
 

ระบบทุนเคร่ืองหมายทางเรือ (MBS)  
                  และเคร่ืองหมายทางเรืออื่น ๆ 

ประวัติความเปนมา 

กอนป ๑๙๗๖ 

               ทั่วโลกมีการใชงานระบบทุนเครื่องหมายทางเรือที่แตกตางกันมากกวา ๓๐ ระบบ ซึ่ง
สวนมากมีกฎเกณฑการใชงานที่ขัดแยงกัน  

     การขัดแยงกันเกี่ยวกับใชทุนไฟน้ี    มีมายาวนานตั้งแตเริ่มตนจนถึงปลายศตวรรษที่ 
๑๙  เชน บางประเทศใชไฟสีแดงกํากับทางดานกราบขซายของรองนํ้า ในขณะที่อีกประเทศหน่ึงใช 
กํากับทางดานกราบขวาของรองนํ้า   

 อีกหน่ึงความเห็ นหลักที่แตกตางกันในการติดตั้งเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนชาวเรือ เชน 
ประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับระบบเคร่ืองหมายทางขาง ที่จะตองติดต้ังเครื่องหมายทางกราบซาย
และกราบขวาของเสนทางเพื่อปฏิบัติตามความเห็นรวมกันดานทิศทาง อยางไรก็ตาม อีกหลายประเทศ
ก็นิยมใชเครื่องหมายจตุรทิศกําหนดพื้นที่อันตราย โดยใชทุนจํานวนหน่ึงลูกหรือมากกวาหรือใชกระโจม
ไฟติดต้ังในเสี้ยวทิศเพื่อแจงที่หมายสิ่งอันตรายท่ีสัมพันธกับเครื่องหมายน้ัน ซึ่งระบบน้ีมีประโยชนอยาง
มากในทะเลเปด ในขณะที่ทุนเครื่องหมายทางขางอาจไมจําเปนตองใช  

    ขอขัดแยงดังกลาวเกือบจะไดขอยุติเมื่อมีการประชุมระหวางประเทศ ณ กรุงเจนีวาในป 
๑๙๓๖ ซึ่งที่ประชุมไดบรรลุขอตกลงแตยังไมดําเนินการใหสัตยาบัน เน่ืองจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
จึงทําใหการดําเนินการดังกลาวสิ้นสุดลง  

 ตอมามีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใชเครื่องหมายจตุรทิศหรือ
เครื่องหมายทางขาง แตแยกออกเปนสองระบบที่แตกตางกัน โดยใชสีแดงสําหรับเครื่องหมายดานกราบซาย  
และสงวนการใชสีเขียวสําหรับเครื่องหมายซากเรืออับปาง 

      หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง พบวาเครื่องหมายทางเรือของหลายประเทศถูก
ทําลาย และกระบวนการฟนฟู มีความจําเปนตองนํามาใชอยางเรงดวน กฎของเจนีวาจึงถูกนํามาปรับ
ใชเพื่อใหไดสิ่งที่ดีข้ึนและมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและอุปกรณตาง ๆ ที่ยังใชได    ซึ่งนําไปสู
ขอขัดแยงบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในนานนํ้าดานยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ                   

 ในป ๑๙๗๕ สมาคมประภาคารระหวางประเทศ (IALA) ไดถูกกอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงคของที่ประชุมประภาคารดานเทคนิค  ซึ่งประชุมไวต้ังแตป ๑๙๒๙  โดยพยายามผลักดันให
เกิดการใชงานเครื่องหมายทางเรือระบบเดียว 
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    คณะกรรมการดานเทคนิค ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากภัยอันเกิดจากเรืออับปางในชองแคบโดเวอรใน
ป ๑๙๗๑ เพราะซากเรือเหลาน้ีไดกีดขวางเสนทางเดินเรือ  จึงมีความพยายามวางเครื่องหมายใน
ชองทางเดินเรือใหเปนที่เขาใจงายตอชาวเรือ  โดยมีการตีพิมพเผยแพรหลักการพื้นฐาน ๓ ขอ ดังน้ี 

๑. ตองการรักษาเครื่องหมายทางเรือท่ีมีอยูใหสามารถใชงานไดนานที่สุด  เพื่อลดภาระคาใชจาย     

๒. ตองการทราบหลักการใชงานของสีแดงและสีเขียวเมื่อใชวางกํากับรองนํ้า 

๓. ตองการรวมกฎเคร่ืองหมายทางขางและเครื่องหมายจตุรทิศ 

 เพื่อแกปญหาขอขัดแยง  จึงไดมีการแบงเครื่องหมายออกเปน ๒ ระบบ ซึ่งระบบหน่ึงใช

สีแดงกํากับทางดานกราบซายของรองนํ้า ในขณะที่อีกระบบหน่ึงใชสีแดงกํากับทางดานกราบขวาของ

รองนํ้า ซึ่งถูกเรียกวาระบบ A และระบบ B  

   กฎของระบบ A ซึ่งรวมทั้งเครื่องหมายทางขางและเครื่องหมายจตุรทิศ  ถูกทําใหมี

ความสมบูรณ โดยไดรับความเห็นชอบจาก องคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ใน ป ๑๙๗๖ และ

ถูกประกาศใชในป ๑๙๗๗  โดยคอย ๆ ถูกเผยแพรเขาไปในยุโรป  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  แอฟริกา 

และบางประเทศในเอเชีย 

ตั้งแตป  ๑๙๘๐ 
      กฎของระบบ B ถูกทําใหสมบูรณกอนป ๑๙๘๐ โดยไดรับการพิจารณาใหมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปใชในอเมริกาเหนือ  อเมริกากลาง  อเมริกาใต   ญี่ปุน  สาธารณรัฐเกาหลี
และฟลิปนส  

    ดูเหมือนวากฎสองระบบจะทําใหคณะกรรมการฝายบริหาร  IALA    สามารถรวม

ระบบทั้งสองใหเปนหนึ่งเดียวได  ซึ่งรูจักกันในนาม    “The IALA Maritime Bouyage System”   

โดยระบบนี้    อนุญาตใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลประภาคารสามารถเลือกใชสีแดงกํากับทางดาน

กราบซายหรือกราบขวาตามภูมิภาคพื้นฐาน  ซึ่งทั้งสองภูมิภาคน้ี รูจักกันในนามภูมิภาค A และภูมิภาค B  

   ในการประชุมท่ีจัดโดย IALA ใน พ.ย. ป ๑๙๘๐ ภายใตความรวมมือของ IMO และ 

IHO, หนวยงานผูรับผิดชอบงานเครื่องหมายทางเรือจาก ๕๐ ประเทศ และผูแทนองคกรที่ทํางานดาน

เครื่องหมายทางเรือระหวางประเทศ ๙ องคกร ไดมีการรวมประชุมและตกลงที่จะปรับปรุงกฎที่ไดรวม

ขึ้นมาใหม   โดยขอบเขตของการแบงภูมิภาคทุน ไดถูกออกแบบและเขียนลงในภาคผนวกแผนที่ ซึ่งที่

ประชุมเนนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบานและการใหบริการงานดานอุทกศาสตรของระบบใหม 
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ตั้งแตป  ๒๐๑๐ 
     ถึงแมวาระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (MBS) ไดตอบสนองการใชงานของชาวเรือไดเปน
อยางดีตั ้งแตยุค ๑๙๗๐ เปนตนมา   แตหลังจากที่ไดมีการประชุมของ IALA ณ เมืองเซี ่ยงไฮ 
ประเทศจีน ในป ๒๐๐๖  ก็ไดมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟตามสภาพแวดลอมการ
เดินเรือจากการพัฒนาขึ้นมาอยางมากของเคร่ืองหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส       

        ซึ่งที่ประชุมเปดเผยวาพื้นฐานสําคัญของ MBS ยังคงมีความจําเปนตองใชอยู   อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเดินเรือตามนวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทําใหการ
ยกระดับของ MBS มีความจําเปน  

    ในอดุมคติ ระบบเคร่ืองหมายทางเรือระบบเดียว ยังคงมีความตองการใชสําหรับภูมิภาค 
A และ B ซึ่งสมาชิกสวนใหญของ IALA เห็นวาเปนเรื่องเพอฝนไมปลอดภัยและอาจจะทําไมสําเร็จ  
อยางไรก็ตาม ดวยวัตถุประสงคหลักที่ตองการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินเรือ สามารถกระทําได
ดวยการเพิ่มลักษณะเฉพาะของเคร่ืองหมายทางเรือ อยางเชน การใชจังหวะไฟเปนเครื่องกําหนด
ทางดานกราบซายและกราบขวาของรองนํ้า โดยไมตองคํานึงถึงภูมิภาค   

    การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป ๒๐๑๐ คือการเพิ่มเครื่องหมายทางเรือท่ีใชสําหรับติดตั้ง
ตามคําแนะนําของ IALA    ที่ใชอยูกอนหนาน้ัน เพือ่ใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนของเครื่องหมายทางเรือ
ที่จะตองใช รวมไปถึงทุนเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy) ที่ใชแสดงใหเห็น
ความแตกตางเฉพาะออกไปจากระบบ MBS เดิม และการผนวกรวมของเคร่ืองหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานทางคลื่นวิทยุ  ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสกรณีฉุกเฉินตามคูมือน้ี 

       ดังน้ัน ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือของ IALA จะยังคงชวยชาวเรือใหสามารถนําเรือไป

ทุก ๆ ที่ ในโลก โดยบอกตําแหนงและการหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย โดยปราศจากความกลัวขอผิดพลาดท้ัง

ปจจุบันและอนาคต ดวยความรวมมืออยางตอเน่ืองของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทางทะเล 
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  หลักการทั่วไปของระบบ 
  ความรับผิดชอบสําหรับความปลอดภัยในการเดินเรือขึ้นอยูกับนักเดินเรือ   โดยการใช
เครื่องหมายทางเรือรวมกับ บรรณสารการเดินเรือ และความเปนชาวเรือ รวมท้ังการวางแผนการ
เดินทางที่เหมาะสม ตามที่ IMO ไดใหคําจํากัดความเอาไว    โดยคูมือฉบับน้ีจะแนะนําระบบ MBS 
และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ สําหรับผูใชทุกทาน 
     ระบบเครื่องหมายทางเรือของ IALA ประกอบไปดวย ๒ สวน  ไดแกระบบ MBS และ
เครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ทั้งแบบติดตั้งประจําที่และแบบเคลื่อนที่ได ซึ่งเปนการแบงชนิดตามกายภาพ 
อยางไรก็ตาม เครื่องหมายทางเรือดังกลาว อาจรวมไปถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวย 

     ระบบ MBS ประกอบไปดวยเครื่องหมาย 6 ชนิด  จะใชติดตั้งแบบเดี่ยวหรือใชรวมกันก็ได  
ซึ่งชาวเรือสามารถแยกแยะความแตกตางของเครื่องหมายทางเรือเหลาน้ีไดดวยคุณลักษณะเฉพาะ โดย
เครื่องหมายทางขางจะมีความแตกตางกันระหวางภูมิภาค A และ B ตามที่จะอธิบายตอไป ในขณะที่
เหลืออีก 5 ชนิด จะเหมือนกันทั้ง 2 ภูมิภาค       
    

เครื่องหมายทางขาง  
         ตามขอกําหนดของการติดตั้งทุน  ทุนเครื่องหมายทางขางในภูมิภาค A จะใชสีแดงและสี
เขียว ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อแสดงทิศทางทางดานซายและขวาของรองนํ้าตามลําดับ  สวน
ขอกําหนดในภูมิภาค B จะใชสีในทางตรงกันขามกับภูมิภาค A  คือใชสีแดงทางดานขวารองนํ้าและใชสี
เขียวทางดานซายรองนํ้า 

       ทุนเครื่องหมายทางขาง อาจจะถูกประยุกตใชในจุดที่รองนํ้าถูกแบงแยกออกจากกัน
อยางชัดเจน เพื่อกําหนดเสนทางหลักหรือรองนํ้า โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ    

 

เครื่องหมายจตุรทิศ 
       เครื่องหมายจตุรทิศ ใชแสดงบริเวณนํ้าลึกที่สุดตามทิศทางช่ือเครื่องหมายน้ัน เชน 
เครื่องหมายจตุรทิศเหนือ หมายถึงทิศเหนือมีนํ้าลึกมากที่สุด  ซึ่งนักเดินเรือจะรูวาทิศเหนือปลอดภัย  
และสามารถเดินเรือไดทั้งทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  แตจะตองศึกษารายละเอียดจาก
แผนท่ีดวย  

    เครื่องหมายจตุรทิศไมไดกําหนดรูปรางที่แนนอน โดยปกติใชทุนรูปรางเสาหรือขอน 
ทาสีเหลืองและสีดําตามแนวนอน เครื่องหมายยอดเปนกรวยสองอันทาสีดํา  
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 หลักการกําหนดสีของเครื่องหมายจตุรทิศใหดูที ่เครื ่องหมายยอด  ถาเครื ่องหมาย
ยอดช้ีไปในตําแหนงใด จะใชสีดําในตําแหนงน้ัน 

 ทิศเหนือ 
         เครื่องหมายยอดช้ีขึ้นดานบน : ใชแถบสีดําอยูเหนือแถบสีเหลือง 

 ทิศใต 
         เครื่องหมายยอดช้ีลงดานลาง : ใชแถบสีดําอยูใตแถบสีเหลือง 

 ทิศตะวันออก 
         เครื่องหมายยอดช้ีออกจากกัน  : ใชแถบสีดําอยูเหนือและใตแถบสีเหลือง 

 ทิศตะวันตก 
         เครื่องหมายยอดช้ีเขาหากัน  : แถบสีดําอยูตรงกลางแถบสีเหลืองอยูเหนือและใต 

