
ชดุเกม ประกอบด้วย 
- กระดานเล็ก - 16 x 16 ชอ่ง 
- กระดานใหญ่ - 20 x 20 ชอ่ง 
- ตวัหมาก (รถถงั) สีขาว 14 ชิ �น และ สีดํา 14 ชื �น 
- ชดุสิ�งกีดขวางเพิ�มเติม และขอบกระดาน 
- แผ่นพบัแสดงแผนผงัสิ�งกีดขวาง และแผนผงัวา่ง (สําหรับผู้ เล่นที�ต้องการออกแบบสิ�งกีดขวางเอง) 
- สมดุจด และ หนงัสือกฎ 
 
ด้านหนึ�งของกระดานแต่ละแผ่นจะมีแผนผงัที�พิมพ์สิ�งกีดขวางไว้ (เป็นการเซ็ตอพัพื �นฐาน) อีกด้านหนึ�งจะเป็นกระดานว่างที�มีแต่ชอ่งตารางหมากรุก 
เพื�อให้ผู้ เล่นวางสิ�งกีดขวางที�ได้ออกแบบไว้เอง 
 
ประเภทของหมากคือ 
 
รถถงับญัชาการ 
Command Light Tank 
(CLT) 
 
รถถงัเบา 
Light Tank 
(LT) 
 
รถถงักลาง 
Medium Tank 
(MT) 
 
รถถงัหนกั 
Heavy Tank 
(HT) 
 
ยานเกราะต่อสู้รถถงั 
Tank Destroyer 
(TD) 
 
เครื�องยงิลกูระเบดิหนกั 
(ปืนครก) 
Heavy Mortar 
(HM) 
 
การเซต็อพัเริ�มต้น 16 x 16 
 
ข้อแนะนําสําหรับการเลน่ครั �งแรก ควรเริ�มเล่นกระดานเล็กที�มีสิ�งกีดขวางตามการเซต็อพัพื �นฐาน ซึ�งผู้ เลน่แตล่ะคนจะเลน่ด้วยหมากดงันี �: 2 HT, 3 MT, 
4 LT และ 1 CLT 
 
ในตอนเริ�มเล่น หมากจะวางในชอ่งตามสญัลกัษณ์ที�กําหนดไว้ โดยหนัหน้าไปยงัฝั�งตรงข้ามของกระดาน 
 
สญัลกัษณ์ตามประเภทของหมากคือ 
 
HT 
 



MT 
 
LT 
 
CLT 
 
ตําแหนง่เริ�มต้นของหมากขาว 
 
ผู้ เลน่ฝ่ายขาวจะเป็นผู้ เริ�มเลน่ก่อน ในการเล่นจะสลบักนัเดินคนละตา โดยในแต่ละตา ผู้ เล่นจะต้องเดินหมากหนึ�งตวัตามที�ผู้ เลน่เลือกไว้ 
(เพื�อเปลี�ยนตําแหนง่ของหมากนั �น) และในตานั �นเฉพาะหมากที�เดินนั �นจึงจะมีสทิธิยงิได้ 
 
 
การเดนิ 
 
 
การเคลื�อนที� 
หมากสามารถเคลื�อนที�ด้วยการเดนิตรงไปข้างหน้าตามทศิทางของรถถงัหรือหมนุอยูก่บัที� 
การเดนิตรงไปข้างหน้าหนึ�งช่องหรือการหมนุ 45 องศา จะนบัเป็นหนึ�งก้าว 
ในหนึ�งตา หมากหนึ�งตวัสามารถเคลื�อนที�ได้ทั �งการเดนิตรงไปข้างหน้าและการหมนุอยูก่บัที� 
รถถงัแต่ละประเภทจะมีความเร็ว (speed) ที�แตกตา่งกนั ซึ�งหมายถึงจํานวนก้าวสงูสดุที�เคลื�อนที�ได้ในหนึ�งตา 
 
ตาราง 1  รถถงัหนกั  รถถงักลาง  รถถงัเบา (และรถถงับญัชาการ) 
ความเร็ว  สงูสดุ 3  สงูสดุ 4  สงูสดุ 5 
 
หมากทกุตวัสามารถเดนิถอยหลงัได้ แต่ถอยได้เพียงช่องเดียว ในหนึ�งตา (ไมส่ามารถถอยร่วมกนักบั การเดินหน้าและการหมนุอยูก่บัที�) 
 
