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នសចកដ៊ីនផដើម 
 
 អត្ថបទននេះពិនិត្យន ើងវញិអពីំប្បវត្តបុិរាណវត្ថុ វទិា ននត្បំន់អាសីុខាងត្បូងនិង
អាសីុអាននេយ៍ពីទិដ្ឋភាពខាងក្េុងនោយន ើលពីក្េុង និងន ើលពីនប្ៅ ក្វញិដដ្រ។ ការ
ប្ាវប្ាវប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិាភាននប្រើន បានប្បប្ពឹត្តនៅនៅពិភពនោក្ស ័យថ្មីដដ្លា
ការដបងដរក្ដ៏្សខំាន់ ួយរវាងស ័យ ុនកូ្ ុបំ  ី និង ស ័យនប្កាយកូ្ ុបំ ។ី ការអភិវឌ្ឍ 
បា៉ា ន-អុ៊ឺរា៉ាា ន (Pan-Eurasian) បានវាយលុក្រូលក្េុងទូទងំអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍ 
អស់រយៈនពល ួយសហសសវត្ស  ុននពលនោក្ កូ្ ុបូំស (Columbus) នរញដ្នំណើ រន ព្ េះ
នៅឥណ្ឌា ខាងនក្ើត្ ដូ្នរេេះគ្មម នការដបងដរក្រាស់ោស់នទរវាងស ័យដ្បូំងននការបណ្ឌា រ់
វបបធ ៌និងទប្ ង់ និង ស ័យកាលនប្កាយននការនធវើទនំាក់្ទនំង, ជ ង៊ឺ និង អាណ្ឌនិន ។ 
នដ្ើ បផី្សេះផ្ារភាព ិនសីុរង្វវ ក់្គ្មេ រវាងប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិាដដ្លបានក្ណំត់្ និង 
ប្ពឹត្តិការណ៍បនតគ្មេ នៅទវីបអាសីុ (Asian sequences) អត្ថបទននេះនឹងនតត ត្នលើស ័យកាល
រនួំនពីរ ននអនតរក្ មនសដ្ឋកិ្រចអនតរត្បំន់នៅអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍ ដដ្លមានទងំ
ភសាុតាងបុរាណវត្ថុ វទិា និង ក្ណំត់្ប្តាឯក្ារនានា។ ស ័យកាលដ្បូំងចាប់នផ្តើ នៅរុង
បញ្ច ប់ននស ័យ “បុនរប្បវត្តិាស្តសត” និង រួ បញ្ចូ លការនលររូបរាងន ើងនូវប្បព័នធអក្សររបស់
ជនាតិ្នដ្ើ ក្េុងប្បនទសនី ួយៗ (ប្បដហល ៥០០  ុនន.ស – ៥០០ ននន.ស)។ ស ័យកាល
ទីពីរ និង ស ័យកាលដដ្លក្ណំត់្នោយអេក្ខាងនប្ៅប្តូ្វបានផ្ារភាា ប់ា ួយនឹងការ
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នប្ជៀត្រូលរបស់ពួក្អ៊ឺរ ៉ាុបដ្បូំងៗបផុំ្ត្នៅក្េុងត្បំន់ និងចាប់នផ្តើ នៅរុងសត្វត្សទី១៥នន      
ន.ស. ដដ្លនៅក្ដនែងនផ្សងៗនទៀត្ប្ត្ូវបាននននៅថា «ស ័យ ុនទនំនើប»។ 
 ការនប្បើប្បាស់ស ័យកាលដដ្លបានក្ណំត់្ទងំាថ នភាពខាងក្េុងក្េុង និង ឥទធិ
ពលពីខាងនប្ៅ នៅក្េុងប្ក្បខណ័ា ជនាតិ្នដ្ើ ននប្បវត្តបុិរាណវត្ថុ វទិា ផ្តល់នូវទិនេន័យ
បុរាណវត្ថុ វទិាដបបនប្បៀបនធៀប សាីអពីំ ទនំាក់្ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុបនិងអាណ្ឌនិន  នហើយន ើលរលំង
ការអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ នៅក្េុងត្បំន់នី ួយៗដដ្លទក់្ទងនឹងស ័យនប្កាយហគុបតា (Gupta) 
និងនដ្ើ  ជឈ ឹស ័យនៅអាសីុខាងត្បូង (Hawkes 2014a) និង អាសីុអាននេយ៍ “បុរាណ” 
(ឧទហរណ៍ Istiwan 2012: 43)។ នោយនពលនវោននាេះ បណ្ឌត រដ្ឋនៅអ៊ឺរ ៉ាុបបានចាប់នផ្តើ 
ននប្មាងពប្ងីក្ខែួន អាណ្ឌរប្ក្ ជឈ ិស ័យអាសីុខាងត្បូងានប្រើនបានរកី្រនប្ ើននក្ើនន ើង 
នហើយក៏្ដួ្លរលនំៅវញិ រដំណក្ត្បំន់ភានខាងនជើងក៏្សថិត្នៅនប្កា ការប្នប់ប្នងរបស់ ូសែី ។ 
នោយនពលនវោននាេះ ជនាតិ្អុ៊ឺរ ៉ាុបបាននៅដ្ល់អាសីុអាននេយ៍, អាណ្ឌរប្ក្ក្សិក្ មបុរាណ
នសទើរដត្ទងំអស់ (ឧ… អាណ្ឌរប្ក្អងគរ, បាកាន, ោយនវៀត្, មា៉ា ចាបា៉ា ហិត្ និង សុនខាទយ័) 
ប្បនល់អណំ្ឌរនិងឥទធិពលដ្ល់រដ្ឋសេងបនត ដដ្លមាន ូលោឋ នឬពឹងដផ្ែក្នលើស ុប្ទ នៅ
ភានខាងត្បូង។ 
 “ស ័យប្បវត្តិាស្តសត” ដ្បូំងននបុរាណវត្ថុ វទិានៅអាសីុខាងត្បូង, “នដ្ើ ស ័យប្បវត្តិ
ាស្តសត” មានរយៈនពលចាប់ពីសត្វត្សទី៣  ុនន.ស ដ្ល់សត្វត្សទី៤ ននន.ស។ រយៈនពល
ននេះរួ បញ្ចូ លដផ្េក្ខែេះននរប្ក្ភព ៉ាូរយី៉ា ន (Mauryan Empire) និង បញ្ច ប់វញិនោយការដួ្ល
រលនំនហគូបតា (Gupta); ដដ្លអេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិានធវើការនៅភានខាងត្បូងប្បនទស
ឥណ្ឌា នៅវាស ័យសងហ្គគ   (Sangam)។ អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិានធវើការនៅទីប្កុ្ងននេរ  
ស ុប្ទធំៗ  (ឧទហរណ៍ សីុស ុបា៉ា ល់ហ្គគ  Sisupalgarh, អារកីាន ឌូ្ Arikamedu, តទីនណ្ឌ ំ
Pattinam, នកាណាិ នយបុរៈ Kaundinyapura) និងនៅាថ នីយប្ពេះពុទធាសនាធំៗ នផ្សងៗនទៀត្ 
(ឧទហរណ៍ អ ៉ារាវតិ្ Amaravati, ាន់ជី Sanchi និង ាណ្ឌត្ Sarnath) ពីស ័យននេះ រក្
ន ើញភសតុតាងានប្រើនននអនារពាណិជាក្ ម, ាសនារដ្ឋ, និងត្បំន់មានននរូបនីយក្ មរកី្
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រនប្ ើននៅរលក្ទីពីរ ា ួយនឹងការដប្បប្បួលតា  ូលោឋ ន (ឧទហរណ៍ (e.g., Casile 2014; 

