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1.  The Game 
100.  Summoner Master Golden Rules 

100.1. หากมีการ์ดใบใดท่ีมี Text การ์ดขดัแยง้กบักฎใน Complete Rule ฉบบัน้ี การ์ดจะไดรั้บสิทธิท่ีเหนือกวา่และท า 

การแกไ้ขกฎนั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง แต่จะส่งผลกบัตวัการ์ดใบนั้น และ Effect ท่ีเกิดจากการ์ดใบนั้นเท่านั้น 

100.2. เม่ือใน Text การ์ดใดๆ มีขอ้ความท่ีขดัแยง้ต่อกนั หรือเก่ียวเน่ืองกนั Text การ์ดท่ีมีค าวา่ “ไม่” ใหถื้อสิทธิเหนือ 

กวา่ในการส่งผลของ Effect นั้นๆ โดยเพิกเฉยต่อการคิด Timestamp 

100.3. หากการกระท าใดไม่สามารถกระท าได ้ใหก้ารกระท านั้นถูกเพิกเฉยไป เวน้แต่มีกฎใดใน Complete Rule 

ฉบบัน้ีท่ีอา้งอิงถึงมนัโดยชดัเจน 

100.4. หากผูเ้ล่นใดตอ้งกระท าการใดๆ พร้อมกนั และการกระท านั้นไม่ใช่การเปล่ียน Zone ผูเ้ล่นใน Subturn โจมตี 

จะตอ้งเร่ิมท าก่อนเสมอ เวน้แต่มีการก าหนดไวใ้น Text การ์ด หรือ Complete Rule วา่ให้ผูเ้ล่นใน Subturn 

ป้องกนัท าก่อน 

100.5. การ์ดท่ีกระท าตามบริบทใดๆ อยู ่หากออกจากบริบทนั้นใหสู้ญเสียสภาพจากการเป็นการ์ดในบริบทนั้นทนัที 

101.  ทัว่ไป 

101.1.  กฎโดยทัว่ไปท่ีกล่าวถึงโดย Complete Rule น้ี เป็นการพดูถึงกฎระหวา่งการเล่นแบบ Two Player เท่านั้น 

กฎรวมไปถึงกติกาท่ีเก่ียวกบัการเล่นในระบบอ่ืนๆ สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้น Tournament Rule 

101.2.  ลกัษณะการเล่นโดยทัว่ไปและจ านวนการ์ดใน Deck ขั้นต ่า จะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

101.2.1. ระดบั Beginner ก าหนด Mp สูงสุด : 8, การ์ดในมือสูงสุด : 7, Level สูงสุดของ Seal ใน Shrine : 9, 

Seal Card ใน Deck ขั้นต ่า 12 ใบ, Mystic Card ใน Deck ขั้นต ่า 5 ใบ 

101.2.2. ระดบั Summoner ก าหนด Mp สูงสุด : 8, การ์ดในมือสูงสุด : 7, Level สูงสุดของ Seal ใน Shrine : 12, 

Seal Card ใน Deck ขั้นต ่า 30 ใบ, Mystic Card ใน Deck ขั้นต ่า 30 ใบ 

101.3.  การจ ากดัการใส่การ์ดซ ้ าใน Deck มีดงัน้ี 

101.3.1. Seal Card Lv 1, 2 แบบเดียวกนัใส่ซ ้ าใน Deck ไดไ้ม่เกิน 4 ใบ 

101.3.2. Seal Card Lv 3, 4 แบบเดียวกนัใส่ซ ้ าใน Deck ไดไ้ม่เกิน 3 ใบ 

101.3.3. Seal Card Lv 5 ข้ึนไป แบบเดียวกนัใส่ซ ้ าใน Deck ไดไ้ม่เกิน 2 ใบ 

101.3.4. Mystic Card แบบเดียวกนัใส่ซ ้ าใน Deck ไดไ้ม่เกิน 2 ใบ 

102.  การเร่ิมต้นเกม 

102.1.  เม่ือเร่ิมเกม ผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายสลบัการ์ดใน Deck ของตวัเองใหอ้ยูใ่นสภาพสุ่ม และเสนอใหฝ่้ายตรงขา้มท าการ 

     สลบั Deck ของตวัเองดว้ยหลงัจากท่ี Deck ของตวัเองอยูใ่นสภาพสุ่มแลว้ 

102.2.  น าการ์ดท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection ขา้งหลงัช่ือและ Extra Card ท่ีใชง้านวางไวข้า้งกองการ์ดในสภาพคว ่าหนา้ 

102.3.  หากเป็นการเล่น Game แรก ในแต่ละ Match ผูเ้ล่นจะตอ้งท าการตดัสินวา่ใครจะเป็นผูเ้ร่ิมเล่นก่อนดว้ยวธีิการ 

          ใดๆ ก็ตามท่ียติุธรรมต่อผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายและอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้

102.4.  หากไม่ใช่การเล่น Game แรก ในแต่ละ Match ผูท่ี้แพใ้น Game ท่ีแลว้ จะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะเร่ิมเล่นก่อนหรือ 

ใหฝ่้ายตรงขา้มเร่ิมเล่นก่อน 
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102.5.  หลงัจากตดัสินใจวา่ผูใ้ดเป็นฝ่ายเร่ิมเล่นก่อน ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายท าการจัว่การ์ดจาก Deck เป็น Seal Card 5 ใบ 

   และ Mystic Card 2 ใบ 

102.6.  ทนัทีท่ีเร่ิมเล่น ผูเ้ล่นท่ีเร่ิมคนแรกจะมี Mp เท่ากบั 5 ใชส้ าหรับร่ายการ์ดเท่านั้น ผูเ้ล่นอีกฝ่ายจะมี Mp เท่ากบั  

 Mp สูงสุดของเกมในระดบันั้น 

103.  การตัดสินการแพ้ – ชนะ 

103.1.  เม่ือ Level ของ Seal ใน Shrine ของผูเ้ล่นคนใดรวมกนัไดม้ากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้น 

การเล่นระดบันั้น ผูเ้ล่นคนนั้นจะเป็นฝ่ายแพ ้

103.2.  ทนัทีท่ีผูเ้ล่นคนใดตอ้งน าการ์ดออกจาก Deck แลว้ไม่สามารถน าออกจาก Deck ได ้ผูเ้ล่นคนนั้นจะเป็นฝ่ายแพ ้

103.3.  หากผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายแพพ้ร้อมกนั เกมจะจบลงดว้ยการเสมอ 

103.4.  หากผูเ้ล่นคนใดไม่มี Seal ในช่วง Check up Step และยงัไม่น า Seal เขา้มา ในสนามภายใน Subturn นั้น  

เม่ือจบ Subturn ผูเ้ล่นคนนั้นจะเป็นฝ่ายแพท้นัทีท่ีเขา้สู่ End of Subturn Step (ขอ้น้ีจะไม่มีผลถา้ผา่น Turn  

เกิดโดย Effect ของการ์ด)   

 104.  การเร่ิมต้นเกมใหม่ 

104.1.  เม่ือจบการเล่นในแต่ละเกมใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายน าการ์ดของตนทั้งหมดไม่วา่จะอยูใ่น Zone ใดๆ กลบัเขา้ 

     Deck ของตน จากนั้นใหท้ าการเร่ิมตน้เกมใหม่ตาม Phase 102.1   

105.  ส่ิงทีไ่ม่ควรกระท าในการเล่น และบทลงโทษ 

105.1.   การพนนั 

105.1.1.   ห้ามน าเกม Summoner Master ไปเดิมพนัจ านวนเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีวางไวเ้ป็นประกนัในการ

       ไดเ้สียหรือแพช้นะก่อนเล่นการพนนั 

105.1.2.   ผูเ้ล่นพนนัไม่มีสิทธ์ิเขา้แข่งขนัในงานแข่งขนัทุกประเภท 

105.2.   การวนซ ้ าในช่วงเดียว  

105.2.1.   หา้มมิใหเ้ล่นการ์ดในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดการวนซ ้ าในช่วงเดียวอยา่งไม่จบส้ิน 

 105.2.2.   เม่ือพนกังานของบริษทัพิจารณาจากชุดการ์ด และสถานการณ์ในขณะนั้นแลว้พบวา่ผูเ้ล่นจงใจกระท า

                ใหเ้กิดการวนซ ้ าในช่วงเดียวเพ่ือถ่วงเวลาหรือเพ่ือท าใหเ้กิดการเสมอข้ึน ผูเ้ล่นจะถูกเชิญออกจากการ 

  แข่งขนัและถูกตดัสิทธ์ิในของรางวลัท่ีพึงไดท้นัที 

105.3.   การแสดงการ์ด 

105.3.1.   ไม่ควรใชเ้วลาเกิน 10 วนิาทีในการแสดง Reflection Card หรือ Extra Card หากใชเ้วลา เกินกวา่น้ี 

    กรรมการของบริษทัฯ มีสิทธ์ิตดัสินวา่ถ่วงเวลาได ้

 105.3.2.   หา้มผูเ้ล่นน า Reflection Card หรือ Extra Card ท่ีอยูน่อกจากท่ีเตรียมไว ้(102.2.) เขา้มาในเกม 
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2.  Card 
200.  Seal Card 

200.1.  ส่วนประกอบของ Seal Card  

200.1.1.  Seal Card เป็นการ์ดท่ีมีดา้นหลงัเป็นสีฟ้า มีส่วนประกอบทั้งหมด 20 ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือ, ธาต,ุ เผา่พนัธ์ุ, 

รูปภาพ, พลงัโจมตี (At), พลงัป้องกนั (Df), ความเร็ว (Sp), สญัลกัษณ์ประจ าชุด, Mp Cost, Level,  

ท่าโจมตีพิเศษ, Text Box, Growth Box, Illustration Credit, ชุดของการ์ด, Collector Number, Progress 

Box, กลุ่ม, Shade of และ Condition Box ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบครบทุกส่วน 

200.2.  ช่ือ 

200.2.1.  ช่ือของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้มุมซา้ยบนของการ์ดยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.2.2.  การ์ดท่ีมี Effect ท่ีส่งผลใหก้าร์ดใบนั้นเองโดยอา้งอิงดว้ยช่ือของการ์ดนั้น จะหมายถึงการ์ดใบนั้นเท่านั้น 

ยกเวน้ Effect จะระบุไวว้า่อา้งอิงจากการ์ดช่ือเดียวกนัใบอ่ืนดว้ย 

200.2.3.  การ์ดท่ีมีช่ือเดียวกนัถือเป็นการ์ดแบบเดียวกนัโดยจะยดึส่วนประกอบการ์ดนั้นตามท่ีระบุไวใ้น  

Oracle Wording   

200.2.4.   Reflection     

200.2.4.1. Seal ท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection อยูข่า้งหลงัช่ือ ใหถื้อวา่ช่ือท่ีอยูข่า้งหนา้สญัลกัษณ์ Reflection คือ 

ช่ือของ Seal นั้น แต่ส่วนประกอบของการ์ดให้ยึดตามช่ือท่ีมีสัญลกัษณ์ Reflection ขา้งหลงัใน

Oracle Wording 

200.2.4.2. Seal ท่ีมีช่ือเหมือนกบัช่ือท่ีอยูข่า้งหนา้สญัลกัษณ์ Reflection และ Seal ท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection 

             อยูข่า้งหลงัช่ือ ถือเป็นการ์ดแบบเดียวกนั 

200.3.  ธาต ุ

200.3.1.  ธาตุของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นบนของการ์ดในวงกลมยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.3.2.  Summoner Master มีธาตุทั้งส้ิน 7 ธาตุ ไดแ้ก่ แสง, ดิน, ไฟ, น ้า, ลม, ความมืด, และไร้ธาตุ ซ่ึงจะใช ้

  สญัลกัษณ์ประจ าธาตุต่างๆ ตามท่ีก าหนด ตามล าดบัดงัน้ี 

          

200.3.3.  Multi Element   เป็นสญัลกัษณ์ธาตุชนิดหน่ึง Seal ท่ีมีสญัลกัษณ์ธาตน้ีุ จะนบัวา่มีทุกธาต ุ

ตามขอ้ 200.3.2.  

200.3.4.  Seal แต่ละใบมีธาตุไดม้ากกวา่ 1 ธาตุ ตามท่ีปรากฏดา้นบนของการ์ด  
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200.4.  เผา่พนัธ์ุ 

200.4.1.  เผา่พนัธ์ุของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้มุมขวาบนของการ์ดยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.4.2.  Summoner Master มีเผา่พนัธ์ุทั้งส้ิน 26 เผา่ ไดแ้ก่ Aria, Bandit, Beast, Dancer, Divine, Dragon’s Egg, 

Dragon, Evil, Fish, Gunner, Insect, Knight, Machine, Mage, Merchant, Messenger, Monster, 

Musician, Ninja, Pending Soul, Plant, Pugilist, Scientist, Star, Tamer และ Titan ซ่ึงจะใชส้ญัลกัษณ์ 

ประจ าเผา่ต่างๆ ท่ีก าหนดดงัน้ี 

           

       

       
200.4.3.  Seal ท่ีมีเผา่พนัธ์ุมากกวา่ 1 เผา่จะนบัเป็นเผา่พนัธ์ุทั้งหมดตามท่ีระบุไว ้

200.4.4.  Seal สามารถไม่มีเผา่พนัธ์ุได ้ซ่ึงจะไม่ไดร้ะบุเผา่พนัธ์ุไวใ้นการ์ด และแสดงโดยสญัลกัษณ์น้ี 

       
 200.5.  รูปภาพ 

200.5.1.  รูปภาพของ Seal จะระบุไวต้รงกลางของการ์ดยกเวน้การ์ดบางใบจะระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.5.2.  รูปภาพของ Seal ไม่แสดงผลใดๆ กบัเกมยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

200.6.  พลงัโจมตี (At) 

200.6.1.  พลงัโจมตีของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยกลางของการ์ด และถูกก ากบัไวด้ว้ยค าวา่ At ยกเวน้ 

การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน   

200.6.2.  หากค่าพลงัโจมตีต ่ากวา่ 0 ให ้Seal นั้นมีค่า At เป็น 0 แต่ถา้ภายหลงัมี Effect ใดๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 

  ค่าพลงัโจมตี ใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

200.7.  พลงัป้องกนั (Df) 

 200.7.1.  พลงัป้องกนั Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยกลางของการ์ด และถูกก ากบัไวด้ว้ยค าวา่ Df ยกเวน้  

    การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.7.2.  หากค่าพลงัป้องกนัต ่ากวา่ 0 ให ้Seal นั้นมีค่า Df เป็น 0 แต่ถา้ภายหลงัมี Effect ใดๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 

  ค่าพลงัป้องกนั ใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

200.8.  ความเร็ว (Sp) 

200.8.1.  ความเร็วของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยกลางของการ์ด และถูกก ากบัไวด้ว้ยค าวา่ Sp ยกเวน้ 

 การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.8.2.  เม่ือเกิดการต่อสูห้รือ Effect ใดๆ ท่ีสัง่ใหเ้ทียบค่าพลงัโจมตี, ป้องกนั หากค่าพลงัเหล่านั้นเท่ากนั 

    ใหเ้ทียบท่ีค่าความเร็ว Seal ท่ีมีค่าความเร็วนอ้ยกวา่ ถือวา่พลงันั้นนอ้ยกวา่ 

 200.8.3.  Seal มีความเร็วไดต้  ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0 หากค่าความเร็วต ่ากวา่ 0 ใหน้บัวา่ Seal นั้นมีค่า Sp เป็น 0 

    หากภายหลงัมี Effect ใดๆ ท่ีเปล่ียนแปลงค่าความเร็ว ใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

 200.8.4.  Seal มีความเร็วไดสู้งสุดไม่เกิน 5 หากค่าความเร็วสูงกวา่ 5 ใหน้บัวา่ Seal นั้นมีค่า Sp เป็น 5 

    แต่ถา้ภายหลงัมี Effect ใดๆ ท่ีเปล่ียนแปลงค่าความเร็ว ใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงจากค่าท่ีสูงกวา่ 5 นั้น 
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200.9.   สญัลกัษณ์ประจ าชุด 

200.9.1.  สญัลกัษณ์ประจ าชุดโดยทัว่ไปของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยของการ์ด อยูใ่ตค้วามเร็ว 

 ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.9.2.  สัญลกัษณ์ประจ าชุด คือสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวา่การ์ดใบนั้นอยูใ่น Summoner Master ชุดใด และจะไม่

   ส่งผลใดๆ ต่อเกม ยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

 200.9.3.  สีของสญัลกัษณ์ประจ าชุดจะบ่งบอกระดบัความหายากของการ์ดใบนั้น สีทอง คือ Rare สีเขียวมะกอก 

คือ Uncommon สีขาวคือ Common สีน ้ าเงินคือ Secret และสีแดงคือการ์ดพิเศษจาก SMN Online 

200.9.4.  ถา้สญัลกัษณ์ประจ าชุดการ์ดอยูห่นา้ช่ือการ์ด จะนบัวา่การ์ดนั้นมี Shade of  ช่ือการ์ดนั้นหลงัสญัลกัษณ์ 

ประจ าชุด  

200.10.  Mp Cost 

200.10.1.  Mp Cost ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยบนของการ์ด อยูใ่ตช่ื้อ Seal และถูกก ากบัดว้ยค าวา่ Mp 

 ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.10.2.  Mp Cost จะมีค่า 2 ค่าท่ีแบ่งดว้ยเคร่ืองหมาย “ / ” ตวัเลขตวัแรกคือ Mp ค่าร่าย คือค่า Mp ท่ีตอ้งจ่าย 

    เพื่อน า Seal ใบนั้นจากมือลงมายงัสนาม ตวัเลขตวัหลงัคือ Mp ค่าโจมตี คือค่า Mp ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือ สัง่ 

      ให ้Seal ใบนั้นโจมตี 

 200.10.3.  หากค่า Mp Cost ต ่ากวา่ 0 ใหน้บัวา่ Seal นั้นมีค่า Mp Cost เป็น 0 แต่ถา้ภายหลงัมี Effect ใดๆ 

       ท่ีเปล่ียนแปลงค่า Mp Cost ใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

200.11.  Level (Lv) 

 200.11.1.  Level ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นขวาบนของการ์ด และก ากบัดว้ยค าวา่ Lv ยกเวน้การ์ดบางใบจะ 

 ถูกระบุไวท่ี้อ่ืน     

200.12.  ท่าโจมตีพิเศษ 

 200.12.1.  ท่าโจมตีพิเศษของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ก่ึงกลางของการ์ด อยูใ่ตรู้ปยกเวน้การ์ดบางใบจะ ถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.12.2.  ท่าโจมตีพิเศษของ Seal จะใชไ้ดก็้ต่อเม่ือ Seal นั้นรวมอยูก่บั Support Seal ตามท่ีก าหนดไวใ้นท่าพิเศษ

       นั้นๆ ยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส้ามารถใชไ้ด ้

 200.12.3.  เม่ือ Seal อยูใ่นสภาพท่ีใชท่้าโจมตีพิเศษได ้ท่าโจมตีพิเศษนั้นจะไปแทนท่ีการโจมตีปกติของ Seal รวม 

    ถึงค่าพลงั At, Df, Sp และค่า Mp ค่าโจมตีดว้ย หากค่าพลงัใดไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่าโจมตีพิเศษใหย้ดึ 

    ตามค่าพลงัเดิมในท่าโจมตีปกติ 

200.13.  Text Box 

 200.13.1.  Text Box ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของการ์ด ใตรู้ปภาพหรือท่าโจมตีพิเศษ ยกเวน้การ์ดบางใบ

   จะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.13.2.  ภายใน Text Box ของ Seal จะประกอบไปดว้ย Ability หรือ Skill ซ่ึงเป็นความสามารถของ Seal นั้น

     ท่ีจะส่งผลต่างๆ ในการเล่น 
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200.14.  Growth Box 

200.14.1.  Growth Box ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของการ์ดใตรู้ปภาพ ท่าโจมตีพิเศษ หรือ  Text Box  

  และก ากบัดว้ยค าวา่ Growth ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.14.2.  ภายใน Growth Box ของ Seal จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ การ์ดเง่ือนไขในการ Growth และ 

   Ability หรือ Skill ท่ีไดรั้บจากการ Growth 

 200.14.3.  Ability หรือ Skill ใน Growth Box ถือวา่ไม่มีตวัตนจนกวา่ Seal นั้นจะไดรั้บการ Growth หรือ 

        Regeneration เวน้แต่มี Effect อ่ืนใดใหผ้ิดไปจากน้ี 

200.15.  Illustration Credit 

 200.15.1.  Illustration Credit ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยล่างของการ์ด ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน   

200.15.2.  Illustration Credit คือช่ือของผูท่ี้วาดรูปการ์ดใบนั้น และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อเกมยกเวน้จะถูก Effect 

  ระบุใหส่้งผล 

200.16.  ชุดของการ์ด 

 200.16.1.  ชุดของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นขวาล่างของ Seal ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.16.2.  ชุดของ Seal จะบ่งบอกวา่ Seal ใบนั้นถูกระบุไวใ้นชุดใด และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อเกม ยกเวน้จะถูก

        Effect ระบุใหส่้งผล 

200.17.  Collector Number 

 200.17.1.  Collector Number ของ Seal จะระบุไวท่ี้ดา้นขวาล่างของ Seal หลงัชุดของ Seal ใบนั้น ยกเวน้การ์ด

    บางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.17.2.  Collector Number ของ Seal จะถูกพิมพใ์นรูปแบบ [ล าดบัของการ์ดใบนั้น/จ านวนการ์ดทั้งหมด]  และ

        จะไม่ส่งผลใดๆต่อเกม ยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

200.18.  Progress Box 

200.18.1.  Progress Box ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของการ์ดใตรู้ปภาพ ท่าโจมตีพิเศษ หรือ Text Box  และ 

  ก ากบัดว้ยค าวา่ Progress ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.18.2.  ภายใน Progress Box ของ Seal จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ การ์ดเง่ือนไขในการ Progress และ 

       Ability หรือ Skill ท่ีไดรั้บจากการ Progress 

 200.18.3.  Ability หรือ Skill ใน Progress Box ถือวา่ไม่มีตวัตนจนกวา่ Seal นั้นจะไดท้ าการ Progress ยกเวน้แต่ 

  จะมี Effect อ่ืนใดผิดไปจากน้ี 

200.19.  กลุ่ม 

200.19.1.  กลุ่มของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นกลางล่างของ Seal ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.19.2.  ใชเ้พ่ือรวมการ์ดเป็นกลุ่มไว ้ซ่ึงอาจจะมี Effect ท่ีส่งผลเฉพาะการ์ดกลุ่มน้ี 

200.20.  Shade of  

 200.20.1.  Shade of ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นบน Text Box ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 200.20.2.  Seal จะไดรั้บสภาพตามส่ิงท่ีระบุไวข้า้งหลงัค าวา่ “Shade of” 
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200.21. Condition Box 

200.21.1. Condition Box ของ Seal จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของการ์ดใตรู้ปภาพ ท่าโจมตีพิเศษ หรือ Text Box 

 และก ากบัดว้ยค าวา่ Condition หรือเง่ือนไข ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

200.21.2.  ภายใน Condition Box ของ Seal จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ เง่ือนไขในการท างาน และ Ability 

 หรือ Skill ท่ีท างานหรือใชง้านไดถ้า้เง่ือนไขครบถว้น 

200.18.3.  Ability หรือ Skill ใน Condition Box จะไม่ท างานหรือใชง้านไดจ้นกวา่เง่ือนไขท่ีระบุไวค้รบถว้น 

 ยกเวน้แต่จะมี Effect อ่ืนใดผิดไปจากน้ี 

 

201.   Mystic Card 

201.1.  ส่วนประกอบของ Mystic Card 

 201.1.1.  Mystic Card เป็นการ์ดท่ีมีดา้นหลงัเป็นสีแดง มีส่วนประกอบทั้งหมด 17 ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือ, ประเภท 

   ของ Mystic Card, รูปภาพ, Mp ค่าร่าย, Interfere, สญัลกัษณ์ประจ าชุด, ชนิดของ Mystic Card, 

    Turn ท่ี Mystic Card ท างาน, Text Box, ขอ้ยกเวน้ของ Mystic Card, Illustration Credit, ชุดของการ์ด, 

   Collector Number, Progress Box, กลุ่ม, Shade of และ Condition Box ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบ 

   ครบทุกส่วน 

201.2.  ช่ือ 

 201.2.1.  ช่ือของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้มุมซา้ยบนของการ์ดยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.2.2.  Text ท่ีอา้งถึงตวัเองดว้ยช่ือของการ์ดนั้น จะหมายถึงการ์ดใบนั้นเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการ์ดใบอ่ืน ท่ี ช่ือ

    เดียวกบัการ์ดใบนั้นดว้ย 

 201.2.3.  ในกรณีท่ี Text อา้งอิงถึงการ์ดทุกใบท่ีมีช่ือเดียวกนั Text จะมีผลต่อการ์ดทุกใบท่ีมีช่ือนั้น 

 201.2.4.  การ์ดท่ีมีช่ือเดียวกนัถือเป็นการ์ดแบบเดียวกนั 

 201.2.5.  Reflection    

      201.2.5.1.  Mystic ท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection อยูข่า้งหลงัช่ือ ใหถื้อวา่ช่ือท่ีอยูข่า้งหนา้สญัลกัษณ์ Reflection 

           คือช่ือของ Mystic นั้น แต่ส่วนประกอบของการ์ดใหย้ดึตามช่ือท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection ขา้งหลงั 

            ใน Oracle Wording 

     201.2.5.2.  Mystic ท่ีมีช่ือเหมือนกบัช่ือท่ีอยูข่า้งหนา้สญัลกัษณ์ Reflection และ Mystic ท่ีมีสญัลกัษณ์  

          Reflection อยูข่า้งหลงัช่ือ ถือเป็นการ์ดแบบเดียวกนั 

201.3.  ประเภทของ Mystic Card 

 201.3.1.  ประเภทของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้มุมขวาบนของการ์ด ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.3.2.  ประเภทของ Mystic จะบ่งบอกวา่ Mystic นั้นเป็น Mystic แบบใดและจะไม่แสดงผลใดๆ กบัเกม 

      ยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

 201.3.3.  ประเภทของ Mystic มี 7 ประเภท ไดแ้ก่ Tarot, Relic, Devas, Place, Revelation, Star และ Scenario 

      ซ่ึงจะใชส้ญัลกัษณ์ประจ าประเภทตามท่ีก าหนดดงัน้ี 
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201.4.   รูปภาพ 

 201.4.1.   รูปภาพของ Mystic จะระบุไวต้รงกลางของการ์ด ยกเวน้การ์ดบางใบจะระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.4.2.   รูปภาพของ Mystic จะไม่แสดงผลใดๆกบัเกมยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

201.5.   Mp ค่าร่าย 

 201.5.1.  Mp ค่าร่ายของ Mystic จะถูกระบุไวด้า้นซา้ยกลางของการ์ดและถูกก ากบัดว้ยค าวา่ Mp  

 205.5.2.  Mp ค่าร่าย ของ Mystic เป็นค่า Mp ท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งจ่ายเพ่ือร่าย Mystic 

 205.5.3.  หาก Mp ค่าร่ายต ่ากวา่ 0 ใหน้บัวา่ Mystic นั้นมีค่า Mp ค่าร่ายเป็น 0 แต่ถา้ภายหลงัมี Effect ใดๆ 

    ท่ีเปล่ียนแปลงค่า Mp ค่าร่ายใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

201.6.   Interfere   
 201.6.1.  สญัลกัษณ์ Interfere จะถูกระบุไวด้า้นซา้ยกลางของการ์ดใต ้Mp ค่าร่าย ยกเวน้การ์ดบางใบ 

   จะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน      

 201.6.2.  Mystic ท่ีมีสญัลกัษณ์น้ีสามารถร่ายแทรกการท างานของการ์ดอ่ืนท่ีก าลงัท างานอยูไ่ด ้ 

   ในช่วง Interfere Step     

 201.6.3.  Mystic ทุกใบไม่จ าเป็นตอ้งมี Interfere 

 201.6.4.  Mystic ท่ีมีสญัลกัษณ์ Interfere สามารถร่ายแบบปกติได ้แต่ถือวา่เป็นการใช ้Mystic ท่ีเป็น Interfere อยู ่

201.7.   สญัลกัษณ์ประจ าชุด 

 201.7.1.  สัญลกัษณ์ประจ าชุดของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยของการ์ดอยูใ่ต ้Mp ค่าร่าย ยกเวน้การ์ดบางใบ

   จะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.7.2.  สญัลกัษณ์ประจ าชุด คือสญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวา่การ์ดใบนั้นอยู ่Summoner Master ชุดใดและจะไม่ 

    ส่งผลใดๆ ต่อเกม ยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

 201.7.3.  สีของสญัลกัษณ์ประจ าชุดจะบ่งบอกระดบัความหายากของการ์ดใบนั้น สีทอง คือ Rare สีเขียวมะกอก 

คือ Uncommon สีขาวคือ Common สีน ้ าเงินคือ Secret และสีแดงคือการ์ดพิเศษจาก SMN Online 

 201.7.4.  ถา้สญัลกัษณ์ประจ าชุดการ์ดอยูห่นา้ช่ือการ์ด จะนบัวา่การ์ดนั้นมี Shade of  ช่ือการ์ดนั้นหลงัสญัลกัษณ์ 

  ประจ าชุด     

201.8.  ชนิดของ Mystic Card 

 201.8.1.  ชนิดของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยของการ์ด อยูใ่ต ้Turn ท่ี Mystic นั้นท างาน ยกเวน้การ์ดบางใบ

   จะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.8.2.  ชนิดของ Mystic แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 

      201.8.2.1. Paste on Seal (Mystic ท่ีเจาะจงเป้าหมายบน Seal)   คือ Mystic ท่ีตอ้งก าหนดเป้าหมายลง 

                  บน Seal เท่านั้น โดยไม่สามารถก าหนดเป้าหมายบน Seal ท่ีก าลงัร่ายหรือก าลงัเขา้มาในสนามได ้

                       เม่ือถูกท าลาย หรือ Seal ท่ีติดถูกยกเลิกผล Mystic ชนิดน้ีจะหลุดออกจาก Seal และตก Shrine ทนัที 

 

     201.8.2.2.  Paste on Arena Zone (Mystic ท่ีเจาะจงเป้าหมายลงบนสนาม)    คือ Mystic ท่ีตอ้งก าหนด 

         เป้าหมายบนสนามเท่านั้น เม่ือถูกท าลาย Mystic ชนิดน้ีจะตก Shrine ทนัที 
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     201.8.2.3.  Paste on Mystic (Mystic ท่ีเจาะจงเป้าหมายบน Mystic)    คือ Mystic ท่ีตอ้งก าหนด 

          เป้าหมายของลงบน Mystic เท่านั้น โดยไม่สามารถก าหนดเป้าหมายบน Mystic ท่ีก าลงัร่าย 

          และ/หรือ ก าลงัเขา้มาในสนามได ้เม่ือถูกท าลาย หรือ Mystic ท่ีติดถูกยกเลิกหรือถูกท าใหห้ายไป 

          Mystic ชนิดน้ีจะหลุดออกจาก Mystic และตก Shrine ทนัที 

    201.8.2.4.   Mystic ท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย คือ Mystic ท่ีเจาะจงเป้าหมายนอกเหนือไปจาก Seal, Mystic หรือ 

          สนาม เม่ือใช ้Mystic ชนิดน้ี ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดเป้าหมายตามท่ี Text ของ Mystic นั้นๆ ก าหนด 

         ในบางกรณีไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมายก็ได ้          

201.9.   Turn ท่ี Mystic Card ท างาน 

 201.9.1.  Turn ท่ี Mystic ท างานจะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยของการ์ด อยูใ่ตส้ัญลกัษณ์ประจ าชุด ยกเวน้การ์ดบางใบ

   จะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.9.2.  Mystic ทุกชนิดจะบ่งบอกจ านวน Turn ท่ี Mystic ยงัคงท างานอยู ่

     201.9.2.1. หากเป็น 0 Turn     หมายความวา่ Mystic ใบนั้นจะแสดงผล จากนั้นเม่ือเกิดผลส าเร็จ 

                  Mystic ใบนั้นจะตกไปยงั Shrine ทนัที 

     201.9.2.2. หากเป็น x Turn     หมายความวา่ Mystic ใบนั้นจะแสดงผลตราบเท่าท่ียงัอยูใ่นสนาม 

               และเม่ือครบ x Turn Mystic ใบนั้นจะตกไปยงั Shrine  

     201.9.2.3. หากเป็น ∞ Turn      หมายความวา่ Mystic ใบนั้นจะแสดงผลตราบเท่าท่ียงัอยูใ่นสนาม 

201.10.   Text Box 

 201.10.1.  Text Box ของ Mystic จะถูกระบุไวบ้นหรือใตรู้ปภาพยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.10.2.  ภายใน Text Box ของ Mystic จะประกอบไปดว้ย Ability หรือ Skill ของ Mystic ใบนั้น  

201.11.  ขอ้ยกเวน้ของ Mystic Card 

 201.11.1.  ขอ้ยกเวน้ของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของ Mystic ใต ้Text Box ยกเวน้ การ์ดบางใบจะถูกระบุ

         ไวท่ี้อ่ืน 

 201.11.2.  ขอ้ยกเวน้ของ Mystic คือขอ้จ ากดัของ Mystic ใบนั้นท่ีไม่สามารถก าหนดเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้

     ในขอ้ยกเวน้ได ้

 201.11.3.  กรณีเป็น Mystic ท่ีติดบนการ์ด หากการ์ดท่ี Mystic นั้นติดอยูเ่กิดการเปล่ียนแปลงจนละเมิดขอ้ยกเวน้ 

     Mystic ใบนั้นจะไม่แสดง Effect ใด ๆ และจะตกไปยงั Shrine ทนัที 

 201.11.4.  กรณีท่ีเป็น Mystic ท่ีไม่ไดติ้ดบนการ์ด หากการ์ดท่ี Mystic นั้นส่งผลอยูเ่กิดการเปล่ียนแปลงจนละเมิด

     ขอ้ยกเวน้ Mystic ใบนั้นจะไม่ส่งผลต่อการ์ดใบนั้น 

201.12.  Illustration Credit 

 201.12.1.  Illustration Credit ของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นซา้ยล่างของการ์ดยกเวน้บางใบจะถูก ระบุไวท่ี้อ่ืน 

201.12.2.  Illustration Credit คือช่ือของผูท่ี้วาดรูปการ์ดใบนั้น และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อเกมยกเวน้จะถูก Effect 

    ระบุใหส่้งผล 
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201.13.   ชุดของการ์ด 

 201.13.1.  ชุดของ Mystic นั้นจะถูกระบุไวท่ี้ดา้นขวาล่างของ Mystic ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.13.2.  ชุดของ Mystic จะบ่งบอกวา่ Mystic นั้นถูกระบุไวใ้นชุดใด และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อเกม ยกเวน้จะถูก 

     Effect ระบุใหส่้งผล 

201.14.  Collector Number 

 201.14.1.  Collector Number ของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นขวาล่างของ Mystic หลงัชุดของ Mystic นั้น 

       ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.14.2.  Collector Number ของ Mystic จะถูกพิมพใ์นรูปแบบ [ล าดบัของการ์ดนั้น/จ านวนการ์ด ทั้งหมด] แ ล ะ

       จะไม่ส่งผลใดๆต่อเกมยกเวน้จะถูก Effect ระบุใหส่้งผล 

201.15.  Progress Box 

 201.15.1.  Progress Box ของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของการ์ดใตรู้ปภาพ หรือ Text Box และก ากับด้วย

         ค  าวา่ Progress ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 205.15.2.  ภายใน Progress Box ของ Mystic จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ การ์ดเง่ือนไขในการ Progress แ ล ะ

       Ability หรือ Skill ท่ีไดรั้บจากการ Progress 

 201.15.3.  Ability หรือ Skill ใน Progress Box ถือวา่ไม่มีตวัตนจนกวา่ Mystic นั้นจะไดท้ าการ Progress 

        ยกเวน้แต่จะมี Effect อ่ืนใดใหผ้ิดไปจากน้ี 

201.16.  กลุ่ม 

 201.16.1.  กลุ่มของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นกลางล่างของ Mystic ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.16.2.  กลุ่มของ Mystic ใชเ้พ่ือรวมการ์ดเป็นกลุ่มไว ้ซ่ึงอาจจะมี Effect ท่ีส่งเฉพาะการ์ดกลุ่มน้ี 

201.17.  Shade of 

 201.17.1.  Shade of ของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นบนของ Text Box ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน    

 201.17.2.  Mystic จะไดรั้บสภาพตามส่ิงท่ีระบุไวข้า้งหลงัค าวา่ “Shade of” 

201.18. Condition Box 

201.18.1. Condition Box ของ Mystic จะถูกระบุไวท่ี้ดา้นล่างของการ์ดใตรู้ปภาพ หรือ Text Box และก ากบัดว้ย 

 ค าวา่ Condition หรือเง่ือนไข ยกเวน้การ์ดบางใบจะถูกระบุไวท่ี้อ่ืน 

 201.18.2.  ภายใน Condition Box ของ Mystic จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ เง่ือนไขในการท างาน และ 

 Ability หรือ Skill ท่ีท างานหรือใชง้านไดถ้า้เง่ือนไขครบถว้น 

 201.18.3.  Ability หรือ Skill ใน Condition Box จะไม่ท างานหรือใชง้านไดจ้นกวา่เง่ือนไขท่ีระบุไวค้รบถว้น 

  ยกเวน้แต่จะมี Effect อ่ืนใดผิดไปจากน้ี 
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202.  Extra Card 

202.1.  ชนิดและส่วนประกอบของ Extra Card 

 202.1.1.  Extra Card ชนิด Seal Card หรือ Extra Seal เป็นการ์ดท่ีมีดา้นหลงัเป็นสีขาวขลิบน ้ าเงิน มีส่วนประกอบ

    ทั้งหมดเหมือน Seal Card ตามขอ้ 200.1. - 20. แต่ไม่จ าเป็นตอ้งมีครบทุกขอ้ 

 202.1.2.  Extra Card ชนิด Mystic Card หรือ Extra Mystic เป็นการ์ดท่ีมีดา้นหลงัเป็นสีขาวขลิบแดง มี 

               ส่วนประกอบทั้งหมดเหมือน Mystic Card ตามขอ้ 201.1. - 17. แต่ไม่จ าเป็นตอ้งมีครบทุกขอ้  

202.2.  กฎส าหรับ Extra Card 

  202.2.1.  สภาพของ Extra Card การท างาน และการตดัสินค่าพลงัจะใชก้ฎเดียวกบั Seal และ Mystic ส าหรับ 

     Extra Seal และ Extra Mystic ตามล าดบั ยกเวน้กฎท่ีเก่ียวขอ้งกบั Library เช่น ขอ้ 101.2. และ 101.3.   