    เครื่องหมายจตุรทิศมีการใชจังหวะไฟที่มีลักษณะเฉพาะ โดยใชไฟวับสีขาวจังหวะเร็ว
มาก (VQ) หรือจังหวะเร็ว (Q) ซึ่งแตกตางกันที่ชวงเวลาการวับของไฟ   ไฟวับจังหวะเร็วมาก หมายถึง 
ไฟวับที่มีอัตราการวับอยูที่ 120 หรือ 100 คร้ัง/นาที   ไฟวับจังหวะเร็ว  หมายถึง ไฟวับที่มีอัตราการ
วับอยูท่ี 60 หรือ 50 คร้ัง/นาที 

คําอธิบายลักษณะไฟของเครื่องหมายจตุรทิศตามทิศตางๆ 
 ทิศเหนือ 

         ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็วแบบตอเน่ือง 

 ทิศตะวันออก 
    ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๓ วับ แลวตามดวยคาบมืด 

 ทิศใต 
    ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๖ วับ + ไฟวับยาวแลวตามดวยคาบมืด 

 ทิศตะวันตก 
    ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๙ วับ แลวตามดวยคาบมืด    

 หลักการ ๓, ๖ และ ๙ สามารถจาํไดงายเมื่อนึกถึงความสัมพันธดังกลาวกบัหนาปดนาฬิกา    
โดย ไฟวับยาว หมายถึง ไฟที่มีชวงแสงสวางปรากฏอยูไมนอยกวา ๒ วินาที  เพื่อทําใหแนใจวาไฟวับ
แบบ ๓ วับ หรือ ๙ วับ จะไมไปสับสนกับไฟวับแบบ ๖ วับ 

ขอสังเกต  จะมีเครื่องหมายอื่นอีก  2 ชนิด ที่ใชไฟสีขาว  ไดแก   เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยและ
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว  ซึ่งมีจังหวะไฟที่แตกตางกันชัดเจนไมสับสนกับจังหวะไฟของทุนจตุรทิศ 
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เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว 
       เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ใชติดตั้งอยูบนหรือบริเวณใกลสิ่งที่เปนอันตรายน้ัน 
ซึ่งสามารถเดินเรือผานโดยรอบบริเวณน้ันได เพราะวาสิ่งที่เปนอันตรายอยูบริเวณที่ติดตั้งทุนเทาน้ัน ซึ่ง
นักเดินเรือควรศึกษารายละเอียดจากแผนท่ีและบรรณสารการเดินเรือ โดยเคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดด
เด่ียว ตัวทุนจะทาสีดําคาดสีแดง ๑ แถบหรือมากกวาตามแนวนอน  มีเครื่องหมายยอดเปนรูปทรงกลม
ทาสีดํา ๒ ลูก ใชไฟวับหมูสีขาว ๒ วับ จึงทําใหแตกตางจากจังหวะไฟของทุนจตุรทิศ 

เครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย 
      เครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย สามารถเดินเรือผานโดยรอบบริเวณน้ันได และบริเวณที่
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยตั้งอยูก็ไมมีสิ่งที่เปนอันตราย  เชน เสนทางเดินเรือ  กลางรองนํ้า หรือ 
ปากรองนํ้า   เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยมีความแตกตางกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว  โดย
ตัวทุนจะมีรูปรางแบบ ทรงกลม เสา หรือขอน ทาสีแดงสลับขาวในแนวตั้ง เครื่องหมายยอดเปนลูกกลม
ทาสีแดง ๑ ลูก  ใชไฟชวงเทาหรือไฟวับยาว ๑ วับ หรือรหัส Morse “A” ( • — )  

เครื่องหมายพิเศษ 
        ทุนเครื่องหมายพิเศษใชแสดงพื้นที่พิเศษหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่อางอิงไวใน
แผนท่ีหรือในบรรณสารการเดินเรือ  ซึ่งจะไมนําไปติดตั้งบริเวณรองนํ้าหรือสิ่งกีดขวางที่ MBS ใหคํา
จํากัดความไว  โดยเคร่ืองหมายพิเศษทาสีเหลือง อาจจะติดตั้งเคร่ืองหมายกากบาทท่ียอดทุนและใชไฟ
สีเหลือง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนระหวางไฟสีเหลืองและไฟสีขาวในบริเวณที่ทัศนะวิสัยไมดี ไฟสี
เหลืองของเคร่ืองหมายพิเศษจะตองมีจังหวะไฟที่แตกตางจากจังหวะไฟสีขาว รูปรางทุนตองไมทําให
เกิดความสับสนกับทุนที่ใชเพื่อการนําเรือ เชน การนําทุนเคร่ืองหมายพิเศษไปติดตั้งบริเวณดานซาย
ของรองนํ้า อาจจะตองใชรูปรางแบบทรงกระบอก ไมใชรูปทรงกรวย เคร่ืองหมายพิเศษอาจเขียนอักษร
หรือหมายเลขบนตัวทุนได รวมท้ังภาพที่เหมาะสมตามสัญลักษณของ IHO 

เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม      
          “สิ่งอันตรายใหม” คือสิ่งอันตรายที่คนพบใหม อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ สิ่ง
ที่มนุษยสรางขึ้น  ซึ่งยังไมปรากฏในบรรณสารการเดินเรือและสิ่งพิมพ และจนกวาขอมูลน้ีจะถูก
เผยแพร ควรท่ีจะแสดงใหเห็นโดย  

 ใชเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหมที่เหมาะสม เชน เครื่องหมายทางขาง  เคร่ืองหมายจตุรทิศ 
และเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือสิ่งที่ใชแทนเครื่องหมายเหลานี้ 

 ใชทุนเรืออับปางฉุกเฉิน (EWMB) 

ถาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาวามีความเสี่ยงสูงตอการเดินเรือ ควรวางเคร่ืองหมายใด ๆ 
อยางนอย ๑ อยาง ในบริเวณดังกลาว 
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 ทุนเรืออับปางฉุกเฉิน   ตัวทุนทาสีฟาสลับเหลืองตามแนวตั้งในจํานวนที่เทากัน 
เครื่องหมายยอดเปนเคร่ืองหมายบวกทาสีเหลือง  ใชไฟสีฟาสลับกับสีเหลือง  

 เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม อาจรวมไปถึงการใช Racon รหัส Morse “D” ( – •• )  
หรือเครื่องสงสัญญาณวิทยุระบบ AIS  

      เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม อาจจะถูกยกเลิก เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ  ได
ยืนยันแลววาสิ่งอันตรายใหมน้ัน ไดรับการเผยแพรหรือแกไขเรียบรอยแลว  

เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ 
      เครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ รวมไปถึง ประภาคาร กระโจมไฟ ไฟเสี้ยว แนวนํา 
เครื่องหมายทางเรือแบบลอยน้ํา และเครื่องหมายชวยเดินเรืออื่น ๆ เคร่ืองหมายเหลาน้ีมีความมุงหมาย
เพื่อใชเปนขอมูลชวยในการเดินเรือสําหรับชาวเรือ  ไมไดใชเพื่อแสดงรองนํ้าหรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ   
 

