
Phi cơ khu trục T-28 và Chiến trường VN 
                                                  Trần Lý 
 

Trong bài "Ngành Khu trục của KQVNCH",Tác giả Nguyễn Hữu Thiện đã ghi nhận về                
Phi đoàn 516 và T-28 ; bài viết dành nhiều đoạn về Skyraiders nhưng rất sơ lược về                  
T-28 . Khu trục cơ T-28 tuy chỉ được trang bị cho KQVNCH trong thời gian tương đối                  
ngắn và số lượng không nhiều, nhưng cũng có những đóng góp đáng kể trong cuộc                
chiến Việt Nam. Bài này xin gửi đến quý vị vài ‘nét’ chính của T-28 trên Chiến trường                  
VN, xin tạm chia thành : 

- Đại cương và vài hàng Lịch sử  
- T-28 và Air Commando 
- T-28 và KQ VNCH  
- T-28 và.. CIA … 
- Chi tiết kỹ thuật và Chuyện bên lề.. 

 
● Đại cương  

Phi cơ ‘khu trục’ T-28 chỉ được KQVNCH sử dụng trong một thời gian khá                
ngắn (1961-62). T-28 không được các phi công khu trục VN ưa thích và các               
chiến công của T-28 VNCH hầu như .. không được ghi chép như Skyraiders.              
Tuy nhiên cũng có một số chuyện bên lề lý thú về chiếc phi cơ.. bị chê này.. 

T-28 là một phi cơ huấn luyện được nhiều Quân chủng Hoa Kỳ (KQ, HQ,                
TQLC) sử dụng như một loại phi cơ căn bản trong tiến trình đào tạo phi                
công..Tuy KQ đã thay các T-28 vào đầu thập niên 1960 , nhưng vẫn giữ lại một                 
số đáng kể để huấn luyện cho các phi công ngoại quốc (như VN) đến học bay                 
căn bản tại Mỹ (như tại Căn cứ Kessler AFB), HQ và TQLC tiếp tục dùng T-28                 
cho đến đầu thập niên 1980. 

Các phi công VN khi du học Hoa Kỳ , đa số được tập bay trên T-28 vả sau đó                     
mới học bay tiếp trên các loại phi cơ khác như vận tải, phản lực... khi chọn tiếp                  
nghiệp bay.. 
 

● T-28 và Air Commando 
Năm 1961 tình hình chính trị và quân sự VNCH có nhiều thay đổi lớn, CSBV                 

đã khởi động các hoạt động quấy phá trên lãnh thổ miền Nam. Quân viện Mỹ                
cho VNCH được gia tăng : HK bắt đầu có kế hoạch ‘chống chiến tranh nổi dậy'                 
sử dụng không quân để yểm trợ cho các lực lượng bộ chiến.. 

Ngày 14 tháng 4 năm 1961 Bộ Chì huy KQ Chiến lược Mỹ (AF Tactical Air                 
Command = TAC) cho khởi hoạt Phi đoàn 4400th Huấn luyện Phi hành đoàn              



Chiến đấu (Combat Crew Training = CCTS) tại Căn cứ Hurlburt, Florida (Căn cứ              
này còn có tên Englin AFB ) Đơn vị này sẽ có nhiệm vụ đảm trách các phi vụ                   
chống chiến tranh du kích, và tạm có tên là Jungle Jim, đơn vị được đặt dưới                 
quyền chỉ huy của Không lực HK Số 9 (Ninth Air Force) gồm 124 sĩ quan và 228                  
quân nhân. Tất cả đều là quân nhân tình nguyện. 

Đơn vị mới này được cấp các phương tiện vận chuyển riêng để tự quyết định                 
các nhu cầu di chuyển, đồng thời cũng được trang bị các phi cơ tấn công thích                 
hợp với nhu cầu chiến trường. Đơn vị 4400th CCTS có cấp số ban đầu gồm 16                 
phi cơ C-47, 8 phi cơ B-26 và 8 chiếc T-28 

Các phi cơ huấn luyện T-28 , được cải biến để gắn thêm 2 súng máy 0.50 cal,                   
mang rocket 2.75 in và một số lượng nhỏ bom đeo dưới cánh (xem phần kỹ                
thuật). Phi cơ cần phải hoạt động được trong các điều kiện tối thiểu và cất cánh                 
được từ các phi đạo thô sơ. 

