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บันทึกการเล่นเกม (Annotating Games) 
 

ที#ขอบกระดานจะมีตวัอักษรและตวัเลขเพื#อใช้ระบุพิกัดของช่องบนกระดาน ซึ#งพิกัดและการบนัทึกการเดินจะ
คล้ายกับหมากรุก: ขึ Fนต้นด้วยตวัอกัษรและตามด้วยตวัเลข และที#กลางกระดานจะมีสัญลกัษณ์เข็มทิศเพื#อช่วยบอก
จุดสําคญั : N (เหนือ), S (ใต้), E (ตะวนัออก), W (ตะวนัตก) เมื#อนําพิกัดและเข็มทิศมาใช้ร่วมกัน จะสามารถบนัทึกการเดิน
ได้ตลอดทั Fงเกม ตัวอย่างด้านล่างอธิบายวิธีการบนัทึกการเดินทีละขั Fนตอน 

 
1 – ลําดบัการเดิน (หรือหมายถึง ตาเดินที#) 
2 – พิกัดเริ#มต้นของหมากที#เดิน (หากเป็นการหมนุจะเว้นว่างไว้) 
3 – พิกัดสดุท้ายของหมากที#เดิน 
4 – ทิศทางของหมากในตําแหน่งสดุท้าย 
5 – ในวงเล็บ: พิกัดของหมากฝั#งตรงข้ามที#ถูกทําลาย และ/หรือ สัญลกัษณ์ใดสญัลกัษณ์หนึ#ง: 
      + (check รุก), # (checkmate รุกฆาต), - (escape หลบ), = (escapemate หลบรอด) 
 
Check (รุก): ในตาถัดไป มีโอกาสที#จะทําลายรถถังบญัชาการของฝั#งตรงข้าม 
Checkmate (รุกฆาต): ในตาถัดไป จะสามารถทําลายรถถังบัญชาการของฝั#งตรงข้ามได้แน่นอน – ถือว่าจบเกม 
Escape (หลบ): ในตาถัดไป รถถังบัญชาการของฝั#งเรา มีโอกาสที#จะเดินออกจากกระดานและเป็นผู้ชนะ 
Escapemate (หลบรอด): ในตาถัดไป รถถังบญัชาการของฝั#งเรา สามารถที#จะเดินออกจากกระดานได้แน่นอน – ถือว่าจบ
เกม 

 
 รูปด้านบนแสดงการเดินในลําดบัที# 36, ย้อนไปในการเดินลําดบัที# 35 ฝ่ายดําเดิน LT ไปที# K6 โดยในตาถัดไปจะ
เดินต่อไปที# I3 แล้วจะสามารถทําลาย CLT ของฝ่ายขาวได้ (ถือเป็นการรุก) ซึ#งฝ่ายขาวมีทางเลือกหลายทาง: คือเดิน CLT 
ไปช่องที#ปลอดภยั หรือทําลาย LT ของฝ่ายดําทิ Fง, การเดินลําดบัที# 36 – ฝ่ายขาวตดัสินใจทางเลือกที#สองเพื#อทําลาย LT 
ของฝ่ายดําที# K6  
 
 ในลําดบัการเดินที# 36 ของฝ่ายดํา ฝ่ายดําหมนุ MT ที#ช่อง M3 ไปทิศใต้ แล้วทําลาย MT ของฝ่ายขาวที# O1 ทิ Fงและ
สามารถรุก CLT ของฝ่ายขาวได้อีกครั Fง (เพราะในตาถัดไป MT ฝ่ายดําจะเดินต่อไปที# M1/SW - หนัไปทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
ซึ#งจะสามารถทําลาย CLT ฝ่ายขาวได้) โดยลําดบัการเดินที# 37 แสดงอยู่ในหน้าถัดไป 
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 เพื#อให้อยู่ในตําแหน่งที#ไม่ถูกคุกคาม ฝ่ายขาวเดิน CLT ไปที# N3 แต่กลบัเป็นการเดินที#ผิดพลาด เพราะฝ่ายดําเดิน 
LT จาก H7 ไป K7 และรุกฝ่ายขาวอีกครั Fง เมื#อสงัเกตสถานการณ์เราได้ข้อสรุปว่าเป็นการรุกฆาต และฝ่ายดําเป็นผู้ชนะ 
เพราะไม่มีช่องไหนให้ CLT ฝ่ายขาวเดินไปโดยไม่ถูกทําลายในตาถัดไป โดย LT ฝ่ายดําที# K7 หรือ MT ฝ่ายดําที# M3 หรือ 
HT ฝ่ายดําที# P4 และฝ่ายขาวไม่มีทางทําลายหมากฝ่ายดําที#กําลงัรุกอยู่ และไม่มีหมากฝ่ายขาวตัวไหนที#จะมาคุ้มกัน CLT 
ฝ่ายขาวได้ 

 
 

 ก่อนเริ#มเกม ผู้เล่นควรจดขนาดของกระดานและแผนผงัของสิ#งกีดขวางไว้ ถ้าผู้เล่นตกลงกันว่าจะเลือกประเภท
ของหมากต่างจากที#กําหนดไว้ ก็จะต้องจดพิกัดของตําแหน่งเริ#มต้นของหมากทุกตวัด้วยเช่นกัน 
 
