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เหมียวิปิะทีุ่
ภาคเสริิมแริก 

ของเกมเหมียวิริะเบิัด

กติ็กาการิเล่น่
อปุิกริณ์:์ การิด์ 20 ใบั & 

จานดาวิเทีี่ยมอปัิยศ
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นำำ�ก�ร์ด์ «เหมีียวปะทุ»ุ (1 ใบ) จ�กกองก�ร์ด์ภ�คเสร์มิี 
ร์วมีทุ้�งก�ร์ด์ «เหมีียวร์ะเบิด» (4 ใบ) และ 
ก�ร์ด์ «ปลดร์ะเบิด» (6 ใบ) ออกจ�กกองก�ร์ด์ตัว้เกมีหลก้

นำำ�ก�ร์ด์ «เหมีียวร์ะเบิด» ทุี�ไมีไ่ดใ้ช้อ้อกจ�กเกมี

นำำ�ก�ร์ด์ «ปลดร์ะเบิด» ทุี�เหลือสอดเข้�้ไปในำกองก�ร์ด์

สบ้กองก�ร์ด์และว�งควำ ��ไวทุ้ี�บร์เิวณกล�งโตัะ๊เป็นำ «กองจ ้�ว» 

เลือกผู้้เ้ลน่ำทุี�จะไดเ้ร์ิ�มีเลน่ำคนำแร์กและเร์ิ�มีเลน่ำตั�มีปกตัิ

นำำ�ก�ร์ด์ทุี�เหลือ 19 ใบข้องกองก�ร์ด์ภ�คเสร์มิี 
ไปสบ้ร์วมีเข้�้กบ้กองก�ร์ด์หลก้

แจกก�ร์ด์ 7 ใบควำ ��ใหผู้้้เ้ลน่ำแตัล่ะคนำ

แจกก�ร์ด์ «ปลดร์ะเบิด» 1 ใบใหผู้้้เ้ลน่ำแตัล่ะคนำ  
ทุำ�ใหแ้ตัล่ะคนำมีีก�ร์ด์เร์ิ�มีตัน้ำบนำมืีอร์วมี 8 ใบ  
ก�ร์ด์บนำมืีอถืือไวอ้ย�่ใหค้นำอื�นำเห็นำ

สอดก�ร์ด์ «เหมีียวปะทุ»ุ และก�ร์ด์ «เหมีียวร์ะเบิด»  
เพิิ่�มีเข้�้ไปในำกองก�ร์ด์ใหจ้ำ�นำวนำก�ร์ด์เหมีียวร์ะเบิด และ 
เหมีียวปะทุ ุร์วมีกน้ำเทุ�่กบ้จำ�นำวนำผู้้เ้ลน่ำลบ 1

หมายเหต็ุ

กติ็กาสำาหริบััสองคน

กติ็กาสำาหริบััสองคน

กติ็กาสำาหริบััสามคน

กติ็กาพิิเศษเพ่ิ�อใหเ้กมไวิข้�น 

เซ็ต็็อปัิ

ไมีเ่ป็นำตัอ้งใช้ก้�ร์ด์ทุกุใบจ�กภ�คเสร์มิีเสมีอไป 

ผู้้เ้ลน่ำส�มี�ร์ถืเลือกเฉพิ่�ะก�ร์ด์ทุี�ตัอ้งก�ร์จ�กภ�คเสร์มิี 
เพืิ่�อนำำ�ไปร์วมีกบ้กองก�ร์ด์หลก้ข้องเกมี «เหมีียวร์ะเบิด» 

ใสก่�ร์ด์ «ปลดร์ะเบิด» ทุี�เหลือแค ่2 ใบ (จ�ก 4 ใบ)  
เข้�้ไปในำกองจ ้�ว นำำ�ก�ร์ด์ปลดร์ะเบิดทุี�ไมีไ่ดใ้ช้อ้อกจ�กเกมี

ใสก่�ร์ด์ «ปลดร์ะเบิด» ทุี�เหลือแค ่3 ใบ (จ�ก 4 ใบ)  
เข้�้ไปในำกองจ ้�ว นำำ�ก�ร์ด์ปลดร์ะเบิดใบสุดทุ�้ย 
ทุี�ไมีไ่ดใ้ช้อ้อกจ�กเกมี