Ngày 5 tháng 5, chiếc phi cơ cải biến đầu tiên hay T-28A đến Hurlburt và sau                  
đó toàn bộ 7 chiếc còn lại được giao vào 1 tháng 7. 

Ngày 23 tháng 8 năm 1961, 4400 th CCTS được 9th AF giao trả lại cho TAC                  
và 9 tháng 11 : Đơn vị nhận nhiệm vụ mới : một toán sẽ đến Biên Hòa để bắt                    
đầu huấn luyện bổ túc cho các phi công của KQVNCH trong các chiến thuật yểm                
trợ bộ binh, phối hợp hành quân giữa KQ và BB. 

Toán 2 của 4400th được đặt ‘bí danh là Farm Gate : Toán gồm 41 sĩ quan và                   
115 quân nhân KQ, theo dự trù sẽ công tác tại VN trong 179 ngày, mang theo 4                  
chiếc RB-26, 4 chiếc SC-47 và 8 chiếc T-28A (các B-26 được ghi là RB-26 để                
tuân thủ Hiệp định Geneve 54, cấm đưa máy bay ném bom vào Nam VN (!) 

Ngày 5 tháng 11, từ Florida Farm Gate lên đường : 4 SC-47 bay thẳng sang                 
Căn cứ Clark (Philippines), 8 chiếc T-28 được tháo rời từng phần đóng pallets tại               
California, rồi được các phi cơ vận tải của KQ HK chở sang Clark , ráp trở lại và                   
từ đây bay sang Tân Sơn Nhứt. Cũng tại TSN Farm Gate nhận các B-26 chuyển                
giao từ các đơn vị HK khác đang hoạt động tại Viễn đông. 

Biên Hòa, một căn cứ cũ của KQ Pháp, lúc này có một phi đạo lót vỉ sắt dài                    
5800 ft ngang 150 ft. Công binh HK phải lo tu bổ gấp phi trường này đồng thời                  
xây dựng một hệ thống kiểm soát không lưu chiến thuật.  

Kế hoạch Farm Gate ghi rõ : các phi cơ T-28 được đưa vào VN để giúp huấn                   
luyện các phi công VNCH, và được sơn cờ KQVNCH .. Nhưng chiến tranh leo               
thang nhanh nên các T-28 ‘chưa' kịp làm nhiệm vụ ..huấn luyện.. 

Với mục tiêu ‘giới hạn’ trói tay, các quân nhân Farm Gate nhàm chán trong                
sinh hoạt, không được bay các phi vụ tấn công nếu ..không có một quan sát viên                 
VN ngồi ghế sau trên phi cơ và các T-28 lúc này được dùng bay bảo vệ các                  
đoàn xe lửa hay đoàn xe quân vận, yểm trợ các trực thăng khi đổ quân. Nhu cầu                  
‘quan sát viên' biết Anh ngữ đã giới hạn các phi vụ T-28 ! Không có mục tiêu rõ                   



rệt để oanh kích, các đơn vị VNCH dưới đất ..không liên lạc nên T-28 nhiều khi                 
phải mang bom đạn về lại căn cứ.  

Các phi vụ T-28 trong giai đoạn này là bắn phá các thuyền, xuồng gỗ nhỏ của                  
CQ di chuyển trên sông lạch, thuyền, tam bản chỉ đi từng đôi, ít khi di chuyển                 
thành đoàn; các đơn vị CQ cũng không tập trung quân số hơn một đại đội và cơ                  
sở của chúng cũng chỉ khoảng 10-15 chòi . Các mục tiêu nhỏ này thích hợp cho                 
các phi vụ chỉ gồm một phi tuần 2 chiếc T-28. Thỉnh thoảng mới cần đến các phi                  
vụ 4 phi cơ để oanh kích khi các kho võ khí bị phát hiện được hay địa điểm xác                    
nhận do tin mật báo. 