 จากที#แสดงให้ดู การจดลําดบัการเล่นทั Fงเกมสามารถทําได้ง่าย และผู้เล่นที#มีความสนใจสามารถรวบรวมเก็บไว้
เป็นฐานข้อมลูการเล่นได้ เราขอเชิญชวนให้ผู้เล่นทุกคนส่งบนัทึกเกมที#น่าสนใจ (พร้อมความคิดเห็น) มาที# email: 
tank.chess.game@gmail.com เกมที#น่าสนใจที#สุดจะได้รับรางวัลจาก Forsage Games และ นําไปแสดงไว้บน website 
และหากโอกาสเอื Fออํานวย เกมที#น่าสนใจที#สดุจะถูกจัดพิมพ์เป็น booklet หรือ brochure ด้วย 
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แผนผังสําหรับการจัดวางสิEงกีดขวาง 
 

การจัดวางสิ#งกีดขวางขั Fนพื Fนฐานจะมีพื Fนที#เปิดเพื#อให้รถถังเคลื#อนที#ได้มาก แต่ก็มีสิ#งกีดขวางมากพอที#จะใช้เป็นที#
กําบงั อตัราส่วนระหว่างสิ#งกีดขวางและพื Fนที#ว่างจะมีความสมดุล ซึ#งจะช่วยให้เกมมีความหลากหลาย หากผู้เล่นเลือกที#จะ
โจมตีก็สามารถที#จะบุกได้จากหลายทิศทาง และถ้าเลือกที#จะป้องกันก็สามารถใช้ตําแหน่งสําคัญทางยุทธศาสตร์เพื#อยบัยั Fง
การโจมตี 

 
กล่าวได้ว่าการจดัวางขั Fนพื Fนฐานเหมาะสําหรับผู้เริ#มต้นเล่นและสําหรับการแข่งขนั เพราะความสมดุลระหว่าง

พื Fนที#โล่งและสิ#งกีดขวางเปิดโอกาสให้ใช้แนวทางและยุทธวิธีที#หลากหลาย 
 
กฎการเล่นเกมนี Fง่ายและยืดหยุ่น จึงสามารถเล่นโดยใช้ขนาดกระดานและรูปแบบของสิ#งกีดขวางที#แตกต่างกัน

ได้ การจดัเรียงสิ#งกีดขวางเพิ#มเติมสามารถทําบนกระดานด้านที#ว่างด้วยรูปแบบที#ไม่จํากัด แผนผงัการจัดวางบางรูปแบบ
ได้แสดงให้ดูในหน้าถัดๆ ไป และแต่ละรูปแบบจะแสดงการจัดวางบนกระดานทั Fงสองขนาด (16 x 16 และ 20 x 20) โดย
ตําแหน่งเริ#มต้นของหมากแต่ละประเภทถูกกําหนดไว้ด้วยสัญลกัษณ์ ดงันี F  
  

ผู้เล่นที#มีประสบการณ์สามารถทดสอบความสามารถของตวัเองด้วยการเล่นบนกระดานที#มีการจดัวางที#แตกต่าง
หลากหลายรูปแบบได้  
 
 เพื#อเพิ#มความหลากหลายให้มากขึ Fนในการเล่นเกม ผู้เล่นสามารถเลือกหมากที#ต้องการเล่นในแต่ละกระดานได้ 
และผู้เล่นทั Fงสองฝ่ายไม่จําเป็นจะต้องเลือกหมากประเภทเดียวกัน สิ#งสําคัญคือจํานวนหมากทั Fงสองฝ่ายจะต้องเท่ากันและ
จะต้องกําหนดหมากหนึ#งตวัให้เป็นรถถังบญัชาการด้วย ซึ#งในการจดัวางหมากบนกระดาน หมากที#เลือกมาเล่นจะต้องวาง
ในช่องที#มีสญัลกัษณ์ระบุไว้ เพื#อให้เป็นตําแหน่งเริ#มต้นของหมากนั Fน แต่ประเภทของหมากที#จะวางบนกระดานไม่
จําเป็นต้องตรงกับสญัลกัษณ์บนกระดาน และผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกหมากที#ต่างกันให้เป็นรถถังบญัชาการของ
ตวัเองได้ โดยติดตั Fงเสาอากาศเข้าไปที#หมากเพื#อระบุว่าเป็นรถถังบัญชาการ 
 

ถ้าผู้เล่นต้องการเล่นเกมที#สั Fน ผู้เล่นสามารถตกลงกันเพื#อใช้จํานวนหมากที#น้อยลงได้  
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OLD TOWN 
 
การจัดวางกระดานนี Fมีช่องทางเดินที#แคบและสั Fนอยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยจํานวนที#กําบังที#มีอยู่ช่วยให้รถถัง

บญัชาการสามารถเล็ดลอดไปยงัขอบกระดานฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย โดยเฉพาะเมื#อไม่มีปืนครกไว้คอยป้องกันจากระยะไกล 
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OPEN FIELD 
 
การจัดวางกระดานนี Fมีสิ#งกีดขวางน้อยและมีพื Fนที#โล่งอยู่มาก การเดินหมากจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

