
วชิาประวตัศิาสตร์การสงครามสากล

กองวชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม 
ส่วนวชิาทหาร                               

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



สงครามโลกคร้ังที่ 2
ค.ศ. 1939 - 1945  ( ร. 8 )



กลุ่มประเทศ
ในยุโรป

Black sea



ล าดบัการบรรยาย                                 
1.กล่าวท่ัวไปสาเหตุแห่งสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ ฮิตเลอร์
3. นโยบายฝ่าย สัมพนัธมติร
4. การบุกยุโรปของฝ่ายอกัษะ
5. การยุทธในแอฟริกา
6. การยุทธในแปซิฟิก
7. การรุกโต้ตอบของฝ่ายสัมพนัธมติร



สู้รบกนั 2  กลุ่มประเทศ

ฝ่ายอกัษะ (พนัธมติร) ฝ่ายสัมพนัธมติร
เยอรมนั อติาลี ญีปุ่่น องักฤษ สหรัฐ รัสเซีย
ค.ศ.1941 - 1942 เพิม่ จีน ฝร่ังเศส แคนาดา
บลัแกเรีย ฟินแลนด์ และอกี 45  ประเทศ
ฮังการี โรมาเนีย
ไทย ( ท าศึก 2  หน้า )
รวม 8  ประเทศ รวม 51  ประเทศ



สาเหตุแห่งสงคราม
* ฮิตเลอร์ ล้างแค้นสัมพนัธมิตร

จากWW. 1
* ฮิตเลอร์ กวาดล้างยวิให้

หมดไปจากยุโรป
*   ฮิตเลอร์หวงัครองโลก



แต่ละท่านต้องใช้ความพยายามเอาชนะซ่ึงกนัและกนั

ADOLF  HITLER                                                                 RUNDSTEDS
ผู้น าเยอรมันเปิดศึก WW 2                                               ผบ.สส.เยอรมนั

TOJO HIDEKI 
รมต.กห.ญ่ีปุ่น

FRANKLING D. ROOSEVELT WINSTON CHURCHILL



ALBERT                             
ROMMEL                                 EISEN HOWER  

MONTGOMERY                      PATTON            ALEXANDER

แม่ทพัหรือผู้น าของของชาตต่ิาง ๆ

ผบ.สส.เยอรมันในฝร่ังเศส          ผบ.สส.ฝ่ายสัมพนัธมิตร

ผบ.กองทัพท่ี 8 อังกฤษท่ีแอฟริกาเหนือ       ผบ.ท 3 ท่ีนอร์มังดี          ผบ.ท 2 อังกฤษ

แม่ทัพเรือเยอรมัน



ผบ.สส.โซเวียตต่อต้านเยอรมัน                ผบ.ยานเกาะเยอรมันในลเิบีย

จอมพลเรือวางแผนโจมตีฮาวาย

DEIGHT D.EISENHOWER                        BERNARD MONTGOMERY

YAMAMOTO  ISOROKU

GEORGY ZHUKOV                                           ERWIN ROMMEL

ผบ.ท 8 อังกฤษที่แอฟริกาเหนือผบ.สส.ฝ่ายสัมพนัธมิตร



ข้อแตกต่าง สงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2
*   การยุทธมคีวามคล่องแคล่ว น าเอา ถ.,บ. ที่พฒันาแล้วมาใช้
*   การพฒันาสงคราม เรือบรรทุกเคร่ืองบนิ เรือด าน า้ จรวด

พลร่ม เรด้าร์ โซนาร์ เคร่ืองบนิอตัวนิิบาต
*    มยุีทธบริเวณทัว่โลก



* WW. 1  เฉพาะในยุโรป
WW. 2  ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก และ ทัว่โลก

*   บ.  มีความส าคญั *  เรือเหาะ ZIPILIN  L  48    
เคร่ืองบิน V1 , จรวด V2       องักฤษผลติเรดาร์

* WW .1 สงครามสนามเพลาะ
WW .2   สงครามสายฟ้าแลบ (บ.,ถ., ร.,รยย.,ยานเกราะ)