Qua kinh nghiệm chiến trường, Farm Gate ghi nhận T-28 dùng bom napalm              
500 lb , thả 2 quả rất hữu hiệu khi oanh kích cơ sở CQ và khi tấn công CQ trú ẩn                      
trong hầm hố, trong khi đó bom miểng 120 lb lý tưởng hơn khi truy đuổi CQ đang                  
phân tán, còn rocket tốt nhất là khi bắn tàu thuyền và đại liên 0.50 lý tưởng khi                  
bắn các mục tiêu di động. 

Ngày 11 tháng 2-1962, Farm Gate tổn thất chiếc SC-47 trong phi vụ thả truyền                
đơn tại khu vực 70 miles Đông-Bắc Saigon. 9 nhân viên phi hành tử nạn . CQ đã                  
tìm cách chống đỡ các T-28 và B-26, bằng cách đưa vào chiến trường miền               
Nam các súng phòng không cỡ 12 ly 7 Nga và Trung cộng..Trong 4 tháng cuối                
1962, 89 phi cơ của Farm Gate trúng đạn , và trong 4 tháng đầu 1963. 257 chiếc                  
trúng đạn ! 
     Tháng 3-1972: 4000 th CCTS được đổi phiên hiệu thành 4400 th CCTS 
Ngày 28 tháng 8 năm 1972 , chiếc T-28 đầu tiên của Farm Gate bị hạ trong một                  
phi vụ hành quân : Đ. úy Robert Simpson phi công tử trận cùng Tr úy (?) Hoa                  
của KQVNCH ngồi tháp tùng trên ghế sau.. 

Để đáp ứng cho nhu cầu hành quân tại Vùng Châu thổ sông Cửu Long, Farm                 
Gate có một biệt đội 6 chiếc T-28 đặt tại phi trường Sóc Trăng, phi đạo dài 2000                  
ft, không đèn nên chỉ hoạt động được vào ban ngày; đầu phía Bắc là một con                 
kênh và đầu phía Nam là một ngôi chùa Miên (Phi trường này do ..Nhật làm từ                 
Đệ Nhị thế chiến) rất khó đáp khi trời mưa  

Tại Vùng 4, lúc này, chưa có các phương tiện vô tuyến đề hướng dẫn phi cơ                  
lên -xuống..Phi công phải dùng VRF , bay bằng mắt trần dựa theo bản đồ (!) Các                 
T-28 đã bay nhiều phi vụ yểm trợ cho SĐ 21 BB VNCH như 14-15 tháng 6-1963                 
oanh kích tại Kiên Giang (diệt 33 CQ, bắt sống 30 tên); ngày 25-6 tại An Xuyên                 
(diệt 107 CQ, bắt sống 72 tên).. 

Từ tháng 3-1963, các T-28 của Farm Gate được giao nhiệm vụ oanh kích yểm                
trợ cho các cuộc đổ quân của quân VNCH bằng các trực thăng CH-21 Shawnee 
(sau bài học rút từ trận Ấp Bắc). 
   Một phi vụ  rất đặc biệt  được chính Phi công Tom Schornak kể lại : 



‘Trong một phi vụ hộ tống 2 trực thăng tải thương H-34 của TQLC Mỹ ngày 10                  
tháng 9-63 ..phi cơ của Tom hoàn thành công tác, còn nguyên bom đạn, đang               
trên đường về, phi tuần 2 phi cơ này được phái đi Cà Mau tiếp cứu và yểm trợ                   
cho một công tác tìm một RF-101 vừa lâm nạn trong khu vực..Điều không tiền               
tuyến (FAC) cho biết có khoảng trên 300 CQ trong vùng. Trong một đợt oanh               
kích, chiếc T-28 của Tom trúng đạn, bốc cháy..T-28 do không trang bị ghế thoát               
hiểm (!) muốn thoát ra phải kéo cửa phòng lái để nhảy dù.. nhưng phi cơ đang ở                  
cao độ 700 ft ..nên vô phương.. 
  Tom đành liều đáp bụng (crash) xuống ruộng, may mắn là ruộng chỉ xấp nước .. 
Nhân viên tháp tùng ngồi sau đã nhảy thoát khỏi máy bay kịp thời ngay khi Tom                 
mở nắp phòng lái lúc ờ cao độ 700 ft, dù mở và đáp trên một rừng chuối..Anh                  
thay ngay bộ áo phi hành và tìm cách gọi cứu viện .. Chiếc T-28 thứ 2 ..bao vùng                   
bảo vệ chiếc lâm nạn.. Tháp tùng viên tìm được một đồn quân VNCH và được                
bốc ngay về Cà Mâu, tại đây có một chiếc UH-1A mới tinh đang đậu..Trực thăng                
riêng của Tướng Stillwell và phi công trực thăng bay ngay theo hướng dẫn đến               
nơi Tom đang.. chờ và Tom được đón về..trên chiếc ghế gắn .. 2 sao ! 

