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"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย NeoX - 2010/04/16 14:25

_____________________________________

RTAF F-16 Fighting Falcon
F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars"

"...มิก-23 ทีมีประสิทธิภาพสูงกว่า มิก-21 ซึ่งเราคาดว่าวันหนึ่งจะเป็นของเวียดนาม
ด้วยเหตุผลนี้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องซื้อ เอฟ-16 เพราะเครื่องขับไล่ที่เรามีคือ
เอฟ-5 นั้นประสิทธิภาพของ เอฟ-5 กับ มิก-21 นี่พอสูสีกันแต่เขามีมากกว่าเรา 4 ต่อ 1
และเราคิดว่า ในอนาคตเวียดนามจะได้รับ มิก-23 เพราะฉะนั้น เราจึงต้องหาเครื่องบิน
มาเพิ่มเติมกำลังของเรา แต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะหาปริมาณที่ทัดเทียมกับเขาได้
เราจึงต้องหาเครื่องบินทีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อชดเชยกับความด้อยทางปริมาณ..."
"...กองกำลังทางอากาศไม่ใช่ที่จะรบชนะได้โดยเด็ดขาด...อาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่กำลังทางอากาศ
จะช่วยให้เกิดการได้เปรียบ ช่วยให้กำลังภาคพื้นและทางเรือดำเนินกลยุทธการของตนเอง ได้โดยเสรี..."
คำกล่าวของ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
อดีต ผบ.ทอ. ผู้ซึ่งผลักดันและจัดหา บ.เอฟ-16
ให้กับ ทอ. ไทยได้เป็นผลสำเร็จ
พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
(ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.2526-2530)
บทความนี้ มาจาก นิตยสารสมรภูมิ ฉบับพิเศษ รวมภาพ F-16 ตั้งแต่ส่งมอบ จนถึงปัจจุบัน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยส่วนตัวแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตัวเองไปหลงเจ้า F-16 นี่ตั้งแต่เมื่อไร ... กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ เต็มบ้านแล้ว ไหนมันจะลามพาพวก F ซีรีย์ มาอีกเป็นขโยง... แต่ก็ช่างเถอะ ถือว่า
เป็นอีก อารมณ์หนึ่งของการทำโม ทั้งหมดนี้ ก็คงต้องโทษพี่ข้างบ้าน ที่คอยยุ คอยพูด คอยกล่อม อยู่ตลอดเวลา นานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยสนใจเลย แต่ก็เพราะ โดน กันดั้ม
มาหักอก (หักหลัง, ย้อมแมว, ฯลฯ) สารพัดวิธี ... ก็เลยมาตกลงปลงใจ กับ งานสเกลเหล่านี้... พล่ามมามากและ มาเข้าเรื่องโมกันบ้างดีกว่า
F-16 ADF 102 Squadron "The Stars" นี้มีตัวตนอยู่จริง ประจำการอยู่ที่ กองบิน1 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งความพิเศษที่ทำให้ ผมได้ทำเจ้า ADF ออกมา ก็เพราะว่า
มันแปลกในสายตาผม แล้วก็ที่สำคัญ ทันสมัยที่สุด ที่ประจำการอยู่ในบ้านเรา ณ. เวลานี้
มาดูประวัติ ของ กองบิน1 กันก่อนแล้วกัน...
ฝูงบิน ๑๐๒ เป็นฝูงบินที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับกองบิน ๑ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๙ เดิมชื่อ “ ฝูงบิน๒ ” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ใช้ชื่อ “ ฝูงบิน ๑๒ ” ซึ่งมี ร.อ.จิตต์ ผ่องใส
เป็นผู้บังคับฝูงบินคนแรก โดยมีที่ตั้ง ณ สนามบินดอนเมือง ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๒๐ กองทัพอากาศได้มีการแก้อัตรากองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๐๖
ครั้งที่ ๑๒๖ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝูงบิน ๑๐๒” และย้าย ที่ตั้งมาอยู่ที่สนามบินโคราช จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการบรรจุ ข้าราชการ ตามอัตราใหม่ โดยมี น.ท.อมร แนวมาลี
เป็นผู้บังคับ ฝูงบิน ๑๐๒ คนแรก ตามคำสั่ง ทอ.ที่๑๐๗๔/๒๐ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐
เมื่อกองทัพอากาศได้จัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๘ ข/ค เข้าประจำการ กับฝูงบิน ๑๐๒ เป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ ถือได้ว่าวันนี้ เป็นวันที่ “ ฝูงบิน ๑๐๒
” มีองค์ประกอบ ครบสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นครั้งแรกที่ ใช้ชื่อ “ ฝูงบิน ๑๐๒ ” เป็นครั้งแรก ที่มีอัตรา กำลังพลบรรจุ และเป็นโอกาส แรกซึ่งมีเครื่องบิน เข้าประจำการ
จึงให้ถือเป็นวันสำคัญของฝูงบินและให้ ถือ ๑๔ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๒ สืบไป
ที่มา... click here
------------------------------------------------------------------------------------------สีที่ใช้ทำเครื่องบินทุกลำ เป็น กันเซ่ ล้วนๆ
305,306,307,308 ซึ่งเป็นสี ขาประจำของ เครื่องบินอยู่แล้ว.. ดองไว้เพียบ
แล้วก็ ตามด้วย ดีคอล ของ สยามสเกล ปิดงานด้วย เครียด้าน เลย์แลนด์..
ได้เวลาไปชมผลงานกันแล้วครับ...
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ขาดตกอะไร ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ :iconwinks:

นี่คือภาพสุดท้ายก่อนจะถ่ายรูป จะเห็นได้ว่า มีอุปกรณ์บางชิ้นที่ยังไม่ได้ติดเข้าไป...
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0416.jpg
ภาพมุมสูง
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0418.jpg
ทางด้านท้าย
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0419.jpg
เอียงซ้าย จะเห็น ดาววิ่ง ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ ของ ฝูง 102 "Star"
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0420.jpg
ด้านหน้าซ้าย ชมความงามของ ดีคอลเจ้านี้ "สยามสเกล"
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0421.jpg
ชุดอาวุธทางปีกฝั่งซ้าย เริ่มจาก ในสุด ถังน้ำมัน ขนาด 600 ลิตร ถัดมา จะเป็น AIM-9 Sidewinder 2 ลูก และปลายปีก AIM-120 AMRAAM อีก 1 ลูก
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0422.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0423.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0424.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0425.jpg
AIM-9 Sidewinder
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอไอเอ็ม-9 ไซด์ไวน์เดอร์ (อังกฤษ: AIM-9 Sidewinder) เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ติดตามความร้อน ซึ่งใช้กับเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์โจมตี
แบบอื่นและการพัฒนายังคงอยู่ในประจำการในกองทัพอากาศต่างๆ หลังจากผ่านไปห้าทศวรรษ นักบินนาโต้ใช้รหัสเรียกมันว่าฟ็อกซ์ ทู (Fox Two)
ซึ่งหมายถึงขีปนาวุธติดตามความร้อน
ไซด์ไวน์เดอร์เป็นขีปนาวุธที่ใช้กว้างขวางที่สุดในฝั่งตะวันตก ด้วยการผลิตมากกว่า 110,000 ลูกสำหรับสหรัฐและอีก 27 ประเทศ ซึ่งอาจมีเพียง 1 % เท่านั้นที่ใช้ในการรบ
มันถูกผลิตภายใต้ใบอนุญาตโดยบางชาติรวมทั้งสวีเดน เอไอเอ็ม-9 เป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่เก่าแก่ที่สุด ถูกที่สุด และประสบความสำเร็จที่สุด ด้วยคะแนนสังหารถึง 270
จากทั่วโลก
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำการพัฒนาได้โดยง่าย กล่าวกันว่าเป้าหมายของการออกแบบสำหรับไซด์ไวน์เดอร์ดั้งเดิมนั้นคือสร้างขีปนาวุธที่ไว้ใจได้และมีประสิทธิภาพ
กองทัพเรือสหรัฐได้ฉลองครบรอบ 50 ปีของการใช้มันในปีพ.ศ. 2545
ไซด์ไวน์เดอร์ (sidewinder) มาจากชื่อของงูหางกระดิ่ง ซึ่งใช้อินฟราเรดในการหาความร้อนจากตัวเหยื่อ