* WW.2  สูญเสียมากกว่า



รูปภาพการโจมตี สตรีร่วมสงคราม
แพทย์ พยาบาล 
ส่ือสาร  แนวหน้า 
งานใต้ดนิกองโจร
การข่าว สายลบั 
จราจรในสนาม
ก่อวนิาศกรรม ฯ



1.   ยุทธศาสตร์กว้างไกล
ใช้ ถ.  บ.  พลร่ม
รุกสายฟ้าแลบ โอบ
F + E  +POLAND 

3.   รณรงค์ทางการเมือง
และรุกเงยีบ

2.  สงครามแท้จริงแล้วเกดิ
การต่อสู้กนัก่อนปฏิบตัิการ

ยุทธศาสตร์ของฮิตเลอร



4. ฮิตเลอร์ ระวงัป้องกนัตนเอง ท าสัญญาไม่รุกรานกนักบั
รัสเซีย

5.   บุกโจมตีฝ่ายสัมพนัธมติรให้แพ้ ( รุกเข้า NA-BE-F )

6.   การท าสงคราม 2 D
(ท าให้เสียขวญั DEMORALIZATION = บ.,ถ.จิตวทิยา และ ท า
ให้เกดิยุ่งเหยงิ DISORGANIZATION=ข่าวลือวางเพลงิ กองโจร)



นโยบายฝ่ายสัมพนัธมติร
* เซมเบอร์เลน นายกองักฤษไม่มกี าลงัมากพอประกาศสงคราม
เพ่ือเสรีภาพ 3 ก.ย. 1939
* เชอร์ชิล (สมาชิกสภา อ.) เสนอให้ผูกมติรกบัรัสเซียซ่ึงเป็น
คอมมวินิสต์ เซมเบอร์เลน ไม่ไว้ใจจึงหันหน้าไปผูกมติรกบั
โปแลนด์



1940  เชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ 3  สุขุม เยือกเยน็
ไม่งุนงง ให้นโยบายการท าสงคราม บก เรือ อากาศ
จุดมุ่งหมาย คือชัยชนะ

3 ก.ย. 1939 เยอรมนับุกโปแลนด์
E + F  ประกาศสงคราม



การบุกของฝ่ายอกัษะ (พนัธมิตร)

สงครามจิตวิทยา
เขตหน้า + เขตหลงั
ท าให้เสียขวัญ

ท าให้ยุ่งเหยงิ  สับสน

ก าลงัทางอากาศ + ก าลงัทางบก
รุกสายฟ้าแลบ  รวดเร็ว  จู่โจม

บ. +  ยานรบ ( ร.ม.ป. )
+   ตัดการส่ือสาร

+  กองโจร บ่อนท าลาย
สายลบั จารกรรม

ก าลงัทางเรือ
บรรทุก บ.
ด าน ้า



การจัดก าลงัของเยอรมัน 3 หมู่กองทพั
เข้าหาฝร่ังเศส B= ท. 6, ท.18

เนเธอร์แลนด์

A = ท. 4, ท.12, ท.16
F, Lux, B  ผ่านกลาง

C = ตรึงแนว

มายโินต์ มองเมดี
สวสี

MAGINOT LINE SIEGFRIED  LINE

92 กองพลตั้งรับ

159 กองพลรุก



ก าลงัสัมพนัธมติร
ฝร่ังเศส 3  ประเภท ช่องแคบอังกฤษ - สวสิ
92  กองพล 1.   พลประจ าการ พลประจ าการ 35           พล.ยก. ( 160 X 3 )

2.   กองพลหนุน ช้ัน 1 พลหนุน 1 17 พล.ม. เบา  5
3.   กองพลหนุน ช้ัน 2 พลหนุน 2 14 พลยานยนต์ เบา  3

พลภูเขา  13
ด้านอติาลี บ. 1400 ปตถ.