Trong một lễ gắn huy chương trang trọng : nhân viên tháp tùng VN Nguyễn                
Đình Tùng được gắn một cánh dù (parachute wing) của Fort Benning, có lẽ đây               
là quân nhân VN ..duy nhất có ‘cánh này' 

Tháng 4-1964, các T-28 và B-26 (đã quá hạn sử dụng) của Farm Gate được                
thay thế bằng 25 chiếc Skyraiders A-1 E 
Quyết định quá chậm này đã gây thêm những thiệt hại cho các phi công Farm                
Gate và các nhân viên tháp tùng VN : 

- Ngày 24 tháng 3 năm 1964, một T-28 bị rơi vì cánh máy bay..rời ra sau                
khi sà xuống ném bom , lúc kéo lên.. 

- Ngày 9 tháng 4 một T-28 khác phóng xuống ruộng lúa, khi cả 2 cánh tách                
ra lúc..thả bom.. 

Tuy nhiên, khi Farm Gate được thay bằng Phi đoàn 1 Air Commando (7-63), Phi                
đoàn này vẫn còn ‘thừa hưởng' 13 chiếc T-28 còn lại..  
Tổng kết thiệt hại về T-28 của KQHK tại VN lên đến 23 chiếc do nhiều nguyên do                  
khác nhau : bị CQ bắn hạ và tai nạn do trở ngại máy và khung sườn quá hạn.. 

● Chiến thuật của T-28 (theo Bernard C. Nalty trong The Air War over VN) 
Các T-28 thường bay thành phi tuần 2 phi cơ trong các phi vụ oanh kích ban                  

ngày vào các mục tiêu đã chọn trước hay trong các phi vụ hộ tống các B-26 hay                  
trực thăng đổ quân. Trong phi vụ ban ngày, T-28 thường phóng xuống từ cao độ                
2000 ft (618 m) thả bom và múc lên để tránh đạn súng nhỏ bắn lên, trong phi vụ                   
đánh đêm T-28 xuống thấp hơn vì nhờ màn đêm che chở, và lúc này CQ chưa có                  
súng phòng không có radar điều khiển. 



Cách sử dụng hiệu quả nhất là T-28 bay chung với phi cơ quan sát O-1F có                  
gắn máy khuếch ánh sáng đêm (starlight scope). Trong phi vụ loại này FAC đến               
vùng oanh kích trước T-28 chừng 30 phút, bao vùng quan sát mục tiêu và sau đó                 
hướng dẫn bằng đèn báo trên mui (chỉ các phi cơ bay cao hơn thấy được) T-28                 
quần trên cao O-1F khoảng 1000 ft (309 m) chờ O-1 chỉ định mục tiêu và tấn                 
công... 

● T-28 và Không quân VNCH 
Theo thống kê của Arms Trade Registers : The Arms Trade With the Third               

World (1975) thì trong thời gian 1960-62 Hoa Kỳ đã giao cho VNCH 70 chiếc               
T-28 (đủ loại) Phi đoàn Khu trục II là phi đoàn sử dụng các T-28 (1961-64) Đến                 
tháng Giêng 1974 , KQVNCH còn 29 chiếc. 
Đơn vị sau cùng dùng T-28 là PĐ 716, lúc thành lập có 18 chiếc RT-28C 
Theo các tài liệu của VN và HK thì có 3 PĐ của KQVNCH đã sử dụng T-28 gồm                   
514, 516 và 718.. 