Hawkes 2014b; Shaw 2013; see reviews in Fogelin 2006; Smith 2006, 2016b)។ ន ពីប្ពហមញ្ញាសនា 
និង ន ពីប្ពេះពុទធាសនា ប្តូ្វបានចារាអត្ថបទ និង ស ាី ាអក្សរសរនសរ និង វត្ថុ នផ្សងៗ
នទៀត្ បាននធវើដ្នំណើ រន ព្ េះនៅទិសខាងនក្ើត្ ពីអាសីុខាងត្បូងនៅអវីដដ្លឥ ូវននេះន៊ឺា អាសីុ
ខាងនក្ើត្ និង អាសីុអាននេយ៍។ មានការប្ាវប្ាវពហុជនំាញានប្រើនប្តូ្វបាននបាេះពុ ពផ្ាយ
អពីំនដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសត នោយអេក្បុរាណវត្ថុ វទិា ប្បវត្តិវទូិ និងអេក្ប្បវត្តសិិលបៈ។ តា រយៈ 
ការណ៍ទងំអស់ននេះបាននលរនរញនូវការយល់ដឹ្ងក្េុងត្បំន់នននដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសត 
ដូ្រា នទសភាពប្ក្ុង ដដ្លទីប្កុ្ងក្េុងត្បំន់មានលក្ខណៈ ជឈ ណា លននយបាយ និង 
 ជឈ ណា លនសដ្ឋកិ្រច និងនៅក្េុងរដ្ឋអាណ្ឌរប្ក្ និង ាថ ប័នាសនា បាននលរារូបរាង
ន ើង ុននន នៅភានខាងនជើង (សូ ន ើល Morrison 1997)។  

រុង ជឈ ឹស ័យក្េុងបុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុខាងត្បូង ប្ត្ូវភាា ប់ា ួយនឹងស ័យកាលរ ៊ឺ
នណសង់ (Renaissance) អ៊ឺរ ៉ាុប និង ស ័យកាលននការរុក្រក្។ មានក្រណីនលើក្ដលង ួយ
រនួំនតូ្រ ដូ្រាក្ មវធីិប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិានួរឱ្យចាប់អារ មណ៍នៅាថ នីយឥណ្ឌា ក្ណ្ឌត ល 
នៅវទិាយ៉ា ណ្ឌហ្គគ រា៉ា  (Vijayanagara) (នធវើការនោយ Sinopoli, Morrison និងអេក្នផ្សងនទៀត្) 
ដដ្លការង្វរភាននប្រើនប្តូ្វបានអនុវត្តតា រយៈននប្មាងបុរាណវទិារបស់រដ្ឋ នហើយប្តូ្វបាន
នបាេះពុ ពនមម ស។ ប្ទឹសតីតិ្រតួ្រ ឬ ការប្ាវប្ាវខាងបុរាណវត្ថុ វទិាដបបប្ទឹសាីប្ត្ូវបាននបាេះ
ពុ ពផ្ាយ អពីំរុង ជឈ ឹស ័យនៅអាសីុខាងត្បូង (ប៉ាុដនតសូ ន ើល Chakrabarti 2003) ។ 
រហូត្ ក្ដ្ល់នពលថ្មីៗននេះ អេក្ប្បវត្តិាស្តសត ( ិនដ នអេក្បុរាណវត្ថុ វទិា) បានប្នបដ្ណត ប់
នលើការសរនសរ អពីំស ័យកាលនៅមានភាពរប្ ូងរប្មាស់ ននត្បំន់អាសីុខាងត្បូង។ 