 202.2.2.  หากกฎขอ้ใดขดัแยง้กบักฎเฉพาะของ [Extra] (824.6.) ใหก้ฎของ [Extra] มีผลเหนือกวา่เสมอ แต่ตอ้ง

   ไม่ขดักบั Golden Rule 

3.  Zone 

300.   Library 

300.1.  ทนัทีท่ีเกมเร่ิม Deck ของผูเ้ล่นจะกลายเป็น Library ของผูเ้ล่นคนนั้นๆ และการ์ดทุกใบใน Library ของ 

       ผูเ้ล่นคนนั้นๆ จะอยูใ่นสภาพการ์ดท่ีผูเ้ล่นคนนั้นๆ เป็นเจา้ของ 

300.2.  Library จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 300.2.1. Seal Card Library คือกองการ์ด Seal  

 300.2.2. Mystic Card Library คือกองการ์ด Mystic 

300.3.  Library จะตอ้งคว  ่าหนา้อยู ่และไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ผูเ้ล่นไม่ไดรั้บอนุญาตใหดู้หรือ สบัเปล่ียน 

       ต  าแหน่งของการ์ดใน Library ยกเวน้จะมี Effect ท่ีอนุญาตใหท้ าเช่นนั้น 

300.4.  ผูเ้ล่นสามารถนับการ์ดท่ีเหลือใน Library ของตนเองและฝ่ายตรงขา้มเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งนับการ์ดเหล่านั้น

       โดยท่ีไม่เห็นหนา้การ์ด 

300.5.  เม่ือมี Effect ใดๆ สัง่ใหน้ าการ์ดมามากกวา่ 1 ใบไปวางบน Library เจา้ของการ์ดเหล่านั้นจะเป็นผูจ้ดัเรียงการ์ด 

       เหล่านั้นไวบ้น Library ยกเวน้จะมี Effect ท่ีระบุใหผู้เ้ล่นคนอ่ืนเป็นผูจ้ดัเรียง 

300.6.  Seal และ Mystic ท่ีอยูใ่น Library น้ีจะไม่แสดงผลใดๆ ยกเวน้ Text ของ Seal หรือ Mystic ใบนั้นระบุไวว้า่

        ใหแ้สดงผลจาก Library Zone 

300.7.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งการ์ดใน Library ตอ้งท าการสลบั Library ใหอ้ยูใ่นสภาพสุ่มทุก คร้ัง นอกจาก

      จะมี Effect ใหไ้ม่ตอ้งท าการสลบั Library ใหอ้ยูใ่นสภาพสุ่ม หรือมี Effect ใหว้างไวท่ี้ต าแหน่งใดต าแหน่ง 

      หน่ึงของ Library 

300.8.  ถา้มีการแสดงการ์ดจากกองการ์ดแลว้ไม่สามารถน าการ์ดนั้นกลบัเขา้กองในต าแหน่งเดิมไดใ้ห ้  น าการ์ดนั้น 

       กลบัเขา้กอง จากนั้นสลบักองการ์ดนั้น 
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301.   Shrine 

301.1.  Shrine จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 301.1.1.  Seal Card Shrine คือท่ีเก็บ Seal ท่ีถูกท าลายจากการโจมตีหรือการต่อสู,้ ถูกท้ิงหรือถูกน ามาท่ี Shrine

    โดย Effect ต่างๆ โดย Lv ของ Seal ใน Shrine จะถูกนบัอยูต่ลอดเวลา และเม่ือ Lv ของ Seal ใน  

            Shrine มากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนท่ีก าหนด เจา้ของ Shrine นั้นจะเป็นผูแ้พใ้นเกมนั้น เวน้แต่จะมี 

     Effect ใดๆ ใหผ้ิดไปจากน้ี     

 301.1.2.  Mystic Card Shrine คือท่ีเก็บ Mystic ท่ีจ านวน Turn ครบ, ถูกท าลาย, ถูกท้ิงหรือถูกน ามาท่ี Shrine โดย 

    Effect ต่างๆ  

301.2.  เม่ือเร่ิมตน้การเล่น Shrine ของผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจะเร่ิมจาก Shrine ท่ีไม่มีการ์ดใดๆ เสมอและเม่ือมีการ์ดใดๆ  

        ตกไปยงั Shrine การ์ดใบนั้นจะอยูบ่นสุดของ Shrine          

301.3.  Shrine จะตอ้งหงายหนา้อยู ่ผูเ้ล่นสามารถดูการ์ดใน Shrine เม่ือใดก็ได ้แต่ไม่สามารถเปล่ียนต าแหน่งของ 

       การ์ดใดๆ ใน Shrine ได ้ยกเวน้จะมี Effect ท่ีอนุญาตใหท้ าเช่นนั้น 

301.4.  เม่ือมี Effect ใดๆ สัง่ใหน้ าการ์ดมากกวา่ 1 ใบ ลงไปยงั Shrine เจา้ของการ์ดเหล่านั้นจะเป็นผู ้ จดัเรียงการ์ด 

       เหล่านั้นไวบ้น Shrine ยกเวน้จะมี Effect ทีระบุใหผู้เ้ล่นคนอ่ืนเป็นผูจ้ดัเรียง 

301.5.  Seal และ Mystic ท่ีอยูใ่น Shrine น้ีจะไม่แสดงผลใดๆ และไม่มี Effect ใดๆ จาก Zone อ่ืนส่งผลกบัการ์ดใน

       Zone น้ี ยกเวน้ Text ของ Seal หรือ Mystic ใบนั้นระบุไวว้า่ใหแ้สดงผลและส่งผลใน Shrine 

301.6.   การ์ดท่ีอยูใ่น Shrine จะลืม Effect ท่ีกระท าต่อตวัมนั ยกเวน้จะมี Effect ระบุให ้Effect นั้นๆ  ยงัคงอยู ่

302.   Hand Zone 

302.1.  Hand Zone จะเป็น Zone ท่ีใชเ้ก็บการ์ด Seal และ Mystic ท่ีมาจาก Zone ต่างๆ ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถร่ายการ์ดท่ีอยู ่

      ใน Hand Zone ได ้

302.2.  ผูเ้ล่นแต่ละคนจะถูกจ ากดัจ านวนของการ์ดในมือ ซ่ึงถูกก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 101.2. ผูเ้ล่นสามารถมีการ์ดในมือ

        มากกวา่จ านวนการ์ดสูงสุดในมือได ้แต่จะตอ้ง Discard เพื่อใหก้าร์ดในมือเท่ากบัจ านวนการ์ดสูงสุด เม่ือเขา้สู่

       Discard Step เวน้แต่จะมี Effect ใดๆ ใหผ้ิดไปจากน้ี 

302.3.  ผูเ้ล่นแต่ละคนสามารถจ ากดั Hand Zone ไวใ้นลกัษณะใดก็ได ้ท่ีไม่เปิดเผยใหฝ่้ายตรงขา้มเห็น 

302.4.  ผูเ้ล่นไม่สามารถมองดูหนา้การ์ดใน Hand Zone ของผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มได ้ยกเวน้จะมี Effect ท่ีอนุญาตใหดู้ได ้

       และ/หรือ มีการประกาศเลือกการ์ดในมือเป็นเป้าหมาย 

302.5.  ผูเ้ล่นสามารถนบัจ านวนการ์ดใน Hand Zone ของผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไดต้ลอดเวลา 

302.6.  Seal และ Mystic ท่ีอยูใ่น Hand Zone น้ีจะไม่แสดงผลใดๆ ยกเวน้ Text ของ Seal หรือ Mystic  ใบนั้นระบุไว ้

       วา่ใหแ้สดงผลจาก Hand Zone 

302.7.  การ์ดต่างๆ จะสามารถร่ายไดเ้ม่ืออยูใ่น Hand Zone เท่านั้น ยกเวน้มี Effect ท่ีอนุญาตใหร่้ายจาก Zone อ่ืนได ้

303.   Arena Zone 

303.1.   Arena Zone คือ Zone ส าหรับวาง Seal Card และ Mystic Card ท่ีเป็น PA, PS, หรือ PM ของทั้งสองฝ่าย 

       ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจะใช ้Arena Zone เดียวกนั 
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303.2.   Arena Zone ของผูเ้ล่น 1 คน แบ่งออกเป็น 

  303.2.1.  At Line คือแนวท่ีผูเ้ล่นจะสัง่ให ้Seal ของตนเองอยูใ่นสภาพพร้อมโจมตี 

  303.2.2.  Df Line คือแนวท่ีผูเ้ล่นจะสัง่ให ้Seal ของตนเองอยูใ่นสภาพป้องกนั 

        303.2.3.  Seal Card ไม่สามารถยา้ยต าแหน่งใน Line เดียวกนัได ้ยกเวน้จะมี Effect ระบุใหส้ามารถท าได ้

 303.2.4.  Mystic Card ไม่อยูใ่น Line ใดๆ ของสนาม 

303.3.  เม่ือ Seal เขา้มาใน Arena Zone ใหก้ าหนดวา่จะให ้Seal ใบนั้นอยูใ่น Line ใด เวน้แต่การเขา้มานั้นมี Effect 

       ระบุวา่ใหไ้ป Line ใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนด Line ในทนัที และถือวา่ยงัไม่ไดก้ าหนด Line ใน Subtum นั้น 

303.4.  Seal และ Mystic จะสามารถถูกสัง่การได ้ก็ต่อเม่ือมนัอยูใ่น Arena Zone เท่านั้น ยกเวน้การ์ดจะถูกก าหนดให ้

       สามารถสัง่การไดใ้น Zone อ่ืนๆ ดว้ย 

303.5.  Ability ของ Seal จะท างานเม่ือ Seal ใบนั้นอยูใ่น Arena Zone เท่านั้น ยกเวน้ Ability นั้นๆ ถูก ก าหนดใหส่้ง 

       ผลไดจ้าก Zone อ่ืนๆ ดว้ย 

303.6.  Effect ต่างๆ ของเกมจะส่งผลต่อการ์ดใน Arena Zone เท่านั้น ยกเวน้ Effect นั้นจะถูกระบุให ้ ส่งผลไปยงั 

       Zone อ่ืนดว้ย 

303.7.  เม่ือการ์ดออกจาก Arena Zone ไป Effect ท่ีส่งผลต่อตวัการ์ดใบนั้นก็จะหายไปดว้ย นอกจาก Effect นั้นจะมี 

       การระบุวา่ยงัคงส่งผลต่อใน Zone อ่ืนดว้ย 

303.8.  การ์ดท่ีเขา้มาใน Arena Zone จาก Hand Zone หรือ Library จะถือวา่เป็นการ์ดใหม่และไม่มี Effect ใดท่ียงัคง 

       กระท าต่อตวัการ์ดนอกจาก Effect นั้นจะระบุวา่ยงัคงส่งผลต่อการ์ดเม่ือเขา้มาใน Arena Zone 

304.   Remove Zone 

304.1.  Remove Zone คือ Zone ส าหรับวาง Seal และ Mystic ท่ีถูกน าออกจากเกมไม่วา่วธีิใดก็ตาม 

304.2.  ผูเ้ล่นแต่ละคนจะมี Remove Zone คนละ Zone 

304.3.  การ์ดท่ีอยูใ่น Remove Zone จะไม่ถือวา่อยูใ่นเกมอีกต่อไป และจะไม่แสดงผลใดๆ ยกเวน้มี Effect ระบุให ้

       แสดงผลจาก Remove Zone แมว้า่จะเป็นการน าออกจากเกมเพียงชัว่คราว และเม่ือการ์ดนั้นออกจาก Remove 

      Zone ก็จะกลบัมาเป็นการ์ดในเกมเช่นเดิม 

304.4.  การ์ดท่ีอยูใ่น Remove Zone จะตอ้งอยูใ่นสภาพหงาย ผูเ้ล่นทุกคนสามารถขอดูการ์ดท่ีอยูใ่น Remove Zone 

       ของผูเ้ล่นฝ่ายใดเม่ือใดก็ได ้ยกเวน้แต่จะมี Effect ก าหนดไว ้วา่ใหก้าร์ดเหล่านั้นไม่อยูใ่นสภาพหงายหนา้ 
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4.   Turn Structure 

400.  เร่ืองทัว่ไป 

400.1.  ใน 1 Turn จะประกอบไปดว้ย 2 Subturn คือ Subturn โจมตี และ Subturn ป้องกนั 

400.2.  ผูเ้ล่นฝ่ายหน่ึงจะเขา้สู่ Subturn โจมตี เม่ือเขา้สู่ Check up Step ในขณะเดียวกนั ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจะเขา้สู่ 

       Subturn ป้องกนั 

 

401.   Subturn โจมตี 

401.1.  Subturn โจมตีแบ่งออกเป็น 8 Step ไดแ้ก่ Check up Step, Draw Step, Discard Step, Interfere Step, Main Step, 

        Interfere Step, Mp Clean up & Fill up Step และ End of Subturn Step 

401.2.  Check up Step 

 401.2.1.  ใน Check up Step ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn โจมตีท าการตรวจสอบวา่มี Seal ในสนามของตนหรือไม่  

 401.2.2.  ใน Check up Step เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถร่ายหรือสัง่การ Seal Card หรือ Mystic Card ใดๆ ทั้งท่ีเป็น 

   และไม่เป็น Interfere แมว้า่จะมี Interfere Step แทรกข้ึนมาก็ตาม ยกเวน้จะมี Effect ระบุให้ร่ายหรือ

   สัง่การไดใ้น Step น้ี 

 401.2.3.  Ability เม่ือเขา้สู่ Subturn โจมตีท างาน 

 401.2.4.  Ability เม่ือเขา้สู่ Subturn ป้องกนัของผูเ้ล่น Subturn ป้องกนัท างาน 

  401.2.5.  Ability เม่ือเขา้สู่ Check up Step ท างาน 

  401.2.6.  ท าการเลือกวา่จะท าการ Progress หรือไม่ ถา้เลือก ใหเ้ร่ิมการ Progress ใน Phase น้ี 

  401.2.7.  ท าการเลือกวา่จะท าการ Regeneration หรือไม่ ถา้เลือก ใหเ้ร่ิมการ Regeneration ใน Phase น้ี 

401.3.  Draw step 

 401.3.1.  ใน Draw step ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn โจมตี จะตอ้งท าการจัว่การ์ด จากกองใดก็ไดข้องตนเอง โดยให ้

   จัว่การ์ดไดไ้ม่ต ่ากวา่ 1 ใบ แต่ไม่เกิน 2 ใบ ยกเวน้จะมี Effect ระบุใหก้ระท านอกเหนือจากท่ีกล่าวไว ้  

 401.3.2.  ใน Subturn โจมตีของ Turn แรกของผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจะขา้ม Step น้ีไป 

 401.3.3.  ใน Draw Step ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถร่ายหรือสั่งการ Seal หรือ Mystic ใดๆ ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็น 

     Interfere แมว้า่จะมี Interfere Step แทรกข้ึนมาก็ตาม ยกเวน้จะมี Effect ระบุใหร่้ายหรือสัง่การไดใ้น 

   Step น้ี      

  401.3.4.  Ability เม่ือเขา้สู่ Draw Step ท างาน 

  401.3.5.  ท าการจัว่การ์ดในมือตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน Phase 401.3.1  

401.4.  Discard Step 

 401.4.1.  ใน Discard Step ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn โจมตีจะตอ้งท าการท้ิงการ์ดในมือ ใหเ้ท่ากบัจ านวนการ์ดในมือ 

   สูงสุดท่ีเกมระดบันั้นก าหนดเอาไวย้กเวน้จะมี Effect ระบุใหก้ระท านอกเหนือจากท่ีกล่าวไว ้

 401.4.2.  ใน Discard Step ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถร่ายหรือสั่งการ Seal หรือ Mystic ใดๆทั้งท่ีเป็นและไม่เป็น

     Interfere แมว้า่จะมี Interfere Step แทรกข้ึนมาก็ตาม ยกเวน้จะมี Effect ระบุใหร่้ายหรือสัง่การไดใ้น 

   Step น้ี 
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 401.4.3.  Ability เม่ือเขา้สู่ Discard Step ท างาน 

 401.4.4.  ท าการ Discard การ์ดในมือตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน Phase 401.4.1 

401.5.  Interfere Step 

  401.5.1.  ผูเ้ล่นทุกคนสามารถใชก้าร์ดท่ีมี Interfere ได ้

401.6.  Main Step 

  401.6.1.  Ability เม่ือเขา้สู่ Main Step ท างาน 

  401.6.2.  เม่ือเขา้สู่ Main Step ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn โจมตีจะสามารถสัง่การ Seal หรือ Mystic หรือร่ายการ์ดได ้

   ไม่วา่การสัง่การหรือการร่ายนั้นจะเป็น Interfere หรือไม่ก็ตาม 

  401.6.3.  ผูเ้ล่นทุกคนไม่สามารถสัง่การ Seal, Mystic หรือ ร่ายการ์ดไดใ้นขณะท่ีมี การ์ดใดก็ตามท่ี ก าลงัท างานอยู ่

   หรือมีการ์ดท่ีก าลงัร่ายอยู ่ยกเวน้ Seal หรือ Mystic ใบนั้นจะมี Effect ใดๆ ท่ีสามารถท าใหผู้เ้ล่นสามารถ 

   ท าไดน้อกเหนือจากท่ีระบุไว ้

  401.6.4.  เจา้ของ Subturn โจมตีสามารถใชค้วามสามารถต่างๆ ใน Phase 401.6.2 ไดจ้นกวา่จะพอใจ และอยูใ่น

   เง่ือนไขท่ียงัคงใชไ้ด ้

  401.6.5.  ใน Main Step ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn ป้องกนัจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้Seal, Mystic หรือ  Skill ใดๆ 

    ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็น Interfere จนกวา่จะไดรั้บอนุญาตหรือมี Effect ใดๆ ท่ีท า ใหผู้เ้ล่นใน Subturn 

    ป้องกนัสามารถท าไดน้อกเหนือจากท่ีระบุไว ้

  401.6.6.   Main Step จะส้ินสุดลงเม่ือเจา้ของ Subturn โจมตีบอกผา่นการเล่นใน Subturn นั้น 

  401.6.7.  Ability ท่ีส่งผลให้ผูเ้ล่นกระท าการใดๆโดยไม่ไดร้ะบุว่าให้กระท าในช่วง Step ใดโดยเฉพาะเจาะจง

   ใหผู้เ้ล่นสามารถกระท าการนั้นไดใ้น Main Step เท่านั้น 

401.7.  Interfere Step 

 401.7.1.  ผูเ้ล่นทุกคนสามารถใชก้าร์ดท่ีมี Interfere ได ้

401.8.  Mp Clean & Fill up Step 

 401.8.1.  ใน Mp Clean & Fill up Step ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn โจมตีจะท าการลบ Mp ท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด  

    จากนั้นจะท าการเติม Mp สูงสุดท่ีเกมระดบันั้นก าหนดเอาไว ้ยกเวน้จะมี Effect ระบุใหก้ระท า 

    นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว ้

  401.8.2.  ใน Mp Clean & Fill up Step ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถร่ายหรือสัง่การ Seal หรือ Mystic ใดๆ 

               ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็น Interfere แมว้า่จะมี Interfere Step แทรกข้ึนมาก็ตามยกเวน้จะมี Effect ระบุ 

   ใหร่้ายหรือสัง่การไดใ้น Step น้ี 

  401.8.3.  Ability เม่ือเขา้สู่ Mp Clean up ท างาน 

  401.8.4.  ลบ Mp ของเจา้ของ Subturn โจมตี ท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

  401.8.5.  Ability เม่ือเขา้สู่ Fill up Step ท างาน 

  401.8.6.  ท าการเติม Mp ใหก้บัเจา้ของ Subturn โจมตีเท่ากบัจ านวน Mp สูงสุด 

 

 



18 
 

401.9.   End of Subturn Step 

  401.9.1. ใน End of Subturn Step ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถร่ายหรือสัง่การ Seal หรือ Mystic ใดๆ ทั้งท่ีเป็น 

   และไม่เป็น Interfere แมว้า่จะมี Interfere Step แทรกข้ึนมาก็ตาม ยกเวน้จะมี Effect ระบุใหร่้ายหรือ 

   สัง่การไดใ้น Step น้ี 

  401.9.2.  Ability เม่ือจบ Subturn โจมตี และเม่ือจบ Subturn ท างาน 

 401.9.3.  Ability เม่ือจบ Subturn ป้องกนั ของผูเ้ล่น Subturn ป้องกนัท างาน 

 401.9.4.  Ability เม่ือเขา้สู่ End of Subturn Step ท างาน 

 401.9.5.  Effect ท่ีส่งผลจนจบ Subturn จะหยดุท างานลงภายใน Step น้ี 

 401.9.6.  Effect ทุกอยา่งท่ีระบุจ านวน Turn ใหน้บั Turn ลดลงใน Step น้ี 1 Subturn 

 401.9.7.  Seal ทุกใบในสนามท่ีมีสภาพ Inactive Seal จะกลบัมามีสภาพเป็น Active Seal ใน Step น้ี 

 401.9.8.  หากในสนามของเจา้ของ Subturn โจมตี ไม่มี Seal ใน Check up Step และยงัคงไม่น า Seal  เขา้มาในสนาม

     เม่ือเขา้สู่ Step น้ี จะเป็นฝ่ายแพเ้กมนั้นใน Step น้ี 

402.  Subturn ป้องกนั 

402.1.  Subturn ป้องกนัไม่มี Step 

402.2.  ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn ป้องกนัไม่สามารถร่ายหรือสัง่การ Seal หรือ Mystic ใดๆ ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็น 

        Interfere จนกวา่จะถึง Step หรือเง่ือนไขท่ีท าใหส้ามารถร่าย หรือสัง่การการ์ดต่างๆ ได ้

402.3.  เม่ือผูเ้ล่นสามารถใช ้Interfere ใดๆ ได ้ผูเ้ล่นเจา้ของ Subturn ป้องกนัจะเป็นฝ่ายท่ีไดใ้ช ้Interfere ก่อนเสมอ
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5.   Ability, Skill, Effect, Interfere และการร่าย 
500.  เร่ืองทัว่ไป 

500.1.  Ability คือความสามารถของ Seal หรือ Mystic ท่ีจะท างานเม่ือ Seal หรือ Mystic นั้นอยูใ่นสภาพท่ีถูกตอ้ง 

        ตามเง่ือนไขการท างานของ Ability 

500.2.  Skill คือ ความสามารถของ Seal หรือ Mystic ท่ีจะท างานก็ต่อเม่ือผูเ้ล่นสัง่ใชง้าน 

 500.3.  Effect คือส่ิงท่ีเกิดจากการใช ้Ability หรือ Skill 

500.4.  การร่าย คือการน า Seal หรือ Mystic จาก Hand Zone เขา้มาใน Arena Zone โดยจ่าย Mp ค่าร่าย นอกจากมี 

      Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถร่ายจาก Zone อ่ืนๆ หรือร่ายโดยไม่ตอ้งจ่าย Mp ค่าร่ายได ้

501.  Ability 

 501.1.  เร่ืองทัว่ไป 

  501.1.1.  Ability จะปรากฏอยูใ่น Text Box และท าหนา้ท่ีแสดงความสามารถต่างๆ ของ Seal หรือ Mystic นั้นๆ  

  501.1.2.  Seal และ Mystic สามารถมี Ability ไดม้ากกวา่ 1 อยา่ง โดยจะมีสญัลกัษณ์ ► ก ากบัไว ้หรือสามารถ 

   ไม่มี Ability ไดเ้ช่นกนั 

  501.1.3.  Ability ของการ์ดจะท างานก็ต่อเม่ือการ์ดอยูใ่นสนามและไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพการ์ดท่ีก าลงัเขา้มาในสนาม

   และ/หรือ สภาพการ์ดท่ีก าลงัร่าย ยกเวน้ Ability นั้นๆ ระบุวา่มีผลใน Zone อ่ืนๆ หรือสามารถท างานได้

   แมก้าร์ดนั้นอยูใ่นสภาพการ์ดท่ีก าลงัร่ายหรือก าลงัเขา้มาในสนาม 

  501.1.4.  Ability 1 อยา่ง อาจท าใหเ้กิด Effect ไดห้ลายชนิด 

  501.1.5.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ตก Shrine จะท างานหลงัจากท่ีมีการนบั Level ใน Shrine แลว้ 

501.2.  Trigger Ability  

  501.2.1. Trigger Ability จะท างานเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยทัว่ไปจะมีค าวา่ “ทนัทีท่ี” หรือ “เม่ือ” อยูต่น้  

   ประโยค โดยจะท างานในทนัทีเม่ือเง่ือนไขสมบูรณ์พร้อม เวน้แต่มีการก าหนดชดัเจนใหท้ างานใน 

   Phase ใดๆ ใน Complete Rule 

  501.2.2.  การท างาน Trigger Ability จะท างานโดยอตัโนมติั และผูค้วบคุมไม่สามารถเลือกไดว้า่จะให้ Ability

    นั้นๆ ท างานหรือไม่ท างาน นอกจากจะมีการระบุใหส้ามารถเลือกใชไ้ด ้

  501.2.3.  Trigger Ability จะส่งผลเพียงแค่คร้ังเดียว คือหลงัจากมนัท างาน และจะหยดุท างานทนัที 

  501.2.4.  โดยทัว่ไป Mystic 0 Turn ท่ีมี Ability และไม่ไดบ่้งบอกไวเ้ฉพาะวา่เป็น Ability อ่ืนๆ ถือเป็น Trigger  

      Ability โดยจะท างานทนัทีท่ีเม่ือการ์ดร่ายส าเร็จ หรือเขา้มาในสนาม ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไวใ้น 

   Complete Rule 

501.3.  Continuous Ability 

  501.3.1.  Continuous Ability จะท างานในช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยจะส่ง Effect เพื่อใหผ้ลท่ีมนัอา้งอิง คงสภาพท่ี 

     Ability นั้นไดก้ล่าวอา้งไว ้

  501.3.2.  โดยทัว่ไป การ์ดท่ีมี Ability และไม่ไดบ่้งบอกไวเ้ฉพาะวา่เป็น Ability อ่ืนๆ ถือเป็น Continuous 

       Ability แบบท างานตลอดเวลาตราบเท่าท่ีมนัยงัอยูใ่นสนาม 
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  501.3.3.  Continuous Ability ท่ีท างานในช่วงเวลาท่ีก าหนดโดยทัว่ไปจะมีค าวา่ “ขณะท่ี”, “ตราบท่ี” หรือ 

      “ตราบเท่าท่ี” อยูต่น้ประโยค 

  501.3.4.  การท างานของ Continuous Ability จะท างานโดยอตัโนมติั และผูค้วบคุมไม่สามารถเลือกไดว้า่จะให้

    Ability นั้นๆ ท างานหรือไม่ท างาน นอกจากมีการระบุใหส้ามารถเลือกใชไ้ด ้

502.  Skill    

502.1.  เร่ืองทัว่ไป 

  502.1.1. Skill   คือความสามารถของ Seal หรือ Mystic ท่ีจะท างานก็ต่อเม่ือผูเ้ล่นสัง่ใชง้าน 

  502.1.2.  Seal หรือ Mystic ท่ีจะใช ้Skill ได ้ตอ้งตรงตามเง่ือนไขของการสัง่การทุกขอ้  

  502.1.3.  การคิด Skill ใหคิ้ดเหมือน Trigger Ability 

  502.1.4.  การใช ้Skill แบบ (All) เป็น Skill ท่ีเม่ือใชแ้ลว้จะเลือกเป้าหมายท่ีผูเ้ล่นแลว้เกิด Effect กบัส่ิงท่ีการ์ด

          ระบุไวข้องผูเ้ล่นนั้นทั้งหมด เช่น Seal 

  502.1.5.  การใช ้Skill แบบหลายคร้ังตอ้งใช ้Skill ใหค้รบตามจ านวนท่ีประกาศใช ้Skill เม่ืออยูใ่นสภาพท่ีท าได ้

502.2.  เง่ือนไขในการใช ้Skill 

  502.2.1.  เง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้น Skill นั้นๆ เช่น อยูใ่นท่ารวมร่างท่ีถูกตอ้ง หรืออยูใ่น Line ท่ีก าหนด               

  502.2.2.  การ์ดท่ีใช ้Skill ตอ้งถูกควบคุมโดยเจา้ของการ์ดนั้น และไม่มีการสัง่การอ่ืนคา้งอยู ่ถา้เป็น Seal ตอ้ง เป็น 

    Active Seal ดว้ย นอกจากจะมี Effect ใดๆระบุใหส้ามารถใชไ้ด ้

502.3.  เม่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีก าลงัใช ้Skill มีการเปล่ียน Zone ระหวา่งช่วงท่ี Skill ท างาน แต่ผลของ Skill นั้นได ้

        ส่งผลครบตามท่ีระบุไวใ้น Skill แลว้ ใหถื้อวา่ Seal หรือ Mystic ท่ีใช ้Skill นั้นส าเร็จ และใหเ้ขา้สู่ช่วง Ability 

       เม่ือใช ้Skill ส าเร็จ ท าการเลือกและท างานต่อไป 

502.4.  Seal ท่ีเขา้มาในสนามโดยผลของ Skill แลว้ไม่มีการสัง่การต่อ เม่ือ Skill ท างานส าเร็จและออกจากการใช ้

            Skill แลว้ Seal นั้นจะอยูใ่นสนามและมีสภาพเป็น Active Seal 

502.5.  Mystic ท่ีเขา้มาในสนามโดยผลของ Skill เม่ือ Skill ท างานส าเร็จและออกจากการใช ้Skill แลว้ ถา้ Mystic นั้น 

 เป็นชนิด PS, PA หรือ PM Mystic นั้นจะยงัอยูใ่นสนามและมีสภาพพร้อมสัง่การ   

503.  Effect 

503.1.  เร่ืองทัว่ไป 

  503.1.1.  Effect เป็นผลท่ีเกิดจากการใช ้Skill, Ability, การ Growth, การ Progress, การ Regeneration หรือ  

   Effect อ่ืนๆ นอกจากท่ีระบุไว ้

  503.1.2.  Effect โดยทัว่ไปจะส่งผลใน Arena Zone ยกเวน้วา่จะระบุวา่สามารถส่งผลไดใ้น Zone อ่ืนๆ 

  503.1.3.  Curse นบัเป็น Effect อีกประเภทหน่ึง หาก Seal ท่ีติด Curse ไม่ไดอ้ยูใ่น Arena Zone Curse นั้นก็จะ 

   หายไปดว้ย    

  503.1.4.  Effect ท่ีเกิดจาก Skill และ/หรือ Trigger Ability จะมีการจดจ าสภาพของการ์ดท่ีท าให้เกิด Effect ข้ึน

   ในตอนท่ีเกิด Effect ข้ึนมา และจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอีก 

  503.1.5.  Effect ท่ีเกิดจาก Continuous Ability จะมีการจดจ าสภาพของการ์ดท่ีท าใหเ้กิด Effect ข้ึน ตลอดเวลาและ 

    จะเปล่ียนแปลงถา้การ์ดท่ีท าใหเ้กิด Effect มีการเปล่ียนสภาพไป 
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  503.1.6.  Skill และ/หรือ Trigger Ability ของการ์ด เม่ือเร่ิมท างานแลว้ท าใหเ้กิด Effect ข้ึน ไม่วา่จะเกิดก่ี Effect  

   ก็ตาม Effect ทั้งหมดจะส่งผลและท างานจนจบ แม ้Effect นั้นจะไม่มีอยูห่รือถูกท าใหไ้ม่สามารถท างาน 

   หรือใชไ้ดก็้ตาม 

  503.1.7.  หาก Effect ท่ีเกิดจาก Skill และ/หรือ Trigger Ability ไดส่้งผลให ้Effect เดียวกนัไม่มีหรือไม่สามารถ 

     ท างานได ้ใหเ้พิกเฉยขอ้ 503.1.6.  เวน้แต่กรณีท่ีการ์ดระบุให ้Effect เหล่านั้นท างานในลกัษณะนั้นโดย 

   เฉพาะ 

  503.1.8. หากมีการนบัจ านวนคร้ังท่ี Effect ท างานส าเร็จ จะจดจ าท่ีเจา้ของการ์ดนั้น แมก้าร์ดนั้นจะถูกเปล่ียน 

   Zone ไปยงั Zone อ่ืนท่ีไม่ใช่มือหรือกองการ์ด       

503.2.  Trigger Effect 

  503.2.1.  Trigger Effect คือ Effect ท่ีจะท างานทนัทีและหยดุท างานเม่ือท างานส าเร็จ 

503.3.  Continuous Effect 

  503.3.1.  Continuous Effect คือ Effect ท่ีจะท างานในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ยกเวน้ Effect นั้นเป็น Effect ท่ี 

    เปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ของ Seal 

  503.3.2.  Effect ท่ีก าหนดให ้Seal ตอ้งมีค่า At, Df, Sp, Mp หรือ Lv ตามนั้นๆ เป็นการก าหนดค่าไม่ใช่การ  

   เปล่ียนแปลงค่าใหคิ้ดเป็น Continuous Effect 

503.4.  Changing Power Effect 

  503.4.1.  Changing Power Effect คือ Effect ท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมหรือลดค่า At, Df, Sp, Mp หรือ Lv ของ Seal  

 

504.  การควบคมุการท างานของ Effect 

504.1.  หากมี Effect ชนิดเดียวกนัเร่ิมท างานพร้อมกนั หาก Effect นั้นเป็น Effect ของเจา้ของเดียวกนั ใหเ้จา้ของ  

       Effect นั้นเป็นผูเ้ลือกวา่ให ้Effect ใดเร่ิมท างานก่อน หากเป็นคนละเจา้ของ Effect ของเจา้ของ Subturn 

       โจมตี จะเร่ิมท างานก่อนเสมอ 

504.2.  หาก Continuous Effect และ Trigger Effect เร่ิมท างานพร้อมกนั หาก Effect นั้นเป็น Effect ของเจา้ของ 

       เดียวกนัใหเ้จา้ของ Effect เหล่านั้นเป็นผูเ้ลือกวา่จะให ้Effect ใดเร่ิมท างานก่อน หากเป็นคนละ เจา้ของ Effect 

           ของเจา้ของ Subturn โจมตี จะเร่ิมท างานก่อนเสมอ 

 504.3.  หาก Continuous Effect หรือ Trigger Effect ท างานซ ้ าซ้อนกนั ให้ Effect ท่ีเกิดข้ึนหลงัสุด มีผลทบั Effect

             ท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้มนั (Timestamp System) 

 504.4.  หากมี Effect ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าพลงัท างานซ ้ าซอ้นกบั Changing Power Effect ใหคิ้ดชนิดอ่ืนๆ 

         ตามหวัขอ้ขา้งบนใหเ้สร็จก่อนจากนั้นจึงคิด Changing Power Effect เป็นล าดบัหลงัสุด 

 504.5.  หากมี Effect หยดุท างานพร้อมกนั หาก Effect นั้นเป็น Effect ของเจา้ของเดียวกนัใหเ้จา้ของ Effect นั้น 

               เป็นผูเ้ลือกวา่ให ้Effect ใดหยดุท างานก่อน หากเป็นคนละเจา้ของ Effect ของเจา้ของ Subturn โจมตีจะหยดุ 

       ท างานก่อนเสมอ 
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 504.6.  การควบคุมการท างานของ Effect ท่ีท าพร้อมกนั 

  504.6.1. หากมี Effect ท่ีระบุใหเ้กิดพร้อมกนั ให ้Effect นั้นเกิดข้ึนตามล าดบัต่อไปน้ี โดย Effect ท่ี อยูใ่นล าดบั 

                          เดียวกนัใหท้ างานไปพร้อมกนั หาก Effect นั้นๆ ส่งผลใหเ้กิด Effect ใดๆ ใหร้วมอยูใ่นล าดบัน้ีดว้ย 

   1. การท างานท่ีไม่ไดร้ะบุในขอ้ 2-4 

   2. การ์ดถูกท าลายหรือ Discard 

   3. การน าการ์ดเปล่ียน Zone 

   4. การสัง่การต่อ 

  504.6.2.  เม่ือมีการเปล่ียน Zone จากการท างานของการ์ดหลายใบใหก้าร์ดเหล่านั้นไล่ Step การเปล่ียน Zone  นั้น 