 ประภาคาร กระโจมไฟ และเครื่องชวยการเดินเรืออื่น ๆ ที่มีระยะเห็นใกลและถูกใชเพื่อการ
เดินเรือ อาจจะใชสีที่แตกตางกันและหรือจังหวะสัญญาณที่กําหนดไว ซึ่งกระโจมไฟอาจจะไม
ตองติดต้ังสัญญาณไฟก็ได      
 

 ไฟเสี้ยว จะใชสีของไฟที่แตกตางกันและหรือจังหวะสัญญาณที่กําหนดไว แสดงความแตกตาง
ของสีและจังหวะไฟ สีของไฟจะบอกขอมูลของทิศทางใหกับชาวเรือ 

 

 แนวนํา ใชชวยในการนําเรือไปตามเสนทางที่ถูกตองแมนยํา โดยการใชแนวไฟหรือแนว
เครื่องหมายในการนําทาง   ในบางกรณีอาจจะใชไฟเพียงดวงเดียว   

 

 เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ รวมไปถึง เรือไฟ เรือทุนไฟ และทุนขนาดใหญ เพื่อใช
เปนที่หมายในการเดินเรือเขาสูฝง 

 

 เครื่องหมายชวยการเดินเรือ ใชชวยในการเดินเรือหรือแจงขอมูล รวมท้ังเคร่ืองชวยเดินเรือท่ี
ไมใชเคร่ืองหมายทางขางที่ใชอยูในรองนํ้า หรือไมไดระบุดานซายหรือดานขวาของเสนทาง  ซึ่ง
ลวนแตใหขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ  

 

 เครื่องหมายทาเรือหรือที่จอดเรือ เชน เขื่อนกันคลื่น  ไฟปลายทา  ไฟสัญญาณจราจร  แนว
สะพาน  และแนวทอสงนํ้า  
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SOLAS บทท่ี ๕ 
กฎขอ ๑๓ แกไขลาสดุ ป ๒๐๐๔ 

การตดิตั้งและการปฏบิตัิงานดานเครื่องหมายทางเรอื 

 ๑. แตละรัฐตองยอมรับและใหความสําคัญในการเตรียมการหรือรวมมือกับรัฐอื ่น  
ในงานดานเครื่องหมายทางเรือตามปริมาณของการจราจรทางนํ้าและระดับความเสี่ยงในการเดินเรือ 

 ๒. เพื่อใหเครื่องหมายทางเรือเปนรูปแบบเดียวกัน แตละรัฐควรปฏิบัติตามขอกําหนด
ของนานาชาติเมื่อมีการติดต้ังเครื่องหมายทางเรือ  

 ๓. รัฐตองยอมรับที่จะจัดการขอมูลเครื่องหมายทางเรือใหเปนไปตามขอกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงตําบลที่เครื่องหมายทางเรือชนิดติดตั้งประจําที่ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติการของเรือ  ควร
หลีกเลี่ยงเทาที่จะทําได    และถามีผลกระทบตอการเดินเรือหลังจากเวลาลวงเลยมาแลว ควรมีการ
ออกประกาศแจงเตือนตามความเหมาะสม  

กฎ 
๑. โดยทั�วไป 
  ๑.๑  ขอบเขต  

         ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ กําหนดกฎขึ้นมาใชกับ
เครื่องหมายทางเรือท้ังแบบติดต้ังประจําที่, แบบเคลื่อนที่ได และเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส 
เพื่อแสดงถึง 
           ๑.๑.๑  ขอบเขตรองนํ้าที่สามารถเดินเรือได 
          ๑.๑.๒  สิ่งอันตรายตามธรรมชาติ และสิ่งกีดขวางการเดินเรืออื่นๆเชนซากเรืออับปาง 
           ๑.๑.๓  ปากรองน้ํา , เข็มเดินทาง  และพื้นที่อื่น ๆ หรือลักษณะสําคัญสาํหรับชาวเรือ 
           ๑.๑.๔ สิ่งอันตรายใหม 

   ๑.๒  ประเภทของเครื่องหมายทางเรือ 
           เครื่องหมายทางเรือเปนสิ่งที่ใชแสดงสัญลักษณใหกับชาวเรือ เพื่อแนะนําใหสามารถเดินเรือได
อยางปลอดภัย ระบบ MBS  และเครื่องหมายทางเรืออื่นๆ กําหนดประเภทของเครื่องหมายทางเรือไว 
เปน ๖ ประเภท ซึ่งสามารถใชรวมกันได ดังน้ี 

        ๑.๒.๑ เครื่องหมายทางขาง ใชแสดงขอบเขตรองนํ้าเพื่อการเดินเรือ  ตัวทุนแสดงถึง
ขอบเขตดานซายและดานขวาของชองทางเดินเรือท่ีควรนําเรือไป  เมื่อรองนํ้าแยกตัวเปนหลายชองทาง  
เครื่องหมายทางขางอาจถูกประยุกตใชเพื่อแสดงชองทางหลัก  ทุนเครื่องหมายทางขางมีความแตกตาง
กันตามระบบทุนของภูมิภาค A และ  B ตาม Conventional direction of Buoyage ซึ่งอธิบายไวใน 
MBS Section 2 และ 8 
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        ๑.๒.๒ เครื่องหมายจตุรทิศ ใชการแบงทิศตามระบบเข็มทิศของชาวเรือ เพื่อแสดงถึงบริเวณ
ที่สามารถเดินเรือผานได 

        ๑.๒.๓ เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ใชแสดงขอบเขตของสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว  ซึ่ง
สามารถเดินเรือผานไดโดยรอบสิ่งอันตรายนั้น 

          ๑.๒.๔ เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย ใชแสดงวาเปนบริเวณที่ปลอดภัย สามารถเดินเรือได 
โดยรอบบริเวณน้ัน ตัวอยางเชน ใชเปนเครื่องหมายแสดงจุดกึ่งกลางรองนํ้า 

          ๑.๒.๕  เครื่องหมายพิเศษ ใชแสดงพื้นที่หรือลักษณะอื่นตามที่อางถึงในบรรณสารการเดินเรือ 
ไมไดแสดงถึงขอบเขตของรองนํ้าหรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือแตประการใด 

         ๑.๒.๖ เครื่องหมายทางเรืออื่นๆ ใชสําหรับแสดงขอมูลเพื่อชวยสนับสนุนการเดินเรือ 

  ๑.๓  วิธีการสังเกตคุณลักษณะของเครื่องหมายทางเรือ 
    คุณลักษณะสําคัญของเครื่องหมายทางเรือขึ้นอยูกับองคประกอบขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอดังน้ี 