เพราะไม่มีที#กําบงัมากพอให้หมากใช้หลบ กล่าวได้ว่าค่าเกราะในการเล่นกระดานนี Fน่าจะมีความสําคญักว่าค่าความเร็ว 
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FORTRESS 
 
การจัดวางกระดานนี Fมีลกัษณะเป็นกําแพงสองกําแพง (เหมือนป้อมปราการ) ที#มีช่องทางเดินอยู่ไม่มากและมี

พื Fนที#โล่งตรงกลางกระดานที#ไม่มีสิ#งกีดขวาง ข้อแนะนําสําหรับการเล่นที#แตกต่าง (variant) คือใช้ รถถังกลาง เป็น รถถัง
บญัชาการ (*) 
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DIAGONAL 
 
การจัดวางกระดานนี F มีตําแหน่งเริ#มต้นของหมากอยู่ในมุมตรงกันข้าม ทางเลือกหนึ#งในการชนะกระดานนี Fคือ

พยายามที#จะให้รถถังบัญชาการหลบหนีไปทางกระดานที#ไม่มีการป้องกัน  
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SPLIT FORMATIONS 
 
การจัดวางกระดานนี F ตวัหมากของแต่ละฝ่ายจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มโดยมีทางเดินที#เชื#อมกลุ่มทั Fงสองเข้าด้วยกัน 

ดงันั Fนกระดานนี Fเหมือนกับว่ามีการรบเกิดขึ Fนพร้อมๆ กันอยู่บนสองสนามรบ  
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WALL 
 
แม้ว่าจะมีจํานวนหมากเริ#มต้นไม่มากบนกระดานนี F แต่การเคลื#อนรถถังบัญชาการเพื#อหลบหนีจะเป็นไปได้ยาก 

เพราะหลงักําแพงไม่มีที#กําบงั และตําแหน่งเริ#มต้นของหมากบนกระดานจะถูกโจมตีได้ง่าย ดงันั Fนจึงควรเดินหมากให้เร็ว
เพื#อสร้างพื Fนที#ป้องกันจากตําแหน่งที#ปลอดภยั 
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CASTLE 
 
การใช้ขอบกระดานจะสามารถลดขนาดของกระดานให้ได้ตามขนาดที#ต้องการ (เช่น 12x16, 20x16 เป็นต้น) 

ตวัอย่างที#ให้มา คือ 12x12 และ 16x20 ช่อง โดยทั Fงสองแบบการต่อสู้เกิดขึ Fนรอบซากปรักหกัพังของปราสาทที#ตั Fงอยู่ตรง
กลางกระดาน  
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แผนผังว่างสําหรับวาดการจัดวางกระดาน 
 

ผู้เล่นสามารถใช้แผนผงัว่างสําหรับการวาดการจดัวางสิ#งกีดขวางที#คิดขึ Fนเอง โดยจะต้องระบุประเภทหมากที#ใช้
ในการเล่นและตําแหน่งเริ#มต้นของหมากแต่ละตวัด้วย กฎพื Fนฐานที#ใช้ในการสร้างกระดานใหม่มีดงันี F : 

 
1: ตําแหน่งเริ#มต้นของหมากฝ่ายขาวจะต้องอยู่ทางทิศใต้ของกระดาน ในขณะที#ฝ่ายดําจะอยู่ทางทิศเหนือ 
2: สิ#งกีดขวางและตําแหน่งเริ#มต้นจะต้องสมมาตรกัน (เพื#อสร้างสภาวะให้สมดุลกันแก่ทั Fงสองฝ่าย) 
3: สิ#งกีดขวางและตําแหน่งเริ#มต้นจะต้องจดัวางให้ไม่สามารถทําลายหมากของฝ่ายตรงข้ามได้ตั Fงแต่ตาแรก 

 
ในแผนผัง ‘Caste’ แสดงการใช้ขอบกระดานเพื#อลดขนาดกระดาน ซึ#งผู้เล่นสามารถนํามาใช้ประโยชน์อื#นๆ ได้อีก 

ตวัอย่างการนํามาใช้ในรูปแบบอื#นๆ สามารถดูได้ตามรูปด้านล่าง 
 

 
 
 
 
NOTE:  
ถ้าสิ#งกีดขวางถูกจดัวางให้เป็นเหมือนในรูปทางด้านขวา 
จะถือว่าตัวหมากสามารถเคลื#อนที#ผ่านได้ตามรูป 
 

 
 
ผู้เล่นสามารถส่งแผนผังและการจดัวางที#ออกแบบไว้ มาที# email: tank.chess.game@gmail.com  
 
แผนผงัและการจัดวางที#น่าสนใจทั Fงหมดจะถูกนําไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ และผู้ที#ส่งจะได้ระบุชื#อว่าเป็นผู้ออกแบบ 

โดยแผนผงัและการจดัวางที#ดีที#สดุจะได้รับรางวัลจาก Forsage Games และจะได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ#งของเกมนี Fใน 
Next Edition 

 
ในช่วงระหว่างและหลังการระดมทุนบน Kickstarter (วนัที# 10 ธันวาคม 2017 - วนัที# 4 มกราคม 2018) เราได้รับ

แผนผงัสิ#งกีดขวางที#น่าสนใจบางส่วนจาก backers ซึ#งได้นํามาแสดงไว้ในเอกสารนี F 
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COLOSSEUM 
 