   ไปพร้อมกนั หากแต่มีการเปล่ียน Zone ใดๆ ท่ีมีบริบทการเปล่ียน Zone อ่ืนนั้นไม่มี ใหท้ าบริบทนั้นให ้

   เสร็จ แลว้จึงไล่ Step การเปล่ียน Zone ทั้งหมดต่อไป 

    

505. Interfere  

505.1.  การ์ดท่ีมีสญัลกัษณ์ Interfere    คือ สามารถใชก้าร์ดน้ีแทรกการท างานของการ์ดอ่ืนท่ีก าลงัท างานอยูไ่ด ้

         ไม่วา่จะเป็นการร่ายหรือการสัง่การ โดยใชใ้นช่วงท่ีเรียกวา่ Interfere Step 

505.2.  ผูเ้ล่นทุกคนสามารถใช ้Interfere ไดใ้นทุกๆ Interfere Step แมจ้ะเป็นใน Subturn โจมตีของฝ่ายตรงขา้มก็ตาม 

505.3.  Seal และ Mystic ทุกชนิดสามารถมี Interfere ได ้

505.4.  การ์ดทุกใบไม่จ าเป็นตอ้งมี Interfere 

505.5.  Interfere เป็นความสามารถของการ์ดไดห้ลายรูปแบบ คือทั้งการร่ายหรือการสัง่การ 

505.6.  การ์ดท่ีมี Interfere จะสามารถร่ายหรือสัง่การแบบปกติได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชง้านในช่วง Interfere เสมอไป 

505.7.  การใช ้Interfere จะเป็นการท างานแทรกการร่าย หรือการสัง่การการ์ด ซ่ึงการ์ดท่ีใช ้Interfere  จะแสดงผล 

         ก่อนการ์ดท่ีถูกแทรกการท างานหรือการร่าย 

505.8.  หากการสัง่การแบบ Interfere มีการใช ้Interfere แทรกหลายๆ ใบไม่วา่การใช ้Interfere แทรกนั้น จะเป็นการ 

         ร่ายหรือการสัง่การ ใหก้าร์ดท่ีใช ้Interfere แทรกใบสุดทา้ยท างานและใหผ้ลก่อนเป็นใบแรก โดยอา้งอิงพ้ืนฐาน 

        การจดัการมาจาก Pascal Pyramid Theorem 
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506. Interfere Step 

506.1.  Interfere Step คือช่วงท่ีก าหนดไวใ้หส้ าหรับใชก้าร์ดท่ีมีความสามารถ Interfere เพื่อใหแ้ทรกการท างานของการ์ด 

506.2.  ใน 1 Interfere Step สามารถใชก้าร์ดท่ีมีความสามารถ Interfere ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนตราบเท่าท่ีเง่ือนไขอ่ืนๆ 

           ยงัถูกตอ้ง 

506.3.  Interfere Step จะสามารถเกิดข้ึนในช่วงต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

  506.3.1.  เม่ือร่ายการ์ด 

  506.3.2.  เม่ือสัง่การ์ดใช ้Skill  

  506.3.3.  เม่ือสัง่ Seal โจมตี 

   506.3.4.  เม่ือสัง่ Seal เปล่ียน Line  

   506.3.5.  เม่ือสัง่ Seal รวมร่าง (Combination) 

   506.3.6.  เม่ือสัง่ Seal แยกการรวมร่าง (Break Combination)  

   506.3.7.  เม่ือ Seal ติด Curse 

   506.3.8.  เม่ือการ์ดตก Shrine จาก Zone ใดๆ 

   506.3.9.  หลงัจากจบ Discard Step ใน Subturn โจมตี 

   506.3.10. หลงัจากจบ Main Step ใน Subturn โจมตี 

507. การร่าย 

507.1.  การร่าย คือการน า Seal หรือ Mystic จาก Hand Zone เขา้มาใน Arena Zone โดยจ่าย Cost ค่าร่ายนอกจาก จะมี 

           Effect ใดๆระบุใหส้ามารถร่ายจาก Zone อ่ืนๆ หรือไม่ตอ้งจ่าย Cost ค่าร่าย 

507.2.  การร่ายการ์ดทุกชนิด จะใชไ้ดก็้ต่อเม่ือถึง Step ท่ีอนุญาตใหร่้ายไดเ้ท่านั้น และตอ้งไม่มีการ์ดอ่ืนท่ีก าลงัท างาน 

            อยู ่นอกจากมี Effect ท่ีท าใหส้ามารถร่ายไดน้อกเหนือจากท่ีระบุไว ้เช่น Interfere 

507.3.  การร่ายทุกชนิดของเรา จะสามารถร่ายไดจ้าก Hand Zone ของเราเท่านั้น เวน้แต่มี Effect ก าหนดใหผ้ิดจากน้ี 

507.4.  ในช่วง Interfere Step การ์ดท่ีมีความสามารถ Interfere เท่านั้นท่ีสามารถร่ายได ้

507.5.  การ์ดท่ีก าลงัร่ายถือวา่เขา้มาอยูใ่นสนามแลว้ 

507.6.  Seal ท่ีก าลงัร่ายจะไม่เป็นเป้าหมายการติดของ Mystic ชนิด PS ส่วน Mystic ท่ีก าลงัร่ายจะไม่เป็นเป้าหมาย 

           การติดของ Mystic ชนิด PM 

507.7.  หาก Seal ท่ีก าลงัร่ายติด Curse Curse จะยงัไม่แสดงผล และถา้ Curse นั้นมีจ านวน Turn จะยงัไม่ถือวา่มี 

           จ านวน Turn จนกวา่ Seal ท่ีก าลงัร่ายจะร่ายส าเร็จ 

507.8.  ไม่สามารถร่ายการ์ดท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งการสัง่การได ้ 

508. ขั้นตอนการร่าย Seal Card และ Mystic Card 

508.1.  ขั้นตอนการร่าย Seal Card 

  508.1.1.  ประกาศการร่าย Seal จะเรียกวา่เป็นการร่าย Seal ใน Phase น้ี 

  508.1.2.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหย้กเลิกการร่าย 

  508.1.3.  จ่าย Cost ของการร่าย Seal ทั้งหมด Seal นั้นจะอยูใ่นสภาพ Seal ท่ีก าลงัร่าย ถือวา่ Seal นั้นอยูใ่นสนาม

         และเป็น Active Seal 
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  508.1.4.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือร่าย ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

  508.1.5.  หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

          เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล 

         หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ี 

         ถูกตอ้ง Ability เม่ือร่ายจะท างาน ใน Phase น้ี  

  508.1.6.  ท าการเลือก Line ให ้Seal ท่ีก าลงัร่าย 

  508.1.7.  Seal ท่ีมี Growth Box ผูเ้ล่นสามารถประกาศวา่จะท าการ Growth หรือไม่ ใน Phase น้ี 

  508.1.8.  Seal ท่ีมี Ability ใน Text Box และ/หรือ Growth Box ท่ีจะท างานเม่ือร่ายส าเร็จ หรือเม่ือเขา้มาในสนาม 

    และมีการเลือกการท างาน ถา้มีการเลือกการท างาน และ/หรือ เป้าหมายของ Ability ให้เลือกใน Phase น้ี

   และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 508.1.9.  Ability ท่ีจะท างาน หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

  508.1.10.  Interfere Step 

  508.1.11.  ตรวจสอบวา่การร่ายถูกตอ้งหรือไม่ ตรวจสอบ Line ท่ีเลือก หาก Seal ไม่สามารถเขา้มาใน Line ท่ีเลือกได้

     ใหท้ าการเลือก Line ใน Phase 508.1.6. ใหม่ โดยการ Growth และ Ability ท่ีเลือกไปแลว้จะไม่สามารถ

     เลือกไดอี้ก และหาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่น

     สภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัเขา้สู่ Phase 508.1.9. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถ 

     ส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  508.1.12. Seal ท่ีก าลงัร่ายจะสูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัร่ายใน Phase น้ี 

  508.1.13.  การร่ายส าเร็จ 

   508.1.13.1.  การ Growth จะท างาน 

   508.1.13.2.  ก าหนด Line Seal ไวไ้ปยงั Line ท่ีเลือกไว ้

   508.1.13.3.   ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือร่ายส าเร็จ, 

               เม่ือเขา้มาในสนาม, Ability ท่ีท างานในสนาม หรือ Ability ต่างๆ ท่ีท างานเม่ือมีการ์ดใน 

               สนามตรงตามท่ีก าหนดจะท างาน และ Effect อ่ืนๆ เช่น Curse จะท างานในช่วงน้ี 

  508.1.14.  จบขั้นตอนการประกาศร่าย น า Seal ท่ีประกาศร่ายออกจากการประกาศร่าย หาก Seal ท่ีก าลงัร่าย 

       เปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ให ้Seal ท่ีก าลงัร่ายสูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัร่ายทนัที   

508.2. ขั้นตอนการร่าย Mystic Card 

  508.2.1.  ประกาศการร่าย Mystic จะเรียกวา่เป็นการร่าย Mystic ใน Phase น้ี 

  508.2.2.  Ability ของ Mystic ท่ีจะท างาน ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มี 

       การเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

  508.2.3.  หากเป็น Mystic ท่ีตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มี

        ใหอ้อกจากการร่าย 

  508.2.4.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหย้กเลิกการร่าย 
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  508.2.5.  จ่าย Cost ของการร่าย Mystic ทั้งหมด Mystic นั้นจะอยูใ่นสภาพ Mystic ท่ีก าลงัร่าย และถือวา่ Mystic

       นั้นอยูใ่นสนาม 

  508.2.6.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือร่าย หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

  508.2.7.  หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

         เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล 

        หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมาย ท่ี 

        ถูกตอ้ง Ability เม่ือร่ายจะท างาน ใน Phase น้ี 

  508.2.8.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือร่ายส าเร็จ หรือเม่ือเขา้มาในสนาม และมีการเลือกการท างาน ถา้มีการเลือกการ 

    ท างาน และ/หรือ เป้าหมายของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากมี 

    Effect ใหส้ามารถท าได ้

  508.2.9.  Ability ท่ีจะท างาน หากตอ้งการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

  508.2.10.  Interfere Step 

  508.2.11. ตรวจสอบวา่การร่ายถูกตอ้งหรือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดหรือเป้าหมาย 

      ท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายไดใ้หก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 508.2.8. ใหม่ หากไม่มี 

     เป้าหมายใหม่ท่ีสามารถก าหนดได ้ใหน้ า Mystic ท่ีก าลงัร่ายนั้นลงสู่ Shrine  

  508.2.12.  Mystic ท่ีก าลงัร่ายจะสูญเสียสภาพ Mystic ท่ีก าลงัร่ายใน Phase น้ี 

  508.2.13.  การร่ายส าเร็จ 

 508.2.13.1.  หากเป็น Mystic ชนิด PS, PA หรือ PM ใหน้ าไปติดท่ีเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และจะมีสภาพ 

               ทุกอยา่งท่ีก าหนดไว ้ใน Phase น้ี 

   508.2.13.2.  ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือร่ายส าเร็จ,  

               เม่ือเขา้มาในสนาม, Ability ของ Mystic Card ท่ีร่ายส าเร็จ, Ability ท่ีท างานในสนาม หรือ  

     Ability ต่างๆ ท่ีท างานเม่ือมีการ์ดในสนามตรงตามท่ีก าหนดจะท างาน และ Effect อ่ืนๆ จะ

ท างานในช่วงน้ี 

   508.2.13.3.  ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือติด หรือเม่ือติด 

               ส าเร็จ จะท างาน 

  508.2.14. จบขั้นตอนการประกาศร่าย น า Mystic ท่ีประกาศร่ายออกจากการประกาศร่าย หากเป็น Mystic 0 Turn 

     ใหน้ า Mystic นั้นลง Shrine ใน Phase น้ี 

  508.2.15.  หาก Mystic ท่ีก าลงัร่ายเปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ให้ Mystic ท่ีก าลงัร่ายสูญเสียสภาพ Mystic ท่ี

     ก าลงัร่ายทนัที 
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6.   การส่ังการ Seal Card และ Mystic Card 

600.  เร่ืองทัว่ไป 

600.1.  การสัง่การ คือการสัง่ให ้Seal หรือ Mystic ท าส่ิงต่างๆ ท่ีระบุไวห้รือสามารถท าได ้

600.2.  ผูเ้ล่นจะสามารถสัง่การการ์ดไดเ้ฉพาะการ์ดท่ีตนเองควบคุมอยู ่ยกเวน้จะมี Effect ท่ีก าหนดใหส้ัง่การการ์ด 

 ท่ีตนไม่ไดค้วบคุมได ้

600.3.  ผูเ้ล่นจะสามารถสัง่การ Seal ไดก็้ต่อเม่ือ Seal นั้นอยูใ่น Arena Zone, อยูใ่นสภาวะ Active Seal, ไม่มีการสัง่ 

 การอ่ืนคา้งอยู,่ ไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นตอนการเปล่ียน Zone และตอ้งไม่มีการ์ดใดๆ ท่ีก าลงัท างานอยู ่นอกจากจะมี 

 Effect ใดๆ ท่ีท าใหส้ามารถสัง่การไดน้อกเหนือจากท่ีระบุไวห้รือถูกก าหนดโดย Text ของ Seal นั้น 

600.4.  หลงัการสัง่การ Seal จะท าให ้Seal นั้นอยูใ่นสภาพ Inactive Seal ยกเวน้ การสัง่รวมร่าง (Combination), 

         การสัง่แยกการรวมร่าง (Break Combination) และการก าหนด Line 

600.5.  ผูเ้ล่นจะสามารถสัง่การ Mystic ไดเ้ฉพาะ Mystic ท่ีตนเองควบคุม, อยูใ่น Arena Zone, ไม่มีการสัง่การอ่ืนคา้ง 

       อยู ่และไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นตอนการเปล่ียน Zone นอกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถสัง่การไดน้อกเหนือ 

        จากท่ีระบุไว ้

600.6.  ใน 1 Subturn ผูเ้ล่นสามารถสัง่การ Mystic ใบนั้นๆ ในแต่ละ Zone ได ้1 คร้ัง  

600.7.  โดยทัว่ไป การสัง่การ Seal หรือ Mystic ถา้หากตอ้งจ่าย Cost ใดๆ หรือมีเง่ือนไขต่างๆ ผูเ้ล่นจะตอ้งสามารถท า 

        ตามเง่ือนไขของ Ability, Skill หรือ Effect ท่ีระบุในการ์ดนั้น ยกเวน้จะมี Effect ท่ีอนุญาตใหท้ าได ้

600.8.  การสัง่การทุกชนิดจะสามารถสัง่การไดใ้น Step ท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่น Subturn โจมตี 

600.9.  การสัง่การในช่วง Interfere Step จะสามารถสัง่การการ์ดท่ีมีความสามารถ Interfere ไดเ้ท่านั้น 

600.10. หากมีการเปล่ียนแปลงผูค้วบคุม Seal หรือ Mystic ระหวา่งการสัง่การ ใหย้กเลิกการสัง่การและน า Seal 

       หรือ Mystic นั้นออกจากการสัง่การ หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal ดว้ย 

601.  การประกาศโจมตี 

601.1.  การโจมตีจะประกาศไดเ้ม่ือถึง Main Step หรือมี Effect ท าให ้Seal ประกาศโจมตีใน Step อ่ืนๆ ไดเ้ท่านั้น 

601.2.  การโจมตีโดยทัว่ไปแบ่งเป็น 4 ประเภท 

 601.2.1.  การโจมตีทัว่ไปแบ่งเป็น 

601.2.1.1. การโจมตีเขา้สู่ At Line Seal โดยทัว่ไปสามารถโจมตีเขา้สู่ Line น้ีไดอ้ยา่งอิสระ 

601.2.1.2. การโจมตีเขา้สู่ Df Line Seal โดยทัว่ไปสามารถโจมตีเขา้สู่ Line น้ีไดก็้ต่อเม่ือฝ่ายตรงขา้มไม่มี 

         Seal ใดๆ อยูใ่น At Line เลย ยกเวน้ Seal ท่ีโจมตีมีความสามารถพิเศษโจมตีเขา้สู่  Df Line ได ้

                   หรือมี Effect ท่ีท าใหโ้จมตีเขา้ Df Line ไดเ้ลย หรือ เกิด Effect ใหส้ามารถโจมตีไปยงั Seal ท่ีเป็น 

         เป้าหมายใน Df Line 

 601.2.2.  การโจมตีเขา้สู่ Hand Zone Seal โดยทัว่ไปสามารถโจมตีเขา้สู่ Zone น้ีไดก็้ต่อเม่ือฝ่ายตรง ขา้มไม่มี Seal 

   ใดๆ อยูใ่น At Line และ Df Line เลย หรือ Seal ท่ีโจมตีมีความสามารถพิเศษโจมตีสู่ Hand Zone ได ้

   หรือมี Effect ท่ีท าใหโ้จมตีเขา้ Hand Zone ได ้การโจมตีข้ึนมือเป็นการเลือกเป้าหมายท่ีฝ่ายตรงขา้ม แลว้ 

   น าการ์ดจากมือผูเ้ล่นนั้นลงไปยงั Shrine แบบสุ่มซ่ึงไม่ถือวา่เป็นการ Discard 
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 601.2.3.  การโจมตีแบบ (All) คือ การเลือกเป้าหมายท่ีฝ่ายตรงขา้ม แลว้โจมตีใส่ Seal ทุกใบใน At Line และ 

    Df Line ของผูเ้ล่นนั้น โดยไม่ถือเป็นการเลือกเป้าหมายท่ี Seal และไม่ตอ้งตรวจสอบสภาพ Seal  

   ถูกโจมตี โดย Seal ท่ีถูกโจมตีจะไม่สามารถท าการสวนกลบัได ้

 601.2.4.  การโจมตีแบบหลายคร้ัง Seal ท่ีโจมตีแบบหลายคร้ัง จะตอ้งโจมตีใหค้รบตามจ านวนคร้ังท่ีได ้ประกาศ 

                การโจมตีไปเม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีสามารถท าได ้โดยจ านวนท่ีโจมตีจะก าหนดไวใ้นท่าโจมตี 

601.3.  Seal ท่ีถูกโจมตีไม่นบัเป็น Seal ท่ีโจมตี ในกรณีท่ีต่อสูก้นัท่ี At Line แลว้ Seal ท่ีถูกโจมตีมี At มากกวา่  

       เรียกวา่ เป็นการสวนกลบัของ Seal ซ่ึงจะเกิดข้ึนเองโดยผูเ้ล่นไม่ตอ้งสัง่ 

601.4.  หาก Seal ท่ีถูกโจมตีต่อสูก้นัใน Df Line Seal จะอยูใ่นสภาพป้องกนั และไม่เกิดการสวนกลบัได ้  ยกเวน้จะมี 

       Effect ท่ีก าหนดใหส้วนกลบัไดห้รือถูกก าหนดโดย Text ของ Seal ใบนั้น 

601.5.  การสวนกลบัของ Seal ไม่ถือเป็นการโจมตี 

602.  สภาพ Seal โจมตี 

602.1.  Seal ท่ีโจมตีได ้ตอ้งมีเง่ือนไขของสภาพ Seal โจมตีและการสัง่การครบทุกขอ้ 

602.2.  Seal ท่ีโจมตีตอ้งเป็น Active Seal และไม่มีการสัง่การอ่ืนคา้งอยู ่นอกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถ 

      โจมตีได ้

602.3.  Seal ท่ีโจมตีตอ้งอยูท่ี่ At Line ยกเวน้ Seal ใบนั้นจะมีความสามารถท่ีจะโจมตีจากท่ีอ่ืนได ้หรือ มี Effect ท่ีท า 

           ใหโ้จมตีจากท่ีอ่ืนได ้

602.4.  ไม่มี Effect ใดๆ ท่ีระบุไม่ให ้Seal นั้นสามารถโจมตีได ้

603.   สภาพ Seal ถูกโจมตี 

 603.1.  Seal ท่ีถูกโจมตีไดต้อ้งมีสภาพ Seal ถูกโจมตีครบทุกขอ้ 

 603.2.  Seal ท่ีถูกโจมตีไดต้อ้งไม่ไดเ้ป็นเจา้ของคนเดียวกบัผูเ้ล่นท่ีสั่ง Seal โจมตี และ Seal โจมตีตอ้งไม่ใช่ Seal ใบ

        เดียวกนักบั Seal ท่ีถูกโจมตี 

 603.3.  ไม่มี Effect ใดๆ ท่ีระบุไม่ให ้Seal นั้นตกเป็น Seal ถูกโจมตีได ้

604.  การโจมตีทัว่ไป 

 604.1.  ประกาศ Seal ท่ีใชใ้นการโจมตี โดย Seal ท่ีใชโ้จมตีจะตอ้งมีสภาพโจมตี และเง่ือนไขในการโจมตีครบ 

             จะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal โจมตีใน Phase น้ี 

 604.2.  ประกาศท่าท่ีใชโ้จมตี ของ Seal ในขณะนั้น 

 604.3.  ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายการโจมตีท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มีใหน้ า Seal ท่ีประกาศโจมตีออกจากการ 

        ประกาศโจมตี 

 604.4.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตีออกจากการประกาศโจมตี 

 604.5.  จ่าย Cost ของการโจมตีทั้งหมด เรียก Seal ท่ีสัง่โจมตีวา่ Seal โจมตี Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/ 

        หรือเม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

        หาก Ability ไม่สามารถหรือส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

         เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ 

        ก าหนดได ้Ability  นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง 
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        Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การหรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตีจะท างานใน Phase น้ี 

 604.6.  ประกาศ Seal ท่ีจะถูกโจมตี โดยจะตอ้งมีสภาพท่ีถูกโจมตีครบ ใหเ้รียก Seal ท่ีถูกโจมตีวา่ Seal ถูกโจมตี 

 604.7.  Ability ท่ีท างานเม่ือ Seal โจมตี ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 604.8.  Ability ท่ีท างานเม่ือ Seal ถูกโจมตี ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 604.9.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ต่อสูแ้ละขณะต่อสู ้ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือก เป้าหมาย ให ้

            เลือกใน Phase น้ี 

 604.10. Interfere Step 

 604.11.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

          หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

    ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 604.7 หรือ 604.8 ใหม่โดยไม่สามารถประกาศ Seal ท่ีถูก 

    โจมตีใน Phase 604.6 ใหม่ได ้หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะ 

    ไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability  ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal โจมตี หรือ 

    เม่ือ Seal ถูกโจมตีจะท างาน ใน Phase น้ี 

 604.12.  ตรวจสอบวา่ Seal ท่ีก าลงัโจมตีนั้นถูกตอ้งหรือไม่ Seal ท่ีก าลงัโจมตีตอ้งมีสภาพ Seal โจมตีครบ, มีเง่ือนไข 

  ในการโจมตีครบ และ อยูใ่นท่า Combined ท่ีใชส้ัง่โจมตี หากเง่ือนไขหรือการ Combined ไม่ถูกตอ้ง ใหเ้ขา้ 

  สู่การประกาศท่าท่ีใชใ้นโจมตีใหม่ใน Phase 604.2., Phase 606.2. หรือ 607.2. ตามท่า Combined ขณะนั้น 

  โดยไม่ตอ้งตรวจสอบ Mp รวมทั้งจ่าย Mp ใหม่ Ability  ท่ีท าการเลือกไปแลว้จะไม่สามารถเลือกไดอี้ก ไม่ 

  สามารถประกาศ Seal ท่ีถูกโจมตีใหม่ได ้ยกเวน้เป็นการโจมตี (All) ใหท้ าการเลือกผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มเป็น 

  เป้าหมาย และ Ability  ท่ีท างานไปแลว้จะไม่ท างานซ ้ า หาก Seal โจมตีไม่อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ได ้ให ้ 

  Seal ท่ีโจมตี/ถูกโจมตี สูญเสียสภาพ Seal โจมตี/ถูกโจมตี น า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตีออกจากการประกาศ 

  โจมตี และกลายเป็น Inactive Seal 

 604.13.   ตรวจสอบวา่ Seal ท่ีก าลงัถูกโจมตีนั้นถูกตอ้งหรือไม่ Seal ท่ีก าลงัถูกโจมตีตอ้งมีสภาพ Seal  ท่ีถูกโจมตีครบ 

   และมีเง่ือนไขในการถูกโจมตีครบ หากไม่ถูกตอ้งใหก้ลบัไปประกาศ Seal ตวัท่ีจะถูกโจมตีใน Phase 604.6 

   ใหม่ Ability ท่ีท าการเลือกไปแลว้จะไม่สามารถเลือกไดอี้กและ Ability ท่ีท างานไปแลว้จะไม่ท างานซ ้ า 

   หากพบวา่ Seal ท่ีก าลงัถูกโจมตีเปล่ียนไปจากท่ีเลือกไวใ้นขอ้ 604.6 ใหก้ลบัไปประกาศการท างานของ 

   Ability ในขอ้ 604.8 และ 604.9 ไดใ้หม่ หากไม่มี Seal ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจะประกาศ Seal ตวัท่ีจะถูกโจมตีใน 

   Phase 604.6 ใหม่ได ้ให ้Seal ท่ีโจมตี/ถูกโจมตี สูญเสียสภาพ Seal โจมตี/ถูกโจมตี น า Seal ใบท่ีประกาศ 

    โจมตีออกจากการประกาศโจมตี และกลายเป็น Inactive Seal 

 604.14.  เรียก Seal โจมตีและ Seal ถูกโจมตีวา่ Seal ท่ีก าลงัต่อสูก้นั ตรวจสอบวา่ Ability เม่ือ Seal ต่อสูแ้ละการต่อสู ้

          นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน หาก Ability ไม่ 

  สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไป 

  เลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 604.9 ใหม่ หาก  ไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ 

  ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง 

  Ability  เม่ือ Seal ต่อสูแ้ละขณะต่อสูจ้ะท างานใน Phase น้ี 
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 604.15.  เร่ิมการโจมตี โดยแยกการเทียบค่าเป็น 2 กรณีดงัน้ี 

  604.15.1. การโจมตีเขา้สู่ At Line ใหเ้ทียบค่า At ของ Seal ท่ีโจมตีและ Seal ท่ีถูกโจมตี ยกเวน้ Effect ใหใ้ช ้

                         ค่าพลงัอ่ืนๆ ในการโจมตี หรือเทียบกบัค่าพลงัอ่ืนๆ ถา้ค่าพลงัท่ีเทียบเท่ากนัใหเ้ทียบค่า Sp Seal ท่ีมี 

    ค่าพลงัต ่ากวา่หรือเท่ากนัจะเรียกวา่ Seal ท่ีแพก้ารต่อสู ้

  604.15.2.  การโจมตีเขา้สู่ Df  Line ใหเ้ทียบค่า At ของ Seal ท่ีโจมตี และ ค่า Df  ของ Seal ท่ีถูกโจมตี ยกเวน้จะมี 

     Effect ใหใ้ชค้่าพลงัอ่ืนๆในการโจมตี หรือเทียบกบัค่าพลงัอ่ืนๆ ถา้ค่าพลงัท่ีเทียบเท่ากนัใหเ้ทียบค่า Sp 

     Seal ท่ีมีค่าพลงัต ่ากวา่จะเรียกวา่ Seal ท่ีแพก้ารต่อสู ้

  604.15.3.  หากเป้าหมายการโจมตีไม่ถูกตอ้งให ้Seal โจมตี/ถูกโจมตี/ก าลงัต่อสู ้สูญเสียสภาพ Seal โจมตี/ 

        ถูกโจมตี/ก าลงัต่อสู ้น า Seal ประกาศโจมตีออกจากการประกาศโจมตี และกลายเป็น Inactive Seal                        

 604.16.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal โจมตีส าเร็จ, เม่ือ Seal ถูกโจมตีส าเร็จ, เม่ือต่อสูส้ าเร็จ หรือ เม่ือ จบการต่อสู ้

         ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 604.17.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

          หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

         ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 604.16 ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถ 

          ส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ี 

         ถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal โจมตีส าเร็จเม่ือถูกโจมตีส าเร็จ, เม่ือต่อสูส้ าเร็จ หรือ เม่ือจบการต่อสูจ้ะท างานใน 

         Phase น้ี                 

 604.18.  Seal ท่ีโจมตีกลายเป็น Inactive Seal 

 604.19.  Seal ท่ีโจมตี/ถูกโจมตี/ก าลงัต่อสู ้สูญเสียสภาพ Seal โจมตี/ถูกโจมตี/ก าลงัต่อสู ้ใน Phase น้ี และ Ability 

         ขณะต่อสูจ้ะหยดุท างานใน Phase น้ี 

 604.20.  Seal ท่ีแพก้ารต่อสูทุ้กใบสูญเสียสภาพ Seal ท่ีแพก้ารต่อสูพ้ร้อมกนั จากนั้น Seal นั้นถูกท าลายพร้อมกนั  

                       ยกเวน้ Seal ท่ีโจมตีเขา้สู่ Df Line ถา้มีค่าพลงันอ้ยกวา่ Seal นั้นจะไม่ถูกท าลายจาก การแพก้ารต่อสู ้ 

 604.21.  จบขั้นตอนการโจมตี น า Seal ท่ีประกาศโจมตีออกจากการประกาศโจมตี 

605.  การโจมตีขึ้นมือ 

 605.1.  เง่ือนไขในการโจมตีข้ึนมือ 

  605.1.1.  การประกาศโจมตีข้ึนมือจะท าไดก็้ต่อเม่ือฝ่ายตรงขา้มไม่มี Seal ใดๆ ใน At Line และ Df Line หรือ Seal 

     ท่ีโจมตีมีความสามารถโจมตีสู่ Hand Zone ได ้หรือ มี Effect ท่ีท าใหโ้จมตีเขา้ Hand Zone ไดเ้ท่านั้น 

  605.1.2.  การประกาศโจมตีข้ึนมือสามารถท าไดเ้พียง 1 คร้ังใน 1 Subturn เท่านั้น 

  605.1.3.  Seal ท่ีจะถูกประกาศใหโ้จมตีข้ึนมือตอ้งถูกควบคุมโดยเจา้ของ Seal นั้น 

 605.2.  ประกาศ Seal ท่ีใชใ้นการโจมตีข้ึนมือ โดย Seal ท่ีโจมตีจะตอ้งมีสภาพโจมตี และเง่ือนไขในการโจมตีข้ึนมือ

        ครบจะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal โจมตีข้ึนมือใน Phase น้ี 

 605.3.  ประกาศท่าท่ีใชโ้จมตี ของ Seal ในขณะนั้น 

 605.4.  ตรวจสอบวา่ฝ่ายตรงขา้มท่ีถูกโจมตีข้ึนมือมีการ์ดในมือหรือไม่ หากไม่มีใหน้ า Seal ท่ีประกาศ โจมตีออกจาก

            การประกาศโจมตี 
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 605.5.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตีข้ึนมือออกจากประกาศโจมตี 

 605.6.  จ่าย Cost ของการโจมตีทั้งหมด เรียก Seal ตวัท่ีถูกสัง่เป็นตวัโจมตีวา่ Seal โจมตี Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่น 

        สัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี และ/หรือเม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตีข้ึนมือ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability 

        หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ี 

        ก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ 

        ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability  นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้ง 

       และมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี และ/หรือเม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี 

             ข้ึนมือจะท างานใน Phase น้ี 

 605.7.  ประกาศผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มท่ีจะถูกโจมตีข้ึนมือ 

 605.8.  Ability ท่ีจะท างาน เม่ือ Seal โจมตี และ/หรือ เม่ือ Seal โจมตีข้ึนมือถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือ 

       เลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 605.9.  Interfere Step 

 605.10.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability  นั้นจะไม่ 

          ท างาน หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

          เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability  ใน Phase 605.8 ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

         สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างานถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

         เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือ Seal โจมตี หรือ เม่ือ Seal โจมตีข้ึนมือจะท างานใน Phase น้ี 

 605.11.  ตรวจสอบวา่การโจมตีนั้นถูกตอ้งหรือไม่ Seal ท่ีก าลงัโจมตีจะตอ้งมีสภาพ Seal โจมตีครบและเง่ือนไขใน 

          การโจมตีข้ึนมือครบ และ อยูใ่นท่า Combined ท่ีใชส้ัง่โจมตีหากเง่ือนไขหรือการ Combined  ไม่ถูกตอ้งให ้

          เขา้สู่การประกาศท่าท่ีใชใ้นการโจมตีใหม่ใน Phase 605.3. หาก ท่า Combined เป็นการโจมตี (All) ใหเ้ขา้สู่ 

         การประกาศหา้มโจมตี (All) ใน Phase 606.2. โดยไม่ตอ้งตรวจสอบ Mp รวมทั้งจ่าย Mp ใหม่ Ability ท่ีท า 

         การเลือกไปแลว้จะไม่สามารถเลือกไดอี้ก และ Ability ของ Seal ท่ีท างานไปแลว้จะไม่ท างานซ ้ า และหาก 

         เง่ือนไขในการโจมตีข้ึนมือไม่ถูกตอ้ง ใหเ้ขา้สู่การโจมตีทัว่ไปโดยประกาศ Seal ท่ีถูกโจมตีใน Phase 604.6. 