          ๑.๓.๑ ในเวลากลางคืนแสดงดวย สีและจังหวะของไฟ และ/หรือการสองแสงของไฟ 

          ๑.๓.๒ ในเวลากลางวันแสดงดวย สี รูปราง เครื่องหมายยอด และ/หรือไฟ (รวมถึงสีและ
จังหวะไฟ) 
         ๑.๓.๓ แสดงโดยสัญลักษณอิเล็กทรอนิกส เชน การติดตั้งสวนประกอบทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่ม
ที่เครื่องหมายทางเรือ 
        ๑.๓.๔ แสดงโดยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 
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๒. เครื่องหมายทางขาง                 

   ๒.๑  คําจํากัดความของ “Conventional direction of Buoyage” ตองถูกระบุลงในแผนท่ี และ
บรรณสารการเดินเรือ 
         ๒.๑.๑ ทิศทางโดยท่ัวไปเกิดจากการที่ชาวเรือนําเรือเดินทางเขาหาทาเรือ, แมนํ้า, ปากอาว 
หรือรองนํ้าจากทะเล หรือ 
         ๒.๑.๒  ทิศทางอาจจะถูกกําหนดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ  โดยหลักสําคัญ ควรเปนระบบตามเข็มนาฬิกา  
 ๒.๒  ระบบทุนตามภูมิภาค 
        ๒.๒.๑ ระทุนตามภูมิภาคน้ี แยกความแตกตางออกเปนภูมิภาค A และ ภูมิภาค B ตาม
ลักษณะภูมิศาสตร ซึ่งแสดงบนแผนท่ีโลกในหนากลางของคูมือเลมน้ี 
   ๒.๓  กฎทั่วไปสําหรับเครื่องหมายทางขาง 
          ๒.๓.๑  สี 
                      สีของเครื่องหมายทางขาง  ตองสอดคลองกับ The IALA MBS ตามที่ไดระบุไวในขอ 
๒.๔ และ ๒.๕ 
         ๒.๓.๒  รูปราง 
                     รูปรางเครื่องหมายทางขางควรเปนทรงกระบอกหรือกรวย อยางไรก็ตาม ถารูปราง
ดังกลาวทําใหพิสจูนทราบไดยาก ควรติดตั้งเครื่องหมายยอดตามความเหมาะสม                 
         ๒.๓.๓  การเขียนตัวเลข หรือตัวอักษร  
                      ถาเครื่องหมายทางขางมีการเขียนหมายเลขหรือตัวอักษร จะตองปฏิบัติตาม
“Conventional direction of Buoyage” โดยนับตัวเลขจากทะเลเขาหาฝง  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รองนํ้าจํากัด การกําหนดหมายเลข ควรใชเลขคูบนเครื่องหมายทางขางสีแดงและใชเลขค่ีบน
เครื่องหมายทางขางสีเขียว    
        ๒.๓.๔  ระบบไฟจังหวะเดียวกัน (Synchronisation)   
                      ถาเปนไปไดระบบไฟจังหวะเดียวกัน (กระพริบพรอมกัน) หรือระบบไฟตอเน่ือง 
(กระพริบตอเน่ืองกัน) หรือ การรวมทั้ง ๒ ระบบเขาดวยกัน ควรถูกนํามาใช  
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๒.๔  คําอธิบายของเครื่องหมายทางขาง ที่ถูกใชในภูมิภาค A 

 

                             ๒.๔.๑ เครื่องหมายทางดานกราบซาย   ๒.๔.๒ เครื่องหมายทางดานกราบขวา  
สี แดง เขียว 
รูปรางทุน ทรงกระบอก (กระปอง),  เสา หรือขอน กรวย,   เสาหรือขอน 
เครื่องหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก(กระปอง) สีแดง ๑ อัน กรวยสีเขียว ๑ อัน 
ไฟ (ถาติดต้ัง) 
สี แดง เขียว 
จังหวะ ใด ๆ  นอกเหนือจากน้ัน อธิบายไวในขอ 

๒.๔.๓ 
ใด ๆ นอกเหนือจากน้ัน อธิบาย
ไวในขอ ๒.๔.๓ 

 

  ๒.๔.๓ ในจุดที่รองนํ้าแบงแยกเปน ๒ เสนทาง เมื่อเดินเรือเขาไปตามทิศทางของระบบทุนปกติ 

เสนทางเดินเรือหลักอาจถูกกําหนดโดยเครื่องหมายทางขางท่ีประยุกตใชงานดังน้ี 

                          ๒.๔.๓.๑ ทางเดินเรือหลักดานกราบขวา ๒.๔.๓.๒ ทางเดินเรือหลักดานกราบซาย 

สี สีแดงคาดเขียวในแนวนอน ๑ แถบ สีเขียวคาดแดงในแนวนอน ๑ แถบ 

รูปรางทุน ทรงกระบอก (กระปอง), เสา หรือขอน  กรวย, เสาหรือ ขอน 

เครื่องหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก(กระปอง) สีแดง ๑ อัน กรวยสีเขียว ๑ อัน 

ไฟ (ถาติดต้ัง) 

สี แดง เขียว 

จังหวะ ไฟวับเปนหมูผสม (2+1) ไฟวับเปนหมูผสม (2+1) 
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๒.๕  คําอธิบายของเครื่องหมายทางขางที่ถูกใชในภูมิภาค B 

 

  

 ๒.๕.๓ ในจุดที่รองนํ้าแบงแยกเปน ๒ เสนทาง เมื่อเดินเรือเขาไปตามทิศทางของระบบทุนปกติ 

เสนทางเดินเรือหลักอาจถูกกําหนดโดยเครื่องหมายทางขางท่ีประยุกตใชงานดังน้ี 

 

                         ๒.๕.๓.๑ ทางเดินเรือหลักดานกราบขวา ๒.๕.๓.๒ ทางเดินเรือหลักดานกราบซาย 
สี สีเขียวคาดแดงในแนวนอน ๑ แถบ สีแดงคาดเขียวในแนวนอน ๑ แถบ 
รูปรางทุน ทรงกระบอก (กระปอง) เสา หรือขอน  กรวย, เสาหรือ ขอน 
เครื่องหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก (กระปอง) สีเขียว๑อัน  กรวยสีแดง ๑ อัน 
ไฟ (ถาติดต้ัง) 
สี เขียว แดง 
จังหวะ ไฟวับเปนหมูผสม (2+1) ไฟวับเปนหมูผสม (2+1) 

                             ๒.๕.๑ เครื่องหมายทางดานกราบซาย   ๒.๕.๒ เครื่องหมายทางดานกราบขวา 
สี เขียว แดง 
รูปรางทุน ทรงกระบอก (กระปอง), เสา หรือขอน  กรวย, เสาหรือ ขอน 
เครื่องหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอกสีเขียว ๑ อัน  กรวยสีแดง ๑ อัน 
ไฟ (ถาติดต้ัง) 
สี เขียว แดง 
จังหวะ ใด ๆ ใด ๆ 
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แผนที่แบงขอบเขตพื้นที่ภูมิศาสตร ระหวางทุน พื้นที ่A และทุนพื้นที่ B 
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๓. เครื่องหมายจตรุทศิ  

