ไปนี�

4-4-1-1.แอ็คทฟี : การด์ที�อยูใ่นสภาพหวัตั �ง
4-4-1-2. เรสต ์: การด์ที�อยูใ่นสภาพตะแคงขา้ง
4-5. การจั�วการด์

4-5-1. [การจั�วการด์] คอืการที�ผูเ้ลน่นําการด์ใบบนสดุของเด็คตนเองมาไว ้
บนมอื โดยไมแ่สดงใหอ้กีฝ่ายดู

4-5-2. หากมกีารระบุ [จั�วการด์ 1 ใบ] ใหผู้เ้ลน่นําการด์ใบบนสดุของเด็คตน
เองมาไวบ้นมอื โดยไมแ่สดงใหผู้เ้ลน่อกีฝ่ายดู

4-5-3. หากมกีารระบุ [จั�วการด์ X ใบ] และ X เป็น 0 ใหไ้มต่อ้งกระทําการ
ใดๆ หาก X เป็น 1 หรอืมากกวา่ ใหผู้เ้ลน่กระทําซํ�าการ [จั�วการด์ 1
ใบ] ตามจํานวนครั�งนั�น

4-5-4. หากมกีารระบุ [จั�วการด์ไมเ่กนิ X ใบ] และ X เป็น 0 ใหไ้มต่อ้ง
กระทําการใดๆ หาก X เป็น1 หรอืมากกวา่ ใหผู้เ้ลน่นั�นเลอืกกระทํา
การตอ่ไปนี�

4-5-4-1.ผูเ้ลน่สามารถเลอืกจบการกระทํานั�น
4-5-4-2.ผูเ้ลน่นั�นจั�วการด์ 1 ใบ
4-5-4-3. เลอืกกระทําขอ้ 4-5-4-2. อกีครั �ง หากกระทําถงึจํานวน X

ครั�ง ใหจ้บการกระทํานั�น หากไม,่ ใหย้อ้นกลบัไปกระทําขอ้
4-5-4-1. อกีครั �ง

4-6. การคดิแดเมจ
4-6-1. การเริ�มกระทํา [ทําแดเมจ] จะเรยีกวา่ การคดิแดเมจ
4-6-2. หากมกีารกระทําใดๆที�กอ่ใหเ้กดิแดเมจกบัลดีเดอร์ ใหผู้เ้ลน่เจา้ของ

ลดีเดอรนั์�นกระทําการตอ่ไปนี�
4-6-2-1.หากแดเมจที�ไดรั้บนั�นเทา่กบั 1 ใหผู้เ้ลน่เจา้ของลดีเด

อรนั์�นนําไลฟ์ใบบนสดุ 1 ใบไปไวบ้นมอื
4-6-2-2.หากแดเมจนั�นเทา่กบั X และ X เทา่กบั 0 ใหไ้มต่อ้ง

กระทําการใดๆ หาก X เป็น 1 หรอืมากกวา่ ใหผู้เ้ลน่[กระทํา
1 แดเมจ] (4-6-2-1.) ซํ�าตามจํานวนนั�น

4-6-3. ในกรณีนี� หากการด์ที�มคีวามสามารถ[ทรกิเกอร]์ถกูนําขึ�นมอื ผูเ้ลน่
สามารถเลอืกใช ้[ทรกิเกอร]์ นั�นได ้(ดู 10-1-5.)

4-7. การเลน่การด์
4-7-1. การเลน่การด์ คอืการกระทําที�ผูเ้ลน่จา่ยคา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านหรอื

สง่การด์นั�นลงสูส่นาม
4-8. ไมเ่กนิ X

4-8-1. หากผูเ้ลน่ถกูใหก้ระทํา [ไมเ่กนิ X] สําหรับบางอยา่ง เมื�อความ
สามารถนั�นสั�งใชง้าน ผูเ้ลน่นั�นจะตอ้งเลอืกจํานวน 0 ถงึ X ทนัที
กอ่นที�จะเขา้สูข่ั �นตอนการทําความสามารถนั�น จากนั�นคอ่ยออกผล
ความสามารถนั�น

4-8-2. โดยมขีอ้ยกเวน้ การ[จั�วการด์ไมเ่กนิ X ใบ] ใหก้ระทําขั �นตอนตาม
หวัขอ้ 4-5-4 แทน

4-9. "แตเ่ดมิ"
4-9-1. เทกซบ์างอยา่งจะระบถุงึ "แตเ่ดมิ"
4-9-2. "แตเ่ดมิ" หมายถงึตวัเลขหรอืเทกซบ์นตวัการด์ดั �งเดมิ

5. การเตรยีมตวัเร ิ�มเกม
5-1. เตรยีมลดีเดอรก์ารด์, เด็ค, และ ดง้!!เด็ค

5-1-1. กอ่นที�จะเริ�มเกม ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งเตรยีมลดีเดอรก์ารด์, เด็ค, และ
ดง้!!เด็ค ของตนเอง

5-1-2. ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งมลีดีเดอรก์ารด์เพยีง 1 ใบ, เด็คที�มกีารด์ 50 ใบ
พอด,ี และ ดง้!!เด็ค ที�มกีารด์ 10 ใบ พอดี

5-1-2-1.ในเด็คจะประกอบไปดว้ยคาแรกเตอรก์ารด์, อเีวนตก์ารด์,
และสเตจการด์

5-1-2-2.ในการจัดเด็ค ผูเ้ลน่สามารถใสก่ารด์ในเด็คไดเ้ฉพาะ
การด์ที�มธีมีสเีดยีวกบัลดีเดอรเ์ทา่นั�น การด์ที�มธีมีสไีมต่รง
กบัลดีเดอรจ์ะไมส่ามารถใชไ้ด ้

5-1-2-3.การด์ที�มรีหสัการด์เดยีวกนั จะสามารถใสใ่นเด็ครวมกนัได ้
ไมเ่กนิ 4 ใบ

5-1-2-4.ความสามารถที�มผีลตอ่การจัดเด็ค จะนับเป็นความสามารถ
ตอ่เนื�องที�อยูเ่หนอืกวา่เงื�อนไขการจัดเด็คขา้งตน้
(ดู 8-1-3-3.)

5-1-2-4-1. ความสามารถที�มผีลตอ่การจัดเด็ค จะมกีารระบวุา่ [คณุ
สามารถใสก่ารด์ประเภทนี�ไดต้ามจํานวนใบที�กําหนดไว ้
ตอ่ไปนี�ในเด็ค] หรอื [คณุไมส่ามารถใสก่ารด์บางประเภท
ไดใ้นเด็ค]

3



5-1-2-4-2. ความสามารถที�มผีลตอ่การจัดเด็คจะสง่ผลตอ่การเตรยีม
เด็คกอ่นเริ�มเกม

5-1-3. ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งม ีดง้!!การด์ จํานวน 10 ใบพอด ีใน ดง้!!เด็ค
5-2. ขั �นตอนกอ่นการเริ�มเกม

5-2-1. กอ่นที�จะเริ�มเกม ใหผู้เ้ลน่แตล่ะคนทําตามขั �นตอนดงัตอ่ไปนี�
5-2-1-1. นําเด็คของตนที�จะใชเ้ลน่ออกมา ตวัเด็คในชว่งเวลานี�

จําเป็นตอ้งจัดตามกฎและขอ้กําหนดในหวัขอ้ 5-1-2.
5-2-1-2.ผูเ้ลน่ทกุคนสบัเด็คของตนเองใหล้ะเอยีด จากนั�นนํา

เด็คของตนวางควํ�าหนา้ลงบนเด็คแอเรยี
5-2-1-3.ผูเ้ลน่ทกุคนนําลดีเดอรก์ารด์ของตนเองมาวางหงายบนลดี

