
ขอ้มูลแพทชวั์นท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

สวัสดีนักผจญภัยทุกทา่น! 

แจง้รายละเอียดการอัพเดทแพทชป์ระจาํวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

  

เราไดด้าํเนินการอัพเดทเน้ือหา และกิจกรรมใหม่ๆ  พร้อมแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ผา่นการอัพเดทในครัง้น้ีทา่น

สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับการอัพเดทดังกลา่วดา้นลา่ง! 

 

เราหวังเป็นอยา่งยิง่วา่นักผจญภัยทุกทา่น จะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยอันแสนต่ืนตาต่ืนใจน้ี 

 

※ ภาพประกอบทัง้หมดถูกถา่ยทาํจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาดเคล่ือนไปจากความจริงได ้

 

อัพเดท  เวลิดบ์อส 

■ เวลิดบ์อสใหม ่'อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด' 

 



 

- อัพเดทเวลิดบ์อสใหม ่'อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด' 
ㆍสามารถกาํจัด 'อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด' เม่ือตัวละครมีเลเวล 35 ข้ึนไป 
ㆍบอส 'อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด' จะปรากฏตัวท่ีแทน่บูชาอากริสแหง่บาเลนอส ทุกวันอังคาร เวลา 20:00 
น. ~ 22:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์) 
ㆍสามารถกาํจัด 'อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด' ไดเ้ชน่เดียวกันกับเวลิดบ์อสอ่ืนๆ 
 
 
อัพเดท การผลิตโลกันตร์ 
■ การผลิตโลกันตร์ 

 
 



- เพิม่ไอเทมวัตถุดิบสาํหรับผลิตอุปกรณ์ระดับโลกันตร์ ซ่ึงสามารถรับไดจ้ากการกาํจัดเวลิดบ์อส 
ㆍวัตถุดิบท่ีสามารถรับได ้เม่ือกาํจัดเวลิดบ์อส มีดังตอ่ไปน้ี 
 

เวลิดบ์อส วัตถุดิบท่ีไดรั้บ 

คจาคาร์ ฟันคจาคาร์, สะเกด็อุปกรณ์คจาคาร์ 

คารานดา้ กรงเลบ็คารานดา้,  
สะเกด็อุปกรณ์ดันเดลเลียน 

นูเวอร์ เกลด็นูเวอร์,  
สะเกด็อุปกรณ์นูเวอร์ 

อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด ดาบพิฆาตแมทั่พอิมพจ์มูกแดง,  
สะเกด็อุปกรณ์อิมพจ์มูกแดง 

 

 



 
- เพิม่วธีิผลิตอุปกรณ์ระดับ 'โลกันตร์' 
ㆍสามารถผลิตอุปกรณ์ระดับโลกันตร์ไดท่ี้เมนู 'ผลิตโลกันตร์' ของโรงอุปกรณ์ภายในคา่ย 
ㆍวัตถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีดังตอ่ไปน้ี 
 

อุปกรณ์โลกันตร์ ไอเทมท่ีใชใ้นการผลิต 

อุปกรณ์คจาคาร์ ฟันคจาคาร์ 1 อัน, สะเกด็อุปกรณ์คจาคาร์ 150 อัน 

อุปกรณ์ดันเดลเลียน กรงเลบ็คารานดา้ 1 อัน, สะเกด็อุปกรณ์ดันเดลเลียน 
150 อัน 

อุปกรณ์นูเวอร์ เกลด็นูเวอร์ 1 อัน, สะเกด็อุปกรณ์นูเวอร์ 150 อัน 

อุปกรณ์อิมพจ์มูกแดงเกร้ียวกราด ดาบพิฆาตแมทั่พอิมพจ์มูกแดง 1 อัน, สะเกด็อุปก
รณ์อิมพจ์มูกแดง 40 อัน 

  



อัพเดท เพิม่ระดับอานุภาพอุปกรณ์ 
■ เพิม่ระดับอานุภาพอุปกรณ์

 
- สามารถรับผลอานุภาพอุปกรณ์ไดจ้นถึงระดับ +40 จากเดิมท่ีมีเพียงระดับ +38 

ㆍสามารถรับบัฟเพิม่พลังโจมตี และเพิม่พลังป้องกัน จากผลอานุภาพอุปกรณ์ เม่ืออุปกรณ์ท่ีติดตัง้มีระดับ