         ใหม่ Ability ของ Seal ท่ีท างานไปแลว้ไม่ท างานซ ้ า หาก Seal ท่ีก าลงัโจมตีไม่สามารถโจมตีไดใ้ห ้Seal ท่ี 

         โจมตี สูญเสียสภาพ Seal โจมตี น า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตีข้ึนออกจากการประกาศโจมตีข้ึนมือ และกลาย 

         เป็น Inactive Seal 

 605.12.  เร่ิมโจมตีข้ึนมือของฝ่ายตรงขา้ม ท าการเลือกวา่จะโจมตีใส่ Seal หรือ Mystic โดยท าการเลือกการ์ดชนิดนั้น 

         บนมือของฝ่ายตรงขา้มดว้ยการสุ่ม 1 ใบ และน าการ์ดใบนั้นลง Shrine      

 605.13.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal โจมตีส าเร็จหรือเม่ือ Seal โจมตีข้ึนมือส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ 

         Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 605.14.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

          หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

         ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 605.13. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถ 

         ส่งผล หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ี 
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         ถูกตอ้ง Ability เม่ือ Seal โจมตีส าเร็จหรือ เม่ือ Seal โจมตีข้ึนมือส าเร็จจะท างานใน Phase น้ี 

 605.15.  Seal ท่ีโจมตีกลายเป็น Inactive Seal 

 605.16.  Seal ท่ีโจมตีสูญเสียสภาพ Seal โจมตีใน Phase น้ี 

606.  การโจมตี (All) 

 606.1   ประกาศ Seal ท่ีจะโจมตี (All) โดย Seal ท่ีใชโ้จมตีจะตอ้งมีสภาพโจมตี และ เง่ือนไขในการโจมตีครบ จะ

        เรียกวา่เป็นการสัง่ Seal โจมตี (All) ใน Phase น้ี 

 606.2.  ประกาศท่าท่ีใชโ้จมตี ของ Seal ในขณะนั้น 

 606.3.  ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายการโจมตีท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มีให้น า Seal ท่ีประกาศโจมตีออกจากการ

        ประกาศโจมตี 

 606.4.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตี (All) ออกจากการประกาศโจมตี 

 606.5.  จ่าย Cost ของการโจมตีทั้งหมด เรียก Seal ท่ีถูกสัง่เป็นตวัโจมตีวา่ Seal โจมตี Ability ท่ีจะท างาน  เม่ือผูเ้ล่น 

        สัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี (All) ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability 

        หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ี 

        ก าหนดใหอ้ยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี 

        Ability สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

        เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสั่งการ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี (All)

            จะท างานใน Phase น้ี 

 606.6.  ประกาศผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มท่ีจะถูกโจมตี (All)  เรียก Seal ทุกใบใน At Line และ Df Line ของ ฝ่ายตรงขา้มวา่ 

       Seal ถูกโจมตี 

 606.7.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal โจมตี และ/หรือ เม่ือ Seal โจมตี (All) ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือ

            เลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 606.8.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ถูกโจมตี และ/หรือ เม่ือ Seal ถูกโจมตี (All) ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability 

       หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 606.9.  Interfere Step 

 606.10.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

          หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

          ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 606.7. หรือ 606.8. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

         สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

         เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal โจมตี, เม่ือ Seal โจมตี (All), เม่ือ Seal ถูกโจมตี หรือเม่ือ 

          Seal ถูกโจมตี (All) จะท างานใน Phase น้ี 

 606.11.  ตรวจสอบวา่การโจมตีนั้นถูกตอ้งหรือไม่ Seal ท่ีก าลงัโจมตี จะตอ้งมีสภาพ Seal โจมตี, เง่ือนไขในการโจมตี 

  (All) และอยูใ่นท่า Combined ท่ีใชส้ัง่โจมตี หากเง่ือนไขในการโจมตี (All) หรือการ Combined ไม่ถูกตอ้ง 

  ใหเ้ขา้สู่การประกาศท่าท่ีใชใ้นการโจมตีตาม Phase 604.2., 606.2. หรือ 607.2. ตามท่า Combined ขณะนั้น 

  โดยไม่ตอ้งตรวจสอบ Cost รวมทั้งจ่าย Cost ใหม่ Ability ท่ีท าการเลือกไปแลว้จะไม่สามารถเลือกไดอี้กและ 
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  Ability ของ Seal ท่ีท างานไปแลว้จะไม่ท างานซ ้ า แต่หาก Seal ท่ีก าลงัโจมตีไม่สามารถโจมตีได ้ให ้Seal ท่ี 

  โจมตี/ถูกโจมตี สูญเสียสภาพ Seal โจมตี/ถูกโจมตี น า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตีข้ึนออกจากการประกาศ 

  โจมตี และกลายเป็น Inactive Seal 

 606.12.  เร่ิมการโจมตีแบบ (All) โดยแยกการเทียบค่าเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

  606.12.1.  การโจมตีเขา้สู่ At Line ใหเ้ทียบค่า At ของ Seal ท่ีโจมตี และ Seal ท่ีถูกโจมตียกเวน้ Effect ใหใ้ชค้่า 

                          อ่ืนๆในการโจมตี หรือ เทียบกบัค่าอ่ืนๆ ท่ีถูกโจมตีท่ีมีค่าพลงัต ่ากวา่หรือเท่ากบัค่าพลงัของ Seal ท่ี 

     โจมตีจะเรียกวา่ Seal ท่ีแพ ้

  606.12.2.  การโจมตีเขา้สู่ Df Line ใหเ้ทียบค่า At ของ Seal ท่ีโจมตี และ ค่า Df  ของ Seal ท่ีถูกโจมตี  ยกเวน้จะมี 

     Effect ใหใ้ชค้่าอ่ืนๆ ในการโจมตี หรือเทียบกบัค่าอ่ืนๆ หากค่าพลงัของ Seal  ท่ีโจมตีสูงกวา่ Seal ท่ีถูก 

     โจมตี จะเรียกวา่ Seal ท่ีถูกโจมตีวา่ Seal ท่ีแพ ้

  606.12.3.  การเทียบค่าพลงัของการโจมตีแบบ (All) จะเทียบค่าพลงั Seal ทุกใบท่ีถูกโจมตีพร้อมกนัเสมอ     

 606.13.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal โจมตีส าเร็จ, เม่ือ Seal ถูกโจมตีส าเร็จ, เม่ือ Seal โจมตี (All) ส าเร็จ  หรือ เม่ือ Seal 

         ถูกโจมตี (All) ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 606.14.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

         หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

        ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 606.13. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถ 

        ส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ี 

         ถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal โจมตีส าเร็จ, Ability เม่ือ Seal ถูกโจมตีส าเร็จ, Ability เม่ือ Seal โจมตี (All) ส าเร็จ 

        หรือ Ability เม่ือ Seal ถูกโจมตี (All) ส าเร็จจะท างานใน Phase น้ี 

 606.15.  Seal ท่ีโจมตีกลายเป็น Inactive Seal 

 606.16.  Seal ท่ีโจมตีสูญเสียสภาพ Seal โจมตีใน Phase น้ี 

 606.17.  Seal ท่ีแพทุ้กใบสูญเสียสภาพ Seal ท่ีแพพ้ร้อมกนั จากนั้น Seal นั้นจะถูกท าลายพร้อมกนั 

 606.18.  จบขั้นตอนของการโจมตี (All) น า Seal ท่ีประกาศโจมตีออกจากการประกาศโจมตี 

607.   การโจมตีแบบหลายคร้ัง 

 607.1.  ประกาศ Seal ท่ีใชใ้นการโจมตีหลายคร้ัง โดย Seal ท่ีใชโ้จมตีหลายคร้ังจะตอ้งมีสภาพโจมตีและเง่ือนไขใน 

        การโจมตีครบ จะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal โจมตีหลายคร้ังใน Phase น้ี 

 607.2.  ประกาศท่าท่ีใชโ้จมตี ของ Seal ในขณะนั้น 

 607.3.  ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เป้าหมายหรือไม่ หากไม่มีใหน้ า Seal ท่ี ประกาศโจมตี

            แบบหลายคร้ังออกจากการประกาศโจมตี 

 607.4.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal ตวัท่ีประกาศโจมตีออกจากการประกาศโจมตี 

 607.5.  จ่าย Cost ของการโจมตีทั้งหมด เรียก Seal ท่ีถูกสัง่เป็นตวัโจมตีวา่ Seal โจมตี Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่น 

       สัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี และ/หรือเม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตีหลายคร้ัง ถา้มีการเลือกการท างานของ 

        Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่ สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ 

        เป้าหมายท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มี 
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        เป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability 

       ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศโจมตี และ/หรือเม่ือผูเ้ล่น 

       ประกาศโจมตีหลายคร้ัง จะท างานใน Phase น้ี 

 607.6.  ประกาศวา่จะโจมตีประเภทใด ถา้เป็นการโจมตีทัว่ไปใหเ้ลือก Seal ตวัท่ีจะโจมตีตาม Phase 604.6. ถา้เป็นการ 

       โจมตีข้ึนมือใหป้ระกาศการโจมตีข้ึนมือโดยไม่ตอ้งตรวจสอบ Cost รวมทั้ง จ่าย Cost ใหม่ 

 607.7.  ถา้เป็นการโจมตีทัว่ไป ใหท้ าตาม Phase 604.7 และ Phase 604.8 

 607.8.  Interfere Step 

 607.9.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

       หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

       ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 604.7. หรือ  604.8. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

       สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

       เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal โจมตี หรือ เม่ือ Seal ถูกโจมตีจะท างานใน Phase น้ี 

 607.10.  ตรวจสอบเง่ือนไขของ Seal ถา้เป็นการโจมตีทัว่ไปใหท้ าตาม Phase 604.12., 604.13. และ 604.14. ตามล าดบั 

         ถา้เป็นการโจมตีข้ึนมือใหท้ าตาม Phase 605.11. 

 607.11.  เร่ิมการโจมตี ถา้เป็นการโจมตีทัว่ไปใหท้ าตาม Phase 604.15., 604.16., 604.17., และ 604.20. ตามล าดบั โดย 

          Seal โจมตีจะยงัไม่สูญเสียสภาพ Seal โจมตีและยงัไม่เป็น Inactive Seal ถา้เป็นการโจมตีข้ึนมือใหท้ าตาม 

          Phase 605.12., 605.13., และ 605.14. ตามล าดบั 

 607.12.  ตรวจสอบจ านวนของการโจมตีหลงัจากการโจมตีใน Phase 607.11. ส าเร็จจะนบัวา่วา่ Seal นั้นโจมตีไป 

          ก่ีคร้ังใน Phase น้ีและ Seal จะตอ้งโจมตีใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนด ถา้โจมตีครบตามจ านวนท่ีก าหนดแลว้ 

          ใหท้ าตาม Phase 604.18., 604.19. และ 604.21. แต่ถา้หากวา่ยงัโจมตีไม่ครบให้ยอ้นไปใน Phase 607.6. เพื่อ 

         โจมตีคร้ังต่อไปจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด ถา้ไม่สามารถโจมตีไดอี้ก ให ้Seal ท่ีโจมตี/ถูกโจมตี/ก าลงัต่อสู ้

         สูญเสียสภาพ Seal โจมตี/ถูกโจมตี/ก าลงัต่อสู ้น า Seal ออกจากการประกาศโจมตีและกลายเป็น Inactive Seal 

 

608.  การประกาศใช้ Skill 

 608.1.  ประกาศ Seal หรือ Mystic ท่ีใช ้Skill เรียกวา่เป็นการสัง่ Seal หรือ Mystic ใช ้Skill ใน Phase น้ี 

 608.2.  ประกาศท่าท่ีจะใช ้Skill ของการ์ด 

 608.3.  Skill ของการ์ดท่ีประกาศ ถา้มีการเลือกการท างานของ Skill ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง

            นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 608.4.  หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มีใหน้ าการ์ดท่ี 

        ประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill 

 608.5.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ าการ์ดท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill 

 608.6.  จ่าย Cost ของ Skill ทั้งหมด Seal จะอยูใ่นสภาพ Seal ท่ีก าลงัใช ้Skill อยู ่หากเป็น Mystic ก็จะ เป็น Mystic ท่ี 

  ก าลงัใช ้Skill อยู ่Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill ถา้มีการเลือกการ 

  ท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ี 
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  ก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ 

  หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้Ability  นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด 

  Ability ยงัคงถูกตอ้ง และมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill จะ 

  ท างานใน Phase น้ี 

 608.7.  หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมายของ Skill ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 608.8.  Ability ท่ีจะท างาน เม่ือการ์ดใช ้Skill ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน 

        Phase น้ี         

 608.9.  Interfere Step 

 608.10. ตรวจสอบวา่ Ability ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

   หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

   ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 608.8. ใหม่โดยไม่สามารถเลือกเป้าหมายของ Skill ใน 

    Phase 608.7. ใหม่ได ้หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้ 

    เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือการ์ดใช ้Skill จะท างานใน Phase น้ี 

 608.11.  ตรวจสอบวา่การใช ้Skill นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการใช ้Skill หรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบใหก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้

  Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะ 

  กลายเป็น Inactive Seal หาก Skill ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่น 

  สภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัเขา้สู่ Phase 608.7.  ใหม่และ Ability เม่ือใช ้Skill ท่ีท างานใน Phase 

   608.10. จะไม่ท างานซ ้ าอีก หากไม่มีเป้าหมายท่ี Skill สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้ใหก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้

  Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลาย 

  เป็น Inactive Seal 

 608.12.  หากเง่ือนไขในการใช ้Skill ครบ Skill จะเร่ิมท างานในช่วงน้ีและหาก Skill เป็นการสัง่ใหส้ัง่ การต่อให้ออก

               จากการสัง่การเดิมชัว่คราวแลว้ ใหป้ระกาศสัง่การนั้นต่อ และเขา้สู่การสัง่การนั้นๆ โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใดๆ 

         อีก เวน้แต่มี Effect ใหจ่้าย Cost นั้นๆ หากเป็น Seal เม่ือจบการสัง่การนั้นๆ จะยงัคงเป็น Active Seal จากนั้น 

        ใหก้ลบัเขา้สู่การสัง่การเดิม 

 608.13.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือก 

         ใน Phase น้ี           

 608.14.  ตรวจสอบวา่ Ability ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability  นั้น จะไม่ท างาน 

               หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

         ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 608.13. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถ 

        ส่งผล หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ี 

        ถูกตอ้ง Ability  เม่ือการ์ดใช ้Skill  ส าเร็จจะท างานใน Phase น้ี 

 608.15.  จบขั้นตอนการใช ้Skill การ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดท่ีประกาศใช ้

         Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal 
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609.  การประกาศใช้ Skill แบบ (All) 

 609.1.  ประกาศ Seal หรือ Mystic ท่ีใช ้Skill เรียกวา่เป็นการสัง่ Seal หรือ Mystic ใช ้Skill แบบ (All) ใน Phase น้ี 

 609.2.  ประกาศท่าท่ีจะใช ้Skill ของ Seal หรือ Mystic 

 609.3.  Skill ของการ์ดท่ีประกาศ ถา้มีการเลือกการท างานของ Skill ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

            นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 609.4.  ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มีใหน้ าการ์ดท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการ 

        ประกาศใช ้Skill 

 609.5.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ าการ์ดท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill (All) Ability ท่ีจะ 

        ท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศ ใช ้Skill และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศ ใช ้ Skill (All) ถา้มีการเลือก 

        การท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ี 

        ก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability 

        ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability  นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขใน 

        การเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill 

        และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill (All) จะท างานใน Phase น้ี 

 609.6.  จ่าย Cost ของ Skill ทั้งหมด Seal จะอยูใ่นสภาพ Seal ท่ีก าลงัใช ้Skill อยู ่หากเป็น Mystic ก็จะ เป็น Mystic ท่ี 

       ก าลงัใช ้Skill 

 609.7.  ประกาศผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มท่ีเป็นเป้าหมาย Skill (All) 

 609.8.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill และ/หรือ เม่ือการ์ดใช ้Skill (All) ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability 

       หรือเลือกเป้าหมายของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 609.9.  Interfere Step 

 609.10.  ตรวจสอบวา่ Ability ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

         หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

          ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 609.8. ใหม่  โดยไม่สามารถเลือกเป้าหมายของ Skill ใน 

           Phase 609.7. ใหม่ได ้หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

          ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือการ์ดใช ้Skill หรือ เม่ือการ์ด 

         ใช ้Skill (All) จะท างานใน Phase น้ี 

 609.11.  ตรวจสอบวา่การใช ้Skill นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการใช ้Skill หรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้การ์ดท่ีก าลงั 

               ใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลาย 

          เป็น Inactive Seal หาก Skill ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพ 

          ตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัเขา้สู่ Phase 609.7. ใหม่ และ Ability เม่ือใช ้Skill ท่ีท างานใน Phase 609.10. จะ 

         ไม่ท างานซ ้ าอีก หากไม่มีเป้าหมายท่ี Skill สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้ใหก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสีย 

          สภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal 

 609.12.  หากเง่ือนไขในการใช ้Skill ครบ Skill จะเร่ิมท างานในช่วงน้ีและหาก Skill เป็นการสัง่ใหส้ัง่ การต่อให้ออก

               จากการสัง่การเดิมชัว่คราวแลว้ ใหป้ระกาศสัง่การนั้นต่อ และเขา้สู่การสัง่การนั้นๆ โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใดๆ 
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           อีก เวน้แต่มี Effect ใหจ่้าย Cost นั้นๆ หากเป็น Seal เม่ือจบการสัง่การนั้นๆ จะยงัคงเป็น Active Seal จากนั้นให ้

         กลบัเขา้สู่การสัง่การเดิม 

   609.13. Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จ หรือเม่ือการ์ดใช ้Skill (All) ส าเร็จ ถา้มีการเลือก การท างานของ 

  Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

   609.14. ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ 

  ท างานหาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนด ไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

  เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 609.13. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

  สามารถส่งผล หรือ ก าหนดให ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

  เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จ หรือเม่ือการ์ดใช ้Skill (All) ส าเร็จจะท างานใน Phase น้ี 

   609.15. จบขั้นตอนการใช ้Skill แบบ (All) การ์ดท่ีใชก้ าลงั Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดท่ี 

  ประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal   

610. การประกาศใช้ Skill แบบหลายคร้ัง 

   610.1.  ประกาศ Seal หรือ Mystic ท่ีใช ้Skill เรียกวา่เป็นการสัง่ Seal หรือ Mystic ใช ้Skill แบบหลายคร้ังใน Phase น้ี 

   610.2.  ประกาศท่าท่ีจะใช ้Skill ของการ์ด 

   610.3.  Skill ของการ์ดท่ีประกาศ ถา้มีการเลือกการท างานของ Skill ใหเ้ลือกท างานใน Phase น้ี และจะไม่มีการ 

              เปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

   610.4.  หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ อยา่งนอ้ย 1 เป้าหมาย หาก 

              ไม่มีใหน้ าการ์ดท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill 

   610.5.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ าการ์ดท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill หลายคร้ัง 

   610.6.  จ่าย Cost ของ Skill นั้นๆ ทั้งหมด Seal จะอยูใ่นสภาพ Seal ท่ีก าลงัใช ้Skill หากเป็น Mystic ก็จะเป็น Mystic ท่ี 

  ก าลงัใช ้Skill Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill และ/หรือ ผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill 

  แบบหลายคร้ัง ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่ 

  สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดหรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไป 

  เลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้น 

  จะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผู ้ เล่นสัง่การ, 

  เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill และ/หรือ ผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill แบบหลายคร้ังจะท างานใน Phase น้ี 

   610.7.  หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมายของ Skill ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

   610.8.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายของ Ability ให ้

               เลือกใน Phase น้ี 

   610.9.  Interfere Step 

   610.10.  ตรวจสอบวา่ Ability ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้น จะไม่ท างาน 

    หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

   ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 610.8. ใหม่ โดยไม่สามารถเลือกเป้าหมายของ Skill ใน 

   Phase 610.7. ใหม่ได ้หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ 
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   ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ดใช ้Skill จะ 

   ท างานใน Phase น้ี 

   610.11.  ตรวจสอบวา่การใช ้Skill นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการใช ้Skill หรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบใหก้าร์ดท่ีก าลงั 

   ใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะ 

   กลายเป็น Inactive Seal หาก Skill ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่น 

   สภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัเขา้สู่ Phase 607.7. ใหม่และ Ability เม่ือใช ้Skill ท่ีท างานใน Phase 610.10. 

   จะไม่ท างานซ ้ าอีก หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Skill สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้ใหก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้Skill 

   สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น 

   Inactive Seal 

   610.12.  หากเง่ือนไขในการใช ้Skill ครบ Skill จะเร่ิมท างานในช่วงน้ี และ ถา้หาก Skill เป็นการสัง่ให ้สัง่การต่อ ให ้

   หยดุจากการสัง่การเติมชัว่คราวแลว้ ใหป้ระกาศการสัง่การนั้นต่อ และเขา้สู่การสัง่การนั้นๆ โดยไม่ตอ้งจ่าย 

    Cost ใดๆอีก เวน้แต่มี Effect ใหจ่้าย Cost นั้นๆ หากเป็น Seal เม่ือจบการสัง่การนั้นๆจะยงัคงเป็น Active Seal 

   จากนั้นใหก้ลบัมาสู่การสัง่การเติม 

   610.13.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จ ถา้มีการท างานของ Ability หรือ เลือกเป้าหมายให ้เลือกใน  

  Phase น้ี 

   610.14.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability  นั้นจะไม่ 

  ท างาน หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

  เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 610.13. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

  สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

  เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จจะท างาน ใน Phase น้ี  

  610.15. นบัวา่การ์ดท่ีใช ้Skill นั้นใชไ้ปก่ีคร้ังถา้ยงัไม่ครบใหย้อ้นกลบัไปท่ีขั้นตอนการเลือกเป้าหมายใน Phase 

   610.7. ถา้ใช ้Skill ครบตามจ านวนท่ีก าหนด แลว้ใหก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill 

   และออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal 

611. การประกาศใช้ Skill แบบมี 2 ช่วง 

  611.1. Skill ประเภทน้ีจะมีค าสัง่วา่ “สัง่” อยูด่ว้ยโดย Skill ช่วงแรกจะอยูห่นา้ค าวา่ “สัง่” ส่วน Skill  ช่วงหลงัจะอยู ่

  หลงัค าวา่ “สัง่” 

  611.2. ประกาศ Seal หรือ Mystic ท่ีตอ้งการใช ้Skill 

  611.3. ประกาศท่าท่ีจะใช ้Skill ของการ์ด 

  611.4. Skill ของการ์ดท่ีประกาศ ถา้มีการเลือกการท างานของ Skill ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มี การเปล่ียน 

  แปลงนอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

  611.5. หากตอ้งการท าการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มี ให้น าการ์ดท่ี

  ประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill 

  611.6. ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ าการ์ดท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้

  611.7. จ่าย Cost ของ Skill นั้นๆ ทั้งหมด Seal จะอยูใ่นสภาพ Seal  
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  611.8. หาก Skill ช่วงแรกตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

  611.9. Interfere Step 

  611.10. ตรวจสอบวา่การใช ้Skill ช่วงแรกนั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการใช ้Skill หรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบใหก้าร์ด 

  ท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal 

  จะกลายเป็น Inactive Seal หาก Skill ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายใหม่ท่ี Skill  

  สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้ใชก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออก 

  จากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal 

  611.11. หากเง่ือนไขในการใช ้Skill ครบ Skill ช่วงแรกจะเร่ิมท างานใน Phase น้ี และ ถา้หาก Skill เป็นการสั่งให้สั่ง

การต่อ ให้หยดุจากการสั่งการเดิมชัว่คราวแลว้ ให้ประกาศสั่งการนั้นต่อ และเขา้สู่การสั่งการนั้นๆ โดยไม่

ตอ้งจ่าย Cost ใดๆ อีก เวน้แต่มี Effect ใหจ่้าย Cost นั้นๆ หากเป็น Seal เม่ือจบการสั่งการนั้นๆ จะยงัคงเป็น 

Active Seal จากนั้นใหก้ลบัมาสู่การสัง่การเดิม  

  611.12. Interfere Step 

  611.13. Skill ช่วงท่ี 2 ของการ์ดท่ีประกาศ ถา้มีการเลือกการท างานของ Skill ให้เลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการ

  เปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

  611.14. หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่เป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มีใหน้ าการ์ดท่ี 

  ประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal 

  611.15. หาก Skill ช่วงท่ี 2 ตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

  611.16. Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือ เลือกเป้าหมายของ Ability 

  ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

  611.17. Interfere Step 

  611.18. ตรวจสอบวา่ Ability ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้น จะไม่ท างาน 

   หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

  ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 611.16. ใหม่ โดยไม่สามารถเลือกเป้าหมายของ Skill  

  ใน Phase 611.15. ใหม่ได ้หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ 

  ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ดใช ้Skill จะ 

  ท างาน ใน Phase น้ี 

  611.19. ตรวจสอบวา่การใช ้Skill ช่วงท่ี 2 นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการใช ้Skill หรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ ใหก้าร์ด 

  ท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal 

  จะกลายเป็น Inactive Seal หาก Skill ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยู ่

  ในสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัเขา้สู่ Phase 611.15. ใหม่ และ Ability เม่ือใช ้Skill ท่ีท างานใน Phase  

  611.18. จะไม่ท างานซ ้ าอีก หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Skill สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้ใหก้าร์ดท่ีก าลงัใช ้ 

  Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช้ Skill และน าการ์ดออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะ 

  กลายเป็น Inactive Seal 
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  611.20. หากเง่ือนไขในการใช ้Skill ครบ Skill ช่วงท่ี 2 จะเร่ิมท างานใน Phase น้ี ถา้หาก Skill ช่วงท่ี 2 เป็นการสัง่ให ้

  สัง่การต่อใหอ้อกจากการสัง่การเดิมชัว่คราว แลว้ใหป้ระกาศการสัง่การนั้นต่อ และเขา้สู่การสัง่การนั้นๆ 

  โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใดๆอีก เวน้แต่มี Effect ใหจ่้าย Cost นั้นๆ หากเป็น Seal เม่ือจบการสัง่การนั้นๆ จะ 

  ยงัคงเป็น Active Seal จากนั้นใหก้ลบัมาสู่การสัง่การเดิม 

  611.21. Ability ท่ีจะท างานเม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือก เป้าหมายให ้

  เลือกใน Phase น้ี 

  611.22. ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ 

  ท างานหาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็น 

  เป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 611.21. ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

  สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

  เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ดใช ้Skill ส าเร็จจะท างาน ใน Phase น้ี 

       611.23.    จบขั้นตอนการใช ้Skill แบบมี 2 ช่วงการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัใช ้Skill  และน าการ์ดท่ี 

   ประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill หากเป็น Seal จะกลายเป็น Inactive Seal 

612. การประกาศใช้ Skill ของการ์ดทีอ่ยู่ในมือ 

 612.1.  Skill ประเภทน้ีผูเ้ล่นตอ้งประกาศช่ือของการ์ดท่ีใช ้Skill แต่ไม่ตอ้งบอกวา่เป็นการ์ดใบใด และในช่วงตรวจสอบ 

   ความถูกตอ้งของ Skill จึงเลือกวา่เป็นการ์ดใบใด 

 612.2.  ประกาศช่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีอยูใ่นมือท่ีตอ้งการใช ้Skill โดยไม่ตอ้งประกาศวา่เป็นการ์ดใบใดจะเรียกวา่เป็น 

   การสัง่ Seal หรือ Mystic ใช ้Skill ใน Phase น้ี 

 612.3. ประกาศท่าท่ีจะใช ้Skill ของ Seal หรือ Mystic 

 612.4.  Skill ของ Seal หรือ Mystic ท่ีประกาศ ถา้มีการเลือกการท างานของ Skill ให้เลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการ

   เปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 612.5.  หากตอ้งการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มีให้น า Seal หรือ Mystic

   ท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill 

 612.6.  ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal หรือ Mystic ท่ีประกาศใช ้Skill ออกจากการประกาศใช ้Skill 

 612.7.  จ่าย Cost ของ Skill ทั้งหมด Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ, เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill และ/หรือ ผูเ้ล่น 

   ประกาศใช ้Skill ในมือถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก 

   Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ให ้

   กลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หือ ก าหนดได ้Ability 

   นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ,  

   เม่ือผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill และ/หรือ ผูเ้ล่นประกาศใช ้Skill ในมือจะท างานใน Phase น้ี 

 612.8.  หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมายของ Skill ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 612.9.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal หรือ Mystic ใช ้Skill ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายของ 

   Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี ถา้เป็นการใช ้Skill แบบมี 2 ช่วง (611.) ใหข้า้ม Phase น้ีไป 

 612.10.  Interfere Step 
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 612.11.  ตรวจสอบวา่ Ability ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน หาก 

   Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่ อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายไดใ้ห ้

   กลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 612.9. ใหม่โดยไม่สามารถเลือกเป้าหมายของ Skill ใน Phase 

   612.8. ใหม่ได ้หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดให ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้ 

   เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือ Seal หรือ Mystic ใช ้Skill จะ 

   ท างานใน Phase น้ีถา้เป็นการใช ้Skill แบบมี 2 ช่วง (611.) ใหข้า้ม Phase น้ี 

 612.12.  ตรวจสอบวา่การใช ้Skill นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการใช ้Skill หรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้ ออกจากการ 

   ประกาศใช ้Skill หาก Skill ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตก 

   เป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัเขา้สู่ Phase 612.8. ใหม่และ Ability เม่ือ ใช ้Skill ท่ีท างานใน Phase 612.11. จะไม่ 

   ท างานซ ้ าอีก หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Skill สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้ใหอ้อกจากการประกาศใช ้Skill 

 612.13.  ตรวจสอบวา่มีการ์ดท่ีช่ือเดียวกบัท่ีประกาศไวอ้ยูใ่นมือหรือไม่ ถา้ไม่มีใหอ้อกจากการประกาศใช ้Skill ถา้มีให ้

   ท าการประกาศวา่เป็นการ์ดใบใดท่ีใช ้Skill ถา้เป็น Seal จะอยูใ่นสภาพ Seal ท่ีก าลงัใช ้Skill อยู ่หากเป็น 

   Mystic ท่ีก าลงัใช ้Skill อยู ่

     612.14.  ถา้เป็นการใช ้Skill ทัว่ไปใหท้ าตาม Phase 608.12. ถึง 608.15. ตามล าดบั ถา้เป็นการใช ้Skill แบบ (All) ใหท้ า 

  ตาม Phase 609.12. ถึง 609.15. ตามล าดบั ถา้เป็นการใช ้Skill แบบหลายคร้ัง ใหท้ าตาม Phase 610.12. ถึง 

  611.15. ตามล าดบั ถา้เป็นการใช ้Skill แบบมี 2 ช่วง ใหท้ าตาม Phase 611.11. ถึง 611.23. ตามล าดบั 

613.  การ Combination 

 613.1.  การ Combination คือ การน า Seal มารวมร่างกนั โดยเรียก Seal หลกัท่ีรวมร่างวา่ Main Seal และ Seal ใบรอง 

       รวมร่างวา่ Support Seal 

 613.2.  การ Combination ไม่ถือเป็นการก าหนด Line 

 613.3.  ขณะท่ีท าการ Combination หากมีการขดัขวางการท า Combination เกิดข้ึน ให ้Seal ทั้ง Main Seal และ 

  Support Seal ยงัคงอยูต่  าแหน่งเดิมท่ีท าการประกาศท า Combination 

 613.4.  หลงัจากท าการ Combination เสร็จสมบูรณ์แลว้ ใหน้บั Seal ท่ีท าการ Combination กนัเป็น Seal ใบเดียว คือ  

  Main Seal เท่านั้น โดยยงันบัวา่ Support Seal ยงัอยูใ่นสนาม 

 613.5.  หลงัจากท าการ Combination เสร็จสมบูรณ์แลว้ ค่าพลงั เดิมทั้งหมดของ Seal จะถูกแทนท่ีดว้ยค่าพลงัใหม่ท่ี 

  ก าหนดไวใ้นการท า Combination 

 613.6.  เม่ือ Seal อยูใ่นสภาพ Combined แลว้สามารถอยูใ่นรูปแบบการท า Combination ไดม้ากกวา่ 1 รูปแบบให ้ 

  Seal นั้นๆ อยูใ่นท่าโจมตีท่ีระบุการ Support เจาะจงมากกวา่เท่านั้นโดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ช่ือ, ส่วนหน่ึง 

  ของช่ือ, ชุดของการ์ด, กลุ่มของการ์ด, เผา่พนัธ์ุ และ ธาตุ 

 613.7.  เม่ือ Seal สามารถอยูใ่นรูปแบบการท า Combination ไดม้ากกวา่ 1 รูปแบบโดยท่ีการ Support  เป็นชนิดเดียว 

  กนั เช่น เผา่พนัธ์ุ หรือธาตุ Seal นั้น ตอ้งเลือกเพียงท่าโจมตีพิเศษเพียงท่าเดียวเท่านั้น  หลงัจากเสร็จส้ินการ 

  Combination 

 613.8.  Seal จะอยูใ่นรูปของการ Combination ไดเ้ม่ืออยูใ่น Arena Zone หรือ Remove Zone เท่านั้น ถา้ Seal ท่ี 

            Combination ไม่ไดอ้ยูใ่น Arena Zone หรือ Remove Zone ใหแ้ยกการรวมร่างทนัที 
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 613.9.  หาก Support Seal ถูกท าใหสู้ญเสียสภาพการเป็น Support Seal ในรูปแบบท่ีก าหนดอยู ่แต่ Main Seal อยูใ่น 

  สภาพการ Combination แบบอ่ืนไดถู้กตอ้ง ให ้Main Seal อยูใ่นสภาพการ  Combination แบบอ่ืนแทน โดย 

  การเลือกสภาพนั้น ใหเ้ป็นไปตาม Phase 613.6. และ 613.7.  

 613.10.  เง่ือนไขในการท า Combination 

  613.10.1.   ผูเ้ล่นสามารถสั่ง Seal แต่ละใบท าการ Combination ได ้1 คร้ังต่อ 1 Subturn นอกจากมี Effect ใดๆ

                       ระบุใหส้ามารถท าได ้

  613.10.2.   Seal จะท าการ Combination ไดก็้ต่อเม่ือ Support Seal ตรงตามเง่ือนไขของการท า Combination ของ 

  Main Seal เท่านั้น นอกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถท าได ้

  613.10.3.  ผูเ้ล่นสามารถประกาศ Seal ท า Combination และ Seal ท่ีเป็น Support Seal ไดเ้ฉพาะ Seal ท่ีเป็น 

                      เจา้ของเท่านั้น นอกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถเป็นได ้

  613.10.4.  ไม่มี Effect ใดๆ ท่ีไม่ใหผู้เ้ล่นสัง่ Combination 

  613.10.5.  Main Seal ตอ้งอยูใ่น Arena Zone และตอ้งเป็น Active Seal และ ไม่มีการสัง่การอ่ืนคา้งอยู ่  นอกจากจะมี 

     Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถเป็นได ้

  613.10.6.  Support Seal ตอ้งอยูใ่น Arena Zone จะตอ้งไม่มี Mystic ติดอยู,่ ตอ้งไม่ติด Curse, เป็น  Active Seal 

                       และไม่มีการสัง่การอ่ืนคา้งอยู ่นอกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถเป็นได ้    

  613.10.7.  Seal ท่ีลงมาจาก Hand Zone แลว้อยูใ่น Arena Zone นอ้ยกวา่ 1 Turn ไม่สามารถเป็น Support Seal ได้

                      นอกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถเป็นได ้

  613.10.8.  Seal ท่ีลงมาใน Arena Zone โดยวธีิอ่ืนท่ีนอกจาก Hand Zone สามารถเป็น Support Seal ได ้แมเ้ขา้มา 

     ใน Arena Zone ไม่ครบ 1 Turn 

614.  สภาพของตัว Main Seal 

 614.1.  Main Seal คือ Seal ใบหลกัในการท า Combination และเป็นใบท่ีท าการ Combination 

 614.2.  เม่ือ Main Seal อยูใ่นการ Combination แลว้ จะนบัทั้ง Main Seal และ Support Seal เป็น Seal 1 ใบเท่านั้น        

 614.3.  เม่ือมี Effect ท่ีท าให ้Main Seal ตอ้งออกจาก Arena Zone ตอ้งน าการ์ดออกจาก Arena Zone  ทั้ง Main Seal 

   และ Support Seal เช่น การน ากลบัเขา้ Library Zone นอกจาก Effect จะระบุใหส่้งผลต่อ Main Seal เท่านั้น 

 614.4.  Effect ท่ีส่งผลต่อการ์ดในสนามจะส่งผลต่อ Main Seal ใบเดียวเท่านั้นจะไม่รวมถึง Support Seal เช่น การติด 

  Curse, การ + และ/หรือ -ค่าพลงั ฯลฯ ยกเวน้แต่จะมี Effect ระบุใหส่้งผลถึง Support Seal ดว้ย 

615.  สภาพของ Support Seal 

 615.1.  Support Seal คือ Seal ใบรองในการท า Combination ไม่ถือเป็นใบท่ีท าการ Combination และ Support Seal 

  ไม่นบัเป็น Seal ท่ี Combine ไม่วา่จะ Combination ดว้ยวธีิใดก็ตาม 

 615.2.  Support Seal ยงันบัวา่เป็นการ์ดท่ีอยูใ่นสนาม แต่จะนบัเป็น Seal ใบเดียวกบั Main Seal ยกเวน้ จะมี Effect 

         ใดๆ ท่ีอา้งอิงถึง Support Seal น้ี จึงจะตรวจสอบวา่มีสภาพเดิมเป็น Seal ใดแต่จะคงสภาพเสมือนเท่านั้น และ

มีผลเพียงแต่ Effect ท่ีระบุเท่านั้น 

 615.3.  Support Seal จะสูญเสีย Ability ทุกอยา่ง และไม่สามารถสัง่การใดๆได ้ยกเวน้แต่จะมี Effect  ระบุให ้Seal 

  นั้นๆ สามารถสัง่การไดจ้ากการเป็น Support Seal 
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 615.4.  Support Seal จะลืม Effect ท่ีกระท าต่อตวัมนัชัว่คราว ยกเวน้แต่จะมี การระบุให ้Effect นั้นๆ  ยงัคงกระท า 

  ต่อ Support Seal ตามปกติ หากเป็นการนบั Turn เม่ือถึง End of Subturn Step ก็จะ หยดุนบัเม่ือ Seal นั้นๆ 

  ส้ินสภาพ Support Seal แลว้ให ้Effect ท่ีเคยกระท าต่อตวั Seal นั้นส่งผลต่อตามปกติ                               

 615.5.  Effect ท่ีส่งผลต่อ Support Seal 1 ใบจะไม่ส่งผลต่อ Main Seal หรือ Support Seal 

616.  รูปแบบการท า Combination  

 616.1.  Double Combination คือการน า Seal ท่ีอยูใ่นสภาพปกติ 2 ใบมาท าการ Combination กนั 

 616.2.  Triple Combination คือการน า Seal ท่ีอยูใ่นสภาพปกติ 3 ใบมาท าการ Combination กนั หรือน า Seal ท่ีเป็น

            Double Combination 1 ใบกบั Seal ท่ีอยูใ่นสภาพปกติ มาท าการ Combination กนั 

 616.3.  Quadruple Combination คือ การน า Seal ท่ีอยูใ่นสภาพปกติ 4 ใบมาท าการ Combination กนั หรือน า Seal ท่ี 

 อยูใ่นสภาพรวมร่างใดๆ และมีจ านวนไม่เกินกวา่ Triple Combination กบั Seal ท่ีอยูใ่นสภาพปกติมาท าการ 

 Combination กนั 

617.  ขั้นตอนการท า Combination  

 617.1.  ประกาศ Seal ท่ีจะท า Combination จะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal ท า Combination ใน Phase น้ี 

 617.2.  ประกาศท า Combination วา่จะท าในรูปแบบใด และท่าโจมตีพิเศษใด 

 617.3.  ประกาศ Seal ท่ีจะเป็น Support Seal ท่ีจะใชใ้นการท า Combination และตรวจสอบเง่ือนไขใน การท า 

   Combination ถา้เง่ือนไขไม่ครบใหน้ า Seal ออกจากประกาศท า Combination  

 617.4.  ถา้ตอ้งจ่าย Cost ในการท า Combination ใหต้รวจสอบ Cost ถา้ Cost ไม่เพียงพอ ใหน้ า Seal ออกจากการ 

  ประกาศท า Combination 

 617.5.  จ่าย Cost ส าหรับการท า Combination ทั้งหมด เรียก Main Seal ท่ีถูกประกาศวา่ Seal ท่ีก าลงัรวมร่าง Ability ท่ี 

  จะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศ Ability ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือก 

  เป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่ 

  อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

  สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability  นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมี 

  เป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศ Combination จะท างานใน Phase น้ี 

 617.6.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal รวมร่างหรือ รวมร่างส าเร็จถา้มีการเลิกการท างานของ Ability หรือเลือก 

  เป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 617.7.  Interfere Step 

 617.8.  หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

  ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 617.6. ใหม่จนกวา่จะไม่สามารถหาเป้าหมายท่ี Ability 

  สามารถส่งผลหรือก าหนดได ้

 617.9.  ตรวจสอบเง่ือนไขของการท า Combination  ถา้ไม่ครบใหก้ลบัไปประกาศ Seal ท่ีจะมาเป็น Support ใหม่ใน 

  Phase 617.3. โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใหม่ และ Ability ท่ีท างานไปแลว้จะไม่ท างานซ ้ า Ability ใน Phase 617.6.  