7  กองพล ขับไล่ ขาดอตัรา 30 - 50 % 
ลว.- ตรวจการณ์

องักฤษ                               พลประจ าการ  5                          ถ. เบา
10 กองพล ในฝร่ังเศส            พล.รด.  5 บ. 160 เคร่ือง

ขาดแคลนปืน วตัถุระเบิด
เบลเยีย่ม เบลเยีย่ม ฮออลแลนด์

ฮออลแลนด์                        20 พล.ร. 6 แสน ( ประจ าการ  6 กองพล )                      9 พล.ร. 4 แสน
P5 , N7,อ่ืน 5 กองพล 2 พล.ม.  ล้าสมยั ฝึกต า่ ระดบัต า่กว่าเบลเยีย่ม



ก าลงัเยอรมันนี
140  พล.ร.                            แนวด้านตะวันตก กองหนุนทั่วไป
9  พล.รยย.                                104 พล.ร.                             19 พล.ร.
10  พล.ยก.                                 8  พล.ยก.                          1  พล.รยย.
รวม 159   กองพล

บ.   = 5 พนั     ( ประจ าการ )
บ. =     3,500    ใช้แนวรบตะวันตก
*   ทิง้ระเบิดระยะไกล 1,300- 1,400    
*   ด าทิง้ระเบิด 300 - 400  ขบัไล่ 1,000 - 1,200  
*   ลว.   500 - 600  ,    ขส.  500



B
A
C

10 พ.ค-21 มิ.ย.40

8 - 25 มิ.ย. 40

เยอรมันสามารถยดึครองฝร่ังเศส
ได้เกือบทั้งประเทศ

ปารีส



การรุกเข้า NORWAY                           
ของก าลงัเยอรมนั

12ม.ิย. 1940

9เม.ย.1940
9ก.ย1939

DENMARK



NAVIK                        
ไม่มีก าลงัต้านทาน

นอร์เวย์ประกาศเป็นกลาง   
สัมพนัธมติรต้องการควบคุม
น่านน า้และท่าเรือแต่เยอรมนั
ลงมือเสียก่อน

เยอรมันโจมต ี
NORWAY              
เม.ย.1940



เยอรมนัใช้ก าลงัพลลงทางดิง่
เป็นคร้ังแรกที ่NORWAY          
สมารถยดึครอบครองนอร์เวย์ได้
ในไม่กีว่นั



กองทพั A ของเยอรมนัรุกเข้าเบลเยีย่มได้เร็วมกีารต้านทาน
น้อย

ANTWERP                        

BRUSSELS BELGIUM

แนวSIEGFRIED           

พ.ค.1940 A



เยอรมนัพยายามเข้ายดึ MOSCOW  1942-1943

MOSCOW

STALINGRAD

ตั้งรับ 

ตั้งรับ

เยอรมนัล้อมอยู่นานต้องถอยเพราะ
อดยากและความหนาวเยน็ทิง้ความ
สูญเสียไว้เบ้ืองหลงัมากมาย



การยุทธในอฟัริกา
ROMMEL  VS   MONTGOMERY



ก าลงัเยอรมนั  
มี 14 กองพล   
93,000 คน    

ป.1,400
ถ.500
บ.700



ก าลงัองักฤษ
มี 12 กองพล 
177,000 คน    
ป.910 ถ.1,110
ปตถ.1,270 บ.700
มีเรือรบครองทะเล



หลกัพืน้ฐาน 3 ประการ
ของ มอนโกโมรี

1.   ลกัษณะผู้น าหน่วย
2.   ยุทโธปกรณ์ ถ. มาก

(แบบแซร์แมน ) + ป.   
อตัราจรขนาดหนัก
( กระสุน 325  ปอนด์

3.   การฝึก



ริเร่ิม
สร้างถนน 6  เส้นทาง
ทางรถไฟ 1  เส้นทาง

รุกไปข้างหน้า
สนามบินหลายแห่ง



EI ANGEILA              TOBUM          SOLUM       SIDI             MERSA             

HAFAYA                                               

BENGHAJI

MASUS                DERNA

IN D                      
ENG             
AUS 
NEW 
AF

3ก.พ.41                                                                                           
7 ก.พ.41                                   22ม.ค.42

5ก.พ.                                                                                                                            
13-16ธ.ค.40

9ธ.ค.40

EI ALNEIN

LIBYA    EGYPT

การรุกของสัมพนัธมติรใน LIBYA
9 ธ.ค.1940 - 7 ก.พ.1941

500 ไมล์ท าลาย ขศ. 5 กองพล 
จับเชลย 130,000 คน       
ถ.400 ป.1,200



เยอรมนั
EI ANGEILA              TOBUM                                                                  

ROMMEL                                              SOLUM       SIDI             MERSA             
EI ALAMEIN 

HAFAYA                                                              
รอมเมลรุกจาก   EI AGEILA                  EI  ALAMEIN

29 ม.ค.42

21 ม.ค.42 23ม.ค.                       21 ม.ิย.      