ลกัษณะเด่นของการจดัวางนี Fคือพื Fนที#ใจกลางกระดานที#ผู้เล่นจะต้องควบคุมให้ได้ตลอดเวลา กระดานขนาด 

16x16 ได้รับการออกแบบจาก Kickstarter backer คือ Lorenzo Meucci ส่วนกระดาน 20x20 ได้รับการออกแบบโดยใช้
หลกัการเดียวกัน  
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CORRIDORS 
 
การจัดวางนี Fมีลักษณะเฉพาะตวัคือมีช่องทางเดินหลายทางและมีการปิดทางเพื#อใช้เป็นกลยุทธในการป้องกันที#มี

ประสิทธิภาพ ถ้าผู้เล่นมีรถปราบดินหนกั (Heavy Bulldozer) ผู้เล่นสามารถนํามนัมาใช้แทนรถถังหนกั (*) ได้ผู้ออกแบบ
กระดาน 20x20 คือ Chris Herp 
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GAME MODS 
 
เล่นโดยใช้หมากประเภทเดียว (Single Type Pieces): นอกจากการเล่นโดยใช้แผนผังสิ#งกีดขวางที#หลากหลายแล้ว ยงั
มีการเล่นแบบอื#นๆ อีกหลายรูปแบบ ตวัอย่างเช่น การเล่นโดยกําหนดให้หมากทุกตวัเป็นรถถังประเภทเดียวกัน (รถถังใน
เกม ปกติจะมีประเภทและคุณสมบติัที#แตกต่างกันเช่น เบา กลาง หนกั เป็นต้น) และกําหนดให้หนึ#งในนั Fนเป็นรถถัง
บญัชาการ เกมที#มีความสร้างสรรค์และท้าทายที#สุดคือ การเล่นโดยรถถังทุกคนัเป็นรถถังเบา (โดยไม่สนใจว่าตัวหมากที#ใช้
เล่นจริงจะเป็นประเภทใด) ซึ#งกลยุทธการป้องกันจะเป็นสิ#งที#มีประสิทธิภาพมาก เพราะหมากทุกตวัจะไม่โดนทําลายด้วย
การถูกยิงจากด้านหน้า แต่ถ้าเล่นโดยให้หมากทุกตวัเป็นยานเกราะพิฆาตรถถัง (TD) หรือ ปืนครกหนกั (HM) ค่าเกราะจะ
ไม่มีความหมายเลย เพราะหมากทุกตวัจะโดนทําลายได้จากการถูกยิงทุกทิศทาง เราแนะนําให้ผู้เล่นเล่นเป็นครั Fงคราว 
เพราะต้องใช้วิธีคิดที#แตกต่างจากเกมปกติ โดยที# MOD นี Fสามารถนําไปเล่นได้กับแผนผงัสิ#งกีดขวางใดๆ ก็ได้ 
 
ทําลายศัตรูให้หมด (Last Tank Standing): ไม่ว่าจะเล่นด้วยกระดานที#มีการจดัวางสิ#งกีดขวางแบบใดเกมสามารถเล่น
ได้โดยมีเป้าหมายที#จะทําลายรถถังฝ่ายตรงข้ามทุกคนั โดย MOD นี F จะไม่มีหมากที#ทําหน้าที#เป็นรถถังบญัชาการ เพราะจะ
ไม่มีกฎหลบหนีเพื#อชนะ และเกมสามารถจบลงด้วยการเสมอกันได้ซึ#งเป็นเรื#องปกติ ตวัอย่างเช่น ผู้เล่นฝ่ายหนึ#งเหลือรถถัง
เบา 1 คนั และอีกฝ่ายเหลือรถถังหนกั 1 คนั ซึ#งรถถังเบาจะไม่สามารถทําลายรถถังหนกัได้ และ รถถังหนกัแทบจะไม่มี
โอกาสเดินไปตําแหน่งที#สามารถยิงรถถังเบาได้เลย ดงันั Fน MOD นี Fจึงเหมาะเป็นพิเศษสําหรับผู้เล่นที#มีอายุน้อย 
 
สามผู้เล็ดลอด (The Escape Of The Three): เหมือนกับ MOD ก่อนหน้าคือไม่มีรถถังบญัชาการ และสามารถเลือกเล่น
กับกระดานใดก็ได้ เป้าหมายของผู้เล่นแต่ละฝ่ายคือเคลื#อนรถถังฝ่าเข้าไปในกลุ่มของศัตรูและหลบหนีออกจากกระดานให้
ได้ 3 คนั (3 คนัใดก็ได้) ผู้เล่นที#สามารถทําได้สําเร็จก่อนเป็นผู้ชนะ (Note การรีบนํารถถังสองคนัแรกให้หลบหนีออกไปก่อน
อาจไม่ใช่ทางเลือกที#ดีที#สดุ เพราะผู้เล่นจะเหลือรถถังน้อยลงที#จะต่อสู้ในตาเดินที#เหลือ) ถ้าทั Fงสองฝ่ายทําไม่สําเร็จ ฝ่าย
ชนะคือฝ่ายที#สามารถนํารถถังหลบหนีออกไปได้มากกว่า ถ้าทั Fงคู่สามารถนํารถถังหลบหนีออกไปได้เท่ากัน เกมจะจบด้วย
การเสมอ 
 