  จะไม่สามารถเลือกไดอี้ก ถา้เง่ือนไขยงัไม่ครบอีกใหก้ลบัไปประกาศการ Combination ใน Phase 617.2. ใหม่ใน 

  ระดบัต่างๆโดยไม่ตอ้งจ่าย Cost และ Ability  ท่ีท างานไปแลว้จะไม่ท างานซ ้ า Ability  ใน Phase 617.6. จะไม่ 
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  สามารถเลือกไดอี้ก ถา้ลดระดบัจาก Double Combination ให ้Seal ท่ีก าลงัก าลงัรวมร่างสูญเสียสภาพ Seal ท่ี 

  ก าลงัรวมร่างและน า Seal ออกจากการประกาศท า Combination ทนัที 

 617.10.  การ Combination เสร็จสมบูรณ์ น า  Support Seal มาอยูใ่ต ้Main Seal และ Seal ท่ี Combination  เสร็จจะมี 

  สภาพเป็น Seal ท่ีรวมร่างอยู ่

 617.11.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ 

  ท างานหรือหากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขใน 

  การเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal รวมร่าง หรือ เม่ือ Seal รวมร่างส าเร็จ 

  จะท างานใน Phase น้ี 

 617.12.  จบขั้นตอนการท า Combination Seal ท่ีก าลงัรวมร่างสูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัรวมร่าง และน า Seal ท่ี 

  ประกาศ Combination ออกจากการประกาศ Combination 

618.  การ Break Combination 

 618.1.  การ Break Combination คือการน า Seal ท่ี Combination กนัอยู ่แยกการรวมร่าง 

 618.2.  เม่ือท าการสัง่ Break Combination  หรือโดน Effect ใดๆ สั่่ง Break Combination  แลว้ให ้Support Seal  ท่ี 

  แยกออกมาอยูใ่นแนวเดียวกบัตวั Main Seal และอยูข่า้ง Main Seal โดยผูค้วบคุม Main Seal สามารถเลือกได ้

  วา่จะจดั Support Seal ใหอ้ยูข่า้งใดของ Main Seal 

 618.3.  หาก Main Seal มีการรวมร่างท่ีไม่ถูกตอ้งไม่วา่ดว้ย Effect ใดๆ ก็ตามใหแ้ยก Support Seal ทั้งหมดของ 

  Main Seal นั้นทนัทีโดยน าออกมาขา้ง Main Seal โดยไม่นบัเป็นการ Break Combination   

 618.4.  เง่ือนไขในการ Break Combination   

  618.4.1.  Seal ท่ีสัง่ Break Combination ตอ้งเป็น Seal ท่ีอยูใ่นสภาพ Combined และเป็น Active Seal และไม่มี 

   การสัง่การอ่ืนคา้งอยูน่อกจากจะมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถท าได ้

  618.4.2.  ผูเ้ล่นสามารถสัง่ Break Combination ไดเ้ฉพาะ Seal ท่ีเป็นเจา้ของเท่านั้นนอกจากมี Effect ใดๆ ระบุให ้

   สามารถท าได ้

  618.4.3.  ผูเ้ล่นท่ีสัง่ Seal Combination  แลว้ จะไม่สามารถสัง่ Break Combination  ใน Subturn  เดียวกนัได ้

   นอกจากมี Effect ใดๆ ระบุใหส้ามารถท าได ้

  618.4.4.  ผูเ้ล่นสามารถสัง่ Seal แต่ละใบ Break Combination  ได ้1 คร้ังใน 1 Subturn นอกจากจะมี Effect ใดๆ 

   ระบุใหส้ามารถท าได ้

  618.4.5.  ไม่มี Effect ใดๆ ท่ีหา้มไม่ใหส้ัง่ Break Combination   

619.   ขั้นตอนการส่ัง Break Combination 

 619.1. ประกาศ Seal ท่ีจะ Break Combination Seal ตรวจสอบเง่ือนไขการ Break Combination ถา้เง่ือนไขไม่ครบ 

  ใหน้ า Seal ออกจากการประกาศท า Break Combination จะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal Break Combination ใน 

  Phase น้ี 

 619.2.  ถา้ตอ้งจ่าย Cost ในการ Break Combination ใหต้รวจสอบ Cost ถา้ Cost ไม่เพียงพอ ใหน้ า Seal ออกจาก การ 

  ประกาศ Break Combination 
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 619.3.  จ่าย Cost ส าหรับการ Break Combination ทั้งหมด เรียก Seal ท่ีถูกประกาศวา่ Seal ท่ีก าลงัแยก การรวมร่าง  

  Ability ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศ Break Combination  ถา้มีการเลือกการท างาน 

  ของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ 

  เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายไดใ้หก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใหม่ หากไม่มี 

  เป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผลหรือ ก าหนดได ้Ability  นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability 

  ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศ Break 

  Combination จะท างานใน Phase น้ี 

 619.4.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal แยกการรวมร่างหรือแยกการรวมร่างส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability 

  หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 619.5.  Interfere Step 

 619.6.  หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตก เป็นเป้าหมาย 

  ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 619.4. ใหม่จนกวา่จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถ 

  ส่งผล หรือ ก าหนดได ้

 619.7.  ตรวจสอบเง่ือนไขของการ Break Combination  ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้Seal ท่ีก าลงัแยกการรวมร่างสูญเสีย 

  สภาพ Seal ท่ีก าลงัแยกการรวมร่างและน า Seal ออกจากการ Break Combination 

 619.8.  การ Break Combination เสร็จสมบูรณ์ น า Support Seal มาไวข้า้ง Main Seal  

 619.9.  ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  หรือ หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการ 

  เกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal แยกการรวมร่าง หรือ เม่ือ Seal แยกการ 

  รวมร่างส าเร็จ จะท างานใน Phase น้ี 

 619.10. จบขั้นตอนการ Break Combination Seal ท่ีก าลงัแยกการรวมร่าง สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัแยกการรวมร่าง 

   และน า Seal ท่ีประกาศ Break Combination ออกจากการประกาศ  Break  Combination 

 

620.  การก าหนด Line 

 620.1.  การก าหนด Line คือ การท่ีผูเ้ล่นสัง่การให ้Seal อยูใ่น Line ท่ีตนเองตอ้งการ 

 620.2.  Seal ท่ีก าลงัจะเขา้มาในสนามใหก้ าหนด Line ทนัทีวา่จะอยูใ่น Line ใด เวน้แต่เขา้มาดว้ย Effect ท่ีช้ีเฉพาะ 

  ไปยงั Line ใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนด Line ในทนัที 

 620.3.  Seal ท่ีอยูใ่นสนามและไม่ไดอ้ยูใ่น Line ใดๆ หรือ Seal ท่ีถูกท าใหห้ายไปจาก Arena Zone เม่ือ Effect นั้น 

  หมดแลว้ใหผู้ค้วบคุม Seal ก าหนด Line ทนัทีแมว้า่ใน Turn นั้นจะก าหนด Line ไปแลว้หรือจะไม่ไดอ้ยูใ่น 

  Subturn โจมตีของผุค้วบคุม Seal นั้น 

 620.4.  Seal ไม่สามารถก าหนด Line ไปยงั Line เดียวกนัได ้

 620.5.  หลงัจากการก าหนด Line ผูเ้ล่นสามารถวาง Seal ในต าแหน่งใดก็ไดข้อง Line ท่ีตนเองก าหนด 

 620.6.  เม่ือมี Effect ท่ีท าให ้Seal ตอ้งไปอยูใ่น Line ใดๆ เจา้ของ Seal จะเป็นผูว้างต าแหน่ง Seal ใน Line นั้น 

 620.7.  การท่ี Seal ท าตาม Effect โดย Effect ก าหนดให ้Seal เขา้มาใน Line ท่ีระบุไวไ้ม่ถือเป็นการก าหนด Line         
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 620.8.  เง่ือนไขการก าหนด Line 

  620.8.1.  ผูเ้ล่นสามารถก าหนด Line ให ้Seal แต่ละใบได ้1 คร้ังใน 1 Subturn 

  620.8.2.  ไม่มี Effect ใดๆ ท่ีไม่ให ้Seal ยา้ย Line 

  620.8.3.   Seal ท่ีท าการก าหนด Line ตอ้งเป็น Active Seal และไม่มีการสัง่การอ่ืนคา้งอยู ่นอกจาก จะมี Effect 

    ใดๆ ระบุใหส้ามารถท าได ้

621. ขั้นตอนการก าหนด Line จาก Line หนึ่งไปยงัอีก Line หนึ่ง  

 621.1.  ประกาศ Seal ท่ีตอ้งการเปล่ียน Line โดย Seal ท่ีประกาศตอ้งอยูใ่น Line ใด Line หน่ึง ตรวจสอบเง่ือนไข 

  การก าหนด Line ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้น า Seal ออกจากการก าหนด Line จะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal ก าหนด 

  Line ใน Phase น้ี 

 621.2.  ประกาศ Line ท่ีตอ้งการให ้Seal นั้นอยู ่โดยท่ี Line นั้นตอ้งไม่ใช่ Line เดิมท่ี Seal อยู ่

 621.3.  เรียก Seal ท่ีถูกประกาศวา่ Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line Ability  ท่ีจะท างานเม่ือผูเ้ล่นสัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่น 

  ประกาศก าหนด Line  ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี หาก 

  Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ให ้

  กลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability  ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้

   Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือผูเ้ล่น 

  สัง่การ และ/หรือ เม่ือผูเ้ล่นประกาศก าหนด Line จะท างานใน Phase น้ี 

 621.4.  Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal เปล่ียน Line, เปล่ียน Line ส าเร็จ, ก าหนด Line, ก าหนด Line ส าเร็จ หรือ  

  Dancing ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี   

 621.5.  Interfere Step 

 621.6.  หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้

  ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 621.4. ใหม่จนกวา่จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล 

  หรือ ก าหนดได ้

 621.7.  ตรวจสอบเง่ือนไขของการก าหนด Line ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line สูญเสียสภาพ 

  Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line และน า Seal ออกจากการก าหนด Line 

 621.8.   การก าหนด Line เสร็จสมบูรณ์ใหน้ า Seal มายงั Line ท่ีตนเองก าหนดและจดัวางในต าแหน่งท่ีตอ้งการ   

 621.9.   ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  หรือ หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้ Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการ 

  เกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability  เม่ือ Seal เปล่ียน Line, เปล่ียน Line ส าเร็จ, ก าหนด 

  Line, เม่ือ Seal ก าหนด Line ส าเร็จ หรือ Dancing จะท างานใน Phase น้ี 

 621.10.  จบขั้นตอนการก าหนด Line Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line และน า Seal ท่ี 

  ประกาศก าหนด Line ออกจากการประกาศก าหนด Line 

622.  ขั้นตอนการก าหนด Line จากสภาพทีไ่ม่มี Line 

 622.1.  ประกาศ Seal ท่ีตอ้งการก าหนด Line โดย Seal ท่ีประกาศตอ้งอยูใ่น Line ใดๆ ตรวจสอบเง่ือนไขการก าหนด 

  Line ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้น า Seal ออกจากการก าหนด Line 
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 622.2.  ประกาศ Line ท่ีตอ้งการให ้Seal นั้นอยู ่

 622.3.  เรียก Seal ท่ีถูกประกาศวา่ Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ก าหนด Line หรือก าหนด 

  Line ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 622.4.  หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมาย 

  ได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 622.3. ใหม่จนกวา่จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถ 

  ส่งผล หรือ ก าหนดได ้

 622.5.  ตรวจสอบเง่ือนไขของการก าหนด Line ถา้เง่ือนไขไม่ครบให ้Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line สูญเสียสภาพ Seal ท่ี 

  ก าลงัก าหนด Line และน า Seal ออกจากการก าหนด Line 

 622.6.   การก าหนด Line เสร็จสมบูรณ์ใหน้ า Seal มายงั Line ท่ีตนเองก าหนดและจดัวางในต าแหน่งท่ีตอ้งการ   

 622.7.   ตรวจสอบวา่ Ability นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  หรือ หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้ Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการ 

  เกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือ Seal ก าหนด Line หรือ เม่ือ Seal ก าหนด Line 

  ส าเร็จจะท างานใน Phase น้ี 

 622.8.  จบขั้นตอนการก าหนด Line Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัก าหนด Line และน า Seal 

   ท่ีประกาศก าหนด Line ออกจากการประกาศก าหนด Line 

 

7.  เร่ืองอื่น ๆ (การเลอืก, การถูกท าลาย, การเปลีย่น Zone, ฯลฯ) 
700. การเลอืก 

 700.1.  การเลือกนั้นจะสามารถเลือกไดใ้นกรณีท่ีความสามารถนั้นอยูใ่นบริบทท่ีสามารถท าใหเ้กิดข้ึนได ้

 700.2.  หาก Ability ใดๆ ตอ้งมีการเลือก หากไม่ไดร้ะบุไวว้า่ใครเป็นผูเ้ลือก ใหเ้จา้ของการ์ดเป็นผูเ้ลือก 

 700.3.  หาก Skill ใดๆ ตอ้งมีการเลือก หากไม่ไดร้ะบุไวว้า่ใครเป็นผูเ้ลือก ใหผู้ใ้ช ้Skill เป็นผูเ้ลือก 

 700.4.  ถา้ในช่วงใหเ้ลือก ยงัไม่สามารถท าการเลือก เพราะ Effect ช่วงท่ีใหเ้ลือก ตอ้งรอให ้Effect ก่อนหนา้ส่งผลก่อน 

  จึงจะสามารถท าการเลือกได ้ไดท้ าการเลือกทนัทีท่ี Effect ก่อนหนา้ส่งผลแลว้และสามารถเลือกได ้โดยถือวา่ 

  การเลือกนั้นเกิดในช่วงการเลือก 

701. ขั้นตอนการถูกท าลาย 

 701.1.  เม่ือ Seal ถูกท าลายจากการต่อสู ้หรือ ดว้ย Effect ต่างๆ และ Mystic ท่ีถูกท าลายดว้ย Effect ต่างๆ จะเรียก Seal  

  หรือ Mystic ท่ีถูกท าลายวา่การ์ดท่ีถูกท าลาย การ์ดท่ีถูกท าลายไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของการท าลายซ ้ าได ้

  และไม่สามารถเปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนโดยผลของ Effect ใดๆ นอกจาก Shrine 

 701.2.  Ability เม่ือท าลาย, เม่ือท าลายส าเร็จ, เม่ือถูกท าลาย และ/หรือ Ability เม่ือถูกท าลายส าเร็จ ถา้มีการเลือกการ 

  ท างานใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 701.3.  หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 701.4.  ตรวจสอบวา่ Ability สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไดห้รือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมาย 

 ท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 701.3. 

 ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability นั้นๆ สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 
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 701.5.  Ability เม่ือท าลาย, เม่ือท าลายส าเร็จ, เม่ือถูกท าลาย และ/หรือ Ability เม่ือถูกทายส าเร็จ จะท างานใน Phase น้ี  

  ถา้เง่ือนไขในการเกิด ยงัถูกตอ้ง 

 701.6.  การ์ดท่ีถูกท าลายจะสูญเสียสภาพการ์ดท่ีถูกท าลายใน Phase น้ี 

 701.7.  น าการ์ดนั้นไปยงั Shrine ยกเวน้มี Effect อ่ืนระบุไวใ้หไ้ม่เป็นเช่นนั้น 

702. ขั้นตอนการถูก Discard 

 702.1.  เม่ือ Seal หรือ Mystic ถูก Discard ดว้ย Effect ต่างๆ จะเรียก Seal หรือ Mystic ท่ีถูก Discard นั้นวา่การ์ดท่ีถูก Discard 

 702.2.  Ability เม่ือ Discard, เม่ือ Discard ส าเร็จ, เม่ือถูก Discard และ/หรือ Ability เม่ือถูก Discard ส าเร็จ ถา้มีการเลือก 

  การท างานใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 702.3.  หากตอ้งการเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 702.4.  ตรวจสอบวา่ Ability สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไดห้รือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมาย 

  ท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 702.3. 

  ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability นั้นๆ สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

 702.5.  Ability เม่ือ Discard, เม่ือ Discard ส าเร็จ, เม่ือถูก Discard และ/หรือ Ability เม่ือถูก Discard ส าเร็จจะท างาน 

  ใน Phase น้ี ถา้เง่ือนไขในการเกิดยงัถูกตอ้ง 

 702.6.  การ์ดท่ีถูก Discard จะสูญเสียสภาพการ์ดท่ีถูก Discard ใน Phase น้ี 

 702.7.  น าการ์ดนั้นไปยงั Shrine ยกเวน้มี Effect อ่ืนระบุไวใ้หไ้ป Zone อ่ืน 

703. ขั้นตอนการตก Shrine 

 703.1.  เม่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีถูกน าลง Shrine ดว้ย Effect ต่างๆ จะเรียก เม่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีถูกน าลง Shrine วา่ 

  การ์ดท่ีก าลงัตก Shrine 

 703.2.  น าการ์ดท่ีถูกน าลง Shrine ดว้ย Effect ต่างๆ ลง Shrine โดยถือวา่การ์ดอยูใ่น Shrine ใน Phase น้ี โดยเจา้ของ 

  การ์ดท่ีถูกน าลง Shrine เป็นผูเ้รียงการ์ดลงบนดา้นบนสุดของ Shrine หาก การ์ดท่ีถูกท าลายมี Mystic ติดอยูใ่ห ้

  น า Mystic ท่ีติดอยูล่ง Shrine ใน Phase น้ี การ์ดท่ีก าลงัตก Shrine ทุกใบจะลืม Effect ทั้งหมดท่ีกระท ากบัตวัมนั 

  นอกจาก Effect นั้น จะระบุไวว้า่ยงัคงส่งผลแมก้าร์ดนั้นอยูใ่น Shrine  

 703.3.  Ability ของ Seal หรือ Mystic ท่ีท างานเม่ือตก Shrine หรือ เม่ือออกจากสนามถา้มีการเลือกการท างานใหเ้ลือก 

  ใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 703.4.  หากตอ้งการท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 703.5.  Interfere Step 

 703.6.  ตรวจสอบวา่ Ability สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไดห้รือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมาย 

  ท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 703.5. 

  ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability นั้นๆ สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

 703.7.  Ability เม่ือตก Shrine, เม่ือออกจากสนาม, Ability ท่ีท างานใน Shrine หรือ Ability ต่างๆ ท่ีท างานเม่ือมีการ์ดใน 

   Shrine ตรงตามท่ีก าหนด จะท างานทนัที 

 703.8.  การ์ดท่ีก าลงัตก Shrine จะสูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัตก Shrine ใน Phase น้ี 
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 703.9.  หากมี Effect ใดๆ ท าใหก้าร์ดท่ีก าลงัตก Shrine เปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ใหก้าร์ดท่ีก าลงัตก Shrine 

  สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัตก Shrine ทนัที 

704. ขั้นตอนการกลบัเข้า Library 

 704.1.  เม่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีถูกน าเขา้กลบั Library ดว้ย Effect ต่างๆ จะเรียก Seal หรือ Mystic ท่ีถูกน ากลบัเขา้ไป 

  Library วา่การ์ดท่ีก าลงักลบัเขา้ Library 

 704.2.  น าการ์ดท่ีก าลงักลบั Library กลบัเขา้ใน Library โดยถือวา่การ์ดอยูใ่น Library ใน Phase น้ีโดย เจา้ของการ์ดท่ี 

  ก าลงักลบั Library เป็นผูจ้ดัเรียงกลบั และท าการสลบั Library ใหอ้ยูใ่นสภาพสุ่มทุกคร้ัง นอกจากจะมี Effect ให ้

  ไม่ตอ้งท าให ้Library อยูใ่นสภาพสุ่ม หากการ์ดท่ีก าลงักลบั Library มี Mystic ติดอยู ่ใหน้ า Mystic ท่ีติดอยูล่ง 

  Shrine ใน Phase น้ี การ์ดท่ีก าลงักลบั  Library ทุกใบจะลืม Effect ทั้งหมดท่ีกระท ากบัตวัมนันอกจาก Effect นั้น 

  จะระบุไวว้า่ยงัคงส่งผลแมก้าร์ดนั้นอยูใ่น Library 

 704.3.  Ability ของ Seal หรือ Mystic ท่ีจะท างานเม่ือกลบัเขา้ Library หรือเม่ือออกจากสนามถา้มีการเลือกการท างาน 

  ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 704.4.  หากตอ้งการท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 704.5.  ตรวจสอบวา่ Ability สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไดห้รือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมาย 

  ท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 704.4. 

  ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability นั้นๆ สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

 704.6.  Ability เม่ือกลบัเขา้ Library, เม่ือออกจากสนาม, Ability ท่ีท างานใน Library หรือ Ability ต่างๆ ท่ีท างานเม่ือมี 

  การ์ดใน Library ตรงตามท่ีก าหนดจะท างานทนัที 

 704.7.  การ์ดท่ีก าลงักลบั Library จะสูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงักลบั Library ใน Phase น้ี 

 704.8.  หากมี Effect ใดๆ ท าใหก้าร์ดท่ีก าลงักลบั Library เปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ใหก้าร์ดท่ีก าลงักลบั Library 

  สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงักลบั Library ทนัที 

705. ขั้นตอนการน าการ์ดขึ้นมือ 

 705.1.  เม่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีถูกน าข้ึนมือดว้ย Effect ต่างๆ จะเรียก Seal หรือ Mystic ท่ีถูกน าข้ึนมือวา่ การ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือ 

 705.2.  น าการ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือ ข้ึนมือเจา้ของโดยถือวา่การ์ดอยูใ่น Hand Zone ใน Phase น้ีโดยเจา้ของการ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือ  

  เป็นผูน้ าข้ึนมา หากการ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือ มี Mystic ติดอยู ่ใหน้ า Mystic ท่ีติดอยูล่ง Shrine ใน Phase น้ี การ์ดท่ี 

  ก าลงัข้ึนมือทุกใบจะลืม Effect ทั้งหมดท่ีกระท ากบัตวัมนั นอกจาก Effect นั้นจะระบุไวว้า่ยงัคงส่งผลแมก้าร์ด 

  นั้นอยูใ่นมือ 

 705.3.  Ability ของ Seal หรือ Mystic ท่ีจะท างานเม่ือข้ึนมือ หรือ เม่ือออกจากสนาม ถา้มีการเลือกการ ท างานใหเ้ลือก 

   ใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 705.4.  หากตอ้งการท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 705.5.  ตรวจสอบวา่ Ability สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไดห้รือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมาย 

  ท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 705.4. 

   ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability นั้นๆ สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 
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 705.6.  Ability เม่ือข้ึนมือ, เม่ือออกจากสนาม, Ability ท่ีท างานในมือ หรือ Ability ต่างๆ ท่ีท างานเม่ือ มีการ์ดในมือ 

  ตรงตามท่ีก าหนดจะท างานทนัที 

 705.7.  การ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือจะสูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือ ใน Phase น้ี 

 705.8.  หากมี Effect ใดๆ ท าใหก้าร์ดท่ีก าลงัข้ึนมือ เปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ใหก้าร์ดท่ีก าลงัข้ึนมือสูญเสียสภาพ 

  การ์ดท่ีก าลงัข้ึนมือทนัที 

706. ขั้นตอนการถูก Remove (ออกจากเกม) 

 706.1.  เม่ือ Seal หรือ Mystic ท่ีถูก Remove ดว้ย Effect ต่างๆ จะเรียก Seal หรือ Mystic ท่ีถูก Remove วา่ การ์ดท่ีก าลงั 

  ถูก Remove 

 706.2.  น าการ์ดท่ีก าลงัถูก Remove เขา้สู่ Remove Zone โดยถือวา่การ์ดอยูใ่น Remove Zone ใน Phase น้ีโดยเจา้ของ 

  การ์ดท่ีก าลงัถูก Remove เป็นผูน้ าเขา้ Remove Zone หากการ์ดท่ีก าลงัถูก Remove มี Mystic ติดอยู ่ใหน้ า 

  Mystic ท่ีติดอยูล่ง Shrine ใน Phase น้ี การ์ดท่ีก าลงัถูก Remove ทุกใบจะลืม Effect ทั้งหมดท่ีกระท ากบัตวัมนั 

  นอกจาก Effect นั้นจะระบุไวว้า่ยงัคงส่งผลแมก้าร์ดนั้นอยูใ่น Remove Zone 

 706.3.  Ability ของ Seal หรือ Mystic ท่ีจะท างานเม่ือถูก Remove หรือ เม่ือออกจากสนาม ถา้มีการเลือกการท างานให ้

  เลือก ใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

 706.4.  หากตอ้งการท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

 706.5.  ตรวจสอบวา่ Ability สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไดห้รือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมาย 

  ท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 706.4.  

  ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability นั้นๆ สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

 706.6.  Ability เม่ือถูก Remove, เม่ือออกจากสนาม, Ability ท่ีท างานใน Remove Zone หรือ Ability ต่างๆท่ีท างาน 

  เม่ือมีการ์ดใน Remove Zone ตรงตามท่ีก าหนดจะท างานทนัที 

 706.7.  การ์ดท่ีก าลงัถูก Remove จะสูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัถูก Remove ใน Phase น้ี 

 706.8.  หากมี Effect ใดๆ ท าใหก้าร์ดท่ีก าลงัถูก Remove เปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ใหก้าร์ดท่ีก าลงัถูก Remove 

  สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงัถูก Remove ทนัที 

707. การน าการ์ดเข้ามาในสนาม 

 707.1.  การน าเขา้มาในสนาม คือการน า Seal หรือ Mystic จาก Zone ใดๆ ก็ตามเขา้มาใน Arena Zone โดยไม่ตอ้ง 

  จ่าย Cost ค่าร่าย 

 707.2.  การ์ดท่ีก าลงัเขา้มาในสนามถือวา่อยูใ่นสนามแลว้ 

 707.3.  Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามจะไม่เป็นเป้าหมายการติดของ Mystic ชนิด PS และ Mystic ท่ีก าลงั เขา้มาในสนาม 

  จะไม่เป็นเป้าหมายการติดของ Mystic ชนิด PM  

 707.4.  หาก Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามติด Curse Curse จะยงัไม่แสดงผลจนกวา่ Seal นั้น จะเขา้มาในสนามส าเร็จ 

708. ขั้นตอนการน าการ์ดเข้ามาในสนาม 

 708.1.  ขั้นตอนการน า Seal Card เขา้มาในสนาม 

  708.1.1.  ประกาศการน า Seal เขา้มาในสนาม 

  708.1.2.  Seal จะอยูใ่นสภาพ Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนาม จะถือวา่ Seal นั้นอยูใ่นสนาม และเป็น Active Seal 
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  708.1.3.  ท าการเลือก Line ให ้Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนาม 

  708.1.4.  Ability ของ Seal ท่ีจะท างาน ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการ 

   เปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

  708.1.5.  Ability ท่ีจะท างาน หากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

  708.1.6.  ตรวจสอบวา่การน าเขา้มาในสนามถูกตอ้งหรือไม่ ตรวจสอบ Line ท่ีเลือก หาก Seal ไม่สามารถเขา้มา 

   ใน Line ท่ีเลือกไดใ้หท้ าการเลือก Line ใน Phase 708.1.3. ใหม่ โดยการ Ability ท่ีเลือกไปแลว้ จะไม่ 

   สามารถเลือกไดอี้ก และ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่ 

   อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 708.1.5. ใหม่หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี 

   Ability นั้นๆ สามารถส่งผลหรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  708.1.7.  Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามจะสูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามใน Phase น้ี 

  708.1.8.  การน าเขา้มาในสนามส าเร็จ 

   708.1.8.1.  ก าหนด Line Seal ไปไวย้งั Line ท่ีเลือกไว ้

   708.1.8.2.  ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability และมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือเขา้มาในสนาม, Ability 

      ท่ีท างานในสนาม หรือ Ability ต่างๆ ท างานเม่ือมีการ์ดในสนามตรงตามท่ีก าหนดจะท างาน 

  708.1.9.  จบขั้นตอนการน าเขา้มาในสนาม น า Seal ท่ีประกาศน าเขา้มาในสนามออกจากการน าเขา้ มาในสนาม 

  708.1.10. หาก Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามเปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ให ้Seal ท่ีก าลงัเขา้มาใน สนามสูญเสีย 

   สภาพ Seal ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามทนัที 

 708.2.  ขั้นตอนการน า Mystic Card เขา้มาในสนาม 

  708.2.1.  ประกาศการน า Mystic เขา้มาในสนาม 

  708.2.2.  Ability ของ Mystic ท่ีจะท างาน ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการ 

   เปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้

  708.2.3.  หากเป็น Mystic ท่ีตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ตรวจสอบวา่มีเป้าหมายท่ีสามารถเลือกไดห้รือไม่ หากไม่มี 

   ใหอ้อกจากการน าเขา้มาในสนาม 

  708.2.4.  Mystic จะอยูใ่นสภาพ Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนาม จะถือวา่ Mystic นั้นอยูใ่นสนาม และเป็น Active Mystic 

  708.2.5.  Ability ท่ีจะท างานหากตอ้งท าการเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกเป้าหมายใน Phase น้ี 

  708.2.6.  ตรวจสอบวา่การน าเขา้มาในสนามถูกตอ้งหรือไม่ หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด 

   หรือ เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายใน Phase 708.2.5. 

   ใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ีท่ีสามารถก าหนดได ้ใหน้ า Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามนั้นลงสู่ Shrine 

  708.2.7.  Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามจะสูญเสียสภาพ Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามใน Phase น้ี 

  708.2.8.  การน าเขา้มาในสนามส าเร็จ 

   708.2.8.1.  หากเป็น Mystic ชนิด PS, PA, PM ใหน้ าไปติดท่ีเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และจะมี สภาพทุกอยา่ง 

     ท่ีก าหนดไว ้ใน Phase น้ี 

   708.2.8.2.  ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือเขา้มาในสนาม,  

     Ability ของ Mystic ท่ีเขา้มาในสนามส าเร็จ, Ability ท่ีท างานในสนาม หรือ Ability ต่างๆ  



51 
 
     ท างานเม่ือมีการ์ดในสนามตรงตามท่ีก าหนดจะท างาน 

   708.2.8.3.  ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability และมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือติดหรือเม่ือติดส าเร็จจะท างาน

  708.2.9.   จบขั้นตอนการน าเขา้มาในสนาม น า Mystic ท่ีประกาศน าเขา้มาในสนามออกจากการน าเขา้มาในสนาม 

    หากเป็น Mystic 0 Turn ใหน้ า Mystic นั้นลง Shrine ใน Phase น้ี  

  708.2.10.  หาก Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามเปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนไดส้ าเร็จ ให ้Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนาม 

    สูญเสียสภาพ Mystic ท่ีก าลงัเขา้มาในสนามทนัที 

709. Effect ทีส่่งผลเหมือนกบัการส่ังการ 

 709.1.  เม่ือมี Effect ใดๆ ส่งผลเหมือนกบัการสัง่การจะไม่ถือวา่ Effect นั้นเป็นการสัง่การ 

 709.2.  ขั้นตอนการท างานของ Effect นั้นๆ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนการสัง่การท่ีเหมือนกบั Effect นั้น โดยอนุโลมไม่มี 

   Interfere Step เกิดข้ึน 

710. Seal ทีแ่พ้ / Seal ทีแ่พ้การต่อสู้ 

 710.1.  Seal ท่ีแพ ้/ Seal ท่ีแพก้ารต่อสู ้จะไม่สามารถเป็นเป้าหมายการท าลาย หรือการน าไปยงั Shrine  อ่ืนๆ นอกจาก 

  ท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการโจมตี / ต่อสูน้ั้นๆ 

 710.2.  Seal ท่ีแพ ้/ Seal ท่ีแพก้ารต่อสู ้จะไม่สามารถเปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนๆ นอกจาก Shrine ได ้เวน้แต่การ์ดระบุ วา่ 

  ใหเ้ปล่ียนไปยงั Zone อ่ืนๆ ในช่วงน้ีโดยเฉพาะ 

     710.3.  ถา้ Seal ท่ีอยูใ่นสภาพแพ ้/ แพก้ารต่อสู ้ออกจากสนามก่อนช่วงท่ีก าหนดไว ้จะไม่ท าใหข้ั้นตอนการโจมตี / ต่อสู ้

  นั้นจบลง โดยใหไ้ล่ล าดบัท่ียงัเป็นไปไดต้่อไปจนจบ 

711. การ์ดทีถู่กเปลีย่นผู้ควบคมุ 

 711.1.  การ์ดท่ีถูกเปล่ียนผูค้วบคุม คือการ์ดท่ีถูก Effect ต่างๆ ท าใหผู้เ้ล่นท่ีไม่ใช่เจา้ของการ์ด ควบคุมการ์ดนั้นได ้ 

 711.2.  หาก Seal ถูกท าใหเ้ปล่ียนผูค้วบคุม ผูค้วบคุมนั้นจะไม่สามารถสัง่ Seal นั้นใช ้Skill, รวมร่าง, แยกการรวมร่าง, 

  และโจมตีข้ึนมือได ้

 711.3.  หาก Ability ของการ์ดท่ีถูกเปล่ียนผูค้วบคุม มีการเลือกการท างานหรือเลือกเป้าหมาย เจา้ของการ์ดนั้นยงัเป็น 

  ผูเ้ลือกการท างานของ Ability อยู ่

712. การท าให้เป็น Inactive Seal 

 712.1.  Effect ท่ีท าให ้Seal เป็น Inactive สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 712.1.1.  กลุ่มท่ี Text “Seal นั้นกลายเป็น Inactive Seal” รวมถึง Text ใกลเ้คียง เช่น “Seal ท่ีเป็น Active Seal 

  กลายเป็น Inactive Seal”, “Seal กลายเป็น Inactive Seal” Effect น้ี จะตอ้งก าหนดเป้าหมายไปยงั Seal ท่ี 

เป็น Active Seal เพราะตอ้งท าใหเ้ป็น Inactive Seal และเป็น Active Seal เม่ือจบ Subturn ตามปกติ 

 712.1.2.  กลุ่มท่ี Text “Seal เป็น Inactive X Turn” รวมถึง Text ใกลเ้คียง เช่น “Seal เป็น Inactive Seal X Turn”,  

“ Seal เป็น Inactive X Turn”, “Seal เป็น Inactive จนจบ Subturn”, “Seal ท่ีติดเป็น Inactive Seal 

(ใน Mystic ชนิด PS หรือ PA ท่ีมีการระบุ Turn ไวท่ี้การ์ด)” Effect น้ี สามารถก าหนดเป้าหมายไปยงั Seal 

ท่ีเป็น Inactive อยูไ่ด ้ซ่ึง Seal นั้นจะเป็น Inactive Seal และไม่สามารถเป็น Active Seal ได ้ตามท่ีระบุไว ้
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713.  การเปลีย่นแปลงผลค่าพลงั (At, Df และ Sp) และ Mp Cost ทีไ่ด้รับ 

713.1.  Effect ท่ีเปล่ียนแปลงผลค่าพลงัและ Mp Cost จะเป็นการเปล่ียน Effect ท่ีไดรั้บจากการ์ดนั้น เป็นอีก Effect หน่ึง 

 ตามท่ี Ability หรือ Skill ระบุไว ้

713.2.  หาก Seal ท่ีไดรั้บ Effect น้ี ไดรั้บค่าพลงัจาก Skill หรือ Trigger Ability เพ่ิมเติม Seal นั้นจะรับผลเป็นค่าท่ีถูก 

 เปล่ียนแทน และจะไม่เปล่ียนแปลงเป็นค่าเดิม เม่ือหายจาก Effect 

713.3.  หาก Seal ท่ีไดรั้บ Effect น้ี ไดรั้บค่าพลงัจาก Continuous Ability เพ่ิมเติม Seal นั้นจะรับผลเป็นค่าท่ีถูกเปล่ียน  

  ตราบท่ียงัไดรั้บ Effect น้ีอยู ่เม่ือหายจาก Effect จะไดรั้บผลเป็นค่าเดิม 

713.4. Effect ท่ีเปล่ียนแปลงผลค่าพลงัและ Mp Cost สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

713.4.1.  กลุ่ม Text ท่ีส่งผล –ค่าพลงัและ Mp Cost แทนผลท่ีไดรั้บ รวมถึง Text ใกลเ้คียง เช่น “Seal X ใบ ผล  
+ ส่งผลเป็น – แทน”, “ผล + บน Seal ส่งผลเป็น – แทน” 

713.4.2. กลุ่ม Text ท่ีส่งผล +ค่าพลงัและ Mp Cost แทนผลท่ีไดรั้บ รวมถึง Text ใกลเ้คียง เช่น “Seal X ใบ ผล  

- ส่งผลเป็น + แทน”, “ผล - บน Seal ส่งผลเป็น + แทน” 
713.4.3.  กลุ่ม Text ท่ีส่งผลค่าพลงัและ Mp Cost เป็น 0 แทนผลท่ีไดรั้บ รวมถึง Text ใกลเ้คียง เช่น “Seal X ใบ  

+ และ/หรือ - 0 แทนผล + และ/หรือ – ท่ีไดรั้บ”, “ผล +, - และ/หรือ = บน Seal ส่งผลเป็น 0 หรือ =0 แทน” 
     713.5.  หากมี Effect น้ีท างานซอ้นทบักนั ใหคิ้ดผลดงัน้ี 