28 มิ.ย                  7 ก.ค.42

BENGHAJI

MASUS       DERNA

ROMMELรุกคร้ังแรก24 มี.ค.- 17 มิ.ย.41

รุกคร้ังท่ี 2

การรุกคร้ังที ่2 (21 ม.ค.-7 ก.ค.1942)

ยึดคลัง สป.3 สัมภาระ

รอมเมลใช้ ป.88 ,บ.,           
ยุทธวธีิ ถ. ล า้เลิศ ท าลายค่ายอังกฤษ
และสัมพนัธมติรตลอดชายฝ่ังทะเล



*   สร้างวสัดุปลอมวางไว้กบัวสัดุจริง
*   เคล่ือนก าลังลงใต้
*   สร้างคลงั สป.ลวงทางใต้
* สร้างที่เกบ็น า้
*   ลวงขึน้เรือเตรียมยกพลที่  
ALEXANDIA   ให้แนวที่ 5 เห็น
.

มอนโกโมรี*การลวงของ



มอนโกโมรีแววดใีนเร่ืองยุทธวธีิ
1.   เร่ืองปฏิบตัิ
2.   รายละเอยีดเตรียมการ
3.   หน่วยต่าง ๆ พร้อม
4.   การปฏิบตัิก่อนเข้าตี
5.   จัดระเบยีบใหม่บ่อย
6.   รวมก าลงัใหม่เพ่ือถ่วงดุล
7.   รอบคอบ
8.   อ่อนตัว
9.   ความแน่นอนในการรบ

ปัจจัยไล่ติดตาม
1.    ข้าศึกต้องไม่พกัผ่อน
2.    สร้างสนามบนิรุกไปข้างหน้า
3.    เปิดเมืองท่าเพ่ือส่งก าลงับ ารุง





ROMMELใช้ ถ.ท าลายที่
มัน่องักฤษหลายแห่ง         
ในการรุกคร้ังที ่2

นายพลทหารม้าเยอรมัน



อ านาจของปืนใหญ่ท าลาย
ล้างก่อนรบประชิด



ทีA่L - ALAMEIN
แผนมอนโกโมรี

มุ่งท าลาย พล.ร. ของ
เยอรมันในแนวต้ังรับ
และให้หน่วยพานเซอร์
เข้าช่วยแล้วจึงใช้หน่วย

ยานเกราะองักฤษ      
เข้าท าลายอกีที



* 8  ส.ค. 1942  มท. 8 “แม่ทัพกล้าเต็มไปด้วยกลอุบาย”
* จัดระเบียบใหม่ *   จัดยุทโธปกรณ์ใหม่
*  ฝึกใหม่ *   ออกค าส่ังห้ามถอย



องักฤษพยายามยดึค่ายเยอรมนัด้วยก าลงัทหารราบ      
โดยม ีป.,ถ. ยงิสนับสนุน



1939  ญี่ปุ่นยงัรบกบัจีนอยู่ ยงัไม่ชนะเด็ดขาด ( 10 ปี )
1940  ยดึเกาหลี ม.ิย. ยดึไอจาง ( กลางประเทศจีน )
ก.ค. 1940  เจียงไคเช็คหนีจากนานกิงถึง จุงกงิ
ธ.ค. 1941 ญี่ปุ่นมุ่งลงใต้ขับไล่ US+E ให้ออกจาก

อนิโดจีนและแปซิฟิก

การรบในแปซิฟิก



การรบในแปซิฟิกของญีปุ่่ น

16

14

25

15

เลกิรบ
ในจีน

7ธ.ค.41ไปฮาวาย
เรือบรรทุก 
บ.6 ล า

8ธ.ค.      10ธ.ค.          10ธ.ค.

