
กองวชิาประวตัศิาสตร์การสงคราม
ส่วนวชิาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วชิาประวตัศิาสตร์การสงคราม





ทวปียุโรป สมยั W.W. 1   ค.ศ.1914 -1918

(พ.ศ.2457-2461 ร. 6)
สีเหลือง=สัมพนัธมิตร  

สีฟ้า =มหาอ านาจกลาง
ฝร่ังเศส + รัสเซีย + องักฤษ

เยอรมัน+ออสเตรียฮังการี + 

ตุรกี +บัลแกเรีย



การศึกษากล่าวถึง    
1. การแบ่ง มติร - ศัตรู              
2. สาเหตุสงคราม                                   
3. แผนการสงคราม
4. การยุทธหลกัในยุโรป               
5. การยุทธรอง
6.การรุกของฝ่ายสัมพนัธมติร                                                   
7. การใช้ไอพษิและรถถัง
8.การท าสงครามในเขตหลงั        9.บทเรียนจากการรบ



โลกแบ่ง 2 ค่าย 

1.ไตรภาค ี ( F-R-E )
2.ไตรพนัธมติร                
(G- A - ITARY)

โลกไม่มกีฏหมาย
ปิดประตูสร้างป้อม หา
หนทางแก้ปัญหา ตั้งศาล
โลก (ซาร์นิโครัสที่ 2 รัสเซีย )   

สาเหตุแห่งสงคราม



การแสวงหาพนัธมิตรในยุโรป
ไตรพนัธมติร ( THE  TRIPLE ALLIANCE )

=  เยอรมนั + ออสเตรีย ฮังการี + อติาล ีฯ
* เรียก มหาอ านาจกลาง
= เยอรมนั + ออสเตรีย ฯ+ ตุรก ี+ บัลแกเรีย    
พนัธมติรคู่ = เยอรมนั + ออสเตรีย ฯ



ทหารองักฤษ

* ไตรภาคี ( TRIPLE  ENTENTE )

= ฝร่ังเศส + รัสเซีย + องักฤษ
* เรียก สัมพนัธมิตร =                                  
ฝร่ังเศส + รัสเซีย + องักฤษ + อติาล(ีไม่แน่นอน)



ประเทศเข้าร่วมสงคราม
4  ประเทศ เยอรมนั  ออสเตรียฮังการี   ตุรก ี บลัแกเรีย

ฝร่ังเศส  เบลเยีย่ม  องักฤษ   รัสเซีย 
มอนเตวโิก  เซอร์เบยี  ญีปุ่่น อติาล ี    
รูมาเนีย อเมริกา ไทย กรีซ
บราซิล โบวลเิวยี จีน  ควิบา           
เอกาวดอร์  กวัเตวารา   ไฮต ิ     
ฮอนดูรัส ไลบเิรีย  ปานามา  เปรู
โปรตุเกตุ  อุรุกวยั

12 ประเทศรบ
25                                     

13ประเทศไม่รบ



ฝร่ังเศส

องักฤษ

เบลเยีย่ม

ออสเตรียฯ รัสเซีย
ตุรกี + บัลกาเรีย

เยอรมัน

เซอร์เบียมหาอ านาจกลาง    
สัมพนัธมติร
- เยอรมนั  ออสเตรีย ฯ                             - รัสเซีย  150 กองพล
ตุรก ี บัลแกเรีย                                       - ฝร่ังเศส  องักฤษ เบลเยี่ยม 
87 กองพล )                        - เซอร์เบีย   12 กองพล
สรุป  158 กองพล  11 ล้านคน      สรุป  249 กองพล  9 ล้านคน          

อาวุธดกีว่า   ขวญัด ี       อาวุธด้อยกว่า   ขวญัดี



ปัญหาก่อนเกดิสงคราม 
ปัญหาอาณานิคม

ALASACH  LORAIN

1. ความอมึครึมไม่ไว้วางใจในยุโรป 
2. เยอรมนัเติบโตแขง็แรงรวดเร็ว
3. ฝร่ังเศสขมข่ืนเสียแคว้น 