- Phi đoàn 514 : 
Theo trang bị chính thức thì PĐ 514 chỉ sử dụng Skyraiders tuy nhiên một               
vài tài liệu HK có ghi là PĐ còn có vài (?) T-28 để liên lạc và để phi công                    
bay lấy giờ bay (?) khi cần . Tác giả Gman trong bài PĐ 514 (1956-63)                
cũng không nhắc đến T-28 (!) 

- Phi đoàn 516 : 
Phi đoàn 516 (Phi Hổ) , trước đây là Phi đoàn II Khu trục thành lập tháng                 
12-1961, do Đ úy Phạm Long Sửu chỉ huy, đồn trú tại Nha Trang, là PĐ                
chính thức được trang bị các T-28 B và C. 
Giữa năm 1962 , PĐ II Khu trục làm lễ xuất quân, và một Biệt đội 8 chiếc                  
T-28 được biệt phái ra Đà Nẵng để yểm trợ cho Vùng 1 

Tác giả Trần Bá Hợi (TBH) đã viết một bài rất chi tiết về Phi đoàn này                  
(www.bgkq.net/quansu/PD2KT.htm tải ngày 10/06/2004). Ong TBH đã ghi        
rõ về các chương trình huấn luyện chiến đấu trên T-28, đặc biệt là chiến               
thuật ‘săn đêm' của PĐ 516 

Theo các ghi nhận chính thức thì trong cuộc viếng thăm VN 11-13              
tháng 5 năm 1961, Phó TT Mỹ Johnson đã đồng ý cùng TT Diệm cung               
cấp cho KQVNCH một phi đoàn khu trục thứ nhì trang bị 44 chiếc T-28               
(thỏa thuận này cũng kèm thêm 15 phi cơ quan sát L-19 bổ xung cho các                
phi đoàn sẵn có của KQVNCH) 
Vài hoạt động hành quân được ghi lại trong QS KQHK (Advisory Years              

to 1965) : 
- 10-1962 : Hành quân tảo thanh vùng 55 miles Nam Đà Nẵng của             

BĐQ VNCH phối hợp với CIDG : 4 T-28 được dùng hộ tống trực              
thăng đổ quân và 4 AD-6 cùng 4 T-28 khác oanh kích khu đổ quân, 



- 22 tháng 9-1962 : hành quân trực thăng vận tại vùng quanh Đà             
Nẵng của SĐ 2 BB , 6 phi cơ T-28 tham dự.. 

- 24 tháng 4 đến 24 tháng 5 -1963 Hành quân vào Mật khu Đỗ Xá               
nơi có Bộ Chỉ huy CQ của Liên khu 5 , tại vùng rừng núi 3 tỉnh                 
Quảng Ngãi, Kontum, và Quảng Tín. QLVNCH huy động 3 Trung           
đoàn BB cùng 2 TĐ TQLC tổng cộng 10 ngàn quân. Trước đó 3              
ngày đã có cuộc không kích liên tục của 36 phi suất A-1H cùng 14               
phi suất T-28.. Trong suốt thời gian hành quân sau đó còn có thêm              
15 phi vụ A-1, 108 phi vụ T-28.. yểm trợ 

- Tháng 10-1963 : Hành quân của SĐ 21BB tại vùng Chương Thiện            
Cần thơ .KQVN bay 6 phi vụ A-1H và 8 phi vụ T-28, Air Commando               
giúp 16 phi vụ T-28 và 2 phi vụ B-26. Có 2 T-28 KQVN, 4 T-28 HK                 
và 2-B-26 trúng đạn phòng không của CQ..QLVNCH có 41 tử trận,            
84 bị thương (trong vụ 1 CH-21 bị bắn rơi). 34 CQ để lại xác, 55                
mộ tập thể mới đắp.. 