เดอรแ์อเรยี
5-2-1-4.ผูเ้ลน่ที�ชนะการตดัสนิเริ�มกอ่นหลงั จะไดเ้ป็นผูเ้ลอืกวา่ใคร

จะไดเ้ริ�มกอ่นหรอืหลงั ซึ�งการตดัสนิวธินีี�ตอ้งทําดว้ยการสุม่
เชน่ การเป่ายิ�งฉุบ

5-2-1-4-1. ในการตดัสนิผูเ้ลน่ที�จะเลอืกลําดบัการเลน่กอ่น-หลงั จะ
ใชว้ธิกีารอื�นๆกไ็ด ้ไมม่กีารบงัคบัตายตวั

5-2-1-5. เมื�อสามารถตดัสนิผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายเลอืกลําดบัการเริ�มกอ่น
หลงัไดแ้ลว้ใหผู้เ้ลน่นั�นทําการประกาศการเลอืกของตน

5-2-1-6.ผูเ้ลน่ทกุคนจั�วการด์จากเด็คตนจํานวน 5 ใบ และใชเ้ป็นมอื
เริ�มเกม หลงัจากนั�นผูเ้ลน่สามารถเลอืกที�จะเปลี�ยนการด์บน
มอืได ้ โดยทําไดค้นละ 1 ครั�ง โดยผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายเริ�มกอ่น
จะเป็นฝ่ายเลอืกกระทํากอ่น ตามขั �นตอนดงัตอ่ไปนี�

5-2-1-6-1. ผูเ้ลน่สามารถเลอืกนําการด์บนมอืทั �งหมดกลบัไปยงั
เด็คแลว้สบั หากทําเชน่นั�น ใหจั้�วการด์จากเด็คใหม ่5 ใบ

5-2-1-7.ผูเ้ลน่แตล่ะคนนําการด์ใบบนสดุของกองไปวางไวท้ี�ไลฟ์
ตามจํานวนคา่ไลฟ์ของลดีเดอรข์องตนเองในสภาพควํ�า
หนา้ ในลําดบัที�การด์ใบบนสดุของเด็คจะไปอยูใ่บลา่งสดุ
ของไลฟ์

5-2-1-8.ผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายเริ�มกอ่นจะเป็นฝ่ายเริ�มเกม และเริ�มเทริน์ข
องผูเ้ลน่นั�น

6. การดาํเนนิเกม
6-1. ลําดบัของเทริน์

6-1-1. เทริน์ คอืสิ�งที�เกดิตอ่เนื�องตามลําดบัของ : [รเีฟรชเฟส], [ดรอวเ์ฟส],
[ดง้!!เฟส], [เมนเฟส], [เอนดเ์ฟส]

6-1-2. ระหวา่งเกม ผูเ้ลน่คนใดคนหนึ�งจะเป็นผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์ และใหผู้ ้
เลน่คนนั�นทําการดําเนนิเกมโดยกระทําการในแตล่ะเฟสตามลําดบั
ตอ่ไปนี�

6-2. รเีฟรชเฟส
6-2-1. ความสามารถที�ระบุ [จนถงึชว่งเริ�มเทริน์] จะสิ�นสดุผลที�แสดงมา

จนถงึขณะนี�
6-2-2. ความสามารถของเราหรอืคูแ่ขง่ที�ระบวุา่ [เมื�อเริ�มเทริน์] จะทํางาน
6-2-3. นํา ดง้!!การด์ ทั �งหมดที�อยูบ่นลดีเดอรแ์อเรยี และคาแรกเตอรแ์อเรยี

กลบัไปยงัคอสตแ์อเรยี (ด ู6-5-5-1.)
6-2-4. เปลี�ยนสภาพการด์ทั �งหมดบนลดีเดอรแ์อเรยี, คาแรกเตอรแ์อเรยี,

สเตจแอเรยี, และคอสตแ์อเรยี ใหก้ลบัเป็นสภาพแอ็คทฟี
6-3. ดรอวเ์ฟส

6-3-1. ผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์จั�วการด์จากเด็ค 1 ใบ แตใ่นกรณีที�เป็นเทริน์แรก
ของผูเ้ลน่เริ�มกอ่นจะไมไ่ดจั้�วการด์

6-4. ดง้!!เฟส
6-4-1. นํา ดง้!!การด์ 2 ใบที�ควํ�าหนา้อยูจ่าก ดง้!!เด็ค มาวางบนคอสตแ์อ

เรยีในสภาพหงาย แตใ่นกรณีที�เป็นเทริน์แรกของผูเ้ลน่เริ�มกอ่น จะ
สามารถนํา ดง้!!การด์ มาวางหงายไดเ้พยีงใบเดยีว

6-4-2. หากใน ดง้!!เด็ค เหลอืการด์เพยีงใบเดยีว ใหนํ้า ดง้!!การด์ 1 ใบมา
วางหงายบนคอสตแ์อเรยี

6-4-3. หากไมม่กีารด์เหลอืใน ดง้!!เด็ค เลย จะไมม่กีารด์ถกูนํามาวางบน
คอสตแ์อเรยี

6-5. เมนเฟส
6-5-1. ความสามารถของเราหรอืคูแ่ขง่ที�ระบวุา่ [เมื�อเริ�มเมนเฟส] จะทํางาน
6-5-2. ในระหวา่งเมนเฟส สามารถกระทําการตอ่ไปนี� ในลําดบัใดกไ็ด ้ กี�

ครั �งกไ็ด ้ : [6-5-3. ทําการเลน่การด์], [6-5-4. ใชง้านความสามารถ
ของการด์], [6-5-5. ตดิดง้!!การด์], [6-5-6. ทําการแบทเทลิ]

6-5-2-1. เมื�อมกีารประกาศจบเมนเฟส จะชว่งสูช่ว่ง [6-6. เอนดเ์ฟส]
6-5-3. ทําการเลน่การด์

6-5-3-1.การจา่ยคอสตแ์ละกระทําการ [สง่คาแรกเตอรก์ารด์ลง
สนาม], [สง่สเตจการด์ลงสนาม], สั�งใชง้านความสามารถ
[เมน] ของอเีวนต ์ในลําดบัและจํานวนครั�งตามตอ้งการ

6-5-4. สั�งใชง้านความสามารถการด์
6-5-4-1.ผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์ สามารถสั�งใชง้านความสามารถที�ถกู

ระบ ุ[เมน] หรอื [ใชง้าน : เมน]  ของการด์ตนเองได ้
6-5-5. ตดิ ดง้!!การด์

6-5-5-1.การนํา ดง้!!การด์ ที�แอ็คทฟีอยูบ่นคอสตแ์อเรยี 1 ใบมาวาง
ซอ้นไวข้า้งใตล้ดีเดอรห์รอืคาแรกเตอรข์องเราใหม้องเห็น
ไดช้ดั ซึ�งเรยีกการกระทํานี�วา่ [การตดิ]

6-5-5-2.ในเทริน์ตนเอง ลดีเดอรก์ารด์หรอืคาแรกเตอรก์ารด์ที�มดีง้!!
การด์ ตดิอยู่ จะมพีาวเวอรเ์พิ�มขึ�น 1000 ตอ่จํานวน ดง้!!
การด์ ที�ตดิอยู ่1 ใบ

6-5-5-3. [การตดิ] สามารถกระทํากี�ครั �งกไ็ด ้
6-5-5-4.หากการด์ที�มี ดง้!!การด์ ตดิอยูถ่กูยา้ยไปยงัพื�นที�อื�น ใหนํ้า

ดง้!!การด์ ที�เคยตดิอยูก่บัการด์นั�นไปวางบนคอสตแ์อเรยีใน
สภาพเรสต์

6-5-6. ทําการแบทเทลิ
6-5-6-1.ผูเ้ลน่ไมส่ามารถทําการแบทเทลิไดใ้เทริน์แรกที�เลน่
6-5-6-2.รายละเอยีดของการแบทเทลิ ใหด้ทูี� [7.การโจมตแีละแบท