 អេក្បុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុអាននេយ៍ានប្រើនពិពណ៌នាស ័យកាលពីសត្វត្សទី៣  ុនន.ស. 
នៅដ្ល់សត្វត្សទី៤ ឬ ទី៥ ននន.ស ាស ័យបុនរប្បវត្តិ (“យុនដដ្ក្”) នទេះបីាមានភសតុតាង
ឯក្ាររិនានប្រើនក្ត់្ប្តាអពីំត្បំន់នៅជិត្ខាង និង ឯក្ារនដ្ើ នផ្សងៗនទៀត្របស់ជន
ាតិ្អាសីុននេយ៍ក៏្នោយ។ អត្ថបទននេះនប្បើ “ស ័យប្បវត្តិាស្តសតដ្បូំង” សប្មាប់ក្ណំត់្ត្បំន់
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ទងំពីរន៊ឺអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍សប្មាប់ “ស ័យកាលប្បវត្តិាស្តសតដ្បូំង” ដដ្ល
រហូត្ដ្ល់២០ េ្ រុំងនប្កាយ នទើបភសាុតាងបុរាណវត្ថុ វទិាននត្បំន់អាសីុអាននេយ៍ បានក្ត់្ប្តា
ពីស ័យកាលននេះ ។ ដូ្រអាសីុខាងត្បូងដដ្រ អាសីុអាននេយ៍ ិនដដ្លឯនកាពីទនំាក់្ទទំង
ា ួយជនបរនទស ដដ្ល ក្ពីប្នប់ទិសត្បំន់។ ប៉ាុដនត ការអភិវឌ្ឍ េ្ ១ំ៤៥០ ននន.ស រហូត្ ក្ 
ដដ្លអេក្ប្ាវប្ាវនៅថា «យុនស ័យពាណិជាក្ មអាសីុអាននេយ៍» ឬ «នដ្ើ ស ័យទនំនើប» 
បានជរុំញឱ្យមានការតែ ស់បាូ រសងគ និងនសដ្ឋកិ្រច នៅទូទងំត្បំន់ដដ្លទក់្ទញ។ ស ័យ
កាលននេះសថិត្នៅក្េុងនពលសតង់ោរក្ណំត់្សប្មាប់អេក្បុរាណវត្ថុ វទិាប្បវត្តិាស្តសតនធវើការនៅ
នោក្ខាងលិរ និងផ្តល់ការយល់ដឹ្ងដបបនប្បៀបនធៀបអពីំដ្នំណើ រការននការនធវើអាណ្ឌនិន , 
ការនលរន ើងននការនធវើរណំ្ឌត់្ថាេ ក់្សងគ /ថាេ ក់្ និង ការតែ ស់បតូ រវបបធ ៌។  
 ឧបសនគននលហំក៏្ក្ណំត់្ដដ្នភូ ិាស្តសត រួ ទងំ ពាក្យ “ត្បូង” និង “អាសីុអាននេយ៍”។ 
អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុខាងត្បូងភាននប្រើន យក្ឧទហរណ៍ ក្ពីឥណ្ឌា ឬបង់កាែ ដដ្ស; 
ពីត្បំន់ហួសពីអាសីុខាងត្បូង, ននែងននយបាយនិងនសដ្ឋកិ្រចសមុនាម ញដដ្លមានប្បភពពី 
ការដសវងរក្ល ែិត្ខែេះនទៀត្ “ការអានបដនថ  Further Readings”។ ឧទហរណ៍បុរាណវត្ថុ វទិា
នៅត្បំន់អាសីុអាននេយ៍ភាននប្រើនយក្ពីប្បជុនំកាេះឥណាូ ននសីុ ឬពីអាងទននែន នងគ (ឧ. នថ្, 
ឡាវ, ក្ ពុា) ពីត្បំន់នផ្សងៗដដ្លមានលក្ខណៈពិនសសដដ្លបណ្ឌត រដ្ឋនៅអ៊ឺរ ៉ាុបរូលរួ ក្េុង
ពាណិជាក្ ម និងនប្កាយ ក្ប្នប់ប្នងននយបាយ។ ដូ្រអាសីុខាងត្បូងខុសគ្មេ នួរឱ្យក្ត់្
សមាគ ល់ពីត្បំន់ ួយនៅត្បំន់ ួយ ដូ្នរេេះភានអាននេយ៍ដី្នគ្មក្និងត្បំន់នកាេះមានបទ
ពិនាធន៍ននែងប្បវត្តិាស្តសតនផ្សងៗគ្មេ ដផ្ែក្នលើដផ្េក្ ួយននការភាា ប់ទនំាក់្ទនំងខាងនប្ៅនៅ
អាសីុខាងត្បូងឬអាសីុបូព៌ា។ រដ្ឋក្សិក្ មបាននលរន ើងនៅទូទងំប្ជលងទននែនិងដី្សណា រ
នៅអាសីុអាននេយ៍ដី្នគ្មក្ ចាប់ពីនដ្ើ ដ្ល់ពាក់្ក្ណ្ឌត លសហវត្សទី១ ននន.ស។ រដ្ឋដ្បូំងៗ
រនួំនតូ្រដដ្លនក្ើត្ន ើងនៅទូទងំអាសីុអាននេយ៍ដី្នកាេះ បានរណំ្ឌយនពលានប្រើនសត្វត្ស
នទៀត្នដ្ើ បនីលរនរញារូបរាង។ នោយមានក្រណីនលើក្ដលងតិ្រតួ្រ អាសីុអាននេយ៍ដី្នកាេះ
ក្េុងនពលភាា ប់ទនំាក់្ទនំងា ួយអ៊ឺរ ៉ាុប មាននទសភាពទនំាក់្ទនំងសងគ  ននរដ្ឋដដ្នស ុប្ទតូ្រៗ 
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(Bacus 1999) ពឹងដផ្ែក្នលើស ព័នធភាពដដ្ល ិនរងឹមានិំង ិនសថិត្នសថរ នហើយដដ្លប្បកួ្ត្ប្បដជង
គ្មេ នដ្ើ បកីារភាា ប់ជនួំញពាណិជាក្ ម (e.g., Junker 2004) ។ 
 
រញ្ហា វិធ៊ីសាស្រសតនិងប្រធានរទ្យសខំាន់ៗ 
 
 បញ្ហា វធីិាស្តសតនិងខែឹ ារប្សនដ្ៀងគ្មេ ប្ត្ូវបានយក្ ក្អនុវត្តរនំពាេះស ័យនដ្ើ 
ប្បវត្តិាស្តសត នៅអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍។ ការផ្ទុេះន ើងនូវឯក្ារបុរាណវត្ថុ វទិា
នៅអាសីុអាននេយ៍ ផ្ាល់ត្ប្ ុយដ្ល់អត្ថបទននេះន ព្ េះនៅយល់ពីសកាត នុពល ក្េុងក្ ុំងស ័យ
កាលទងំពីរ។ បញ្ហា វធីិាស្តសតប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការសិក្ាប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិា ទងំក្េុង
ស ័យនដ្ើ ប្បវត្តិាស្តសត និង ការប្ាវប្ាវសត្វត្សទី១៩ ននអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍
និងប្សបគ្មេ នឹងការរក្ន ើញ “ប្បវត្តបុិរាណវត្ថុ វទិា” ដ៏្ទូលទូំោយ។ សខំាន់បផុំ្ត្ក្េុង
រនំណ្ឌ នរឿងទងំននាេះ ន៊ឺការនប្បើប្បាស់ឯក្ារ ិនរាស់ោស់ សប្មាប់ក្ណំត់្ប្ពំដដ្ន
ទិនេន័យនដ្ើ បកី្ណំត់្ការប្ាវប្ាវបុរាណវទិានៅក្េុងត្បំន់ទងំពីរ។ ត្បំន់អាសីុខាងត្បូង 
ប្បភពឯក្ារសខំាន់ៗ ួយរនួំន (ឧទហរណ៍ ហ្គភរត្ Mahabharata, រា នក្រ តិ៍ Ramayana 
និង បុរនស Puranas) ប្តូ្វបានបនងកើត្ន ើង ក្េុងអ ុំងនពលននេះ និង មានឥទធិពលដ្ល់ការបក្
ប្ាយនានា។ ដូ្នរេេះ ដូ្រគ្មេ នឹងឥណ្ឌា វទិា (Indology) ដដ្លផុ្សនរញប្បនពណីអេក្នរេះដឹ្ង
អាណ្ឌនិន ដដ្លារណុំរបនាទ ប់បនស ំ ពីលនំាបុំរាណវត្ថុ វទិា និងឯក្ារ  (Trautmann and 