- Phi đoàn 716 : 
Năm 1962, KQVNCH chỉ có 2 phi cơ trang bị máy quay phim, chụp không                

ảnh loại C-45, các việc không thám đều do các L-19 thực hiện bằng mắt               
thường..Tướng Harkins (KQ) đề nghị và Đô đốc Felt chấp thuận tổ chức             
cho KQVN một phi đoàn không thám gồm 4 chiếc RT-33, 3 chiếc RC-47              
và 18 chiếc RT-28.. McNamara loại bỏ các phản lực RT-33 (!), và tháng              
9-1962 KQVNCH thành lập PĐ 716 tại Tân Sơn Nhứt… 

Trước đó trong tháng 5-1962 Bộ Chỉ Huy Huấn luyện KQ HK đã gửi               
nhiều toán huấn luyện lưu động sang VN giúp đào tạo các chuyên viên              
bảo trì T-28 và sử dụng các thiết bị không thám trên RT-28. 
Theo tác giả Gman trong bài KQVN 1956-1963 trên www.bgkq.net thì : 

‘Một phi đoàn T-28 khác được thành lập do Đ úy Hà Xuân Vịnh chỉ huy,                 
dường như đã đặt tên là PĐ 716 vì đơn vị này có khả năng không ảnh. Phi                  
đoàn này đã tham gia tích cực trong cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963  

Ông Nguyễn Cao Kỷ trong ‘The Buddha ‘s Child , trang 96, ghi : ‘ngày                
đảo chánh, Tướng Khiêm yêu cầu KQ giúp tấn công Dinh Gia Long vì Bộ               
binh chưa vào được do sự chống trả của Lữ đoàn Phòng vệ Phủ TT ..                
Ông Kỳ cho biết vì các Skyraiders đều ở Biên Hòa nên ông yêu cầu ông                
Minh (lúc đó Th tá, Trưởng phòng HQ) gửi 2 chiếc T-28 đang ở TSN đến                
phóng rocket cảnh cáo vào căn cứ của LĐ Phòng vệ tại Thành Cộng Hòa,               
và Lữ đoàn này ngưng chống cự..’ 

Flying Dragons ghi trang 203 : ‘Đến cuối 1964 , KQVNCH chỉ còn 29               
chiếc T-28 bay được và hoàn toàn phế thải vào cuối tháng 4-1965, những              
chiếc sau cùng là 18 phi cơ không thám RT-28C đóng tại Tân Sơn Nhứt ‘ 



- Theo Quân sử KQVNCH thì khi thành lập (15-10-1963) PĐ 518 (Phi Long) cũng              
được trang bị T-28 nhưng sau đó thay thế bằng Skyraiders vào giữa năm 1964 

- Về các chương trình huấn luyện phi công trên T-28 : Tác giả Phượng Hoàng Kim                
cương có viết một bài rất chi tiết về Trường Phi Hành Hải Quân HK Pensacola                
(xin xem trên hoiquanphidung.com) 

● CIA và .. T-28 : 
Hoạt động của CIA tại VN (xin xem bài C-123 của Trần Lý) với nhiều loại phi cơ                   

và T-28 cũng có những sự kiện đáng chú ý . Phi công của Air America sử dụng                  
một số T-28 (không liên hệ với các T-28 của KQ Hoàng gia Lào). 
Ngày 28-10-1963, HK chính thức cho phép các T-28 (trú tại Lào) bắn hạ các phi                
cơ vận tải từ Bắc Việt chuyển tiếp vận vào vùng biên giới Lào-Việt, nhưng các                
phi công lái T-28 này lại là các phi công của Air America chuyển thành phi công                 
‘đánh thuê' cho Chính phủ Lào.. 

Một số phi cơ T-28 do Air America sử dụng lại là những T-28 đăng bộ là của                   
KQVNCH : 

- Chiếc T-28 D C/N 174-563 ghi của Air America ‘0-17710' là chiếc 51-7710 
của KQVN 

                -    Chiếc ‘0-13758’ của Air America là chiếc 51-3758 của KQVN, chiếc này  
                      hư hại tại Lào, lật úp khi đáp vào tháng 5-1965 

- Các Air America '0-38137' = BUA 138137 KQVN ;  
             ‘0-40044 (T-28 C BuA 140044 của KQVN nhận 5-1954),đến 1974 lại của 
              KQ Philippines ? 

