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อ่านวิธีที่จะท าให้กิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณประสบความส าเร็จได้จากคู่มือแบบละเอียดของเรา 

 
1. ฉันจะหาสถานท่ีจัดกิจกรรมได้อย่างไร 
ถ้าคุณก าลังมองหาสถานที่จัดกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณ ให้พิจารณาเลือกสถานที่ที่เปิดส าหรับสาธารณะ มีที่ว่างมากพอ
ส าหรับวางโต๊ะและเก้าอ้ี และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร คุณสามารถจัดกิจกรรมได้ถ้าสถานที่ที่เลือกตรงตามข้อก าหนด
พื้นฐานสามข้อน้ี ขอแนะน าให้เลือกห้องหรืออาคารที่มีปลั๊กไฟหลายจุด เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเสียบปลั๊กชาร์จอุปกรณ์เล่นเกม 
ของพวกเขาได้ 
 
คุณอาจจัดกิจกรรมเล่นรอบกองไฟในสถานที่ต่อไปน้ี 

 ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย 
 สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการของชุมชน 
 ร้านกาแฟ 
 ร้านเกม 
 ห้องจัดงานของโรงแรม 
 ร้านหนังสือ 

 
ฉันมีสถานที่จัดงานอยู่แล้ว แล้วยังไงต่อล่ะ 
เยี่ยมไปเลย ในเม่ือคุณมีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมแล้ว คุณควรดูให้แน่ใจว่ามีสิ่งที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมครบถ้วนดีแล้ว  
 
สิ่งหน่ึงที่คุณต้องตรวจเช็คให้แน่ใจที่สุดก็คือความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานที่ หากมีใครสักคนเสียบปลั๊กแล็ปท็อป
และเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เบรกเกอร์ของคุณจะตัดไฟและอาจท าให้กิจกรรมแสนสนุกของคุณต้องหยุดชะงักลง และควรน ารางปลั๊กไฟ
หรือปลั๊กพ่วงมาด้วยเพื่อให้ผู้เล่นสามารถชาร์จอุปกรณ์เล่นเกมของพวกเขาได้ 
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ข้อพิจารณาอ่ืนๆ 
สิ่งส าคัญอีกอย่างหน่ึงที่คุณควรต้องม่ันใจคือเราเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ การเล่นผ่านเครือข่ายไร้สายสามารถ
ช่วยป้องกันปัญหายุ่งยากเก่ียวกับสายเคเบิล เราเตอร์ และสวิตช์ได้ แต่ถ้าคุณไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ ก็ให้น า  
เราเตอร์ที่มีพอร์ตหลายพอร์ตมาด้วย หรือจะหาสวิตช์เครือข่ายมาใช้ก็ได้เช่นกัน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เล่นคนอ่ืนๆ เชื่อมต่อกับเครือข่าย 
ได้สูงสุดถึง 48 คน 
อย่าลืมบอกให้แขกของคุณรู้ด้วยว่าพวกเขาต้องน าอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หรือต้องน าสายอีเธอร์เน็ตติดตัว
มาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ เป็นความคิดที่ดีที่จะทดสอบดูว่าเครือข่ายไร้สายของคุณรองรับผู้เล่นได้ก่ีคนก่อนที่จะจัดกิจกรรม 
เราเตอร์ที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดจะระบุจ านวนการเชื่อมต่อสูงสุดที่สามารถท าได้เอาไว้ แต่คุณก็สามารถปรับตั้งค่าเพื่อให้
รองรับจ านวนการเชื่อมต่อที่มากขึ้นได้ ถ้าคุณไม่ม่ันใจในอินเทอร์เน็ตไร้สายของคุณ หรือไม่สามารถก าหนดค่าด้วยตัวเองได้ ลองให้
ผู้เล่นเชื่อมต่อสูงสุดครั้งละ 10 คน ส าหรับข้อมูลในเชิงลึก โปรดดูหัวข้อ ‘ฉันจะตรวจสอบปัญหา Wifi ได้อย่างไร’ ของเอกสารน้ี 
 