Sinopoli 2002: 496)។ បញ្ហា ប្បឈ រនំពាេះដផ្េក្បុរាណវត្ថុ វទិាបដនថ នទៀត្ទក់្ទងនឹងកាល
បបវត្តិ និង និយ ន័យ (e.g., Smith 2016a: 688–689) (Ali 2014)។ 
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 នដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសតនៅអាសីុអាននេយ៍ក៏្ប្ត្ូវបានបក្ប្ាយតា រយៈក្ណំត់្ប្តា
រិនស ័យប្បវតិ្តរាជវងស និង ភាពប្សនដ្ៀងគ្មេ ា ួយអាសីុខាងត្បូង។  ូលនហតុ្ ួយន៊ឺការ
ប្ាវប្ាវភាននប្រើននៅនដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសតប្តូ្វបានអនុវត្តនោយអេក្ជនំាញសិោចារកឹ្ 
និងអេក្ប្បវត្តិាស្តសត ដដ្លអាជីពដ្បូំងបផុំ្ត្បានចាប់នផ្តើ ាអេក្ជនំាញឥណ្ឌា វទិា និង អេក្
ជនំាញរិនវទិា (Indologist and Sinologist)។ បញ្ហា  ួយនទៀត្ អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិានៅ
អាសីុអាននេយ៍ភាននប្រើន បាននតត ត្ការខិត្ខរំបស់ពួក្នននលើការសិក្ាបុនរប្បវត្តិាស្តសត 
(ពិនសសយុនថ្មរលីំង, យុនសរំទឹធ និង យុនដដ្ក្) និង ការសិក្ាអភិរក្សប្បាាទាងក្េុង  សត្
វត្សទី៩-១៤ ដដ្លមាននហតុ្ផ្លបង្វា ញពីាតិ្និយ  និង មានភាពទក់្ទញដ្ល់វស័ិយ 
នទសររណ៍។ កិ្រចការបុរាណវត្ថុ វទិាថ្មីៗ បានផ្លិត្ទិនេន័យបុរាណវទិាដដ្លបប្បឈ គ្មេ
នឹងឯក្ារក្ណំត់្នហតុ្នៅមាននៅន ើយ នហើយដដ្លអេក្ប្បវត្តិវទូិធាែ ប់នប្បើប្បាស់និងពឹង
ដផ្ែក្ាយូរ ក្នហើយ។  
 

 អាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍នៅដត្រក្ាភាាាស្តសត វបបធ ៌ និង ភូ ិាស្តសត
ដដ្លោរ់នរញពីរុងសហវត្សទី១  ុនប្នឹសតសក្រាជ រហូត្ដ្ល់ពាក់្ក្ណ្ឌា លសហវត្សទី២នន
ប្នឹសតសក្រាជ។  ប៉ាុដនតចាប់នផ្តើ នដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសត  នុសស ទនិំញ និង ននិំត្បានតែ ស់ទី
តា ផ្ែូ វនគ្មក្និងផ្ែូ វទឹក្។ ថានត្ើប្បាជនននត្បំន់ទងំពីរបាននធវើអននាត ប្បនវសន៍នៅត្បំន់នផ្សង
នទៀត្ នៅដត្ាប្បធានបទននការជដជក្ដវក្ដញក្ខែេះ នហើយក៏្ដូ្រនឹងនពលនវោរាស់ោស់
ននការអភិវឌ្ឍត្បំន់ទងំននេះដដ្រ។ ប្បធានបទសខំាន់ៗានប្រើនបង្វា ញពីលក្ខណៈប្ាវប្ាវ
បុរាណវត្ថុ វទិា អពីំនដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសត ទងំអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍៖ 
 •ការសិក្ាអពីំននរូបនីយក្ ម (“រលក្ទី២” សប្មាប់អាសីុខាងត្បូងបនាទ ប់ពីអារយធ ៌
ប្ជលងភេឥំណាូ ស និងរលក្ទី១សប្មាប់អាសីុអាននេយ៍)  

 ការបនតពីវបបធ ៌សហវត្សទី១ននន.ស៖ ការតែ ស់បតូ រវបបធ ៌ក្េុងាសនានិង
ជនំនឿ ា ួយនឹងការនលរនរញនូវប្បនពណីសិបបក្ ម (ការសិក្ាអពីំសណំង់ាថ បត្យក្ ម



7 

 

ាសនាដ្បូំងៗ និង បដិ្មាាស្តសត ប្ព ទងំតួ្នាទីពាណិជាក្ មក្េុងការផ្សពវផ្ាយប្ពេះពុទធ
ាសនា) 
 •ការនក្ើត្ន ើងនៅខាងអាសីុត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍ទងំ ូលនូវបណ្ឌត ញអនតរក្ ម
ដដ្លពឹងដផ្ែក្នលើររាររផ្ែូ វស ុប្ទរបស់ នុសស និង ទនិំញនែងកាត់្ឈូងស ុប្ទបង់ហ្គគ ល់
ដដ្លាទូនៅ ននពិពណ៌នាថាាផ្ែូវសូប្ត្ស ុប្ទ  
 •បុរាណវទិានទសភាព៖ (នទសភាពពិធីាសនា/ភូ ិាស្តសតពិសិដ្ឋនិងធ មយប្តា
នទសភាពក្សិក្ ម និងការប្នប់ប្នងទឹក្)  
 
 ប្បធានបទសខំាន់ៗនៅក្េុងប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិា ននយុនស ័យ ជឈ ិស ័យ (ស ័យ
ក្ណ្ឌា ល) នៅអាសីុខាងត្បូង (សត្វត្សរទី៍៩ ដ្ល់សត្វត្សទី១៦) និងប្បវត្តិាស្តសតនិងស ័យ
បុរាណននអាសីុអាននេយ៍ រួ មាន៖  
 •ធ មាតិ្ននរប្ក្ពត្តិនិយ  ( ននាន វាិា  នយធានិយ , ផ្លិត្ក្ ម និងការដរក្
ចាយ) 
 •ធ មាតិ្ននននរូបនីយក្ ម (នសដ្ឋកិ្រចននយបាយននផ្លិត្ក្ មសិបបក្ ម និង ការ
បនងកើត្ទីប្កុ្ង) 
 • ូលោឋ នក្សិក្ មរបស់រដ្ឋ 
  