- Chiếc Air America ‘244' dược chụp hình là T-28 C số 46244 của KQVN ,               
sau đó bay tại Lào trong Kế hoạch Water Pump (?), rơi tại Lào 8-1966 

Quý vị có thể đọc thêm nhiều chi tiết trong bài ‘Air America : North American                
T-28s' của Joe F. Leeker  
  

● Vài chi tiết kỹ thuật và chuyện bên lề.. 
- Về tên của T-28 : Trojan, Nomad và Fennec..Nomar (?) 

Quân sử KQVN trang 56 có thử giải thích sự khác biệt giữa Trojan và               
Nomad.. nhưng không có sức thuyết phục(?). 
Quân sử KQVNCH ghi : ‘Trojan là tên nguyên thủy và chính thức của T-28               
kể cả các loại sử dụng để huấn luyện lẫn loại được cải biến thành khu                
trục-oanh tạc cơ hạng nhẹ. Chỉ có một số nhỏ T-28 A khi được cải biến để                 
sử dụng trong Chương trình viện trợ Phòng thủ Hỗ tương (MDAP) mới             
được gọi là Nomad'.. 

- Theo Công Ty North American : Tổng số T-28 (đủ loại) chế tạo gồm 1948 chiếc 
● Trojan : 



Tên gọi chung cho các loại XT-28, T-28 A, T-28 B, C ; AT-28 D , YAT-28 E và                    
RT-28. . XT-28 là phi cơ mẫu, chỉ 2 chiếc được sản xuất ; T-28 A là loại dùng                   
cho KQHK , sản xuất 1194 chiếc, động cơ Wright R-1300. 800 hp ; T-28 B dùng                 
cho HQHK, sản xuất 489 chiếc, động cơ Wright R-1820, 1425 hp; T-28 C , là loại                 
T-28 B gắn thêm móc hậu để đáp xuống Hàng không mẫu hạm, sản xuất 266                
chiếc ; AT-28 D là loại phi cơ tấn công cải biến từ T-28 D dành cho KQHK , phi                    
cơ có thêm các trụ (pylon) hai bên cánh để đeo thêm bom, rocket, gắn thêm ghế                 
thoát phóng ra khỏi máy bay khi cần (rocket-powered ejection seat), 72 chiếc             
được chế tạo .YAT-28 E phi cơ thử nghiệm gắn động cơ bán phản lực , loại tấn                  
công mang nhiều bom đạn hơn , 12 pylons ! 3 chiếc được 'tạo mới' từ các T-28                  
A 
Chương trình bị bỏ năm 1965 . RT-28: T-28 gắn một hệ thống chụp không ảnh                
dưới bụng .. chỉ  KQVNCH sử dụng  ! 
Tác giả Trần Bá Hội ghi về T-28 A trong bài Phi đoàn II Khu trục : 

- Động cơ : Wright R-1820, 1424 hp 
- Trọng lượng tối đa khi cất cánh 8600 lbs; Tầm hoạt động 1060 miles 
- Tốc độ tối đa 346 mph ; thường du 230 mph 
- Võ khí : 4 bom hay 4 ống phóng rocket dưới cánh (tối đa 1800 lbs) 

              2 đại liên .50 caliber 
           Một chi tiết rất thú vị, ít người biết, là Lục quân HK (US Army) có dùng 3 chiếc 
           T-28 B, trong nghiên cứu phối hợp hoạt động giữa T-28 và trực thăng 

● Nomad : T-28 D 
Tên gọi dành riêng cho T-28 D. Đây là càc T-28 B biến đổi theo nhu cầu của                  
KQHK năm 1962 để dùng tại Việt Nam trong các nhiệm vụ chống chiến tranh nổi                
dậy, tìm cứu ..Loại T-28 D5 có thêm các cải biến để giữ cho trọng tâm phi cơ                  
thêm ổn định.. Tổng cộng có 321 chiếc do Pacific Airmotive tái chế và gắn 3 loại                 
động cơ khác nhau từ Mark I đến Mark III.. 
Vài chi tiết về T-28 D Nomad  (Bernard C Nalty trong The Air War over VN) : 

- Động cơ : Wright R-1820-56 
- KÍch thước : Sải cánh 12.35 m, dài 10.26 m , cao 3.86 m 
- Vận tốc : tối đa 580 km/giờ, tối đa bình phi 444 km/g 
- Tầm hoạt động : 1060 miles (?) 
- Võ trang : bom CBU-14, napalm B1U-10B, bom miểng MK-82, 2 súng            

máy 0.50 . Phi cơ chở được 1800 lb rocket và bom. 
  

