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TOÅNG QUAN VEÀ 6 CON TAØU COÅ 
KHAI QUAÄT ÔÛ VUØNG BIEÅN VIEÄT NAM

Nguyễn Đình Chiến*

Trong vùng biển Việt Nam từ 1990 đến nay, Việt Nam đã tổ chức khai quật khảo 
cổ học 6 con tàu cổ có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ18. 

1. Tàu cổ Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam (thế kỷ 15)
Tầu cổ Cù Lao Chàm (Hội An), thuộc tỉnh Quảng Nam đã được thăm dò và khai 

quật khảo cổ học từ tháng 5/1997 cho đến tháng 6/1999. Tàu nằm ở độ sâu 70-72m. 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Visal (viết tắt của Vietnam Salvage Corporation) và Công 
ty Saga Horizon (Malaysia) đã tiến hành khai quật. Trưởng ban khai quật là TS. Phạm 
Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và ông Lâm Minh Châu, 
Tổng giám đốc Visal. Tham gia cuộc khai quật còn có nhiều chuyên gia khảo cổ học 
của Đại học Oxford (Anh Quốc), Đại học Kebangsan (Malaysia), Cộng hòa Séc, nhiều 
chuyên gia lặn và thuỷ thủ đoàn của Việt Nam, Malaysia, Anh, Indonesia, Singapore... 
Cuộc khai quật còn có chuyên viên lặn bão hòa nước ngoài và Giám đốc khai quật khảo 
cổ học dưới nước Mensun Bound - Giám đốc phân khoa khảo cổ học dưới nước của Đại 
học Oxford (Luân Đôn, Anh Quốc) và Giám đốc điều hành là ông Ong Soo Hin - Giám 
đốc công ty Saga. Kết quả khai quật cho biết dấu vết con tàu dài 29,4m, rộng 7,2m, 
trong lòng chia 19 khoang, gỗ đóng tàu là loại gỗ tếch còn tốt và các thanh dầm ngăn 
cách các khoang còn thấy được ghép chắc chắn. Số lượng cổ vật trong con tàu thu được 
trên 240 nghìn đơn vị, chủ yếu là đồ gốm sản xuất tại vùng Chu Đậu (Hải Dương) và 
Thăng Long (Hà Nội) thuộc Bắc Việt Nam, vào nửa cuối thế kỷ 15. Trong tàu cổ còn có 
một số đồ gốm sứ Trung Quốc và Thái Lan là đồ dùng của thuỷ thủ đoàn. Kết quả khai 
quật đã được trình bày trong Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học dưới nước tàu đắm 
cổ Cù Lao Chàm (Quảng Nam) (Phạm Quốc Quân, Tống Trung Tín 2000).

Trên tập Thông báo Khoa học của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam năm 2000, có một 
số bài nghiên cứu: Sưu tập hiện vật độc bản tàu cổ Cù Lao Chàm (Nguyễn Đình Chiến, 
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2002a). Niên đại của tàu cổ Cù Lao Chàm (Ivo Vasilief  2000)... Cũng năm 2000, hãng đấu 
giá Butterfilds cho xuất bản 2 tập catalogue giới thiệu về đồ gốm đấu giá ở Sanfrancisco 
(Mỹ) (Butterfilds Catalogue 2000). Năm 2001, trên tập san Taoci, Mensun Bound có bài 
“Những khía cạnh của tàu cổ Hội An: đĩa, bát, tượng và niên đại” (Bound, Mensun 2001).

2. Tàu cổ Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận (1573-1620)
Tàu cổ Bình Thuận 

được phát hiện và khai 
quật trong vùng biển 
tỉnh Bình Thuận từ năm 
2001 đến 2002. Tàu 
nằm ở độ sâu 39-40m. 
Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam và Visal phối hợp 
khai quật với sự cộng 
tác của TS. M. Flecker. 
Trưởng ban khai quật 
là TS. Nguyễn Đình 
Chiến, Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam.

Tàu cổ có chiều dài 23,4m và rộng 7,2m với kết cấu 25 khoang. Kết quả khai quật 
đã thu được hơn 60 nghìn đơn vị. Đa số là đồ gốm sứ hoa lam, một số lượng đáng kể là 
đồ sứ vẽ nhiều màu. Đây là những hàng gốm sứ có nguồn gốc sản xuất từ lò Cảnh Đức 
trấn tỉnh Giang Tây, lò Đức Hóa tỉnh Phúc Kiến và lò Quảng Châu tỉnh Quảng Đông 
(Trung Quốc). Niên đại của tàu được xác định vào khoảng thế kỷ 16-17, tương ứng niên 
hiệu Vạn Lịch (1573-1620) thời Minh. Kết quả khai quật đã được trình bày trong Báo 
cáo kết quả khai quật khảo cổ học dưới nước tàu cổ Bình Thuận 2001-2002 (Nguyễn 
Đình Chiến, M. Flecker 2003).