เทลิของการด์] ตามดา้นลา่ง
6-6. เอนดเ์ฟส

6-6-1. เป็นเฟสในชว่งจบเทริน์ ที�จะกระทําการจัดการตา่งๆ ใหก้ระทําการ
ในเอนดเ์ฟสตามลําดบัตอ่ไปนี�

6-6-1-1.ความสามารถที�สั�งใชง้าน [เมื�อจบเทริน์] จะถกูใชง้าน
6-6-1-1-1. ความสามารถที�สั�งใชง้าน "เมื�อจบเทริน์" จะถกูสั�งใชง้าน

และออกผลเพยีงครั �งเดยีวเทา่นั�น.
6-6-1-2.หลงัจากออกผลความสามารถทั �งหมดในชว่งเวลานี�เสร็จ

สิ�น ความสามารถของผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์ที�ระบวุา่ [ภายใน
เทริน์นี�] และ [จนจบเทริน์] จะหมดลง

6-6-1-3.ความสามารถของผูเ้ลน่ที�ไมใ่ชเ่จา้ของเทริน์ที�ระบวุา่
[ภายในเทริน์นี�] และ [จนจบเทริน์] จะหมดลง

6-6-1-4.หากไมม่คีวามสามารถที�ระบุ [เมื�อจบเทริน์] ที�ในเทริน์นี�
เงื�อนไขถกูเตมิเต็มเหลอือยูแ่ลว้ กใ็หจ้บเทริน์นี�ลงแตเ่พยีง
เทา่นี� และเขา้สูช่ว่งรเีฟรชเฟสของเทริน์ของผูเ้ลน่อกีฝ่าย

7. การโจมตแีละแบทเทลิของการด์
7-1. ในชว่งเมนเฟส ผูเ้ลน่เจา้ของเทริน์สามารถเรสตล์ดีเดอรก์ารด์ที�

กําลงัแอ็คทฟีอยูบ่นลดีเดอรแ์อเรยีของตน หรอืเรสตค์าแรกเต
อรก์ารด์ที�กําลงัแอ็คทฟีอยูบ่นคาแรกเตอรแ์อเรยีของตน เพื�อ
กระทําการโจมตใีสล่ดีเดอรบ์นลดีเดอรแ์อเรยีของคูแ่ขง่ หรอื
คาแรกเตอรท์ี�เรสตอ์ยูบ่นคาแรกเตอรแ์อเรยีของคูแ่ขง่ได ้ หาก
กระทําการโจมตี ใหดํ้าเนนิการแบทเทลิ (ดู 6-5-6.) และเขา้สู่
แอทแทคสเตป (ดู 7-1-1.) ไปจนถงึแดเมจสเตป (ดู 7-1-4.)
ตามลําดบั

7-1-1. แอทแทคสเตป
7-1-1-1.สามารถทําการโจมตไีดโ้ดยใชล้ดีเดอรก์ารด์ หรอืคาแรกเต

อรก์ารด์บนคาแรกเตอรแ์อเรยี ขั �นแรก เรสตล์ดีเด
อรก์ารด์หรอืคาแรกเตอรก์ารด์ใบที�ตอ้งการใชโ้จมตซีึ�ง
กําลงัแอ็คทฟีอยู ่และประกาศการโจมตี

7-1-1-2.จากนั�น ใหเ้ลอืกเป้าหมายการโจมตี โดยจะสามารถเลอืกลี
ดเดอรก์ารด์ของคูแ่ขง่ หรอืคาแรกเตอรท์ี�เรสตอ์ยูบ่นคาแรก
เตอรแ์อเรยีของอกีฝ่าย

7-1-1-3.ความสามารถที�ระบุ [เมื�อโจมต]ี หรอื [เมื�อทําการโจมต]ี จะ
ทํางาน

7-1-1-4. เมื�อจบชว่งแอทแทคสเตป หากการด์ที�กําลงัทําการโจมตี
หรอืตกเป็นเป้าการโจมตถีกูเคลื�อนยา้ยไปยงัแอเรยีอื�นให ้
ขา้มไปยงัชว่งจบแบทเทลิ (ดู 7-1-5.) โดยไมเ่ขา้สูช่ว่ง
บล็อกสเตป (ดู 7-1-2.)

7-1-2. บล็อกสเตป
7-1-2-1.ผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายถกูโจมตี สามารถสั�งใชง้านความสามารถ

[บล็อกเกอร]์ ของตนได ้1 ครั�งในแบทเทลินั�น
7-1-2-2.หากสั�งใชง้าน [บล็อกเกอร]์ ความสามารถที�ระบวุา่ [เมื�อ

บล็อก] หรอื [เมื�อทําการบล็อก] จะถกูสั�งใชง้าน
7-1-2-3. เมื�อจบชว่งบล็อกสเตป หากการด์ที�กําลงัทําการโจมตหีรอื

ตกเป็นเป้าการโจมตถีกูเคลื�อนยา้ยไปยงัแอเรยีอื�นใหข้า้ม
ไปยงัชว่งจบแบทเทลิ (ดู 7-1-5.) โดยไมเ่ขา้สูช่ว่ง
เคานเ์ตอรส์เตป (ดู 7-1-3.)

7-1-3. เคานเ์ตอรส์เตป
7-1-3-1.ผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายถกูโจมตี สั�งใชง้านความสามารถที�ระบุ [เมื�อถกู

โจมต]ี
7-1-3-2.ผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายถกูโจมตี สามารถกระทําการดงัตอ่ไปนี�ได ้

ในลําดบัใดกไ็ด ้และจํานวนกี�ครั �งกไ็ดต้ามตอ้งการ
7-1-3-2-1. ส ั�งใชง้าน [(ไอคอน)เคานเ์ตอร]์ : ผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายถกู

โจมตี สามารถนําคาแรกเตอรก์ารด์บนมอืที�ม[ี(ไอคอน)
เคานเ์ตอร]์จากมอืไปวางไวท้ี�แทรช และเลอืกเพิ�มพาว
เวอรใ์หก้บัลดีเดอรห์รอืคาแรกเตอรก์ารด์ของตน 1 ใบ
เทา่กบัตวัเลขที�ระบบุน[(ไอคอน)เคานเ์ตอร]์ในแบท
เทลินั�น

7-1-3-2-2. ส ั�งใชง้านอเีวนต์ : ผูเ้ลน่ที�เป็นฝ่ายถกูโจมตี สามารถ
จา่ยคา่คอสตข์องอเีวนตก์ารด์ที�มี [เคานเ์ตอร]์ และนําไป
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วางไวท้ี�แทรช เพื�อสั�งใชง้านความสามารถ
7-1-3-2-3. เมื�อจบชว่งบล็อกสเตป หากการด์ที�กําลงัทําการโจมตี

หรอืตกเป็นเป้าการโจมตถีกูเคลื�อนยา้ยไปยงัแอเรยีอื�น
ใหข้า้มไปยงัชว่งจบแบทเทลิ (ดู 7-1-5.) โดยไมเ่ขา้สู่
ชว่งแดเมจสเตป (ดู 7-1-4.)

7-1-4. แดเมจสเตป
7-1-4-1. ทําการเปรยีบเทยีบพาวเวอรข์องการด์ที�กําลงัโจมตกีบั

การด์ที�ถกูโจมตี หากการด์ที�โจมตมีคีา่พาวเวอรม์ากกวา่
หรอืเทา่กบัการด์ที�ถกูโจมตี จะนับวา่การด์ที�กําลงัโจมตอียู่
ชนะในการแบทเทลินั�น ผลของการแบทเทลิจะแตกตา่งกนั
ไปตามประเภทของการด์ที�ถกูโจมตี ใหด้เูพิ�มเตมิในหวัขอ้
7-1-4-1-1. หรอื 7-1-4-1-2.