ยึดธง (Capture the Flag): MOD นี Fสามารถเล่นบนกระดานขนาดใดก็ได้ และเล่นด้วยแผนผังสิ#งกีดขวางแบบใดก็ได้ที#มี
ตารางว่างตรงกลาง 4 ช่อง (ไม่มีสิ#งกีดขวาง) วางธงไว้จุดกึ#งกลางกระดาน เป้าหมายของเกมนี Fคือการไปนําธงกลบัมา หาก
เป็นฝ่ายขาวให้นําธงกลบัมาที#ตารางในแถว (row) ที# 1 หรือถ้าเป็นฝ่ายดําให้นําธงกลบัมาที#ตารางในแถวที# 16 หรือ 20 
(ขึ Fนกับขนาดของกระดาน) 
 
 เมื#อหมากเดินมาถึงช่องในตารางว่างตรงกลาง 4 ช่อง ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บธงหรือไม่ ถ้าเลือกที#จะเก็บ
ก็ให้นําธงติดที#ตวัหมากนั Fน และหมากที#เดินไปเก็บธงไม่สามารถยิงในตานั Fนได้ และหมากที#เก็บธงได้แล้วนั Fนจะมีเป้าหมาย
ที#ต้องเดินกลบัไปให้ถึงแถวของฝ่ายตวัเองตามที#อธิบายไว้ข้างบนเพื#อชนะเกม 
 
 ถ้าหมากที#มีธงอยู่นั Fนถูกทําลาย หมากตวัอื#นของฝ่ายใดก็ตามสามารถที#จะเก็บธงต่อไปได้ ซึ#งหมากที#จะมาเก็บธง
จะต้องเดินมาหยุดในช่องที#ติดกับรถถังคนัที#มีธงที#ถูกทําลาย (เพื#อเก็บธงแล้วจบตาเดิน) ธงสามารถส่งต่อให้หมากตัวอื#นใน
ฝ่ายเดียวกันเมื#อใดก็ได้ภายใต้เงื#อนไขที#ว่า: หมากที#จะส่งธงจะต้องอยู่กับที#และหมากที#จะรับธงจะต้องเดินมาหยุดในช่องที#
ติดกันเพื#อรับธงแล้วจบตาเดิน ในการเล่นแต่ละเกมจะไม่จํากัดจํานวนรถถังที#จะบรรทุกธง 
 
 การเล่นอีกรูปแบบหนึ#งคือ กําหนดให้มีธงหลายๆ ธง โดยมีจํานวนเป็นเลขคี# ฝ่ายชนะคือฝ่ายที#สามารถยึดธงได้
มากกว่าครึ#งหนึ#งของจํานวนธงที#กําหนดไว้ 
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FOUR-PLAYER MODS 
 
 Mod เกมนี Fมีการเล่นที#ยืดหยุ่นมาก คือสามารถเล่นได้ถึง 4 คน และเนื#องจากผู้เล่นจะต้องแบ่งหมากสีเดียวกัน 

ดงันั Fนผู้เล่นสองคนจะต้องติดธงไว้ที#รถถัง (ดงันั Fนทีมจะแบ่งเป็น ฝ่ายขาว, ฝ่ายขาวติดธง, ฝ่ายดํา และ ฝ่ายดําติดธง) ซึ#ง
รถถังบัญชาการจะระบุโดยใช้เสาอากาศ (สําหรับฝ่ายขาว และ ฝ่ายดํา) หรือใช้ธงที#มีลกัษณะที#ต่างกัน (สําหรับอีกสองทีม
ที#เหลือ) ตําแหน่งเริ#มต้นและลําดบัการเดินสามารถดูได้จากรูปในหน้าถัดไป 
  
 ผู้เล่นแต่ละคนเล่นเพื#อเป็นผู้ชนะ และต่อสู้กับผู้เล่นทุกคนที#เหลือและวตัถุประสงค์คือทําลายรถถังให้มาก เกมนี F
จะไม่มีการชนะด้วยการหลบหนี รถถังบญัชาการสามารถถูกทําลายได้เหมือนรถถังคนัอื#นๆ สิ#งเดียวที#แตกต่างคือมนัมี
มลูค่ามากกว่า: ทุกครั Fงที#ผู้เล่นทําลายหมากธรรมดาจะได้ 1 คะแนน และสําหรับการทําลายรถถังบัญชาการจะได้ 2 คะแนน 
(ผู้เล่นหนึ#งคนควรเป็นผู้จดคะแนน) 
 
 เกมมกัจะจบเมื#อ ผู้เล่น 3 ใน 4 เสียรถถังไปจนหมด แต่ก็เป็นไปได้ที#เกมจะจบลง โดยเหลือผู้เล่นหลายคน ถ้า
หมากบางตวัติดกับอยู่บนกระดาน (โดยที#ปืนครกยิงไม่ถึง) หรือกรณีอื#นๆที#หมากจะไม่สามารถทําลายกันได้ 
 