สิ่งส าคัญคือคุณควรต้องแน่ใจว่าสถานที่จัดงานของคุณมีที่น่ังและพื้นที่ส าหรับวางโต๊ะเพียงพอ ผู้เล่นหลายคนอาจเล่นเกมผ่าน 
แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปของตัวเองโดยไม่ต้องใช้โต๊ะ แต่ก็น่าจะเป็นเรื่องดีถ้าพวกเขาได้วางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะบ้างเป็นบางครั้ง  
เราขอแนะน าให้ใช้โต๊ะขนาด 1.8 เมตรต่อผู้เล่นสองคนเพื่อความสบายสูงสุด แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณเป็นส าคัญ 
 
การมีสิ่งต่อไปน้ีก็เป็นเรื่องดีเช่นกัน 

 เอกสารลงช่ือที่ให้ผู้เล่นเขียนชื่อและ Battle Tag Battle.net ของตนเอง 
 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Wifi ติดไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้ง่าย 
 กล้องถ่ายรูป บันทึกกิจกรรมเล่นรอบกองไฟส าหรับสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ และน าเหตุการณ์มาสรุปซ้ าเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม และดึงดูดผู้ที่จะเข้าร่วมในอนาคต  
 สิ่งส าคัญ: อย่าลืมติดป้ายประกาศว่าจะมีการบันทึกภาพ ถ้าคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ เราแนบประกาศ

ส าหรับพิมพ์มาในเอกสารน้ีแล้ว 
 

2. ฉันจะตรวจสอบปัญหา Wifi ได้อย่างไร 
ก่อนที่สถานที่จัดกิจกรรมของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เล่น Hearthstone ที่พร้อมจะแสดงฝีมือ การใช้เวลาเพื่อตรวจเช็คว่าทุกอย่าง 
จะเรียบร้อยดีเม่ือกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นน้ันเป็นความคิดที่ดี การดูให้แน่ใจว่าทุกคนเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wifi เดียวกัน Wifi ในสถานที่
ของคุณมีแบนด์วิดธ์เพียงพอ และโปรโตคอลที่อนุญาตให้เกม Hearthstone ‘สื่อสาร’ กันและกันไม่ได้ถูกบล็อคจะมีประโยชน์มาก
ส าหรับคุณ เพราะจะช่วยให้ผู้เล่นคนอ่ืนปรากฏในส่วน ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน ในรายชื่อเพื่อนของพวกเขา และได้รับหลังการ์ด  
“เพื่อนรอบกองไฟ” 
 
การใช้งานฟังก์ชัน ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน มีข้อก าหนดสองอย่าง ดังน้ี 

1. เราเตอร์ในสถานที่ต้องรองรับการกระจายข้อมูลแบบ UDP ระหว่างผู้เล่น 
2. ผู้เล่นต้องอยู่ภายในซับเน็ตเดียวกัน 

 
  

http://us.battle.net/hearthstone/static/images/fireside-gatherings/downloads/en-us/how-to-host-your-event-guide.pdf


การท างานของ “ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน” 
Hearthstone ใช้การกระจายข้อมูลแบบ UDP (User Datagram Protocol) เพื่อให้อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เกมท างานอยู่ ‘สื่อสาร’ 
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เล่นคนอ่ืนปรากฏในส่วน ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน ของรายชื่อเพื่อน เราเตอร์ส่วนใหญ่ใช้โปรโตคอลน้ี และ
การติดต่อสื่อสารแบบเพียร์ทูเพียร์และการเล่นเกมโดยทั่วไปก็มักจะใช้การกระจายข้อมูลแบบ UDP แต่ทั้งน้ีผู้ดูแลระบบของ 
บางแห่งอาจปิดการใช้งานโปรโตคอล ซ่ึงส่วนใหญ่คือที่โรงเรียนหรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัย หากการกระจายข้อมูล UDP  
ถูกปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉันได้ 
 
การทดสอบว่า “ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน” ท างานได้หรือไม่ 
หากต้องการดูว่า “ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน” จะใช้งานได้หรือไม่เม่ือกิจกรรมเริ่มขึ้น ทั้งหมดที่คุณต้องท าก็แค่หาผู้เล่นมาอีกคน และ
อุปกรณ์สองเครื่องที่จะใช้เล่น Hearthstone จากน้ันลองเล่นเกมโดยใช้คุณลักษณะ “ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน” ผ่านเครือข่ายหรือ Wifi 
ภายในสถานที่ของคุณ ถ้าคุณมองเห็นเพื่อนของคุณใน ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน น่ันหมายความว่าคุณทั้งคู่อยู่ในซับเน็ตเดียวกันแล้ว และ
ทุกอย่างเรียบร้อยดี 
 
“ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน” ยังไม่ท างาน ฉันควรท าอย่างไรดี 
ถ้าสถานที่ของคุณไม่สามารถใช้การกระจายข้อมูลแบบ UDP ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมแพ้ คุณอาจขอให้ผู้ดูแลระบบ
ในสถานที่ของคุณเปิดใช้การกระจายข้อมูลแบบ UDP เป็นการชั่วคราวระหว่างที่กิจกรรมของคุณด าเนินอยู่ หรือจะเปิดฮอตสปอต 
Wifi ของคุณเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เฉพาะก็ได้ แต่ระวังเรื่องค่าโทรศัพท์ด้วยล่ะ บางพื้นที่อาจมีการ์ด 3G ที่อาจช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณได้ การตั้งค่าฮอตสปอตของคุณเองอาจท าให้ผู้เล่นเชื่อมต่อด้วยวิธีน้ีได้อย่างจ านวนจ ากัด ผู้เล่นที่เชื่อมต่อ
กับฮอตสปอตเดียวกันควรจะอยู่ในซับเน็ตเดียวกัน ซ่ึงท าให้สามารถใช้ฟังก์ชัน ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน ได้ตามปกติ และผู้เล่นก็จะได้รับ
หลังการ์ดเพื่อนรอบกองไฟด้วย 
 
แม้ว่าในท้ายที่สุดคุณจะไม่สามารถใช้ ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ฉัน ได้ แต่ก็อย่าปล่อยให้มันมาท าลายความสนุกของกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ
ของคุณ ตราบใดที่ผู้เล่นของคุณยังคงสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ พวกเขาก็สามารถเพิ่มผู้เล่นคนอ่ืนเป็นเพื่อน และท้าแข่ง
กระชับมิตรได้อยู่ดี 
 
อย่าลืมแวะไปดูที่ กระทู้ Fireside Gatherings ในฟอรัมอย่างเป็นทางการ คุณจะเห็นค าถามที่พบบ่อยเก่ียวกับคุณลักษณะผู้เล่น 
ที่อยู่ใกล้ฉันและการปลดล็อคหลังการ์ดเพื่อนรอบกองไฟ 
 

3. ฉันจะโปรโมทกิจกรรมของฉันได้อย่างไร 
หลังจากที่คุณเตรียมการเพื่อให้กิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณประสบความส าเร็จแล้ว ก็ถึงเวลาบอกให้ผู้เล่นที่สนใจรู้แล้วว่า  
จะมาร่วมสนุกเล่น Hearthstone กับคุณได้เม่ือไหร่และที่ไหน  
 
ก่อนอ่ืนเลย คุณควรบอกให้เรารู้ว่ากิจกรรมของคุณก าลังจะเกิดขึ้น โปรดส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดมาหาเราที่ 
FiresideGatherings@blizzard.com และอย่าลืมไปที่เว็บไซต์ LiquidHearth 
(http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) แล้วโปรโมทกิจกรรมของคุณด้วย ผู้จัดงานบางคนเห็นว่าการสร้างเพจ 
Facebook, Twitter หรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ส าหรับกิจกรรมของพวกเขาจะมีประโยชน์ในการอัพเดตข้อมูลวันที่และเวลา 
ของกิจกรรมเล่นรอบกองไฟที่ก าลังจะเกิดขึ้นให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมของพวกเขา ซ่ึงน่ันเป็นวิธีที่ดีในการสร้างกลุ่มสมาชิกขาประจ า 
ที่จะกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป 
 

http://us.battle.net/hearthstone/en/forum/topic/12504781299
mailto:FiresideGatherings@blizzard.com