7-1-4-1-1. กรณีที�การด์ที�ถกูโจมตเีป็นลดีเดอรก์ารด์ : ลดีเด
อรนั์�นไดรั้บ 1 แดเมจ

7-1-4-1-1-1. เมื�อมกีารยนืยนัแลว้วา่มกีารทําแดเมจ
หากไลฟ์ของคูแ่ขง่เป็น 0 ผูเ้ลน่ที�ทําการโจมตจีะชนะ
ในเกมนั�น

7-1-4-1-1-2. เมื�อมกีารยนืยนัแลว้วา่มกีารทําแดเมจ
หากไลฟ์ของคูแ่ขง่เป็น 1 หรอืมากกวา่ ใหคู้แ่ขง่นํา
การด์ใบบนสดุของไลฟ์ตนเอง 1 ใบ ขึ�นมอื ในชว่งนี�
หากมกีารนําการด์ที�มี [ทรกิเกอร]์ จากไลฟ์ขึ�นมอืดว้ย
กรณีนี� ผูเ้ลน่นั�นสามารถสั�งใชง้านความสามารถ [ทรกิ
เกอร]์ ของการด์นั�นแทนการนําขึ�นมอืได ้(ดู 10-1-5.)

7-1-4-1-1-3. 7-1-4-1-1-3. ในกรณีที�แดเมจที�ไดรั้บ
นั�นเป็น 2 แดเมจขึ�นไป เชน่ จากความสามารถ
[ดบัเบิ�ลแอทแทค] ใหก้ระทําขั �นตอน 7-1-4-1-1-2 ซํ�า
ตามจํานวนแดเมจที�ไดรั้บนั�น

7-1-4-1-2. กรณีที�การด์ที�ถกูโจมตเีป็นคาแรกเตอรก์ารด์ : KO
คาแรกเตอรนั์�น (ดู 10-2-1.) จากนั�นใหเ้ขา้สูช่ว่งจบการ
แบทเทลิ (ดู 7-1-5.)

7-1-4-2.หากการด์ที�กําลงัโจมตมีพีาวเวอรน์อ้ยกวา่การด์ที�ถกูโจมตี
จะนับวา่การด์ที�กําลงัโจมตอียูแ่พใ้นการแบทเทลินั�น และ
จะไมเ่กดิอะไรขึ�นจากการแบทเทลินั�น จากนั�นใหเ้ขา้สูช่ว่ง
จบการแบทเทลิ (ดู 7-1-5)

7-1-5. จบการแบทเทลิ
7-1-5-1.การแบทเทลิจะจบลง
7-1-5-2.สั�งใชง้านความสามารถที�ระบวุา่ [เมื�อจบแบทเทลิ] หรอื [ถา้

คาแรกเตอรน์ี�แบทเทลิกบัคาแรกเตอรข์องคูแ่ขง่] ของทั �ง
สองฝ่าย

7-1-5-3.สิ�นสดุการออกผลความสามารถ [ในแบทเทลินี�] ของผูเ้ลน่
เจา้ของเทริน์

7-1-5-4.สิ�นสดุการออกผลความสามารถ [ในแบทเทลินี�] ของผูเ้ลน่
ที�ไมใ่ชเ่จา้ของเทริน์

7-1-5-5.การแบทเทลิจะจบลง และกลบัไปสูห่วัขอ้ 6-5-2.

8. การส ั�งใชง้านและออกผลความสามารถตา่งๆ
8-1. ความสามารถ

8-1-1. ความสามารถ จะถกูระบอุยูใ่นรปูของเทกซ์ รวมไปถงึคอสตใ์นการ
สั�งใชง้านนั�นดว้ย

8-1-2. ความสามารถจะมกีารระบใุนรปูแบบ [กระทําการ X] หรอื [สามารถ
กระทําการ X] ในกรณีที�มกีารระบุ [กระทําการ X] จะตอ้งแสดงความ
สามารถนั�นๆหากสามารถทําได ้ ในกรณีที�มกีารระบุ [สามารถกระทํา
การ X] ผูเ้ลน่สามารถเลอืกที�จะไมก่ระทํากไ็ด ้

8-1-3. โดยทั�วไปความสามารถจะ 3 ประเภท : [ความสามารถทํางาน
อตัโนมตั]ิ, [ความสามารถสั�งใชง้าน], [ความสามารถทํางานตอ่เนื�อง]

8-1-3-1. [ความสามารถทํางานอตัโนมตั]ิ คอืความสามารถที�จะทํา
งาน 1 ครั�ง เมื�อระหวา่งเกมมกีารกระทําที�เตมิเต็มเงื�อนไข
การทํางานของมนั หากมกีารกระทํารปูแบบเดมิที�เตมิเต็ม
เงื�อนไขเกดิขึ�นอกี และไมม่กีารระบใุดๆไวเ้ป็นพเิศษ ความ
สามารถนี�กจ็ะทํางานอตัโนมตัไิดอ้กีครั �ง

8-1-3-2.หากในระหวา่งเกม เกดิเหตกุารณท์ี�หลายความสามารถถกู
เตมิเต็มเงื�อนไข และจะทํางานพรอ้มกนั ขั �นแรกใหผู้เ้ลน่
เจา้ของเทริน์เป็นผูไ้ดรั้บสทิธิ�ในการสั�งใชง้านความสามารถ
ของการด์ของตนเองในขณะนั�นทั �งหมดตามลําดบัที�เลอืก
ใหจ้บหมดกอ่น หลงัจากนั�นจงึใหผู้เ้ลน่ที�ไมใ่ชเ่จา้ของ
เทริน์เลอืกใชง้านความสามารถในขณะนั�นของการด์ของตน
ตามลําดบัที�เลอืก

8-1-3-2-1. [ความสามารถทํางานอตัโนมตั]ิ จะถกูระบบุนการด์ในรปู
แบบ [เมื�อลงสนาม], [เมื�อโจมต]ี, [เมื�อบล็อก], [เมื�อถกู
KO], [เมื�อจบเทริน์ของเรา], [เมื�อจบเทริน์ของคูแ่ขง่],
ฯลฯ ทั �งนี�อาจมกีารระบใุนรปูแบบ [เมื�อกระทําบางสิ�ง]
หรอื [เมื�อบางสิ�งสง่ผลตอ่บางสิ�ง] ทั �งหมดนี�ใหนั้บวา่เป็น
ความสามารถประเภท [ความสามารถทํางานอตัโนมตั]ิ

8-1-3-2-2. อาจมบีางกรณีที� [ความสามารถทํางานอตัโนมตั]ิ
ตอ้งการคอสตเ์พื�อสั�งใชง้าน หรอืมเีงื�อนไขที�ตอ้งเตมิ
เต็มเพื�อสั�งใชง้าน

8-1-3-3. [ความสามารถสั�งใชง้าน] คอืความสามารถที�ผูเ้ลน่เจา้ของ
เทริน์สามารถประกาศใชง้านไดด้ว้ยตนเองในชว่งเมนเฟส
(ดู 6-5-4.)

