ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (MBS)
และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ
ประวัติความเปนมา
กอนป ๑๙๗๖
ทั่วโลกมีการใชงานระบบทุนเครื่องหมายทางเรือที่แตกตางกันมากกวา ๓๐ ระบบ ซึ่ง
สวนมากมีกฎเกณฑการใชงานที่ขัดแยงกัน
การขัดแยงกันเกี่ยวกับใชทุนไฟนี้ มีมายาวนานตั้งแตเริ่มตนจนถึงปลายศตวรรษที่
๑๙ เชน บางประเทศใชไฟสีแดงกํากับทางดานกราบขซายของรองน้ํา ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งใช
กํากับทางดานกราบขวาของรองน้ํา
อีกหนึ่งความเห็ นหลักที่แตกตางกันในการติดตั้งเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนชาวเรือ เชน
ประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับระบบเครื่องหมายทางขาง ที่จะตองติดตั้งเครื่องหมายทางกราบซาย
และกราบขวาของเสนทางเพื่อปฏิบัติตามความเห็นรวมกันดานทิศทาง อยางไรก็ตาม อีกหลายประเทศ
ก็นิยมใชเครื่องหมายจตุรทิศกําหนดพื้นที่อันตราย โดยใชทุนจํานวนหนึ่งลูกหรือมากกวาหรือใชกระโจม
ไฟติดตั้งในเสี้ยวทิศเพื่อแจงที่หมายสิ่งอันตรายที่สัมพันธกับเครื่องหมายนั้น ซึ่งระบบนี้มีประโยชนอยาง
มากในทะเลเปด ในขณะที่ทุนเครื่องหมายทางขางอาจไมจําเปนตองใช
ขอขัดแยงดังกลาวเกือบจะไดขอยุติเมื่อมีการประชุมระหวางประเทศ ณ กรุงเจนีวาในป
๑๙๓๖ ซึ่งที่ประชุมไดบรรลุขอตกลงแตยังไมดําเนินการใหสัตยาบัน เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
จึงทําใหการดําเนินการดังกลาวสิ้นสุดลง
ต อ มามี ข อ ตกลงร ว มกั นเกี่ ย วกั บ วั ตถุ ป ระสงค ของการใช เครื่ อ งหมายจตุ ร ทิ ศ หรื อ
เครื่องหมายทางขาง แตแยกออกเปนสองระบบที่แตกตางกัน โดยใชสีแดงสําหรับเครื่องหมายดานกราบซาย
และสงวนการใชสีเขียวสําหรับเครื่องหมายซากเรืออับปาง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้ นสุดลง พบวาเครื่องหมายทางเรือของหลายประเทศถูก
ทําลาย และกระบวนการฟนฟู มีความจําเปนตองนํามาใชอยางเรงดวน กฎของเจนีวาจึงถูกนํามาปรับ
ใชเพื่อใหไดสิ่งที่ดีขึ้นและมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและอุปกรณตาง ๆ ที่ยังใชได ซึ่งนําไปสู
ขอขัดแยงบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในนานน้ําดานยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ
ในป ๑๙๗๕ สมาคมประภาคารระหวางประเทศ (IALA) ไดถูกกอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงคของที่ประชุมประภาคารดานเทคนิค ซึ่งประชุมไวตั้งแตป ๑๙๒๙ โดยพยายามผลักดันให
เกิดการใชงานเครื่องหมายทางเรือระบบเดียว

-๒คณะกรรมการดานเทคนิค ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากภัยอันเกิดจากเรืออับปางในชองแคบโดเวอรใน
ป ๑๙๗๑ เพราะซากเรือเหล า นี้ไดกีดขวางเสนทางเดินเรือ จึงมีความพยายามวางเครื่องหมายใน
ชองทางเดินเรือใหเปนที่เขาใจงายตอชาวเรือ โดยมีการตีพิมพเผยแพรหลักการพื้นฐาน ๓ ขอ ดังนี้
๑. ตองการรักษาเครื่องหมายทางเรือที่มีอยูใหสามารถใชงานไดนานที่สุด เพื่อลดภาระคาใชจาย
๒. ตองการทราบหลักการใชงานของสีแดงและสีเขียวเมื่อใชวางกํากับรองน้ํา
๓. ตองการรวมกฎเครื่องหมายทางขางและเครื่องหมายจตุรทิศ
เพื่อแกปญหาขอขัดแยง จึงไดมีการแบงเครื่องหมายออกเปน ๒ ระบบ ซึ่งระบบหนึ่งใช
สีแดงกํากับทางดานกราบซายของรองน้ํา ในขณะที่อีกระบบหนึ่งใชสีแดงกํากับทางดานกราบขวาของ
รองน้ํา ซึ่งถูกเรียกวาระบบ A และระบบ B
กฎของระบบ A ซึ่งรวมทั้งเครื่องหมายทางขา งและเครื่องหมายจตุรทิศ ถูกทํา ใหมี
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
ดูเหมือนว า กฎสองระบบจะทําใหคณะกรรมการฝ า ยบริหาร IALA สามารถรวม
ระบบทั้งสองใหเปนหนึ่งเดียวได ซึ่งรูจักกันในนาม “The IALA Maritime Bouyage System”
โดยระบบนี้ อนุญาตใหหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลประภาคารสามารถเลือกใชสีแดงกํากับทางดาน
กราบซายหรือกราบขวาตามภูมิภาคพื้นฐาน ซึ่งทั้งสองภูมิภาคนี้ รูจักกันในนามภูมิภาค A และภูมิภาค B
ในการประชุมที่จัดโดย IALA ใน พ.ย. ป ๑๙๘๐ ภายใตความรวมมือของ IMO และ
IHO, หนวยงานผูรับผิดชอบงานเครื่องหมายทางเรือจาก ๕๐ ประเทศ และผูแทนองคกรที่ทํางานดาน
เครื่องหมายทางเรือระหวางประเทศ ๙ องคกร ไดมีการรวมประชุมและตกลงที่จะปรับปรุงกฎที่ไดรวม
ขึ้นมาใหม โดยขอบเขตของการแบงภูมิภาคทุน ไดถูกออกแบบและเขียนลงในภาคผนวกแผนที่ ซึ่งที่
ประชุมเนนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบานและการใหบริการงานดานอุทกศาสตรของระบบใหม