អេក្អានប្តូ្វបាននយងនៅនលើអត្ថបទរបស់ Mionica Smith (២០១៦) និយយអពីំ
បុរាណវត្ថុ វទិាក្េុងស ័យប្បវត្តិាស្តសត និង ស ័យ ជឈ ិស ័យ (ស ័យក្ណ្ឌា ល)។  
 ប្បធានបទសខំាន់ៗនៅក្េុងបុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុអាននេយ៍ ចាប់ពីសត្វត្សទី១៥ នៅសត្វត្ស 
ទី១៨ ពាក់្ព័នធនឹងផ្លប៉ាេះពាល់ននទនំាក់្ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុប សតីពី ការតាងំទីលនំៅ, ការនរៀបរំ
ននយបាយនិងររនាស ព័នធសងគ ។ រដ្ឋាសន៍អ៊ឺរ ៉ាុបនោយដ ក្ៗដសវងរក្ការប្នប់ប្នងអាសីុ
អាននេយ៍ទងំការប្នប់ប្នងធនធានធ មាតិ្តទ ល់របស់ត្បំន់ (ាពិនសសនោហធាតុ្មានត្ន ែ 
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និង នប្នឿងនទសពីនកាេះនប្នឿងនទស (Spice Islands)) និងសប្មាប់ការភាា ប់នៅនឹងប្បនទសរិន
តា ស ុប្ទរិនខាងត្បូង។ ទនំាក់្ទនំងដ្បូំងបផុំ្ត្ទក់្ទងនឹងការបនងកើត្បណ្ឌត ញពាណិជា
ក្ មនៅសត្វត្សទី១៥/១៦ ក្េុងនា ាជនាតិ្អ៊ឺរ ៉ាុប បានប្បកួ្ត្ប្បដជងគ្មេ នដ្ើ បទីទួលបានដូ្រ
រណុំរនរៀបរាប់ខាងនលើ។ អ ុំងនពលពីរនៅបីសត្វត្សបនាទ ប់ អាសីុអាននេយ៍ភាននប្រើនប្ត្ូវ
បានប្នប់ប្នងនោយពួក្អ៊ឺរ ៉ាុបដូ្រា ព័រទុយហ្គគ ល់, នអសា៉ាញ និង ហូ ង់ និងនៅក្េុងសត្វត្ស 
ទី១៩ នោយបារាងំ, អង់ននែស និង អាន រកិ្។  

ទនំាក់្ទនំងពាណិជាក្ មអាសីុអាននេយ៍នៅនោក្ខាងនក្ើត្និងខាងលិរបានចាប់នផ្តើ 
ានប្រើនសត្វត្ស ុន និង កាន់ដត្ខាែ ងំន ើងនៅសត្វត្សទី១៤/១៥ នៅនពលាសនាអីុាែ  
 ក្ដ្ល់នកាេះក្េុងអាសីុអាននេយ៍។ ការផ្ទុេះន ើងននការសិក្ាប្ាវប្ាវរុក្រក្តា រយៈការនធវើ
ក្ណំ្ឌយបុរាណវត្ថុ វទិានៅក្េុងរយៈនពលពី២៥០០ ុនន.ស ដ្ល់១០០០  ុនបរចុបបនេ ចាប់
តាងំពីពាក់្ក្ណ្ឌត លទសវត្សរ ៍្ េ ១ំ៩៩០ បានបនងកើត្ការយល់ដឹ្ងនប្រើនសនធឹក្សនាធ ប់អពីំ
នសដ្ឋកិ្រច, ការតាងំទីលនំៅ និង  ននាន វាិា ក្េុងក្ ុំងនពលស ័យអនារកាល នៅកាន់
ស ័យប្បវត្តិាស្តសត (ពី េ្  ំ៥០០ ុនន.ស ដ្ល់ ៥០០ន.ស) និងរយៈនពលបនារបនាទ ប់ ក្នទៀត្
អាសីុអាននេយ៍បានបញ្ចូ លប្បព័នធសរនសរ (អក្សរ) ប្បព័នធននរូបនីយក្ ម, និងសិបបក្ មរដ្ឋ (e.g., 

Agustijanto 2012; Bulbeck et al. 2016; Kim et al. 2010; Miksic 2000; Stark 2006)។ ការង្វរដបបននេះ     
ផ្តល់ភសតុតាងសមាា រៈសប្មាប់ស ័យអនារកាលវបបធ ៌នៅក្េុងត្បំន់ដដ្លបានបាូ រទីតាងំនៅ
តា ផ្ែូ វពាណិជាក្ មាប្បវត្តិាស្តសតដដ្លមាននដ្ើ ក្នំណើ ត្នៅសហសសវត្សទី២  ុនន.ស 
(Bellina 2014; Favereau and Bellina 2016; Hung et al. 2013)។  
 បុរាណវត្ថុ វទិាបានរក្ន ើញអង្វក ពីំាថ នីយនានា នៅទូទងំត្បំន់ស ុប្ទបានផ្តល់     
ភសតុតាងដ៏្រងឹមាបំផុំ្ត្សប្មាប់ក្ណំត់្នពលនវោនិងទហំំននបណ្ឌត ញននេះ (Calo et al. 2015; 

Carter 2015) រដំណក្ការសិក្ាអពីំរុក្ខបុរាណវត្ថុ វទិាក៏្ផ្តល់លទធផ្ល និង លនំានួំរឱ្យចាប់
អារ មណ៍ (Castillo et al. 2016)។ ក្នំណើ នពាណិជាក្ មរវាងត្បំន់ននេះា ួយនិងនោក្ខាងលិរ
អ នោយការតែ ស់បតូ រការនគ្មរពាសនា, ឯក្ារការង្វរបុរាណវត្ថុ វទិាបានក្ត់្ប្តាអពីំ
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នសដ្ឋកិ្រច និង ការតែ ស់បតូ រការតាងំទីលនំៅមាន ុនពួក្អ៊ឺរ ៉ាុបបានរូល ក្ពាក់្ព័នធ (Christie 

1996; Lape 2000)។ រូបភាពទី១ បង្វា ញពីភាពខុសដបែក្គ្មេ ននទីប្កុ្ងនៅភានអាននេយ៍ដដ្លបនងកើត្
ឬពប្ងីក្នៅទូទងំត្បំន់ (ខែេះរួ ា ួយការនក្ើនន ើងននឥសសរជន ូសែី ) ពីបាតានវៀមា៉ា នីល និង 
សិងាបុររីហូត្ដ្ល់រដ្ឋធានីដី្នគ្មក្ ដដ្លមាន ុខង្វរាក្ពំង់ដផ្ក្េុងប្សុក្ដូ្រាទីប្កុ្ងបាងក្ក្ 
និងភេនំពញ (Miksic 2006)។ មានដត្ពីរបីប៉ាុនណ្ឌណ េះ  ជឈ ណា លដបបននេះបានទទួលការយក្រិត្ត
ទុក្ោក់្ខាងបុរាណវត្ថុ វទិា ដូ្រាសិងាបុរនិីងបា៉ា តានីនៅភានខាងត្បូងប្បនទសនថ្។ 
 

 
រូបភាពទី១៖ ដផ្នទីបងាហ្គញទីតាងំប្កុ្ងនៅអាសីុអាននេយ៍ដដ្លមានទនំាក់្ទនំងា ួយពាណិជាក្ ម 