 ผู้เล่นที#มีรถถังที#เหลืออยู่ ให้นบัจํานวนรถถังที#เหลือรวมกับจํานวนคะแนนที#ได้จากการทําลายรถถัง ผู้เล่นอื#นๆ (ที#
ไม่เหลือรถถังแล้ว) ให้นบัเฉพาะคะแนนที#ได้จากการทําลายรถถัง (อย่าลืมว่ารถถังบัญชาการจะมีค่า 2 คะแนนเสมอ ทั Fงคนั
ที#ถูกทําลายและไม่ถูกทําลายด้วย) ผู้ชนะคือผู้เล่นที#มีคะแนนมากที#สดุ 
 
 และเกมสามารถเล่นโดยกําหนดจํานวนตาในการเดิน โดยใช้กติกาข้างต้น (ตวัอย่าง ผู้เล่นสามารถตกลงกันว่าจะ
เล่นคนละ 15 ตา แล้วนบัคะแนน) การนบัคะแนนก็จะใช้วิธีนบัเช่นเดียวกัน  
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CORNER 
 
 ตําแหน่งเริ#มต้นของหมากทุกตัวจะค่อนข้างปลอดภยั อย่างไรก็ตามหมากจะเป็นอนัตรายอย่างรวดเร็ว ถ้าเดิน
อย่างไม่ระมดัระวงั เพราะจะถูกโจมตีโดยคู่ต่อสู้จากหลายทิศทาง 
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FOUR THE GLORY 
 
 ผู้ออกแบบการจัดวางนี Fคือ Marcos Hidalgo ตําแหน่งเริ#มต้นจะจดัวางตามแนวขอบของกระดาน เนื#องจากมี
ทางเดินเปิดตามแนวขอบกระดาน ผู้เล่นทุกคนสามารถขนาบข้างผู้เล่นข้างๆ ได้ทนัที 
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เกีEยวกบัยุทโธปกรณ์ในเกม 
 
 ตั Fงแต่สมยัโบราณก็มีการใช้เครื#องจกัรที#เคลื#อนที#ได้ที#ใช้ป้องกันทหารราบ และยิ#งกว่านั Fนบางอย่างก็ได้เสริมอาวุธ
เข้าไปด้วย (เครื#องดีดหิน) ต้นแบบแรกของรถถังถูกสร้างขึ Fนใน Great Britain ในปี 1915 และถูกตั Fงชื#อว่า Little Willie และ
ต่อมาได้มีสายการผลิตรถถังคนัแรกขึ Fนในปี 1916 คือ Mark I และในปฏิบติัการครั Fงแรกของรถถัง Mark I มนัได้ถูกนําไป
ต่อสู้กับเยอรมนั เมื#อ 15 พฤศจิกายน 1916 - ในสมยัสงครามโลกครั Fงที# 1 เยอรมันผลิตรถถังที#ชื#อว่า A78 ในขณะที#ฝรั#งเศส
ผลิตรถถังสามรุ่น หนึ#งในนั Fนคือ Renault FT-17 ซึ#งถูกผลิตขึ Fนมาเป็นจํานวนมาก คุณสมบัติหนึ#งของรถถัง Renault คือ 
ป้อมปืนที#หมนุได้ด้านบนและติดตั Fงกระบอกปืนใหญ่หรือปืนกลเอาไว้ ซึ#งกลายมาเป็นแนวคิดมาตรฐานในการออกแบบ
รถถังในเวลาต่อมา 
 
 หลงัสงครามโลกครั Fงที# 1 นักทฤษฎีทางการทหารส่วนใหญ่ได้ทํานายถึงการใช้รถถังร่วมกับทหารราบอย่างใกล้ชิด 
แต่ในช่วงสงครามโลกครั Fงที# 2 เมื#อเยอรมนัแสดงกลยุทธที#แหวกแนวโดยใช้รถถังออกปฏิบติัการโดยอิสระ ซึ#งได้แสดงให้เห็น
ว่ารถถังเป็นอาวุธโจมตีที#ทรงพลงั 
 
 ปัจจยัพื Fนฐาน 3 ประการที#กําหนดคุณสมบัติของรถถัง คือ การป้องกัน พลังการยิง และ การเคลื#อนที# ซึ#งงาน
ปรับแต่งปัจจยัทั Fงสามนี F คือหน้าที#หลักของผู้สร้างรถถัง 
 
 ไม่มีกฎเกณฑ์ในการจัดประเภทของรถถังอย่างตายตวั เพราะแต่ละประเทศมีเกณฑ์และมีการกําหนดเฉพาะตวั 
แต่การแบ่งประเภทแบบพื Fนฐานคือ การแบ่งตามนํ Fาหนัก ซึ#งก็คือ รถถังเบา, กลาง และ หนกั แต่การแบ่งตามนํ Fาหนกันี Fก็
ขึ Fนอยู่กับแต่ละประเทศ ตวัอย่างเช่น รถถัง Panther ของเยอรมัน ถูกจดัว่าเป็นรถถังขนาดกลาง แต่ว่ามันหนกักว่ารถถัง
หนกัของฝ่ายสัมพนัธมิตรเสียอีก 
 