ALASACH  LORAIN
(1817)ให้ออสเตรีย 

4.ออสเตรียคดิครอบครองบอลข่าน



5.มกีารระดมไพร่พลอาวุธยุทธโธปกรณ์แข่งกนั
6.ไม่เคารพสนธิสัญญา-กฎหมาย
7.มหาอ านาจคดิแสวงหา                                 
อาณานิคมหาก าไรทางเศรษฐกจิ



สรุปสาเหตุ
1. ลทัธิชาตินิยม
2.  ลทัธิจักรวรรดิ์นิยม
3. การแสวงหาก าไร 
4. การแข่งขันสะสมอาวธุ
5. ระบบพนัธไมตรี



จุดระเบิด อาร์ซดยุคฟรานซิส เฟอร์ดนัินท์                       

และพระชายา รัชทายาทบลัลงัก์                      
แห่งออสเตรียฯ ถูกลอบปลงพระ                          
ชนม์ทีน่ครซาราเจโวในบอสเนีย                                      
โดยนักเรียนหนุ่ม 28 ม.ิย.1914 

คดิว่าเป็นทรราชเข้าครอง

ผม    GAVRILO  PRINCIP          
เป็นผู้ลงมือครับ



* ออสเตรียรวมเอาบอสเนียจากตุรกี
* เซอร์เบียชวนเช่ือให้ เซอร์บและ

สลาฟ ปฏิวตัิออสเตรีย   
* ออสเตรียให้เซอร์เบียขอขมาให้ไล่

ครู ท าลายหนังสือปลดข้าราชการ  
ยนิยอมให้สอบสวนในเซอร์เบีย (ไม่ยอม )

ทหารเยอรมนั

ออสเตรียฮังการี  ขดัแย้งกบัเซอร์เบีย



ออสเตรีย ประกาศสงครามกบัเซอร์เบีย 28 ก.ค. 1914
- รัสเซีย สนับสนุน เซอร์เบีย ห้ามออสเตรียด้วยวาจาไม่ได้   

ผลจึงระดมพลขนาดใหญ่
- เยอรมนั สนับสนุน ออสเตรีย ฯ ให้สัญญา BLANK CHECK

ระดมพลตามรัสเซีย



1 ส.ค.  1914  เยอรมนัประกาศ
สงคราม กบัรัสเซีย 

สมยัพระเจ้าไกเซอร์วลิเลีย่ม ที่ 2
3  ส.ค. 1914

วนัประกาศสงครามและเปิด
สงครามโลก  คร้ังที ่1

พระเจ้าไกเซอร์วลิเลีย่ม ที ่2



เยอรมันและ
ออสเตรีย          แผน SCHLIEFFEN นายพล
มอนเค้   ข้อที่ ๑ รุกเอาชนะฝร่ังเศสด้านตะวนัตกได้เร็วด้วย
ก าลงัทั้งหมด แล้วโยกย้าย ก าลงัไปทางตะวนัออก (  สมมุตฐิาน  )



ท.1,2

ท.3

ท.4

ท.5

ท.6

ท.7

METZ     
จุดหมุน

ข้อที ่ 2 กองทพัที ่
1,2,3,4,5,   รุกผ่าน  เบลเยีย่ม
ลกัเซมเบอร์ก  เนเธอร์แลนด์ มุ่งตอน
เหนือยดึปารีส ใช้เมือง  METZ  
และทอิอง    เป็นจุดหมุน  
* กองทพัที ่6, 7 อยู่ทางไต้ METZ
แดน ฝร่ังเศส ตรึงก าลงัแล้วถอยลวง
ให้ฝร่ังเศสตามคาดจะทุ่มก าลงัทางใต้
* กองทพัที ่8 ยดึปรัสเซีย
ตะวนัออกเพ่ือยนัรัสเซีย