 ๓.๑  คําจํากัดความของเสี้ยวจตุรทิศและเครื่องหมาย  

 เสี้ยวทั้ง ๔ (เหนือ, ตะวันออก, ใต และตะวันตก) ถูกแบงขอบเขตพื้นที่ตามทิศจริง ดังน้ี  

ตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ , ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต , ตะวันออก

เฉียงใต – ตะวันตกเฉียงใต และ ตะวันตกเฉียงใต – ตะวันตกเฉียงเหนือ ของจุดที่กําหนด 

         ๓.๑.๑  เครื่องหมายจตุรทิศถูกตั้งช่ือตามเสี้ยวทิศที่ติดตั้งเครื่องหมายนั้น 

         ๓.๑.๒ ช่ือของเครื่องหมายจตุรทิศ ใชแสดงใหเห็นวา ควรเดินเรือผานตามทิศทางของช่ือ

เครื่องหมายจตุรทิศนั้น 

         ๓.๑.๓  เครื่องหมายจตุรทิศในภูมิภาค A และ B มีหลักการใชเหมือนกัน 

  ๓.๒  การใชงานเครื่องหมายจตุรทิศ  เครื่องหมายจตุรทิศอาจถูกใชดังตัวอยางตอไปนี้ 

        ๓.๒.๑  ใชแสดงพื้นท่ีนํ้าลึกที่สุดตามตามทิศทางของช่ือเครื่องหมายจตุรทิศน้ัน 

        ๓.๒.๒  ใชแสดงดานที่ปลอดภัยในการเดินเรือผานสิ่งอันตรายน้ัน 

     ๓.๒.๓ ใชแสดงลักษณะของรองนํ้า เชน สวนโคง  จุดตัด  ทางแยก  หรือปลายสันดอน          

 ๓.๒.๔  หนวยงานผูรับผิดชอบในการวางทุนควรพิจารณาอยางถี่ถวน กอนติดต้ังทุนจตุรทิศ

จํานวนมากในเสนทางเดินเรือหรือพื้นที่ท่ีนําไปสูความสับสนได จากการใหลักษณะไฟสีขาวที่คลายกัน           

 ๓.๓  คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายจตุรทิศ 

 

                     ๓.๓.๑ เคร่ืองหมายจตุรทิศดานเหนือ               ๓.๓.๒ เครื่องหมายจตุรทิศดาน
ตะวันออก 
เครื่องหมายยอด กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ปลาย

แหลมชี้ข้ึน  
กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ฐานชนกัน 

สี สีดําเหนือสีเหลือง  สีดําคาดดวยสีเหลือง ๑ แถบ ในแนวนอน 
รูปรางทุน  เสา หรือขอน  เสาหรือ ขอน 
ไฟ (ถาติดต้ัง) 
สี ขาว ขาว 
จังหวะ ไฟวับเร็วมากหรือไฟวับเร็ว  

 
 ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๓ วับ ทุก ๕ วินาที 
หรือไฟวับเร็วเปนหมู ๓ วับ ทุก ๑๐ 
วินาที 
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                       ๓.๓.๓ เครื่องหมายจตุรทิศดานใต          ๓.๓.๔ เครื่องหมายจตุรทิศดานตะวันตก 
เครื่องหมายยอด กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน   ปลาย

แหลมช้ีลง 
 กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ปลายแหลมชน
กัน 

สี สีเหลืองเหนือสีดํา สีเหลืองคาดดวยสีดํา ๑ แถบ ในแนวนอน 
รูปรางทุน  เสา หรือขอน  เสาหรือ ขอน 
ไฟ 
สี ขาว ขาว 
จังหวะ ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๖ วับ + ไฟ

วับยาว ทุก ๆ ๑๐ วินาที หรือ  
ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๖ วับ + ไฟ
วับยาว ทุก ๆ ๑๕ วินาที 

 ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๙ วับ ทุก ๆ ๑๐
วินาทีหรือไฟวับเร็วเปนหมู ๙ วับ ทุก ๆ 
๑๕ วินาที 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมายยอดรูปกรวย ๒ อันซอนกัน เปนคุณลักษณะที่สําคัญของเครื่องหมายจตุรทิศใน

เวลากลางวัน   จึงควรใหมีขนาดเหมาะสมและใหญเทาที่จะทําได เพื่อแยกใหเห็นเดนชัดระหวางกรวย

ทั้งสอง 
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  ๔. เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว  

 

 

 

 

 

 

      ๔.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเด่ียว  

เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว เปนเคร่ืองที่ติดตั้งอยูบนหรือบริเวณใกลสิ่งที่เปนอันตราย ซึ่งสามารถ

เดินเรือผานโดยรอบบริเวณนั้นได 

        ๔.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว  

 

คําอธิบาย 

 สี สีดําคาดดวยสีแดง ๑ แถบหรือมากกวา ตามแนวนอน 

 รูปรางทุน 
ไมจํากัด แตตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายทางขาง ควรใช
เปนแบบเสาหรือขอน 

 เครื่องหมายยอด ลูกกลมสีดําซอนกัน ๒ ลูก 

 ไฟ (ถาติดต้ัง) 

 สี ขาว 

 จังหวะ ไฟวับเปนหมู ๒ วับ 
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 ๕. เครื่องหมายแสดงทีป่ลอดภัย 

 

     ๕.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย    

เครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย ถูกใชเพื่อแสดงใหทราบวาบริเวณนั้น สามารถเดินเรือผานได

โดยรอบ รวมท้ังแสดงแนวกลางรองน้ําและจุดกึ่งกลางรองนํ้า เชน ใชเพื่อแสดงปากทางเขาทาเรือ

หรือปากอาวหรือปากรองนํ้า   จังหวะไฟของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยอาจจะถูกใชเปน

ตัวกําหนดวา เปนจุดที่ดีที่สุดสําหรับการนําเรือลอดใตสะพาน   

      ๕.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย 

                                                                คําอธิบาย 
สี สีแดงสลับขาวในแนวต้ัง 

รูปรางทุน ทรงกลม แตถาเปนรูปเสาหรือขอนมีเครื่องหมายยอดเปนลูกกลม  

เครื่องหมายยอด (ถามี) ลูกกลมสีแดง ๑ ลูก 

ไฟ (ถาติดต้ัง) 

สี ขาว 

จังหวะ ใชไฟชวงเทาหรือไฟวับยาว ๑ วับ ทุก ๑๐ วินาที  
หรือรหัส Morse “A” ( • — )   
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 ๖.  เครื่องหมายพิเศษ 

 

      ๖.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายพิเศษ 

 เครื่องหมายพิเศษใชแสดงพื้นที่พิเศษหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่อางอิงไวในแผนที่
หรือในบรรณสารการเดินเรือ  ซึ่งจะไมนําไปติดตั้งบริเวณรองนํ้าหรือสิ่งกีดขวางที่ MBS ใหคําจํากัดความไว   

       ตัวอยางการใชทุนเครื่องหมายพิเศษ 

                 ๖.๑.๑  ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่สํารวจขอมูลสมุทรศาสตร 