ประสทิธิภาพ +39 และ +40 

  



อัพเดท  หินอัญมณีระดับโลกันตร์ 
■ หินอัญมณีระดับโลกันตร์ 

 
- เพิม่ 'หินอัญมณีระดับโลกันตร์' 

ㆍสามารถรับ 'หินอัญมณีระดับโลกันตร์' ไดโ้ดยการใช ้'สะเกด็หินอัญมณี' หรือรับจากการผสมหินอัญมณี

ระดับเทวตาํนาน 

 

  



อัพเดท  อันดับใหม ่
■ อันดับใหม ่

 
- เพิม่การจัดอันดับกิลด ์และอันดับพลังตระกูล 
"ㆍการจัดอันดับกิลด ์จะถูกจัดอันดับตามคะแนนกิลด ์ท่ีคาํนวณจากพลังตอ่สูต้ระกูลของ  สมาชิกกิลด์
ทัง้หมด และเลเวลของกิลดนั์น้ๆ 
(กิลดท่ี์มีการเชค็ช่ือมากกวา่ 1 ครัง้ข้ึนไป ภายใน 3 สัปดาหเ์ทา่นัน้ จะถูกนํามาจัดอันดับ)" 
ㆍสามารถดูรายละเอียดอันดับดังกลา่วไดท่ี้เมนู 'อันดับ' 
ㆍสามารถทาํการยกยอ่งในการจัดอันดับกิลด ์และอันดับพลังตระกูลได ้
 
  



อัพเดท  หิินอัญมณี / วัตถุโบราณ / อัญมณี 
■ หิินอัญมณี / วัตถุโบราณ / อัญมณี 

 

 
- ปรับเพิม่ความเร็วในการรับ 'หินอัญมณี' และ 'วัตถุโบราณ' ท่ีร้านคา้เพิร์ล 



 

 
- ปรับเพิม่ความเร็วในการผสม 'หินอัญมณี' และ 'อัญมณี' 
  



■ หอฝึกฝน 

 

- เพิม่จาํนวนท่ีสามารถสง่ตัวละครไปฝึกฝน จากสูงสุด 3 คน เป็น สูงสุด 4 คน 

อัพเดท  เพิม่อันดับ และเพิม่ระบบแบง่ซีซ่ันให้แกส่นามรบลาโมเนส 
■ เพิม่อันดับ และเพิม่ระบบแบง่ซีซ่ันให้แกส่นามรบลาโมเนส 
 
ซีซ่ันของสนามรบลาโมเนสจะถูกเพิม่เขา้ไปเดือนละ 1 ซีซ่ัน โดยเร่ิมตัง้แตก่ารปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 พร้อมเพิม่อันดับการแขง่ขัน 

ㆍ1 ซีซ่ันจะมีระยะเวลา 1 เดือน ซ่ึงจะทาํการรีเซต็อันดับทุกๆ วันท่ี 1 ของเดือน และจะไดรั้บรางวัลของซีซ่ั

นกอ่นหน้า 

ㆍระบบจะทาํการคาํนวนอันดับของซีซ่ันท่ี 1 จากคะแนนท่ีไดรั้บระหวา่งวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 

00:00 น. ~ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น. 

- คะแนนสนามรบลาโมนสท่ีทา่นมีอยูใ่นปัจจุบันจะถูกรีเซต็ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น. 

ㆍคะแนนท่ีถูกสะสมจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:59 น. จะถูกนําไปพิจารณาเพ่ือมอบรางวัล 

พร้อมกับการอัพเดทอันดับ และซีซ่ัน 

※ กาํหนดการเพิม่ซีซ่ันน้ีอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงทีมงานจะแจง้ให้ทราบลว่งหน้าผา่นทางแพทชโ์น๊ต  



การปรับปรุง 

[ประลอง / สนามรบลาโมเนส] 

- ปรับเปล่ียนการแสดงผลของช่ือทีมตา่งๆ ของหน้าตา่งปาร์ต้ี ในโหมดสังเกตุการณ์ของสนามรบลาโมเนส 