ពិភពនោក្ នៅសត្វត្សទី១៦-១៧  (ដផ្នទីនូនោយ Alex Morrison) 
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ការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិាតិ្រតួ្របាននតត ត្នលើការត្ស ូក្េុងត្បំន់រនំពាេះភាពនជឿន
នលឿនរបស់រប្ក្ពត្តិនិយ  ប៉ាុដនតការប្ាវប្ាវដដ្នស ុប្ទអពីំការអនញ្ាើញពួក្ ៉ាុងនហ្គគ លនៅ
ភានខាងនជើងប្បនទសនវៀត្ណ្ឌ  (Kimura et al. 2014) ផ្តល់ជូនក្រណីសិក្ាលែ ួយ។   
 សត្វត្សទី១៤/១៥បានបាូ រនគ្មលននយបាយនសដ្ឋកិ្រចរបស់រប្ក្ពត្តិ ិង នហើយក៏្មាន
ឥទធិពលនលើការតែ ស់បតូ រនៅក្េុងអាសីុអាននេយ៍ដដ្រ។ ការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិានៅក្េុង 
ប្បនទសហវីលីពីនបង្វា ញថា ការបនងកើនវស័ិយក្សិក្ មនិងននយបាយ បាននក្ើត្ន ើងក្េុង
អ ុំងនពលននេះដដ្រ។ ការវាយនមក់្ស ុប្ទាញឹក្ញយ និង សស្តង្វគ  នៅតា ប្ជលងភេ ំ   នៅ
តា បណ្ឌា នកាេះដដ្លនតត ត្នលើការនានំរញ ក៏្នក្ើត្មានន ើងនៅស ័យននាេះដដ្រ។ ឧសាហក្ ម 
ផ្លិត្នផ្សងៗ ដូ្រាការផ្លិត្កុ្ោលភាជន៍រងឹបាននលរន ើងក្េុងអ ុំងនពលននេះនដ្ើ ប ី
បនំពញត្ប្ ូវការត្បំន់ (Grave et al. 2000, 2017; Gutman 2002) និង ាយភាយហួសដដ្នដី្អាសីុ
អាននេយ៍នទៀត្។ ភសតុតាងននការផ្លិត្ក្ប្ ិត្ឧសាហក្ មក្េុងត្បំន់ទនិំញពាណិជាក្ ម ដូ្រា
នសរា៉ា  ិរដុ្ត្ក្េុសីតុ្ណា ភាពខពស់ ប្ត្ូវបានដ្ក្ប្សង់ពីការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិាពីនាវាលិរ
នៅក្េុងត្បំន់ (រូបនលខ២)។ ការប្ាវប្ាវពីសមាា រៈ ផ្តល់នូវការយល់ដឹ្ងដ៏្មានត្ន ែ ប៉ាុដនតវត្ថុ
ពាណិជាក្ មដដ្លអាររលួយដូ្រាជ័រទឹក្ (Lambert et al. 2017) និងការប្ាវប្ាវភូ ិាស្តសត
បុរាណវត្ថុ វទិាអារជួយដ្ល់ការសិក្ាអពីំាថ នីយដដ្នស ុប្ទដដ្លឥ ូវននេះប្នបដ្ណត ប់
នោយលាប់ (Guy 2017; Kimura et al. 2014)។  

អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុអាននេយ៍ ិនប្តឹ្ ដត្ក្ត់្ប្តាការតែ ស់បតូ រ ដដ្លបាន
នក្ើត្ន ើង ុនឬប្សបគ្មេ ា ួយទនំាក់្ទនំងអុ៊ឺរ ៉ាុប ប៉ាុណណឹ ងនទ (e.g., Kim 2013; Stark 2006)។ ឥ ូវ
ននេះការង្វរប្តូ្វបាននធវើនៅនលើផ្លប៉ាេះពាល់ននអាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុប៖ ក្េុងការតាងំទីលនំៅ, ក្េុង
ររនាស ព័នធនសដ្ឋកិ្រច និងការបនងកើត្សងគ ននយបាយ។ អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបទ ទរឱ្យមាន
ការនរៀបរលំនំៅោឋ នសខំាន់ៗ នដ្ើ បបីនំពញត្ប្ ូវការពួក្អ៊ឺរ ៉ាុបសប្មាប់ផ្លិត្ផ្លក្េុងប្សុក្
និងទនិំញរិន នហើយបានតែ ស់បតូ រតា រយៈនពលនវោ ននែើយត្បនៅនឹងនគ្មលននយបាល
អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុប។ ការត្ស ូដ្បូំងៗរនំពាេះទនំាក់្ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុបមានភាពខាែ ងំកាែ នៅទូទងំត្បំន់ 
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រូបនលខ២៖ ដផ្នទីបង្វា ញទីតាងំក្បា៉ា ល់លិរនៅត្បំន់អាសីុអាននេយ៍រក្ន ើញនៅសត្វត្សទី១៤-១៦  
(From Flecker 2007, with permission from John Wiley and Sons) 

 
នៅខាងនប្ៅប្បនទសនវៀត្ណ្ឌ ខាងនជើង និង ប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការដប្បប្បួលលនំៅោឋ ន។ នៅ
ភានខាងនក្ើត្នកាេះនប្នឿងនទស (Spice Island) របស់ឥណាូ ននសីុដដ្លជនាតិ្ហូ ង់បានវាយ
ប្បហ្គរនោយសមាែ ប់ប្បាជនក្េុងត្បំន់ នដ្ើ បបី្នប់ប្នងនកាេះដដ្លោនំប្នឿងនទសដូ្រា បាន
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ោ (Banda) (Lape 2000)។ ប្បាជនហវីលីពីន ួយរនួំនបាននភៀសខែួនរូលនៅក្េុងត្បំន់
ខពង់រាបលូហសុន (Luzon) នដ្ើ បនីនរពីនគ្មលននយបាលតែ ស់បាូ រទីលនំៅរបស់ពួក្នអសា៉ាញ 
(Acabado 2016)។ អត្តសញ្ហញ ណអេក្ប្សុក្ដដ្លបានក្ត់្ប្តាក្េុងផ្េូ របញ្ចុ េះសពហវីលីពីន ក៏្
បញ្ចូ លទងំន ដឹ្ក្នានំនយបាយនិងាម រតី្ (Barreto-Tesoro 2008)។ ការង្វរនៅភានខាងនជើង
ប្បនទសនថ្បង្វា ញពីការនធវើរណំ្ឌក្ប្សុក្នៅត្បំន់ខពង់រាប ននែើយត្បនៅនឹងត្ប្ ូវការក្មាែ ងំ
ពលក្ មរបស់រដ្ឋអយុធានៅត្បំន់ទនំាប នដ្ើ បកី្មាែ ងំពលក្ មទងំននាេះជួយគ្មបំ្ទដ្ល់ប្បព័នធ
ផ្លិត្ក្ មដដ្លនតត ត្នលើការនានំរញថ្មី (Grave 1995: 258)។ 

  អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបក៏្បាននា ំក្នូវការបនងកើត្ផ្ងដដ្រនូវបណ្ឌត ញមា៉ា នីលហ្គគ លន ន 
(Manila Galleon) ថ្មី ដដ្លបានរលនាទនិំញរវាងអាសីុនិងពិភពនោក្ថ្មី។ បណ្ឌត ញននេះបាន
ភាា ប់ហវីលីពីននអសា៉ាញ នៅ ិុក្សិុក្នអសា៉ាញ តា រយៈការនធវើដ្នំណើ រប្បចា ំ្ េ  ំឬ ២ដ្ងក្េុង
១ េ្  ំពីសត្វត្សទី១៦ ដ្ល់១៩។ ជនាតិ្រិន និងទនិំញអាសីុអាននេយ៍បាននធវើដ្នំណើ រ (តា ផ្ែូ វ
ស ុប្ទ) ន ព្ េះនៅទិសភានខាងនក្ើត្ នែងកាត់្ ហ្គស ុប្ទបា៉ា សីុហវិក្ នដ្ើ បនីៅដ្ល់ អាកាភុលកូ្ 
(Acapulco) នៅខាងលិរននេរ ិុក្សិុក្។ ទនិំញទងំននេះប្តូ្វបាននោេះដូ្រាមាសប្បាក់្និងកាក់្
ប្បាក់្ដដ្លបានប្ត្ ប់នៅហវីលីពីនវញិ។ នបសក្ជនមា៉ា នីលហ្គគ លន នាង ១០០នាក់្ នធវើ
ដ្នំណើ រតា ស ុប្ទ ក្េុងក្ ុំងនពលននេះ។ អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបនៅសត្វត្សទី១៧ដ្ល់១៩  ិន
ប្តឹ្ ដត្ទក់្ទញភានអាននេយ៍នទ នៅក្េុងនោក្ខាងលិរនទ; វាក៏្រតឹ្រណំងពាណិជាក្ មរិន
កាន់ដត្ជិត្សេិទធា ួយភានខាងលិរ។ សហន ន៍ាតិ្ពនធ និង ាតិ្ពនធនៅទីប្កុ្ង នក្ើត្នរញ
ពីសហជីពរវាងអាណ្ឌនិន រិននិងអ៊ឺរ ៉ាុបនៅបរនទស និង ស្តសតីក្េុងប្សុក្ ន៊ឺាផ្លិត្ផ្ល ួយ
ននពាណិជាក្ មដបបននេះ ដដ្លអេក្បុរាណវត្ថុ វទិា ិនទន់បានសិក្ានៅន ើយនទ។       មា៉ា ឡាកា 
(មា៉ា ន សីុ) និងហូ ង់បាតានវៀ (ឥណាូ ននសីុ), ឧទហរណ៍, មានជប្ ក្នៅ Peranakan (រិន/
មា៉ា ន សីុ) Mardijker (នោេះដលងទសក្រមា៉ា ន សីុនិងនដ្ើ ក្នំណើ ត្ឥណ្ឌា ) និងសហន ន៍ “តូ្
បា៉ា ស” ឬ “ព័រទុយហ្គគ ល់នមម ” (កូ្ននៅព័រទុយហ្គគ ល់ និង វ ែស់ Flores ឬ  នុសសសុលុរ Solor) ។  
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ការប្ាវប្ាវខាងបុរាណវត្ថុ វទិាបានចាប់នផ្តើ បង្វា ញផ្លប៉ាេះពាល់នផ្សងៗគ្មេ  នន
ទនំាក់្ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុប និង ការនធវើអាណ្ឌនិន នៅទូទងំត្បំន់អាសីុអាននេយ៍។ ននេរស ុប្ទនិងត្បំន់
ទនំាបនប្រើនទទួលបានការទក់្ទងដ្បូំង នហើយង្វយនឹងមានអាណ្ឌនិន ាបនតបនាទ ប់។ 
អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបក៏្បានប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការនរៀបរសំងគ ននយបាយផ្ងដដ្រនៅក្េុងត្បំន់ខែេះ 
ហ្គក់្ដូ្រាដសតងពីការប្ាវប្ាវកុ្ោលភាជន៍សប្មាប់បញ្ចុ េះសពនៅសត្វត្សទី១៦ នៅ
ាថ នីយ Calatagan ប្បនទសហវីលីពីន (Barretto-Tesoro 2013)។  

រណុំរនខាយទក់្ទងនឹងការង្វរបុរាណវត្ថុ វទិានៅសត្វត្សទី១៤ ដ្ល់សត្វត្សទី
១៨ អាសីុអាននេយ៍នសទើរគ្មម នរណុំរពិភាក្ាាននែឹេះ។ ប្បដហលថា ក្ងវល់ដត្ ួយនត់្ដដ្ល
សខំាន់និងាប់ប្ក្ សីលធ ៌នន “ប្បវត្តបុិរាណវត្ថុ វទិា” ន៊ឺប្ប ូលយក្ ក្វញិនូវវត្ថុក្បា៉ា ល់
លិរនៅស ុប្ទសប្មាប់នធវើពាណិជាក្ ម។ វត្ថុទងំននេះផ្តល់កាលបបវត្តិា ូលោឋ ន។ នោយ
មានទិនេ័យអាយុកាលនៅស ័យននេះ ិនមានភាពនជឿាក់្ និងក្ងវេះខាត្បនរចក្នទសនធវើវភិាន
អាយុកាលតា វធីិនផ្សងៗនទៀត្ អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាភាននប្រើនឲ្យអាយុកាល (កាល
បរនិរេទ) ាថ នីយដដ្លននប្ាវប្ាវតា រយៈទនំាក់្ទនំង កុ្ោលភាជន៍រងឹផ្លិត្ក្េុងប្សុក្ 
និង នប្នឿងឧបក្រណ៍ពាណិជាក្ មរិន។ ការវភិាននី ីភូ ិាស្តសត (Geochemical analysis) នៅ
នលើនសរា៉ា  ិក្ពាណិជាក្ មផ្ែូ វស ុប្ទក៏្អារជួយអេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាក្ាងន ើងវញិនូវ
បដប្ បប្ ួលបណ្ឌា ញពាណិជាក្ មក្េុងត្បំន់និងអនតរាតិ្ក្េុងរយៈនពលននាេះ។ បុរាណវត្ថុ
វទិាអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍បនតនដ្ើរតួ្យ៉ា ងសខំាន់ក្េុងការសិក្ាសត្វត្សទី១៥ រហូត្
សត្វត្សទី១៦ ដដ្លការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិាបដនថ នទៀត្អាររួ រដំណក្នដ្ើ បពីប្ងីក្និង
ដក្ល ែប្បវត្តិាស្តសតខាេ ត្ធនិំងខាេ ត្តូ្រ។ អេក្ប្បវត្តិាតិ្ពនទុ វទិា នប្បើឯក្ារនយងអ៊ឺរ ៉ាុបនិង
អាសីុអាននេយ៍ានប្រើន បានចាប់អារ មណ៍យ៉ា ងខាែ ងំដត្រនំពាេះនសដ្ឋកិ្រចនិងប្បវត្តិាស្តសត
ននយបាយ ដដ្លការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិានលើប្បធានបទទងំពីរ ដត្ងដត្ផ្តល់ការយល់
ដឹ្ងដបែក្ៗ។  
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តា ទសសនៈពិភពនោក្ អាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍បាននដ្ើរតួ្យ៉ា ងសខំាន់ក្េុង
ការនក្ើត្ន ើង និង ដ្នំណើ រការននប្បវត្តិាស្តសតអាសីុដដ្លប្សបគ្មេ ា ួយការពប្ងីក្ប្បព័នធ
ពិភពនោក្ ដដ្លភាា ប់ទនំាក់្ទនំងថ្មីា ួយពិភពចាស់តា បនណ្ឌត យទងំដី្និងផ្ែូ វ ហ្គ    
ស ុប្ទ។ បុរាណវត្ថុ វទិាដដ្លមានបនងកើត្ការប្ាវប្ាវយ៉ា ងលែនៅអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុ
អាននេយ៍ ផ្ាល់ពត៌្មានអពីំរនបៀបដដ្លការតែ ស់បតូ រនៅក្េុងត្បំន់ប្បភពសខំាន់ៗនិងបរមិាប្ត្
បាននែុេះបញ្ហច ងំនិងប៉ាេះពាល់ដ្ល់ដផ្េក្នផ្សងនទៀត្ននប្បព័នធ។ ត្បំន់ទងំននេះ មានទិនេន័យ
បុរាណវត្ថុ វទិាស បូរដបប សប្មាប់សិក្ាប្បធានបទនផ្សងនទៀត្ដដ្លសថិត្នៅនប្កា ទសសនៈ  
វស័ិយបុរាណវត្ថុ វទិាដូ្រា ននរូបនីយក្ មនិងត្ណំពូជ។ នសទើរដត្គ្មម ននរណ្ឌសិក្ា
ប្ាវប្ាវអពីំនបសក្ក្ មកាតូ្លិក្នៅអាសីុអាននេយ៍ដដ្លបាននធវើន ើងនៅសត្វត្សទី១៧ នៅ
ប្បនទសហវីលីពីន, ទី ័រខាងនក្ើត្, នវៀត្ណ្ឌ  និង ប្បនទសក្ ពុា។ ការប្ាវប្ាវដបបននេះនឹង
ផ្តល់នូវទិនេ័យនប្បៀបនធៀបា ួយនឹងការសិក្ាដដ្លបាននធវើរួរនៅក្េុងសក្លនោក្ថ្មី New 
World (និងាពិនសសនៅអាន រកិ្ខាងនជើង) នបសក្ក្ មនអសា៉ាញ និង បារាងំ។ 
 
