
สงครามโลกครัง้ทีห่นึ่ง (ค.ศ. 1914-1918) 

สาเหตพุืน้ฐานที่ถกูสะสมมาก่อนจะเกิดมหาสงครามโลกครัง้ที่หน่ึง (grunnleggende årsaker) 

ผลจากการปฏิวตัิอตุสาหกรรมและการฟืน้ฟเูศรษฐกิจ(Økonomi og revolusjon)  

หลงัเกิดการปฏิวตัิอตุสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18  ทัง้การปฏิวตัิอเมริกาและการปฏิวตัฝิร่ังเศสนัน้เป็นเหตใุห้เกดิการส่งเสริมเเพื่อการ

พฒันาความก้าวหน้าของประเทศในหลายๆด้าน รวมทัง้ด้านเศรษฐกิจด้วย ประเทศเยอรมนันีก็เช่นเดียวกนั หลงัจากการรวมชาติในปี 1871 

เยอรมนันีได้เร่งการสร้างและพฒันาประเทศอย่างรวดเร็ว การสร้างทางรถไฟระหว่างกรุงเบอร์ลินและกรุงแบกแดด ท าให้มหาอ านาจอย่าง

องักฤษที่มีอาณานิคมอยู่ทัว่ทวีปโลก และควบคมุเส้นทางค้าขายทัง้ทางบกและทางน า้อย่างมากมายนัน้ เกิดความหวาดกลวัต่อเยอรมนั 

 

แนวคิดชาตินิยม(Nasjonalisme)  

ความรู้สกึที่สญูเสียของประเทศอาณานิคมในการตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศมหาอ านาจ ท าให้ประชาชนปลกุความเป็นชาติของตนขึน้ และ

ต้องการเป็นอิสระจากมหาอ านาจเหลา่นี ้ 

เนื่องจากสมยันัน้จกัรวรรษ ออสเตรีย-ฮงัการี เป็นหนึ่งในมหาอ านาจ และต้องการยึดเอาพืน้ที่ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของ

คาบสมทุรบอลข่าน และเป็นพืน้ที่อยู่อาศยัของชนชาติสลาฟ สร้างความไม่พอใจให้เซอร์เบียอย่างมาก เพราะชาวสลาฟเป็นเชือ้ชาติที่อยู่ใน

ประเทศตน ดงันัน้ประชาชนจึงเกิดความรู้สกึรักและภมิูใจในชาตขิองตนอย่างรุนแรง 

 

การแข่งขนัของยคุจกัรวรรษนิยม(Imperialismen)  

ชาติมหาอ านาจในยโุรปได้ขยายอ านาจและอิทธิพลออกไปสู่ดินแดนนอกทวปี โดยเฉพาะอาฟริกาและเอเซีย การแข่งขนัล่าเมืองขึน้ของ

มหาอ านาจต่างๆยโุรป และการแข่งขนัด้านกองทพั เป็นสาเหตแุห่งสงครามย่อยๆ และความบาดหมางระหวา่งมหาอ านาจเอง และเกิดความ

พยายามรวมตวั และแบ่งพกัแบ่งพวกกนัขึน้ 

ในปี คศ. 1882 เยอรมนันี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี ได้รวมตวักนั และได้กอ่ตัง้กลุ่มไตรพนัธมิตร(trippelalliansen) หรือฝ่ายมหาอ านาจ

กลางขึน้ในปี คศ.1894 ส่วนทางฝร่ังเศษและรัฐเซียได้ตกลงร่วมมือกนัเพ่ือต่อต้านกลุ่มไตรพนัธมิตร หลงัจากนัน้ไม่นาน มหาอ านาจอย่าง

องักฤษก็ได้เข้าร่วมกบัฝร่ังเศษและรัฐเซีย และในปี 1907 ทัง้สามประเทศก็ได้ก่อตัง้กลุ่มไตรภาคี(trippelententen) หรือฝ่ายสมัพนัธมิตรขึน้ 