หมากสามารถเดนิไปบนชอ่งที�วา่งเทา่นั �น ไมส่ามารถเดนิไปบนสิ�งกีดขวางหรือบนหมากอื�นๆได้ 
ถ้าหมากหมนุซ้ายและหมนุขวาแล้วกลบัมาอยูที่�ตําแหนง่และทศิทางเดิม จะไมถ่กูนบัก้าว (ไมเ่สียก้าวเดิน) 
 
การยงิ 
ในตอนจบของการเดินหมาก หมากที�เดนิในตานี �จะมีสิทธิยงิรถถงัของฝ่ายตรงข้าม จากชอ่งที�หมากอยู ่ร๔◌ังสามารถยงิได้สามทิศทาง - ยงิตรงไปข้างหน้า 
หรือยงิเฉียงไปทางซ้ายหรือขวา 
 
วิถีกระสนุจะต้องไมมี่อะไรมาขวางระหวา่งรถถงัที�ยงิและรถถงัที�มี�เป็นเป้าหมาย (จะต้องเป็นช่องว่างเท่านั �น) 
และต้องมีชอ่งวา่งอยา่งน้อยหนึ�งชอ่งระหวา่งรถถงัทั �งสองคนั หากไมมี่ชอ่งว่างระหวา่งรถถงัจะไมส่ามารถยงิได้ 
 
รูปทางซ้ายรถถงักลางขาวเคลื�อนมาในตําแหนง่ที�จะยงินถถงัของฝ่ายตรงข้าม 
 
โดยการเดนิถอยหลงั รถถงักลางดําเคลื�อนมาในตําแหนง่ที�ี�สามารถยงิรถถงัขาวได้สามคนั ผู้ เล่นจะต้องเลือกยงิได่แค่คนัเดียว 
 
ในตวัอยา่งทางขวา รถถงัหนกัขาวไมส่ามารถยงิรถถงัเบาดําได้เพราะไมมี่ชอ่งว่างระหวา่งรถถงัทั �งสองคนั 
 
ถ้ารถถงัอยูใ่นตําแหน่งที�ยงิฝ่ายตรงข้ามได้ แต่ไมไ่ด้หมายความว่าหมากตวันั �นจะถกูยงิแล้วถกูทําลายเสมอไป 
เพราะขึ �นอยูก่บัปืนของรถถงัที�โจมตีและเกราะและตําแหน่งของรถถงัที�ถกูยงิด้วย 
 
 
เกราะ 
รถถงัมีเกราะที�ต่างกนัตามชิ �นสว่นของรถถงั เกราะที�หนาที�สดุจะอยูที่�สว่นหน้า เกราะที�หนาปานกลางจะอยูที่�ส่วนข้าง และเกราะที�บางที�สดุคือสว่นหลงั 



 
เกราะส่วนหน้าจะรับการโจมตีก็ต่อเมื�อถกูยงิตรงเข้ามาที�สว่นหน้าของรถถงั (ลกูศรดํา) เกราะสว่นหลงัจะรับการโจมตีก็ต่อเมื�อถกูยงิตรงเข้ามาที�ส่วนหลงัของรถถงั 
(ลกูศรขาว) เกราะสว่นข้างจะรับการโจมตีถ้าถกูยงิเข้ามาในทศิทางอื�นๆ (ลกูศรเทา) 
 
คา่เกราะ (พลงัป้องกนั) 
 
ตาราง 2  รถถงัหนกั  รถถงักลาง  รถถงัเบา (และรถถงับญัชาการ) 
เกราะส่วนหน้า  3   2   1 
เกราะส่วนข้าง  3   2   1 
เกราะส่วนหลงั  3   2   1 
 
ปืน 
หมากแต่ละตวจะมีค่าปืน (พลงัโจมตี) แตกต่างกนั 
ตาราง 3  รถถงัหนกั  รถถงักลาง  รถถงัเบา (และรถถงับญัชาการ) 
ปืน  3   2   1 
 
การทําลายหมากฝ่ายตรงข้าม ค่าปืนของรถถงัฝ่ายยงิจะต้องสงูกวา่คา่เกราะ (ส่วนหน้า,ส่วนกลาง หรือสว่นหลงั) ของรถถงัฝ่ายที�ถกูยงิ 
 
