ทดลองเล่น V7!

Savage Worlds

Get Savage!

ยินดีต้อนรับสู่ Savage Worlds™ ระบบเกมสวมบทบาทที่ใช้ได้กับเนื้อเรื่อง
ทกรูปแบบของ Pinnacle! ในนี้คุณจะพบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อทดลองเล่น
เกมแบบเร่งด่วนเพื่อดูว่ามันจะถูกใจคุณรึเปล่า - ทุกอย่างฟรี!
ถ้าคุณถูกใจ ก็สั่งซื้อหนังสือกฎเกม Savage Worlds ที่ร้านเกมโปรดของคุณ
หรือผ่านร้านในเว็ปของพวกเราที่ www.peginc.com ในนี้คุณจะมีกฎพื้นฐาน
ทั้งหมดแต่ในหนังสือฉบับเต็ม คุณจะมีรายละเอียดการสร้างตัวละคร ยานพาหนะ
การไล่ล่า ภารกิจสุดเร้า การปะทะกันในสังคม เวทย์มนต์ พลังจิต อุปกรณ์ไฮเทค
และพลังเหนือมนุษย์! คุณจะพบแนวทางการสร้างฉากต่างๆเผ่าพันธุ์ต่างๆEdges
และ Hindrances ใหม่ๆ สัตว์ประหลาดและอืน่ ๆอีกมากมาย หนังสือ Test Drive
นีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ใช้กบั ฉากเกมผจญภัยฟรีหน้าเดียวจบ One Sheet™ และตัว
ละครสร้างสำ�เร็จ pre-made characters หลากหลายรูปแบบบนหน้าเว็ปของ
พวกเรา อย่าลืมเช๊คของแจกฟรี ฉากและการผจญภัยสุดแกร่งต่างๆ ทั้งของเราและ
ของบริษัทเกมอื่นๆที่ได้ลิขสิทธิ์ Savage Worlds ไปด้วยนะ!

The Rules

กฎของ Savage Worlds นั้นเรียบง่ายและมีพื้นฐานเดียวกัน เรามาลุยไปด้วย
กันแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันทำ�งานยังไง

Traits

ตัวละครและสิ่งมีชีวิตทุกตัวจะมีคุณสมบัติ traits สองประเภท คุณลักษณะที่ติดมา
แต่กำ�เนิด attributes และความสามารถที่ได้เรียนรู้มา skills ซึ่งคุณสมบัติแต่ละ
ชนิดจะถูกแบ่งระดับไว้ตามลูกเต๋า d4 จนถึง d12 โดย d6 คือโดยเฉลี่ยทั่วไป และ
d12 คือระดับโลก

Trait Tests

เวลาทีค่ ณ
ุ ต้องการให้ตวั ละครของคุณทำ�อะไรซักอย่าง GM จะบอกคุณว่าจะต้อง
ใช้คุณสมบัติ trait อะไรแล้วคุณก็ทอยเต๋าอันนั้น ถ้าหน้าเต๋าออกมาเท่ากับหรือ
มากกว่า 4 บวกลบกับตัวแปรทั้งหลายเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะทำ�สำ�เร็จ
ตัวละครหรือสิ่งมีชีวิตมากมายที่มีคุณสมบัติ trait มากกว่า d12 เช่น d12+3
ซึ่งหมายถึงการทอย d12 แล้วบวกผลลัพธ์ไปอีก 3
Target Numbers (TN): เป้าหมายของการทอยเต๋าของภารกิจทัง้ หลายโดย
ส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ 4 บวกลบกับตัวแปรทั้งหลายเรียบร้อยแล้ว ส่วน Parry กับ
Toughness นั้นเป็น TNs แบบพิเศษซึ่งจะอธิบายในภายหลัง
Untrained: ไม่เคยถูกฝึก หากตัวละครไม่มีสกิลสำ�หรับความพยายามในการก
ระทำ�ใดๆ เขาจะทอย d4 ของ trait นั้นแล้วหักลบออก 2 จากผลลัพธ์ที่ได้ สกิ
ลบางอย่าง หากไม่เคยถูกฝึกมาก่อนก็จะไม่สามารถทำ�ได้เลย เช่น การร่ายเวทย์มนต์
หรือการผ่าตัดสมอง
Aces
การเทสคุณสมบัติ Trait และการทอย damage วัดความเสียหายใน Savage
Worlds are นั้นไร้ขีดจำ�กัด หากคุณทอยได้ผลลัพธ์สูงสุดของหน้าเต๋า (ทอยได้ 6
บน d6, ทอยได้ 8 บน d8 เป็นต้น) คุณก็จัะได้ทอยเต๋านัน้ อีกแล้วเอาผลลัพธ์ทงั้ หมด
มาบวกกัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าเอส “Ace” และคุณก็จะได้ทอยต่อไปเรื่อยๆและ
รวมผลลัพธ์ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณยังทอยติดเอสอีก!
Raises
บางครั้งมันก็สำ�คัญที่จะรู้ว่าคุณทอยสำ�เร็จในระดับไหน การทอยที่ผลลัพธ์ออก
มา 4 แต้มมากกว่าเป้าหมายเราจะเรียกว่าเรส raise ถ้าฮีโร่ของคุณต้องทอยให้ได้
4 เพื่อจะยิงศัตรูแต่ทอยได้ 8 หรือสูงกว่า เขายิงมันติด raise!
ตัวอย่างเช่น: สุภาพสตรีนักดวลปืนในเกม Deadlands ต้องการ 4
เพือ่ จะยิงเจ้าผีดบิ ในระยะประชิดด้วยปืน.44 caliber Colt Navy ของเธอ
เธอมีสกิล Shooting อยู่ที่ d8 เธอจึงทอยเต๋าแปดหน้าแล้วได้ผลลัพธ์เป็น
8 ซึ่งติดเอสเธอจึงทอยอีกครั้งได้ 4 รวมเป็น 12 ซึ่งคือการเรส raise
สองครั้ง เป็นการยิงที่สุดยอดมากครับมาดาม!
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Test Drive
Opposed Rolls
บางครั้งการทอยของเราก็จะถูกต่อต้านจากศัตรู ยกตัวอย่างเช่น ตัวละครสอง
ตัวกำ�ลังปล้ำ�กันเพื่อแย่งวัตถุโบราณเป็นต้น ทั้งสองจะทอยค่า Strength ของตน
โดยผู้ที่ขยับเป็นคนแรกจะทอยก่อนตามด้วยคนที่พยายามต่อต้านเขา ผลลัพธ์การ
ทอยสูงสุดคือผู้ชนะ
ตัวอย่างเช่น: Buck Savage ฮีโร่ของเรื่องกำ�ลังยั่วโมโหเจ้ามัมมี่
อยู่ตัวหนึ่ง Buck ทอยสกิล Taunt ได้ 7 ซึ่งเจ้ามัมมี่ก็กรีดร้อง
ด้วยความโมโหแล้วทอยได้ 3 ก็แปลว่า Buck นั้นยั่วสำ�เร็จแบบสุดๆด้วย
การ raise!
Aztec

Wild Cards & Extras

ฮีโร่ของคุณ (ตัวละครของผู้เล่น) และมอนสเตอร์หรือผู้ร้ายที่โดดเด่นจะถูกเรียก
ว่า “Wild Cards” ซึ่งก็คือตัวละครที่มี“ชื่อ”ทั้งหลายซึ่งมีส่วนสำ�คัญในพล๊อตของ
เกม โดยส่วนมากพวกเขาก็จะมีความสำ�คัญมากกว่าพวกที่ไม่ได้ถูกคั้งชื่อ ซึ่งจะเรียก
ว่า “Extras.”
พวกเขาเหล่านีจ้ ะมีโอกาสทำ�ภารกิจสำ�เร็จ ล้มยากมากกว่าผูอ้ นื่ และมีรายละเอียด
ที่มากกว่าพวกยามรักษาความปลอดภัย ลูกสมุนหรือพวกคนรับใช้ Wild Cards
ทั้งหลายจะมีภาพของ Smilin’ Jack อยู่บนรายละเอียดสถานะตัวละคร แบบนี้
Buck Savage

The Wild Die

เวลาทอยคุณสมบัติ trait ใดๆก็ตาม ตัวละครประเภท Wild Cards จะได้ทอย
d6 อีกหนึ่งลูกเรียกว่า “Wild Die” ซึ่งถ้าผลลัพธ์ของเต๋า Wild Die ออกมา
มากกว่าเต๋าของ trait ก็จะใช้หน้าเต๋าของ Wild Die แทน
ตัวแปรบวกลบทั้งหลายจะใช้กับทั้ง trait และ Wild Die อันไหนก็ตามที่สูงกว่า
ก่อนจะเอาไปหักลบ
One Wild Die Per Action: หนึ่ง Wild Die ต่อหนึ่ง Action เท่านั้น
เวลา Wild Cards ทอยเต๋าหลายๆลูกต่อหนึ่งการกระทำ� เช่น ยิงปืนกล เขาจะได้
ทอย Wild Die แค่ลูกเดียว เช่น มือปืนที่ยิงสามระลอก เขาจะทอย Shooting
สามลูกและหนึ่ง Wild Die ซึ่งหนึ่งลูกนั้นจะสามารถใช้แทนเต๋าของ Shooting ลูก
ไหนก็ได้หนึ่งลูก หากมันหน้าสูงกว่า
Example: ฮีโร่ที่มี Strength ระดับ d8 ทอยเต๋า d8 พร้อม d6
Wild Die แล้วได้ผลคือ 8 กับ 6 ซึ่งติด Ace ทั้งสองลูกเลย! เขาทอยอีก
ครั้งแล้วได้ 4 กับ 3 ซึ่ง d8 นั้นกลายเป็น 8+4=12 และ Wild Die นั้น
กลายเป็น is 6+3=9 ทางฝั่ง d8 นั้นสูงกว่าจึงสรุปผลของการทอยที่ 12

Bennies

Savage Worlds นัน
้ จะมอบให้ผเู้ ล่นและ GM ทัง้ หลายมีอำ�นาจในการควบคุม
ชะตาชีวิตของตนมากขึ้นนิดๆหน่อย ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มเกมพร้อม “bennies” สาม
เม็ด ซึ่งจะเป็นเม็ดหินสำ�หรับบอร์ดเกมหรือโทเค็นใดๆก็ได้ที่บ่งบอกถึงโชคดีและชะตา
ชีวติ (สำ�หรับผูท้ ไี่ ม่ทราบ “bennies” นัน้ เป็นศัพท์สแลงมาจากคำ�ว่า “benefits”
ซึ่งแปลว่าผลประโยชน์)
คุณสามารถจะใช้ benny เพื่อขอทอยคุณสมบัติ trait ใดๆใหม่ได้อีกหนึ่งครั้ง
คุณจะเลือกใช้มนั อีกไปเรือ่ ยๆจนได้หน้าเต๋าทีค่ ณ
ุ ต้องการหรือ bennies คุณหมด
เลยก็ยังได้! เลือกเอาผลหน้าเต๋าที่ดีที่สุดของการทอยทั้งหมด การใช้ benny นั้นมี
แต่ได้กับได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าการทอยครั้งแรกของคุณคือ 5 แล้วคุณใช้ benny
ทอยอีกทีได้ 4 คุณก็เลือกเก็บ 5 ไว้แทนได้
ในการขอทอยใหม่ Bennies จะมีผลแต่กับการทอยคุณสมบัติ Trait เท่านั้น
ไม่นับการทอยแบบอื่น (เว้นแต่ว่าตัวละครนั้นจะมี Edge แบบพิเศษที่อนุญาต)
Bennies ยังสามารถนำ�ไปหยุดอาการ Shaken โดยอัติโนมัติหรือในการซึมซับ
การโจมตี Soak damage อีกด้วย (ดูหมวด Combat ด้านล่าง) Bennies
จะไม่สะสมไปจนถึงเกมหน้า ใช้มันซะก่อนมันจะหายไป!

Game Master Bennies
Game Masters จะได้รัับ bennies สำ�หรับผู้ร้ายของเขาเช่นกัน เวลาเริ่ม
แต่ละเกม GM จะได้รับหนึ่ง Benny ต่อหนึ่งผู้เล่นในกลุ่มเกม
Wild Cards แต่ละตัวของ GM จะได้รับตัวละสอง bennies สำ�หรับพวกมัน
เอง พวกมันจะสามารถใช้เบนนี่เหล่านี้เพื่อรักษาตัวรอดของตนหรือจากกองกลาง
ของ GM ก็ได้แต่มันจะไม่สามารถแบ่งของส่วนตัวพวกนี้กับสมุนของมันได้
เหมือนเหล่าฮีโร bennies จะไม่สะสมระหว่างเกม

