ภาคที่ 115 กองทหารประจําพื้นที่ตามภูเขาสูงของอินเดียเปนหนึ่งในกองทหารที่
ยิ่งใหญและไดรับการฝกมาเปนอยางดีที่สุดในโลก
ที่มา :http://apdforum.com/th/article/rmiap/articles/online/features/2011/04/13/INDIA-ALPINE-TROOPS
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กองทหารประจํ า พื้ น ที่ ต ามภู เ ขาสู ง ของอิ น เดี ย กํ า ลั ง
ฝกซอมกําลังพลบนที่สูง การสูรบสวนใหญเกิดขึ้นใน
ภูมิประเทศที่เปนภูเขา
ดังนั้น กองทหารเหลานี้จึงตองฝกซอมในพื้นที่ที่มี
ความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 16,000 ฟุต
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ชายแดนที่ติดกับปากีสถานและจีนซึ่งทอดยาวเปนระยะทางหลายพันกิโลเมตรทําใหอินเดียตองจัด
กองทหารที่ใหญที่สุดและไดรับการฝกมาเปนอยางดีที่สุดในโลกไปประจําการตามพื้นที่เหลานั้น

w
w

ในชวงสงครามระหวางอินเดียและปากีสถานเมื่อปค.ศ. 1947 และ 1948 กองทัพอินเดียไมเพียงแตสู
รบที่ความสูงอยางนอย 14,000 ฟุตโดยไมมีหนากากออกซิเจนชวยหายใจหรือเสื้อผาพิเศษเทานั้น แต
ยังไดสงรถถังขึ้นไปยังพื้นที่สูงเหลานั้นดวย

w

กองพลทหารมาที่ 7 ใชวิธีการถอดชิ้นสวนรถถัง Stuart และลําเลียงชิ้นสวนเหลานั้นในยานพาหนะมี
ลอไปยังชองเขาโซจิลา จากนั้นจึงประกอบชิ้นสวนเหลานั้นกลับเขาไปใหมที่นั่น ทําใหกองทัพของ
ปากีสถานถูกจูโจมโดยไมไดทันตั้งตัว
การปรับกองทัพของจีนใหมีความทันสมัยสงผลใหอินเดียเพิ่มกําลังพลตามแนวเขาอีกสองกองกําลัง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้อินเดียยังไดเพิ่มกองพันลาดตระเวนสอดแนมอรุณาชัยอีกสองกองดวย
ในชวงเจ็ดทศวรรษที่ผานมา อินเดียเคยสูรบกับปากีสถานสามครั้งและหนึ่งครั้งกับจีน เขตพรมแดนที่
ติดกับสองประเทศนี้ซึ่งมีภูมิประเทศเปนภูเขาทอดระยะยาว 3,487 กิโลเมตร ทําใหการสูรบสวนใหญ
เกิดขึ้นที่ระดับความสูง 3 1/2 เทาของเทือกเขาแอลป และในอุณหภูมิต่ําถึงลบ 51 องศาเซลเซียส

-2พลอากาศตรี Sanjib Bordoloi ซึ่งเกษียณอายุราชการแลวกลาววานอกจากการเพิ่มกําลังพลทหารบก
แลว กองทัพอากาศอินเดียยังไดเคลื่อนยายกําลังพลและยุทโธปกรณจํานวนมากขึ้นไปใกลกับแนว
ชายแดนทางตอนเหนือดวย
โดยกลาววานี่รวมถึงการสง "ฝูงบินรบ Sukhoi-30 สองฝูง และลานบินและลูสําหรับเครื่องบินขึ้นลง
จํานวนเพิ่มเติม เขากลาววา ยังอาจมีการสงเครื่องบินลําเลียง C-17 ไปดวย
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เพื่อใหกองกําลังตามพื้นที่ภูเขาสูงเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตอนเหนือไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น รัฐบาลอินเดีย
ไดเริ่มโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขึ้น โครงการดังกลาวไมเพียงแตกอสรางถนน
หนทางเทานั้น แตยังรวมถึงสะพานและอุโมงคอีกหลายแหงดวย
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โรงเรียน High Altitude Warfare School ของอินเดียทําหนาที่ฝกกําลังพลเพื่อตอสูบนพื้นที่แถบภูเขา
สูงและมีหิมะปกคลุม การฝกซอมจัดขึ้นสองแหงที่ชัมมูและแคชเมียร
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อยางไรก็ตาม กองทหารทั้งหมดของอินเดียยังตองฝกซอมการตอสูภายใตสภาพพื้นที่และสภาวะ
อากาศอื่นๆ ดวย
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ชายแดนของอินเดียที่ติดกับปากีสถาน จีน เนปาล ภูฏาน พมาและบังคลาเทศครอบคลุมพื้นที่
หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เนินเขาที่เปนปาทึบ แนวเขา ปาดิบชื้น และ
ทะเลทราย