Hiện vật tàu cổ Cù Lao Chàm, niên đại thế kỷ 15

Giám định hiện vật tàu cổ Bình Thuận, khai quật năm 2001
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Năm 2003, hãng đấu giá Christie’s đã xuất bản catalogue giới thiệu đồ gốm sứ đấu 
giá ở Australia (Christie’s Catalogue 2003). Một số hiện vật gốm sứ tàu cổ Bình Thuận 
trong sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã được giới thiệu trong sách Gốm sứ thời 
Minh (Lê Thị Thanh Hà 2004).

3. Tàu cổ Hòn Cau, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (niên đại 1690)
Tháng 6/1990, 

tàu cổ Hòn Cau, 
cách đảo Hòn Cau 
(Bà Rịa - Vũng Tàu) 
15km, chìm sâu dưới 
cát biển từ 0,6m đến 
1m, ở độ sâu 40m đã 
được khai quật. Công 
ty Visal được phép 
hợp đồng với Công ty 
Hallstrom Holdings 
Oceanic của Thụy 
Điển, dùng thiết bị 
lặn sản xuất tại Mỹ 
cùng các chuyên gia 
lặn người Mỹ, Anh, 
Canada tham gia khai quật. Cho đến tháng 7/1991, công việc khai quật mới hoàn thành. 
Các chuyên viên lặn đã đo vẽ hình dáng con tàu với chiều dài 32,71m và chiều rộng gần 
9m. Hiện vật trong tàu trục vớt được trên 60 nghìn đơn vị, tập trung nhất là số lượng 
đồ gốm sứ Trung Quốc có niên đại sản xuất vào năm 1690 (Nguyễn Đình Chiến, Phạm 
Quốc Quân 2008). Cuộc khai quật này có thợ lặn của Việt Nam và nước ngoài, chuyên 
gia khảo cổ học là TS. M. Flecker.

Kết quả cuộc khai quật được PGS. TS. Nguyễn Quốc Hùng thông báo trên tạp chí 
Khảo cổ học số 3/1992, “Khai quật khảo cổ tại đảo Hòn Cau (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)” 
(Nguyễn Quốc Hùng 1992).

Hiện vật tàu cổ Bình Thuận, khai quật năm 2002

Hiện vật chìm dưới biển ở tàu cổ Hòn Cau
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Năm 1992, hãng đấu giá Christie’s đã xuất bản Catalogue giới thiệu về 28 nghìn đồ 
gốm sứ đấu giá ở Amsterdam (Christie’s Amsterdam 1992).

Năm 2001, JA. Jong Christian và M. Flecker đã xuất bản tập sách Đồ gốm sứ trên 
tàu chìm Vũng Tàu (JA. Jong Christian và M. Flecker 2001).

4. Tàu cổ Cà Mau, tỉnh Cà Mau (1723-1735)
Từ tháng 8/1998 đến tháng 10/1999, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Công ty Visal và 

Bảo tàng tỉnh Cà Mau đã tổ chức khai quật khảo cổ học con tàu cổ ở vùng biển tỉnh Cà 
Mau. Phụ trách khai quật là TS. Nguyễn Đình Chiến và nhóm chuyên gia khảo cổ học 
của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cùng nhóm chuyên viên lặn Visal. Con tàu nằm ở độ sâu 
35m và chỉ còn dấu vết chiều dài khoảng 24m và rộng gần 8m. Số lượng cổ vật thu được 
từ con tàu gồm hơn 60 nghìn đơn vị, nhưng tổng số thu thập các nguồn khai thác trái 
phép bị thu giữ thì số lượng lên tới gần 130 nghìn đơn vị (Nguyễn Đình Chiến 2002b). 
Nhiều nhất là đồ gốm sứ men trắng vẽ lam và kết hợp vẽ nhiều màu có nguồn gốc sản 
xuất từ Trung Quốc vào đời Ung Chính (1723-1735). Năm 2002, kết quả khai quật đã 
được trình bày trong Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học dưới nước tàu đắm cổ Cà 
Mau (Nguyễn Đình Chiến 2002a) và công bố trong sách Tàu cổ Cà Mau (1723-1735) 
(Nguyễn Đình Chiến 2002b).