ส่วนในโลกแห่งความเป็นจริง การจัดท าใบปลิวติดไว้ในสถานที่จัดกิจกรรมและบริเวณใกล้เคียง เพื่อบอกว่ากิจกรรมของคุณ 
จะเกิดขึ้นเม่ือไหร่ก็เป็นความคิดที่ดี ถ้าคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายผ้าไว้ระหว่างที่กิจกรรมของคุณ
ด าเนินอยู่ก็อาจดึงดูดความสนใจของผู้ที่ผ่านไปมาได้เช่นกัน ป้ายเหล่าน้ีมีประโยชน์มากส าหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่
สาธารณะอย่างเช่นในบาร์หรือร้านกาแฟ  
 

4. ฉันจะสร้างความสนุกสนานในกิจกรรมเล่นรอบกองไฟได้อย่างไร 
โปสเตอร์และของตกแต่งเล็กน้อยอาจช่วยเสริมสร้างบรรยากาศได้ หรืออาจเปิดวิดีโอที่บันทึกภาพไฟที่ก าลังปะทุไว้บนจอทีวีใน
สถานที่ของคุณ การเปิดเพลงที่มีธีมสอดคล้องกับ Hearthstone จะช่วยสร้างบรรยากาศของการผ่อนคลายยามค่ าคืนด้วยการเล่น
การ์ดแสนสนุก หรือจะก าหนดธีมการแต่งกาย และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดแบบยุคกลางหรือแฟนตาซีก็ได้เช่นกัน 

 

อาหารและเครื่องดื่ม 
อาหารและเครื่องดื่มจะช่วยให้กิจกรรมของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพราะจะว่าไปแล้ว Hearthstone ก็เกิดขึ้นในที่พักของนัก
เดินทาง ถ้าคุณจัดกิจกรรมของคุณในบาร์หรือร้านกาแฟ คุณอาจลองขอให้เจ้าของร้านเพิ่มอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้ากับธีมลงใน
เมนู แต่ถ้าคุณจัดกิจกรรมเล่นรอบกองไฟในสถานที่ที่ไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้พิจารณาถึงการจัดเตรียมเครื่องดื่มหรืออาหารว่าง
เอาไว้ หรือขอให้ผู้เข้าร่วมน าอาหารและเครื่องดื่มบรรจุหีบห่อของตนเองมาเพื่อรับประทานร่วมกัน 
 
กิจกรรมหลัก 
หลังจากพิจารณาถึงสิ่งที่จ าเป็นทั้งหมดแล้ว เรื่องต่อไปที่คุณควรคิดถึงก็คือรูปแบบของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น  
 
การพบปะผู้อ่ืนและท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ คือหัวใจและจิตวิญญาณของการเข้าร่วมกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ เราขอแนะน า 
ให้ติดป้ายชื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคน รวมถึงจุดเล่นฟรีเพื่อให้แขกเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะมาถึงงานในเวลาใด  
 
การขอให้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ช่วยสอนผู้เล่นใหม่เป็นวิธีที่ดีในการแนะน าให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกัน และการจัดกิจกรรมส าหรับผู้เล่น
ใหม่ก็อาจช่วยให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่น Hearthstone รู้สึกเต็มใจจะเข้าร่วมมากขึ้น การจัดทัวร์นาเมนท์แบบมีธีม ทัวร์นาเมนท์ส าหรับ 
ผู้เล่นใหม่ หรือทัวร์นาเมนท์แบบจ ากัดจะช่วยให้กิจกรรมของคุณสนุกขึ้น และผู้เล่นที่ยังมีการ์ดในคอลเลกชันไม่มากก็สามารถมีส่วน
ร่วมได้ง่ายขึ้น วิธีที่ดีในการท าให้ผู้เล่นเหล่าน้ีมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดทัวร์นาเมนท์ที่ให้ใช้เฉพาะการ์ดพื้นฐานเท่าน้ัน การแข่งขัน



ระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้เล่นหน้าใหม่ โดยที่ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ตามจ านวนครั้งที่ก าหนด  
ต่อหน่ึงเกม หรือแยกทัวร์นาเมนท์ของคุณตามประสบการณ์หรือระดับความสามารถ  
 
คุณอาจจัดการแข่งขันในรูปแบบลีก และบันทึกสถิติแพ้ชนะของผู้เล่นจากกิจกรรมเล่นรอบกองไฟทั้งหมด แล้วน ามาจัดอันดับ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถตั้งเป้าหมายแข่งขันกันได้  
 