ท.25 ท าลเรือ 
อ.ท.16 บอร์เนียว
ติมอร์ ชวา 
บรรจบ ท.14



SINGAPORE ญีปุ่่นน าก าลงักองทพั         
ที่ 25 ท าการรบกบัองักฤษ

ในสิงค์โป                             
และองักฤษยอมแพ้ 15 ก.พ.1942



เคร่ืองบนิอตัวนิิบาตของญีปุ่่นจมเรือ PRINCE OF WALES 
และ REPULSE ขององักฤษนอกชายฝ่ังสิงค์โป



หน่วยอตัวนิิบาต ตนเอง + ท าลายตนเอง= หน่วยกล้าตาย
ใช้เคร่ืองบนิ (ฝูงบนิคามกิาเซ่)         

เรือยนต์  ตอร์ปิโด 
เรือด าน า้คนประจ า  5 คน

จรวดมคีนบงัคบั
เสียชีวติ 2,409 คน

(อตั )              ( วินิบาต )



SINGAPORE

ญี่ปุ่นระดมทิง้ระเบิดตัดเส้นทางคมนาคม
ขององักฤษในสิงค์โป



ญีปุ่่น * มเีรือบรรทุก บ. 6  ล า( ส ารอง 4 )                      
เรือประจันบาน 2   ล า เรือ ลว. 3 ล า
เรือพฆิาต 11 ล า เคร่ืองบิน 360  ล า



JAPAN                                                                                                                        USAเกาะมิดเวย์                                    
หมู่เกาะฮาวาย  

7 ธ.ค.1941 ญีปุ่่นใช้ บ.360 ที่ อ่าว  PEARL HARBOUR

ญีปุ่่นรุกเงยีบ
บนิต า่

เรือบรรทุก บ.

3806 ไมล์
2494 ไมล์

เส้นทางเดินเรือสินคา้

(เกาะโออาฮู)

เกาะกวม                              เกาะเวก



เกาะ โออาฮู

อ่าว  PEARL HARBOUR ญีปุ่่น รุกด้านฮาวาย

สหรัฐการข่าวไม่ด ี
การระวงัป้องกนั
น้อยเป็นวนัหยุด



รูปการโจมตีเกาะโออาฮู

JAPAN                                                                                                                        USAเกาะมิดเวย์                                    
หมู่เกาะฮาวาย

ทุ่งกว้าง                          
เกาะ OAHU

1st ATTACK            2ndATTACK

PERL HARBOR                   

HONOLULU

7 ธ.ค.1941 ญีปุ่่นใช้ บ.360 ที่ อ่าว  PEARL HARBOUR

ญีปุ่่นรุกเงยีบ
บนิต า่

เรือบรรทุก บ.

3806 ไมล์
2494 ไมล์



ทศิทางการโจมตีทางอากาศ
ของญีปุ่่นทีฐ่านทพัเรือสหรัฐ

อ่าว PEARL HARBOR



PEARL HARBOUR
ญปุ่ีนบนิต า่    ทิง่ระเบดิตรงเป้าหมายทุกจุด

เคร่ืองบินเสียหายเกือบหมด
ไม่มีโอกาสขึน้บิน



สหรัฐสูญเสีย PEARL HARBOUR

* เรือบรรทุก บ. 5 ล า (จากทั้งหมด 8  ล า )และเรือรบ
อ่ืนๆอกีมาก ทหารและเจ้าหน้าทีต่าย 1,300 กว่าคน



บทเรียนจากการผดิพลาด PEARL HARBOUR

เร่ืองการข่าวและการระวงัป้องกนั



ความสูญเสีย
คร้ังใหญ่    

ของ สหรัฐฯ 
ที่ไม่อาจลืม 

PEARL 
HARBOUR



ต่อมา ม.ิย. 1942 การยุทธทางเรือท่ีเกาะMIDWAY
USA ถอดรหัสได้  ญี่ปุ่นต้องสูญเสียเรือบรรทุก
เคร่ืองบิน 4 ล า  เรือลาดตระเวนหนัก 1 ล า
เคร่ืองบิน 322 เคร่ือง ทหารเรือ 3,500นายท าให้
ญี่ปุ่นหมดก าลงัทางเรือ