713.5.1.  เม่ือ Seal ไดรั้บ Effect จากการ์ดในขอ้ 713.4.1. และ 713.4.2. ใหถื้อวา่ Effect ท่ีไดรั้บทั้ง 2 ขอ้บน Seal นั้น 
จะถูกหกัลา้ง แมว้า่จะมีการร่ายการ์ดในขอ้ 713.2.1.หรือ 713.2.2. ซ ้ าก็ตาม 

713.5.2.  เม่ือ Seal ไดรั้บ Effect จากการ์ดในขอ้ 713.4.1. หรือ 713.4.2. แลว้ไดรั้บ Effect จากการ์ดในขอ้ 713.2.3. 
   ใหคิ้ด Effect ของการ์ดในขอ้ 713.4.3. เป็น Effect สุดทา้ยเสมอ 
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8.  Engine และ Keyword ต่างๆ  
800. Curse 

 800.1.  Curse นบัเป็น Effect อีกประเภทหน่ึง ท่ีส่งผลใหเ้กิด Effect ตามท่ีระบุในชนิด Curse  

 800.2.  หาก Seal ท่ีติด Curse ไม่ไดอ้ยูใ่น Arena Zone Curse นั้นๆจะหายไปดว้ยทนัที 

 800.3.  เม่ือ Seal ติด Curse จะมี Interfere Step ก่อนท่ี Curse จะแสดงผล 

 800.4.  หาก Effect จาก Curse นั้นถูกท าลาย หรือถูกยกเลิก Effect Curse นั้นจะหายทนัที 

 800.5.  Seal ท่ีติด Curse ชนิดใดอยู ่จะไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของ Curse ชนิดนั้นซ ้ าได ้

 800.6.  หากมีการรักษาหรือยกเลิก Curse ให ้Seal ท่ีติด Curse หลายชนิดพร้อมกนั ให ้Curse ทั้งหมดหยดุท างานพร้อมกนั 

 800.7.  ขั้นตอนการท างานของ Curse 

  800.7.1.  เม่ือมี Effect ใดๆ ท าใหเ้กิด Curse ท่ี Seal ใดๆ ใหถื้อวา่ Seal นั้นเป็น Seal ท่ีติด Curse Ability ท่ีจะท างาน 

   เม่ือ Seal ติด Curse ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย ใหเ้ลือกใน Phase น้ี ถา้เง่ือนไข 

   ในการเกิด Ability ยงัถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือ Seal ติด Curse จะท างานใน Phase น้ี 

  800.7.2.  Interfere Step 

  800.7.3.  เร่ิมนบัจ านวน Turn ใน Phase น้ี หากเป็น 0 Turn Curse จะหายไปทนัทีโดยยงัไม่ส่งผลใดๆ 

  800.7.4.  Effect ท่ีจาก Curse นั้นส่งผล 

801. ชนิดของ Curse 

 801.1.  Stone Curse 

  801.1.1.  Seal ท่ีติด Stone Curse จะไม่สามารถถูกสัง่การใหโ้จมตี, ใช ้Skill, รวมร่าง, แยกการรวมร่าง และ 

    ก าหนด Lineโดยผูเ้ล่นได ้

  801.1.2.  Seal ท่ีติด Stone Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี, Mystic, Skill หรือ  Ability ตามปกติ 

  801.1.3.  หาก Seal ท่ีติด Stone Curse ถูกโจมตีท่ี At Line Seal นั้นยงัคงท าการสวนกลบัได ้

  801.1.4.  Ability ของ Seal ท่ีติด Stone Curse ยงัคงท างานตามปกติ 

 801.2.  Freeze Curse 

  801.2.1.  Seal ท่ีติด Freeze Curse จะตอ้งน าไปท่ี Df Line เวน้แต่มี Effect ใดๆ ระบุใหไ้ม่สามารถเปล่ียน Line ได ้

  801.2.2.  Seal ท่ีติด Freeze Curse ไม่สามารถโจมตีได ้

  801.2.3.  Seal ท่ีติด Freeze Curse สามารถรวมร่างหรือแยกการรวมร่างไดต้ามปกติ 

  801.2.4.  Seal ท่ีติด Freeze Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี, Mystic, Skill หรือ Ability ตามปกติ  

  801.2.5.  Seal ท่ีติด Freeze Curse ถูกโจมตีท่ี At Line Seal นั้นยงัคงท าการสวนกลบัได ้

  801.2.6.  Ability ของ Seal ท่ีติด Freeze Curse ยงัคงท างานตามปกติ 

 801.3.  Charm Curse 

  801.3.1.  Seal ท่ีติด Charm Curse จะถูกควบคุมโดยเจา้ของ Seal ท่ีใช ้Charm Curse นั้น 

   801.3.2.  หากเจา้ของ Seal ท่ีใช ้Charm Curse และผูท่ี้ควบคุม Seal ท่ีติด Charm Curse เป็นผูเ้ล่นเดียวกนั ผูเ้ล่นนั้น

จะสามารถสัง่การ Seal ท่ีติด Charm Curse ไดต้ามปกติ 
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  801.3.3.  หากผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มเป็นผูค้วบคุม Seal ฝ่ายเราท่ีติด Charm Curse ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจะสามารถสัง่การ 

     Seal ท่ีติด Charm Curse ไดแ้ค่สัง่โจมตี และเปล่ียน Line เท่านั้น 

  801.3.3.  Seal ท่ีติด Charm Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี, Mystic, Skill หรือ Ability ตามปกติ 

  801.3.4.  หาก Seal ท่ีติด Charm Curse ถูกโจมตีท่ี At Line Seal นั้นยงัคงท าการสวนกลบัได ้

  801.3.5.  Ability ของ Seal ท่ีติด Charm Curse ยงัคงท างานตามปกติ โดยจะส่งผลให้เจา้ของ Seal ท่ีติด Charm 

Curse นั้น และถา้ Ability นั้นมีการเลือกการท างานหรือเลือกเป้าหมาย เจา้ของ Seal ท่ีติด Charm Curse 

นั้น จะเป็นผูเ้ลือกดว้ย  

 801.4.  Poison Curse 

  801.4.1.  Seal ท่ีติด Poison Curse จะถูกท าลาย เม่ือครบจ านวน Turn ท่ีก าหนด 

  801.4.2.  Seal ท่ีติด Poison Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี, Mystic, Skill หรือ Ability ตามปกติ 

  801.4.3.  หาก Seal ท่ีติด Poison Curse ถูกโจมตีท่ี At Line Seal นั้นยงัคงท าการสวนกลบัได ้

  801.4.4.  Ability ของ Seal ท่ีติด Poison Curse ยงัคงท างานตามปกติ 

 801.5.  Death Curse 

  801.5.1.  Seal ท่ีติด Death Curse เม่ือ Death Curse แสดงผลส าเร็จ Seal นั้นจะถูกท าลายทนัที 

 801.6.  Last Dance Curse 

  801.6.1.  Seal ท่ีติด Last Dance Curse จะไดรั้บ Effect ตามท่ีก าหนด 

  801.6.2.  Seal ท่ีติด Last Dance Curse จะถูกท าลาย เม่ือครบจ านวน Turn ท่ีก าหนด 

  801.6.3.  Seal ท่ีติด Last Dance Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี, Mystic, Skill หรือ Ability ตามปกติ 

  801.6.4.  หาก Seal ท่ีติด Last Dance Curse ถูกโจมตีท่ี At Line Seal นั้นยงัคงท าการสวนกลบัได ้

  801.6.5.  Ability ของ Seal ท่ีติด Last Dance Curse ยงัคงท างานตามปกติ 

 801.7.  Dimension Curse 

  801.7.1.  Seal ท่ีติด Dimension Curse จะไม่อยูใ่น Line ใดๆ แต่ยงัคงอยูใ่นสนาม เวน้แต่มี Effect อ่ืน ใดก าหนดให ้

   ผิดไปจากน้ี 

  801.7.2.  หาก Seal ไดรั้บ Effect ให ้Seal นั้นไปยงั Line หรือ อยูท่ี่ Line ใดๆ ซ ้ าซอ้นกบั Effect ของ  Dimension 

   Curse ให ้Effect ของ Dimension Curse ถือสิทธิเหนือกวา่ในการส่งผล โดยเพิกเฉยต่อการคิด Timestamp 

  801.7.3.  Seal ท่ีติด Dimension Curse จะไม่สามารถถูกสัง่การใหโ้จมตี, ใช ้Skill, รวมร่าง,แยกการรวมร่าง และ 

   ก าหนด Line โดยผูเ้ล่นได ้

  801.7.4.  Seal ท่ีติด Dimension Curse จะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี และจะไม่เทียบค่าพลงัจากการต่อสู ้

  801.7.5.  Seal ท่ีติด Dimension Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของ Mystic, Skill หรือ Ability ตามปกติ 

  801.7.6.  Ability ของ Seal ท่ีติด Dimension Curse ยงัคงท างานตามปกติ 

  801.7.7.  เม่ือ Seal หายจาก Dimension Curse หาก Seal นั้นไม่อยูใ่น Line ใดๆ ใหผู้ค้วบคุม Seal นั้น ก าหนด Line 

   ใหก้บั Seal ใบนั้น ถา้ Seal นั้นอยูใ่น Line ใดๆ ก่อนแลว้ไม่ตอ้งท าการก าหนด Line ใหม่ 
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     801.8.  Anger Curse At +X / At -Y 

  801.8.1.  Seal ท่ีติด Anger Curse จะ +At ตามค่า X ท่ีระบุไว ้เม่ือ Seal ท่ีติด Anger Curse อยูใ่นสนามครบ 1 Turn 

จะ -At ตามค่า Y ท่ีระบุไว ้

  801.8.2. หาก Seal ท่ีติด Anger Curse ถูกยกเลิกผล + และ/หรือ – ค่าพลงั Seal นั้นจะหายจาก Curse ทนัที  

  801.8.3.  Seal ท่ีติด Anger Curse ยงัคงตกเป็นเป้าหมายการโจมตี, Mystic, Skill หรือ Ability ตามปกติ 

  801.8.4.  หาก Seal ท่ีติด Anger Curse ถูกโจมตีท่ี At Line Seal นั้นยงัคงท าการสวนกลบัได ้

  801.8.5.  Ability ของ Seal ท่ีติด Anger Curse ยงัคงท างานตามปกติ 

802. Growth/Regeneration 

 802.1.  Growth  

  802.1.1.   การ Growth คือการน า Seal เง่ือนไขในการ Growth ตามท่ีก าหนดไวอ้อกจากเกม เพื่อไดรั้บ Ability หรือ 

    Skill เพ่ิมข้ึนใน Growth Box 

  802.1.2.  การ Growth จะประกาศไดก็้ต่อเม่ือ Seal ท่ีมี Growth Box ถูกร่ายเขา้มาในสนามเท่านั้น ยกเวน้จะมี Effect 

    อ่ืนระบุไวว้า่ใหส้ามารถท าได ้

  802.1.3.  Seal จะ Growth ส าเร็จไดต้อ้งมี Seal เง่ือนไขครบตามท่ีก าหนด 

  802.1.4.  Ability และ Skill ใน Growth Box ถือวา่ไม่มีตวัตนจนกวา่ Seal นั้นจะไดรั้บการ Growth 

  802.1.5.  เม่ือ Seal Growth ส าเร็จ จะนบัวา่ Ability และ Skill ใน Growth Box เป็น Ability และ Skill ใน Text Box 

  802.1.6.  Seal 1 ใบท่ีเป็นเง่ือนไข หากตรงกบัเง่ือนไขมากกวา่ 1 ขอ้ ใหเ้ป็นเง่ือนไขไดเ้พียง 1 ขอ้เท่านั้น 

     802.2.  Regeneration  

  802.2.1.  การ Regeneration คือความสามารถอยา่งหน่ึง โดยการน า Seal เง่ือนไขในการ Growth ออกจากเกมในช่วง 

    เม่ือเขา้สู่ Subturn โจมตีของเจา้ของการ์ดนั้น เพื่อให ้Seal ในสนามท่ีมี Growth Box และมีความสามารถ 

    Regeneration อยูใ่นสภาพ Growth ได ้

  802.2.2.  Regeneration ไม่ใช่ Ability และ Skill 

  802.2.3.  การ Regeneration ไม่ถือวา่เป็นการ Growth และไม่ส่งผลใหเ้กิดการ Growth ส าเร็จข้ึน 

  802.2.5.  ผูเ้ล่นสามารถท าการ Regeneration Seal ได ้Subturn ละ 1 ใบเท่านั้น 

  802.2.6.  การ Regeneration จะท าไดโ้ดยการเขา้สู่ Subturn โจมตีตามล าดบัผา่น Turn ตามปกติเท่านั้น 

  802.2.7.  ไม่สามารถสัง่ให ้Seal ท่ีอยูใ่นสภาพ Growth แลว้ ท าการ Regeneration อีกได ้

803. สภาพของ Growth Seal 

 803.1.  ตอ้งเป็น Seal ท่ีถูกร่ายเขา้มาในสนามเท่านั้น ยกเวน้มี Effect อ่ืนระบุไวว้า่ใหส้ามารถท าได ้

 803.2.  ตอ้งเป็น Seal ท่ีมี Growth Box 

 803.3.  ไม่มี Effect ใดๆ ระบุไม่ให ้Seal นั้นสามารถ Growth ได ้

804. สภาพของ Seal เงื่อนไข 

 804.1.  Seal เง่ือนไขตอ้งเป็น Seal ท่ีอยูใ่นสนาม และมีเจา้ของเดียวกบั Seal ท่ี Growth หรือ Regeneration 

 804.2.  Seal เง่ือนไขตอ้งไม่ใช่ Seal ใบเดียวกบั Seal ท่ี Growth หรือ Regeneration 

 804.3.  ไม่มี Effect ใดๆ ระบุไม่ให ้Seal นั้นเป็น Seal เง่ือนไขได ้
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805. ขั้นตอนการ Growth 

 805.1.  ประกาศเง่ือนไขการ Growth จะเรียกวา่เป็นการสัง่ Seal Growth ใน Phase น้ี 

 805.2.  ประกาศ Seal เง่ือนไข โดยท่ี Seal เง่ือนไขตอ้งมีสภาพของ Seal เง่ือนไขครบ และตอ้งตรงกบัเง่ือนไขการ 

  Growth  ท่ีประกาศไว ้Growth Seal ตอ้งมีสภาพของ Growth Seal ครบ หากเง่ือนไขไม่ครบหรือสภาพไม่ถูกตอ้ง 

  ใหน้ า Seal ออกจาก Growth 

 805.3.  ถา้ตอ้งจ่าย Cost ในการ Growth ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal ออกจากการ Growth 

 805.4.  จ่าย Cost ส าหรับการ Growth ทั้งหมด เรียก Seal ท่ีถูกประกาศวา่ Seal ท่ีก าลงั Growth Ability  ท่ีจะท างานเม่ือ 

   Seal Growth หรือ Growth ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

 805.5.  หาก Ability เม่ือ Seal Growth หรือ Growth ส าเร็จไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ เป้าหมายท่ี 

  ก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 805.4. ใหม่จนกวา่ 

  จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผลหรือก าหนดได ้

 805.6.  ตรวจสอบเง่ือนไขและสภาพการ Growth ถา้ไม่ครบใหย้อ้นกลบัไปประกาศ Seal เง่ือนไขใน Phase 805.2. ใหม่ 

  โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใหม่ และ Ability ใน Phase 805.4 จะไม่สามารถเลือกไดอี้ก หากไม่สามารถหาไดใ้ห ้Seal 

  ท่ีก าลงั Growth สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงั Growth และน า Seal ออกจากการ Growth 

 805.7.  น า Seal เง่ือนไขทั้งหมดออกจากเกม 

 805.8.  การ Growth เสร็จสมบูรณ์ 

 805.9.  Ability หรือ Skill ใน Growth Box จะปรากฏใหใ้ชไ้ดเ้หมือนอยูภ่ายใน Text Box 

 805.10.  ตรวจสอบวา่ Ability เม่ือ Seal Growth หรือ Growth ส าเร็จ นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการท างานหรือไม่ 

  ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน หรือ หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้

  Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือ Seal 

  Growth หรือ เม่ือ Seal Growth ส าเร็จ จะท างานใน Phase น้ี 

 805.11.  จบขั้นตอนการ Growth Seal ท่ีก าลงั Growth สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงั Growth และน า Seal  ท่ีประกาศ 

  Growth ออกจากการประกาศ Growth 

806. ขั้นตอนการ Regeneration 

 806.1.  ประกาศ Seal ในสนามท่ีจะท าการ Regeneration และเง่ือนไขการ Regeneration ใน Phase น้ีโดย Seal ท่ีจะท า 

  การ Regeneration ตอ้งไม่อยูใ่นสภาพ Growth และเป็น Seal ท่ีมี Growth Box อยูค่รบถว้น และไม่มี Effect ใดๆ 

  ระบุไม่ให ้Seal สามารถ Regenerationได ้

 806.2.  ประกาศ Seal เง่ือนท่ีจะท าการ Regeneration โดยท่ี Seal เง่ือนไขตอ้งมีสภาพของ Seal เง่ือนไขครบ และตอ้ง 

  ตรงกบัเง่ือนไขการ Regeneration ท่ีประกาศไว ้Seal ท่ีท าการ Regeneration ตอ้งมีสภาพของ Seal ท่ีท าการ 

   Regeneration ครบ หากเง่ือนไขไม่ครบ หรือ สภาพไม่ถูกตอ้ง ใหน้ า Seal ออกจากการ Regeneration 

 806.3.  ถา้ตอ้งจ่าย Cost ในการ Regeneration ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ า Seal ออกจากการ Regeneration 

 806.4.  จ่าย Cost ส าหรับการ Regeneration ทั้งหมด เรียก Seal ท่ีถูกประกาศวา่ Seal ท่ีก าลงั Regeneration Ability ท่ีจะ 

  ท างาน เม่ือ Seal Regeneration หรือ Regeneration ส าเร็จ ถา้มีการ เลือกการท างานของ Ability หรือเลือก 

  เป้าหมายใหเ้ลือกใน Phase น้ี 



57 
 
 806.5.  หาก Ability เม่ือ Seal Regeneration หรือ Regeneration ส าเร็จไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ 

  เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 806.4. 

  ใหม่จนกวา่จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผลหรือก าหนดได ้

 806.6.  ตรวจสอบเง่ือนไข และ สภาพการ Regeneration ถา้ไม่ครบใหย้อ้นกลบัไปประกาศ Seal เง่ือนไขใน Phase 

  806.2 ใหม่โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใหม่ และ Ability ใน Phase 806.4. จะไม่สามารถเลือกไดอี้ก หากไม่สามารถหา 

  Seal เง่ือนไขได ้ให ้Seal ท่ีก าลงั Regeneration สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงั Regeneration และน า Seal ออกจาก 

  การ Regeneration 

 806.7.  น า Seal เง่ือนไขทั้งหมดออกจากเกม 

 806.8.  การ Regeneration เสร็จสมบูรณ์ 

 806.9.  Ability หรือ Skill ใน Growth Box จะปรากฏใหใ้ชไ้ดเ้หมือนอยูภ่ายใน Text Box 

 806.10.  ตรวจสอบวา่ Ability เม่ือการ์ด Seal Regeneration หรือ Regeneration ส าเร็จ นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการ 

  ท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน หรือ หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผล 

  หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคงถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง 

   Ability เม่ือ Seal Regeneration หรือ เม่ือ Seal Regeneration ส าเร็จจะท างานใน Phase น้ี 

 806.11.  จบขั้นตอนการ Regeneration Seal ท่ีก าลงั Regeneration สูญเสียสภาพ Seal ท่ีก าลงั Regeneration และน า Seal ท่ี 

  ประกาศ Regeneration ออกจากการประกาศ Regeneration 

 806.12.  ถือวา่ Seal อยูใ่นสภาพ Growth ใน Phase น้ี 

807. Progress 

     807.1.  การ Progress คือความสามารถอยา่งหน่ึง โดยการน าการ์ดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น Progress Box ออกจากเกมในช่วง 

  เม่ือเขา้สู่ Subturn โจมตีของเจา้ของการ์ดนั้น และร่ายการ์ดท่ีท าการ Progress เขา้มาในสนามจากมือหรือกอง 

  การ์ดโดยไม่ตอ้งจ่าย Mp ค่าร่าย การ์ดท่ี Progress ส าเร็จ จะไดรั้บ Ability หรือ Skill เพ่ิมข้ึนใน Progress Box  

  ผูเ้ล่นท่ีท าการ Progress ส าเร็จจะตอ้งขา้ม Draw Step ใน Subturn นั้น 

     807.2.  Progress ไม่ใช่ Ability และ Skill 

     807.3.  การ์ดท่ีจะ Progress ส าเร็จได ้ตอ้งมีการ์ดเง่ือนไขครบตามท่ีก าหนด 

     807.4.  Ability และ Skill ใน Progress Box ถือวา่ไม่มีตวัตนจนกวา่ การ์ดนั้นจะไดรั้บการ Progress 

     807.5.  การ์ดท่ี Progress ส าเร็จ จะนบัวา่ Ability และ Skill ใน Progress Box เป็น Ability และ Skill ใน Text Box 

     807.6.  ผูเ้ล่นสามารถท าการ Progress การ์ดได ้Subturn ละ 1 ใบเท่านั้น 

     807.7.  การ Progress จะท าไดโ้ดยการเขา้สู่ Subturn โจมตีตามล าดบัผา่น Turn ตามปกติเท่านั้น 

     807.8.  ไม่สามารถท าการ Progress ใน Subturn โจมตีแรกของผูเ้ล่นแต่ละคนได ้

808. ขั้นตอนการ Progress 

 808.1.  ขั้นตอนการ Progress Seal 

  808.1.1.  ประกาศการ์ดท่ีจะท าการ Progress จะเรียกวา่เป็นการสัง่การ์ด Progress ใน Phase น้ี 

  808.1.2.  ประกาศการ์ดท่ีจะถูก Progress โดยท่ีการ์ดท่ีจะถูก Progress ตอ้งมีสภาพของการ์ดท่ีถูก Progress ครบ และ 

   ตอ้งตรงกบัเง่ือนไขการ Progress ท่ีประกาศไว ้การ์ดท่ีท าการ Progress  ตอ้งมีสภาพของการ์ดท่ีท าการ 
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   Progress ครบ หากเง่ือนไขไม่ครบ หรือ สภาพไม่ถูกตอ้ง ใหน้ าการ์ดออกจากการ Progress 

  808.1.3.  ถา้ตอ้งจ่าย Cost ในการ Progress ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ าการ์ดออกจากการ Progress 

  808.1.4.  จ่าย Cost ส าหรับการ Progress ทั้งหมด เรียกการ์ดท่ีถูกประกาศวา่การ์ดท่ีก าลงั Progress Ability ท่ีจะ 

   ท างาน เม่ือการ์ด Progress หรือ Progress ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย 

   ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

  808.1.5.  หาก Ability เม่ือการ์ด Progress หรือ Progress ส าเร็จไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ 

    เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 

    808.1.4. ใหม่จนกวา่จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผลหรือก าหนดได ้

  808.1.6.  ตรวจสอบเง่ือนไข และ สภาพการ Progress ถา้ไม่ครบใหย้อ้นกลบัไปประกาศการ์ดท่ีถูก Progress ใน 

    Phase 808.1.2. ใหม่โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใหม่ และ Ability ใน Phase 808.1.4.  จะไม่สามารถเลือกได ้

    อีก หากไม่สามารถหาไดใ้หก้าร์ดท่ีก าลงั Progress สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงั Progress และน าการ์ดออก 

    จากการ Progress 

  808.1.7.  น าการ์ดท่ีถูก Progress ทั้งหมดออกจากเกม 

  808.1.8.  ร่ายการ์ดท่ีท าการ Progress เขา้มาในสนามโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าร่าย และ Ability เม่ือเขา้มาในสนาม และ/ 

    หรือ Ability ใดๆ ยงัไม่ท างาน 

   808.1.8.1.  การ Progress เสร็จสมบูรณ์ 

   808.1.8.2.  Ability หรือ Skill ใน Progress Box จะปรากฏใหใ้ชไ้ดเ้หมือนอยูภ่ายใน Text Box 

   808.1.8.3.  ตรวจสอบวา่ Ability เม่ือการ์ด Progress หรือ Progress ส าเร็จ นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการ 

    ท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน หรือหากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability 

    สามารถส่งผลหรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคง 

    ถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ด Progress หรือ เม่ือการ์ด Progress ส าเร็จ จะ 

    ท างาน ใน Phase น้ี 

  808.1.9.  ถา้ใน Progress Box มี Ability เม่ือเขา้มาในสนาม และ/หรือ Ability ใดๆ ท่ีมีการเลือกการ ท างาน และ/ 

   หรือเป้าหมายของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากจะมี Effect ให ้

   สามารถท าได ้หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพ 

   ตกเป็นเป้าหมายไดใ้หเ้ลือกเป้าหมายใหม่ หากไม่มี เป้าหมายใหม่ท่ี Ability สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้

   Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  808.1.10. Ability เม่ือเขา้มาในสนาม และ/หรือ Ability ใดๆ ท างาน 

  808.1.11. จบขั้นตอนการ Progress การ์ดท่ีก าลงั Progress สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงั Progress และน าการ์ดท่ี 

   ประกาศ Progress ออกจากการประกาศ Progress     

 808.2.  ขั้นตอนการ Progress Mystic 

  808.2.1.  ประกาศการ์ดท่ีจะท าการ Progress จะเรียกวา่เป็นการสัง่การ์ด Progress ใน Phase น้ี 

  808.2.2.  ประกาศการ์ดท่ีจะถูก Progress โดยท่ีการ์ดท่ีจะถูก Progress ตอ้งมีสภาพของการ์ดท่ีถูก Progress ครบ และ 

   ตอ้งตรงกบัเง่ือนไขการ Progress ท่ีประกาศไว ้การ์ดท่ีท าการ Progress  ตอ้งมีสภาพของการ์ดท่ีท าการ 
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   Progress ครบ หากเง่ือนไขไม่ครบ หรือ สภาพไม่ถูกตอ้ง ใหน้ าการ์ดออกจากการ Progress 

  808.2.3.  ถา้ตอ้งการจ่าย Cost ในการ Progress ตรวจสอบ Cost ถา้ไม่เพียงพอใหน้ าการ์ดออกจากการ Progress 

  808.2.4.  จ่าย Cost ส าหรับการ Progress ทั้งหมด เรียกการ์ดท่ีถูกประกาศวา่การ์ดท่ีก าลงั Progress Ability ท่ีจะ 

   ท างาน เม่ือการ์ด Progress หรือ Progress ส าเร็จ ถา้มีการเลือกการท างานของ Ability หรือเลือกเป้าหมาย 

   ใหเ้ลือกใน Phase น้ี 

  808.2.5.  หาก Ability เม่ือการ์ด Progress หรือ Progress ส าเร็จไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ 

   เป้าหมายท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายได ้ใหก้ลบัไปเลือกเป้าหมายของ Ability ใน Phase 

   808.2.4. ใหม่จนกวา่จะไม่มีเป้าหมายท่ี Ability สามารถส่งผลหรือก าหนดได ้

  808.2.6.  ตรวจสอบเง่ือนไข และสภาพการ Progress ถา้ไม่ครบใหย้อ้นกลบัไปประกาศการ์ดท่ีถูก Progress ใน 

    Phase 808.2.2. ใหม่โดยไม่ตอ้งจ่าย Cost ใหม่ และ Ability ใน Phase 808.2.4.  จะไม่สามารถเลือกได ้

   อีก หากไม่สามารถหาไดใ้หก้าร์ดท่ีก าลงั Progress สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงั Progress และน าการ์ดออก 

   จากการ Progress 

  808.2.7.  น าการ์ดท่ีถูก Progress ทั้งหมดออกจากเกม 

  808.2.8.  น าการ์ดท่ีท าการ Progress เขา้มาในสนามโดยท่ี Ability เม่ือเขา้มาในสนาม และ/หรือ Ability ใดๆ  

   ยงัไม่ท างาน 

   808.2.8.1.  การ Progress เสร็จสมบูรณ์ 

   808.2.8.2.  Ability หรือ Skill ใน Progress Box จะปรากฏใหใ้ชไ้ดเ้หมือนอยูภ่ายใน Text Box 

   808.2.8.3.  ตรวจสอบวา่ Ability เม่ือการ์ด Progress หรือ Progress ส าเร็จ นั้นถูกตอ้งตามเง่ือนไขในการ 

     ท างานหรือไม่ ถา้เง่ือนไขไม่ครบ Ability นั้นจะไม่ท างาน หรือ หากไม่มีเป้าหมายท่ี Ability 

     สามารถส่งผล หรือ ก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน ถา้เง่ือนไขในการเกิด Ability ยงัคง 

     ถูกตอ้งและมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง Ability เม่ือการ์ด Progress หรือ เม่ือการ์ด Progress ส าเร็จ  

     จะท างานใน Phase น้ี 

  808.2.9.  ถา้ใน Progress Box มี Ability เม่ือเขา้มาในสนาม, เม่ือติด, เม่ือติดส าเร็จ และ/หรือ Ability ใดๆ ท่ีมีการ 

   เลือกการท างาน และ/หรือ เป้าหมายของ Ability ใหเ้ลือกใน Phase น้ี และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

   นอกจากจะมี Effect ใหส้ามารถท าได ้หาก Ability ไม่สามารถส่งผลกบัเป้าหมายท่ีก าหนดหรือเป้าหมาย 

   ท่ีก าหนดไม่อยูใ่นสภาพตกเป็นเป้าหมายไดใ้หเ้ลือกเป้าหมายใหม่ หากไม่มีเป้าหมายใหม่ท่ี Ability 

   สามารถส่งผล หรือก าหนดได ้Ability นั้นจะไม่ท างาน 

  808.2.10.  Ability เม่ือเขา้มาในสนาม และ/หรือ Ability ใดๆ ท างาน 

  808.2.11.  Ability เม่ือติด หรือเม่ือติดส าเร็จท างาน 

  808.2.12.  จบขั้นตอนการ Progress การ์ดท่ีก าลงั Progress สูญเสียสภาพการ์ดท่ีก าลงั Progress และน าการ์ดท่ี 

   ประกาศ Progress ออกจากการประกาศ Progress 
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809. Reflection  

 809.1.  ผูเ้ล่นจะตอ้งวางการ์ดท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection ไวข้า้ง Deck ในสภาพหงายหนา้ตั้งแต่ตอนเร่ิมเกม 

 809.2.  การ์ดของผูเ้ล่นนั้นท่ีมีช่ือการ์ดเหมือนกบัช่ือขา้งหนา้สญัลกัษณ์ Reflection จะมีการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบ 

  ของการ์ดทั้งหมด (เช่น ช่ือ, ค่าพลงั, ท่าโจมตีพิเศษ, สญัลกัษณ์ประจ าชุด และอ่ืนๆ) โดยเปล่ียนแปลงให ้

  เหมือนกบัการ์ดท่ีมีสญัลกัษณ์ Reflection น้ี 

 809.3.  Reflection ไม่ใช่ Ability และ Skill 

 809.4.  Reflection ส่งผลต่อการ์ดในทุก Zone 

 809.5.  ผูเ้ล่นสามารถใส่การ์ดท่ีถูกหา้มน ามาใชล้งใน Deck ได ้ถา้ผูเ้ล่นนั้นแสดงการ์ด Reflection ของการ์ดนั้นๆ 

810. Wisdom  

810.1.  Wisdom เป็น Engine ท่ีเปล่ียนสภาพต่างๆของการ์ดใหก้ลายเป็นการ์ดใบอ่ืนได ้

810.2.  Wisdom สามารถเป็น Skill หรือ Ability ของการ์ดได ้

810.3.  ผูเ้ล่นสามารถ Wisdom ได ้เฉพาะการ์ดท่ีระบุไวอ้ยูใ่นขอบเขตการ Wisdom 

810.4.  Wisdom ประเภทท่ีท างานก่อนการประกาศร่าย จะเขียนในรูป “Wisdom [ขอบเขตการ Wisdom]” 

   จะท างานเม่ือร่ายปกติจากมือ เม่ือท างานแลว้ใหเ้ขา้สู่ขั้นตอนประกาศร่ายการ์ดต่อทนัที 

810.5.  ถา้ร่ายการ์ดท่ีมี Wisdom แบบ Interfere จะประกาศช่ือการ์ดไดแ้ต่การ์ดท่ีเป็น Interfere เท่านั้น 

810.6.  กฎเฉพาะของ Wisdom 

810.6.1.  เม่ือผูเ้ล่นท าการ Wisdom ตอ้งประกาศช่ือการ์ด 1 ใบ ท่ีมีอยูใ่น Summoner Master และน าการ์ดใบเดียว 

 กบัท่ีประกาศมาแสดงใหฝ่้ายตรงขา้มเห็นดว้ย (ในการแข่งขนัใหญ่ อนุโลมใหผู้เ้ล่นท่ีอายไุม่เกิน 15 ปี 

สามารถน าหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น Database, หนงัสือท่ีมีภาพและความสามารถการ์ดนั้นมาใชแ้สดงแทนได)้ 

810.6.2.  เม่ือ Wisdom ท างานส าเร็จแลว้ การ์ดนั้นจะมีส่วนประกอบต่างๆ เหมือนกบัการ์ดท่ีถูกประกาศโดยยดึ 

ส่วนประกอบตาม Oracle Wording และการ์ดนั้นจะมีสภาพตามการ์ดท่ีประกาศไวจ้นจบเกม และจะไม่ 

มีการเปล่ียนแปลงแมก้าร์ดน้ีจะอยูใ่น Zone ใดๆ เช่น Remove Zone, Hand Zone, Shrine, Library โดย 

ผูเ้ล่นสามารถจ าแนกการ์ดท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้ไดโ้ดยการท าต าหนิท่ีหนา้การ์ด เช่น น ากระดาษท่ีไม่ 

ใหญ่กวา่ซองใส่การ์ดสอดไวห้นา้ท่ีการ์ดท่ีประกาศ Wisdom แลว้ไว ้แต่ต  าหนินั้นตอ้งไม่ท าใหค้วาม 

หนาของการ์ดหรือหลงัการ์ดเปล่ียนแปลงไปจนสงัเกตได ้

810.7.  การ์ดท่ีหา้มประกาศ Wisdom 

810.7.1.    ช่ือการ์ดท่ีมี “Wisdom” 

810.7.2.    ช่ือการ์ดท่ีถูก Banned 

810.7.3.    ช่ือการ์ดท่ีใส่ในกองการ์ดเตม็จ านวนสูงสุด 

810.7.4.    ช่ือการ์ดท่ีผูเ้ล่นไม่สามารถก าหนดเป้าหมาย, ไม่สามารถส่งผล หรือมี Mp ค่าร่ายไม่พอร่ายได ้

810.7.5.    ช่ือการ์ดท่ีมีสญัลกัษณ์ [พิราบเพลิง] อยูห่นา้ช่ือ 

811. Control 

 811.1.  Control เป็น Effect ชนิดหน่ึง ซ่ึงจะท าใหก้าร์ดท่ีถูก Control จะถูกเปล่ียนเจา้ของการ์ด จากผูเ้ล่นหน่ึงเป็น 

   เจา้ของการ์ดท่ีใช ้Control 
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 811.2.   Control จะไม่ส่งผลกบัการ์ดท่ีเราเป็นเจา้ของอยู ่และไม่สามารถใช ้Control กบัการ์ดของเราได ้

 811.3.   การ์ดท่ีถูก Control อยูแ่ลว้ จะไม่เป็นเป้าหมายของ Effect Control อ่ืนๆ อีก 

 811.4.   การ์ดท่ีถูก Control จะถูกยา้ยไปสนามฝ่ายเจา้ของใหม่ ถา้เป็น Seal จะอยูใ่น Line ท่ี Seal นั้นอยูก่่อนถูก Control 

  (ไม่นบัวา่เป็นการก าหนด Line) 

 811.5.   ถา้ Seal ท่ีรวมร่างถูก Control จะถูกยา้ยไปสนามเจา้ของใหม่ในสภาพรวมร่าง และหาก Seal นั้นถูก Effect ท า 

  ใหแ้ยกการรวมร่าง จะมี Main Seal เท่านั้นท่ีถูก Control ส่วน Support Seal จะยา้ยกลบัไปสนามฝ่ายเจา้ของเดิม 

   โดยจะอยูใ่น Line เดียวกบั Main Seal (ไม่นบัวา่เป็นการก าหนด Line) 

    811.6.  Ability และ Skill ของการ์ดท่ีถูก Control จะไปส่งผลใหเ้จา้ของใหม่ รวมทั้งใหเ้จา้ของใหม่เป็นผูเ้ลือกการ 

    ท างานของ Ability และ Skill ดว้ย 

 811.7.   Seal ท่ีถูก Control จะไม่สามารถถูกสัง่ใหร้วมร่าง, แยกการรวมร่าง และเป็นใบรองรวมร่างได ้

 811.8.   การ์ดท่ีถูก Control ไม่สามารถถูก Sacrifice, ใชเ้ป็นการ์ดเง่ือนไขในการ Growth/Regeneration และใชเ้ป็นการ์ด 

    เง่ือนไขการ Progress ได ้

 811.9.   เม่ือการ์ดท่ีถูก Control ท่ีก าลงัถูกสัง่การอยู ่เกิดการเปล่ียนเจา้ของ ใหอ้อกจากการสัง่การนั้นทนัที 