Hiện vật tàu cổ Hòn Cau, niên đại năm 1690

Hiện vật tàu cổ Cà Mau, niên đại năm 1723-1735
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Ngoài ra chúng tôi còn giới thiệu bài khai quật khảo cổ học dưới nước tàu cổ Cà 
Mau trong Kỷ yếu 100 năm khảo cổ học Việt Nam (Nguyễn Đình Chiến 2005). 

5. Tàu cổ Hòn Dầm, tỉnh Kiên Giang (thế kỷ 15)
Tháng 5/1991, chiếc tàu cổ ở vùng biển Hòn Dầm, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) 

được khai quật. Đây là chiếc tàu cổ từng được Jeremy và Rosemary Harper thông báo 
trong cuộc Hội thảo Gốm ở Hồng Kông năm 1978.

Con tàu này nằm ở độ sâu hơn 17m và bị vùi trong cát biển có chỗ tới 2m. Tàu 
có chiều dài gần 30m và rộng gần 7m. Đồ gốm phía trên mặt tàu bị hàu biển đóng kết 
lại thành khối lớn. Kết quả cuộc khai quật đã trục vớt được gần 16 nghìn đồ gốm men 
ngọc và nâu. Các chuyên gia khảo cổ học cho rằng những đồ gốm này có nguồn gốc 
sản xuất từ lò gốm Sawankhalok (Thái Lan) vào thế kỷ 15 (Nguyễn Quốc Hùng 1991). 
Cuộc khai quật này có thợ lặn Việt Nam cùng 2 chuyên gia khảo cổ học M. Flecker và 
W. Blake.

Năm 1993, TS. Phạm Quốc Quân và PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng có bài giới thiệu 
về đồ gốm trong con tàu này in trên tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật (Phạm Quốc Quân, 
Nguyễn Quốc Hùng 1993).

Hiện vật tàu cổ Hòn Dầm, niên đại thế kỷ 15
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Sơ đồ 6 con tàu cổ đã khai quật ở Việt Nam
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6. Tàu cổ Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi (thế kỷ 13)
Vào tháng 9/2012, ngư  dân thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một số đồ gốm sứ trong tàu cổ bị đắm. Dấu tích tàu cổ 
cách bờ biển Bình Châu khoảng 200m và nằm sâu 3,5-4m so với mực nước biển. Đây 
là tàu đắm cổ thứ 6 trong vùng biển Việt Nam (Nguyễn Đình Chiến, Phạm Quốc Quân 
2013).

Cuộc khai quật khảo cổ học tàu đắm cổ Bình Châu diễn ra từ ngày 4/6 đến 
23/6/2013, Theo thống kê, công trường đã thu được 91 thùng hiện vật nguyên và 177 
thùng hiện vật vỡ, tổng cộng là 268 thùng. 

Ngoài ra, trong ngày 25 và 26/6/2013, công trường tiếp tục thu được 6 thùng hiện 
vật khi thổi bùn cát khu vực xung quanh con tàu.

Hiện vật đưa lên từ tàu đắm Bình Châu

Hiện vật tàu cổ Bình Châu, niên đại thế kỷ 13
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Sau khi hút cạn bùn cát, xác tàu đã lộ rõ với chiều dài từ đuôi tàu cho đến phần mũi 
tàu còn lại là 20,5m, chiều ngang rộng nhất của tàu nằm phía sau khoảng giữa tàu là 
5,6m, thân tàu được chia làm 13 khoang với 12 vách ngăn. Khoang 1 là mũi tàu đã bị vỡ 
và không thu được hiện vật. Kể từ khoang thứ 2 cho đến khoang 13 (đuôi tàu), khoảng 
cách các khoang tương đối đều nhau…

 Con tàu đã bị cháy trước khi chìm, thể hiện qua các dấu tích từ khoang 5 đến 
khoang 7. Trong tàu tìm được một số đồ kim loại như: gương đồng, quả cân đồng, đinh 
thuyền bằng sắt dùng để liên kết các thanh ván cấu trúc của tàu và các loại tiền đồng. 
Đây là loại tiền mặt tròn lỗ vuông, phát hiện ở các khoang 5, 6 và 7, nơi có dấu tích 
bị cháy. Qua phân tích sưu tập tiền đã phát hiện được 36 loại tiền thời Đường - Tống - 
Nguyên, trong đó muộn nhất là thế kỷ 13.