ទ្យិសនៅនានេលអនានត្ 
 ត្បំន់ភាននប្រើនននអាសីុអាននេយ៍នៅដត្ទទួលរងពីភាពខវេះខាត្ននការយក្រិត្តទុក្ោក់្
ខាងបុរាណវត្ថុ វទិារនំពាេះស ័យប្បវត្តិាស្តសតដ្បូំងបផុំ្ត្ (៥០០  ុនន.ស -៥០០ននន.ស) និង 
ស ័យ ុនដដ្លបានចាប់នផ្តើ នៅរុងសត្វត្សទី១៥ ននន.ស។ នទេះយ៉ា ងណ្ឌ អេក្ជនំាញ
បុរាណវត្ថុ វទិាអពីំរប្ក្ពត្តអិ៊ឺរ ៉ាុបនឹងរក្ន ើញទិនេន័យនប្រើនទងំអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍៖ 
ជនាតិ្អ៊ឺរ ៉ាុបនធវើអាណ្ឌនិន ប្បនទសអាសីុអាននេយ៍ នលើក្ដលងដត្នថ្, ប្បនទសអង់ននែស 
បារាងំ ព័រទុយហ្គគ ល់ និង ោណ៊ឺ មា៉ា ក្ បានបនងកើត្វត្តមានអាណ្ឌនិន នៅក្េុងអាសីុខាងត្បូង។ 
ដូ្នរេេះអេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ នឹងសិក្ាអវីដដ្លក្ពុំងនលរនធាែ ននបុនរប្បវត្តិឧសាហក្ មនិង
ស ័យទនំនើបដ្បូំង “ ូលធននិយ ”។  ិនមានការយក្រិត្តទុក្ោក់្ប្នប់ប្គ្មន់នលើវស័ិយ
បុរាណវត្ថុ វទិា រនំពាេះនសដ្ឋកិ្រចននយបាយរបស់អាណ្ឌនិន  និងាពិនសសរនំពាេះការនក្ើន
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ន ើងននឧសាហក្ មអាណ្ឌនិន នៅសត្វត្សទី១៩៖ នៅស ូនៅឥណាូ រិន, មា៉ា ន សីុ និង ប្សី
លង្វក , សករនៅក្េុងហវីលីពីន, ឥណាូ ននសីុនិងឥណ្ឌា ; ដត្នៅឥណ្ឌា , ប្សីលង្វក និងមា៉ា ន សីុ; 
នប្នឿងនទសនៅឥណាូ ននសីុ; indigo និងក្បាសនៅឥណ្ឌា ; និងកានហវនៅឥណាូ នន, សីុនវៀត្
ណ្ឌ  និង ប្សីលង្វក ។  

ការនបតាា រិត្តខពស់នដ្ើ បបី្ាវប្ាវរយៈនពលដវង អពីំភសតុតាងបុរាណវត្ថុ វទិានៅអាសីុ
ខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍នៅសត្វត្សទី១៥-១៩ នឹងជួយនោេះប្ាយអតុ្លយភាពបរចុបបនេ
ដដ្លអេក្ប្បវត្តិាស្តសតបានធាែ ប់បានបក្ប្ាយ ក្នែង ក្។ ការសិក្ាក្េុងប្សុក្នោយយក្រិត្ត
ទុក្ោក់្ នលើស ័យកាលននេះនឹងបនំពញបដនថ រនំណេះដឹ្ងរបស់នយើង ដផ្ែក្នលើទិនេន័យឯក្ារ 
និង ការយល់ដឹ្ងអពីំប្បធានបទដដ្លចាប់អារ មណ៍ដ្ល់អេក្ជនំាញប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិា នៅ
ទូទងំពិភពនោក្ និង ប្ប ូលបានការននែើយត្បក្េុងរយៈនពលដវង រនំពាេះការដប្បប្បួល
សងគ  និង ទប់ទល់នឹងសងគ ។ ត្ប្ ូវការន៊ឺកាន់ដត្បនាទ ន់ នោយារដផ្េក្ានប្រើនននអាសីុ
ខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍នធវើអនារកាលនរញពីាថ នភាពនដ្ើ របស់ពួក្នន នៅាប្បនទស
ក្ពុំងអភិវឌ្ឍន៍ និង លុបនចាល (បតំែ ញ) ភសតុតាងប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិាានប្រើន។ 
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