โดยมีผู้คอยสนบัสนนุช่วยเหลือ เช่น สเปน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น 

 



ความขดัแย้งระหว่างประเทศมหาอ านาจ(Maktkamp)  

ความปรารถนาที่จะเห็นชาติของตนมีอ านาจยิ่งใหญ่เหนือชนชาติอ่ืน  ดงันัน้จึงมีการแข่งขนัทางด้านการเมืองในการเป็นผู้น าอ านาจ และ

แสวงหาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และทางทหารระหวา่งมหาอ านาจตา่งๆ ในเวลานัน้ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและกองทพัทหาร

ของเยอรมนันี ท าให้เยอรมนัเป็นหนึ่งในอ านาจที่ออกล่าอาณานิคม และต้องการที่จะร่วมมีอ านาจทางการเมืองในยุโรป ด้วยเหตนุีท้ าให้

มหาอ านาจอย่างองักฤษและฝร่ังเศสไม่ชอบเยอรมนั 

 

ชนวนสงคราม(utløsende årsak) 

 

Skuddene i Sarajevo: Wikimedia Commons 

เพ่ือลดสถาณการณ์ความวุ่นวาย ทางออสเตรีย-ฮงัการี ได้ส่งเจ้าชาย ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ มกฎุราชกมุารแห่งจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี และ

พระชายา เสด็จเยือนประเทศบอสเนีย เพ่ือเจริญสมัพนัธไมตรี แต่เหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันก็เกิดขึน้ เม่ือทัง้เจ้าชายและพระชายา ถกูลอบปลงพระ

ชนม์โดยเด็กหนุ่มนกัศกึษาชาวเซิร์บบอสเนีย วยั 19 ปี ชื่อ กฟัริโล ปรินซิป จากแก๊งมือมืด เม่ือวนัที่ 28  มิถนุายน คศ. 1914 กลายมาเป็นความ

วุ่นวายอนัยิ่งใหญ่ จนกลายเป็นสาเหตขุองมหาสงครามโลกแห่งการนองเลือด ที่เปิดฉากขึน้เม่ือ จกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี ประกาศสงครามกบั

เซอร์เบีย เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 1914 โดยออสเตรีย-ฮงัการี ได้รับการสนบัสนนุจากเยอรมนันี ส่วนรัฐเซียให้การสนบัสนนุเซอร์เบียเนื่องจากมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

วนัที่ 1 สิงหาคม 1914 เยอรมนันีก็ประกาศสงครามกบัรัฐเซีย และสองวนัต่อมา คือ วนัที่ 3 สิงหาคม 1914 ก็ประกาศสงครามกบัฝร่ังเศสอีก 

เนื่องจากฝร่ังเศสให้ความช่วยเหลือรัฐเซียเพื่อนในกลุ่มพนัธมิตร 

ส่วนองักฤษ(สหราชอาณาจกัร) ตอนแรกยงัไม่ร่วมกบัพนัธมิตรใดอย่างเป็นทางการ แต่เม่ือเยอรมนันีได้ละเมิดความเป็นกลางของเบลเยี่ยมที่ได้

ท าสนธิสญัญาลอนดอนกบัมหาอ านาจในยโุรป ที่จะต้องรักษาสถานะความเป็นกลางของเบลเยี่ยม องักฤษได้ยื่นค าขาดต่อเยอรมนันี แต่



เยอรมนันีกลบัเพิดเฉย องักฤษจงัประกาศสงครามกบัเยอรมนันีในคืนระหวา่งวนัที่ 4และ 5 สิงหาคม1914 ส่วนสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงคราม

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1917  

 

การเดินทางของกองทพัเยอรมนันีเพื่อต่อสู้กบัศตัรู 

แผนการชนะสงครามของกองทพัเยอรมนันี(tyskernes plan) โดยนายพล Alfred von Schlieffen คือการเอาชนะสงครามให้ได้เร็วที่สดุ โดย