กอ่นำทุี�จะใสก่�ร์ด์เหมีียวลงไปในำกอง ใหสุ้ม่ีนำำ�ก�ร์ด์ 
ออกจ�กกองปร์ะมี�ณ 1 ในำ 3 ข้องกอง (กองจ ้�วจะเหลือ 
แคป่ร์ะมี�ณ 2 ในำ 3 ข้องกองก�ร์ด์ปกตั ิแตัผู่้้เ้ลน่ำจะไมีร้่์ ้
ว�่ก�ร์ด์อะไร์ทุี�ห�ยไปบ�้ง) จ�กนำ้�นำจงึสบ้ก�ร์ด์ 
«เหมีียวปะทุ»ุ และ «เหมีียวร์ะเบิด» ตั�มีจำ�นำวนำ 
ทุี�ตัอ้งใช้เ้ข้�้ไปในำกองจ ้�วและเร์ิ�มีเลน่ำ

(เผู้ื�อทุี�ไวส้ำ�หร์บ้ว�งกองทุิ�งดว้ย)

เลน่ำโดยใช้ก้�ร์ด์ «เหมีียวร์ะเบิด» 1 ใบและ «เหมีียวปะทุ»ุ 
จ�กภ�คเสร์มิีนีำ�  ดง้นำ้�นำจงึมีีผู้้เ้ลน่ำ 2 คนำและมีีวธิีีตั�ย 
ถึืง 2 วธิีี... ใคร์ตั�ยกอ่นำก็เป็นำผู้้แ้พิ่ ้
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SKIP

เหมยีวิปิะที่ ุ 1 ใบั แมวิปิา่  4 ใบั

เปิลี่�ยนอนาคต็       4 ใบั

ล่อ็กเปิา้โจมต็ ี     3 ใบั

จานดาวิเทีี่ยมอปัิยศ
ยอ้นศริ  4 ใบั

จั�วิจากใต็ก้อง  4 ใบั

หมายเหต็ุ
ก�ร์ด์ «เหมีียวปะทุ»ุ ทุำ�ใหส้�มี�ร์ถืเลน่ำเกมีนีำ�ไดถึ้ืง 6 คนำ  
หร์อืส�มี�ร์ถืตักลงกน้ำใช้เ้ป็นำก�ร์ด์ «เหมีียวร์ะเบิด» 
ธีร์ร์มีด�ก็ยง้ได ้

เมืี�อจ ้�วเจอก�ร์ด์ใบนีำ�  

ใหน้ำำ�ก�ร์ด์ใบนีำ�สอด «หง�ย»  
เข้�้ไปในำกองจ ้�วตัร์งไหนำก็ได ้
โดยไมีต่ัอ้งใหใ้คร์เห็นำและไมีต่ัอ้งใช้ก้�ร์ด์ปลดร์ะเบิด 
ก�ร์ด์ใบนีำ�จะมีีข้อบเป็นำสดีำ� ดง้นำ้�นำผู้้เ้ลน่ำจะพิ่อเห็นำลว่งหนำ�้ 
ว�่ก�ร์ด์ใบนีำ�อย้ต่ัร์งไหนำ

เมืี�อคณุตัอ้งจ ้�วก�ร์ด์ใบนีำ�ทุี�หง�ยอย้ ่คณุจะร์ะเบิดตัว้ตั�ยและ 

ออกจ�กเกมีทุน้ำทุ ีก�ร์ด์ใบนีำ�ไมีส่�มี�ร์ถืใช้ ้«ปลดร์ะเบิด» หร์อื 
«มี�่ย» แกไ้ด ้

เมืี�อมีีผู้้เ้ลน่ำตั�ยเพิ่ร์�ะ «เหมีียวปะทุ»ุ ใหน้ำำ�ก�ร์ด์ใบนีำ� 
ลงกองทุิ�งเหมืีอนำ «เหมีียวร์ะเบิด» ปกตัิ

ห�กในำกองจ ้�วมีี «เหมีียวปะทุ»ุ หง�ยหนำ�้อย้แ่ลว้ 
เมืี�อผู้้เ้ลน่ำใช้ก้�ร์ด์ «สบ้กอง» ใหส้บ้กองจ ้�วใตัโ้ตัะ๊ 

โดยไมีเ่ห็นำก�ร์ด์ จะไดมี้ีโอก�สทุี�จะสบ้เอ�ก�ร์ด์  
«เหมีียวปะทุ»ุ ขึ้�นำมี�ใบบนำสุดถื�้ดวงกุดจร์งิ ๆ 

สลบ้ทุศิทุ�งก�ร์วนำเข้�้ตั�เลน่ำและจนำตั�เลน่ำโดยไมีต่ัอ้งจ ้�ว

ห�กมีีผู้้เ้ลน่ำแค ่2 คนำ ก�ร์ด์ใบนีำ� 
จะทุำ�หนำ�้ทุี�เหมืีอนำก�ร์ด์ «ข้�้มี» 