8-1-3-3-1. [ความสามารถสั�งใชง้าน] จะถกูระบบุนการด์ในรปูแบบ
[ใชง้าน : เมน] หรอื [เมน]

8-1-3-3-2. อาจมบีางกรณีที�[ความสามารถสั�งใชง้าน]ตอ้งการ
คอสตเ์พื�อสั�งใชง้าน หรอืมเีงื�อนไขที�ตอ้งเตมิเต็มเพื�อสั�ง
ใชง้าน

8-1-3-4. [ความสามารถทํางานตอ่เนื�อง] เป็นความสามารถที�จะออก
ผลตลอดเวลา ตราบที�ยงัอยูใ่นเงื�อนไขที�สามารถทํางานได ้

8-1-3-4-1. ความสามารถที�ไมส่ามารถถกูจัดใหเ้ป็นประเภท [ความ
สามารถทํางานอตัโนมตั]ิ และ [ความสามารถสั�งใชง้าน]
บางครั �งจะถกูจัดใหเ้ป็นประเภท [ความสามารถทํางาน
ตอ่เนื�อง] บนตวัการด์

8-1-3-4-2. [ความสามารถทํางานตอ่เนื�อง] บางประเภทมเีงื�อนไขที�
ตอ้งเตมิเต็มเพื�อใหค้วามสามารถออกผลได ้

8-1-3-4-3. [ความสามารถทํางานตอ่เนื�อง] บางประเภทจะสง่ผลตอ่
เงื�อนไขการจัดเด็ค ตั �งแตข่ั �นตอนการเตรยีมเด็คกอ่นเริ�ม

8-1-3-4-4. [ความสามารถทํางานตอ่เนื�อง] บางครั �งจะมกีารระบวุา่
[ดว้ยตามกฎ] ในกรณีนั�นความสามารถนั�นจะมผีลอยู่
ตลอดแมแ้ตใ่นพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดงดว้ย

8-1-3-4-5. ตราบใดที�เงื�อนไขของ [ความสามารถทํางานตอ่เนื�อง]
ถกูเตมิเต็ม ความสามารถจะทํางานทนัทแีละมผีลตอ่
เนื�องตลอดเวลา

8-2. การมผีลและไรผ้ลของความสามารถ
8-2-1. บางความสามารถอาจมผีลทําใหค้วามสามารถที�กําหนดไวเ้ฉพาะมี

ผลหรอืไรผ้ลได ้ในกรณีนั�นใหก้ระทําการดงัตอ่ไปนี�
8-2-1-1.หากความสามารถบางสว่น หรอืทกุสว่นถกูทําใหไ้รผ้ล

เนื�องจากอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�ถกูกําหนด ความสามารถนั�น
จะไมทํ่างาน หากความสามารถนั�นมกีารระบกุารเลอืก
เป้าหมายอยูด่ว้ย การเลอืกเป้าหมายนั�นกจ็ะไมเ่กดิขึ�น หาก
ความสามารถนั�นมกีารระบคุอสตเ์พื�อสั�งใชง้านอยูด่ว้ย
คอสตนั์�นกจ็ะไมส่ามารถจา่ยได ้

8-2-1-2.หากความสามารถบางสว่น หรอืทกุสว่นถกูทําใหม้ผีล
เนื�องจากอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�ถกูกําหนด ความสามารถใน
สว่นที�เงื�อนไขไมถ่กูเตมิเต็มจะไมทํ่างาน

8-2-2. การด์ที�ถกูทําใหค้วามสามารถไรผ้ล จะไมถ่กูนับวา่เป็น [(การด์)ที�แต่
เดมิไมม่คีวามสามารถ]

8-3. คา่คอสตแ์ละเงื�อนไขเพื�อสั�งใชง้าน
8-3-1. ในสว่นของความสามารถ จะมกีารระบขุอ้ความที�อยูห่นา้เครื�องหมาย

[ : ] อยู ่ขอ้ความนี�คอื คา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้าน
8-3-1-1.หากมคีา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านความสามารถหลายอยา่ง ให ้

กระทําการจา่ยโดยเริ�มจากอนัที�อยูห่นา้สดุกอ่น
8-3-1-2.จากนั�น หากมคีวามสามารถอื�นที�ทําใหต้อ้งมกีารจา่ยคา่

คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านเพิ�มเตมิ กใ็หทํ้าการจา่ยเพิ�มตามลําดบั
8-3-1-3.หากไมส่ามารถจา่ยคา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านบางสว่น หรอื

ทกุสว่นได ้ การจา่ยคา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านของความ
สามารถนั�นจะไมเ่กดิขึ�นเลย

8-3-1-4.คา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านบางอยา่งอาจมกีารระบวุา่ [สามารถ
ทําบางสิ�ง] ในกรณีนี�เราสามารถเลอืกที�จะไมจ่า่ยคา่
คอสตนั์�นได ้และความสามารถนั�นกจ็ะไมถ่กูสั�งใชง้าน

8-3-1-5.คา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านบางอยา่งอาจมกีารระบตุวัเลขเชน่
[①] สิ�งนี�หมายถงึการเลอืกเรสต์ ดง้!!การด์ ที�แอ็คที
ฟอยูบ่นคอสตแ์อเรยีของเราตามจํานวนที�ระบุ

8-3-1-6.คา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านบางอยา่งอาจมกีารระบคํุาวา่ [ดง้!!
-X] สิ�งนี�หมายถงึการเลอืกนํา ดง้!!การด์ บนลดีเดอรแ์อเรยี,
คาแรกเตอรแ์อเรยี, หรอืคอสตแ์อเรยี ของเรากลบัไปสู่ ดง้!!
เด็ค ตามจํานวนที�ระบุ

8-3-2. ความสามารถบางอยา่งอาจมกีารระบคํุาวา่ [ดง้!!xX], [ในเทริน์ของ
เรา], [ในเทริน์ของคูแ่ขง่] สิ�งเหลา่นี�เรยีกวา่ เงื�อนไขของความ
สามารถ

8-3-2-1.ในกรณีที�ความสามารถมเีงื�อนไขหลายอยา่ง ทกุเงื�อนไข
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบวา่ถกูเตมิเต็มทั �งหมด

8-3-2-2.หากมคีวามสามารถอื�นๆ ที�ทําการเพิ�มเงื�อนไขใหก้บัความ
สามารถนั�น เงื�อนไขเหลา่นั�นกจ็ะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบวา่
ถกูเตมิเต็มดว้ย

8-3-2-3.บางเงื�อนไขอาจมกีารระบใุนรปูแบบ [ดง้!! xX] ซึ�งหมายถงึ
เงื�อนไขจะถกูเตมิเต็มได ้ เมื�อมี ดง้!!การด์ ตดิอยูบ่นการด์นี�
เทา่กบัหรอืมากกวา่จํานวนที�ระบุ

8-3-2-4.บางเงื�อนไขอาจมกีารระบวุา่ [ในเทริน์ของเรา] หมายถงึ
เงื�อนไขนั�นจะถกูเตมิเต็มไดเ้มื�ออยูใ่นเทริน์ของเราเทา่นั�น

8-3-2-5.บางเงื�อนไขอาจมกีารระบวุา่ [ระหวา่งเทริน์ของคูแ่ขง่]
หมายถงึเงื�อนไขนั�นจะถกูเตมิเต็มไดเ้มื�ออยูใ่นเทริน์ของ
คูแ่ขง่เทา่นั�น

8-4. การสั�งใชง้าน และออกผล
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8-4-1. ในการสั�งใชง้านความสามารถ ใหก้ระทําขั �นตอนตามลําดบัตอ่ไปนี�
8-4-1-1.หากการสั�งใชง้านนั�นมเีงื�อนไข เงื�อนไขเหลา่นั�นจําเป็นจะ

ตอ้งถกูเตมิเต็มเสยีกอ่น การสั�งใชง้านนั�นจะไมส่ามารถ
ทําไดห้ากเงื�อนไขนั�นยงัไมถ่กูเตมิเต็ม

8-4-1-2.ระบคุวามสามารถที�ตอ้งการจะสั�งใชง้าน หากเป็นความ
สามารถของการด์ที�อยูบ่นมอื กใ็หแ้สดงการด์นั�น