 เมื#อตอนสงครามโลกครั Fงที#สองเริ#มต้น เกือบทุกประเทศรถถังที#ประจําการในกองทพัส่วนมากคือรถถังเบา 
เนื#องจากเกราะที#บาง รถถังเบาจึงมีวตัถุประสงค์หลกัในการต่อสู้กับทหารราบ และใช้ลาดตระเวนเพื#อหาตําแหน่งของศตัรู 
– รถถัง BT-7 และ T-50 ของโซเวียต (ซึ#งรูปลักษณ์เป็นยานพาหนะเคลื#อนที#เร็ว เพราะมีป้อมปืนติดอยู่ด้านหน้า) ได้ถูก
นํามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ รถถังเบาในเกมนี F 
 
 รถถังที#สามารถงานได้รอบด้านและมีความสมดุลของทั Fงสามปัจจัยหลกั คือ รถถังกลาง – รถถัง Panzer IV คือ
รถถังเพียงรุ่นเดียวในกองทพัเยอรมนัที#ถูกผลิตตลอดช่วงสงคราม ในขณะที#รถถัง T-34 และ Sherman ได้รับการผลิตมาก
ที#สดุ ในเกมนี Fรถถังกลางไม่ได้เป็นตวัแทนของรถถังรุ่นใดรุ่นหนึ#ง แม้ว่ารถถัง T-34 จะเป็นแรงบนัดาลใจหลกัเพราะมนัเป็น
ตวัอย่างที#ดีที#สุดของรถถังที#สมดุลและใช้งานได้หลากหลายก็ตาม ส่วนอีกด้านหนึ#ง รถถัง M3 Lee ของอเมริกันได้ถูกนํามา
เป็นแรงบนัดาลใจให้กับ รถถังปืนคู่ (Twin-gun Tank*) 
 
 หลงัจากที#ได้เผชิญกับรถถังที#มีเกราะชั Fนดีของฝรั#งเศสและองักฤษ (Britain) ฝ่ายเยอรมนัเริ#มแนวคิดที#จะสร้าง
รถถังหนัก ก่อนที#จะพฒันาได้เสร็จรถถังของเยอรมนัล่าสมยักว่า รถถัง T-34 และ KV-1 ของโซเวียต เพื#อเป็นการโต้คืน ฝ่าย
เยอรมนัได้ยกระดบัรถถังของตนให้เป็นรถถังหนักและได้เร่งผลิตรถถังรุ่น Tiger ขึ Fนมา ต่อมาโซเวียตผลิตรถถังหนกั รุ่น IS-1 
และ IS-2 เพื#อตอบโต้การปรากฏตัวของ รถถังเยอรมนั Panther - ฝ่ายอเมริกันก็ได้พฒันารถถังหนักขึ Fนมาแต่ไม่เคยได้
นํามาใช้ในสงคราม ในเกมนี Fรถถังหนกัได้รับการออกแบบตามรถถังที#มีเกราะและอาวุธชั Fนดี รถถัง Tiger ที#มีความบึกบึน
และแข็งแรง 
 
 เยอรมนัได้ก้าวไปอีกขั Fนในการพฒันารถถังหนกั โดยการเพิ#มเกราะที#หนามากขึ Fนและขนาดที#ใหญ่มากขึ Fนจน
กลายเป็น รถถังหนกัพิเศษ (Super Heavy Tank) แต่ไม่มีต้นแบบใดผลิตได้สําเร็จและแนวคิดดงักล่าวได้จบลงที#ขั Fนตอน
การออกแบบ ในเกมนี Fแรงบนัดาลใจในออกแบบ รถถังหนกัพิเศษ (Super-heavy Tank*) คือ Panzer VII Maus 
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ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ปืนใหญ่อตัตาจร (ปืนใหญ่ที#มีตัวขบัเคลื#อนด้วยตวัเอง) ถูกจดัเป็นรถถังประเภท
หนึ#ง ในช่วงสงครามปืนใหญ่อตัตาจรถูกผลิตขึ Fนมาหลากหลายประเภท และพวกมนัถูกจัดกลุ่มด้วยเกณฑ์ที#แตกต่างกัน ข้อ
แตกต่างระหว่างยานพาหนะเหล่านี Fและรถถังคืออาวุธที#ติดตั Fง ปืนใหญ่อตัตาจรจะช่วยสนบัสนุนรถถัง (หรือทหารราบ) จาก
ระยะไกล ด้วยเหตุนี Fพวกมนัจึงมกัจะติดตั Fงปืนใหญ่กระสนุวิถีโค้ง และส่วนมากจะไม่มีป้อมปืนที#หมนุได้ เนื#องจากพวกมนั
ไม่ได้อยู่ในแนวหน้าของการรบ เกราะที#ติดตั Fงจึงเป็นเกราะแบบบาง ต้นแบบสําหรับปืนใหญ่หนกั (Heavy Howitzer*) คือ
รถถัง M12 GMC ของอเมริกัน ในขณะที#รถถัง Wespe ของเยอรมนัเป็นแรงบนัดาลใจสําหรับปืนใหญ่เบา (Light 
Howitzer*) 
 