Characters

หัวใจของ roleplaying game ทีด่ คี อื ความสามารถในการสร้าง ปรับแต่ง และ
พัฒนาตัวละครของคุณ และนี่คือวิธีของ Savage Worlds
1) Race
เลือกเผ่าใดก็ได้ในเกมของคุณ Savage Settings ของเรามีกฎที่สมบูรณ์และ
เบื้องหลังให้คุณสามารถสร้างเผ่าใหม่ๆใดๆก็ได้ที่จะปรากฎในโลกของคุณ
เผ่ามนุษย์เริม่ เกมเริม่ ต้นพร้อม Edge ฟรีหนึง่ ชนิดตามใจชอบ (ดูหมวด Edges
ด้านล่าง)
2) Traits & Derived Statistics
ฮีโร่ของคุณเริม่ ต้น attributes คุณลักษณะทีต่ ดิ มาแต่กำ�เนิด ด้วย d4 ทุกชนิดและ
คุณจะได้รบั 5 แต้มในการอัพมัน การอัพระดับลูกเต๋า attribute ขึน้ ไปหนึง่ ระดับจะ
ใช้ 1 แต้ม ระดับของลูกเต๋าคือ d4, d6, d8, d10, และ d12
คุณมี 15 แต้มสำ�หรับ skills ความสามารถที่ได้เรียนรู้มา สกิลพื้นฐาน
นั้นจะอยู่ด้านล่าง สกิลบางอย่างของ Savage Worlds จะค่อนข้างเปิดกว้าง
ครอบคลุม คุณไม่จำ�เป็นต้องเรียน Fighting แยกสำ�หรับดาบ มีดสั้น กริช หรือ
ขวาน แค่ Fighting อย่างเดียวก็ครอบคลุมทุกอย่าง จำ�ไว้ว่านี่เป็นเกมที่ Fast!
Furious! Fun! อย่าห่วงไป คุณจะมีมากมายหลายวิธีที่จะปรับแต่งตัวละครของ
คุณด้วย Edges.
เต๋าแต่ละระดับในสกิลจะใช้ 1 แต้มในการอัพจนถึงระดับเดียวกันกับ attribute
ของมัน การจะอัพให้สูงกว่าระดับเต๋าของ attribute นั้นจะใช้ 2 แต้มต่อระดับ ยก
ตัวอย่างเช่น ถ้าฮีโร่ของคุณมีระดัับ Strength อยู่ที่ d6 มันจะใช้ 1 แต้มในการอัพ
ให้มีสกิล Climbing ที่ระดับ d4 และอีกแต้มเพื่ออัพให้เป็น d6 และสองแต้มเพื่อ
อัพให้เป็น d8
Charisma เสน่หจ์ ะเท่ากับโบนัสหรือโทษทีไ่ ด้จาก Edges และ Hindrances
Pace ระยะก้าวคือ 6”
Parry การป้องปัดหลบหลีกจะเท่ากับ 2 บวกครึ่งหนึึ่งของเต๋า Fighting die
(ครึ่งหนึ่งของ Fighting d8 คือ 4 + 2 = Parry คือ 6 แต่ถ้าไม่มี Fighting skill เลย
0 + 2 = Parry คือ 2!)
Toughness ความเหนียว ความทนทานจะเท่ากับ 2 บวกครึ่งหนึ่งของ Vigor
โดยให้บวกโบนัสที่ได้จากเกราะส่วนลำ�ตัว torso เข้ามาด้วย จำ�ไว้ว่า หากถูกโจมตีที่
ตำ�แหน่งอื่นที่ไม่ใช่ลำ�ตัว โบนัสส่วนนี้ก็จะไม่นับ (ครึ่งหนึ่งของ Vigor d6 คือ 3 + 2
+ 2 (บวกเกราะ chain armor) = Toughness คือ 7)
3) Edges & Hindrances
ตั ว ละครของคุ ณ จะได้ รั บ หนึ่ ง แต้ ม เพิ่ ม เติ ม จากทุ ก ๆอุ ป สรรคเล็ ก Minor
Hindrance ที่เขาเลือกอัพ (มากสุดคือสอง) และสองแต้มสำ�หรับอุปสรรคใหญ่
หนึง่ ชนิด Major Hindrance คุณจะสามารถดูรายชือ่ สรุปของเหลีย่ มและอุปสรรค
Edges & Hindrances ได้ทท
ี่ า้ ยเล่มและมากกว่านีใ้ นหนังสือ setting เสริมต่างๆ
สำ�หรับ 2 แต้ม คุณสามารถ:
• เพิ่ม attribute ได้หนึ่งแต้ม หรือ
• เพิ่ม Edge ได้หนึ่งอย่าง
สำ�หรับ 1 แต้ม คุณสามารถ:
• เพิ่ม skill ได้หนึ่งแต้ม หรือ
• เพิ่มเงินตอนเริ่มเกม 100%
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Savage Worlds
Skills
Skill
Boating (การพายเรือ)
Climbing (การปีน)
Driving (การขับ)
Faith* (ศรัทธา)
Fighting (การต่อสู้)
Gambling (การพนัน)
Healing (การรักษา)
Intimidation (การข่มขู่)
Investigation (การสืบสวน)
Knowledge (ความรู้)
Lockpicking (การสะเดาะกลอน)
Notice (การรับรู้)
Persuasion (การชักจูง)
Piloting (การขับเครื่องบิน)
Psionics* (พลังจิต)
Repair (การซ่อมแซม)
Riding (การขี่)
Shooting (การยิง)
Spellcasting* (การร่ายเวทย์)
Stealth (การหลบซ่อน)
Streetwise (การรู้ถนนหนทาง)
Superpower* (พลังเหนือมนุษย์)
Survival (การเอาตัวรอด)
Swimming (การว่าย)
Taunt (การยั่ว)
Throwing (การขว้าง)
Tracking (การสะกดรอย)
Weird Science* (วิทย์ประหลาด)

Linked Attribute
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Strength (ความแข็งแกร่ง)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Spirit (จิตวิญญาณ)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Smarts (ความฉลาด)
Spirit (จิตวิญญาณ)
Smarts (ความฉลาด)
Smarts (ความฉลาด)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Spirit (จิตวิญญาณ)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Smarts (ความฉลาด)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Special (ความสามารถพิเศษ)
Smarts (ความฉลาด)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Agility (ความคล่องแคล่ว)
Smarts (ความฉลาด)
Smarts (ความฉลาด)

Rate of Fire: อัตราความเร็วในการลั่นกระสุน ตัวละครหนึ่งตัวจะสามารถ
โจมตีระยะไกลต่อรอบได้เท่ากับจำ�นวน Rate of Fire ที่อาวุธของเขาได้ระบุไว้ เช่น
ปืนกลส่วนมากจะสามารถยิงได้ทีละ 3 นัด แต่ละนัดที่ยิงจะ −2.
การยิงเหล่านีส้ ามารถแยกเป้าหมายได้ตามใจชอบแต่จะต้องยิงพร้อมกันทีเดียว หมด
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ปืน Uzi ไม่สามารถยิงหนึ่งนัด แล้วเดิน แล้วยิงอีกสองนัดได้
เต๋าแต่ละลูกที่คุณทอยออกไปยามยิง full-auto ปืนกลอัตโนมัติก็คือจำ�นวนของ
ลูกกระสุนซึ่งปริมาณเท่ากับ Rate of Fire ของปืน เช่น ปืน Uzi ยิง 3 เต๋าต่อ
เทิร์น ใช้กระสุนทั้งหมด 9 นัด
ตัวละคร Wild Cards จะทอยเต๋าทั้งหมด บวกหนึ่งเต๋า Wild Die ซึ่งเต๋านี้จะ
สามารถนำ�มาใช้แทนหนึ่งในเต๋าที่หน้าต่ำ�ที่สุดได้ แต่จะไม่สามารถนำ�มาเพิ่มการยิงที่
เหนือไปกว่า Rate of Fire ของอาวุธได้
Semi-Auto: กึ่งอัตโนมัติ อาวุธนี้จะสามารถยิงทีละนัดได้ (ถ้ายิงทีละนัดจะไม่
โดน –2 จากการยิงรัว)
Reach: เอื้อม ตัวละครจะสามารถโจมตีศัตรูที่อยู่ห่างไปเท่านี้นิ้วได้
Snapfire: ถ้าผูใ้ ช้ขยับตัวเดินในรอบเดียวกับทีย่ งิ เจ้าปืนใหญ่เทอะทะนีก้ จ็ ะมีโทษ
−2 “snapfire” ปืนดีดเวลาทอย Shooting

Combat

ที่เราเรียก “Savage” Settings ก็เพราะมัันมีที่มา ไม่ช้าก็เร็ว ฮีโร่ของคุณก็จะ
ถลำ�ลึกครึ่งตัวเข้าไปในปัญหา โชคดีสำ�หรับคุณที่ Savage Worlds นั้นมีระบบ
การต่อสู้ที่เร็ว! รุนแรง! และสนุก!

Initiative

เพื่อช่วยให้ Game Master นั้นสามารถจดจำ�ได้ว่าใครขยับก่อนหรือหลัง รวม
ถึงการเสริมความตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยเข้าไปในเกม พวกเราใช้ไพ่หนึ่งสำ�รับรวมโจ๊ก
เกอร์สองใบ (54 ใบ) เพื่อวัด initiative ว่าใครขยับก่อนหรือหลัง (พวกเราขาย
ไพ่ Savage Worlds Action Deck แบบพิเศษแต่ไพ่สำ�รับไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้น)
แจกไพ่ตามตัวละครต่างๆดังนี้:
*พวกนี้คือสกิลลับ “arcane skill” โปรดดู Arcane
ตัวละคร Wild Card จั่วไพ่หนึ่งใบ พันธมิตรทุกตัวใต้การควบคุมของผู้เล่นคน
Backgrounds สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
นั้นก็จะขยับตามหน้าไพ่นั้นด้วยเช่นกัน
ทหารทุกประเภทของ Game Master เช่นซอมบี้ทุกตัว หมาป่าทุกตัว และตัว
อื่นๆจะร่วมแชร์ไพ่ใบเดียวกัน (ถ้าศัตรูแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหรือมากกว่า เช่นฝูง
หมาป่าประกบทัง้ สองฝัง่ บริเวณของเกม คุณก็ควรจะจัว่ ไพ่ให้พวกมันกลุม่ ละหนึง่ ใบ)
Game Master เริ่มนับไพ่ตั้งแต่ Ace ถึง Deuce (2) แล้วเมื่อถึงตาของตน
4) Gear
แต่
ละกลุ่มก็ทำ�แอคชั่นของตนเอง ถ่้าใครได้ไพ่เหมือนกันก็ให้เรียงลำ�ดับตามดอกของ
ฮีโร่ของคุณเริ่มเกมด้วยเงิน $500 เว้นแต่ว่าหนังสือ setting ของคุณจะระบุเป็น
จำ�นวนอืน่ (ตัวละครสร้างสำ�เร็จ Pregenerated characters ทีอ่ ยูบ่ นเวปของ ไพ่ Spades โพธิ์ดำ� Hearts ข้าวหลามตัด Diamonds เพชร และ Clubs
ดอกจิก เมือ่ แอคชัน่ ของทุกคนได้กระทำ�เรียบร้อยแล้วก็ให้เริม่ ต้นวนรอบใหม่อกี ครัง้
พวกเรานั้นมีอุปกรณ์มาพร้อมแล้ว)
โดยจั่วใหม่อีกรอบจากกองที่เหลือ
5) Background Details
ใ่ส่รายละเอียดเบื้องหลังเพิ่มเติมตามใจชอบ

Gear

ที่หลังหนังสือเล่มนี้จะมีอุปกรณ์ให้คุณเริ่มเล่นเกมจำ�นวนหนึ่ง ในหนังสือกฎฉบับ
เต็มจะมีอปุ กรณ์เป็นจำ�นวนมากรวมถึงยานพาหนะและอาวุธแบบพิเศษ ด้านล่างนีจ้ ะ
อธิบายย่อๆถึงความสามารถพิเศษที่พบบ่อยต่างๆ
Parry: เพิ่มตัวแปรให้ Parry การป้องปัดหลบหลีกของผู้ใช้
AP (Armor Penetration): เวลาคำ�นวน damage ความเสียหายจะ เจาะ
เกราะ ไม่สนใจจำ�นวนแต้มเท่านี้ของระดับเกราะป้องกัน เช่น อาวุธที่มี AP เท่ากับ
2 จะไม่สนใจสองแต้มของ armor เกราะป้องกันของเป้าหมาย
Shotgun: ปืนลูกซอง เพิ่ม +2 ให้กับการทอย Shooting ของผู้ใช้ ความ
เสียหาย Damage คือ 3d6 ในระยะสั้น 2d6 ในระยะกลางและ1d6 ในระยะไกล
Range: สำ�หรับการเล่นวางโมเดลบนโต๊ะจะระบระยเะุ ป็นนิว้ ทุกๆหนึง่ นิว้ จะหมาย
ถึง 2 หลาในชีวิตจริง (1.8 เมตร) เช่น เป้าหมายที่ 25” ก็คืออยู่ 50 หลา (45
เมตร) ห่างออกไป
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Extras, NPCs, and Monsters!
อย่าไปมอบ ranks ให้พวกตัวประกอบ Extras ประหยัดเวลาของ
คุณแล้วให้แค่ Edges, Hindrances, และความสามารถอื่นๆที่คุณ
คิดว่าพวกมันน่าจะมีแทนที่จะสร้างตัวละครเหมือนของผู้เล่น
ประเด็นทั้งหมดของ Savage Worlds นั้นคือการทำ�ให้ Game
Master นั้ น รั น เกมให้ ง่ า ยที่ สุ ด รวมถึ ง การสร้ า ง NPCs และ
monsters ด้วย พวกลูกน้อง ยาม และพวกมนุษย์ธรรมดาทั้่วไปจะมี
เต๋าระดับ d6 สำ�หรับทุกๆอย่างเพือ่ ให้คณ
ุ ได้มพี นื้ ฐานในการทีจ่ ะสร้าง
ตัวละครหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีพลังมากกว่านี้

Test Drive
The Joker Is Wild!
โจ๊กเกอร์นั้นเป็นไพ่พิเศษ ตัวละครที่จั่วได้โจ๊กเกอร์นั้นจะ
สามารถเลือกขยับตอนไหนก็ได้ในหนึ่งรอบ ไม่ว่าจะก่อนหรือ
หลังใคร หรือจะเข้าไปขัดขวางผูเ้ ล่นคนอืน่ ก็ทำ�ได้ทใี่ จปรารถนา
นอกเหนือไปกว่านั้น ฮีโร่จะได้ +2 การทอยคุณสมบัติ
trait ทั้งหมดในรอบนี้ และได้ +2 damage เพิ่มความเสีย
หายอีกด้วย!
สับไพ่ทั้งหมดเข้ากองใหม่ทุกครั้งที่มีคนจั่วได้โจ๊กเกอร์
Hold
ฮีโร่สามารถเลือกที่จะรอดูสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยการเลือกใช้ Hold action
(รอ) เขาสามารถจะเลือกขยับทีหลังในรอบได้ถ้าเขาต้องการ เมื่อถึงคิวที่ต้องการ
เขาจึงขยับตามปรกติ
การรอจะคาอยูจ่ นกระทัง่ ผูเ้ ล่นเลือกทีจ่ ะขยับ ถ้าผูเ้ ล่นเลือกทีจ่ ะรอจนถึงรอบต่อ
ไป ไพ่ของเขาก็จะไม่ถูกรวบเข้ากอง รออยู่อย่างนั้นต่อไป
Interrupting Actions (การขัดจังหวะ): ถ้าผูเ้ ล่นเลือกจะรอเพือ
่ จะขัดจังหวะ
การขยับของผูอ้ นื่ ผูท้ ถี่ กู ขัดจังหวะกับตัวเขาก็จะทอย Agility ความคล่องแคล่วแข่งกัน
ใครที่ทอยได้สูงกว่าก็จะขยับก่อน ถ้าเกิดเสมอกันขึ้นมา การกระทำ�ของทั้งสองก็
จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน

Movement

ตัวละครของผูเ้ ล่นจะมี Pace ระยะก้าวเดินอยูท่ ี่ 6 ซึง่ เขาก็จะสามารถขยับได้จำ�นวน
เท่านั้นนิ้วบนโต๊ะในหนึ่งรอบ
ตัวละครสามารถเลือกที่จะวิ่ง ซึ่งจะทำ�ให้พวกเขาได้ทอยขยับเพิ่มอีก 1d6 นิ้วของ
การเคลือ่ นไหว แต่ทกุ ๆการกระทำ�ของเขาจะติดโทษ −2 (หักลบตามปรกติของการ
ทำ�หลายแอคชั่น) ซึ่งการทอยนี้จะไม่ใช่การทอยคุณสมบัติ trait roll จึงไม่มี Wild
Die และจะไม่สามารถติด Ace ได้

Melee Attacks

ตัวละครหนึง่ ตัวจะสามารถทำ�แอคชัน่ ต่อสูโ้ จมตี Fighting attack ได้หนึง่ ครัง้ ต่อ
รอบ ทอย Fighting skill แล้วเทียบกับ Parry ของศัตรู ถ้าทอยสำ�เร็จ ตัวละคร
ของคุณจะทอยสร้างความเสียหายตามทีอ่ าวุธในมือของคุณระบุไว้ (โปรดดูในหมวด
Damage ความเสียหาย) ถ้าติด raise คุณจะได้ทอยโบนัสความเสียหายเพิ่มอีก
+1d6 สำ�หรับการโจมตีครั้งนั้นอีกด้วย

การถอนตัวออกจากการต่อสู้ระยะประชิด: เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครถอนตัวออก
จากการต่อสู้ชุลมุน ศัตรูทุกตัวที่ติดกันแล้วไม่ได้ติดสถานะสะเทือน Shaken ศัตรู
เหล่านั้นจะได้โจมตีฟรีทันทีหนึ่งครั้ง (ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีการโจมตีเพิ่มพิเศษจาก
อาการคลั่ง Frenzy หรือใช้อาวุธคู่ใดๆ)

Ranged Attacks

สกิลการยิง Shooting นัน้ ครอบคลุมทุกอย่างตัง้ แต่ปนืื พกยันเครือ่ งยิงจรวด คุณ
จะสังเกตได้วา่ อาวุธทีใ่ ช้ยงิ ทัง้ หลายจะมีตวั เลขหลัง “Range” ซึง่ ก็คอื ระยะ Short สัน้ ,
Medium กลาง, และ Long ไกลนั่นเอง การจะยิงให้โดนเป้าหมายระยะสั้น Short
นั้นจะเป็นการทอยสกิล Shooting ธรรมดาที่มีเป้าหมายการทอย TN อยู่ที่ 4
การจะยิงเป้าหมายระยะกลาง Medium นั้นจะลบ 2 จากการทอย และถ้าเป็นระยะ
ไกล Long จะลบ 4
ระยะของอาวุธนัน้ ออกแบบมาสำ�หรับการเล่นเกมบนโต๊ะแล้ววางโมเดลแทนตัวละคร
ต่างๆ สำ�หรับการคำ�นวนระยะ ทุกๆหนึ่งนิ้วบนโต๊ะจะเท่ากับ 2 หลา (1.8 เมตร)
ในชีวิตจริง เช่น เป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป 25” นั้น ในชีวิตจริงก็จะอยู่ห่างออกไป
50 หลา (45 เมตร) จากผู้โจมตีนั่นเอง
Cover: ถ้าผู้ถูกโจมตีอยู่หลังที่กำ�บังแบบอ่อน light cover (บังน้อยกว่าครึ่ง
ตัว) ให้ลบ 1 ออกจากเต๋าของผู้โจมตี และ −2 ถ้าเป็นระดับปานกลาง medium
cover (บังครึง่ ตัวของเป้าหมาย เช่น หลังพุม
่ ไม้) และ –4 ถ้าผูป้ อ้ งกันมีทกี่ ำ�บังแบบ
หนาแน่น substantial cover (หมอบ prone อยู่ข้างต้นไม้ หลังกำ�แพงสูง แอบ
มองอยู่หลังมุมตึกเป็นต้น)
ตัวละครที่หมอบ prone อยู่จะมีกำ�บังระดับปานกลาง medium cover (−2)
แต่ถ้าจะกลับมายืนเหมือนเดิมจะใช้การเคลื่อนไหวเท่ากับ 2” ในระหว่างที่หมอบอยู่
ผู้ป้องกันจะถูกหักลบ 2 การหลบหลีก Parry และการทอยสกิลต่อสู้ Fighting
ในหนังสือกฎฉบับเต็มจะมีตัวแปรบวกลบตามสถานการณ์ระหว่างการต่อสู้ประ
เภทอื่นๆและการโจมตีชนิดพิเศษต่างๆมากมาย

Damage

เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายสำ�เร็จแล้ว ผู้โจมตีก็จะทอยวัดความเสียหาย damage
เวลาทอย damage ให้เอาผลของหน้าเต๋าทั้งหมดมารวมกันเป็นความเสียหาย
ทั้งหมด การทอย damage นั้นสามารถ Ace ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณจะทอยไป
เรือ่ ยๆและทำ�ความเสียหายได้มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆตราบใดทีเ่ ต๋า damage ยังติด Ace
อยู่ ใช่แล้วเพื่อน แม้จะเป็นกอบบลิ้นต่ำ�ต้อยแต่ก็สามารถล้มฮีโร่ในตำ�นานได้ถ้าดวง
ในการทอยเต๋ามันถึงจริงๆ
Ranged Damage: ระดับความเสียหายของอาวุธที่โจมตีระยะไกลนั้นตายตัว
เช่น 2d8 หรือ 2d6+1 ยกตัวอย่าง่น ปืน Colt .45 นัน้ ทำ�ความเสียหาย 2d6+1 ซึง่
แปลว่าคุณทอยเต๋าหกหน้าสองลูกแล้วรวมผลลัพธ์ของมันเข้าด้วยกัน (รวมถึง Aces
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ทั้งหมดด้วย) แล้วค่อย +1 กับผลทั้งหมดที่ได้ เหล่า Wild Cards จะไม่ได้ ทอย
Wild Dice ในการทอยความเสียหาย จะได้เฉพาะการทอยคุณสมบัติ traits เท่านัน
้
Melee Damage: การทอยความเสียหายของการต่อสู้ระยะประชิดจะทอยเต๋า
Strength ของผู้โจมตี แล้วถ้าเขาถืออาวุธ ก็จะทอยเต๋าระดับพลังการทำ�ลาย
damage ของอาวุธนั้นด้วยแล้วรวมผลลัพธ์ทั้งหมดทุกเต๋าเข้าด้วยกัน ฮีโร่ที่มี
Strength d8 และดาบสั้น short sword (d6) จะทำ�ความเสียหาย d8+d6 น
ถ้าไม่ได้ถืออาวุธเขาจะทำ�ความเสียหายแค่ d8 damage และแน่นอน เต๋าทุกลูกจะ
สามารถติด Ace ได้! แม้นว่าการทอย Melee damage จะมาจาก Strength
แต่มันไม่ใช่การทอยคุณสมบัติ Trait roll ที่แท้จริง ดังนั้นจึงจะไม่ได้ทอย Wild Die
Bonus Damage: การโจมตีที่ดีก็จะมีโอกาสเข้าเป้าที่จุดตายมากขึ้น หาก
คุณทอยติด raise ตอน attack roll คุณจะได้บวก +1d6 ตอนทอยวัดความเสีย
หาย damage อีกด้วย! (เต๋าโบนัสที่เพิ่มขึ้นมานี้สามารถติด Ace ได้!) แต่อยา่เพิ่ม
มากกว่าหนึ่งเต๋าแม้นว่าจะทอยติดหลาย raise ก็ตาม
Dealing Damage
เมื่อโจมตีโดนแล้ว ค่าความเสียหาย damage ที่คุณทำ�ได้ก็จะนำ�ไปเทียบกับ
Toughness ของศัตรู การทอยความเสียหาย Damage นั้นจะมีการทอยวัด
ความสำ�เร็จและการติด raises คล้ายการทอยคุณสมบัติ trait ซึ่งถ้า damage
roll นี้ผลออกมาต่ำ�กว่า Toughness ของเป้าหมาย นั่นแปลว่าเหยื่อนั้นถูกทุบตี
ทำ�ร้ายเล็กน้อยแต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไร ไม่มีผลในเกม
ถ้าการทอยวัดความเสียหาย damage roll นั้นเป็นผลสำ�เร็จ (เท่ากับหรือ
มากกว่า Toughness ของเหยือ่ ) เขาจะติดสถานะ“สะเทือน” Shaken โดยจะต้อง
จับโมเดลของตัวละครนัน้ นอนลงหรือทำ�สัญลักษณ์วางหินเกมสีแดงบอกสถานะเอาไว้
แต่ละ raise (การทอยเกินเป้าหมาย TN ไป 4 แต้ม) ของการทอยสร้างความ
เสียหาย damage roll จะหมายถึงการที่เหยื่อจะต้องเกิดบาดแผล Wound ขึ้น
หนึ่งจุด พวกตัวละครประเภท Extras จะมีแค่หนึ่ง wound แล้วจะหมดสภาพ
Incapacitated (ถูกหยิบโมเดลออกจากโต๊ะไป) พวกเขาบาดเจ็บหนักมากจน
หลุดออกจากการต่อสู้และอาจถึงแก่ชีวิต (เมื่อหมดสภาพให้ทอยเช๊คเต๋า Vigor ถ้า
ไม่สำ�เร็จก็คือตาย)
หากตัวละครติดสถานะสะเทือน Shaken อยู่แล้วโดนโจมตีทะลุจนติด Shaken
อีก ตัวละครนัน้ จะเสีย wound แทน เทคนิคการเบิล้ Shaken นีจ้ ะใช้ได้ผลดีกบั ศัตรู
ที่มีค่าความทนทาน Toughness สูงๆ พยายามทำ�ให้ศัตรูเหล่านี้เข้าสู่การวัดใจ
Test of Wills เพือ
่ ทำ�ให้พวกมันสะเทือนแล้วจึงตบท้ายด้วยอะไรทีร่ นุ แรงกว่าหน่อย
ตัวอย่างเช่น: ตำ�รวจอวกาศยิงปรสิตเอเลี่ยนที่มี Toughness 5 แล้ว
ทำ�ความเสียหายได้ damage 5 ทำ�ให้มันติดสถานะสะเทือน Shaken แต่
เพราะว่ามันไม่ได้ raise เหนือกว่า Toughness มันเลยไม่เสีย wound ซึ่ง
ถ้าทอยได้ 9 หรือดีกว่านั้นก็จะสามารถทำ�ให้เกิดบาดแผล wound ได้ และ
เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครระดับ Wild Card มันก็จะถูกหยิบออกจากโต๊ะไป
การหมดสภาพ Incapacitated นั้นไม่ได้แปลว่าเป้าหมายตาย แต่หลุด
ออกจากการต่อสู้อย่างแน่นอน หนังสือกฎ The Savage Worlds จะ
ช่วยให้คุณรู้ว่าศัตรูที่ถูกปราบลงไปนั้นจะรอดหรือไม่

Shaken

ทอยได้ raise ซึ่งหมายความว่า สำ�หรับเป้าหมายที่ติด Shaken อยู่นั้น ทั้งการ
ทอยผ่านและการติด raise นั้นจะทำ�ให้เกิดบาดแผลติด wound แต่มันจะไม่รวมกัน
อาจจะฟังดูเหมือนมีเล่ห์กล แต่เชื่อเราเถอะ มันจะเวิร์คในเกม
ผู้เล่นสามารถใช้ Benny ตอนไหนก็ได้เพื่อลบสถานะ Shaken ออกไป แม้นว่า
จะเป็นหลังจากที่เขาพึ่งทอยคุณสมบัติ Spirit เพื่อให้ฟื้นจากสถานะตามธรรมชาติ
แล้วก็ตาม ถ้านี่เป็นแอคชั่นของเขา เขาก็จะสามารถขยับได้เหมือนพึ่งทอยติด raise
ในการทอย Spirit

Wild Cards and Wounds

ตัวละคร Wild Cards สามารถทนรับได้หลาย wounds และทุกๆการทอย
วัดความเสียหาย damage roll ที่ติด raise ก็จะทำ�ให้เกิดบาดแผลหนึ่ง wound
ทุกๆ wound จะเกิดโทษ −1 ต่อการทอยคุณสมบัติ trait tests ทั้งหมด ยก
ตัวอย่างเช่น ฮีโร่ที่เสียไปแล้ว 2 wounds จะมีโทษ −2 ต่อการทอยคุณสมบัติ
trait tests ทุกๆอย่าง
ถ้าฮีโร่นั้นเกิดบาดแผลเสีย wound แต่ไม่ได้ติดสถานะสะเทือน Shaken เขาก็จะ
ติดสถานะ Shaken ด้วยเช่นกัน
ฮีโร่ทั้งหลายจะสามารถรับบาดแผลได้ทั้งหมด 3 wounds ก่อนพวกเขาจะมี
อันตรายถึงชีวติ ถ้าโดนสร้างความเสียหายทีท่ ำ�ให้เกิดบาดแผล wounds อีกจะทำ�ให้
พวกเขาหมดสภาพ Incapacitated ตัวละครที่หมดสภาพ Incapacitated จะ
ต้องทอยเช๊คความแข็งแรง Vigor ทันทีโดยมีโทษติดลบจากทีเ่ สีย wound นับอยูด่ ว้ ย
ผลลัพธ์
สิ่งที่เกิดขึ้น
สำ�เร็จ
ฮีโร่ของคุณหมดสภาพ Incapacitated
พลาดพลั้ง เหยือ่ ติดสถานะเลือดไหล Bleeding Out และจะสลบไปจนกว่าจะ
รักษาหาย ทุกๆรอบเขาจะต้องทอยเช๊ค Vigor ถ้าทอยพลาด เขา
จะตาย ถ้าทอยสำ�เร็จให้ทอยอีกรอบหน้าไปเรื่อยๆ ถ้าทอยติด
raise หรือดีกว่านั้นอาการจะคงที่แล้วไม่ต้องทอยอีก
1หรือต่ำ�กว่า ตัวละครตาย
ตัวอย่างเช่น: Virginia Dare เป็นฮีโร่หญิงที่มี Toughness เท่ากับ
5 เธอถูกโจมตีสองครั้งในรอบเดียว การโจมตีครั้งแรกทำ�ความเสียหาย 7
damage แล้วครั้งที่สองทำ�ความเสียหาย 13 (โอ้ย!)
การโจมตี ค รั้ ง แรกไม่ ไ ด้ ติ ด raise ดั ง นั้ น Virginia จึ ง แค่ ส ะเทื อ น
Shaken ครั้งที่สองโจมตีไปเต็มสอง raises เหนือ Toughness ของ
เธอ เธอจึงเสียสอง wounds (ซึ่งเธอติดสถานะ Shaken อยู่แล้วจึงไม่มี