อธิบายได้วา่รถถงัประเภทใดจะสามารถทําลายรถถงัประเภทเดียวกนัได้เมื�อยงิเข้าไปที�ส่วนข้างและส่วนหลงัเทา่นั �น (เพราะคา่ปืนจะเทา่กบัค่าเกราะสว่นหน้า 
จึงไมส่ามารถทําลายโดยการยงิเข้าสว่นหน้าได้) 
 
ในรูปทางซ้ายรถถงับญัชาการดําทําลายรถถงักลางขาวโดยโจมตีที�เกราะสว่นหลงั 
 
ในรูปข้างบนรถถงักลางขาวเคลื�อนเข้ามาในตําแหนง่ที�สามารถยงิรถถงัดําได้ทั �งสองคนั แต่ไมส่ามารถทําลายคนัใดได้เลยเพราะ คา่ปืนของฝ่ายขาว (2) 
ไมม่ากกว่าค่าเกราะของฝ่ายดําทั �งสองคนั (ดตูาราง) 
 
หมากที�ถกูทําลายแล้วจะวางตะแคงหรือวางหงายไว้บนกระดานในตําแน่งเดิม ในการเล่นตาต่อๆไป 
รถถงัที�ถกูทําลายจะเป็นอปุสรรคที�ทําให้รถถงัคนัอื�นๆไมส่ามารถแลน่ผา่นหรือยงิผา่นได้ 
 
การจบเกม 
เป้าหมายของเกมคือการทําลายรถถงับญัชาการของฝั�งตรงข้าม 
หริือการหลบหนีโดยให้รถถงับญัชาการของฝ่ายตวัเองเคลื�อนที�ผา่นสนามรบไปฝั�งตรงข้ามและเคลื�อนที�ออกจากกระดาน 
ผู้ชนะคือผู้ เล่นที�สามารถทําภารกิจใดภารกิจหนึ�งได้สําเร็จก่อน 
 
ในรูปด้านลา่งรถถงัหนกัดําเคลื�อนมาในตําแหนง่ยงิและสามารถทําลายรถถงับญัชาการขาวได้ ซึ�งเป็นการจบเกมและชยัชนะเป็นของผู้ เล่นฝ่ายดํา 
 
ภาพทางขวาเป็นตวัอยา่งซึ�งรถถงับญัชาการขาวออกจากกระดานได้ในก้าวที�สี� ซึ�งเป็นการจบเกมและชยัชนะเป็นของผู้ เลน่ฝ่ายขาว 
 
กฎระบวุา่การเดนิออกจากกระดานไมส่ามารถเดินออกแนวทะแยงที�มมุของกระดานได้ 
 
ด้วยกฎนี �รถถงับญัชาการดํา ตามรูปทางซ้าย ไมส่ามารถออกจากกระดานในตานี �ได้ 
 
รุก / หนี เมื�อผู้ เล่นคนใดเลน่ในตาของตวัเองแล้วได้ผลลพัธ์ที�สามารถทําลายรถถงับญัชาการของฝ่ายตรงข้ามในตาหน้าได้ ผู้เลน่คนนั �นจะต้องกล่าวว่า “รุก” 
และถ้ารถถงับญัชาการสามารถหนีในตาหน้าได้ จะต้องบอกว่า “หนี” 
 
 
การเซต็อพัเริ�มต้น 20 x 20 



 
กฎกติกาสําหรับกระดานนี �จะเหมือนกบักระดานเล็ก นอกจากประเภทของหมากที�อธิบายไปแล้วจะมีหมากอีกสองประเภทที�เพิ�มขึ �นมา คือ ยานเกราะตอ่สู้รถถงั 
และ เครื�องยงิลกูระเบดิหนกั 
 
ยานเกราะต่อสู้รถถงั Tank Destroyer (TD) 
 
ยานเกราะต่อสู้รถถงัมีความเร็ว (สงูสดุ 4) และคา่เกราะ (2,1,0) เทา่กบัรถถงักลาง และมีคา่ปืนคือ 4 ที�สามารถยงิได้เพียงทิศทางตรงเทา่นั �น 
(เพราะไมมี่ป้อมปืนหมนุได้แบบรถถงั) 
  
เครื�องยงิลกูระเบดิหนกั Heavy Mortar (HM) 
 