ปาร์ตี้ชมวิดีโอ 
การรวบรวมสมาชิกมาจัดปาร์ตี้เพื่อรับชมวิดีโอเก่ียวกับ Hearthstone ฟังดูเป็นเรื่องที่น่าสนุกดี โดยส่วนใหญ่ปาร์ตี้ชมวิดีโอ 
จะจัดขึ้นในเวลาเดียวกับทัวร์นาเมนท์ eSports หรือกิจกรรมพิเศษของ Hearthstone (เช่น BlizzCon) แต่คุณก็อาจเล่นวิดีโอ 
ทัวร์นาเมนท์ที่บันทึกไว้ หรือดูการสตรีมจากสตรีมเมอร์ที่มีช่ือเสียงก็ได้ 
 
ส่วนการเตรียมการก็ง่ายมาก แค่ดูให้แน่ใจว่า Wifi ท างานได้ตามปกติ แล้วเชื่อมต่อแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณเข้ากับโทรทัศน์
ด้วยอะแดปเตอร์ที่เหมาะสม (ถ้ามีสาย HDMI จะสะดวกมาก) และปรับตั้งค่าโทรทัศน์หรือหน้าจอให้แสดงผลจากอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณพบปัญหาในการแสดงสตรีม ให้ลองลดคุณภาพของสตรีมลงเพื่อให้การสตรีมมีความลื่นไหลมากขึ้น เป็นความคิด
ที่ดีที่จะทดสอบดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณยาวพอ และทุกอย่างจะท างานได้อย่างที่คุณวางแผนไว้ 
 

  
การประกวดแข่งขัน  
การประกวดแข่งขันเป็นวิธีที่ดีในการท าให้ผู้เข้าร่วมทุกรูปแบบได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคุณ แม้ว่าการจัดการประกวดแข่งขัน
ของคุณควรจะเปิดกว้างเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่คุณก็สามารถจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เล่น
ทุกกลุ่มได้ เกมทายปัญหา Hearthstone แข่งเลียนเสียงตัวละครในการ์ด เกมใบ้ค า และเกมอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์การ
เล่นเกมมากนักน้ันเหมาะส าหรับผู้เล่นทุกระดับ ส าหรับการแข่งขันที่ผู้เล่นในระดับสูงขึ้นน่าจะสนใจก็อาจเป็นการแข่งท าคะแนน 
ในลานประลอง โดยให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนพยายามเอาชนะเกมในลานประลองให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด หรือการแข่งขัน 
ท้าทายที่ให้เอาชนะผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ จ านวนหน่ึงด้วยเด็คที่ใช้การ์ดในรายชื่อที่ก าหนด หรือคุณจะลองคิดค้นเกมที่แตกต่างออกไป
จากเดิมก็ได้ เช่น แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีม และให้พวกเขาช่วยกันสร้างเด็คเพื่อดูว่าทีมไหนจะท าให้มินเน่ียนมีพลังโจมตีและพลังชีวิต
สูงที่สุดภายในเวลาที่จ ากัด 

 

5. ฉันจะจัดทัวร์นาเมนท์อย่างไร 
การจัดทัวร์นาเมนท์ในกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณเป็นวิธีที่ดีในการสร้างบรรยากาศของการแข่งขัน และสร้างอารมณ์ร่วมให้กับ
ผู้เล่น การจัดทัวร์นาเมนท์สามารถท าได้หลายวิธี และมีหลายระบบแบบให้เลือก แต่โดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลย 
 
