


1. ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวรซ์ายส์

The Treary of versailles

เสียค่าปฏิกรรมสงคราม

เสียอัลซาล-ลอเรนให้ FRA

เกิดฉนวนโปแลนด์

เนื้อหาสนธิสัญญา

ปีละ 5 พันล้านดอลลาร์



ความอ่อนแอ

2. ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ

League of Nations

อเมริกาไม่ได้เป็นสมาชิก

ไม่มีก าลังทหาร



สภาพเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก

The Great depression

3.

จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอย่างหนัก

เศรษฐกิจแต่ละประเทศย่ าแย่

ช่วงปี ค.ศ. 1929-1931

ลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจแก้ปัญหา



เบนิโต มุสโสลินี

4. การขยายตัวของชาตินิยมและลัทธิทหาร

ผู้น าลัทธิฟาสซิสต์
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

ผู้น าลัทธินาซี



4.

เบนิโต มุสโสลินี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์



เบนิโต มุสโสลินี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์

4.

พรรคนาซี

เป็นมหาอ านาจ

อาณานิคม

กวาดล้างชาวยิว

เป็นมหาอ านาจ

อาณานิคม

นโยบาย นโยบาย

(ยึดเอธิโอเปีย) แกนโรม-เบอร์ลิน

สนธิสัญญา



อักษะ

GERMANY

ITALY

JAPAN

สัมพันธมิตร

ENGLAND

FRANCE

RUSSIA

WW II

5. การแบ่งเป็น 2 ฝ่าย



ของสงครามโลกครั้งที่ 2เหตุการณ์



1

1

เยอรมันผนวกออสเตรีย ออสเตรียวุ่นวาย

GER เข้าไปรักษาความสงบของประเทศ

AUS เป็นมณฑลหนึ่งของ GER

เดินทัพเข้าออสเตรีย



1

2

เดินทัพเข้าซูเดเตน

ยึดเชคโกสโลวาเกีย

เยอรมัน

พรมแดนติดกัน + คนเยอรมันอยู่เยอะ

ข้อตกลงเมืองมิวนิค

GER ครอบครอง CZE

GER เดินทัพเข้าแคว้นซูเดเตน



การบุกฉนวนโปแลนด์

ชนวนของสงคราม

ติดต่อปรัสเซียตะวันออก

RUS ประกาศไม่รุกราน GER

FRA + ENG ประกาศสงคราม GER

เดินทัพเข้าโปแลนด์



เอาชวิตซ์
AUSCHWITZ

สถานที่ขังและสังหารชาวยิวนับล้านคน

โปแลนด์



ห้องรมควัน

ยิงเป้า



เยอรมันบุกฝรั่งเศส ติดแนวมาจิโนต์

บุก HON       BEL       FRA

FRA ยอมแพ้

Ligne Maginot



เยอรมันบุกอังกฤษ

วินสตัน เชอร์ชิลยุทธการบริเตน

ต้องการข้ามช่องแคบบุกอังกฤษ

นายกฯ วินสตัน เชอร์ชิล

GER บุก ENG ไม่ส าเร็จ

ยุทธการบริเตน



GER บุก เลนินกราด

มอสโคว์

สตาลินกราด

ส่งก าลังเสริมยาก + ฤดูหนาว

GER ยอมแพ้ (ฝั่งตะวันออก)

เยอรมันบุกรัสเซีย



ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์
ยึดดินแดนแมนจูเรียของจีน

USA ยุติการส่งน้ ามันให้ JPN

JPN โจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์

USA เข้าร่วมสงคราม





D-DAY

ยกพลขึ้นนอร์มันด,ี Fra

บีบให้ Ger ล่นถอยออกพื้นที่

Ger ยอมแพ้ (ฝั่งตะวันตก)



สมรภูมิโอกินาวา สมรภูมสิุดท้ายของ JPN

ฝูงบินคามิกาเซ่พลีชีพ

เซ็ปปูกุ หรือ ฮาราคีรี



H
AC

KS
AW

 R
ID

GE
 (2
01
6)



Little Boy

ทิ้งลงฮิโรชิมา (6 ส.ค.)

เสียชีวิต 140,000 คน

Fat Man

ทิ้งลงนางาซากิ (9 ส.ค.)

เสียชีวิต 70,000 คน

ปรมาณูลงที่ญี่ปุ่น

ฮิโรชิมา

นางาซากิ



ฮิโรชิมา

(6 ส.ค.)
นางาซากิ

(9 ส.ค.)



ญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม

14 สิงหาคม 1945 JPN ยอมแพ้

เรือรบมิสซูรี



ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2



จัดตั้งองค์การสหประชาชาติ

UNITED NATIONS UN
วัตถุประสงค์

รักษาสันติภาพโลก

สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเป็นสมาชิก

มีกองทหารของยูเอ็น

1.



2.

ระเบิดปรมาณู

อาวุธทันสมัย



ความสูญเสียมหาศาล3.

ความสูญเสีย ทหารเสียชีวิต พลเรือนเสียชีวิต เสียชีวิตทั้งหมด

ฝ่ายสัมพันธมิตร 17 M 33 M 50 M

ฝ่ายอักษะ 8 M 4 M 12 M

รวม 21 M 37 M 62 M

จ านวนผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2



สหรัฐอเมริกาปกครองญี่ปุ่น 6 ปี4.

วางรากฐานประชาธิปไตย

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ไม่มีทหาร

มหาอ านาจ

ทางเศรษฐกิจของโลก

ส่งผล



เกิดมหาอ านาจของโลกใหม่5.

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย

โลกเสรีประชาธิปไตย โลกคอมมิวนิสต์



6. แบ่งเยอรมันเป็น 4 เขต

เยอรมันตะวันตก

FRA

ENG

USA

เยอรมันตะวันออก

RUS

ตามข้อตกลงปอตสดัม

Potsdam Declairation



7. สงครามเย็น COLD WAR

อุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน

USA

RUS

ประชาธิปไตย

คอมมิวนิสต์

-โฆษณาชวนเชื่อ

สงครามตัวแทน

-สนับสนุนอาวุธ



7.

สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม

เส้นขนานที่ 38 เส้นขนานที่ 18

สงครามตัวแทน Proxy War



ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2

จอมพล ป พิบูลสงคราม ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

ขบวนการเสรีไทย

Free Thai Movement

สหรัฐอเมริการับรอง

การประกาศสงครามโมฆะ