เครื�องยงิลกูระเบดิหนกัมีคา่เกราะเทา่กบัรถถงัเบา (1,0,0) ในขณะที�ความเร็วมีคา่เท่ากบัรถถงัหนกั (สงูสดุ 3) 
เครื�องยงิลกูระเบดิสามารถยงิได้เพียงทิศทางตรงเทา่นั �น และมีคา่ปืนเทา่กบั 5 
คณุสมบตัหิลกัของเครื�องยงิลกูระเบดิคือมนัสามารถยงิข้ามสิ�งกีดขวางตา่งๆหรือหมากที�ยงัไมถ่กูทําลายหรือหมากที�ถกูทําลายแล้วได้ 
 
ระยะยงิจะจํากดัอยูที่� 3, 4 หรือ 5 ชอ่งจากเครื�องยงิลกูระเบดิ ถ้ามีหมากฝ่ายตรงข้ามอยูห่ลายตวั 
ผู้ เลน่จะต้องเลือกยงิหมากเพียงตวัเดียวและจบัมนัพลิกตะแคง 
 
ในรูปบนเครื�องยงิลกูระเบดิหนกัอยูใ่นตําแหน่งที�สามารถทําลายรถถงักลางขาว (ซึ�งอยูห่่าง 3 ชอ่ง) หรือยานเกราะตอ่สู้รถงั (ห่าง 5 ช่อง) 
ผู้ เลน่เป็นผู้ เลือกเองว่าจะทําลายหมากตวัใดเพียงตวัเดียว 
 
หมายเหต ุ
- การเสมอกนัเป็นไปได้ในทางทฤษฎีเทา่นั �น 
- หมากทกุตวัมีคา่เท่ากนั ในตอนแรกรถถงัหนกัจะมีคา่มากที�สดุ แต่ความเร็วของรถถงัเบาจะมีความสําคญัในตอนจบเกมมากกว่าค่าปืนและค่าเกราะ 
- เครื�องยงิลกูระเบดิเปลี�ยนรูปแบบการเลน่ของเกมอยา่งมาก จะไมมี่พื �นที�ที�ปลอดภยั (หลบอยูห่ลงัสิ�งกีดขวาง) ที�จะรอดพ้นการโจมตีอีกต่อไป 
- เกมนี �สามารถเลน่โดยใช้นาฬิกาหมากรุกได้ เวลาที�แนะนําสําหรับกระดานขนาด “16 x 16” คือ 30 นาที สําหรับผู้ เลน่แตล่ะคน และ 45 
นาที สําหรับกระดานขนาด “20 x 20”  
- ด้วยวธีิการระบพุิกดั ผู้ เล่นจะสามารถบนัทึกการการเดนิหมากและการเลน่ตลอดเกมได้ 
 
แผ่นพบั Brochure 
ผู้ เลน่สามารถเลน่เกมด้วยกระดานที�เซ็ตอพัเริ�มต้นไปได้เรื�อยๆ โดยการเลน่แตล่ะครั �งจะแตกต่างจากครั �งก่อนๆ นอกจากนั �นยงัสามารถใช้สิ�งกีดขวางเพิ�มเติม 
นําไปเซต็อพับนกระดานฝั�งที�วา่งเพื�อเซ็ตอพัให้เริ�มเล่นได้แตกตา่งจากเดิม การเซต็อพัเป็นไปได้มากมายซึ�งจะแสดงบางส่วนไว้ในแผ่นพบัแล้ว 
ในขณะที�ทําการเซต็อพัจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องทําตามกฎที�เขียนไว้ในแผน่พบั 
 
ชดุเสริม Expansion 
สําหรับผู้ เล่นที�ต้องการเพิ�มความสนกุ จะมีชดุเสริม (ไมใ่ช่ส่วนนงึของชดุหลกันี �) ซึ�งจะเพิ�มหมากประเภทใหม่ๆ  (รถถงัหนกัพิเศษ, ยานเกราะไลล่ารถถงั,  
รถสะเทินนํ �าสะเทนิบก, รถเกลี�ยดิน เป็นต้น) เพิ�มประเภทของสิ�งกีดขวางใหม่ๆ  (พื �นผวินํ �า, สิ�งกีดขวางระดบัตํ�า เป็นต้น) และกบัระเบดิ 
รวมทั �งเพิ�มเป้าหมายการเล่นใหม่ๆ  
 
 
 
 