แผนการทีว่างไว้คือกองทพัทหารจะต้องเดินทางผ่านเบลเยี่ยม(Belgia) เพ่ือต่อสู้กบักองทพัฝร่ังเศส หลงัจากชนะแล้วก็จะเดินทางโดยรถไฟไปสู่

แนวรบด้านตะวนัออก(Østfronten) เพ่ือจะรบกบักองทพัทหารรัฐเซีย แต่แผนการเอาชนะของนายพลมีความผิดพลาด เพราะเยอรมนัลืมคิดไป

ว่า ประเทศตา่งๆในยโุรปจะมีปฏิกิริยาต่อการกระท าของตน และเข้าขดัขวาง  

แต่ในทีส่ดุกองทพัเยอรมนันีก็ได้เดินทางผ่านเบลเยี่ยมได้ส าเร็จ จนเข้ามาถึงฝร่ังเศสและพร้อมจะท าสงครามทันที มหาอ านาจองักฤษถกูดงึเข้า

ร่วมสงคราม เนื่องจากข้อตกลงที่จะปกป้องความเป็นกลางของเบลเยี่ยมที่ถกูเยอรมนันีคกุคาม และกองทพัรัฐเซียก็เคลื่อนสู่แนวรบด้าน

ตะวนัออกอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดไว้ ในฤดใูบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1915 เยอรมนันีต้องสญูเสียประเทศผู้สนบัสนนุหลายประเทศ และอิตาลีก็

เปลี่ยนใจและเข้าร่วมกบักลุ่มไตรภาคหีรือฝ่ายสมัพนัธมิตร 

การสู้รบในแนวรบด้านตะวนัออกเป็นบริเวณยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก เป็นที่ราบบริเวณกว้างขวางและมีเครือข่ายรถไฟที่จ ากดั จึงท าให้

การสู้รบแบบสนามเพลาะเป็นไปได้ยาก ส่วนการสู้รบในแนวรบด้านตะวนัตกเกิดขึน้ตามสนามเพลาะ ที่ตรึงขนานออกไปเป็นระยะหลายไมล์  

 

ชีวิตในสนามเพลาะ(Livet i skyttergravene) 

 

Soldier in trench: Wikimedia commons 

สนามเพลาะระยะทางหลายกิโลเมตรถกูขดุเพื่อเป็นฐานการสู้รบ ซ่อนพลาง สถานพยาบาล และเป็นที่กินที่อยู่อาศยัของทหาร ด้านบนหลมุนัน้

มีการวางลวดหนามและกระสอบทราย เพื่อเป็นฐานป้องกนั แต่อย่างไรก็ตาม การขดุสนามเพลาะนัน้ไม่ได้ค าถึงถึงทางระบายน า้ เนื่องจาก

เหล่าทหารคดิว่าสงครามจะสิน้สิน้ลงในเวลาอนัสัน้ แต่การต่อสู้ที่มีระยะเวลายาวนาน จึงท าให้สนามเพลาะไม่ต่างไปจากหลมุโคลนดีๆนี่เอง 

ทหารเหล่านีต้้องต่อสู้กบัความกลวั ความหนาวเย็น และโรคต่างๆ ความหวาดกลวัและความสบัสน ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ในแตล่ะวินาทีของ

ชีวิต และไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้กลบัไปเจอเพ่ือนและครอบครัวอีกหรือไม่  



 

อาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัถกูน ามาใช้ในสงครามโลกครัง้ที่หน่ึง 

• เป็นครัง้แรกที่มีการใช้เคร่ืองบินในการทิง้ระเบิด และเคร่ืองบินขบัไล่(jagerfly) 

• เรือเหาะ(luftskip) และเรือด าน า้(ubåt)ติดตอร์ปิโด 

• ส่วนบนบกก็มีรถถงั(stridsvogn/tank) และปืนกล(maskingevær) 

• กบัระเบิด(miner) และก๊าซอนัตราย(farlig gass) เช่น ก๊าซคลอรีน(klorgass) และก๊าซมสัตาด(sennepsgass) 