w

โรงเรียน Counter Insurgency and Jungle Warfare ที่ Vairengte จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
Mizoram ถือเปนโรงเรียนที่สอนหลักสูตรตอตานการกอการรายชั้นนําแหงหนึ่งของโลก กองทัพ
สหรัฐฯ เริ่มสงกําลังพลเขารับการฝกอบรมที่โรงเรียนแหงนี้หลังจากเกิดเหตุการณเครื่องบินชน
ตึกเวิรลเทรดเมื่อวันที่ 11 กันยายน
จาอากาศเอก Michael Grunst จาก Alaska’s Army National Guard ผูเขารับการฝกเมื่อเร็วๆ นี้
หลังจากที่ Grunst และเพื่อนทหารอีกแปดรายจากหนวยสังเกตการณระยะไกลใชเวลาหกสัปดาหที่
Vairengte จาอากาศเอก Grunst ไดรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนวา "นี่เปนโรงเรียนฝกทหารที่นา
ทึ่งที่สุด"

-3กองทัพของอินเดียจัดตั้งโรงเรียนฝกสอนการรบแบบเดียวกับที่ Vairengte แตมีขนาดเล็กกวาเพื่อฝก
การตอสูบนพื้นที่สูง
นายทหารเกษียณอายุ พลตรี Dhruv Katoch อดีตผูเชี่ยวชาญดานการตอตานการกอการรายของ Center
for Land Warfare Studies กลาววาทหารทั้งหมดที่ประจําการตามแนวพื้นที่สูงไดรับการฝกอบรมจาก
โรงเรียนเหลานี้กอนที่จะออกไปปฏิบัติหนาที่จริง ทหารที่เคยออกไปปฏิบัติการในเขตแนวเขากอน
หนานี้ก็ผานการฝกอบรมจากโรงเรียนเหลานี้เชนกัน
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"สิ่งที่สําคัญยิ่งของการเขาไปยังพื้นที่สูงคือการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ซึ่งจะทําขึ้นที่ระดับความ
สูง 9,000, 12,000 และ 16,000 ฟุต"
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กองทัพยังสงเสริมใหกองทหารที่ประจําตามภูเขาสูงฝกปนเขา และเลนกีฬาบนที่สูงหรือกีฬาเขต
หนาวชนิดตาง ๆ เพื่อเปนการฝกทักษะตางๆ ที่จําเปนในการตอสูและเพื่อใหรางกายมีความทรหดขึ้น
ทหารเหลานี้จะตองฝกปนยอดเขาที่สูงที่สุดหลายแหงในเทือกเขาหิมาลัย ในเดือนพฤษภาคมนี้ มี
กําหนดการที่จะสงกําลังพลขึ้นไปที่ภูเขา Manaslu ที่ความสูง 26,781 ฟุต ซึ่งถือเปนยอดเขาที่สูงเปน
อันดับแปดของโลก
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กอนหนานี้ไมนาน ทหารบกของอินเดียเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนอกประเทศโดยใชสกีในแอน
ตารกติค
ปนไรเฟลและปนกลคืออาวุธหลักของกําลังพลในแถบเทือกเขาสูง
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กําลังพลปกติจะพกสิ่งที่เรียกวาอาวุธยุทโธปกรณขนาดเล็กของอินเดีย ซึ่งคือปนไรเฟลขนาด 5.56
มิลลิเมตรและปนกล
กองกําลังพิเศษมีอาวุธมากกวานี้ เชน SIG Sauer P226, ปน Glock 17, ปนสั้น 1A แคนาดาขนาด 9
มิลลิเมตร, ปนยาวไรเฟล SAF 1A และ 2A1, Micro-Uzi, Heckler และปนกลเบา Koch MP5 กับ
MP5k นอกจากนี้ยังมีปนจูโจมและปนกลชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย
กําลังพลบางหนวยยังพกดาบรวมดวย Gurkhas พกมีดคูคริที่ใบมีดโคงเขาดานใน กองกําลังอัสสัม
(Assam Regiment) พกดาบ dah ซึ่งเปนดาบตรง มีขนาดกวางที่ปลายมากกวาที่ดามดาบ