 811.10.  Control เป็น Effect ท่ีเกิดกบัการ์ด สามารถท าใหห้ายดว้ยการยกเลิกได ้

 811.11.   ถา้ Effect Control หายไป การ์ดนั้นจะกลบัไปสนามฝ่ายเจา้ของเดิม ถา้เป็น Seal จะอยูใ่น Line ท่ี Seal นั้นอยู ่

  ก่อนหายจาก Control (ไม่นบัวา่เป็นการก าหนด Line) 

 811.12.  ถา้การ์ดท่ีถูก Control ออกจากสนามไปยงั Zone อ่ืน ใหไ้ปยงั Zone นั้นของเจา้ของเดิม 

 811.13.  การ์ดท่ีถูก Control จะไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของการ์ดในกองการ์ดและในเง่ือนไข (Condition) 

812. Wake Up / Wake Up <เงื่อนไข> 

 812.1.  Wake Up เป็น Ability ท่ีจะท างาน เม่ือเขา้สู่ Main Step ของเจา้ของการ์ดท่ีมี Ability น้ี สามารถร่ายการ์ดนั้นจาก 

  กองการ์ดหรือมือเขา้มาในสนามไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่าย Mp ค่าร่าย 

 812.2.  Wake Up <เง่ือนไข> จะท างานเม่ือ “เง่ือนไข” ท่ีระบุครบถว้นแทน 

 812.3.  ในแต่ละ Subturn ผูเ้ล่นจะสามารถเลือกให ้Wake Up ท างานไดเ้พียง 1 ใบเท่านั้น แมว้า่จะมีการ์ดท่ีมี Wake Up 

  อยูห่ลายใบในกองการ์ดและมือ (ไม่วา่จะช่ือเหมือนหรือต่างกนัก็ตาม) 

 812.4.  ผูเ้ล่นมีการ์ดท่ีมี Wake Up อยูใ่นสนาม Wake Up ของการ์ดช่ือเดียวกนัใบอ่ืนท่ีอยูใ่นกองหรือมือของผูเ้ล่นนั้น 

   จะไม่ท างาน จนกวา่จะไม่มีการ์ดช่ือเดียวกนันั้นในสนามแลว้ 

813. Dancing 

 813.1.   Dancing เป็น Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ท่ีมี Ability น้ีท าการก าหนด Line จาก Line หน่ึง ไปอีก Line หน่ึง 

  ส าเร็จ และ Seal นั้นจะไม่สามารถอยูใ่นสภาพ Support Seal จนจบ Subturn นั้น ยกเวน้มี Effect ใหส้ามารถ 

       เป็น Support Seal ได ้

 813.2.  เม่ือ Seal ท่ีมี Ability Dancing ท างานส าเร็จ Ability ของ Seal นั้นจะไม่ท างานอีกใน Subturn น้ี 

 813.3.   Dancing สามารถแบ่งเป็น 

  813.3.1.  Dancing คือ Ability จะท างาน เม่ือก าหนด Line จาก At Line หรือ Df Line ไปยงัอีก Line หน่ึง 

  813.3.2.  Dancing At Line คือ Ability จะท างาน เม่ือก าหนด Line จาก Df Line ไปยงั At Line 



62 
 
  813.3.3.  Dancing Df Line คือ Ability จะท างาน เม่ือก าหนด Line จาก At Line ไปยงั Df Line 

814. Fortune 

 814.1.  Fortune เป็น Trigger Effect ท่ีท างาน เม่ือเกิดเง่ือนไขตามท่ี Ability หรือ Skill ระบุไวโ้ดยการน าตวัเลือกตาม 

  จ านวนท่ีระบุ มาท าการสุ่มเลือกแบบ True – False ซ่ึงผลการเลือก จะเกิดผลตาม Ability หรือ Skill นั้นระบุไว ้

815. Steal 

 815.1.  Steal เป็น Effect ท่ีน าการ์ดท่ีระบุไวไ้ปยงั Remove Zone  

 815.2.  เม่ือการ์ดท่ีมี Steal ออกจากสนาม ใหน้ าการ์ดท่ีถูก Steal กลบัข้ึนมือเจา้ของการ์ดนั้นโดยผลจากการ Steal ยงัคง 

  ส่งผลแมอ้ยูใ่น Remove Zone 

816. Twinkling 

 816.1.  Twinkling เป็นการใช ้Skill จากมือชนิดหน่ึง เม่ือผูเ้ล่นใชง้านการ์ดท่ีมี Twinkling ผูเ้ล่นนั้นตอ้งท้ิงการ์ดนั้นลง 

  Shrine หรือ Remove การ์ดนั้นจากมือ 

 816.2.  การ์ดท่ีถูก Twinkling ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไม่สามารถน าการ์ดนั้นออกจาก Shrine โดยผลจากการ์ดได ้

817. Vanish 

 817.1.  Vanish เป็น Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ท่ีมี Ability น้ีกลายเป็น Inactive Seal จะน า Seal นั้นออกจากเกมตาม 

  ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้และเม่ือครบก าหนด น า Seal นั้นกลบัเขา้มาในสนาม โดย Ability น้ีจะยงัคงท างานแมอ้ยู ่

   ใน Remove Zone 

 817.2.  Ability น้ีจะไม่ท างาน เม่ือไม่มี Seal อ่ืนในสนามเรา หรือ เม่ือ Seal ท่ีมี Ability น้ีแพก้ารต่อสู ้

818. Hyper Drive 

 818.1.  Hyper Drive เป็น Ability ท่ีท างาน เม่ือ Seal ท่ีมี Ability น้ีอยูใ่นสนาม (รวมถึงก าลงัร่าย Seal นั้นดว้ย) 

 818.2.  Ability น้ีไม่สามารถสูญเสียไดโ้ดยส่งผลในทุก Zone 

 818.3. Seal ท่ีมี Ability น้ีจะไดรั้บ Effect ดงัน้ี 

  818.1.1.  Seal น้ียกเลิก Mystic ท่ีไม่ใช่ประเภท [Relic] และ Curse 

  818.1.2.  Ability และ Skill อ่ืนของ Seal น้ีไม่สามารถสูญเสียได ้

819. Weak Touch 

 819.1.  Weak Touch เป็น Ability ท่ีจะท างานเม่ือ Seal ท่ีมี Ability น้ีเทียบค่าพลงัจากการต่อสู ้Seal ท่ีต่อสูด้ว้ยจะไม่น า 

  ผลบวกและผลเท่ากบัค่าพลงัท่ีมากกวา่ค่าพลงัปกติของ Seal นั้นมาคิด 

 819.2.  หากมี Ability ในการเทียบค่าพลงัจากการต่อสูข้อง Seal ท างานซอ้นกนั ให ้Ability ของ Seal ฝ่ายเจา้ของ  

  Subturn โจมตีนั้นท างานก่อน 

820. Counter 

 820.1.  Counter เป็นวตัถุมีตวัตนใน Summoner Master ท่ีติดอยู่กบัการ์ดโดยจะจบัตอ้งไดห้รือไม่ก็ได ้เพื่อใชอ้า้งอิง 

  ในกรณีต่างๆ 

 820.2.  Counter ท่ีเกิดข้ึนแลว้ จะไม่นบัวา่เป็นผลจาก Ability หรือ Skill อีก 

 820.3.  ในการจ่าย Counter เพ่ือเป็นค่า Cost ในการสัง่การใดๆ ใหผู้เ้ล่นนั้นท าการเลือกการ์ดในสนามท่ีจะน า Counter 

  ออกจากการ์ด และประกาศวา่จะน าออกจ านวนเท่าใดทุกคร้ัง หาก Counter ท่ีเลือกมีจ านวนไม่พอ ใหผู้เ้ล่นนั้น 
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  ท าการเลือกใหม่ หากไม่สามารถเลือกได ้จะถือวา่มี Counter ไม่พอจ่ายค่า Cost 

 820.4.  เม่ือการ์ดท่ีมี Counter ออกจากสนาม ใหน้ า Counter ทั้งหมดออกจากการ์ดนั้น 

 820.5.  Counter สามารถแบ่งเป็น 

  820.5.1.  Charge Counter คือ Counter ท่ีสามารถไดรั้บหรือสูญเสียโดยผลของการ์ดใบอ่ืนได ้ 

  820.5.2.  Fixed Charge Counter คือ Counter ท่ีไม่สามารถไดรั้บหรือสูญเสียโดยผลของการ์ดใบอ่ืนได ้นอกจากผล 

   ของการ์ดใบนั้นเอง 

821. Charging 

 821.1.  Charging เป็น Ability ชนิดหน่ึง จะท างานเม่ือเขา้สู่ Check up Step ของเจา้ของการ์ดท่ีมี Ability น้ี การ์ดนั้น 

  จะไดรั้บ 1 Charge Counter 

 821.2.  หากการ์ดท่ีมี Ability น้ีมี Charge Counter มากกวา่หรือเท่ากบัค่าท่ีก าหนดไว ้การ์ดนั้นจะไม่ไดรั้บ  

  Charge Counter เพ่ิมใน Check up Step ของเจา้ของการ์ดนั้น 

 821.3. การ์ดท่ีมี Ability น้ีสามารถมี Charge Counter มากกวา่ค่าท่ี Charging ก าหนดไวไ้ด ้

822. Fixed Charging 

822.1.  Fixed Charging เป็น Ability ชนิดหน่ึง จะท างานเม่ือเขา้สู่ Check up Step ของเจา้ของการ์ดท่ีมี Ability น้ี การ์ด 

 นั้นจะไดรั้บ 1 Fixed Charge Counter 

821.2.  หากการ์ดท่ีมี Ability น้ีมี Fixed Charge Counter มากกวา่หรือเท่ากบัค่าท่ีก าหนดไว ้การ์ดนั้นจะไม่ไดรั้บ 

  Fixed Charge Counter เพ่ิมใน Check up Step ของเจา้ของการ์ดนั้น 

 821.3. การ์ดท่ีมี Ability น้ีสามารถมี Fixed Charge Counter มากกวา่ค่าท่ี Fixed Charging ก าหนดไวไ้ด ้

823. Aura Barrier X 

 823.1.  Aura Barrier เป็น Ability ท่ีท างานเม่ือ Seal ท่ีมี Ability น้ีถูกท าลายจากการโจมตีหรือต่อสู ้Seal นั้นจะไม่ถูก 

  ท าลายเป็นจ านวน X คร้ัง 

 823.2.  Ability น้ีสามารถสูญเสียและยกเลิกได ้ยกเวน้จะมีระบุไวว้า่ไม่สามารถท าได ้

 823.3.  การจดจ าจ านวนคร้ังท่ีท างานส าเร็จจะอยูท่ี่ผูเ้ล่น แบบเดียวกบั (1 / Game) 

 823.4.  หากไดรั้บ Skill หรือ Ability ท่ีส่งผลใหไ้ม่ถูกท าลายท างานซอ้นกนัอยู ่เจา้ของ Seal นั้นสามารถเลือกให ้Effect 

  อยา่งใดอยา่งหน่ึงท างานได ้

824. [Extra] 

 824.1.  ผูเ้ล่นจะตอ้งวาง Extra Card ไวข้า้ง Deck ในสภาพคว ่าหนา้ตั้งแต่ตอนเร่ิมเกม 

 824.2.  Extra Card จะเขา้มาในเกมทนัทีท่ีผลของ Ability หรือ Skill ท่ีระบุสร้าง Extra Card ท างานส าเร็จซ่ึงจะท าให้ 

   Extra Card เป็นวตัถุในเกมตามแต่ชนิดของมนั (Extra Seal หรือ Extra Mystic) เม่ือผลของ Skill หรือ Ability 

  ท างานส าเร็จ Extra Card จะถูกร่ายฟรีเขา้มาในสนาม เวน้แต่กรณีระบุเอาไวว้า่ใหเ้ขา้มาใน Zone อ่ืนๆ 

 824.3.  การ์ดท่ีมีผลท าให ้Extra Card เขา้มาในเกมจะมีค าวา่ “สร้าง [Extra] <ช่ือ/ส่วนหน่ึงของช่ือ/ส่วนประกอบของ 

   Extra Card >” ระบุใน Text 

 824.4.  “Capacity X” ท่ีถูกระบุอยูใ่น Text ของการ์ด หมายความวา่ Extra Card ท่ีมีช่ือเดียวกนัน้ีของผูเ้ล่นคนน้ี สามารถ 

  สร้างเขา้มาในเกมไดสู้งสุด X ใบเท่านั้น (นบัทนัทีท่ีตวัการ์ดถูกยา้ยจากขา้ง Deck เขา้มาในเกม) เม่ือถึงจ านวน 
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  สูงสุดน้ี ผูเ้ล่นคนน้ีจะไม่สามารถใช ้Skill หรือประกาศเลือก Ability ท่ีเก่ียวกบัการสร้าง/น า Extra ช่ือเดียวกนัน้ี 

  เขา้มาในเกมไดอี้ก 

 824.5.  ถา้ระบุไวว้า่ Capacity   และผูเ้ล่นไดเ้ตรียมไวข้า้ง Deck ก่อนเร่ิมเกม ผูเ้ล่นสามารถมี Extra Card ในเกมได ้

  ไม่จ ากดัจ านวน (202.2.1.) 

 824.6.  กฎเฉพาะของ [Extra] 

  824.6.1.  ใชก้ฎเดียวกบั Seal หรือ Mystic ส าหรับ Extra Seal หรือ Extra Mystic ตามล าดบั (202.2.1.) 

  824.6.2.   เม่ือ Extra Card เปล่ียน Zone เขา้มาในเกม ผูเ้ล่นและการ์ดในเกมจะเห็น Extra Seal และ Extra Mystic 

   เป็นแค่ Seal และ Mystic ตามล าดบั การประกาศ การเลือกเป้าหมายการเทียบค่าพลงัเม่ือต่อสู ้รวมทั้ง 

   ผลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั Extra Card ใหป้ฏิบติัเสมือนเป็นการ์ด  Seal และ Mystic ตามปกติ เวน้แต่การ์ดระบุ 

   ไวเ้ฉพาะวา่ส่งผลกบั Extra Card 

  824.6.3.  Extra Card ท่ีไดรั้บผลใหข้ึ้นมือ หรือกลบัเขา้กองการ์ด จะถูกน าเขา้ Remove Zone แทนการข้ึนมือ หรือ 

   กลบัเขา้กองนั้น      

  824.6.4.  การน าเขา้ Remove Zone ในขอ้ 823.6.3. จะเกิดข้ึนทนัทีท่ีตวัการ์ดเปล่ียน Zone และไม่สามารถน าการ์ดท่ี 

   ถูกน าออกจากเกมน้ีมารวมกบั Extra Card ท่ียงัไม่ไดใ้ชง้านขา้ง Deck ได ้(หา้มน า Extra ท่ีถูกน าออกจาก 

   เกม มาใชซ้ ้ าในเกมเดียวกนั) 

  824.6.5. Extra Card ท่ีเขา้มาในเกมไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของ Deck และไม่น ามาตดัสินเกณฑก์ารท างานของ 

   “Condition/เง่ือนไข” 

825. Condition/เงื่อนไข 

 825.1.  Condition คือการระบุเง่ือนไขในการท างานหรือใชง้าน Ability และ Skill ใน Condition Box  

 825.2.  Ability และ Skill ใน Condition Box จะไม่ท างานหรือใชง้านได ้ถา้เง่ือนไขท่ีระบุไวไ้ม่ครบถว้น ยกเวน้แต ่

 จะมี Effect อ่ืนใดผิดไปจากน้ี 

 825.3.  การระบุเง่ือนไขในการท างานของ Ability และ Skill ใน Condition Box จะเขียนในรูป  

   “Condition หรือ เง่ือนไข: <เง่ือนไขการท างาน>” 

 825.4.  การพิจารณาเง่ือนไขการท างาน จะคิดเฉพาะการ์ดท่ีผูเ้ล่นเป็นเจา้ของเท่านั้น 

 825.5.  การ์ดท่ีถูก Control จากฝ่ายตรงขา้มและ Extra Card จะไม่น ามาพิจารณาไนเง่ือนไขการท างาน 

826. Shade of 

 826.1. Shade of เป็น Effect ท่ีท าใหก้าร์ดท่ีมี Shade of จะไดรั้บสภาพต่างๆ เพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวห้ลงั Shade of 

 826.2. สภาพต่างๆ ท่ีไดรั้บหลงั Shade of จะส่งผลในทุก Zone ถา้เป็น Seal จะส่งผลแมเ้ป็น Seal ใบรองรวมร่างดว้ย 

 826.3. Effect จาก Shade of ไม่สามารถถูกยกเลิกหรือสูญเสียได ้ยกเวน้เป็นการไดรั้บจาก Ability หรือ Skill 

 826.4. ส่ิงท่ีระบุไวห้ลงั Shade of เช่น ช่ือ, N[ ], เผา่พนัธ์ุ, ธาตุ, ชุดของการ์ด, ประเภทของ Mystic 
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Glossary 
Ability / ความสามารถ 

ความสามารถพิเศษของการ์ดต่างๆ ท าใหเ้กิด Effect มี 2 ชนิดคือ Trigger Ability และ Continuous Ability  

Active Seal / Seal ทีอ่ยู่ในสภาพส่ังการได้ 

Seal ท่ีอยูใ่นสภาพสัง่การได ้เม่ือ Seal เขา้มาในสนาม จะมีสภาพเป็น Active Seal เสมอ 

Alone: 

ถา้อยูใ่น Seal จะเป็นค าท่ีใชแ้ทนท่ีบริบท “ตราบท่ีไม่มี Seal ใบอ่ืนในสนามเรา” 

ถา้อยูใ่น Mystic จะเป็นค าท่ีใชแ้ทนท่ีบริบท “ตราบท่ีไม่มี Mystic ใบอ่ืนในสนามเรา” 

Arena Zone / สนาม 

สนามของเกม โดยทัว่ไปการ์ดจะแสดง Ability ก็ต่อเม่ืออยูใ่น Arena Zone เท่านั้น 

Assign / ส่ังการ 

การก าหนดให ้Seal โจมตี, ใช ้Skill, รวมร่าง, แยกการรวมร่าง และก าหนด Line 

As long as / ตราบเท่าที ่

เป็นค าท่ีบอกวา่เป็น Continuous Ability โดย Continuous Ability จะใหผ้ลตามเง่ือนไขของ ตราบเท่าท่ี 

At / ค่าพลงัโจมต ี

ค่าพลงัโจมตีจะไวใ้ชเ้ทียบเม่ือ Seal โจมตี, ถูกโจมตี หรือต่อสูต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

Attacked Seal / Seal ทีถู่กโจมต ี

เม่ือ Seal ถูกโจมตี ไม่วา่จะเป็นการโจมตีแบบใดจะมีสภาพเป็น Attacking Seal จนถึงการโจมตีส้ินสุดลง 

At line / แนวโจมต ี

ดา้นหนา้ของ Arena Zone Seal ท่ีอยูใ่น At Line จะมีสภาพพร้อมท่ีจะโจมตีหรือจะใช ้Skill ก็ต่อเม่ือมีเง่ือนไขใหอ้ยู ่At Line 

หรือไม่มีก็ได ้

Become / กลายเป็น 

การเปล่ียนแปลงจากส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง เช่น จากค่าพลงัหน่ึงเป็นอีกค่าพลงัหน่ึง มกัจะเป็น Trigger Ability ท่ีท าให้เกิด 

Continuous Effect 

Break Combination / แยกการรวมร่าง 

การแยกการรวมร่างของ Seal ท่ีรวมร่างอยูส่ามารถท าไดใ้น Arena Zone เท่านั้น 

Cancel / ยกเลกิ 

ถา้ Seal ท่ีมีความสามารถน้ีไดรั้บผลจากส่ิงท่ีระบุไว ้จะท าใหผ้ลนั้นหายไปก่อนท่ีจะเกิดผลส าเร็จ และท าให้ผลท่ีไดรั้บของ

ส่ิงท่ีระบุไวก่้อนหนา้นั้นหายไป 

Cast / ร่าย 

การน า Seal และ Mystic จากในมือเขา้มาในสนามโดยการจ่าย Cost ค่าร่าย 

Change Line / เปลีย่น Line 

การเปล่ียนจาก Line ใดๆ ไปยงัอีก Line หน่ึง อาจเกิดจากการก าหนดของผูเ้ล่นหรือ Effect อ่ืนใดก็ได ้
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Change Target / ย้ายเป้าหมาย 

คือ การเปล่ียนแปลงเป้าหมายท่ีไดร้ะบุไวใ้นตอนแรก ไปเป้าหมายใหม่ท่ีถูกก าหนดโดยจะไม่ท าการตรวจสอบเง่ือนไขใดๆ 

ของเป้าหมายใหม่นั้น โดยจะสามารถยา้ยเป้าหมายท่ีก าหนดโดยผูเ้ล่นไดเ้ท่านั้น 

Combination / การรวมร่าง 

การน า Seal มารวมร่างกนั โดยจะตอ้งก าหนด Main Seal และ Support Seal ในการรวมร่าง มี 3 ประเภท  

1. Double Combination 2. Triple Combination 3. Quadruple Combination 

Come into Arena Zone / เข้ามาในสนาม 

การท่ีการ์ดถูกน าเขา้มาใน Arena Zone ไม่วา่จาก Zone ใดก็ตาม 

Condition / เงือ่นไข 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 825.  

Cost / ค่าใช้จ่าย 

ส่ิงท่ีใชเ้พ่ือท าการสัง่การหรือ ร่าย Seal หรือ Mystic หากมี Cost ไม่เพียงพอตามท่ีระบุไว ้จะไม่สามารถสัง่การหรือร่ายได ้

Curse / ค าสาป 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 800.-801. 

Dancing 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 813. 

Deal / ต่อสู้กนั 

เม่ือ Seal ถูกสัง่ใหโ้จมตี ไปยงั Seal ถูกโจมตี Seal ทั้งสองจะมีสถานะเป็น Seal ท่ีก าลงัต่อสูก้นั 

Deck/ ส ารับ 

กองการ์ดของผูเ้ล่น หากระบุอยูใ่นเง่ือนไขจะเป็นการเช็คสภาพของ Seal ในกองการ์ด 

Destroy / ท าลาย 

การน าการ์ดนั้นไปยงั Shrine 

Df / ค่าพลงัป้องกนั 

ค่าพลงัป้องกนัจะเอาไวเ้ทียบกบัค่า At ของ Seal ท่ีโจมตีมาท่ี Df Line ยกเวน้จะมีขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ท่ีก าหนดให ้

Df Line / แนวป้องกนั 

Seal ท่ีอยูใ่น Df Line จะมีสภาพป้องกนั หรือจะใช ้Skill ก็ต่อเม่ือมีค าวา่ Df Line หรือไม่มีก็ได ้

Discard / ทิง้การ์ดจากในมอื 

การน าการ์ดจากในมือไปใน Shrine โดยท่ีไม่ไดเ้กิดจากการถูกโจมตีข้ึนมือ 

Double Combination 

การน า Seal 2 ใบมารวมร่างกนั ท าให้เกิดท่าโจมตีหรือ Skill ใหม่ Double Combination จะตอ้งมี Main Seal 1 ใบ และ 

Support Seal 1 ใบ 

Double Element 

Seal ท่ีมี 2 ธาตุอยูใ่น Seal ใบเดียวกนั โดยมีธาตุปกติ 2 ธาตุ และมีสญัลกัษณ์ธาตุ 2 สญัลกัษณ์ 
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Draw / การจัว่การ์ด 

การน าการ์ดจาก Library ข้ึนมือ ไม่วา่จะอยูใ่น Draw Step หรือไม่ก็ตาม หากใหจ้ัว่หลายใบ ใหถื้อวา่จัว่คร้ังละ 1ใบ 

Effect / ผล 

ผลท่ีท าใหเ้ปล่ียนแปลง จะเกิดข้ึนใน Arena Zone เท่านั้น ยกเวน้จะมีขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีสามารถไป Zone อ่ืน 

แบ่งเป็น 3 ประเภท Trigger Effect, Continuous Effect และ Changing Power Effect 

Element / ธาตุ 

ธาตุของ Seal มีทั้งหมด 7 ธาตุ 1. แสง 2. ดิน 3. ไฟ  4.น ้า  5. ลม 6. ความมืด 7.ไร้ธาต ุ

Except / ข้อยกเว้น 

ขอ้ยกเวน้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นการ์ดต่างๆ ใหผ้ลเช่นเดียวกบัการ Protect 

Fixed Mp 

Mp Cost ท่ีไม่สามารถถูกเปล่ียนแปลงโดย Effect ใดๆ ได ้

Fortune 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 814. 

Growth / การเจริญเตบิโต 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 802. 

Inactive Seal / Seal ทีไ่ม่สามารถส่ังการได้ 

Seal ท่ีไม่อยูใ่นสภาพสัง่การได ้เม่ือ Seal ท่ีเจา้ของผูเ้ล่นสัง่โจมตี หรือใช ้Skill 

Interfere 

Mystic หรือ Skill ท่ีมีสญัลกัษณ์เป็นรูปคลา้ยสายฟ้า    สามารถใชง้านได ้เม่ืออยูใ่นช่วง Interfere Step 

Level (Lv) 

ระดบัของ Seal Card เม่ือ Level รวมของ Seal ใน Shrine ครบตามจ านวนท่ีเกมระดบันั้นๆก าหนด ผูเ้ล่นจะแพใ้นเกมนั้นๆ 

Lv ใน Shrine สูงสุด (Lv Shrine Max) 

ค่าท่ีระบุจ านวน Lv ของ Seal ใน Shrine ถา้ผูเ้ล่นมี Lv ของ Seal ใน Shrine รวมมากกวา่หรือเท่ากบั Lv ใน Shrine สูงสุด ผู ้

เล่นนั้นจะเป็นฝ่ายแพใ้นเกมนั้น 

หากค่า Lv ใน Shrine สูงสุด ต ่ากวา่ 0 ให้คิดค่า Lv ใน Shrine สูงสุดนั้นเป็น 0 แต่ถา้ภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงค่า Lv ใน 

Shrine สูงสุด ใหเ้ปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

Library / กองการ์ด 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 300. 

Main Seal / Seal ตวัหลกั 

Seal ตวัหลกัในการท า Combination ถือเป็น Seal ท่ีท าการ Combination 

Max / สูงสุด 

ค่าสูงสุดของส่ิงท่ีอา้งอิงถึง 
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Move Curse / ย้าย Curse 

การยา้ย Curse จาก Seal ใบหน่ึงไปอีกใบหน่ึง โดยจะไม่สามารถยา้ย Curse ท่ีเกิดจาก Mystic ได ้และตอ้งยา้ยไปยงั

เป้าหมายท่ี Curse นั้นสามารถเกิดผลได ้

Move Mystic / ย้าย Mystic 

การยา้ย Mystic จากต าแหน่งท่ี Mystic นั้นติดอยูไ่ปยงัต าแหน่งใหม่ท่ีสามารถติดได ้

Mp ของผู้เล่น 

วตัถุมีตวัตนใน Summoner Master โดยจะจบัตอ้งไดห้รือไม่ก็ตาม ใชส้ าหรับจ่าย Cost หรือใชอ้า้งอิงในกรณีต่างๆ กนั การท่ี

ผูเ้ล่นจ่าย Mp จะท าให ้Mp ของผูเ้ล่นนั้นลดลง 

Mp ค่าร่ายปกต ิ

Mp ค่าร่ายท่ีระบุไวบ้นการ์ดใบนั้น 

Mp สูงสุด (Mp Max) 

คือ ค่าท่ีระบุจ านวน Mp ท่ีผูเ้ล่นไดรั้บในช่วง Mp Fill Up Step ผูเ้ล่นสามารถมี Mp มากกวา่ Mp สูงสุดได ้หากค่า Mp สูงสุด

ต ่ากวา่ 0 ใหมี้ค่า Mp สูงสุดเป็น 0 แต่ถา้ภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงค่า Mp สูงสุดใหเ้ปล่ียนแปลงจากค่าท่ีต ่ากวา่ 0 นั้น 

Mystic Card 

การ์ดเวทยม์นตร์ภายในเกม มี 4 ชนิด 1. ไม่ก าหนดเป้าหมาย  2. ก าหนดเป้าหมายบน Seal (PS)  3.ก าหนดเป้าหมายบน 

Arena Zone (PA)  4. ก าหนดเป้าหมายบน Mystic (PM) 

Name / ส่วนหนึ่งของช่ือ / N[ ] 

ส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือการ์ดนั้นๆ ช่ือท่ีระบุจาก Ability เม่ือน าไปเทียบกับช่ือท่ีระบุใดๆ จะตอ้งสามารถอา้งอิงถึง

ความหมาย หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัความหมายอา้งอิงใน Glossary น้ี ทั้งน้ีรวมถึงตวัละคร, ส่ิงของ, สถานท่ี หรือส่ิงหน่ึงส่ิง

ใดซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัช่ือนั้นอยา่งเห็นไดช้ดัดว้ยตามทอ้งเร่ืองหรือลกัษณะ เช่น มีส่วนประกอบร่างกายเหมือน 

เป็นผูฝึ้กสอนส่ิงนั้น เป็นเจา้ของส่ิงนั้น ตลอดจนความเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

 

N[ ] ค าอธิบาย 
Abyss นรก ส่ิงท่ีลึกมาก 
Akuma มารร้าย 
Alana ช่ือของเจา้หญิงแห่งอาณาจกัรแอนดิซองก ์
Alice ช่ือของนกับวชหญิงแห่งคณะ Deliver Band 
Amankris มงักรในต านาน มีพลงัของธาตุทั้ง 6 อยูใ่นตวั 
Andre ช่ือของแม่ทพัใหญ่แห่งอาณาจกัรแอนดิซองก ์
Andromeda ช่ือของสตรีผูเ้สียสละ ล่ามโซ่ตนเองเพ่ือสงัเวยแก่สตัวร้์าย 
Angel นางฟ้า เทวดา ลกัษณะคลา้ยมนุษยมี์ปีก สามารถบินได ้
Angel of Music ทูตสวรรคแ์ห่งการดนตรี มีความเก่ียวขอ้งกบัดนตรี 
Angel of Order เทวดามีปีก มกัมีหอกประจ ากายอยูด่ว้ย 
Annedisonge อาณาจกัรแห่งสายน ้ า มีส่วนแผน่ดินใหญ่ และเกาะ 
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Archangel อคัรเทวดา 
Archer นกัธนู ตวัละครซ่ึงใชธ้นูเป็นอาวธุ 
Baby Dragon ลูกมงักร 
Brandisher นกัดาบ นกัต่อสูท่ี้ใชด้าบเขา้ต่อสู ้
Benshee ปีศาจในรูปสตรีเพศ ท าท่าทางโหยหวน 
Bishop พระระดบัชั้นบีชอป 
Black Wiser จอมเวทยใ์นชุดด า ใชศ้าสตร์มืดจดัการศตัรู 
Black Wood, Blackwood ป่าทมิฬ 
Book หนงัสือ 
Bow อาวธุประเภทธนู 
Bug Tamer ผูเ้ล้ียงแมลง 
Cavalier อศัวนิข่ีมา้ 
Cat แมว 
Centaur ส่ิงมีชีวติท่ีมีท่อนล่างเป็นมา้หรือสตัวส่ี์เทา้อ่ืนๆ ส่วนท่อนบนเป็นอีกประเภทหน่ึง 
Chanson คณะนกัร้อง นกัเตน้คณะหน่ึง 
Charismatic Templar นกัรบศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูค้อยท านุบ ารุงศาสนจกัรปกป้องความเช่ือ 
Charles ช่ือของแม่ทพัแห่งอาณาจกัรฟีเลเซีย สวมเกราะแต่งกายแบบอศัวนิ  
Chimera ส่ิงมีชีวติท่ีมีร่างเป็นสตัวต์่างๆ ผสมกนั เช่น สิงโต แพะ งู หรืออ่ืนๆ 
Christmas เทศกาลท่ีมีการแจกของขวญั 
Church โบสถ ์หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Cornix อีกา ส่ิงท่ีบ่งบอกและเก่ียวขอ้งกบัอีกา 
Curse ค าสาป การถูกสาป ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัค าสาป 
Dark Pit Rat หนูธาตุมืดตวัสีด ามี 6 หู 
David ช่ือของเจา้ชายหวัหนา้คณะ Deliver Band 
Deity เทพเจา้ 
Deliver Band คณะเดินทางท่ีประกอบดว้ย 13 คน 
Dog สุนขั 
Doll ตุก๊ตาท่ีประกอบข้ึนมาจากวสัดุต่างๆ 
Dracula ปีศาจดูดเลือด มกัปรากฏกายในชุดคลุมด า 
Dragogriff มงักรท่ีมีลกัษณะเด่นของกริฟฟินผสมอยูด่ว้ย 
Dragoon ผูใ้ชม้งักร นกัรบมงักร นกัรบท่ีมีลกัษณะของมงักรรวมอยูด่ว้ย 
Dread Knight อศัวนิท่ีน่าหวาดกลวั มกัสวมชุดเกราะด า 
Duke ผูป้กครองแควน้ 
Dwarf พวกคนแคระ 
Ekklesia ดินแดนศาสนจกัร เกิดจากการรวมกนัของฟีเลเซียและแอนดิซองก ์
Emperor จกัรพรรดิ รวมถึงส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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Eric  ช่ือของ Merman ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 
Fairy ภูตินอ้ย มีลกัษณะคลา้ยมนุษยต์วัเลก็ๆ มีปีก 
Felasia อาณาจกัรแห่งสายลม อยูแ่ถบท่ีราบ 
Feodora’s Dragon มงักรประจ าตวัของ Valkyrie Feodora 
Fox สตัวป์ระเภทสุนขัจ้ิงจอก 
Francessca ช่ือของนางฟ้าแห่งดาบ 
Frost น ้าแขง็ หิมะ ความหนาวเยน็ 
Fudenun อาณาจกัรแห่งพ้ืนดิน อยูแ่ถบบริเวณป่าและภูเขา 
Garasu ส่ิงมีชีวติประเภทอีกา นกท่ีมีขนสีด าสนิททั้งตวั 
Garry ช่ือของนกัรบชาวเอลฟ์ใชด้าบเป็นอาวธุ  
Garuda ส่ิงมีชีวติประเภทครุฑ รูปร่างลกัษณะเหมือนมนุษยน์ก 
Gauntlet ถุงมือท าจากโลหะใชส้วมท่ีมือ 
Georgina ช่ือของนกัรบชาวเอลฟ์ใชธ้นูเป็นอาวธุ 
Geo Rat สตัวป์ระเภทหนู ขนสีน ้ าตาล หางฟคูลา้ยกระรอก 
Ghost ภูตผีปีศาจต่างๆ 
Gift กล่องของขวญั 
Goemon ช่ือของโจรหนุ่มท่ีชอบช่วยเหลือคนยากไร้ 
Grace’s Beast สตัวป์ระจ าตวัของ Valkyrie Grace 
Gregory ช่ือของหวัหนา้พระในฟีเลเซีย 
Griffin สตัวข์นาดใหญ่มีหวัและปีกอยา่งนกอินทรีย ์มีร่างกายแบบสิงโต 
Hammer คอ้น  
Harpy สตัวป์ระหลาดท่ีร่างท่อนบนเหมือนมนุษย ์ท่อนล่างเป็นนก 
Harison ช่ือของหวัหนา้เผา่แห่งอาณาจกัรฟดิูนนั 
Headman นกัรบท่ีใชอ้าวธุท่ีมือในการต่อสู ้
Heaven สวรรค ์
Heaven Knight อศัวนิแห่งสวรรค ์มีลกัษณะเป็นอศัวนิสวมเกราะ มกัมีปีก 
Hell นรก 
Hell Knight อศัวนิแห่งนรก มีลกัษณะเป็นอศัวนิปีศาจสวมเกราะ 
Hireling ทหารรับจา้ง 
Holy ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความศกัด์ิสิทธ์ิ  