ผลเอฟเฟคใดๆอีก)
จัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลำ�ดับการโจมตี ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
การโจมตีทอี่ ธิบายด้านบนมันสลับกัน มันจะเป็นแบบนีแ้ ทน Virginia จะโดน
13 damage ซึ่งเท่ากับสอง raises ซึ่งหมายถึงสอง wounds และติด
สถานะ Shaken การโจมตีต่อไปความเสียหาย 7 damage ซึ่งจะทำ�ให้ติด
สถานะ Shaken แต่เพราะเธอ Shaken อยูแ่ ล้ว เธอจึงจะต้องเสีย wound
แทน (แล้วตอนนี้เธอก็บาดเจ็บไปแล้วถึง 3 wounds ด้วยกัน!)

Soaking Damage
การซึมซับแรงโจมตี หลังจากที่บาดเจ็บเสีย wounds จากการโจมตีหนึ่งครั้งนั้น
ตัวละครที่ติดสถานะสะเทืือน Shaken คือตัวละครที่ถูกโจมตีจนบิ่นจนแหว่ง
ร่างกายบอบช้ำ� หรือใจเต้นระรัวจิตใจกระทบกระเทือน (ถ้าคุณคุ้นเคยกับเกมที่ใช้ แล้ว ฮีโร่ทั้งหลายก็จะสามารถจ่าย Benny เพื่อขอทอยเช๊คคุณสมบัติ Vigor ถ้า
ระบบ “hit points” (HP) การติด Shaken ก็เหมือนการเสีย HP นั่นเอง ไม่ ทอยสำ�เร็จ แต่ละ raise ทีท่ ำ�ได้กจ็ ะลดความเสียหายของ wounds ทีไ่ ด้รบั จากการ
ได้มีผลกระทบเอฟเฟคอันใด ตัวละครตัวนั้นก็จะถูกบั่นทอนพลังให้อ่อนลงๆเรื่อยๆ โจมตีครั้งนั้นไปหนึ่งจุด ซึ่งถ้าฮีโร่ยังเหลือ wounds จากการโจมตีครั้งนั้นอีก เขา
ก็จะติดสถานะ Shaken ตามปรกติ (การทอยนีจ้ ะไม่ถกู หักลบจากโทษของบาดแผล
GM จะได้ไม่จำ�เป็นต้องมานั่งจดความเสียหายเล็กๆน้อยๆพวกนี้)
ถ้ า ความเสี ย หายจากการดจมตี นั้ น สำ � เร็ จ แบบพื้ น ฐาน ( 0–3 จุ ด เหนื อ กว่ า ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นหลังการทอย)
ตัวละครหนึ่งตัวจะสามารถทอยซึมซับได้หนึ่งครั้งต่อการโจมตีหนึ่งครั้งเท่านั้น เช่น
Toughness) เป้าหมายก็จะติดสะเทือน Shaken ให้เอาโมเดลตัวละครนั้นหงาย
ถ้าการทอย soak roll ได้ขจัดบาดแผลออกไปแล้ว 3 ใน 5 wounds ฮีโร่คนนัน้ ก็จะ
นอนแล้วทำ�สัญลักษณ์วางหินเกมสีแดงบอกสถานะเอาไว้
แต่ละ raise (การทอยเกินเป้าหมาย TN ไป 4 แต้ม) ของการทอยสร้างความ ไม่สามารถทอย soak roll สำ�หรับอีกสอง wounds ทีเ่ หลือได้ แต่ฮโี ร่จะสามารถ
เสียหาย damage roll จะหมายถึงการที่เหยื่อจะต้องเกิดบาดแผล Wound ขึ้น จ่าย benny อีกครั้งเพื่อจะขอทอย Vigor ใหม่อีกรอบได้ ซึ่งหมายความว่า หาก
หนึ่งจุด พวกตัวละครประเภท Extras จะมีแค่หนึ่ง wound แล้วจะหมดสภาพ เขาถูกโจมตีหลายครั้งในรอบเดียว เขาจะต้องจ่าย Bennies เพื่อทอย soak rolls
Incapacitated (ถูกหยิบโมเดลออกจากโต๊ะไป) พวกเขาบาดเจ็บหนักมากจน ของแต่ละครั้งต่างหาก ก่อนที่บาดแผลของการโจมตีอันต่อไปจะมีผล
หลุดออกจากการต่อสู้และอาจถึงแก่ชีวิต (เมื่อหมดสภาพให้ทอยเช๊คเต๋า Vigor ถ้า
ไม่สำ�เร็จก็คือตาย)
ถ้าเป้าหมายนั้นติด Shaken อยู่แล้ว (ไม่ว่าจากใครหรืออะไรก็ตาม) การทอย
ทำ�ความเสียหาย damage ได้สำ�เร็จก็จะทำ�ให้เกิดบาดแผล เสีย wound เสมือนว่า
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Test Drive

Advancement

การพัฒนาตัวละคร ทุกครั้งที่จบเกม (ปรกติจะอยู่ที่ 4–6 ชั่วโมงต่อเกม) GM จะ
ให้รางวัลเป็น 1 ถึง 3 ค่าประสบการณ์ Experience Points แก่ทุกคนในกรุ๊ป
ค่าประสบการณ์ Experience Points ที่ตัวละครมีจะบ่งบอกถึงระดับชั้น
“Rank” ของเขาดังที่ระบุด้านล่างนี้ ระดับ Rank จะใช้วัดระดับเลเวลพลังของตัว
ละคร และดูว่าเขาจะสามารถเลือก Edges บางชนิดหรือพลัง powers บางอย่าง
เวลาเลือกอัพตัวละคร “advance” ได้หรือยัง (ดูด้านล่าง)
ค่าประสบการณ์

ระดับ

Rank

0–19

Novice มือใหม่

20–39

Seasoned เจนจัด

40–59

Veteran ทหารผ่านศึก

60–79

Heroic วีรบุรุษ

80+

Legendary ตำ�นาน

Advancement

ทุกๆ 5 แต้ม ฮีโร่จะสามารถอัพได้หนึ่ง “advance” (และทุกๆ 10 แต้มหลัง
ระดับ Legendary Rank)
ทุกๆครั้งที่เขาเลือกจะอัพ เขาจะสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
• ได้รับ Edge ใหม่หนึ่งอย่าง
• เพิ่มระดับหนึ่ง skill ที่เท่ากับหรือมากกว่าคุณสมบัติที่ลิงค์อยู่หนึ่งระดับเต๋า
• เพิ่มระดับสอง skill ที่น้อยกว่าคุณสมบัติที่ลิงค์อยู่หนึ่งระดับเต๋าต่อสกิล
• ซื้อ skill ใหม่ที่ d4
• เพิ่มระดับเต๋าให้หนึ่งคุณสมบัติ attribute*
*คุณจะสามารถเลือกเมนูนไี้ ด้หนึง่ ครัง้ ต่อระดับ Rank เท่านัน
้ คุณสมบัติ
Trait จะไม่สามารถอัพให้สูงกว่าหนึ่ง d12 ได้ (แต่ให้ไปดู Professional
กับ Expert Legendary Edges แทน) ตัวละครระดับ Legendary ง
จะสามารถอัพระดับคุณสมบัติ attribute ได้ทุกการ Advance

Using a Power

การใช้พลัง ตัวละครนั้นก็แค่ประกาศว่าเขาจะใช้พลังอะไร จ่ายปริมาณ Power
Points แต้มพลังที่ต้องการแล้วทอยวัดสกิลลี้ลับ arcane skill roll ที่ต้องใช้ ถ้า
ทอยพลาดก็จะไม่เกิดเอฟเฟคอะไรขึ้นแต่แต้มพลัง Power Points ที่จ่ายไปแล้วก็จะ

หายไปเลย ถ้าสำ�เร็จ ให้ดูรายละเอียดของพลังว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดคืออะไร พลังนี้จะ
คงอยู่เท่าจำ�นวนรอบ rounds ที่ระบุไว้ในระยะเวลา Duration และพลังบางอย่าง
ก็สามารถรักษาให้คงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆหากมีการจ่ายแต้มพลัง Power Points
ต่อรอบตามที่ระบุไว้ข้างๆDuration
เกมสวมบทบาทส่วนมากก็จะมี”เวทย์มนต์”ไม่ว่าแนวใดก็แนวหนึ่ง ไม่ว่ามันจะเป็น
งบางอย่างมีเอฟเฟคทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ตามจำ�นวนแต้มพลัง Power Points ที่
วิชาลับในตำ�นานที่จะฝึกฝนสืบทอดกันในลัทธิแห่งความมืด พิธีกรรมวูดู เวทย์มนต์ ใช้ใพลั
นการร่
น ดังทีอ่ ธิบายไปแล้วข้างต้น ผูเ้ ล่นจะต้องเลือกจ่ายแต้มพลัง Power
ทนีี่ า่ สะพรึงกลัวของพ่อมดหมอผีทที่ รงพลัง อุปกรณ์พลิ กึ พิลนั่ ของนักวิทยาศาสตร์ Points ก่าอยมั
นจะทอยวั
ด arcane skill เพื่อดูว่าเขาทำ�สำ�เร็จหรือไม่
ทีบ่ า้ คลัง่ พลังเหนือมนุษย์ซปุ เปอร์พาวเวอร์ หรือจะเป็นพลังจิตหลากหลายประเภท
ระบบเดียวง่ายๆก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง
Sample Powers
เพื่อความสะดวก เราเรียกเอฟเฟคทั้งหมดเหล่านี้ว่า “powers” (พลัง) และที่
นี่เป็นตัวอย่างของพลังขั้นพื้นฐานเพื่อคุณจะได้เห็นชัดเจนถึงการทำ�งานของมัน
ยอดที่สุดคือ พลังเหล่านี้จะใช้ระบบเดียวกันในทุกๆเกม หากแต่วิธีการใช้งานและ
หนั
งสือกฎหลัก The Savage Worlds มีชนิดพลังอีกมากมายซึ่งสามารถนำ�ไป
trappings ภาพลักษณ์ของพลังทัง้ หลาย (ดูดา้ นล่าง) จะทำ�ให้พลังเดียวกันนีม
้ คี วาม
ดั
ด
แปลงใช้
กับเนื้อเรื่องที่มีพลังลี้ลับได้ทุกรูปแบบ
แตกต่างออกไปไม่จบสิ้น นั่นหมายความว่า คุณจะสามารถสร้างตัวละครวิซาด นัก
วิทยาศาสตรืสติเฟื่อง ซุปเปอร์ฮีโร่ หรือแม้กระทั่งพวกมอนฯต่างๆด้วยเซทพลังทั้ง Armor
หลายที่สามารถจดจำ�ได้ง่ายๆเหล่านี้
Rank (ระดับ): Novice
พลังทุกชนิดจะมี “arcane skill” สกิลลี้ลับที่พ่วงอยู่ — Faith (ศรัทธา),
Power Points (แต้มพลัง): 2
Psionics (พลังจิต), Spellcasting (การร่ายเวทย์), หรือ Weird Science
Range (ระยะห่าง): สัมผัส
(วิทย์ประหลาด)
Duration (ระยะเวลา): 3 (1/รอบ)
Trappings (ลักษณะ): เกราะแสงเวทย์แวววาว, ผิิวหนังกล้าแข็งขึ้น, เกราะที่
ปรากฎเป็
นตัวหรือล่องหน, กองทัพหนอนหรือแมลง
Power Points
Armor
เกราะ สร้างสนามพลังเวทย์มนต์ขึ้นมาโดยรอยตัวละครหรือเป็นเกราะ
ตัวละครทีม่ พี ลังลีล้ บั Arcane characters จะดึงพลังมาจากแต้มพลัง “Power
ป้
อ
งกั
น
บางอย่
าง เพิม่ พลังเกราะ Armor ให้แก่เป้าหมาย หากทอยสำ�เร็จ เป้าหมาย
Points” ฮีโร่แต่ละคนจะเริ่มต้นด้วย 10 Power Points ตอนสร้างตัวละคร และ
จะได้
ร
บ
ั
Armor
เพิ่ม 2 จุด ถ้าทอยติด raise จะได้รับ Armor 4 จุด
จะฟื้นพลัง 1 point ต่อหนึ่งชั่วโมง
เวทย์ armor นี้จะปรากฎให้คนเห็นหรือไม่นั้นอยู่ที่ลักษณะ trapping ของเวทย์