8-4-1-3.หากการสั�งใชง้านนั�นมคีา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้าน ใหย้นืยนั
และจา่ยคา่คอสตท์ั �งหมดนั�น

8-4-1-4.กระทําการสั�งใชง้านความสามารถนั�น
8-4-1-5.กระทําการออกผลความสามารถนั�น

8-4-2. หากความสามารถที�สั�งใชง้านนั�น เป็นความสามารถของอเีวนตก์ารด์
ใหส้ง่อเีวนตก์ารด์ใบนั�นลงแทรช และสั�งใชง้านความสามารถที�ระบุ
ไว ้

8-4-3. หากความสามารถที�สั�งใชง้านนั�น เป็นความสามารถของการด์บนลดี
เดอรแ์อเรยี, คาแรกเตอรแ์อเรยี, สเตจแอเรยี ใหส้ั�งใชง้านความ
สามารถที�ระบไุว ้

8-4-4. หากความสามารถมกีารระบเุชน่ [เลอืกX], [ไมเ่กนิX], [กระทําX] ใน
ขณะที�ออกผลความสามารถนั�น ใหเ้ลอืกการด์, ผูเ้ลน่ หรอือื�นๆ ใน
ชว่งเวลานั�น

8-4-4-1.หากมกีารกําหนดจํานวนที�เลอืกไดเ้อาไวโ้ดยเฉพาะ ผูเ้ลน่
ที�มสีทิธิ�เลอืกในความสามารถนั�นจําเป็นจะตอ้งเลอืกตาม
จํานวนนั�นมากเทา่ที�จะสามารถทําได ้ อยา่งไรกต็าม หากมี
ระบคํุาวา่ [ไมเ่กนิ] จะสามารถเลอืกเป็น 0 ได ้

8-4-4-2.หากผูเ้ลน่จําเป็นตอ้งเลอืกการด์ที�อยูใ่นพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง
และเป้าหมายที�เลอืกไดนั้�นมเีงื�อนไขกําหนดอยู่ การด์ใน
พื�นที�ที�ไมถ่กูแสดงนั�นจะถกูนับวา่ไมม่กีารแสดงรายละเอยีด
ใดเลย ผูเ้ลน่ที�มสีทิธิ�เลอืกจงึไมส่ามารถเลอืกการด์ในพื�นที�
นั �นไดเ้ลย ถงึแมใ้นพื�นที�นั �นจะมกีารด์ที�ตรงตามเงื�อนไขอยู่
กต็าม

8-4-4-3.หากไมม่กีารระบใุดๆเป็นพเิศษ เป้าหมายการเลอืกของ
ความสามารถตา่งๆในเทกซนั์�น หากเป็นความสามารถมผีล
กบัการด์ ใหม้ผีลกบัตวัการด์ใบนั�นเอง หากเป็นความ
สามารถที�มผีลกบัตวัผูเ้ลน่ ใหม้ผีลกบัตวัผูเ้ลน่เจา้ของ
ความสามารถนั�นเอง

8-4-4-4.ในกรณีที�ตอ้งเลอืกการด์จากเด็ค ใหต้รวจสอบการด์ทกุใบ
ในเด็คในสภาพหงายหนา้ และเลอืกการด์ที�ระบนัุ�น

8-5. การสั�งใชง้านการด์ และการสั�งใชง้านความสามารถ
8-5-1. การสั�งใชง้านการด์ จะตา่งกนักบั การสั�งใชง้านความสามารถ
8-5-2. การสั�งใชง้านการด์ คอืการเลน่อเีวนตก์ารด์จากบนมอื
8-5-3. การสั�งใชง้านความสามารถ คอืการสั�งใชง้านความสามารถของการด์
8-5-4. ยกตวัอยา่งเชน่ หากมกีารระบคํุาวา่ [หลงัจากการสั�งใชง้านอเีวนต]์

ใหนั้บวา่เป็นการระบถุงึ การสั�งใชง้านการด์
9. การบงัคบัใชก้ฎ

9-1. พื�นฐานโดยทั�วไปของการบงัคบัใชก้ฎ
9-1-1. การบงัคบัใชก้ฎ คอืขอ้บงัคบัใชท้ี�จะเกดิขึ�นโดยอตัโนมตัเิมื�อมี

เหตกุารณจํ์าเพาะตา่งๆเกดิขึ�นระหวา่งเกม
9-1-2. การออกผลการบงัคบัใชก้ฎ จะเกดิแทรกขึ�นมากอ่นเสมอ ไมว่า่จะอยู่

ระหวา่งการกระทําใดๆกต็าม
9-2. การทําใหพ้า่ยแพ ้

9-2-1. เมื�อมกีารบงัคบัใชก้ฎเกดิขึ�น และผูเ้ลน่คนใดเตมิเต็มเงื�อนไขการ
พา่ยแพต้ามดา้นลา่งนี� จะนับวา่ผูเ้ลน่ทกุคนที�เตมิเต็มเงื�อนไขนั�น
พา่ยแพใ้นเกมนั�น

9-2-1-1.หากลดีเดอรข์องผูเ้ลน่คนใดไดรั้บแดเมจ ขณะที�ไลฟ์ของ
ตนเป็น 0 จะนับวา่ผูเ้ลน่คนนั�นเตมิเต็มเงื�อนไขการพา่ยแพ ้
ในเกมนั�น

9-2-1-2.หากเด็คของผูเ้ลน่คนใดเหลอื 0 ใบ จะนับวา่ผูเ้ลน่คนนั�น
เตมิเต็มเงื�อนไขการพา่ยแพใ้นเกมนั�น

10. ความสามารถคยีเ์วริด์และคยีเ์วริด์
10-1. ความสามารถคยีเ์วริด์

10-1-1. [จูโ่จมฉับพลนั]
10-1-1-1. [จูโ่จมฉับพลนั] คอืความสามารถที�ทําใหค้าแรก

เตอรส์ามารถโจมตไีดท้นัทใีนเทริน์ที�เพิ�งลงสูส่นาม
10-1-2. [ดบัเบิ�ลแอทแทค]

10-1-2-1. [ดบัเบิ�ลแอทแทค] จะสง่ผลใหก้ารด์ที�มคีวาม
สามารถนี�กระทํา 2 แดเมจ แกไ่ลฟ์ของลดีเดอร์ แทนที�จะ
ทําแค ่1 แดเมจ

10-1-3. [แบนนชิ]
10-1-3-1. [แบนนชิ] เมื�อการด์ที�ม[ีแบนนชิ]ทําแดเมจแก่

ไลฟ์ของลดีเดอรค์ูแ่ขง่ได ้ จะบงัคบัใหคู้แ่ขง่นําการด์นั�น
จากไลฟ์สง่ลงแทรชแทนการนําขึ�นมอื และในกรณีนี� ความ
สามารถ[ทรกิเกอร]์กจ็ะไมส่ามารถสั�งใชง้านไดด้ว้ย

10-1-4. [บล็อกเกอร]์
10-1-4-1. [บล็อกเกอร]์สามารถใชง้านไดใ้นบล็อกสเตป

เมื�อมกีารด์ใบอื�นตกเป็นเป้าหมายการโจมตี ใหทํ้า
การเรสตก์ารด์ใบนี�ที�แอ็คทฟีอยู่ และกระทําการ "ยา้ย
เป้าหมายการโจมตจีากการด์ที�ถกูโจมตนัี�นมาเป็นที�ตวั
การด์ที�สั�งใชง้าน  [บล็อกเกอร]์ นี�"

10-1-5. [ทรกิเกอร]์
10-1-5-1. [ทรกิเกอร]์ สามารถสั�งใชง้านไดเ้มื�อมกีารรับ

แดเมจ และการด์ที�ถกูตรวจสอบจากไลฟ์มคีวามสามารถนี�
ในกรณีนั�นใหแ้สดงการด์นั�นและสั�งใชง้านความสามารถ
[ทรกิเกอร]์ ของการด์นั�นแทนการนําขึ�นมอื