ในฟิลปิปินส์ กองทพัที่ 14 ของญีปุ่่ น
เข้าครอบครองโดยง่ายและตั้งรับอย่างดี



สหรัฐสูญเสียเคร่ืองบนิเกือบหมดในฟิลปิปินส์



สหรัฐฯโจมต ีเกาะญีปุ่่ นทุกเกาะทั้งอากาศ+บก 
ยกพลขึน้บกคร้ังใหญ่ทีเ่กาะ OKINAWA
ญีปุ่่ นถูกตดัขาดการส่ือสาร                              
ได้แต่ใช้หน่วยอตัวนิิบาต                             
ปฏบิัตกิาร สามารถจมเรือหลกัสหรัฐได้
36 ล าเรือเลก็ 368 ล า



โอกนิาวา            

กวม   ไชบัน  

ฮาวาย

มาร์แซล

ฮิโรชิมา โตเกียว
นางาซากิ

NIMITZ

นิวกินี  โซโลมอน

แมคอาเธอร์
HALSEY

MOUNT BATTLE

การรุกของสหรัฐฯในแปซิฟิก



9 ม.ีค.1945 สหรัฐฯ โจมตกีรุงโตเกยีวทางอากาศอย่างหนัก 
1,595 เที่ยวเป็นคร้ังแรก ท าลายบ้านเรือน 267,171 หลงั    
(1ใน4ของเมือง) ประชาชน 1 ล้านกว่าคนไม่มทีีอ่ยู่อาศัย 
ตาย 83,793 คน บาดเจ็บ 40,918 คนสหรัฐฯ เสียเคร่ืองบิน20 เคร่ือง



B 29 ของ
สหรัฐฯ บรรทุก

ระเบดิไปทิง้ในญีปุ่่ น
บางเคร่ืองตกในรัสเซีย



อ านาจระเบิด       
12,000 T(TNT)

ระเบดิปรมาณู
LITTLE  BOY



ตาย พ 78,000 ท 20,000 คน                            
ป่าย 9,000  สูญ 12,000  พงั 80 %

*   6  ส.ค.1945  เวลา 8.30  น. เคร่ืองบนิ แบบ B 29  ช่ือ
Enole  Gay ทิง้ลูกแรก LITTLE  BOY ที่
HIROSCHIMA



9 ส.ค.1945 เวลา 1200 น.  FATMAN 
อ านาจ 22,000T (TNT) ถูกทิง้ทีน่างาซากิ



อ านาจระเบิด 22,000 T(TNT) ผมเป็นคนทิง้ผมท า
ตามค าส่ังครับ

ตายทันที 36,000   คน                  
ต่อมา 40,000  คน                           
ท 5,000คน(รู้การป้องกนั)



*   8  ส.ค. 1945  รัสเซีย ประกาศสงครามกบัญี่ปุ่น
เข้ายดึแมนจูเลยี มองโกเลยี

หมู่เกาะคูริส ตอนเหนือญีปุ่่น

(จบสงครามพลเรือนญี่ปุ่นตาย 330,000 ทหาร 510,000
ประชาชน 22 ล้านอพยพหลบภัยไปชนบทไม่มท่ีีอยู่)



ญีปุ่่นได้ใช้เชลย 62,000 คน
และคนงาน 270,000 คน   
สร้างทางรถไฟสายพม่า

จากกาญจนบุรี ท าให้เชลย
เสียชีวติ 325 คนต่อ       
ระยะทางทุก 1 ไมล์



ปัจจัยท าให้ญีปุ่่ นแพ้
*   การโจมตีทิง้ระเบดิ

*   ยุทธศาสตร์  ยุทธวธีิ เทคนิค
แพ้ยุทโธปกรณ์ สหรัฐ                               
*   แนวรบกว้างเกนิไป
*   ดุลภาวะทะเล และ 

อากาศ



ขอบเขตอนักว้างใหญ่ การรบในแปซิฟิก
ของญปุ่ีนเป็นเหตุหน่ึงทีใ่ห้แพ้
1.แบ่งก าลงัหลายพืน้ที่
2.แบ่ง สป.หลายทางส่งไม่ทัว่ถึง