ก่อนอ่ืนคุณต้องก าหนดว่าการแข่งขันของคุณจะมีระบบอย่างไร ซ่ึงต่อไปน้ีคือระบบส าหรับทัวร์นาเมนท์ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด  
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แพ้ตกรอบ – น่ีคือระบบทัวร์นาเมนท์ที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด โดยหลักๆ ก็คือ ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะถูกจับคู่แข่งกันใน
เกมรอบแรก ผู้ชนะในเกมเหล่าน้ันจะผ่านเข้ารอบไปพบกับผู้ชนะของเกมอ่ืน ส่วนผู้แพ้จะตกรอบและต้องออกจาก 
ทัวร์นาเมนท์ หลังจากแต่ละเกมจบลง ผู้ชนะก็จะต้องไปแข่งขันกับผู้ชนะของเกมอ่ืน เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
เหลือผู้เข้าแข่งขันสองคนที่จะมาเผชิญหน้ากันในการแข่งขันชิงชนะเลิศ ข้อเสียของทัวร์นาเมนท์แบบแพ้ตกรอบคือ ผู้เล่น
จะถูกก าจัดออกจากทัวร์นาเมนท์อย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจท าให้ผู้เล่นที่ตกรอบรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่อจากน้ัน
น้อยลง และโชคก็อาจส่งผลต่อเกมด้วยหากบังเอิญผู้เข้าแข่งขันต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แพ้ทางตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนท์ 
แพ้สองเกมตกรอบ – ทัวร์นาเมนท์แบบแพ้สองเกมตกรอบมีความคล้ายคลึงกับแบบแพ้ตกรอบอยู่มาก ความแตกต่าง 
ก็คือ ทัวร์นาเมนท์จะแบ่งออกเป็นสายบนและสายล่าง หรือบางครั้งอาจเรียกว่าสายผู้ชนะและสายผู้แพ้ เม่ือผู้เล่นที่อยู่ 
ในสายบนแข่งแพ้ แทนที่จะตกรอบ ผู้เล่นคนน้ันจะมีโอกาสแก้ตัวในทัวร์นาเมนท์อีกครั้งด้วยการแข่งขันกับผู้เล่นอีกคน 
ในสายล่างที่แพ้เกมแรกมาเช่นกัน และในท้ายที่สุด ผู้เล่นที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายของทั้งสายบนและสายล่างก็จะมา
เผชิญหน้ากัน ข้อเสียของทัวร์นาเมนท์แบบแพ้สองครั้งตกรอบก็คือ การด าเนินทัวร์นาเมนท์ค่อนข้างยุ่งยากและกินเวลา 
และต้องมีผู้เข้าแข่งขันจ านวนมากจึงจะประสบความส าเร็จ 
พบกันหมด – ทัวร์นาเมนท์แบบพบกันหมดจะไม่มีการตกรอบ ดังน้ันแม้ว่าผู้เล่นจะแข่งแพ้แต่ก็ยังคงแข่งขันต่อไปได้  
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องแข่งกับผู้เข้าแข่งขันคนอ่ืนๆ ทั้งหมดในจ านวนเกมที่เท่ากัน โดยผู้จัดงานจะเป็นผู้บันทึกผล 
แพ้ชนะของการแข่งขัน หลังจากเล่นเกมจนครบทุกแมทช์ ผู้ชนะก็คือผู้เล่นที่มีสถิติการชนะสูงสุด รูปแบบน้ีจะเหมาะมาก 
ถ้าคุณมีผู้เล่นจ านวนน้อย เน่ืองจากทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง ส่วนข้อเสียของการแข่งขันแบบพบกันหมด 
ก็คือจะต้องบันทึกข้อมูลมากขึ้น อาจใช้เวลานาน และอาจท าให้ความตื่นเต้นลดลงเน่ืองจากไม่มีแมทช์ “ชิงชนะเลิศ” 

 
นอกจากน้ีก็ยังมีระบบทัวร์นาเมนท์แบบอ่ืนๆ อีก แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีคือระบบที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ลองดูว่าการด าเนิน 
ทัวร์นาเมนท์แต่ละแบบน้ันแตกต่างกันอย่างไร และเลือกรูปแบบที่เหมาะกับกลุ่มผู้เล่น Hearthstone และกิจกรรมเล่นรอบ 
กองไฟของคุณมากที่สุด 
 
หลังจากเลือกระบบทัวร์นาเมนท์ที่จะใช้ในกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณแล้ว ขั้นตอนถัดไปก็คือการจัดท าสายแข่งขัน มีแอพและ
โปรแกรมอ านวยความสะดวกจ านวนมากที่ช่วยให้คุณจัดท าสายและบันทึกผลการแข่งขันได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยาก หลังจากที่คุณ
จัดท าสายแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ค่อยน ารายชื่อผู้ที่เข้าร่วมมาใส่ลงไป ซ่ึงสามารถท าได้ง่ายๆ ด้วยการจับฉลากหมายเลข หรือก าหนด
หมายเลขให้ผู้เข้าร่วมตามล าดับการมาถึงก่อนหลัง 
 