10-1-5-2. เราสามารถเลอืกที�จะไมใ่ชง้าน [ทรกิเกอร]์ ได ้
ในกรณีนั�นใหนํ้าการด์ใบนั�นขึ�นมอืโดยไมต่อ้งแสดง

10-2. คยีเ์วริด์
10-2-1. KO

10-2-1-1. [KO] คอืคยีเ์วริด์ที�แสดงถงึการที�คาแรกเต
อรก์ารด์ถกูสง่สง่แทรช จากการพา่ยแพใ้นการแบทเทลิ
หรอืผลของความสามารถของการด์ตา่งๆ

10-2-1-2. [ทําการ KO ใส]่ คอืการนําคาแรกเตอรก์ารด์ใบ
หนึ�งบนคาแรกเตอรแ์อเรยีสง่ลงแทรชของเจา้ของ

10-2-1-3. ความสามารถประเภท [เมื�อถกู KO], [ไมถ่กู
KO] หรอือื�นๆ เป็นความสามารถที�จะแสดงผลเมื�อเจอกบั
ความสามารถ [ทําให ้ KO] หรอืจากผลของการแบท
เทลิเทา่นั�น หากคาแรกเตอรก์ารด์ถกูสง่ไปยงัแทรชดว้ย
วธิกีารอื�นนอกจากนี�จะไมนั่บวา่เป็นการ [KO]

10-2-2. [ใชง้าน : เมน]
10-2-2-1. [ใชง้าน : เมน] หมายถงึความสามารถที�สั�งใช ้

งานไดใ้นชว่งเมนเฟส ในขณะที�ไมไ่ดทํ้าการแบทเทลิอยู่
10-2-3. [เมน]

10-2-3-1. [เมน] เป็นคยีเ์วริด์ที�มเีฉพาะในอเีวนตก์ารด์
แสดงถงึความสามารถที�สั�งใชง้านไดใ้นชว่งเมนเฟส ใน
ขณะที�ไมไ่ดทํ้าการแบทเทลิอยู่ สามารถสั�งใชง้านไดโ้ดย
การเลน่อเีวนตก์ารด์นั�นในเมนเฟส ในขณะที�ไมไ่ดทํ้าการ
แบทเทลิอยู ่และสั�งใชง้านความสามารถนั�น

10-2-4. [เคานเ์ตอร]์
10-2-4-1. [เคานเ์ตอร]์ เป็นคยีเ์วริด์ที�มเีฉพาะในอี

เวนตก์ารด์ แสดงถงึความสามารถที�สั�งใชง้านไดใ้นชว่ง
เคานเ์ตอรส์เตป สามารถสั�งใชง้านไดโ้ดยการเลน่อเีวน
ตก์ารด์นั�นในชว่งเคานเ์ตอรส์เตปและสั�งใชง้านความ
สามารถนั�น

10-2-5. [เมื�อโจมต]ี
10-2-5-1. [เมื�อโจมต]ี หมายถงึความสามารถที�จะทํางาน

เมื�อเรากระทําการประกาศโจมตี ในชว่งแอทแทคสเตปของ
เรา (ดู 7-1-1.)

10-2-6. [เมื�อลงสนาม]
10-2-6-1. [เมื�อลงสนาม] หมายถงึความสามารถที�จะทํา

งานเมื�อการด์ใบนั�นถกูสง่ลงสนาม
10-2-7. [เมื�อจบเทริน์ของเรา]

10-2-7-1. [เมื�อจบเทริน์ของเรา] หมายถงึความสามารถที�
จะทํางานในชว่งเอนดเ์ฟสของเทริน์เรา (ด ู6-6-1-1.)

10-2-8. [เมื�อจบเทริน์ของคูแ่ขง่]
10-2-8-1. [เมื�อจบเทริน์ของคูแ่ขง่] หมายถงึความสามารถ

ที�จะทํางานในชว่งเอนดเ์ฟสของเทริน์ของคูแ่ขง่
10-2-9. [ดง้!! xX]

10-2-9-1. [ดง้!! xX] หมายถงึความสามารถที�มผีลกบั
การด์ที�แตเ่ดมิไมม่ี ดง้!!การด์ ตดิอยู่ หรอืมจํีานวน ดง้!!
การด์ ที�ตดิอยูน่อ้ยกวา่จํานวนที�กําหนด และถกูกระทําการ
ตดิ ดง้!!การด์ เพิ�มเขา้ไปเทา่กบัหรอืมากกวา่จํานวนที�
กําหนดจนทําใหเ้งื�อนไขไดรั้บการเตมิเต็ม

10-2-10. ดง้!! -X
10-2-10-1. ดง้!! -X หมายถงึความสามารถที�ทํางานโดยมี

เงื�อนไขคอื การเลอืก ดง้!!การด์ บนลดีเดอรแ์อเรยี, คาแรก
เตอรแ์อเรยี, คอสตแ์อเรยี ตามจํานวนที�กําหนดและนํากลบั
ดง้!!เด็ค

10-2-11. [ในเทริน์ของเรา]
10-2-11-1. [ในเทริน์ของเรา] หมายถงึความสามารถที�ถกู

เตมิเต็มเงื�อนไขขณะอยูใ่นเทริน์ของเรา
10-2-12. [ในเทริน์ของคูแ่ขง่]

10-2-12-1. [ในเทริน์ของคูแ่ขง่] หมายถงึความสามารถที�
ถกูเตมิเต็มเงื�อนไขขณะอยูใ่นเทริน์ของคูแ่ขง่

10-2-13. [เทริน์ละ 1 ครั�ง]
10-2-13-1. [เทริน์ละ 1 ครั�ง] หมายถงึความสามารถที�
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สามารถสั�งใชง้านไดเ้พยีงเทริน์ละ 1 ครั�งเทา่นั�น
10-2-13-2. หากมกีารด์ที�ชื�อเดยีวกนั ที�มคีวามสามารถ

[เทริน์ละ 1 ครั�ง] หลายใบ สามารถใชค้วามสามารถ [เทริน์
ละ 1 ครั�ง] ของการด์เหลา่นั�นไดท้กุใบ ใบละ 1 ครั�ง

10-2-13-3. หลงัจากความสามารถ [เทริน์ละ 1 ครั�ง] แสดง
ผลสําเร็จแลว้ ภายในเทริน์เดยีวกนันั�นหากเงื�อนไขไดรั้บ
การเตมิเต็มอกีครั �งกไ็มส่ามารถสั�งใชง้านไดอ้กี เชน่เดยีว
กบัการจา่ยคา่คอสตเ์พื�อสั�งใชง้านอกีครั �งกไ็มส่ามารถทําได ้
เชน่กนั

10-2-13-4. หลงัจากความสามารถ [เทริน์ละ 1 ครั�ง] แสดง
ผลสําเร็จแลว้ และการด์ที�ใชค้วามสามารถนั�นถกูยา้ยไปยงั
พื�นที�อื�น จากนั�นถกูนํากลบัมาบนสนามอกีครั �ง การด์ใบนั�น
จะถกูนับวา่เป็นการด์คนละใบ และสามารถสั�งใชง้านความ
สามารถ [เทริน์ละ 1 ครั�ง] ไดอ้กีครั �ง (ดู 3-1-6.)

10-2-14. ทิ�ง
10-2-14-1. [ทิ�ง] หมายถงึการเลอืกการด์จากบนมอืและสง่

ลงแทรช
10-2-15. [เมื�อบล็อก]

10-2-15-1. [เมื�อบล็อก] หมายถงึความสามารถที�ทํางานได ้
เมื�อสั�งใชง้าน [บล็อกเกอร]์ ในชว่งบล็อกสเตปของเรา
(ดู 7-1-2-2.)