● Fennec: T-28 S, T-28 F 
Tên dành cho loại T-28 A do Pháp cải biến (148 chiếc) để dùng riêng cho KQ                 
Pháp, khi hết sử dụng bán lại cho Maroc và Argentina. S=động cơ tăng lực               
(supercharge) và F= France 



● Nomar : T-28 R 
Tên gọi dành cho các T-28 A ‘tái chế’ do Công ty Hamilton Aircraft Company ,                
dùng trong hàng không dân sự 

Về các đặc tính kỹ thuật của T-28 , Quý vị ‘mê' chiếc phi cơ này có thể tìm đọc tập sách                      
‘North American T-28 Trojan ; The T-28 in Navy, Air Force & Foreign Service’ của Steve                
Gunter . Tập sách có rất nhiều hình chụp, hình vẽ ..chi tiết về các kiểu T-28 .. 

● Chuyện bên lề : 
- Ngày 21 tháng 3 năm 1964 : 2 chiếc T-28 D của KQ Campuchea đã bất                

ngờ tấn công một phi cơ O-1 của KQVN khi phi cơ này bay lạc vào không                 
phận Miên. Phi tuần trưởng Miên là đại úy hoàng thân Miên Sisowat             
Monirak đã bay sau chiếc O-1 và bắn hạ chiếc O-1, rơi trong lãnh thổ VN                
cách biên giới 2 miles. Phi công VN và quan sát viên Mỹ tử trận. 
(Mỹ cung cấp cho Campuchea 16 chiếc T-28 D vào năm 1962 , sau đó khi                
Sihanouk đổi theo phe cộng, Mỹ ngưng các viện trợ quân sự nhưng Pháp              
đã giúp bằng các bộ phận thay thế lấy từ T-28 F (Fennec) 

- Chuyện chiếc T-28 của CSBV : 
KQ Hoàng Gia Lào đã có các phi công được huấn luyện về T-28 tại               
Lopburi (Thái) từ tháng 6-1962.. Một trong phi công được HK cho là xuất              
sắc nhất lại là một phi công Thái đào thoát sang Lào năm 1960 Tr úy                
Chert Saibory. Chert đầu tiên theo Tướng Khong Le,nhưng bị từ chối ,             
anh nhập KQ Lào.. Tháng 9-1963, Chert lại đào ngũ lần nữa, trong cuộc              
phi diễn tại Savanakhet , anh bay chiếc T-28 tách khỏi phi tuần, sang Bắc               
Việt. Chert bị CSBV giam giữ và chiếc T-28 này được CSBV gắn cho con               
số 963 (ngày họ..có chiếc máy bay này). Chiếc T-28 này bị hư hỏng sau               
một thời gian KQ CSBV tập bay, nên phải chờ đến khi CQ lấy được các                
cơ phận cần thay thế kể cả bánh xe các bánh xe đã mòn từ một T-28 bị                  
rơi ở Quảng Bình. 

Ngày 15 tháng 2-1964, do radar báo động có phi cơ xâm nhập vào Cồn                
Cuông (Nghệ An), CSBV đã gửi chiếc T-28 này bay lên ngăn chặn lúc 1               
giờ sáng ngày 16 ! Trong màn đêm tìm thấy bóng một C-123, BV nổ súng                
và bắn hạ chiếc C-123 của SOG này. BV công bố bắt được một quân               
nhân VNCH sống sót sau khi phi cơ bị rơi. (Theo Istvan Toperczer trong              
VPAF 1949-1977) 
 
                                                               Trần Lý 12-2019 
 

 
 