PARIS



สรุปแผนการรบเยอรมนัและออสเตรีย

7 กองทพั
เข้าหาฝร่ังเศส

กองทพัที ่8 10 กองพลและ ก าลงั
ท้องถิ่น         เข้าหาปรัสเซีย 
ตะวันออก

3 กองทัพ เข้าหาเซอร์เบีย

3 กองทัพ GALICIA เข้าหาโปแลนด์



หลกัพืน้ฐานเยอรมัน
1. รวมก าลงัรุกตะวนัตก   ออมก าลงัตะวนัออก                                                                                

2. ย้ายปีกขวาเสริมปีกซ้าย
3.  บุกโอบเบลเยีย่มให้ฝร่ังเศสทิง้ป้อมมาสู้



แผนการรบฝ่ายสัมพนัธมัตร
ฝร่ังเศส ใช้แผน  17

เขยีนโดยนายพล JOFFRE 

(หน.เสธ.)
1. เยอรมนัไม่เอาก าลงัส ารองเข้า
ท าการรบรุกผ่าน  เบลเยีย่มและ
LORRAIN พร้อมกนั 2 จุด 

สมมุตฐิาน



2.  ฝร่ังเศสน่าจะ
ต้านทานยาก  จึงวาง
ก าลงัผ่านกลางระหว่าง  
METZกบั EPLNAL
โจมตีย่านกลางท าลาย
การ ส่ือสารใน
LORRAIN



ทัพ 4 กองหนุน

ท.1,2

ท.3

ท.4

ท.5

ท.6

ท.7

ทัพ 5ตั้งรับเบลเยีย่ม 

ทัพ 3

ทัพ2

ทัพ1

ฝร่ังเศสสร้างป้อม
ท าเคร่ืองกดีขวาง                                     
ฉากขดัขวางทุ่นระเบดิ                             
สนามเพลาะใช้น า้ท่วม ล้มต้นไม้
ใหญ่  ใช้สภาพธรรมชาต ิ       ห้วย
หนองแม่น า้ ป่าเขา หิมะน า้แขง็ให้
เป็นประโยชน์ทางยุทธวธีิ

BELGIUM                                  GERMANY

FRANCE

METZ  
)

EPINAL



ฝร่ังเศสสร้าง
สนามเพลาะตั้งรับ
ตลอดแนวรบ

คูเช่ือมถึงกนั      
หลุมลกึ                
บ่อน า้             

ลวดหนาม              
ทุ่นระเบดิ             
หลุมบุคคล           

ฐานปืน                  
คลงัอาวุธกระสุน 



* การตั้งรับสร้างเคร่ืองกดีขวางประกอบ 
ของฝร่ังเศสสามารถ                               
ร้ังหน่วงการเข้าต ี                                  
ฝ่ายเยอรมนัได้ผลด ี                                
จึงหันมาใช้ความ                                  
คล่องแคล่วเปลีย่น                                  
แนวรบยดึพืน้ที่



เราต้องยนัข้าศึกไว้ให้ได้  เราจะไม่ทิง้หน้าที่เด็ดขาด



แผนองักฤษ คณะเสนาธิการเตรียมกองทพั

ขนาดเลก็  สมรรถภาพสูงสุด พร้อมรบนอกประเทศ 4 

พล.ร. +   1 พล.ม. ช่วย FRANCE                                           
* ถ้าเยอรมนัรุกฝร่ังเศสและเบลเยีย่ม

จะเพิม่เตมิก าลงัทางเรือยดึสินค้าต้องห้าม                                                                                     
ไม่ปิดกั้นทางเรือ

เข้าเมือง บอง และมูเบิกร์



รัสเซียระดม 8 กองทพั
ก าหนดแผน A รุก  2  ด้าน                
2  กองทพั ปรัสเซียตะวนัออก                                          
4  กองทพัยดึออสเตรีย                            
2  กองทพัป้องกนัปีกด้านทะเลด า

2กองทพั

4กองทพั

2 กองทพั

เบลเยีย่มและเซอร์เบีย มีแผนตั้งรับเหนียวแน่น



1. การยุทธตามแนวชายแดน    
14 - 24  ส.ค. 14

2. การยุทธทีแ่ม่น า้มาร์น     
5 - 11 ก.ย. 14

3. การถอนตวัของเยอรมนั 
สู่แม่น า้ ASINE  9-14 ก.ย.14



4. การแข่งขนัไปสู่ทะเล
NAYAN   ALBERT  ARRAS  

LENS   LILLE  YPRESS 
NIEPORT 13 - 15  ก.ย.14

5  การเข้าตีของสัมพนัธมิตร
ARTOIS และ CHAMPAGNE

ธ.ค. 14 - ม.ค. 15



ท.1,2

ท.3

ท.4

ท.5

ท.6

ท.7

4 ส.ค.1914 ทพั 1-2
เยอรมนั ข้ามแดนท าลายป้อง
ปราการในเบลเยยีม
เบลเยยีมท าลายทางรถไฟ                         
สะพานเพ่ือร้ังหน่วง