หากคุณด าเนินทัวร์นาเมนท์แบบแพ้ตกรอบ และไม่สามารถจับคู่ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้เน่ืองจากมีจ านวนผู้เข้าแข่งขันเป็นเลขคี่  
ไม่ต้องกังวลไป หากผู้เล่นอยู่ในสายที่ไม่มีคู่แข่ง ผู้เล่นคนน้ันจะได้รับสิทธ์ิ “ชนะผ่าน” ซ่ึงหมายความว่าพวกเขา “ชนะ” เกมน้ันโดย
อัตโนมัติ และผ่านเข้าไปพบกับผู้ชนะของการแข่งขันคู่อ่ืน ถ้าคุณมีผู้เล่นจ านวนมากที่ต้องการเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนท์ แทนที่จะ
จัดทัวร์นาเมนท์ขนาดใหญ่เพียงรายการเดียว อาจเป็นการง่ายและรวดเร็วกว่าถ้าจะจัดทัวร์นาเมนท์ขนาดเล็กหลายรายการที่มี
จ านวนการแข่งขันไม่มาก จากน้ันให้ผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์ย่อยแต่ละรายการมาเจอกันในการแข่งขันชิงชนะเลิศ 
 

6. แบ่งปันประสบการณ์กับเรา 
อย่าลืมบันทึกภาพกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณ และแบ่งปันภาพถ่าย (หรือวิดีโอก็ได้) กับเราผ่านทางอีเมล 
(FiresideGatherings@blizzard.com) โปรดอย่าลืมว่า ถ้าคุณวางแผนจะถ่ายภาพหรือวิดีโอ คุณต้องติดประกาศบอกด้วย 
ว่าจะมีการบันทึกภาพเกิดขึ้น และถ้าคุณมีการสรุปเหตุการณ์ โปรดส่งลิงก์มาให้เราด้วย เพราะเราก็อยากอ่านเช่นกัน 
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เม่ือคุณส่งรูปภาพและวิดีโอมาหาเรา อย่าลืมระบุสิ่งต่อไปน้ี 

 วันที่จัดกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณ 
 ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ที่จัดกิจกรรม (หรือเมือง รัฐ/จังหวัด และประเทศที่จัดกิจกรรม) 
 ชื่อกิจกรรมของคุณ (ถ้าคุณตั้งชื่อพิเศษให้กับกิจกรรมรอบกองไฟของคุณ) 
 รายละเอียดคร่าวๆ ของสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ทัวร์นาเมนท์ การเล่นเกม และเหตุการณ์ต่างๆ 
 ลิงก์ไปยังการสรุปเหตุการณ์ ในกรณีที่คุณโพสต์ไว้ 
 ลิงก์ไปยังเพจกิจกรรมของคุณ เช่น เพจ Facebook หรือบัญชี Twitter ที่คุณใช้โปรโมทกิจกรรม 
 อย่าลืมเล่าถึงเรื่องราวและช่วงเวลาดีๆ ที่เกิดขึ้นให้เราฟังด้วย 

กิจกรรมเล่นรอบกองไฟของคุณอาจไปอยู่ในบล็อกสรุปเหตุการณ์ของเราก็ได้ เราก็เลยอยากให้ม่ันใจว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกต้อง 

อย่าลืมดูให้แน่ใจว่าได้ติดประกาศขอบันทึกภาพไว้ในทีท่ี่มองเห็นได้ง่าย หากจะมีการถ่ายภาพหรือวิดีโอในกิจกรรมของคุณ 

แฮชแท็กอย่างเป็นทางการของเราคือ #FiresideGatherings ซ่ึงคุณสามารถทวีตมาได้ตลอดเวลา 
 
เราหวังว่าค าแนะน าของเราจะมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของคุณ และขอให้การเล่นรอบกองไฟของคุณเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุด
เท่าที่เคยมีมา แนวคิดทั้งหมดน้ีเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันจงปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่น
อย่างเต็มที่ 
 
ขอให้สนุกกับการพบปะเพื่อนใหม่ และสนุกกับการเล่น Hearthstone: Heroes of Warcraft 