Powers
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Savage Worlds
Blast
Rank (ระดับ): Seasoned
Power Points (แต้มพลัง): 2–6
Range (ระยะห่าง): 24/48/96
Duration (ระยะเวลา): ทันที
Trappings (ลักษณะ): ลูกบอลไฟ น้ำ�แข็ง แสง ความมืด สายฟ้าเป็นสี หรือ
ฝูงแมลง
Blast ระเบิด เป็นพลังทีก่ น
ิ วงบริเวณกวา้งแล้วสามารถล้มศัตรูได้หลายตัวในคราว
เดียวกัน อันดับแรก ผูร้ า่ ยจะเลือกเป้าหมายทีจ่ ะเป็นจุดศูนย์กลางของ blast เสียก่อน
แล้วจึงทอยสกิล หักลบผลการทอยของระยะใกล้ไกลตามปรกติ
ขนาดของรัศมีการโจมตีจะใช้แผ่นระเบิดแบบกลาง Medium Burst Template
ทีแ่ ถมมาในหน้าหลังของหนังสือเล่มนี้ ถ้าทอยพลาด การระเบิดจะเปลีย่ นวิถพี งุ่ ออก
ไปเป็นระยะ (1d10” × ระยะห่าง (1 ถ้าใกล้, 2 ถ้ากลาง, เป็นต้น) ในทิศทาง d12
เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีการโจมตีของ blast จะโดน 2d6 damage พลัง
Blast จะนับเป็นอาวุธชนิดหนัก Heavy Weapon
่ เติม): ถ้าจ่ายแต้มพลัง Power Points
► Additional Effects (เอฟเฟคเพิม
เพิม่ เป็นสองเท่า เวทย์ blast จะมีพลัง 3d6 damage, หรือขนาดของรัศมีจะใหญ่ขนึ้
กลายเป็นแบบใหญ่ Large Burst Template ถ้าจ่ายสามเท่าจะได้ทงั้ สองเอฟเฟค

Deflection
Rank (ระดับ): Novice
Power Points (แต้มพลัง): 2
Range (ระยะห่าง): สัมผัส
Duration (ระยะเวลา): 3 (1/รอบ)
Trappings (ลักษณะ): โล่เวทย์มนต์ พลังสายลมกรรโชก ผู้รับใช้ล่องหนที่
ออกมาปัดป้องมิสไซล์
Deflection พลังโล่ปดั ป้องสามารถทำ�งานได้หลายทาง บ้างก็ปดั ป้องการโจมตีที่
พุง่ เข้ามาหา บ้างก็ทำ�ให้เป้าหมายเบลอหายไปหรือทำ�ให้เกิดภาพหลอนต่างๆทีเ่ บีย่ ง
เบนความสนใจ สุดท้ายผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันคือทำ�ให้การโจมตีทั้งระยะประชิดและ
ระยะไกลนัน้ พลาดเป้า ไม่โดนผูร้ า่ ย การทอยสำ�เร็จแบบธรรมดาจะทำ�ให้ผโู้ จมตีตอ้ ง
หักลบ 2 ออกจากการทอย Fighting, Shooting, หรือการทอยโจมตีอื่นๆที่
เป้าหมายหาผู้ร่ายโดยตรง ถ้าติด raise การหักลบจะมากขึ้นเป็น −4 ถ้าเป็นอาวุธ
ที่โจมตีเป็นรัศมี เวทย์นี้ก็จะกลายเป็นโล่เพิ่ม armor แทน

Healing
Rank (ระดับ): Novice
Power Points (แต้มพลัง): 3
Bolt
Range (ระยะห่าง): สัมผัส
Rank (ระดับ): Novice
Duration (ระยะเวลา): ตลอดไป
Power Points (แต้มพลัง): 1 ต่อมิสไซล์
Trappings (ลั ก ษณะ) : วางมื อ ทั้ ง สองนายลงไป การแตะเป้ า หมายด้ ว ย
Range (ระยะห่าง): 12/24/48
สัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือการสวดมนต์
Duration (ระยะเวลา): ทันที
Healing เวทย์รักษาจะช่วยซ่อมแซมรักษาอาการบาดเจ็บของร่างกายที่พึ่งเกิด
Trappings (ลักษณะ): ไฟ น้ำ�แข็ง แสง ความมืด สายฟ้าเป็นสี หรือฝูงแมลง
ขึ
น
้
เวทย์นี้จะต้องถูกร่ายตอนช่วงเวลา “golden hour” ชั่วโมงวิกฤตหรือภายใน
Bolt ศรเวทย์ เป็นพลังโจมตีพื้นฐานของ wizards และสามารถนำ�ไปใช้กับปืน
หนึ
่
ง
ชั่วโมงหลังเกิดบาดแผลเท่านั้น มิฉะนั้นเวทย์นี้จะไม่มีผลใดๆกับบาดแผลที่อยู่มา
ยิงรังสี, ระเบิดคลื่นพลัง, พลังแสงศักดิ์สิทธิ์ และการโจมตีระยะไกลอื่นๆ พลังทำ�ลาย
นานกว่
าหนึ่งชั่วโมง
ของ bolt คือ 2d6
สำ�หรั
บตัวละคร Wild Cards การใช้เวทย์ healing ถ้าทอยสำ�เร็จจะทำ�ให้
► Additional Bolts (ศรเพิ่มเติม): ตัวละครจะสามารถร่ายศรมากสุดได้ 3
บาดแผล
wound หายไปหนึ่งจุด ถ้าติด raise ก็จะหายไปสองจุด การทอยนี้จะ
ดอกโดยจ่าย Power Points ตามที่กำ�หนดไว้ ศรทุกดอกจะสามารถกระจายเป้า
โดนโทษหั
ก
ลบจาก wounds ของเหยื่อด้วย (รวมถึงโทษหักลบของผู้ร่าย หากผู้
หมายได้ตามใจชอบ วิธีการทอยจะเหมือนอาวุธปืนอัตโนมัติแต่ไม่โดนหักลบเต๋า ตัว
ร่
า
ยเองก็
ม
บ
ี
าดแผลอยู่เช่นกัน)
ละครจะทอยเต๋า spellcasting ให้กับศรแต่ละดอกโดยเทียบผลกับเป้าหมายการ
สำ�หรั
บ
ตั
ว
ละคร Extras นั้น GM จะต้องเช๊คก่อนว่าตัวละครนั้นตายแล้วหรือยัง
ทอย Target Number แต่ละอันแยกกัน ถ้าผู้ร่ายเป็นตัวละครหลัก Wild Card
(ทอยเช๊
ค
Vigor
) ถ้าตายแล้ว เวทย์ healing ก็จะใช้ไม่ได้ผล ถ้ายังไม่ตาย หากทอย
เขาก็จะได้ทอย Wild Die หนึ่งลูกซึ่งจะสามารถนำ�มาแทนที่หนึ่งในเต๋าร่ายอื่นๆได้
วั
ด
arcane skill ผ่านก็จะปลุกเขากลับขึ้นมาในสถานะ Shaken
► Additional Damage (พลังทำ�ลายเพิ่มเติม): ผู้ร่ายสามารถร่ายศรดอก
Healing สามารถใช้รักษายาพิษและโรคต่างๆได้ถ้าใช้ภายใน 10 นาทีหลังได้รับ
เดียวที่พลังทำ�ลาย 3d6 ได้หากจ่าย 2 Power Points ถ้าเขาเลือกจะร่ายแบบนี้
พิ
ษ
หรือโรค
เขาจะไม่สามารถร่ายหลายดอกได้
Boost/Lower Trait
Rank (ระดับ): Novice
Power Points (แต้มพลัง): 2
Range (ระยะห่าง): Smarts
Duration (ระยะเวลา): 3 (1/รอบ)
Trappings (ลักษณะ): ร่างกายเปลี่ยนแปลง ออร่าเรืองแสง ยาโพชั่น
ถ้าทอยสำ�เร็จแบบปรกติ พลังนี้จะทำ�ให้ตัวละครสามารถเพิ่มระดับเต๋าคุณสมบัติ
Traits ของเป้าหมายได้หนึ่งอย่าง ถ้าติด raise จะเพิ่มสองระดับเต๋า คุณสมบัติที่
เพิ่มขึ้นจากพลังนี้จะสามารถทะลุ d12 ได้ ทุกๆระดับที่เกิน d12 ให้ +1 ตอนรวม
ผลการทอย Trait แทน เช่น การทอยได้ raise เวลาร่ายใส่คนที่มีระดับ d12 อยู่
แล้วใน Trait นั้นจะทำ�ให้เขาได้พลัง d12+2 ตลอดระยะเวลาของเวทย์
เวทย์นี้สามารถใช้ลดค่าคุณสมบัติของศัตรูได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการทอยแข่งกัน
กับค่า Spirit ของเป้าหมาย ถ้าทอยสำ�เร็จก็จะลดระดับเต๋าของ Trait ใดก็ได้ที่ผู้
ร่ายได้เลือกไว้หนึ่งระดับเต๋า ถ้าติด raise ก็จะลดสองระดับ ค่าคุณสมบัติ Trait จะ
ไม่สามารถลดลงไปต่ำ�กว่า d4 ได้ การร่ายเวทย์นี้หลายๆครั้งก็จะยิ่งเพิ่มหรือยิ่งลด
มากขึ้นแต่ผู้ร่ายจะต้องจดไว้ว่าการร่ายครั้งไหนหมดระยะเวลาเมื่อไหร่
Additional Targets (หลายเป้าหมาย): เวทย์นี้จะสามารถเพิ่มเป้าหมายได้
เท่ากับทุกจำ�นวน Power Point ที่จ่่ายเพิ่มตอนร่าย มากที่สุดคือ 5 เป้าหมาย
เป้าหมายทั้งหมดจะมีเอฟเฟคที่เกิดขึ้นกับคุณสมบัติ Trait หมือนกัน
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Smite
Rank (ระดับ): Novice
Power Points (แต้มพลัง): 2
Range (ระยะห่าง): สัมผัส
Duration (ระยะเวลา): 3 (1/รอบ)
Trappings (ลักษณะ): แสงสว่างเป็นสีต่างๆ อักขระ เครื่องหมาย พลังงาน
ประทุออกมา หนามเลื้อยพันรอบคมอาวุธ
เวทย์นี้จะสามารถร่ายไปบนอาวุธต่างๆได้ ถ้าเป็นอาวุธระยะไกล เวทย์จะมีผลกับ
กระสุนทั้งแท็กกาซีน ลูกศรหรือธนูทั้ง 20 ดอก หรือกระสุนใดๆที่เต็มการบรรจุไป
หนึ่งครั้ง (GM อาจต้องระบุปริมาณกระสุนสำ�หรับอาวุธพิเศษต่างๆ) ระหว่างที่
เวทย์ยังมีผล พลังทำ�ลายของอาวุธจะ +2 damage และ +4 ถ้าติด raise
► Additional Targets (หลายเป้าหมาย): ตัวละครสามารถเสกได้มากสุดห้า
เป้าหมายโดยการจ่าย Power Points เพิ่มตามจำ�นานนั้น

Test Drive
common Weapons and armor
Selected Hand Weapons ตัวอย่างอาวุธระยะประชิด
ประเภท

พลังทำ�ลาย

น้ำ�หนัก

Str+d4

1

Dagger มีดสั้น

โน๊ต
สามารถใช้ขว้างได้ด้วยระยะ 3/6/12

Long sword ดาบยาว

Str+d8

5

Great sword เกรทซอด

Str+d10

12

Parry −1; ต้องใช้ 2 มือ

Short sword ดาบสั้น

Str+d6

4

Axe ขวาน

Str+d6

2

รวมถึง cavalry sabers ดาบทหารม้าด้วย
สามารถใช้ขว้างได้ด้วยระยะ 3/6/12
AP 1; Parry −1; ต้องใช้ 2 มือ
AP 1 vs rigid armor เกราะแข็ง (plate mail)
AP 2 vs rigid armor เกราะแข็ง; Parry −1; ต้องใช้ 2 มือ
Parry +1; Reach 1; ต้องใช้ 2 มือ

Great Axe ขวานยักษ์

Str+d10

15

Warhammer ค้อนสงคราม

Str+d6

8

Maul ค้อนยักษ์

Str+d8

20

Spear หอก

Str+d6

5

Selected Ranged Weapons ตัวอย่างอาวุธระยะไกล
ประเภท
Bow ธนู
ปืน Colt 1911
ปืน Uzi
ปืน Pump Shotgun
ปืน Winchester ‘76
ปืน M-16
ปืน AK47
ปืน M60

ระยะ

พลังทำ�ลาย

RoF

กระสุน

น้ำ�หนัก

จำ�นวนนัด

12/24/48

2d6

1

$10/20

3

—

12/24/48

2d6+1

1

$25/50

4

7

AP 1

12/24/48

2d6

3

$25/50

9

32

AP 1, Semi-Auto

โน๊ต

12/24/48

1–3d6

1

$20/10

8

6

24/48/96

2d8

1

$25/50

10

15

24/48/96

2d8

3

$50/50

8

24/48/96

2d8+1

3

$50/50

10

30

AP 2, Semi-Auto

30/60/120

2d8+1

3

$50/50

33

250

AP 2; Snapfire

AP 2

20 หรือ 30 AP 2, Semi-Auto

Selected Armor ตัวอย่างเกราะ
ประเภท

การป้องกัน

น้ำ�หนัก

Kevlar

+2/4

8

Leather

+1

15

Chain

+2

25

Plate

+3

25

โน๊ต
ปกปิดส่วนท้อง torso; +4 vs. กระสุนปืน bullets; ลบล้าง 4 AP
ปกปิดส่วนท้อง torso, ส่วนแขน arms, ส่วนขา legs
ปกปิดส่วนท้อง torso, ส่วนแขน arms, ส่วนขา legs
เสื้อเกราะ; ปกปิดส่วนท้อง torso
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Savage Worlds

Edges & Hindrances

เหลี่ยมและอุปสรรคต่างๆ คุณอาจจะกำ�ลังมองตัวละคร Savage Worlds บางตัวอยู่แล้วกำ�ลังคิดว่า “อืม เจ้าพวกนี้มี d8 Fighting เหมือนกันเลย พวกมันแตก
ต่างกันยังไงนะ?” ซึ่งนั่นก็เป็นคิวของ Edges เหลี่ยมและ Hindrances อุปสรรคนั่นเอง ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบที่สำ�คัญเหล่านี้เองที่ทำ�ให้นักสู้ที่แลดูผิวเผินจะคล้ายกัน
นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียว
รายการข้างล่างนี้จะทำ�ให้คุณสามรถเล่นตัวละครต่างๆได้ในเกมผจญภัยแจกฟรีทั้งหลายของเรา สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจะหาได้ในหนังสือกฎหลัก Savage
Worlds rulebook