ฝร่ังเศสเข้าช่วยปะทะที่        
ป่า ARDENN ก าลงั           
น้อยกว่าต้องถ่อย

ป่า ARDENN

20 ส.ค. องักฤษ ส่งก าลงัขึน้ฝ่ังเข้า มองส์และมูเบิกซ์ช่วยเบลเยยีม 
(ทหาร 80,000  คน  ม้า 30,000    ป.315   ปืนกลหนัก 125 )



ท.1,2

ท.3

ท.4

ท.5

ท.6

ท.7

VERDUN

26 ส.ค.14 ทพั 3,4,5
เยอรมนั รุกโอบทาง
ตะวนัออกและตก ฝร่ังเศส
เร่ิม เจาะแนวไม่หยุดยั้งแต่     
ต้องเสียทหาร 300,000คน
และถอยมาอยู่ทีแ่นว  
VERDUN



พลเอกMOLTKE ส่ังส่ง
2 ทน.กบั 1 พล.ม ของ
กองทัพที่ 2-3 แบ่งไปช่วย 
ท. 8 ที่ยนักับรัสเซียที่
ปรัสเซียและโปแลนด์
(ท.2,3อ่อนแอ)2 ทน.+1 พล.ม         

มาช่วยกองทพัที่8

กองทัพที่ 8 2 กองทัพ
GERMANY                   RUSSIA



บังกาเรีย เข้าหาโรมาเนีย
และเซอร์เบยี

ออสเตรีย เข้ารุกเซอร์เบยี โรมาเนียและโปแลนด์(ทางใต้)

ม.ิย.1918

ก.ย.1917

2 กองทพั USS



พื้นที่ยดึครองของเยอรมนัตามแนวน า้แม่ SOMME

น ้าแม่ SOMME

ปารีส ระยะแรก ฝร่ังเศส+องักฤษตั้งรับอย่าง
เหนียวแน่นด้วยสนามเพลาะและส่ิงกดี
ขวางทางธรรมชาติมากมาย

ท.1

ท.2

ท.3

ท.4



การคืบหน้าของเยอรมัน
ก่อนรุกเข้าปารีส

ปารีส

SOMME R.

AISNE  R.

DUNKLRK     

YPRES              ท.1 
ท.2

MAUBEUGE

ท.3

ท.4SOLSSONS

MARNE R.



*   แม่ทัพต่างท าการรบเป็นอสิระ  ไม่ขึน้ต่อมอลเค้
*   กองทพัที ่1 ต้องเคล่ือนมาทางตะวนัออก  ท าให้

ปารีสและศูนย์รถไฟรอดพ้นถูกยดึ

แม่ทัพขาดสายการบังคบับัญชา



*  ฝร่ังเศส  ตั้งกองทัพที่ 6  ขึน้ใกล้เมือง  AMIENS
เคล่ือนย้ายโดยรถไฟสู้กบัเยอรมนั 1 ก.ย.1914 

แต่กต้็องถอยข้ามแม่น า้ OUREQ ใกล้ปารีส

( การยุทธอุ่นเคร่ือง
ก่อนการยุทธส าคญั 
แม่น า้ MARNE)



มอลเค้ให้ พ.ท. เฮนซ์ ฝสธ. ไปประสาน ท.2 ปีกขวา ให้ถอย          
เข้าแม่น า้  AISINE แม่ทัพไม่เห็นด้วย  ท. 1 ถอยเข้าเมือง  SOLSSON

4

การยุทธท่ีแม่น า้  MARNE
เยอรมันท าท่าจะแพ้   7  ก.ย.  1914

2

9
3

ท.1      
ท.2

ฝร่ังเศส

องักฤษฉวยโอกาสรุก

รบอยู่กบัที่

ไปช่วย เยอรมนั

เมือง  SOLSSON
ท.1ถอยเข้า

กว้าง20

ไมล์

MARNE R.