ผู้น าญีปุ่่ น 
ลงนามเซ็น

สัญญาสงบศึก
ยอมแพ้      
บนเรือ

MISSOURI
ของอเมริกา
2 ก.ย.1945



แนวป้องกัน
เยอรมัน

การรุกโต้ตอบของฝ่ายสัมพนัธมติร( ด้านยุโรป )

ยกพลขึน้บกทีน่อร์มงัด ีอ่าวเซนต์ ระหว่างเมือง   CAEN และ 
CHERBOURG ด้วยก าลงั   3  หมู่กองทพั

CHERBOURG

CAEN



น าโดยนายพล
EISENHOWER
ผบ.สส.ฝ่ายสัมพนัธมติร



อ่าว SEINE

OMAHA BEACH

CHERBOURG

CANE

ท.1

ท.2

ท.3
ENG                                                   

US                            PATTON     



เช้าตรู่ (6ม.ิย.1944 ) ปืนใหญ่เรือยงิน า

หน่วยพลร่ม   
ลงปีก 2 ข้าง  

ของหาด
OMAHA BEACH



การระดมเคร่ืองบินทิง้ระเบิดเพ่ือเปิดทาง          

ก่อนยกพลขึน้บก

ป้อมปืนของเยอรมัน
ตั้งรับและสกดักนั
ตลอดแนวชายหาด



อ่าว SEINE

OMAHA BEACH

ท.3  PATTON

การยุทธขั้นแตกหักบนความเลวร้ายของอากาศและ
การตั้งรับของเยอรมนั

12ม.ิย.44 เขตของสหรัฐยดึหัวหาดได้ 60 ไมล็



สัมพนัธมิตรท าการลวง สร้างที่รวมพล 
รถถัง  คลงั สป.ปลอม



ขณะเดีย่วกนัเยอรมนัท าการโจมตีเกาะองักฤษและ
ลอนดอนด้วยเคร่ืองบนิไอพ่นไม่มนัีกบนิ          

บรรทุกระเบดิแรงสูง 1 ตัน(V 1)
เข้าเป้า 4,400 เคร่ืองสร้างความ                                         

สูญเสียอย่างหนัก

ต่อมาเยอรมนัได้ส่งจรวจ V2 (ระเบดิ 10 ตนัความเร็ว
เหนือเสียง) 1,115 ลูกไปเกาะองักฤษอกีท าลายทุกอย่าง 
รวม(V1,V2 )ตาย 8,948 คน



ยาว 7.90 เมตร ความเร็ว 650 กโิล/ ชม.  จุดนิ
ระเบดิ 1 ตัน รัศมีท าลาย 330 km เยอรมนัใช้ 12 
ม.ิย.44 จากฐานเหนือฝร่ังเศสเข้าหาLONDON คร้ัง
แรกห่างเป้าหมาย 32 km  คนตาย 4,000 - 5,000 คน  
อาคารพงัพนิาศ

จรวด V 1
(ย.ม ี8,000 ลูก)



จรวด V2 ยาว 14 m ความเร็ว 5,630 km \ h              
(มฐีานยงิ)  บนิสูง 96 km                                                  
จุดนิระเบดิ 10 ตัน                                               

รัศมที าลาย 320 km                 
(จุดเร่ิมจรวดข้ามทวปีและ              

ในอวกาศ) เยอรมนัใช้ 8 ก.ย.                               



ความยุ่งยากในการยกพลขึน้บก -อากาศ
- การตั้งรับของเยอรมัน(สนามเพลาะ-ป้อมปืน) 

-พืน้ทีช่ายทะเล



สัมพนัธมติร  
ต้องสูญเสีย    

ชีวติทหารเป็น
จ านวนมาก

ตลอดชายหาด
ยาว10 กว่ากโิล



6 ก.ค.44 นายพล PATTON  ท าการรุกใหญ่ใช้ช่ือว่า
OPERATION COBRA ด้วยก าลงั 6 กองพล      
หน้ากว้าง 4 ไมล์เข้าหาเมือง CAEN



ทศิทางรุกพลกัดนัและเข้าหาเยอรมนัของฝ่ายสัมพนัธมติร

อติาล+ีองักฤษ

US+ENG+F

*   จกัก าลงัเป็น  6  หมูกองทพั รุกต่อเยอรมนั
ข้ามแม่น า้ไรน์ 4 จุดโคโลญ ยุทธบรรจบกบัรัสเซีย     