 

บทบาทของสตรีในช่วงสงครามโลกครัง้ที่หน่ึง 

สงครามครัง้นีก้ลายมาเป็นยคุแห่งการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของ “บทบาททางเพศ”(kjønnsrolle) ผู้หญิงได้กลายมาเป็นก าลงัส าคญัในช่วง

สงคราม สตรีจ านวนมากได้เข้าร่วมการเป็นจิตอาสา เช่น พยาบาล คนขบัรถพยาบาลและรับส่งอปุกร์ต่างๆ เป็นแม่ครัว และเป็นผู้จดัหาสิ่งของ

ที่จ าเป็นต่างๆ นอกจากนีพ้วกเธอก็รับหน้าที่งานในโรงงานต่างๆ แทนผู้ชายทีอ่อกรบ หลงัสงครามสิน้สดุลงสตรีเหลา่นีก้็กลบัมารับบทบาทของ

ตนเช่นเดิม แต่อย่างไรก็ตาม มหาสงสงครามโลกครัง้ที่นี ้ก็ท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการต่อสู้และความต้องการด้านสิทธิเท่าเทียมได้เกิดขึน้ 

 

การสิน้สดุของมหาสงครามโลก 

การเข้าร่วมสงครามของสหฐัอเมริกา ท าให้ฝ่ายสมัพนัธมิตรซึง่มีฝร่ังเศสและองักฤษเป็นแกนน าอยู่นัน้ได้เปรียบฝ่ายอ านาจกลาง เพราะได้รับ

ก าลงัทหารเสริมพร้อมทัง้อาวธุยทุโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกา จนในที่สดุฝ่ายอ านาจกลางหรือไตรพนัธมิตรต่องยอมจ านนต่อความพ่ายแพ้ และ

ต้องลงนามในสนธิสญัญาสงบ เรียกว่า “สนธิสญัญาแวร์ซายส์” (Versaillestraktaten) โดยเป็นการลงนามระหว่างเยอรมนันีและกลุ่มประเทศ

สมัพนัธมิตร เม่ือวนัที่ 28 มิถนุายน ค.ศ. 1919  

 

ผลจากการท าสนธิสญัญาสงบศกึ 

• จกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี ถกูแยกออกจากกนัเป็นประเทศออสเตรียและประเทศฮงัการี  

• ฝ่ายแพ้สงครามต้องสญูเสียดินแดนอาณาเขตให้กบัผู้ชนะ ถกูลดกองก าลงัทหารและถกูจ ากดัอาวธุยทุโธปกรณ์ และต้องจ่ายค่า

ปฏิกรณ์สงครามหรือค่าเสียหายจากสงครามเป็นจ านวนมาก 

• เกิดประเทศใหม่ขึน้ในยโุรป คือ โปแลนด์ ยโูกสลาเวีย เช็คโกสโลวาเกีย 

• สหรัฐอเมริกาได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในมหาอ านาจโลกเคียงคู่กบัองักฤษและฝร่ังเศส 



• รัสเซียกลายเป็นมหาอ านาจโลกสงัคมนิยม 

• การสญูเสียครัง้ยิ่งใหญ่ มากกว่า 8,5 ล้านคนเสียชีวิต และประมาณ 21 ล้านคนได้รับบาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายที่สญูเสียไปกบัสงคราม

จ านวนมหาศาล 

 

ที่มา ตามเว็บไซด์ด้านล่าง 

https://snl.no/første_verdenskrig 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:9/topic:1:182163/topic:1:184957/topic:1:168025/resource:1:168379  

http://www.gypzyworld.com/article/view/521 

https://www.baanjomyut.com/library/world_war_1/01.html 

https://snl.no/første_verdenskrig
https://ndla.no/nb/subjects/subject:9/topic:1:182163/topic:1:184957/topic:1:168025/resource:1:168379
http://www.gypzyworld.com/article/view/521
https://www.baanjomyut.com/library/world_war_1/01.html