Hindrances

อุปสรรค
All Thumbs (Minor): ซุ่มซ่าม −2 Repair; ถ้าทอยได้ 1 กับเครื่องยนต์กลไล อุปกรณ์อิเลคโทรนิค มันจะพัง
Anemic (Minor): โลหิตจาง −2 Vigor เวลาทอยต้านอาการป่วย เป็นโรค ยาพิษ หรือสภาพแวดล้อม
Arrogant (Major): หยิ่ง ต้องเยาะเย้ยศัตรู ท้าทายตัวหัวหน้า
Bad Eyes (Minor/Major): ตาไม่ดี −2 ในการทอยโจมตีหรือเวลาสังเกตุเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ห่างออกไปเกิน 5”
Bad Luck (Major): ซวย ได้รับ benny น้อยลงหนึ่งอันต่อเกม
Big Mouth (Minor): ปากมาก เก็บความลับไม่อยู่ พูดมากผิดเวลา
Blind (Major): ตาบอด −6 สำ�หรับทุกแอคชั่นที่ต้องใช้สายตา −2 ในการทอยทางสังคมทุกชนิด ได้รับ Edge เพิ่มหนึ่งอย่าง
Bloodthirsty (Major): กระหายเลือด ไม่ไว้ชีวิตใคร ไม่เคยมีเชลยศึก ถ้ามีคนรู้จะ −4 Charisma
Cautious (Minor): รอบคอบ ตัวละครระมัดระวังมากจนเกินเหตุ
Clueless (Major): ไม่รู้อะไรเลย −2 สำ�หรับการทอยเช๊คความรู้ทั่วไปแบบสุดๆCommon Knowledge
Code of Honor (Major): หลักเกียรติยศ ตัวละครรักษาคำ�พูดและประพฤติตนเป็นสุภาพบุรุษ
Curious (Major): สอดรู้สอดเห็น ตัวละครอยากรู้ไปซะหมดทุกเรื่อง
Death Wish (Minor): ตัวละครอยากตายหลังจากที่ได้ทำ�ภารกิจอะไรบางอย่าง
Delusional (Minor/Major): ตัวละครหลงผิดอะไรบางอย่างที่ร้ายแรงมากๆ
Doubting Thomas (Minor): ตัวละครไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ
Elderly (Major): อาวุโส ระยะก้าวเดิน Pace −1, ระดับเต๋า Strength กับ Vigor −1; ได้รับ 5 แต้มสกิลเพิ่มเป็นพิเศษสำ�หรับสกิลที่พ่วงกับ Smarts
Enemy (Minor/Major): ตัวละครมีศัตรูคู่อาฆาต
Greedy (Minor/Major): ละโมบ ตัวละครหมกมุ่นกับทรัพย์สมบัติ
Habit (Minor/Major): ติดนิสัย Charisma −1; และต้องทอยเช๊ค Fatigue ถ้าไม่ได้ทำ�ในสิ่งที่คลั่งไคล้มากๆMajor Habits
Hard of Hearing (Minor/Major): หูตึง −2 ในการสังเกตถึงเสียงต่างๆ; ถ้าเล่นเป็นตัวละครหูหนวกจะถือว่าทอยไม่ผ่านโดยอัตโนมัติ
Heroic (Major): ตัวละครเป็นฮีโร่ที่แท้จริงและจะต้องช่วยเหลือเหล่าผู้ที่เดือดร้อนตลอดเวลา
Illiterate (Major): ตัวละครอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
Lame (Major): ขาพิการ −2 ระยะย่างก้าว Pace และเต๋าในการวิ่งลดเหลือ d4
Loyal (Minor): ซื่อสัตย์ ตัวละครจะไม่มีวันทรยศหรือทำ�ให้เพื่อนๆต้องผิดหวัง
Mean (Minor): ใจร้าย ตัวละครโดนหัก −2 Charisma เพราะอารมณ์เสียง่ายและบูดบึ้ง
Obese (Minor): อ้วนเกินไป +1 Toughness, −1 ระยะย่างก้าว Pace, และเต๋าในการวิ่งลดเหลือ d4
One Arm (Major): แขนเดียว −4 กับทุกการทอยที่ใช้แขนทั้งสองข้าง
One Eye (Major): ตาเดียว −1 Charisma, −2 กับทุกการทอยที่ต้องวัดระยะใกล้หรือไกล
One Leg (Major): ขาเดียว ระยะย่างก้าว Pace –2, เต๋าในการวิ่งลดเหลือ d4, −2 กับทุกการทอยที่ใช้การเคลื่อนที่, −2 สกิลว่ายน้ำ�
Outsider (Minor): คนนอก −2 Charisma, พวกที่มาจากสังคมที่มีอำ�นาจกว่าจะประพฤติตัวไม่ดีต่อตัวละคร
Overconfident (Major): มั่นใจมากจนเกินไป ฮีโร่เชื่อว่าเขาสามารทำ�ได้ทุกอย่าง
Pacifist (Minor/Major): สันตินิยม ตัวละครจะต่อสู้ก็เพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้น (Minor อุปสรรคเล็ก) ตัวละครจะไม่ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเลย ไม่ว่าจะในสถานการณ์
ใดก็ตาม (Major อุปสรรคใหญ่)
Phobia (Minor/Major): โรคกลัว −2 หรือ –4 ในการทอยคุณสมบัติ trait ทั้งหมดเมื่อเข้าใกล้สิ่งที่ตนกลัว
Poverty (Minor): ยากจน เริ่มต้นด้วยเงินทุนครึ่งเดียว ไม่สามารถรักษารายได้ที่จะเข้ามาในอนาคตได้
Quirk (Minor): ตัวละครมีข้อบกพร่อง จุดอ่อนเล็กๆน้อยๆแต่ต่อเนื่อง เช่น ชอบพูดจาโอ้อ้วด เชื่อว่าคนรวยมีสิทธิเหนือผู้อื่น หรือโหยหาในชื่อเสียง
Small (Major): ตัวเล็ก −1 Toughness
Stubborn (Minor): ดื้อ ตัวละครจะต้องการทำ�ตามใจเสมอ
Ugly (Minor): น่าเกลียด −2 Charisma เพราะตัวละครมีภาพลักษณ์ที่แย่กว่ามาตรฐานทั่วไป
Vengeful (Minor/Major): อาฆาต ตัวละครแค่ขุ่นแค้นเป็นอุปสรรคเล็ก ตัวละครอยากจะฆ่าเพื่อแก้แค้นเป็นอุปสรรคใหญ่
Vow (Minor/Major): ให้คำ�ปฏิญาณต่อตนเอง กับกลุ่ม ทวยเทพ หรือศาสนา
Wanted (Minor/Major): ตัวละครเป็นที่ต้องการของทางการ เป็นอาชญากรทางใดทางหนึ่ง
Yellow (Major): ตัวละครขี้ขลาดและจะทอย −2 เวลาต้องวัดใจหรือทอยสกิล Guts
Young (Major): อายุน้อย ได้รับ 3 แต้มในการอัพ Attributes (แทนที่จะเป็น 5) และ 10 แต้มสำ�หรับ skill (แทนที่จะเป็น 15), +1 benny ต่อเกม
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Test Drive
Edges

เหลี่ยม

Edges บางครั้งจะมี Requirements หรือข้อบังคับที่ต้องมี ซึ่งจะอยู่ในวงเล็บหลัง Edge นั้นๆN คือ Novice Rank, S คือ Seasoned เป็นต้น ความต้องการ
ทาง Attribute จะระบุไว้เป็น A=Agility, St=Strength, Sm=Smarts, Sp=Spirit และ V=Vigor
Ace (N, A d8+): ชั้นยอด +2 เวลาทอยพายเรือ Boating, ขับรถ Driving, ขับเครื่องบิน Piloting; สามารถทอยซับความเสียหายสำ�หรับยานพาหนะได้ที่ −2
Acrobat (N, A d8+, St d6+): นักกายกรรม +2 เวลาทอย Agility แบบเล่นทริค; +1 Parry ถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางเกะกะ
Adept (N, AB (Miracles), Faith d8+, Fighting d8+): ชำ�นาญ Str+d4 สำ�หรับการโจมตีด้วยมือเปล่า มีสภาพเหมือนติดอาวุธอยู่ตลอดเวลา สามารถ
เลือกใช้พลังบางอย่างให้ติดขึ้นมาได้ทันทีแบบไม่เสียแอคชั่น free action (ดูรายละเอียดในพลัง)
Alertness (N): ตื่นตัว +2 Notice
Ambidextrous (N, A d8+): ถนัดทั้งสองมือ ไม่สนใจโทษ −2 เวลาใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
Arcane Background (N): มีความลับเบื้องหลังกับพลังลี้ลับ สามารถใช้พลังเหนือธรรมชาติได้
Arcane Resistance (N, Sp d8+): ต่อต้านศาสตร์ลี้ลับได้ Armor 2 vs. เวทย์ magic, +2 เวลาทอยต่อต้านเอฟเฟคของเวทย์
Improved Arcane Resistance (N, Arcane Res.): ต่อต้านศาสตร์ลี้ลับระดับสูง Armor 4 vs. เวทย์ magic, +4 เวลาทอยต่อต้านเวทย์
Assassin (N, A d8+, Climbing d6+, Fighting d6+, Stealth d8+): มือสังหาร +2 การทอย damage เวลาโจมตีศัตรูที่ไม่รู้ตัว
Attractive (N, V d6+): ชวนมอง Charisma +2
Very Attractive (N, Attractive): ชวนมองมาก Charisma +4
Beast Bond (N): สายสัมพันธ์กับสัตว์ ตัวละครสามารถจ่าย bennies ให้สัตว์ของเขาได้
Beast Master (N, Sp d8+): ผู้ใช้สัตว์ คุณสามารถมีสัตว์เป็นคู่หูได้
Berserk (N): นักรบคลัง่ เวลาเสีย wound ถ้าทอย Smarts ไม่ผา่ นจะเข้าโหมด Berserk; +2 Fighting และการทอย Strength, −2 Parry, +2 Toughness;
ถ้าได้ 1 เวลาทอย Fighting จะเผลอโจมตีไปโดนเป้าหมายรอบตัวแบบสุ่ม
Block (S, Fighting d8+): บล๊อค Parry +1
Improved Block (V, Block): บล๊อคระดับสูง Parry +2
Brave (N, Sp d6+): กล้าหาญ +2 เวลาทอยวัดความกลัว Fear tests
Brawler (N, St d8+): นักสู้มือเปล่า +2 เวลาทอยทำ�ความเสียหายด้วยมือเปล่า unarmed damage rolls
Bruiser (S, Brawler): นักสู้ร่างยักษ์ ผู้ทำ�ความบอบช้ำ� ได้เต๋าโบนัสเป็น d8 เวลาทอยทำ�ความเสียหายด้วยมือเปล่าแทนที่จะเป็น d6
Brawny (N, St d6+, V d6+): กำ�ยำ�ล่ำ�สันToughness +1; น้ำ�หนักที่สามารถแบกได้จะเป็น 8×Str แทนที่จะเป็น 5×Str
Champion (N, AB (Miracles), Sp d8+, St d6+, V d8+, Faith d6+, Fighting d8+): แชมเปี้ยน +2 damage และ Toughness vs. เวลา
เจอพวกปีศาจเหนือธรรมชาติ supernatural evil
Charismatic (N, Sp d8+): มีเสน่ห์ดึงดูด Charisma +2
Combat Reflexes (S): ปฏิกิริยาสะท้อนกลับทางการต่อสู้ +2 เวลาทอยฟื้นตัวจากอาการ Shaken
Command (N, Sm d6+): บังคับบัญชา +1 เวลาทอยฟื้นตัวจากอาการ Shaken ให้ทหารทุกตัวที่อยู่ในระยะ 5”
Command Presence (N, Command): รัศมีการบังคับบัญชา เพิ่มระยะบังคับบัญชาเป็น 10”
Common Bond (N, Wild Card, Sp d8+): สายสัมพันธ์กลาง สามารถมอบ bennies ให้สหายที่ติดต่อกันอยู่ได้
Connections (N): เส้นสาย สามารถเรียกเพื่อนที่มีพลังอำ�นาจมาช่วยได้ด้วยการทอย Persuasion
Counterattack (S, Fighting d8+): โจมตีสวนกลับ จะได้ทอย Fighting โจมตีฟรีแต่ติด −2 ต่อรอบเวลาศัตรูทอย Fighting เพื่อโจมตีพลาด
Improved Counterattack (V, Counterattack): โจมตีสวนกลับระดับสูง เหมือนข้างบนแต่ไม่ติด −2
Danger Sense (N): เซนส์ถึงอันตราย การสังเกตถึงการโจมตีหรืออันตรายที่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวจะ +2
Dead Shot (WC, S, Shoot/Throw d10+): นัดเดียวจอด พลังทำ�ลายของอาวุธระยะไกลคูณสองเมื่อจั่วได้ไพ่ Joker
Dodge (S, A d8+): −1 เวลาจะถูกโจมตีด้วยอาวุธระยะไกล
Improved Dodge (V, Dodge): −2 เวลาจะถูกโจมตีด้วยอาวุธระยะไกล
Elan (N, Sp d8+): ฮึกเหิม +2 เวลาใช้ Benny ทอยคุณสมบัติ Trait (รวมถึงการทอยซับความเสียหาย Soak rolls)
Extraction (N, A d8+): ถอนตัว ไม่สนใจ free attack ของศัตรูหนึ่งตัวเวลาถอนตัวออกจากการต่อสู้ระยะประชิดด้วยการทอย Agility
Improved Extraction (N, Extraction): ถอนตัวระดับสูง เหมือนข้างบน ถ้าติด raise ศัตรูทั้งหมดจะไม่สามารถโจมตีฟรีได้เลย
Fast Healer (N, V d8+): ฟื้นตัวไว +2 เวลาทอยการรักษาแบบธรรมชาติ
Fervor (V, Sp d8+, Command): เร่าร้อน +1 พลังทำ�ลายของการโจมตีระยะประชิด melee damage ของทหารที่ควบคุมอยู่
First Strike (N, A d8+): โจมตีก่อน โจมตีศัตรูหนึ่งตัวโดยอัตโนมัติที่เคลื่อนตัวผ่านต่อรอบ
Improved First Strike (H, First Strike): โจมตีก่อนระดับสูง โจมตีศัตรูทุกตัวโดยอัตโนมัติที่เคลื่อนตัวผ่าน
Fleet-Footed (N, A d6+): ตีนไว +2 ระยะก้าวเดิน Pace, ใช้เต๋า d10 ในการวิ่งแทนที่จะเป็น d6
Florentine (N, A d8+, Fighting d8+): +1 เวลาสู้กับศัตรูที่ใช้อาวุธมือเดียวและไม่มีโล่ ศัตรูที่เข้ามารุมจะไม่ได้รับโบนัสไป 1 แต้ม
Followers (L, WC): มีผู้ติดตาม 5 คน
Frenzy (S, Fighting d10+): บ้าคลั่ง ได้โจมตีอีกหนึ่งครั้ง แต่การทอย Fighting −2
Improved Frenzy (V, Frenzy): บ้าคลั่งระดับสูง เหมือนข้างบนแต่ไม่มีโทษหักลบ
Gadgeteer (N, AB (Weird Science), Sm d8+, Repair d8+ Weird Science d8+, two scientific Knowledge skills d6+): นัก