* ทางใต้ฝร่ังเศส (  15 ส.ค. 1944 )            
ท.7 + ฝร่ังเศส  ปลดปล่อย PARIS



25 ส.ค.44 หน่วยยานเกราะของสัมพนัธมติรขับไล่
เยอรมันออกจาก PARIS

เยอรมนัพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วทิง้ปารีสสู้พลาง
ถ่อยพลาง ตกเป็นเชลยมากกว่า 500,000 คน



สัมพนัธมิตรน าอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไป
สนับสนุนกองทพัในการเคล่ือนทีพ่ลกัดนั
เยอรมันกลบัประเทศ



การยุทธบรรจบที่

BERLIN

โซเวยีตรุกใหญ่
เข้าโปแลนด์และ

BERLIN

กองทัพสหรัฐฯ                      
ท าการรุกใหญ่ ก.พ.45
ข้ามแม่น า้ไรน์ตามติดเยอรมนั
แต่ขาดการส่งก าลงับ ารุงแล้ว
เข้าหา BERLIN อย่างอ่อนล้า

30 เม.ย.1945 ฮิตเลอร์ได้ฆ่าตวัตายในกรุงเบอร์ริน 

เวยีนนาออสเตรียมุ่งเข้าหา
BERLIN 2 พ.ค.1945



บทเรียนจากสงคราม     
1 เยอรมนัและญีปุ่่นเปิดการรบหลายแนว ยุทธศาสตร์กว้าง
ไกลเกนิจะควบคุมได้     

2  การรบทางบกพบอุปสรรค(หนาว ,ทะเลทราย)
3  การใช้ ถ.พฒันาจาก WW 1   เป็นสงครามสายฟ้าแลบ



4  เรือเหาะ ZEPPLINL 48 ,  เคร่ืองบนิV.1 (1 ตนั),              
จรวดV. 2  (10 ตนั) =  เป็นการเร่ิมสงครามกดปุ่ม                    
5  ฝูงบนิ คามกิาเซ่ มปีระสิทธิภาพ (ลูกพระอาทติย์ ตายใน
สนามรบเป็นเกยีรติ์สูง)    
6 ระเบดิปรมาณูร้ายแรงมาก  ฯลฯ



สรุป  ยุทธศาสตร์ยดึประเทศทีอ่่อนแอ
1938  ออสเตรีย 1939  เชกโกสโลวาเกยี 3 ก.ย. 1939โปแลนด์

9  เม.ย.1940 เดนมารค์ นอร์เวย์ ใช้ร่ม
10  พ.ค. 1940  ฮอลแลนด์ เบลเยีย่ม

ฝร่ังเศส ลกัเซมเบอร์ก
ก.ค.1940  องักฤษ



ม.ีค. 1941 รูมาเนีย บลัแกเรีย ยูโกฯ กรีซ
เม.ย. 1941  แอฟริกา 1942 รัสเซีย เลนินกราด สตาลนิกราด
เอเซียแปซิฟิก 7  ธ.ค.  1941    ญีปุ่่นบุกโจมตีเพริลฮาร์เบอร์

8  ธ.ค.  1941  สหรัฐ ประกาศสงครามญีปุ่่น



เยอรมนัสวนสนามผ่านประตูแห่งชัยชนะ               
ของปารีส



ผลจากสงคราม
*  รัสเซียขยายดนิแดนไปทางตะวนัตก

ยุโรปตะวนัออกและบอลข่าน
*   เยอรมนันีและเกาหลี แบ่งเป็น 2  ฝ่าย
*   ยวิ ( อสิราเอล ) เป็นประเทศเกดิใหม่



* เกดิ 3  มหาอ านาจ สหรัฐ รัสเซีย จีน
*   เกดิลทัธิการปกครอง 3  กลุ่ม

เสรีประชาธิปไตย เป็นกลาง
คอมมิวนิสต์

(ท าสงครามเยน็ต่อ) 



3
มหาอ านาจ
อเมริกา
องักฤษ
รัสเซีย

WINSTON CHURCHILL                                  STALIN
FRANKLING D.ROOSEVELT