Hàng hóa trong tàu là đồ gốm sứ bao gồm các chủng loại dòng gốm men nâu, men 
ngọc, đồ sứ hoa lam và sứ men trắng xanh. Thuộc dòng gốm men nâu có các loại hình: 
hũ, lọ và chậu. Hũ có văn hoa chanh, hoa dây, sóng nước, hoa văn hình học, khắc chìm 
để mộc trên nền men nâu với nhiều kích thước khác nhau. Nhiều loại hũ và lọ có 4 tai 
nổi trên vai, men nâu phủ 2/3 chiều cao. Chậu gốm men nâu có loại miệng tròn thành 
cao; có loại thấp với 3 cỡ lồng vào nhau. Trong lòng các chậu này phủ men nâu màu da 
lươn. Ngoài ra, có một số lọ, chum kích thước lớn trên vai có in nổi mác hiệu của lò sản 
xuất như: Đức Chính Nhuận, Ngô Nhậm Hiệu.

Qua xem xét các loại hình thuộc dòng đồ gốm men ngọc, đồ sứ hoa lam, đồ sứ men 
trắng xanh, chúng tôi cho rằng đây là các loại đồ gốm sứ thuộc thế kỷ 13. Niên đại này 
trùng hợp với loại tiền đồng muộn nhất trong sưu tập cũng là thế kỷ 13 (Nguyễn Đình 
Chiến, Nguyễn Ái Dung 2014).

Như vậy, đây là con tàu đắm cổ nhất được tìm thấy trong vùng biển Việt Nam từ 
trước đến nay. Cuộc khai quật khảo cổ học tàu đắm cổ Bình Châu là cuộc khai quật con 
tàu cổ thứ 6 trong vùng biển Việt Nam. Kết quả khai quật đã đóng góp vào việc nghiên 
cứu con đường tơ lụa gốm sứ trên Biển Đông trong nhiều thế kỷ trước đây.

Các loại hình hiện vật mang lại nhiều nhận thức mới về đồ gốm sứ thế kỷ 13 ở Việt 
Nam cũng như trên thế giới. 

Đồ gốm sứ trong 6 con tàu cổ đã khai quật ở vùng biển Việt Nam chính là loại hàng 
hóa thương mại và đồ dùng của thủy thủ đoàn, đã trở thành đối tượng nghiên cứu chính 
của nhiều nhà khoa học trong những năm qua. 

Tìm hiểu về đồ gốm sứ trong 6 con tàu cổ ở vùng biển Việt Nam sẽ cho chúng ta 
thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh về đồ gốm sứ xuất khẩu của Việt Nam, Trung Quốc và 
Thái Lan trong khoảng thời gian từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18. 
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OVERVIEW OF SIX ANCIENT SHIPWRECKS EXCAVATED
IN THE VIETNAMESE SEAS

Nguyễn Đình Chiến

 The main goal of this article is to make an overview of six shipwrecks that had been 
excavated since 1990. These six shipwrecks date to the 13th-18th centuries. 

- Cù Lao Chàm shipwreck, Quảng Nam: investigated and excavated from 1997 to 
1999 by National Museum of Vietnamese History and Visal Corporation. The ship is 29,4m 
long and 7,2m wide with 19 holds. Hundred thousands of pottery objects were found, mostly 
of Chu Đậu ceramic center. 

- Bình Thuận shipwreck was found and excavated in 2001 to 2002. The ship is 23,4m 
long and 7,2m wide with 25 holds. The excavation produced 60 thousands of objects, 
many of which are blue and white and colored ceramics manufactured in Jiangxi, Futian, 
Guangdong and Guangzhou provinces (China). The ship dates to th 16th-17th centuries. 

- Hòn Cau Shipwreck (Bà Rịa - Vũng Tàu province): the shipwreck was excavated in 
1990. The ship is 32,71m long and 9m wide. Sixty thousands of pottery objects, which are 
of Chinese origins and were manufactured in 1690, were unearthed.

- Cà Mau shipwreck, Cà Mau province (1723-1735): The ship was excavated from 
1998 to 1999 by Cà Mau Museum and Visal Corporation. It is about 24m long and 8m wide. 
More than sixty objects, which date from 1723-1735 and have Chinese origin, were yielded.

- Hòn Dầm shipwreck, Kiên Giang province (15th century): excavated in 1991. It is nearly 
30m long and 7m wide. About 16 thousands ceramic objects, which were manufactured in 
Thailand in the 15th century, were found.

- Bình Châu shipwreck, Quảng Ngãi province (13th-14th centuries): The ship was 
excavated in 2013; the excavation yielded 91 buckets of intact pottery objects and 177 
buckets of the brokens. The ship remains length of 20,5m and maximum width of 5,6m. The 
ship has been dated to the 13th century.