-4อาหารเปนอีกปจจัยที่สําคัญสําหรับกําลังพลในที่สูง กองทัพอินเดียจึงใหความสําคัญในเรื่องนี้ไมแพ
กัน
ขอมูลจากการศึกษาพบวา กองทหารหลายหนวยบริเวณพื้นที่สูงมักมีความอยากอาหารนอยเนื่องจาก
ปริมาณออกซิเจนต่ําและประสาทรับรูที่ลดลง นอกจากนี้ทหารเหลานี้ยังรายงานวามีปญหาเรื่อง
อาหารไมยอยหลังจากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ดังนั้น ทหารเหลานี้จึงชอบที่จะรับประทานผัก
และผลไมสดมากกวา
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กําลังพลมักชอบอาหารแหงมากกวา เนื่องจากมีน้ําหนักเบาสะดวกในการพกพาและเก็บไดนานกวา
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หองวิจัยดานอาหารของกระทรวงกลาโหมอินเดียซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Defense Research and
Development Establishment ไดพิจารณาประเด็นดังกลาวเพื่อจัดหาอาหารแปรรูปที่เหมาะสมใหแก
กําลังพล
และอาหารฉุกเฉินไดรับการบรรจุไวใน
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อาหารปรุงสําเร็จ หรือแบบแหงที่แบงเปนสวนๆ แลว
ถุงพลาสติก
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ผูที่เตรียมบรรจุอาหารเหลานี้ใชเทคโนโลยีแยกความชื้นโดยการทําใหละลายหลังแชแข็ง โดยเริ่มจาก
การจุมเปยก ปรุงภายใตแรงดัน ปรับสภาพความเย็นและทําใหแหง อาหารที่ไดจะดีกวาอาหารแหง
โดยปกติทั้งในดานรสชาติ สี และผิวสัมผัส
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เมื่อกําลังพลรูสึกหิว ก็เพียงแคเติมน้ํารอนลงในซองอาหาร ก็จะสามารถรับประทานไดภายใน 5-10
นาที
กองทัพไดทดสอบอาหารประเภททั้งหมดกับกําลังพลที่ประจําการในพื้นที่สูง โดยพบวาอาหารชนิดนี้
สามารถเก็บไดถึงหนึ่งปภายใตสภาวะปกติ
อาหารที่มีจัดใหสวนใหญเปนเมนูอาหารอินเดียทั่วไป ยกตัวอยางเชนเมนูที่ทําจากแปงขาวฟางซึ่งมี
โภชนาการและแคลเซียม เหล็ก และใยอาหารสูง เชนเดียวกับอาหารที่ทําดวยขาวฟางนิ้ว (ragi)

-5ขอดีอยางหนึ่งของขาวฟางนิ้ว (พาสตาอินเดีย) คือคุณสามารถปรุงดวยน้ําเย็นแทนที่จะใชน้ํารอน ซึ่ง
นับวาสะดวกอยางยิ่งหากคุณไมสามารถกอไฟ หรือหากการกอไฟอาจเปนอันตรายในระหวางการสู
รบ อีกเมนูที่กําลังพลในแถบเทือกเขาสูงชอบคือ ขาวฟางปรุงหวานและคุกกี้ขาวฟาง
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นักวิเคราะหดานการทหารกลาววา ประสบการณในการสูรบและการฝกซอมบนพื้นที่สูงมาเปนเวลา
ถึง 70 ป บวกกับยุทโธปกรณ อาหาร และประสบการณในการเลนกีฬาเขตหนาว ทําใหกําลังพลแถบ
เทือกเขาสูงของอินเดียเปนหนึ่งในกําลังพลที่ดีที่สุดในโลก
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