ช่ือของอารักขเทวดาประจ าตวัเจา้หญิงอาณาจกัรแอนดิซองก ์
Hospitalier อศัวนิผูพ้ิทกัษผ์ูเ้จ็บไข ้รวมถึงส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งดว้ย  
Hourig ช่ือของชายผูใ้ชเ้วทยไ์ฟ แต่งกายดว้ยชุดคลุมสีแดง 
Hydra มงักรชนิดหน่ึงรูปร่างคลา้ยงู มีหลายหวั แต่ไม่มีปีก 
Ishan ช่ือของประกาศก บุตรชายของราชินีเนอร์นิมอร์ 
Jezebel ช่ือของมหาราชินีองคแ์รกแห่งทวปีโซปราโน 
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Jormungand มงักรทะเลขนาดใหญ่ของแอนดิซองก ์มีรูปร่างล าตวัยาวเหมือนงูทะเลยกัษ ์
Jury คณะลูกขนุ 
Jutsu กระบวนท่า หรือวชิาลบัต่างๆ 
Kame สตัวป์ระเภทเต่า ท่ีมีหลงักระดองแขง็ 
Kagutsuchi กลุ่มนินจาธาตุไฟ 
Kaiser จกัรพรรดิ รวมถึงส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
Katana อาวธุประเภทดาบชนิดหน่ึง 
Kazenoumu กลุ่มนินจาธาตุลม 
King พระราชา รวมถึงส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
Kingdom อาณาจกัร ค าน้ีไม่ใช่ N[King] 
Kinnaree กินรี 
Kirin กิเลน สตัวท่ี์มีลกัษณะคลา้ยมา้และมงักร 
Kobold ส่ิงมีชีวติประเภทสุนขั หรือมีลกัษณะคลา้ยสุนขั 
Kurotsuru กลุ่มนินจาธาตุมืด 
Lazal เมืองแห่งทะเลทราย เป็นศตัรูกบัอาณาจกัร Zalom 
Lecherous ปีศาจท่ีแบ่งภาคมาจากบาปแห่งกิเลสตณัหา 
Leo สตัวป์ระเภทสิงโต 
Lin Lin ปีศาจก่ึงแมว คูหู่ของ Penelope 
Lion สตัวป์ระเภทสิงโต 
Lizard สตัวป์ระเภทก้ิงก่า 
Lord จกัรพรรดิ รวมถึงส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
Luciana ช่ือของนางเงือกตนหน่ึง 
Ludwig ดยคุผูป้กครอง Soprano แควน้ภาคกลาง 
Magamouth ส่ิงมีชีวติประเภทปลาฉลาม มีครีบ หาง และเข้ียว 
Mantis ส่ิงมีชีวติประเภทตัก๊แตน 
Marsillio ช่ือของพระระดบั Cardinal ของแอนดิซองก ์
Martin ช่ือของแม่ทพัแห่งกองทพัศาสนจกัร 
Marvin ช่ือของตวัเอกจากชุด 4 Nagas 
Masticore สตัวป์ระหลาดท่ีมีส่วนล าตวัเป็นสิงโต และหางอาจมีลกัษณะคลา้ยของแมงป่อง 
Mathias ผูค้น้ควา้เก่ียวกบัมงักร 
Medusa สตรีผูมี้เสน้ผมเป็นงูอยูบ่นศีรษะ 
Megalasta สตัวป์ระหลาดรูปร่างเหมือนวาฬ บินได ้
Mermage จอมเวทยน์ ้ า มีคร่ึงบนเป็นมนุษยห์รือสตัว ์คร่ึงล่างเป็นปลา 
Mermaid นางเงือก มีคร่ึงบนเป็นหญิงสาว คร่ึงล่างเป็นปลา 
Merman เงือกหรืออมนุษยน์ ้ าเพศชาย มีร่างกายเหมือนสตัวท์ะเล 
Merrisia ช่ือทวปีหน่ึงในโลก Terra 
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Miko นกับวชหญิง 
Min Min เทพก่ึงสุนขั คู่หูของ Penelope 
Minotaur สตัวป์ระหลาดคร่ึงคนคร่ึงววักระทิง 
Moha สตัวป์ระเภทนก รูปร่างคลา้ยกกระจอกเทศ 
Mutsuyama กลุ่มนินจานกัสู ้มีวชิาหมดัมวยเป็นอาวธุ 
Naga ส่ิงมีชีวติประเภทนาค เหมือนงูขนาดยกัษ ์ล าตวัยาว อาจมีศีรษะมากกวา่หน่ึง 
Nagagisa ช่ือแควน้หน่ึงในทวปีนิคโคอุ กลุ่มนินจาธาตุน ้ า ค  าน้ีไม่ใช่ N[Naga] 
Necromancer ผูใ้ชศ้าสตร์มืดดว้ยการฟ้ืนชีวติจากความตาย 
Nerimor ช่ือของราชินีแห่งอาณาจกัรซาโลม  
Nevaran ช่ือของ Wyvern ธาตุลม มีปีกใหญ่โตโปร่งแสง 
Neverland อาณาจกัรในนิยายเร่ือง Peter Pan 
Nightmare มา้ปีศาจ มกัมีไฟลุกอยูท่ี่หลงัหรือร่างกาย ผูข่ี้มา้ปีศาจ หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝันร้าย 
Ninja สายลบั มกัปกปิดหนา้ตาและใชด้าวกระจายเป็นอาวธุ หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Ocean มหาสมุทร หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Oinin นินจาหน่วยลาดตระเวน 
Paladin อศัวนิศกัด์ิสิทธ์ิสวมชุดเกราะ มีความสามารถทางใชเ้วทย ์
Panda สตัวป์ระเภทหมี มีจุดเด่นท่ีหวัมีขนสีขาว ยกเวน้ขอบตา-หู มีขนสีด า 
Pecca บาป ปีศาจจากนรก 
Pegasus มา้มีปีกสามารถบินได ้
Penelope ช่ือของนกัเล่นแร่แปรธาต ุ
Penguin สตัวป์ระเภทนกเพนกวนิ 
Penguin Baby ลูกนกเพนกวนิ 
Phoenix นกไฟมกัมีเปลวเพลิงลุกไหมอ้ยูต่ามร่างกาย 
Pig ส่ิงมีชีวติประเภทหม ู
Pirate โจรสลดั หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Pistol อาวธุประเภทปืน 
Pope พระสนัตะปาปา 
Poseidon ช่ือของเทพเจา้แห่งทอ้งทะเลตามต านานกรีก 
Porta ประตู ทางเช่ือมต่อ 
Prophet ประกาศก คณะเดินทางท่ีติดตาม หรือส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง 
Priest พระ นกับวช 
Princess เจา้หญิง 
Pyromancer จอมเวทยผ์ูใ้ชไ้ฟ 
Python มงักรธาตุดินขนาดใหญ่ มีสองหวั 
Queen พระราชินี 
Ramos ช่ือของเจา้ชายแห่งฟดิูนนั 
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Rat สตัวป์ระเภทหนู ขนาดเลก็ มีหูและหาง 
Rebecca’s Dragon มงักรท่ีถูกเล้ียงดูโดย Rebecca (ตวัละครในชุด Dragonology 2) 
Redgriff กลุ่มกองทพัปลดปล่อย 
Regina ช่ือของเจา้หญิงแห่งอาณาจกัรฟีเลเซีย 
RHT Angel เหล่าเทวดาผูป้กป้อง River of Heaven’s Tear 
Saint นกับุญ 
Salamandera มงักรขนาดใหญ่ของซาโลม มีปีกส่ีปีก และมีหางยาว 
Samurai นกัดาบผูใ้ชด้าบคาตานะเป็นอาวธุ 
Saul ดยคุผูป้กครอง Soprano แควน้ทางใต ้
Scorpion สตัวป์ระเภทแมงป่อง 
Sea ทอ้งทะเล หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Seraph เทวดาศกัด์ิสิทธ์ิ มีปีก 6 ปีก หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Shining Rat หนูธาตุแสง ตวัสีขาวมีขนหนา้อกสีทอง 
ShinShin สตัวท่ี์ขา ขนปุยสีขาว ปลายหางเปล่งแสงได ้
Ship เรือ 
Shumori กลุ่มนินจาธาตุดิน 
Sigmund ช่ือของราชาแห่งอาณาจกัรฟีเลเซีย 
Squirrel สตัวป์ระเภทกระรอก 
St. นกับุญ 
Star ดวงดาว หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Succubus ปีศาจรูปร่างคลา้ยหญิงสาว 
Susanoo กลุ่มนินจาธาตุน ้ าและลม 
Swan สตัวป์ระเภทหงส์ นกท่ีมีขนส่วนใหญ่สีขาว ขายาว 
Takayama กลุ่มนินจาธาตุแสง 
Templar นกัรบศกัด์ิสิทธ์ิผูค้อยท านุบ ารุงศาสนจกัร ปกป้องความเช่ือ 
Thaliwilya เทพหรือนกัรบมงักรในต านาน 
The Angel of Order เทวดามีปีก มกัมีหอกประจ ากายอยูด่ว้ย 
Therion ส่ิงมีชีวติรูปร่างประหลาด มีส่ีเทา้ รูปร่างดุร้ายและแปลกกวา่สตัวท์ัว่ไป 
Thor เทพเจา้องคห์น่ึง ควบคุมสายฟ้าไดแ้ละมีคอ้นเป็นอาวธุ 
Tiger สตัวป์ระเภทเสือ หรือมีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
Tiger Centaur ส่ิงมีชีวติท่ีมีท่อนบนเป็นเสือ ส่วนท่อนล่างเป็นมา้หรือสตัวส่ี์เทา้อ่ืนๆ 
Tortoise สตัวป์ระเภทเต่า ท่ีหลงัมีกระดองแขง็ 
Trident อาวธุประเภทสามง่าม 
Turtle สตัวป์ระเภทเต่า ท่ีมีหลงักระดองแขง็ 
Unicorn มา้มีเขาแหลมกลางหนา้ผาก 
Union ส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นคู่ หรือมากกวา่ 
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Uzume ช่ือของมิโกะในทวปีนิคโคอ ุ
Valkyrie นกัรบหญิงใส่ชุดเกราะ มีอาวธุแตกต่างกนัตามความสามารถของแต่ละคน 
Vampire ปีศาจดูดเลือด มกัปรากฏกายในชุดคลุมด า 
Veronica ช่ือของนกัรบหญิงแห่งอาณาจกัรฟีเลเซีย เช่ียวชาญการข่ียนิูคอร์น 
Vioria ช่ือของจอมเวทยส์ตรีแห่งแอนดิซองก ์
Viper สตัวป์ระเภทงู หรือ มีลกัษณะประกอบแบบงู 
Wanaan ช่ือของนอ้งสาวหวัหนา้เผา่แห่งอาณาจกัรฟดิูนนั 
Werecat มนุษยแ์มว 
Werewolf มนุษยห์มาป่า 
Wilhelm ดยคุผูป้กครอง Soprano แควน้ทางเหนือ 
Wiseman จอมเวทยน์กัปราชญ ์
Witch แม่มด จอมเวทยเ์พศหญิง 
Wizmage จอมเวทยผ์ูแ้ต่งกายคลา้ยพอ่มด แม่มด 
Wolf สตัวป์ระเภทหมาป่า สตัวป่์าดุร้ายท่ีมีลกัษณะคลา้ยสุนขั 
Wyvern มงักรชนิดหน่ึง ปีกขนาดใหญ่ ไม่มีแขน 
Xerxes จอมเวทยม์ารผูใ้ชค้วามตาย แต่งกายดว้ยชุดด า 
Yggdrasil ตน้ไมแ้ห่งชีวติของฟดิูนนั มีขนาดใหญ่ 
Yohannes ช่ือของเจา้ชายแห่งไฮแลนด ์
Zadin ช่ือของกษตัริยแ์ห่งซาโลม สวมเกราะสีแดง มีกระบองเป็นอาวธุ 
Zalom อาณาจกัรแห่งเพลิงในทะเลทราย 
Zechariah Marvin ช่ือของตวัเอกจากชุด 4 Nagas 
Zombie เหล่ามนุษยท่ี์พ้ืนมาจากความตาย หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

Opponent / ฝ่ายตรงข้าม 

ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม 

Paste on Arena Zone (PA) 

ประเภทของ Mystic ท่ีก าหนดเป้าหมายบนสนาม ส่งผลโดยรวมในสนาม 

Paste on Mystic (PM) 

ประเภทของ Mystic ท่ีก าหนดเป้าหมายบน Mystic Card และติดอยูบ่น Mystic Card เป้าหมายนั้น 

Paste on Seal (PS) 

ประเภทของ Mystic ท่ีก าหนดเป้าหมายบน Seal และติดอยูบ่น Seal เป้าหมายนั้น 

Pasted 

ซ่ึงเป็นค าท่ีใชแ้ทน บริบท “ถา้การ์ดท่ี [S] ติดคือ...” จะเขียนในรูป “Pasted [เง่ือนไขท่ีระบุไว]้: [ผลท่ีเกิดกบัการ์ดท่ีติด]” 

ถา้มีเป้าหมายอ่ืน จะเขียนในรูป “Pasted [เง่ือนไขท่ีระบุไว]้: [เป้าหมายของผล] [ผลท่ีเกิดกบัเป้าหมายนั้นๆ]” 
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Progress 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 807. 

Protect / การป้องกนั 

ถา้ Seal ท่ีมีความสามารถน้ีจะไม่ตกเป็นเป้าหมายและไม่ไดผ้ลรับผลจากส่ิงท่ีระบุไว ้ส่วนผลท่ีไดรั้บของส่ิงท่ีระบุไวก่้อน

หนา้นั้นยงัคงท างานอยูต่ามปกติ 

Purified / รักษา Curse 

การท าให ้Effect ของ Curse หายไป 

Quadruple Combination  

การน า Seal 4 ใบมารวมร่างกนั หรือ น า Seal ท่ีอยูใ่นสภาพรวมร่างใดๆ ท่ีจ านวนไม่เกินกวา่ Triple Combination รวมกบั 

Seal อีก 1 ใบ ท าใหเ้กิดท่าโจมตีหรือ Skill ใหม่ Quadruple Combination จะตอ้งมี Main Seal 1 ใบ Support Seal 3 ใบ 

Random / การสุ่ม 

1. การเลือกสุ่มส่ิงท่ีก าหนด จะใหฝ่้ายตรงขา้มเป็นผูสุ่้มเสมอ นอกจากจะมี Effect ระบุไวว้า่ใหผู้อ่ื้นเป็นผูเ้ลือกสุ่ม 

2. ถา้ Effectไม่ไดร้ะบุวา่ใหสุ่้ม Seal หรือ Mystic แต่สามารถสุ่มไดท้ั้งสองอยา่ง เช่น การสุ่มการ์ดในมือหรือสุ่มการ์ดจาก

กองการ์ด ใหผู้สุ่้มเลือกวา่จะสุ่ม Seal หรือ Mystic แลว้ค่อยท าการสุ่ม 

3. แมผู้สุ่้มทราบอยูแ่ลว้วา่การ์ดท่ีสุ่มเป็นอะไร เช่น การ์ดในสนามกลบัเขา้กองการ์ด แต่กลายเป็นกองการ์ดเหลือเพียงใบ

เดียว และก าลงัถูกสุ่ม ก็ถือวา่เป็นการสุ่มท่ีถูกตอ้ง ตราบใดท่ีผูสุ่้มไม่เห็นหนา้ของการ์ดท่ีถูกสุ่ม 

Reduce 

การลดค่าหรือจ านวนในส่ิงท่ีไดร้ะบุเอาไว ้

Reflection 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 809.  

Remove 

เป็นค าท่ีใชแ้ทน บริบท “น า ... ออกจากเกม” โดยน าการ์ดเป้าหมายไปยงั Remove Zone 

Sacrifice 

เป็นการสัง่ผูเ้ล่นท าลาย (Destroy) การ์ดของเราในสนาม โดยเราตอ้งควบคุมการ์ดนั้นอยูด่ว้ย  

Seal Card 

การ์ดหลกัของเกม ใชใ้นการโจมตีและป้องกนั 

Shade of 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 826. 

Shrine / วหิาร 

Seal Card หรือ Mystic Card ท่ีหมดสภาพหรือถูกท าลายจะตกลงมาท่ี Shrine 

Shuffle 

การท าให ้Library อยูใ่นสภาพสุ่ม 

Skill 

ความสามารถท่ีจะท างานก็ต่อเม่ือเราสัง่ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Skill แบบ Interfere และแบบไม่เป็น Interfere 
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Steal 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 815. 

Subturn 

ส่วนยอ่ยของ Turn มี 2 ช่วงคือ Subturn โจมตี และ Subturn ป้องกนั เม่ือผูเ้ล่นคนหน่ึงอยูใ่น Subturn หน่ึง ผูเ้ล่นท่ีเหลือ 

จะอยูใ่นอีก Subturn หน่ึง 

Support Seal / Seal ใบรอง 

Seal ท่ีเป็นตวัรองส าหรับท าการ Combination ไม่ถือเป็น Seal ท่ีท าการ Combination 

Sp / ความเร็ว 

ค่าความเร็ว เม่ือมี Effect ใดๆ ท่ีสัง่ใหเ้ทียบค่าพลงัโจมตี, ป้องกนั หากค่าพลงัเหล่านั้นเท่ากนั ใหเ้ทียบท่ีคา่ความเร็ว Seal ท่ีมี

ค่าความเร็วนอ้ยกวา่ ถือวา่ค่าพลงันั้นๆ นอ้ยกวา่ 

Target / เป้าหมาย 

การก าหนดเป้าหมาย หากท าไม่ถูกตอ้ง ให้หาเป้าหมายใหม่ โดยเป้าหมายนั้น ตอ้งสามารถท าตามเง่ือนไขของ Effect ท่ี

เกิดข้ึนได ้เวน้แต่ในกรณีเป้าหมายเป็น Library ในการน าการ์ดเปล่ียน Zone จาก Library 

การก าหนดการ์ดเป้าหมายใน Hand Zone ผูเ้ล่นจะตอ้งประกาศช่ือ และแสดงการ์ดนั้น ให้ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มดูดว้ย และหาก

ท าไม่ถูกตอ้ง หรือเป้าหมายนั้นไม่สามารถท าตาม Effect ท่ีจะเกิดข้ึน จะไม่สามารถหาเป้าหมายใหม่ไดอี้ก 

Timestamp 

การคิด Effect ท่ีท างานซ ้ าซอ้นกนั โดยยดึหลกั Effect ท่ีเกิดทีหลงั จะทบั Effect ท่ีเกิดก่อนหนา้นั้น 

Triple Combination 

การน า Seal 3 ใบมารวมร่างกนั หรือน า Seal ท่ี Double Combination มาอยูร่วมกบั Seal อีก 1 ใบท าให้เกิดท่าโจมตีหรือ 

Skill ใหม่ Triple Combination จะตอ้งมี Main Seal 1 ใบ Support Seal 2 ใบ 

Twinkling 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 816. 

Vanish 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 817. 

When / เมือ่ 

ถา้ระบุหนา้ประโยค จะเป็นค าท่ีบอกวา่เป็น Trigger Ability โดย Trigger Ability จะให้ผลตามเง่ือนไขของ เม่ือระบุท่ีทา้ย

ประโยค หนา้เง่ือนไขการรวมร่าง จะเป็นค าท่ีบอกวา่เป็นเง่ือนไขการรวมร่าง 

While / ขณะที ่

เป็นค าท่ีบอกวา่เป็น Continuous Ability โดย Continuous Ability จะใหผ้ลตามเง่ือนไขของ ขณะท่ี 

Wisdom 

อธิบายอยูใ่นหวัขอ้ 810. 

X 

ค่าตวัแปรทางคณิตศาสตร์ใน Summoner Master เป็นไปไดใ้นรูปแบบของจ านวนเต็มศูนย ์และจ านวนเต็มบวก ตั้งแต่ 0 – 

limit of infinite และประโยคแวดลอ้มท่ีอา้งอิงถึง 
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Zone 

Zone แบ่งออกเป็น 5 Zone คือ 1. Library 2. Hand Zone 3. Arena Zone 4. Shrine 5. Remove Zone 

การน า 

การน าส่ิงท่ีก าหนดจากบริบทใดบริบทหน่ึงไปยงับริบทอ่ืน ซ่ึงอาจอยู่ใน Zone เดียวกันหรือ Zone อ่ืนก็ได ้และมีการ

ก าหนดเป้าหมายท่ีจะน าไป โดยเป้าหมายท่ีก าหนดนั้นจะเป็นบริบทชนิดเดียวกนั หรือคนละชนิดกบับริบทเดิมก็ได ้

การย้าย 

การน าส่ิงท่ีก าหนดจากบริบทใดบริบทหน่ึงไปยงับริบทอ่ืน ซ่ึงตอ้งอยูใ่น Zone เดียวกนั และมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะยา้ย

ไป โดยเป้าหมายท่ีก าหนดตอ้งเป็นบริบทชนิดเดียวกบับริบทเดิม 

การวนซ ้าในช่วงเดยีว 

การท่ีความสามารถของการ์ดส่งผลใหต้วัเองหรือการ์ดใบอ่ืนท างาน เรียงกนัเป็นล าดบัท่ีไม่รู้จบ ท าใหไ้ม่สามารถบอกสภาพ

ของการ์ด, เขา้สู่ช่วงอ่ืน และ/หรือ ด าเนินเกมต่อไปได ้

เข้ามา: 

ซ่ึงเป็นค าท่ีใชแ้ทน บริบท “เม่ือ [S] เขา้มาในสนาม...” 

ค่า - 

เคร่ืองหมาย “ - ” น้ี เม่ือแทนท่ีค่าใดบนการ์ด จะถือว่าการ์ดนั้นไม่มีค่านั้นอยู ่ไม่สามารถเป็นเป้าหมายของ Ability และ 

Skill ท่ีตอ้งใชค้่าท่ีถูกแทนท่ีดว้ย “ - ” ได ้หรือถา้เกิดจากการสุ่มเป้าหมายใหท้ าการสุ่มใหม่ 

ค่าพลงัปกต ิ

ค่าพลงัท่ีระบุไวบ้นการ์ด โดยไม่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงโดย Effect ใดๆ 

งานนอกส่ัง 

การจดัการท่ีผูเ้ล่นตอ้งกระท าเพ่ือให้ Effect สมบูรณ์ แต่ไม่ระบุให้ท าใน Effect อยา่งชดัเจน เช่น การก าหนดเป้าหมายของ 

Skill ท่ีไม่ไดร้ะบุเป้าหมายโดย Effect ของมนัเอง 

งานในส่ัง 

การจดัการท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งกระท าเน่ืองจากมีการก าหนดเป้าหมายท่ีสมบูรณ์อยูแ่ลว้ โดยจะท าการก าหนดเป้าหมายทนัทีแมจ้ะ

ผา่นช่วงท่ีก าหนดเป้าหมายแลว้ก็ตาม 

จนจบ Subturn 

Effect ส่งผลท่ี Seal อยูใ่นสนามครบ 1 Subturn 

ช่ือปกต ิ

ช่ือท่ีระบุไวบ้นการ์ด โดยไม่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมโดย Effect ใดๆ 

โจมตข้ีามไปยงั Df Line 

การท่ี Seal มีหรือไดรั้บ Effect ท่ีส่งผลให้ผูเ้ล่นสามารถก าหนดเป้าหมายการโจมตีไปยงั Seal ฝ่ายตรงขา้มท่ีอยูใ่น Df Line 

ได ้โดยตอ้งมี Seal ใบอ่ืนของฝ่ายตรงขา้มอยูใ่น At Line ดว้ย 

โจมตจีาก Df Line 

การท่ี Seal มีหรือไดรั้บ Effect ท่ีส่งผลใหผู้เ้ล่นสามารถสัง่ Seal นั้นท่ีอยูใ่น Df Line โจมตีไปยงั Seal ฝ่ายตรงขา้มได ้
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โจมตฟีรี 

เป็นค าท่ีใชแ้ทนบริบท “สัง่...โจมตีโดยไม่ตอ้งจ่าย Mp ค่าโจมตี” 

ได้รับ <Skill/Ability> ของการ์ดใบอืน่ 

คือ การท าให้การ์ดใบหน่ึงได้รับ <Skill/Ability> เหมือนกับของการ์ดอีกใบหน่ึงเพ่ิมข้ึนมา โดยการ์ดของเจ้าของ 

<Skill/Ability> นั้น และการ์ดท่ีได้รับ จะตอ้งมีช่ือการ์ดคนละช่ือกัน ถา้ใน <Skill/Ability> ท่ีได้รับ มีช่ือการ์ดเจ้าของ 

<Skill/Ability> เดิมอยู ่จะถูกใหก้ลายเป็นช่ือการ์ดท่ีไดรั้บแทน รวมทั้งในส่วนขยายของ <Skill/Ability> ดว้ย 

ตามจ านวน [เงือ่นไข] ทีไ่ม่ซ ้ากนั 

รูปแบบการนบัจ านวนการ์ด ถา้ [เง่ือนไข] ท่ีระบุไวซ้ ้ ากนั ใหน้บัเป็น 1 แทน 

ทุกใบ 

มีความหมายแตกต่างกนัเป็นสองกรณี 

1. ค าวา่ทุกใบใน Trigger Ability 

มีความหมายต่อเน่ืองกนัในรูปแบบของ “หรือ” หรือ “และ” แลว้แต่บริบทท่ีส่งผลนั้นๆ หากบริบทใดๆ อา้งอิงให้ผูเ้ล่นหรือ

การ์ด ให้เกิดการกระท าใดๆ หรือ Effect ใดๆ ต่อการ์ดทุกใบในสนาม การกระท า หรือ Effect ท่ีเกิดข้ึนไดต้อ้งเกิดข้ึน 

หากแต่มี Effect อ่ืนใดท าให้การ์ดบางใบไม่เป็นไปตามนั้น ให้ถือวา่เป็นท่ียอมรับให้เลือก และ ท างานต่อไปได ้แมว้า่การ

กระท า หรือ Effect นั้นๆ จะท างานกบัการ์ดบางใบ 

2. ค าวา่ทุกใบใน Continuous Ability 

มีความหมายต่อเน่ืองกนัในรูปแบบของ “หรือ” หรือ “และ” แลว้แต่บริบทท่ีส่งผลนั้นๆ หากบริบทใดๆ อา้งอิงให้ผูเ้ล่นหรือ

การ์ด ให้เกิดการกระท าใดๆ หรือ Effect ใดๆ ต่อการ์ดทุกใบในสนาม การกระท า หรือ Effect ท่ีเกิดข้ึนไดต้อ้งเกิดข้ึน 

หากแต่มี Effect อ่ืนใดท าให้การ์ดบางใบ หรือการ์ดทุกใบไม่เป็นไปตามนั้น ให้ถือว่าเป็นท่ียอมรับให้เลือก และท างาน

ต่อไปได ้แมว้า่การกระท า หรือ Effect นั้นๆ จะท างานกบัการ์ดบางใบ หรือการ์ดทุกใบไม่ไดก็้ตาม 

ธาตุปกต ิ

ธาตุท่ีแสดงบนสญัลกัษณ์ธาตุของการ์ดใบนั้น 

นับว่าผ่านไป 1 Turn 

เป็น Effect ท่ีท าให้การ์ดใบนั้นผ่าน End of Subturn Step ของเรา, Check Up Step ของฝ่ายตรงขา้ม, End of Subturn Step 

ของฝ่ายตรงขา้ม และ Check Up Step ของเรา เท่านั้น 

นับว่าผ่านไป X Turn 

ถา้ X ไม่ใช่ 0 การนบัวา่ผา่นไป X Turn จะเป็น Effect ท่ีท าใหก้าร์ดใบนั้นผา่น End of Subturn Step ของเรา, Check Up Step 

ของฝ่ายตรงขา้ม, End of Subturn Step ของฝ่ายตรงขา้ม และ Check Up Step ของเราเพียง 1 รอบเท่านั้น จากนั้นการ์ดจะนบั 

Turn ลดลงอีก X-1 Turn 

ใน Subturn นี ้/ ใน Turn นี ้

ผลท่ีท างานบนการ์ดเป็นระยะเวลา 1 Subturn / 1 Turn ตามล าดบั โดยจะนบัลดลงเม่ือการผา่น Turn เกิดข้ึนตามปกติเท่านั้น 

(เป็นการจดจ าท่ีผูเ้ล่น) 
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เป็นใบรอง <xxx>: 

เป็นค าท่ีใชแ้ทนท่ี บริบท “ตราบเท่าท่ี [S] เป็น Seal ใบรองรวมร่างของ <xxx>” Effect ท่ีระบุไวห้ลงัค าน้ี จะท างาน ถา้เป็น 

Seal ใบรองใหก้บัส่ิงท่ีระบุไว ้

หากไม่ไดร้ะบุ <xxx> ไว ้หมายความวา่ Effect ก็จะท างานเม่ือเป็น Seal ใบรองใหก้บั Seal 

ผู้ควบคุม 

การ์ดท่ีมีค าน้ีอยูใ่น Text จะถูกประกาศแก ้Text เป็นค าวา่ “เรา” แทน 

ผู้ใช้ Skill 

การ์ดท่ีมีค าน้ีอยูใ่น Text จะถูกประกาศแก ้Text เป็นค าวา่ “เรา” แทน 

ผู้ร่าย 

ผูเ้ล่นท่ีเป็นเจา้ของการ์ดใบนั้น แมจ้ะควบคุมหรือไม่ก็ตาม มีนิยามเหมือนค าวา่ “เรา” 

ฝ่ายตรงข้าม 

ผูเ้ล่นอ่ืนทุกคนท่ีไม่ใช่เจา้ของการ์ดใบนั้น 

ยกเลกิ Curse 

เป็น Ability ท่ีส่งผลให ้Seal ยกเลิกผลของ Curse ทุกชนิด 

ยกเลกิ ... Curse 

เป็น Ability ท่ีส่งผลให ้Seal ยกเลิกผลของ Curse ท่ีระบุไว ้

รวมร่างปกต ิ

การท่ี Seal หลกัอยูใ่นท่ารวมร่างโดยรวมร่างกบั Seal ใบรองตามท่ีระบุไวอ้ยู ่จะไม่สามารถใช ้Effect “ไม่ตอ้งตรงตาม

เง่ือนไขการรวมร่าง” ได ้

ร่ายปกต ิ

การท่ีผูเ้ล่นร่ายการ์ดใบนั้นจากมือเอง โดยไม่ไดเ้กิดจากผลของการ์ดใบอ่ืน 

ร่ายฟรี 

เป็นค าท่ีใชแ้ทนท่ี บริบท “ร่ายโดยไม่ตอ้งจ่าย Mp ค่าร่าย”  

ถา้ไม่ไดก้ าหนดใหส่้งผลกบัผูเ้ล่นคนใด หมายความวา่ ใหส่้งผลกบัเจา้ของการ์ดนั้น 

ถา้ไม่ไดก้ าหนดใหร่้ายการ์ดจาก Zone ใด หมายความวา่ ใหร่้ายการ์ดนั้นจากในมือ 

เรา 

หมายถึงผูเ้ล่นท่ีเป็นเจา้ของการ์ดใบนั้น แมจ้ะควบคุมหรือไม่ไดค้วบคุมการ์ดนั้นก็ตาม 

และ 

ตวัเช่ือมบริบทใดๆ ท่ีจะใหผ้ลทั้งหมดท างาน เม่ือเง่ือนไขของทั้งสองฝ่ังถูกตอ้ง 

และ/หรือ 

ตวัเช่ือมบริบทใดๆ ท่ีจะใหผ้ลทั้งหมดท างาน เม่ือเง่ือนไขของทั้งสองฝ่ังถูกตอ้ง หรือฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงถูกตอ้ง 

สลบัค่าพลงั X กบั Y (เมือ่ X และ Y คอืค่าพลงัใดๆ) 

เป็นการสลบัค่าพลงัของ X และ Y โดยผลท่ีท าให้ X เปล่ียนแปลงจะไปเปล่ียนแปลง Y และผลท่ีท าให้ Y เปล่ียนแปลงจะ

ไปเปล่ียนแปลง X แทน 
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สัญลกัษณ์ธาต ุ

หมายถึง สญัลกัษณ์ธาตุท่ีระบุอยูบ่นการ์ดนั้น จะไม่นบัธาตุในต าแหน่งอ่ืนๆ ของการ์ด เช่น Shade of [ธาตุ] หรือในท่ารวม

ร่าง หรือในกรอบ Text 

ถา้ไม่สามารถระบุสัญลกัษณ์ธาตุในการ์ดได ้เน่ืองจากภาพการ์ดบงัสัญลกัษณ์ธาตุไว ้ให้อา้งอิงจากสีของกรอบการ์ดแทน

ดงัน้ี สีขาว-ธาตุแสง, สีเหลือง-ธาตุดิน, สีแดง-ธาตุไฟ, สีฟ้า-ธาตุน ้ า, สีเขียว-ธาตุลม, สีด า-ธาตคุวามมืด, สีเทา-ไร้ธาตุ และ 

สีรุ้ง-Multi Element 

สัญลกัษณ์    

เม่ืออยูใ่นการ์ดใดๆ จะมีความหมายแทนช่ือของการ์ดนั้นหรือใชแ้ทนตวัการ์ดใบนั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทท่ีระบุไวใ้น Text 

สัญลกัษณ์ [พริาบเพลงิ]   

สญัลกัษณ์น้ีจะอยูห่นา้ช่ือการ์ด เพ่ือใชก้ ากบัชุดของการ์ด  

การ์ดท่ีมีสญัลกัษณ์น้ี จะไม่สามารถเป็นเป้าหมายในการ Wisdom หรือเลือกใชค้วามสามารถของการ์ดได ้

สามารถใช้ท่าโจมตไีด้ 2 คร้ังโดยจ่าย Mp ค่าโจมตเีพยีงคร้ังเดยีว 

ท าให้ Seal ท่ีไดรั้บ Effect น้ี จะโจมตีในท่าโจมตีนั้นต่อทนัทีจนกวา่จะครบจ านวนท่ีก าหนด โดยจะตอ้งเลือกตั้งแต่ตอน

ประกาศโจมตีวา่จะใหท้ างานหรือไม่ 

สามารถส่ังโจมตไีด้อกี 1 คร้ังโดยไม่ต้องจ่าย Mp ค่าโจมต ีแม้เป็น Inactive Seal 

ท าให ้Seal ท่ีไดรั้บ Effect น้ี ท าการโจมตีไดอี้กคร้ัง คือ สัง่โจมตีไปแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งโจมตีต่อทนัที หรือ จะไม่โจมตีเลยก็

ได ้ซ่ึงหลงัจากโจมตีคร้ังแรกไปแลว้ จะเป็น Inactive Seal ตามปกติ  

ถา้ไม่ไดร้ะบุวา่ “โดยไม่ตอ้งจ่าย Mp ค่าโจมตี” หมายความวา่การโจมตีคร้ังต่อไปตอ้งจ่าย Mp ค่าโจมตีดว้ย 

หรือ 

ตวัเช่ือมบริบทใดๆ ท่ีจะใหผ้ลทั้งหมดท างาน เม่ือเง่ือนไขฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงถูกตอ้ง 

อยู่ในสภาพ <ท่ารวมร่าง> 

Effect ท่ีส่งผลกบั Seal ใหน้บัวา่อยูใ่นสภาพท่ารวมร่างท่ีระบุไว ้

“...” 

ประโยคหรือวลีใดท่ีส่งผลแลว้ตามบริบทนั้นระบุไว ้ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได ้

(X/Y) 

เม่ือมีค าน้ีขยายอยูห่ลงั Skill หรือ Ability ของการ์ดใดๆ จะมีความหมายแทนท่ีบริบท 

“Skill หรือ Ability น้ีของการ์ดน้ีท างานหรือใชง้านได ้X คร้ังใน 1 Y” 

โดย X คือ จ านวนคร้ัง และ Y คือระยะเวลา (Subturn, Turn, Game) ซ่ึงจะจดจ าจ านวนคร้ังท่ีท างานส าเร็จโดยผูเ้ล่น 

 (Zone X [Up] Work Y) 

1.   เม่ือมีค าน้ีขยายอยูห่ลงั Ability ของการ์ดใดๆ จะมีความหมายแทนท่ีบริบท  

“ถา้มี [S] อยูใ่น Zone ท่ีระบุไวต้ั้งแต่ X ใบข้ึนไป Ability น้ีจะท างานไดเ้พียง Y ใบเท่านั้น”  

โดย X คือ จ านวนเตม็บวก และ Y คือ จ านวนเตม็ศูนยแ์ละเตม็บวก (ถา้ Y เป็น 0 เท่ากบัไม่มีใบไหนท างาน) 
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2. เม่ือการ์ดท่ีมีค าน้ีอยูใ่น Zone ท่ีระบุไว ้ตั้งแต่ X ใบข้ึนไป การ์ดท่ีเขา้มาใน Zone ดงักล่าวจ านวน Y ใบเท่านั้นท่ี Ability 

ยงัท างานอยู ่และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง แมว้า่ Ability ของใบนั้นถูกสูญเสีย, ไม่ท างาน หรือ Seal นั้นอยูใ่นสภาพ Seal ใบ

รองรวมร่าง 

3. เม่ือการ์ด Y ใบท่ี Ability ท างานนั้นออกจาก Zone ท่ีระบุไว ้และยงัมีการ์ดท่ีมี Ability เดียวกนัน้ีอยูใ่น Zone ท่ีระบุไว้

เท่ากบัหรือเกินจ านวน X ใหผู้เ้ล่นเลือกการ์ดท่ีจะให ้Ability น้ีท างานแทนใบท่ีออกไป 

(ทีช่ื่อ [S] X / Y) 

เม่ือมีค าน้ีขยายอยูห่ลงั Skill หรือ Ability ของการ์ดใดๆ จะมีความหมายแทนท่ีบริบท  

“ถา้ Skill หรือ Ability น้ีของการ์ดท่ีช่ือ [S] ท างานส าเร็จไปแลว้ X คร้ังใน Y น้ี Skill หรือ Ability น้ีของการ์ดท่ีช่ือ [S] ทุก

ใบท่ีมีเจา้ของเดียวกบัการ์ดใบท่ีท างานไปแลว้ จะไม่ท างานอีกใน Y น้ี”  

โดย X คือ จ านวนคร้ัง และ Y คือระยะเวลา (Subturn, Turn, Game) ซ่ึงจะจดจ าจ านวนคร้ังท่ีท างานส าเร็จโดยผูเ้ล่น 

เช่น เรามีการ์ดท่ีมี Ability (ท่ีช่ือ [S] 2 / Game) หมายความวา่ “ถา้ Ability น้ีของการ์ดท่ีช่ือ [S] ท างานส าเร็จไปแลว้ 2 คร้ัง

ใน Game น้ี Ability ของการ์ดท่ีช่ือ [S] ทุกใบของเราจะไม่ท างานอีกจนจบ Game” 

(ยกเลกิไม่ได้) 

เป็นค าท่ีใชแ้ทน บริบท “(ผลของการ์ดน้ีไม่สามารถยกเลิกได)้” 

(สูญเสียไม่ได้) 

เป็นค าท่ีใชแ้ทน บริบท “(ผลของการ์ดน้ีไม่สามารถสูญเสียได)้” 