ประดิษฐ์ สามารถประกอบอุปกรณ์ขึ้นมาด้วยอุปกรณ์และพลังที่มีอยู่ได้หนึ่งครั้งต่อเกม
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Savage Worlds
Giant Killer (V): ผู้ฆ่ายักษ์ +1d6 damage เวลาโจมตีศัตรูที่มีขนาดใหญ่
Hard to Kill (N, WC, Sp d8+): ตายยาก เวลาต้องทอยจากตาราง Knockout หรือ Injury ด้วย Vigor จะไม่สนใจโทษหักลบจากบาดแผล
Harder to Kill (V, Hard to Kill): มีโอกาส 50% ที่จะรอดจากความตายด้วยสาเหตุที่ไม่น่าเป็นไปได้
Healer (N, Sp d8+): ผู้รักษา +2 สำ�หรับการทอยรักษาและพลังในการรักษาทั้งหลาย
Hold the Line! (S, Sm d8+, Command): ตรึงกำ�ลังไว้! ทหารของคุณได้ +1 Toughness
Holy/Unholy Warrior (N, AB (Miracles), Sp d8+, Faith d6+): นักรบศักดิ์สะิทธ์/ปีศาจ จ่าย 1 Power Point เพื่อทำ�ให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสายปีศาจ
ต้องทอย Spirit check ไม่งั้นจะติดสถานะ Shaken; ถ้าทอยได้ 1 พวกตัว Extras จะตายทันที, ถ้าเป็น Wild Cards จะเสียบาดแผล; ค่าใช้พลังคือ 1 Power
Point ต่อตัว
Improvisational Fighter (S, Sm d6+): ันักสู้จอมประยุกต์ ไม่สนใจโทษ −1 เวลาโจมตีหรือป้องกันด้วยอาวุธแบบประยุกต์ improvised weapons
Inspire (S, Command): แรงบันดาลใจ +1 เวลาทอย Spirit สำ�หรับทหารทุกคนที่คุมอยู่
Investigator (N, Sm d8+, Investigation d8+, Streetwise d8+): นักสืบ +2 Investigation และ Streetwise
Jack of All Trades (N, Sm d10+): เก่งไปหมดทุกเรื่อง ไม่สนใจโทษ −2 เวลาต้องทอยสกิลที่ไม่ได้ฝึกมาที่พ่วงกับ Smarts
Killer Instinct (H): สัญชาติญาณของนักฆ่า ถ้าทอยแข่งแล้วเสมอกันถือว่าเราชนะ ถ้าทอยแข่งสกิลแล้วออก “1” จะสามารถทอยได้ใหม่
Leader of Men (V, Command): ผู้นำ�ของมนุษยชาติ ทอย d10 เป็น Wild Die เวลาทอยให้กรุ๊ปที่บังคับอยู่
Level Headed (S, Sm d8+): หัวดี เวลาเข้าการต่อสู้ให้จั่วสองใบแล้วเลือกที่ดีที่สุด
Improved Level Headed (S, Level Headed): หัวดีระดับสูง เวลาเข้าการต่อสู้ให้จั่วสามใบแล้วเลือกที่ดีที่สุด
Linguist (N, Sm d6+): นักภาษาศาสตร์ เริ่มต้นตัวละครด้วยจำ�นวนภาษาเท่ากับระดับของ Smarts; ทอย Smarts −2 เพื่อจะสามารถเข้าใจภาษาใดๆที่ได้ยิน

มาตลอดหนึ่งอาทิตย์ได้

Liquid Courage (N, V d8+): เมาแล้วกล้าหาญ เพิ่มระดับเต๋า Vigor เวลาได้ดื่มแอลกอฮอลอย่างน้อย 8 oz
Martial Artist (N, Fighting d6+): นักศิลปะการต่อสู้ มีสภาพเหมือนติดอาวุธอยู่ตลอดเวลา +d4 เวลาทอยพลังทำ�ลายของมือเปล่า
Improved Martial Artist (V, Martial Arts, Fighting d10+): นักศิลปะการต่อสขั้นสูง +d6 เวลาทอยพลังทำ�ลายของมือเปล่า
Martial Arts Master (L, Imp. Martial Arts, Fighting d12+): จ้าวแห่งศิลปะการต่อสู้ +2 เวลาทอยพลังทำ�ลายของมือเปล่า; สามารถอัพ Edge

นี้ได้ห้ารอบ

Luck (N): โชค +1 benny ทุกเกม
Great Luck (N, Luck): โชคดีที่ยิ่งใหญ่ +2 bennies ทุกเกม
Marksman (S): นักแม่นปืน ถ้าตัวละครไม่ขยับเดิน เขาจะได้รับ aim maneuver (+2 Shooting)
McGyver (N, Sm d6+, Repair d6+, Notice d8+): ไม่ถูกหักลบใดๆแม้นจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือ
Mentalist (N, AB (Psionics), Sm d8+, Psionics d6+): นักอ่านใจ +2 เวลาทอยแข่งด้านพลังจิต Psionics roll
Mighty Blow (S, Wild Card, Fighting d10+): แรงซัดจอมพลัง พลังทำ�ลายของอาวุธระยะประชิดคูณสองเวลาจั่วได้ Joker
Mr. Fix It (N, AB (Weird Science), Sm d10+, Repair d8+, Weird Science d8+, two scientific Knowledge skills at d6+):
มิสเตอร์ซ่อมได้ +2 ในการทอยซ่อมแซม Repair rolls, ถ้าติด raise จะลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมลงครึ่งนึง
Natural Leader (N, Sp d8+, Command): ผู้นำ�โดยธรรมชาติ ผู้นำ�สามารถให้ bennies กับทหารที่คุมอยู่ได้
Nerves of Steel (N, WC, V d8+): ใจเหล็ก ไม่ถูกหักลบ 1 จุดเวลาเกิดบาดแผล wound
Improved Nerves of Steel (N, Nerves of Steel): ใจเหล็กระดับสูง ไม่ถูกหักลบ 2 จุดเวลาเกิดบาดแผล wound
New Power (N, AB): ตัวละครได้รับพลังใหม่หนึ่งอย่าง
Noble (N): ชนชั้นสูง +2 Charisma; ตัวละครเกิดมาในชนชั้นสูง มีฐานะทางสังคมและทรัพย์สมบัติ
No Mercy (S): ไร้ความปราณี สามารถจ่าย bennies ตอนทอยทำ�ความเสียหายได้ damage rolls
Power Points (N, AB): +5 Power Points, ซื้อได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่ง rank เท่านั้น
Power Surge (S, arcane skill d10+): พลังพุ่ง +2d6 Power Points เวลาจั่วได้ Joker
Professional (L, d12+ in trait): มืออาชีพ คุณสมบัติ Trait กลายเป็น d12+1
Expert (L, Professional in trait): ผู้เชี่ยวชาญ คุณสมบัติ Trait กลายเป็น d12+2
		
Master (L, WC, Expert in trait): มาสเตอร์ Wild Die กลายเป็น d10 สำ�หรับหนึ่งคุณสมบัติ trait
Quick (N, A d8+): รวดเร็ว ถ้าจั่วได้ 5 หรือต่ำ�กว่า ให้จั่วใหม่
Quick Draw (N, A d8+): ปืนไว สามารถควักอาวุธขึ้นมาพร้อมใช้ได้ฟรีไม่เสียแอคชั่น free action
Rapid Recharge (S, Sp d6+, AB): ชาร์จใหม่รัวๆ ฟื้นพลัง 1 Power Point ทุกๆ 30 นาที
Improved Rapid Recharge (V, Rapid Recharge): ชาร์จใหม่รัวๆระดับสูง ฟื้นพลัง 1 Power Point ทุกๆ 15 นาที
Rich (N): ร่ำ�รวย 3× เงินทุนเริ่มเกม, รายรับ $75K ต่อปี
Filthy Rich (N, Noble or Rich): รวยแบบไม่ลืมหูลืมตา 5× เงินทุนเริ่มเกม, รายรับ $250K ต่อปี
Rock and Roll! (S, Shooting d8+): เวลายิงรัวปืนกล โทษลบเต๋าเหลือ −1 แทนที่จะเป็น −2
Scavenger (N, Luck): คนคุ้ยชยะ ค้นพบเจอเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำ�เป็นหนึ่งครั้งต่อเกม
Scholar (N, d8+ in affected skills): นักวิชาการ +2 Knowledge skills ที่ไม่ซ้ำ�กัน
Sidekick (L, WC): คู่หู ตัวละครมีคู่หูระดับ Novice WC sidekick
Soul Drain (S, Special): Special พิเศษ
Steady Hands (N, A d8+): มือนิ่ง ไม่สนใจโทษที่หักลบเต๋าเวลาอยู่บนสัตว์พาหนะหรือยานพาหนะ
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Test Drive
Sweep (N, St d8+, Fighting d8+): กวาดรอบวง โจมตีศัตรูที่ติดกันทุกตัวแต่ −2
Improved Sweep (V, Sweep): กวาดรอบวงระดับสูง เหมือนข้างบนแต่ไม่ติดลบ
Strong Willed (N, Intimidate d6+, Taunt d6+): พลังใจแข็งแกร่่ง +2 เวลาทอยขู่ Intimidate และยั่ว Taunt, +2 เวลาจะต่อต้าน
Tactician (S, Wild Card, Sm d8+, Knowledge (Battle) d6+, Command): นักกลยุทธ์ ทอย Knowledge (Battle) ตอนเริ่มการต่อสู้ แล้ว
จะได้ไพ่ Action Card เท่าจำ�นวนที่ทอยสำ�เร็จและที่ติด raise; ไพ่เหล่านี้สามารถแจกจ่ายให้กับพันธมิตรได้
Thief (N, A d8+, Climb d6+, Lockpick d6+, Stealth d8+): หัวขโมย +2 Climb, Lockpick, Stealth, การทอยที่ต้องการหลอกหรือเล่นทริค

สังเกตและปลดกับดัก

Tough as Nails (L): แข็งเป็นตะปู Toughness +1
Improved Tough as Nails (L, Tough as Nails): แข็งเป็นตะปูระดับสูง Toughness +2
Trademark Weapon (N, Fighting or Shooting d10+): อาวุธคู่กาย +1 Fighting หรือ Shooting กับอาวุธหนึ่งชิ้น
Improved Trademark Weapon (V, Trademark Weapon): อาวุธคู่กายระดับสูง +2 Fighting หรือ Shooting กับอาวุธหนึ่งชิ้น
Two-Fisted (N, A d8+): กำ�สองหมัด สามารถโจมตีด้วยอาวุธในมือทั้งสองข้างโดยไม่เสียโทษหักลบเต๋าการทำ�หลายแอคชั่น
Weapon Master (L, Fighting d12+): จ้าวแห่งอาวุธ Parry +1
Master of Arms (L, Weapon Master): มาสเตอร์ออฟอาร์มส์ Parry +2
Wizard (N, AB (Magic), Sm d8+, Knowledge (arcana) d8+, Spellcasting d6+): จอมเวทย์ ทุกๆการทอย Spellcasting
จะลดค่าพลังที่จ่ายในการร่าย 1 แต้ม