10-2-16. [เมื�อคูแ่ขง่โจมต]ี
10-2-16-1. [เมื�อคูแ่ขง่โจมต]ี หมายถงึความสามารถที�ทํา

งานไดห้ลงัจากชว่งที�คูแ่ขง่สั�งใชง้านความสามารถ [เมื�อ
โจมต]ี ได(้ดู 7-1-1-3) หรอืความสามารถอื�นที�อาจเกดิขึ�น
ไดเ้มื�อมกีารประกาศโจมตใีนชว่งแอทแทคสเตปของคูแ่ขง่
(ดู 7-1-1)

11. อื�นๆ
11-1. วงัวนไมจ่บสิ�น(Loop)

11-1-1. หากมผีลของการกระทําใดๆ สง่ผลใหเ้กดิการลปูของผลของการก
ระทําไมจ่บสิ�น หรอืสง่ผลใหไ้มส่ามารถกระทําการใดๆตอ่ไดต้ลอด
ไป จะเรยีกวา่ วงัวนไมจ่บสิ�น และการกระทําสดุทา้ยกอ่นที�จะเกดิ
วงัวนไมจ่บสิ�นจะถกูเรยีกวา่ การกระทําวงัวนไมจ่บสิ�น ในกรณีที�เกดิ
เหตกุารณนั์�นขึ�น ใหดํ้าเนนิการดงัตอ่ไปนี�

11-1-1-1. หากไมม่ผีูเ้ลน่คนใดสามารถหยดุวงัวนไมจ่บสิ�น
นั�นได ้เกมนั�นจะจบลงที�การเสมอ

11-1-1-2. หากผูเ้ลน่คนใดมวีธิกีารที�สามารถหยดุวงัวนไม่
จบสิ�นนั�นได ้ ใหผู้เ้ลน่นั�นประกาศวา่ตอ้งการจะทําลปูของ
วงัวนไมจ่บสิ�นนั�นจํานวนกี�รอบ และใหถ้อืวา่ดําเนนิการเกดิ
ลปูจํานวนรอบวงัวนไมจ่บสิ�นตามจํานวนที�ประกาศไวแ้ละ
จบลปูลงในตอนนั�น ผูเ้ลน่คนนั�นจะไมส่ามารถเลอืกที�จะเริ�ม
การเกดิวงัวนไมจ่บสิ�นนั�นไดอ้กีหากเกมยงัอยูใ่นสภาพเดมิ
เหมอืนกอ่นเกดิวงัวนไมจ่บสิ�น(การด์ทกุใบในทกุแอเรยียงัอ
ยูใ่นสภาพเหมอืนเดมิ) ยกเวน้วา่จะถกูบงัคบัใหต้อ้งกระทํา
ลปูอกี

11-1-1-3. หากผูเ้ลน่ทั �งสองฝ่ายมวีธิกีารที�สามารถหยดุ
วงัวนไมจ่บสิ�นนั�นได ้ ใหผู้เ้ลน่เจา้ของเทริน์ประกาศวา่
ตอ้งการจะทําลปูของวงัวนไมจ่บสิ�นนั�นจํานวนกี�รอบ จาก
นั�นใหผู้เ้ลน่ที�ไมใ่ชเ่จา้ของเทริน์ประกาศวา่ตอ้งการจะทํา
ลปูของวงัวนไมจ่บสิ�นนั�นจํานวนกี�รอบ ใหถ้อืวา่ดําเนนิการ
เกดิลปูวงัวนไมจ่บสิ�นเป็นจํานวนรอบตามจํานวนตวัเลขที�
นอ้ยกวา่จากที�ทั �งสองฝ่ายประกาศไว ้ และจบลปูลงในตอน
นั�น ผูเ้ลน่ทั �งสองฝ่ายจะไมส่ามารถเลอืกที�จะเริ�มการเกดิ
วงัวนไมจ่บสิ�นนั�นไดอ้กีหากเกมยงัอยูใ่นสภาพเดมิเหมอืน
กอ่นเกดิวงัวนไมจ่บสิ�น(การด์ทกุใบในทกุแอเรยียงัอยูใ่น
สภาพเหมอืนเดมิ) ยกเวน้วา่จะถกูบงัคบัใหต้อ้งกระทํา
ลปูอกี

11-2. การแสดงการด์
11-2-1. ยกตวัอยา่งเชน่ หากมกีารเคลื�อนยา้ยการด์จากพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง

ไปยงัพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดงอื�นภายใตเ้งื�อนไขพเิศษบางอยา่ง เชน่
[นําการด์ “Monkey D. Luffy” จากเด็คมาไวบ้นมอื] การด์ที�ถกู
เคลื�อนยา้ยใบนั�นจะตอ้งถกูแสดงดว้ย แมว้า่จะไมไ่ดม้กีารระบไุว ้
กอ่นกต็าม

11-2-2. หากการด์ในพื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง ถกูแสดงออกมาจากผลของความ
สามารถหรอืการจา่ยคอสต์ หลงัจากเสร็จสิ�นการออกผลนั�นแลว้ ให ้
นับวา่การด์ใบนั�นกลบัไปเป็นการด์ที�ไมถ่กูแสดงอกีครั �ง

11-3. การดพูื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง
11-3-1. กรณีที�มคีวามสามารถบางอยา่งที�ทําใหผู้เ้ลน่สามารถดกูารด์ใน

พื�นที�ที�ไมถ่กูแสดง หากไมม่กีารระบใุดๆเป็นพเิศษ ผูเ้ลน่เจา้ของ
ความสามารถนั�นๆเทา่นั�นที�สามารถตรวจสอบการด์ในพื�นที�ที�ไมถ่กู
แสดงนั�นได ้

11-3-2. ระหวา่งที�การด์ใบนั�นถกูดู จะนับวา่การด์นั�นยงัคงอยูใ่นแอเรยีดั �ง
เดมิ

11-3-3. หลงัจากกระทําการดกูารด์แลว้ หากไมม่กีารระบใุดๆที�อา้งถงึ

การด์ที�ถกูดนัู�นอกี จําเป็นจะตอ้งนําการด์ใบนั�นกลบัไปยงัแอเรยีดั �ง
เดมิและสลบัลําดบัการด์เหลา่นั�นใหก้ลบัไปอยูใ่นสภาพสุม่อกีครั �ง

8/31/2022
・แกไ้ข 2-3-3
・แกไ้ข 2-3-3-1
・แกไ้ข 2-11-2
・แกไ้ข 3-7-4
・แกไ้ข 3-10-2
・แกไ้ข 4-6-2-1
・แกไ้ข 4-6-2-2
・แกไ้ข 5-1-3
・แกไ้ข 5-2-1-1
・แกไ้ข 6-1-2
・แกไ้ข 7-1-4-1-1-2
・แกไ้ข 8-3-2
・แกไ้ข 8-3-2-1
・แกไ้ข 9-2-1

9/20/2022
・เพิ�มเตมิ 2-9-2-1
・แกไ้ข 5-2-1-7

1/19/2023
・แกไ้ข 1-3-10-1
・เพิ�มเตมิ 2-3-3
・เพิ�มเตมิ 2-3-3-1
・แกไ้ข 2-3-6
・แกไ้ข 2-4-4
・แกไ้ข 3-10-2
・เพิ�มเตมิ 3-10-2-1
・เพิ�มเตมิ 4-8
・เพิ�มเตมิ 4-9
・เพิ�มเตมิ 6-6-1-1-1
・แกไ้ข 7-1-5-2
・แกไ้ข 8-1-3-2
・แกไ้ข 8-1-3-4-1
・เพิ�มเตมิ 10-2-15
・เพิ�มเตมิ 10-2-16
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