13  ก.ย. - 15 พ.ย.  1914 การแข่งขันกนัไปสู่ทะเล
เยอรมนักบัฝร่ังเศส

พยายามโจมตด้ีานข้าง
ซ่ึงกนัและกนัมุ่งยงัช่อง

แคบองักฤษ



การสู้รบตามแนวชายฝ่ังทะเล       
ฝร่ังเศสตั้งรับดกีว่ามสีนามเพลาะ
เคร่ืองกดีขวาง  องักฤษและเบลเยีย่ม

ต้องถอย และปล่อยประตูน า้         
เข้าท่วมหมู่บ้านอสิแซร์



ปลายปี1914 ฝ่ายสัมพนัธมติรพยายามทุ่ม
ก าลงัโจมตีจาก NIEUPORT ตลอดชายฝ่ังถึง
DUNKLRK อ+ฝศ.บาดเจ็บล้มตายสูญหายมาก
เป็นเชลย 252,000 คน



ยุทธนาว ีJUTLAND
ที่ทะเลเหนือ(องักฤษ+เดนมาคร์+นอร์เวร์)



ยุทธนาวทีี ่JUTLAND

เยอรมันล่อกองเรือ
องักฤษมาถูกทุ่น
ระเบิดและตอร์ปิโด
เสียหาย 4 ล า



กองเรือหนุนองักฤษเข้าปะทะจมเรือลาดตะเวณเยอรมัน
ได้ 3 ล า     องักฤษเข้าไปในดงทุ่นระเบิดและกองเรืออู  
เสียหายอกีมาก จึงต้องถอยไปอยู่ฝ่ังสกอตแลนด์



8 ธ.ค.1914 กองเรือเยอรมนัทุ่มก าลงัโจมตี   
กองเรือองักฤษ ที่ เกาะฟอล์คแลนด์        
ต้องเสียเรือไปอกี 4 ล า    หนีรอดได้ 1 ล า     
ผู้บังคบัการเรือตายพร้อมทหาร 1,800 คน



กองเรือ อู      
ของเยอรมนั   

มีประสิทธ์ิภาพ
มากในการรบ
ภาคพืน้ทะเล

อู่จอดเรืออูในเยอรมัน



เยอรมันถอนตัวจากแม่น า้มาร์น
*   สงครามตั้งรับต่างโอบ

ซ่ึงกนัและกนัตามแนว
เมือง SOLSSONS  NAYON                 

ARRAS  LENS  LILLE   
YPRESS   NIEUPORT



1.   ฝร่ังเศสควรรบในฝร่ังเศส        
2.   องักฤษควรใช้วธีิโอบ

การยุทธขดัแย้ง

เกดิการยุทธ ม.ค.1915

1. ดาดาแนล       2. อติาล ี     
3. เซอร์เบีย        4. เมโสโปเตเมยี    5.

ป้องกนัคลองสุเอส



1.  เจาะแนวเยอรมัน                       
2.  หลกีการยุทธที่ส าคญั                   
3.  ท าให้พนัธมิตรเยอรมันยอมแพ้



1.  นายพลเรือ WINSTON 
CHURCHILL คดิเปิดเส้นทาง
ติดต่อรัสเซียที่ DAEDANELL
( F+E VS ตุรกี )แต่ต้องพ่ายแพ้
ทหารเสียหายมาก
2. ที่ อติาลี (อติาลี VS ออสเตรีย )



3. ปี1915 ฝร่ังเศสช่วย เซอร์เบีย ( F+E  VS ออสเตรีย)      
ท าการยุทธกนัที ่MACEDONIA  3 ปีทั้ง2  ตั้งรับในทีม่ัน่ 
อ.+ฝ.เจ็บ481,262 คนตาย 26,750 คน