                ๖.๑.๒  ใชเปนเครื่องหมายแบงแยกชองทางจราจร   เพื่อไมใหเกิดความสับสน 

                ๖.๑.๓  ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่ท้ิงมูลดิน 

               ๖.๑.๔ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่การฝกทางทหาร 

               ๖.๑.๕  ใชเปนเครื่องหมายแสดงแนวสายเคเบิลใตนํ้า 

               ๖.๑.๖  ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่สันทนาการทางนํ้า 

               ๖.๑.๗  ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่ทอดสมอ 

                 ๖.๑.๘  ใชเปนเครื่องหมายแสดงที่ต้ังสิ่งกอสรางในทะเล เชน พื้นที่ติดตั้งแทนสํารวจ

แหลงพลังงาน 

                 ๖.๑.๙  ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่เพาะพันธุสัตวนํ้า 
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     ๖.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครือ่งหมายพเิศษ 

คําอธิบาย 

สี เหลือง 

รูปรางทุน ไมจํากัด แตตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายทางขาง 

เครื่องหมายยอด (ถามี) กากบาทสีเหลือง ๑ อัน 

ไฟ (ถาติดต้ัง) 

สี เหลือง 

จังหวะ 

ใด ๆ  แตตองไมเหมือนเคร่ืองหมายจตุรทิศ, 
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว และเครื่องหมาย 
แสดงที่ปลอดภัย 

 

สัญลักษณ 
การใชสัญลักษณ เปนไปตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบ
กําหนด 
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  ๗.  เครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม 

 

 ๗.๑  คําจํากัดความของสิ่งอันตรายใหม 

    สิ่งอันตรายใหม ถูกใชเพื่ออธิบายสิ่งอันตรายที่คนพบใหม ซึ่งยังไมปรากฏในบรรณสารการ

เดินเรือ สิ่งอันตรายใหมน้ี หมายรวมถึงสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน สันทราย กองหิน 

หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน ซากเรืออับปาง 

 ๗.๒  การตดิตั้งเครือ่งหมายสิ่งอนัตรายใหม  

             ๗.๒.๑ เครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม ควรถูกติดตั้งตามความเหมาะสม  โดยการใช

เครื่องหมายทางขาง  เครื่องหมายจตุรทิศ  เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือโดยการใชทุนเรือ

อับปางฉุกเฉิน  ถาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาวาสิ่งอันตรายใหมมีความเสี่ยงสูงตอการ

เดินเรือ  ควรวางเครื่องหมายใด ๆ อยางนอย ๑ อยาง ในบริเวณดังกลาว 

            ๗.๒.๒  ถาใชเครื่องหมายทางขางไปติดต้ังเพื่อแสดงสิ่งอันตรายใหม ควรใชจังหวะไฟแบบ

เร็วมากหรือแบบเร็ว   

           ๗.๒.๓ เครื่องหมายใด ๆ ที่ใชติดตั้งแทนเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม  จะตองสอดคลอง

กับเครื่องหมายน้ัน 

           ๗.๒.๔   อาจติดตั้งเครื่องสะทอนสัญญาณเรดาร รหัส Morse “D” ( – •• ) เพิ่มเติม 

             ๗.๒.๕  อาจติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ระบบ AIS 

             ๗.๒.๖  อาจใชเครื่องหมายทางเรือจําลองแสดงบริเวณที่พบสิ่งอันตรายน้ัน  

           ๗.๒.๗ เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม อาจจะถูกยกเลิก เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ไดยืนยันแลววาสิ่งอันตรายใหมน้ัน ไดรับการเผยแพรหรือแกไขเรียบรอยแลว  
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  ๗.๓  คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม 

คําอธิบาย 

 สี 
สีฟาสลับเหลืองในแนวดิ่งจํานวนเทา ๆ กัน (อยางนอย ๔ แถบ 
และอยางมากไมเกิน ๘ แถบ) 

 รูปรางทุน เสาหรือขอน 

 เครื่องหมายยอด (ถามี) เครื่องหมายบวก สีเหลือง 

 ไฟ 

 สี เหลืองสลับสฟีา 

 จังหวะ สีฟา ๑ วินาที + คาบมืด ๐.๕ วินาที + สีเหลือง ๑ วินาที 
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๘.  เครื่องหมายอืน่ๆ 

    ๘.๑  แนวนํา/แนวเล็ง 

 

      ๘.๑.๑  คําจํากัดความของแนวนํา/แนวเล็ง  

แนวนํา/แนวเล็ง คือกลุมของเครื่องหมายหรือไฟตั้งแต ๒ สิ่งหรือมากกวา ที่อยูในแนวเดียวกัน ซึ่งนัก

เดินเรือใชเปนแนวนําในการนําเรือไปตามทิศทางน้ัน 

            ๘.๑.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับแนวนํา/แนวเล็ง 

                  โครงสรางของแนวนําสามารถใชสีหรือรูปรางใด ๆ ที่มองเห็นไดเดนชัด และตองไม

สับสนกับโครงสรางที่อยูติดกันหรือใกลเคียงกัน  

 

คําอธิบาย 

 สี 
ไมจํากัด หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถกําหนดได โดยใหมีความ
เดนชัดจากสีของสภาพแวดลอม 

 รูปราง ไมจํากัด  ควรเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม 

ไฟ (ถาติดต้ัง) 

 สี 
ไมจํากัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรกําหนดสีใหมีความเดนชัดจากสี
ของสภาพแวดลอม 

 จังหวะ 
ไมจํากัด แตลักษณะไฟนิ่งควรใชอยางประหยัด โดยการใชระบบไฟ
กระพริบจังหวะเดียวกันมาเปนตัวชวย 
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 ๘.๒  Sector Lights 

 

 

 

 

 

   ๘.๒.๑  คําจํากัดความของไฟเสี้ยว  

ไฟเสี้ยวเปนเครื่องหมายทางเรือแบบติดตั้งประจําที่  ซึ่งแสดงดวยไฟที่มีความแตกตางของสีและหรือ

จังหวะกระพริบของไฟ ตามที่กําหนดไว  สีของแสงไฟใชเปนขอมูลบอกทิศทางใหกับชาวเรือ 

     ๘.๒.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับไฟเสี้ยว โดยอาจจะถูกนําไปใชดังน้ี 

 เพื่อแจงทิศทางในเสนทางเดินเรือ 

 เพื่อแสดงจุดเลี้ยว, จุดเช่ือมตอระหวางรองนํ้า, บริเวณที่อันตราย หรือสิ่งอื่นที่สําคัญ

ตอการเดินเรือ 

 แจงบริเวณพื้นที่อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง 

 ในบางคร้ังใชไฟดวงเดียวในการบอกทิศทาง 

 

คําอธิบาย 

 สี ตามที่กําหนด 

 รูปราง ไมระบุ    แสงไฟเทานั้น 

ไฟ 

 สี 
ถาใชเปนเครื่องหมายในรองนํ้าจํากัด ตองปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
ภูมิภาคในหัวขอที่ ๒ ของ IALA โดยอาจใชไฟเปนเสนแบงเขตแดน 