 หากพิจารณาจากโครงสร้างสามารถกล่าวได้ว่ายานเกราะพิฆาตรถถังเป็นการผสมผสานกันระหว่างรถถังและ
ปืนใหญ่อตัตาจร แต่แทนป้อมปืนที#หมนุได้แบบรถถังด้วยปืนที#มีขนาดลํากล้องที#ใหญ่ขึ Fน เพื#อวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุน
รถถังและทหารราบจากระยะใกล้จึงมีเกราะอย่างดี นอกจากยานเกราะพิฆาตรถถังแล้วยังมียานพาหนะที#ติดตั Fงปืนใหญ่
เพื#อยิงตรงไปทิศทางด้านหน้าและเสริมเกราะแข็งแกร่งที#ส่วนหน้าที#ถูกเรียกว่ารถถังจู่โจม – ตวัอย่างของยานเกราะพิฆาต
รถถัง เช่น รถถัง Brummbar ของเยอรมนั และ รถถัง SU-152 ของโซเวียต ยานเกราะพิฆาตรถถังในเกมนี Fรวมเอา
ยานพาหนะหลายอย่างเข้าด้วยกันโดยไม่ได้เจาะจงรุ่นใดรุ่นหนึ#ง แต่รถถังจู่โจม (Assault Tank*) ยึดแบบจากรถถัง 
Jagdpanzer 38 Hetzer ของเยอรมนั (แม้ว่า Hetzer จะเป็นยานเกราะพิฆาตรถถังก็ตาม)  
 
 ยานเกราะพิฆาตรถถังที#ผลิตโดยอเมริกัน กลบัใช้แนวคิดที#ต่างจากเยอรมนัและโซเวียต ที#เด่นที#สดุคือ M18 
Hellcat มนัมีเกราะที#บางมากเพื#อเคลื#อนสู่ตําแหน่งที#ต้องการอย่างรวดเร็ว ยิงจู่โจมเข้าใส่รถถังของศัตรูจากระยะไกลแล้ว
หนีจากไปอย่างรวดเร็ว 
 
 รถถังสะเทินนํ Fาสะเทินบก บ่งบอกได้ด้วยชื#อมนัมีนํ Fาหนักที#เบามากและมีเกราะที#บางมากด้วยเช่นกัน หน้าที#
พื Fนฐานของมนัคือเอาชนะสิ#งกีดขวางที#เป็นนํ Fา (แม่นํ Fา หรือสิ#งกีดขวางอื#นๆ เมื#อยกพลขึ Fนบกจากเรือ) แรงบนัดาลใจหลกั
สําหรับรถถังสะเทินนํ Fาสะเทินบก (Amphibian*) คือรถถัง LVT(A) ของอเมริกัน 
 
 นอกจากรถถังหลายชนิดแล้วยงัมียานพาหนะพิเศษเคลื#อนที#ด้วยสายพานอีกมากถูกนําไปใช้ในช่วงสงครามโลก
ครั Fงที#สอง ซึ#งถ้าจะพิจารณาอย่างกว้างๆ แล้วยานพาหนะเหล่านั Fนคือรถถังวิศวกรรมทั Fงหมด พวกมนัเกือบทั Fงหมดถูกสร้าง
บนตวัถังของยานพาหนะที#มีมาอยู่ก่อนแล้ว รถถังวิศวกรรม เช่น รถปราบดิน (รถถังปราบดิน-Bulldozer Tank* และ รถถัง
ปราบดินหนัก-Heavy Bulldozer*), รถกวาดทุ่นระเบิด (Minesweeper Tank*), รถเครน (Recovery Vehicle*), รถถัง
สะพาน (Bridge Tank*) และอื#นๆ 
 
 รถกึ#งสายพาน (Half-track) ถูกนําไปใช้เป็นจํานวนมากในกองทพัเยอรมนัและกองทพัสหรัฐ พวกมนัถูกนําไปใช้
ในหลายๆวตัถุประสงค์ ตั Fงแต่การสนบัสนุนไปจนถึงการรบ (โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนั) การดดัแปลงเพื#อการรบทําโดย
การติดตั Fงปืน, เครื#องยิงลกูระเบิด ไปจนถึงฐานยิงจรวด – ปืนครกเบา (เครื#องยิงลกูระเบิดเบา-Light Mortar*) ใช้แบบจาก
รถกึ#งสายพาน M21 MMC ของอเมริกัน และ รถยิงจรวด (Rocket Launcher*) สร้างตาม รถ Wurfrahmen 40 ของเยอรมนั 
 
 รถหุ้มเกราะล้อยาง แบบ 2, 3 หรือ 4 เพลา ถูกสร้างขึ Fนด้วยจํานวนที#น้อยกว่า ด้วยความเร็วที#สงูมากจึงมกันําไปใช้
ในภารกิจลาดตระเวน แรงบนัดาลใจสําหรับรถหุ้มเกราะล้อยาง (Recon Tank*) คือรถ M8 Greyhound ของอเมริกัน 
 
 รถ Strumtiger เป็นรถที#พิเศษและไม่เหมือนรถรุ่นใด ถูกสร้างโดยเยอรมนั มีเครื#องยิงจรวดขนาด 380mm และมี
เกราะหน้าที#หนามาก ใช้ในการรบระยะใกล้ต่อสู้ กับป้อมปราการและทหารราบ ปืนครกหนักในเกมนี Fได้แรงบนัดาลใจจาก 
Strumtiger แม้ว่าคุณสมบัติจะแตกต่างกันมาก 
 
 ยานพาหนะ (หมาก) ที#มีเครื#องหมาย * กํากับไว้ จะอยู่ในชุด “Fun Set” ซึ#งเป็นชุดเสริม (expansion) ของเกมนี F 