4. ที่ MESOPOTAMIA ( E+อนิเดยี+ชาตอ่ืิน ๆ VS

ตุรก)ีสัมพนัธมติรยอมแพ้ ตาย 13,309
5. การยุทธ PALESTINE ( E +TURKEY ) คลอง 
SUEZ - JERUSALEM รบจนสงครามสงบ



การรุกของฝ่ายสัมพนัธมิตร
1. ปี1915 อ. เข้า  ARTORIS และ  ฝ.เข้า  CHANPAGNE         
คดิแยก ย. ผลคือ

1.  อ+ฝ ไม่อาจยดึแนวทีม่ัน่ ย.ได้เสียทหารมากมาย
2.  เคลด็ลบัชัยชนะของฝร่ังเศส ป.ยงิท าลาย ทหาร ร.      

ยดึครอง
3.  การรุกระดมยงิ ป.ช่วย ร. ท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
การเคล่ือนทีรุ่ถล าบากเสียเวลาปรับผวิดนิ ย.กป็รับ
ปรับเสร็จกย็งิกนัต่อ



2.   ปลาย 1915  ย.ชิงเข้า VERDUNก่อน หวงัให้ ฝ.
อ่อนก าลังถอย

3.  ก.พ.1916 ย.เร่ิมโจมตีแนวกว้าง อ.+ฝ.ตั้งรับดี
ย.เสียทหาร 281,000คน ฝ. 315,000 คน



4. ปลายปี1916  อ+ฝ รุกทีแ่ม่น า้ SOMME
หน้ากว้าง 25 ไมล์ ระดมยงิ ป. นาน 8 

วนัหมดกระสุน 1,738,000 นัด
( ถ. คร้ังแรก )



5.  ก าหนดแผนรุกในปี1917 มี 2 จุด
องักฤษเข้า ARRAS ก่อนหวงัให้ ย.
ดงึ กน.มาใช้ และ ฝร่ังเศส เข้าตีหลกั
ทีแ่ม่น า้AISNE   ( แตกหัก ) 
*** เม.ย.-พ.ค.1917 อ.ระดมยงิ ป. 
2,700,000 นัด รุกได้ 5 ไมล์หน้ากว้าง
20   ไมล์ ส่วน ฝ.รุกไม่ได้แผนนีต้้อง
เสียทหาร 315,000  ย.เสีย 313,000



ขอพกัรบหน่อยครับ

**  เกดิการจราจลในรัสเซีย ทิง้แนวรบ(ปฏิวตัพิระเจ้า
ซาร์นิโคลาสที่ 2 เจ้าชาย LVOV  ตั้งรัฐบาลใหม่)
**  ม.ิย.ฝร่ังเศส   54  กองพล  ก่อก าเริบเบ่ือการรบ
**USA   ประกาศร่วมสงคราม   6  เม.ย.  1917



6.  ฝ.ด่วนเข้าตีหนัก แคว้น FLANDERS
เสียหายหนักไม่รอ สหรัฐฯ
** 7 ม.ิย.1917 อ.รุก  MESSINESใช้กระสุน ป.
ไป3,500,000นัดและใช้ทุ่นระเบดิคร้ังแรก (19ลูกมี
แรงระเบิด 1 ล้านปอนด์) ได้พืน้ทีเ่สียก าลงัน้อย 



ไอพษิCHLORINE 1915 ย.ใช้ป.ยงิติดหัว
สารพษิCHLORINE(สารส าลกั ระคายเคือง) ที่ YPRES 
สารเจือจาง ย.ออกตี  อ+ฝแตกต่ืนสับสนอลหม่าน ถอย 
เสียหายมาก                     

1916  อ+ฝ ใช้หน้ากากป้องกนัหรือหมวกผ้าคลุมหัว
ช่วยลดอนัตรายได้  
1917 อ+ฝ ผลติหน้ากากชนิดมเีคร่ืองกรองอากาศ
ได้ผลดีตั้งรับได้



1918 ย.ใช้สารFOSGEN และMASTAD
น ามาใช้แนวรบด้านตะวนัตกองักฤษถอยใช้กบัแนว
สหรัฐ สูญเสีย 70,752  คน

ไอพษิMASTAD สารพุพอง ย.น ามาใช้คร้ังแรกที ่ 
YPRESS  11ก.ค.1917 อ+ฝ น าสารพษิออกมาใช้