AIM-120 AMRAAM
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศก้าวหน้าพิสัยกลาง เอไอเอ็ม-120 หรือ แอมแรม (อังกฤษ: AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, AMRAMM)
เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเกินระยะตามองเห็นรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน มันยังรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าสแลมเมอร์ในกองทัพอากาสสหรัฐ
นาโต้ใช้รหัสเรียกมันว่าฟ็อกซ์ ทรี (Fox Three)
ทางด้านขวา ก็มีเหมือนๆ กัน ลองนึกเล่นๆ ดูว่า ถ้าออกปฏิบ้ติการแล้ว โหลดไปขนาดนี้ ก็คงจะสนุก สนานพิลึก
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0426.jpg
สีฟ้าใส ที่อยู่บริเวณ ช่องรับอาศ ตัวโมให้เป็นชิ้นใสมา แรกๆ ก็ว่าจะทา แต่คิดแล้วไม่คุ้ม บังพ่น ดีกว่า เริ่มจาก พ่นเครียแดง ตามด้วยเงินจากด้านหลัง แล้วบังพ่น 308 ทั้งซ้าย/ขวา
แดงข้าง น้ำเงินข้าง
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0427.jpg
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ด้านหน้าอีกมุมหนึ่ง... ใครจะเชื่อบ้างนิว่า บังพ่นทั้งตัว ไม่มีการทา เลย...
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0429.jpg
โคนหางอีกฝั่งหนึ่ง สวยๆ แบบนี้ ต้องขอขอบคุณพี่บอย ที่แนะนำให้ทำ โดยการพ่นเงินลงไปก่อน ตามด้วย เครียฟ้า แล้วพ่นเครียส้ม บางๆ จะดูเหมือนท่อร้อนๆ .. ขอบคุณครับ
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0430.jpg
ชมภาพ ยาวๆ เลยแล้วกัน.. (แบบว่าขี้เกียจพิมพ์อ่ะ)
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0431.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0432.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0433.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0434.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0435.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0436.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0437.jpg
ทันใดนั้นเอง เหตุการไม่คาดฝันได้บังเกิดขึ้น....
นกยักษ์ บุกเฟ้ย.................
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0444.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0445.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0447.jpg
ด้อมๆ มองๆ อยู่ไม่นาน ก็เข้ามาจัดการ กับนักบิน จนและไม่มีชิ้นดี.. เนื่องจากภาพมันรุนแรงมาก จึงไม่สามารถนำมาให้ดูได้ ลองนึกๆ เอาแล้วกัน.. :iconcryjoy:

ชมภาพยาวๆ อีกซักทีแล้วกัน...
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0448.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0449.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0450.jpg
http://i1023.photobucket.com/albums/af359/NeoXTG/F16A%20Academy/DSCF0493.jpg
แล้วก็สำเร็จไปอีก 1 ตัว .. พักซักหน่อย ค่อยคิดว่าจะทำตัวไหน ต่อไป...
ปล. จริงๆ เป็นนกที่เลี้ยงไว้ เชื่องมาก...
ขอบคุณสำหรับการติดตาม ยินดีรับคำติชมเต็มที่... ขอบคุณครับ :iconvsign:
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย thanet_aj79 - 2010/04/16 14:29

_____________________________________

มาแว้ว มาแว้ว
http://www.thaimsot.com/images/fbfiles/images/88617J10-20100415-2.gif
เดียวจะเอา Cobra มาประกบ นะ คร๊าบบ ว่าแต่ ตัวเขียวๆนั่น ปันเองป่าวเนีย ......หุหุ เซวเล่นนะ
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย PAKIN - 2010/04/16 14:42

_____________________________________
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สวยงามมากครับ การให้สรเขียวถือว่าดีมาก ส่วนหัวเทาตัดกับเรโดมสีดำ ดูแล้วเนียนจริงๆ คานูปี้กลมโตสดใสมากครับ ชอบๆ
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย DoraQQ - 2010/04/16 15:31

_____________________________________

สวยงามครับ สีเนียนดีจัง :cheer:
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย recoba - 2010/04/16 20:41

_____________________________________

สวยงามสุดบอดเลยครับโดยเฉพาะเจ้า ไซด์ไวน์เดอร์เนี่ย นี่ถ้าเอากระเปาะ ACMI มาติดเล่นปลายปีกซักนัดแหล่มเลย ผมต้องกลับไปทำมั่งละ ต่อไว้ไม่เสร็จซักที :laugh:
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย jasper - 2010/04/16 22:33

_____________________________________

สวยสุดๆไปเลยครับ สีเนียนมาก ผมว่าจะทำตัวครบรอบ20ปีเเต่ดีคอลยังไม่ออกมาเลย
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย nanopixl - 2010/04/17 01:45

_____________________________________

งานสวยงามเรียบร้อยดีจังครับ
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย ToonJa - 2010/04/17 02:07

_____________________________________

สุโค้ยๆ เยี่ยมจริงๆครับ นกเหล็กหรือจะสู้นกเนื้อ นักบินโดนเก็บซะแล้ว ฮิๆ
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย neonidas - 2010/04/17 23:29

_____________________________________
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กระจกใสปิ๊งเลยครับ สวย สะอาด มากๆครับ
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย neonidas - 2010/04/17 23:31

_____________________________________

กระจกใสปิ๊งเลยครับ สวย สะอาด มากๆครับ
============================================================================

Re:"เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ" F-16 ADF (Air Defence Fighter) 102 Squadron Korat AB "The Stars" 1/48 Acedemy
ประกาศโดย MoDel_Thailand - 2010/04/18 20:50
_____________________________________

เนียนเชียวนะคับ ไม่ใช้ท่านคนเดียวหรอกคับที่ชอบ F-16 ผมก็ชอบมันเหมือนกันอ่ะ :woohoo: :woohoo: :woohoo:
============================================================================
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