 จังหวะ ตามความเหมาะสม 
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  ๘.๓  ประภาคาร 

 

       ๘.๓.๑  คําจํากัดความของประภาคาร  

 ประภาคารเปนหอคอยหรือสิ่งกอสรางที่มีความคงทน  ถูกสรางไวในพื้นที่ที่มี
ความสําคัญตอการเดินเรือ เพื่อใชติดตั้งสัญญาณไฟและใชเปนที่หมายสําคัญในเวลากลางวัน ในเวลา
กลางคืนระยะเห็นของแสงไฟสามารถเห็นไดในระยะไกลหรือปานกลาง         

  ๘.๓.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับประภาคาร  

ประภาคารควรมีพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณเครื่องหมายทางเรือ อื่น ๆ เชน DGNSS, Racon หรือ AIS 

ที่ใชชวยในการนําเรือ   และประภาคารยังสามารถใชเปนที่หมายกลางวัน เพื่อพิสูจนทราบในเวลา

กลางวัน  โดยอาจจะใชไฟเสี้ยวติดตั้งบนประภาคารดวยก็ได  

 

คําอธิบาย 

 
สี/รูปราง 

 

โครงสรางประภาคารสามารถใชสี, รูปราง หรือวัสดุใด ๆ ท่ีทํา
ใหเห็นเดนชัดในเวลากลาง 

 ไฟ 

 สี ขาว , แดง หรือ เขียว 

 จังหวะ 
ไฟวับ, ไฟชวงเทา, หรือไฟวาบ จังหวะใด ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหสามารถพิสจูนทราบไดงาย 
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  ๘.๔  กระโจมไฟ 

 

 

 

 

 

   ๘.๔.๑  คําจํากัดความของกระโจมไฟ 

 กระโจมไฟเปนเครื่องหมายทางเรือท่ีมนุษยสรางขึ้น  โดยสามารถจําแนกกระโจมไฟแต

ละกระโจมไฟไดจาก รูปราง   สี   รูปแบบ  เครื่องหมายยอดกระโจม   ลักษณะของไฟ หรือลักษณะ

โดยรวมของสิ่งเหลานี้ 

       ๘.๔.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับกระโจมไฟ  

 สามารถติดต้ังสัญญาณไฟ ในกรณีที่เปนกระโจมไฟ 

 หากไมติดต้ังไฟ จะเปนกระโจมสําหรับใชเปนที่หมายในเวลากลางวันเทานั้น 

 สามารถใชเปนหลักนํา หรือเปนที่หมายเรดาร 

 อาจติดตั้งเครื่องหมายยอดกระโจมไฟได 

 

 

                                                    คําอธิบาย 

สี ไมจํากัด 

รูปราง ตามความเหมาะสม รวมทั้งเครื่องหมายจตุรทิศ   

เครื่องหมายยอดกระโจม (ถามี) ตามความเหมาะสม 

ไฟ (ถาติดต้ัง) 

สี ขาว , แดง หรือ เขียว 

จังหวะไฟ ตามความเหมาะสม 
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 ๘.๕  เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ 

 

 

        ๘.๕.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ  

   เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ  รวมทั้ ง  เรือไฟ เรือทุนไฟ และทุน
เครื่องหมายทางเรือขนาดใหญ  

        ๘.๕.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ  
 เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ ปกติจะวางไวบริเวณที่เปนจุดวิกฤติ  เพื่อ
กําหนดเสนทางเขาสูฝ งในบริเวณที่มีการจราจรทางนํ้าคับค่ัง และอาจจะมีพื้นที่สําหรับติดตั้ง
เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ เชน Racon หรือ AIS เพื่อชวยในการนําเรือ     

 

คําอธิบาย 

 สี ตามความเหมาะสม  (อาจใชสีแดงเขม) 

 รูปราง เรือ หรือ ทุนใหญ ท่ีมีหอคอยไฟ 

 ไฟ (เมื่อติดตั้ง) รวมทั้งสถานีไฟนอกฝง 

 สี ตามความเหมาะสม 

 จังหวะ ตามความเหมาะสม 
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 ๘.๖  เครื่องหมายชวยการเดนิเรอื 

 

      ๘.๖.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายชวยการเดินเรือ  

 เครื่องหมายชวยการเดินเรือ  เปนเครื่องชวยการเดินเรือขนาดเล็กที่ไมไดบรรยายไวต้ังแตตน  

        ๘.๖.๒  คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายชวยการเดินเรือ  
เครื่องหมายชวยการเดินเรือเหลาน้ี โดยปกติใชนอกเหนือขอจํากัดเกี่ยวกับรองนํ้าและไมไดใชเพื่อระบุ
ทางดานซายหรือขวาของเสนทาง หรือบอกสิ่งกีดขวางที่ตองหลีกเลี่ยง แตหมายถึงเครื่องหมายท่ีถูกใช
เพื่อบอกขอมูลเพื่อความปลอดภัย เครื่องหมายเหลาน้ีจะตองไมสรางความสับสนกับเครื่องหมายทาง
เรืออื่น ๆ และควรถูกเผยแพรในแผนท่ีเดินเรือและบรรณสารการเดินเรือ ซึ่งไมควรใชเครื่องหมาย
เหลานี้ ถาหากมีเคร่ืองหมายทางเรือท่ีเหมาะสมตามระบบ MBS ใชอยู 

  ๘.๗  เครื่องหมายทาเรือหรือที่จอดเรือ  

 ชาวเรือควรระมัดระวังการใชเครื่องหมายทางเรือในทองถ่ินที่อยูในพื้นที่น้ัน ซึ่งอาจควบคุมโดย

ระเบียบหรือกฎหมายของทองถ่ิน  กอนที่จะเดินทางเขาพื้นท่ีน้ันเปนครั้งแรก ชาวเรือควรศึกษาการ

จัดการเครื่องหมายทางเรือในทองถิ่นน้ันเสียกอน   

      เครื่องหมายทางเรือในทองถิ่น อาจจะรวมหรือไมไดถูกหามใหติดตั้งบน 

 เข่ือนกันคลื่น ทาเรือและสะพานปลา 

 สะพานและสัญญาณจราจร 

 พื้นที่พักผอน 

  และแมนํ้าอื่น ๆ   รองนํ้า   ลําคลอง  ประตูกั้นนํ้าและทอระบายนํ้า ที่ถูกสรางขึ้นโดยหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

 



- ๒๘ - 

๙. คําแนะนําและแนวทางการปฏบิตัิของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ 

     คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ   ใหขอมูลในการ

วางแผน  การปฏิบัติการ การบริหารการจัดการ และวิธีการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ ตามที่ขอกําหนด

ของ MBS   และสามารถคนหาขอมูลผานทางเว็บไซต www.iala-aism.org. 
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- ๒๙ - 

 

 

 

Maritime Buoyage System 

Region B 

   