ห�กเลน่ำก�ร์ด์ใบนีำ�หลง้จ�กถืก้เลน่ำง�นำ 
ดว้ยก�ร์ด์โจมีตั ีก�ร์ด์ใบนีำ�ยง้จะสง่ผู้ล 
สลบ้ทุศิทุ�งก�ร์เลน่ำ แตัจ่ะช้ว่ยข้�้มีตั�เลน่ำ 
ไปแค ่1 ตั�เทุ�่นำ้�นำ 

ใช้แ้ทุนำก�ร์ด์แมีวใบไหนำก็ได ้ 
(เพืิ่�อเอ�มี�เลน่ำเป็นำค้ห่ร์อืชุ้ดพิิ่เศษ) 

ก�ร์ด์ใบนีำ�ไมีส่�มี�ร์ถืใช้แ้ทุนำก�ร์ด์อื�นำ
ทุี�ไมีใ่ช้แ่มีว (สบ้กอง โจมีตั ีเป็นำตัน้ำ)

แอบดก้�ร์ด์ 3 ใบบนำสุดข้องกองจ ้�วและเร์ยีงลำ�ดบ้ใหมีไ่ด ้
ตั�มีใจช้อบ นำำ�ก�ร์ด์ทุ้�ง 3 ใบนำ้�นำกลบ้ไปว�งควำ ��ไวบ้นำกองจ ้�ว 

และดำ�เนิำนำตั�เลน่ำข้องตัว้เองตัอ่

จบตั�เลน่ำข้องคณุโดยไมีต่ัอ้งจ ้�วก�ร์ด์ จ�กนำ้�นำเลือกผู้้เ้ลน่ำ  
1 คนำเป็นำเป้�โจมีตั ีผู้้เ้ลน่ำนำ้�นำจะตัอ้งเลน่ำ 2 ตั�ตัดิ  
คนำทุี�ตักเป็นำเป้�โจมีตัขี้องก�ร์ด์ใบนีำ�จะตัอ้งเข้�้ตั�เลน่ำ 
ตั�มีปกตั ิ(เลน่ำก�ร์ด์จนำพิ่อใจแลว้จ ้�วก�ร์ด์)  
เมืี�อจบตั�เลน่ำแร์กแลว้จงึเข้�้ตั�เลน่ำใหมีอ่กีตั�ทุน้ำทุ ี
ก�ร์เลน่ำจะดำ�เนิำนำตัอ่ไปจ�กนำ้�นำ (คนำทุี�อย้ซ่้�้ยมืีอเป้�หมี�ย 
โจมีตัไีดเ้ข้�้ตั�เลน่ำตัอ่ไป)

ห�กคณุถืก้โจมีตัดีว้ยก�ร์ด์ «ล็อกเป้�โจมีตั»ี 
และเมืี�อเข้�้ตั�เลน่ำ คณุเลน่ำก�ร์ด์โจมีตั ี(«โจมีตั»ี หร์อื 
«ล็อกเป้�โจมีตั»ี) เอง จะสง่ผู้ลใหผู้้้เ้ลน่ำทุี�ถืก้คณุโจมีตั ี
ตัอ้งเข้�้ตั�เลน่ำ 2 ตั�ตัดิแทุนำคณุ 

เมืี�อมีีใคร์ก็ตั�มีลืมีว�่ตัอนำนีำ� ถึืงตั�เลน่ำตัว้เอง (เฉพิ่�ะคนำแร์ก) 
ผู้้เ้ลน่ำคนำนำ้�นำจะตัอ้งร์บ้หนำ�้ทุี�เป็นำตัว้บอกตั�เลน่ำและตัอ้งสวมี 
จ�นำด�วเทุยีมีอป้ยศไวต้ัลอดไปจนำจบเกมี 

หมุีนำจ�นำด�วเทุยีมีอป้ยศไปร์อบๆ หว้ ใหล้้กศร์ทุี�บอก 
ทุศิทุ�งก�ร์เลน่ำฝ้ั่�งทุี�ถืก้ตัอ้งหน้ำหนำ�้เข้�้มี�ใหผู้้้เ้ลน่ำคนำอื�นำๆ เห็นำ 
และเมืี�อมีีคนำเลน่ำก�ร์ด์ «ยอ้นำศร์» ใหห้มุีนำจ�นำด�วเทุยีมีอป้ยศ
กลบ้มี�อกีฝ้ั่�งเพืิ่�อกำ�กบ้ทุศิทุ�งก�ร์เลน่ำใหถ้ืก้ตัอ้ง

ห�กใสจ่�นำด�วเทุยีมีอป้ยศแลว้ร้์ส้กึดด้อีย�่งบอกไมีถ่ืก้ 
อย�่ลืมีถื�่ยร้์ปมี�แช้ร์ก์น้ำไดทุ้ี� @gameofkittens

จบตั�เลน่ำโดยจ ้�วก�ร์ด์ 
จ�กใบล�่งสุดข้องกองจ ้�ว