บ้าง
สาร FOSGEN



รถถงั = เรือบก
1.การยุทธทีแ่ม่น า้ SOMME องักฤษน ามาใช้คร้ังแรก            
2. ที ่COMBRAI องักฤษใช้ ถ. 378 คนั บุกน า 2
ทน.เจาะแนว HINDENBERG   ถอย 13,000 หลา
(20พ.ย.1917)
3. การยุทธที ่YPRESS รอบที ่ 3 เจาะแนว ย.ถอย 5 ไมล์ 
กว้าง 10 ไมล์ตาย 200,000 จับเชลย  8,000  ยดึ ป. 

100



รถถังคนัแรกของเยอรมนั

* ถ.  =  เป็นอาวุธทางจิตวทิยา     *   สมยัต่อมา พฒันา  
กระสุนเจาะเกราะ    จรวดต่อสู้รถถัง



4. การยุทธ แตกหัก ที่  AMIENS 8  ส.ค.1918
* อ+ฝ ใช้ ถ.  462  คนั+ เคร่ืองบนิ + 3 ทพัน้อยเข้าจู่โจม   

เจาะแนวเยอรมนั ท าให้เยอรมนัสับสน

* ถ.เป็นอาวุธทางจิตวทิยา                             
* สมยัต่อมาคดิกระสุนเจาะเกราะ                        
จรวดต่อสู้รถถงั



เยอรมันกบั องักฤษน าเคร่ืองบินท า
การยุทธทางอากาศตลอดแนว
ชายแดน   ฝร่ังเศส-เบลเยีย่ม



เยอรมันใช้เรือเหาะ ZEPPLIN    
L 48 ทิง้ระเบิดถึงเกาะองักฤษ
สร้างความเสียหายมากที่        

ลอนดอน

เรือเหาะ



ทั้ง 2  ฝ่ายเอาชนะกนัไม่ได้ อดอยาก  2  ฝ่าย
รัสเซียปฏิวตั ิ ฝร่ังเศสทหารก าเริบ

ทหารอติาล ี 4  แสนหนีทพั
เยอรมนัอ่อนล้ามปัีญหาในเขตหลงัมาก(อดยาก
เจ็บป่วยจิตวทิยาส่งก าลงับ ารุงไม่ได้)

การท าสงครามในเขตหลงั

*   องักฤษปิดกั้นทางทะเล                                               
*   สหรัฐประกาศสงครามเสียเรือ LUSITANIA



ทั้งเยอรมันและฝร่ังเศส   
เกณฑ์สตรีเข้ากองทัพหลายหน้าที่



ยามสงคราม
หน้าที ่      

ของพลเรือน
จะต้องเป็น
กองหนุน   
ท าหน้าที่
ในเขตหลงั



ฮิตเลอร์
สมัครเข้า
ร่วม

สงคราม 
ขณะมียศ  
สิบโท



การโฆษณาชวนเช่ือ
มีผลต่อทหาร 

เยอรมนัในแนวหน้าและหลัง
3 ต.ค. 1918 ย. ยอมแพ้ และเกดิ

การปฏิวติัในกรุง BERLIN
9 พ.ย. 1918 ทั้ง 2  ฝ่าย ลงนาม

สงบศึกที่สถานีรถไฟ
RETHONDESในป่า

COMPIEGNE



บทเรียนจากการรบ
*   เป็นสงครามเบ็ดเสร็จ(รบเขตหน้า-หลงั)
*   เรือเหาะ ZEPPLIN โจมตีทิง้ระเบิดระยะไกล     
(จุดพฒันาอาวธุทางอากาศใน WW.2 V 1-2 ปรมาณู)

*   สารพษิ  ภาคที าสัญญากรุงเฮก 1899ห้ามใช้

*   รถถังและ เคร่ืองบิน ร่วมรบเป็นการจู่โจม สายฟ้าแลบ
(ใช้ ในสงครามโลกคร้ังที่  2   อกี 21  ปีต่อมา )



พระราชวงัแวร์ซายส์   
ในปารีส ฝร่ังเศส