ที่ติด

raise

FAQ

คำ�ถามที่พบบ่อย
Q: ชั้นจ่าย benny กับการสร้างความเสียหาย damage ได้มั้ย?
A: ไม่ได้เว้นแต่ว่าตัวละครของคุณจะมี Edge ที่บอกว่าคุณทำ�ได้ รวมถึงทุกการ
ทอยที่ไม่ใช่การทอยคุณสมบัติ trait rolls ด้วย
Q: ผู้ เ ล่ น ทั้ ง หลายของชั้ น ไม่ ช อบที่ มั น ใช้ เ วลานานที่ จ ะล้ ม สั ต ว์ ตั ว ใหญ่ ๆ ที่ มี
Toughness สูง
A: เป้าหมายของเราคือการทำ�ให้พวกผู้ร้ายนั้นมีขึ้น มีลง หรือหลุดออกจาก
โต๊ะไป เราจะไม่สนใจการโจมตีบางครั้งที่ทำ�ให้เสีย “hit points” เพียงเล็กน้อยเพื่อ
หน้าเต๋าที่มากกว่า (และดีกว่า) กับเต๋าที่ระดับสูงๆ สุดท้ายแล้ว แม้นว่าการทอยวัด ให้ Game Master เราไม่ต้องเสียเวลา แล้วจะสนใจเฉพาะเวลาที่ใครซักคน อัด
คุณสมบัติ trait ทั้งหมดจะสามารถออกสูงหรือต่ำ�ก็ได้ เต๋าที่ระดับสูงกว่ามักจะทอย เข้าไปหนักๆแน่นๆที่จะสามารถคว่ำ�พ่อยักษ์ใหญ่ลงได้เท่านั้น แค่อธิบายพวกการ
ได้สูงมากกว่า และทอยได้ต่ำ�น้อยกว่า
โจมตีเล็กๆน้อยๆนั้นว่ารอยบิ่น รอยตัด รอยถลอก หรือบาดแผลที่ไม่ได้ทำ�ให้เกิด
Q: สถิติในหนังสือชั้นบอกว่าดาบสั้นทั้งหลายมีพลังทำ�ลาย “Str+2” หา?
อาการบาดเจ็บทางกายภาพใดๆ แล้วถ้าคุณใช้เทคนิคข่มขูใ่ ห้สะเทือน Intimidation
A: ในกฎเวอร์ชั่นแรกๆบางเล่ม อาวุธระยะประชิดจะมีโบนัสที่ตายตัวแทนที่จะเป็น / Shaken เหมือนที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ หรือกลยุุทธ์ต่างๆจากในหนังสือกฎ
ลูกเต๋า คุณสามารถแปลงมันมาเป็นลูกเต๋าได้ด้วยไกด์ง่ายๆดังนี้: +1 = d4, +2 = หลัก แม้นจะเป็นพวกตัวใหญ่ๆทั้งหลายก็สามารถล้มลงได้อย่างรวดเร็ว
d6, +3 = d8, +4 = d10, +5 = d12 หนังสือกฎหลักก็จะมีรายชือ
่ ของคุณสมบัติ
ของอาวุธต่างๆเช่นกัน
Q: เวลาทอยวิ่งบนโต๊ะหรือแบบอื่นๆจะสามารถติด Aces ได้หรือไม่?
A: คุณจะติด Aces ได้เฉพาะเวลาทอยคุณสมบัติ trait หรือทำ�ความเสียหาย
damage rolls เท่านั้น
Q: Guts skill หายไปไหน มันไม่ได้อยู่ในรายชื่อสกิล
A: พวกเราลบมันออก มันสำ�คัญเฉพาะกับเซตติ้งบางเกม (แล้วคุณก็จะพบมันใน
กฎ Setting Rule นั้นๆ)
ในกฎหลักและเซตติ้งเกมต่างๆ (โดยเฉพาะแฟนตาซีและไซไฟ) ตัวละครทั้งหลายตอน
นีจ้ ะใช้การทอย Spirit เพือ่ จะต้านเอฟเฟคของความหวาดกลัว ถ้าตัวละครในเกมเซต
ติ้งที่พิมพ์ก่อนๆมี Guts ก็ขอให้ไม่ต้องไปสนใจมัน ถ้าคุณกำ�ลังใช้หนังสือเกมผจญ
ภัยที่มีการทอย Guts ก็ให้ใช้ Spirit แทน
ในบางเซตติ้ง (โดยเฉพาะแบบสยองขวัญ เช่น Deadlands) Guts นั้นเป็นกฎ
ของเซตติ้ง Setting Rule ที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของโลกในเกมและจะใช้ทอย
ตามปรกติ
Savage Worlds นัน
้ อยูม่ านานพอทีเ่ ราจะได้เจอคำ�ถามทีถ่ ามกันบ่อยๆหลาย
คำ�ถาม นี่คือคำ�ตอบ!
Q: เพราะการติด Aces, การมีเต๋า d6 เหมือนจะดีกว่า d8 ถ้าเป็นแบบนั้นชั้น
จะอัพสกิลไปทำ�ไม?
A: เต๋าที่ระดับสูงกว่าย่อมดีกว่า ลองคิดดูสิว่ามาตรฐานของ TN คือ 4 ซึ่งเต๋า
d6 นั้นมีโอกาส 50% ที่จะทอยได้สำ�เร็จ เต๋า d8 นั้นมีโอกาส 62% ที่จะทอยได้
สำ�เร็จ คุณมีโอกาสที่จะติด Ace กับเต๋าที่ระดับต่ำ�กว่า เช่น เต๋าd4 แต่คุณจะทอยได้

หาซื้อหนังสือกฎ Savage Worlds
ฉบับเต็มได้ที่ร้านเกมชั้นนำ�ทั่วไป!
เกมการผจญภัยแจกฟรีและอีกมากมายที่
www.peginc.com!
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Small and Large Templates

Medium and Cone Templates

Use the Turning Template with the vehicle rules in
the full Savage Worlds rules.

Test Drive
Selected Savage Settings เซตติ้งเกมต่างๆ
Deadlands: Reloaded!
นี่เป็นปี 1876 แต่ประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่ของพวกเรา
เกมเรือธงของ Pinnacle คือ Deadlands การเดินทางทีส่ ดุ สยองขวัญไปในแดนตะวันตกทีพ่ ลิ กึ พิลนั่ สิง่ มีชวี ติ ลึกลับนามว่า Reckoners
ได้มอบพลังชีวติ ให้แก่พวกสัตว์ประหลาดทัง้ หลายและเวทย์มนต์ ทำ�ให้ประวัตศิ าสตร์บดิ เบือนไปตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 1863 เป็นต้นไป ฝ่าย
ใต้ได้รับชัยชนะเพื่ออิสรภาพของตน แคลิฟอร์เนียแตกสลายกลายเป็นเขาวงกตของหุบเขาที่มีสายน้ำ�ทะเลท่วม และแหล่งสุดยอดพลังงานลึกลับ
หินผี “ghost rock” ก็เป็นชนวนให้เกิดสงครามและความขัดแย้งเพราะมันก่อให้เกิดอุปกรณ์ “steampunk” ต่างๆ
เหล่าผู้เล่นคือมือปืนนัยน์ตาเหล็ก จอมเวทย์ขว้างไพ่หรือพวกhucksters เหล่าพ่อมดหมอผี คนเถื่อนผู้กล้าหาญ นักวิทยาศาสตร์ที่บ้า
คลั่ง และอีกมากมายที่ต้องต่อสู้กับพวกปีศ่าจและพยายามหยุดยั้งวันแห่งการชำ�ระล้าง “Reckoning”
The Savage World of Solomon kane™
หนึ่งชายผู้ไร้แผ่นดิน หนึ่งนักเดินทางไร้จุดหมาย หนึ่งคนเคร่งศาสนา
Solomon Kane เป็นหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ที่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด เขาเป็นวีรบุรุษ ในช่วงเวลาที่แสนป่าเถื่อนและสยองขวัญ เขาเดิน
ทางไปในมุมทีม่ ดื ทีส่ ดุ ของโลกมากมายเพือ่ ต่อสูก้ บั ปีศาจทีเ่ ขาพบซุกซ่อนอยูภ่ ายใน จากส่วนลึกภายในของแอฟริกาทีป่ า่ เถือ่ นจนถึงป่าทีห่ นาว
เหน็บของยุโรป, หุบเขาที่เย็นชาของคาเธ่ย์ และป่าที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดของอเมริกาใต้ เขาต่อสู้กับพวกจอมชำ�แหละที่ไร้ความปราณี เหล่าราชินี
ที่ไม่มีวันตาย หรือแม่้แต่พวกปีศาจมีปีกทั้งหลายจากการไล่ล่าเพื่อการแก้แค้นแห่งความชอบธรรม
และบัดนี้ ฮีโร่ของคุณก็จะสามารถเดินตามรอยเท้าวิถแี ห่งเคน Path of Kane ไม่วา่ จะเป็นนักเดินทางทีเ่ คร่งครัดทางศาสนา โจรสลัดทีห่ ลง
ผิด หรือทหารแห่งโชคชะตา ช่วงเวลาแห่งตำ�นานได้มาถึงและโชคชะตาก็ได้คดั เลือกเหล่าแชมเปีย้ นของเธอไว้แล้ว เคนเริม่ การต่อสูข้ องเขากับปีศาจ
โบราณที่แข็งแกร่งมากพอจะทำ�ลายมวลมนุษยชาติ บัดนี้ คนอื่นๆก็จะต้องถือคบเพลิงแล้วก้าวเดินเข้าไปในความมืดด้วยเช่นกัน
Slipstream
ห่างออกไปไกลกว่าหลุมดำ� Slipstream อยูท่ นี่ นั่ จักรวาลขนาดเล็กของโลกมากมายทีแ่ ตกสลาย เหล่าเอเลีย่ นทีส่ นิ้ หวังและสัตว์ประหลาด
ที่ป่าเถื่อนมากมาย ผู้ปกครองหมู่เกาะเล็กๆคือราชินีปีศาจ Anathraxa ซึ่งมีคนร่ำ�ลือกันว่าใกล้จะค้นพบหนทางที่จะหลบหนีออกไปจาก
คุกระหว่างดวงดาวนี้ ติดเจ๊ทที่หลังของคุณ ชาร์จปืนลำ�แสงของคุณ แล้วเตรียมตัวพุ่งทะยานเข้าไปใน Savage Setting ที่ดิบเถื่อนและ
แปลกประหลาดที่สุด—Slipstream!
Slipstream เป็น pulp science fiction Plot Point™ setting ของเกมที่ได้รับรางวัล Savage Worlds Roleplaying
Game™.

Low Life: Rise of the Lowly
การผจญภัยของดาบและเวทย์มนต์ Sword & Sorcery Adventure ในดินแดนทีแ่ ตกสลาย อาศัยอยูโ่ ดย
เหล่าลูกหลานของแมลงสาป หนอน เค้กอาหารว่างและเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่ถูกนำ�มาปล่อยเกาะ ค้นพบศาสตร์ลี้ลับของ hocus pokery,
dementalism, smellcasting, และ holy rolling ต่อสู้กับเหล่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ลุกขึ้นมาจากเศษซากของอารยธรรมโบราณ
เพลิดเพลินไปกับอาหารเที่ยงแบบเบาๆที่ Primordial Soup Kitchen โลก Mutha Oith นี้เปี่ยมไปด้วยการผจญภัยอันยิ่งใหญ่และภัย
พิบัติ โลกแห่งความขัดแย้งและอันตราย ดินแดนแห่งวีรกรรมความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ ปีศาจที่แข็งแกร่ง ดินแดนแห่งความสยองขวัญและความ
รุนแรง ดินแดนแห่งความกล้าหาญที่แมลงสาปต่ำ�ต้อยก็สามารถกลายเป็นกษัตริย์ได้ด้วยดาบของเขา และไอ้ก้อนโสโครกที่เคราะห์ร้ายที่สุดก็
สามารถกลายเป็นเทพเจ้าได้เช่นกัน
คุณหนอนพอที่จะเดินตามดวงชะตาของตัวคุณเองแล้วหรือยัง? คุณมีนั๊กเก็ตมากพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในเหล่าวีรบุรุษที่กล้าหาญของ
Oith แล้วหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นแล้วก็จงหนีบโล่หนัง esophagator ของคุณ หยิบที่เขวี้ยงอึ มีดปังตอยักษ์ ขึ้นขี่ตัว pygmy slog ของคุณ
กระซิบสวดมนต์ต่อ Jelvis จูบลา larvae ของคุณ แล้วเปิดหนังสือ goosin’ book ของคุณซะ ถนนปุ๋ยพรุนแห่งการผจญภัยสุดอลังการ
กำ�ลังรอคอยคุณอยู่….
Plot Point settings
Savage Settings ส่วนมากของพวกเรานั้นจะเป็นหนังสือ “Plot Point” พวกมันจะสื่อถึงเนื้อเรื่องเบื้องหลังขนาดใหญ่ เช่นการต่อสู้เพื่อหลบหนีออกจากหลุมดำ�
ใน Slipstream หรือ Reckoning ใน Deadlands—แต่ก็ยังให้อิสระต่อ GMs ในการสร้างและรันเนื้อเรื่องต่างๆของพวกเขาในเบื้องหน้า การผจญภัยบางเรื่อง
—เรียกว่า Plot Points—จะเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังของเหล่าฮีโร่และช่วยให้พวกเขาหาทางก้าวไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้สำ�เร็จ ในขณะเดียวกันก็ให้อิสรภาพพวกเขาได้เดิน

ตามวาระเรื่องราวของตนเองด้วยเช่นกัน
เป้าหมายที่แท้จริงของทุกอย่างก็คือการช่วย Game Masters ที่ไม่มีเวลามากในการเตรียมเกมของตัวเอง เนื้อเรื่องเบื้องหลังนี้มีไว้เพื่อมอบเนื้อหา แรงบันดาลใจของ
NPC และสถานทีท
่ ยี่ อดเยีย่ มต่างๆคิดเสียว่า Plot Point เซตติง้ ก็เหมือนหนังสือคูม่ อื ทีอ่ า่ นได้รวดเร็วทีจ่ ะสามารถนำ�ไปรันเกมได้(เกือบจะ)ทันที รายละเอียดสถานทีต่ า่ งๆมี
ไว้เพือ่ ให้ GM นัน้ ได้สามารถเล่าถึงรายละเอียดบริเวณโดยรอบให้ผเู้ ล่นได้ทนั ที พล๊อตต่างๆมีรายละเอียดมากพอจะรันเกมตอนกลางคืนได้หนึง่ เกม พวกผูร้ า้ ยและอุปสรรค
ทั้งหลายต่างก็มีรายละเอียดคุณสมบัติไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ร้ายที่โดดเด่นเป็นตัวละครหรืออ้างอิงจากใน bestiary
ยกตัวอย่างเช่น ใน The Savage World of Solomon Kane™ ก่อนที่คุณจะรันเกมตอนกลางคืนนั้น Game Master ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหล่าผู้เล่นจะ
กำ�ลังเดินทางไปทีไ่ หนแล้วอ่านบทสรุปของสถานทีน่ นั้ ๆ หลังจากนัน้ เขาจึงจะสามารถมองหาจุดทีน่ า่ สนใจในสถานทีน่ นั้ แล้วดูซวิ า่ จะมีเรือ่ งราวแบบ Savage Tales—การ
ผจญภัยสั้นๆ—แบบไหนมั้ยที่ปาร์ตี้ของเขาจะสามารถเข้าไปลุยด้วยได้
Savage Worlds Plot Point settings นำ�เสนอเกมยาวแบบ campaign สุดอลังการสำ�หรับ Game Masters ที่เหล่าผู้เล่นของคุณจะคิดว่าคุณใช้เวลาเป็น
ปีๆคิดมันขึ้นมา!
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