ดังตอ่ไปน้ี 

ㆍช่ือทีมท่ีสังกัด : สสีม้ 

ㆍช่ือทีมท่ีไมไ่ดสั้งกัด : สขีาว 

- แกไ้ขให้แสดงขอ้ความแจง้เตือน เม่ือสามารถรับรางวัลจากสังเวียน หรือศกึชิงบัลลังกไ์ด ้

- ปรับเปล่ียนตาํแหน่งของปุ่มขอ้ความสนทนาในสังเวียน หรือศกึชิงบัลลังก ์ให้อยูบ่ริเวณดา้นลา่งของหน้าจอ 

 

[ร้านคา้ชาคาทู] 

- ลบสัญลักษณ์แสดงอัตราท่ีเพิม่ข้ึนในร้านคา้ชาคาทู 

ㆍโดยอัตราการไดรั้บไอเทมระดับเทวตาํนานจะยังเพิม่ข้ึนเชน่เดิม 

 

[การคา้สากล] 

- เพิม่การเน้นขอ้ความแสดงสนิคา้ท่ีสามารถขายให้แกนั่กขาย ในจุดหมายท่ี 1 และ 2 ท่ีถูกตัง้คา่ไว ้เวลาซ้ือ

สนิคา้การคา้ท่ัวไปจากนักขาย 

 

[เควส] 

- ปรับเปล่ียนช่ือเควส และคาํอธิบายเควสบางสว่น ท่ีมีเง่ือนไขเป็นการสาํเร็จเควสตระกูลทัง้หมด เพ่ือให้

สามารถเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ข้ึน 

 

[UI] 

- ปรับเปล่ียนการแสดงรายการบัฟท่ีอยูบ่ริเวณดา้นลา่งหน้าจอ ให้เรียงเป็นแถวเดียว 

ㆍสามารถดููรายละเอียดบัฟเพิม่เติม เม่ือแตะท่ีรายการบัฟดังกลา่ว 

- ปรับเปล่ียนให้ไอคอนรางวัลเช่ือมตอ่เขา้เกมตอ่เน้ืองไมป่รากฏ หากกดรับรางวัลทัง้หมดแลว้ 

แกไ้ขบัก้และการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ 



[เควส] 

- แกไ้ขปัญหาท่ีคาํอธิบายไอเทมรางวัลไมป่รากฏ เวลาแตะท่ีไอเทมรางวัลในหน้าตา่งเควสพัฒนาฝีมือ 

 

[UI] 

- แกไ้ขปัญหาท่ี UI บางสว่นปรากฏคา้งอยูใ่นระบบ เม่ือสาํเร็จเควสในคา่ย 

 

[AOS / iOS] 

- พัฒนาให้ผูเ้ลน่ในประเทศเบลเย่ียม สามารถดาวน์โหลดเกม Black Desert Mobile ผา่นทาง Play 

Store และ App Store 

 

 

กิจกรรม 

■ กิจกรรมใหม ่

- กิจกรรม เชค็ช่ือรายสัปดาห ์(แจกใบประกันกิจกรรม) 

- กิจกรรม ร้านคา้สนับสนุนของเอลีน 

- กิจกรรม กาชาแขง็แกร่ง 

 

■ กิจกรรมท่ีสิน้สุด 

- กิจกรรม เชค็ช่ือพิเศษ เตรียมพบ 'สไตรเกอร์' 

- กิจกรรม ดินแดนผูก้ลา้ 

ㆍไอเทม 'เหรียญตราผูก้ลา้' ท่ีมีอยู ่จะถูกลบออกจากระบบ 

ㆍยกเลิกการแจก 'เหรียญตราผูก้ลา้' เป็นรางวัลเช่ือมตอ่เขา้เกมตอ่เน่ือง 

 

 

ร้านคา้เพิร์ล 

■ สนิคา้ท่ีสิน้สุดการขาย 



 - แพค็เกจเคร่ืองประดับเทวตาํนาน  

  

■ สนิคา้ท่ีมีกาํหนดสิน้สุดการขาย ในสัปดาหห์น้า  

- กลอ่งพัฒนาวัตถุโบราณ 

 

 