-๓-

ตั้งแตป ๒๐๑๐
ถึงแมวาระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (MBS) ไดตอบสนองการใชงานของชาวเรือไดเปน
อยา งดีตั้ง แตยุค ๑๙๗๐ เปน ตน มา แตห ลัง จากที่ไ ดมีก ารประชุม ของ IALA ณ เมือ งเซี่ย งไฮ
ประเทศจีน ในป ๒๐๐๖ ก็ไดมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟตามสภาพแวดลอมการ
เดินเรือจากการพัฒนาขึ้นมาอยางมากของเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งที่ประชุมเปดเผยวาพื้นฐานสําคัญของ MBS ยังคงมีความจําเปนตองใชอยู อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเดินเรือตามนวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทําใหการ
ยกระดับของ MBS มีความจําเปน
ในอดุมคติ ระบบเครื่องหมายทางเรือระบบเดียว ยังคงมีความตองการใชสําหรับภูมิภาค
A และ B ซึ่งสมาชิกสวนใหญของ IALA เห็นวาเปนเรื่องเพอฝนไมปลอดภัยและอาจจะทําไมสําเร็จ
อยางไรก็ตาม ดวยวัตถุประสงคหลักที่ตองการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินเรือ สามารถกระทําได
ดวยการเพิ่มลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายทางเรือ อยางเชน การใชจังหวะไฟเปนเครื่องกําหนด
ทางดานกราบซายและกราบขวาของรองน้ํา โดยไมตองคํานึงถึงภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป ๒๐๑๐ คือการเพิ่มเครื่องหมายทางเรือที่ใชสําหรับติดตั้ง
ตามคําแนะนําของ IALA ที่ใชอยูกอนหนานั้น เพือ่ ใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนของเครื่องหมายทางเรือ
ที่จะตองใช รวมไปถึงทุนเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy) ที่ใชแสดงใหเห็น
ความแตกตางเฉพาะออกไปจากระบบ MBS เดิม และการผนวกรวมของเครื่องหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานทางคลื่นวิทยุ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสกรณีฉุกเฉินตามคูมือนี้
ดังนั้น ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือของ IALA จะยังคงชวยชาวเรือใหสามารถนําเรือไป
ทุก ๆ ที่ ในโลก โดยบอกตําแหนงและการหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย โดยปราศจากความกลัวขอผิดพลาดทั้ง
ปจจุบันและอนาคต ดวยความรวมมืออยางตอเนื่องของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทางทะเล

-๔-

หลักการทั่วไปของระบบ
ความรับผิดชอบสําหรับความปลอดภัยในการเดินเรือขึ้นอยูกับนักเดินเรือ โดยการใช
เครื่องหมายทางเรือรวมกับ บรรณสารการเดินเรือ และความเปนชาวเรือ รวมทั้งการวางแผนการ
เดินทางที่เหมาะสม ตามที่ IMO ไดใหคําจํากัดความเอาไว โดยคูมือฉบับนี้จะแนะนําระบบ MBS
และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ สําหรับผูใชทุกทาน
ระบบเครื่องหมายทางเรือของ IALA ประกอบไปดวย ๒ สวน ไดแกระบบ MBS และ
เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ ทั้งแบบติดตั้งประจําที่และแบบเคลื่อนที่ได ซึ่งเปนการแบงชนิดตามกายภาพ
อยางไรก็ตาม เครื่องหมายทางเรือดังกลาว อาจรวมไปถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวย
ระบบ MBS ประกอบไปดวยเครื่องหมาย 6 ชนิด จะใชติดตั้งแบบเดี่ยวหรือใชรวมกันก็ได
ซึ่งชาวเรือสามารถแยกแยะความแตกตางของเครื่องหมายทางเรือเหลานี้ไดดวยคุณลักษณะเฉพาะ โดย
เครื่องหมายทางขางจะมีความแตกตางกันระหวางภูมิภาค A และ B ตามที่จะอธิบายตอไป ในขณะที่
เหลืออีก 5 ชนิด จะเหมือนกันทั้ง 2 ภูมิภาค

เครื่องหมายทางขาง
ตามขอกําหนดของการติดตั้งทุน ทุนเครื่องหมายทางขางในภูมิภาค A จะใชสีแดงและสี
เขียว ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อแสดงทิศทางทางดานซายและขวาของรองน้ําตามลําดับ สวน
ขอกําหนดในภูมิภาค B จะใชสีในทางตรงกันขามกับภูมิภาค A คือใชสีแดงทางดานขวารองน้ําและใชสี
เขียวทางดานซายรองน้ํา
ทุนเครื่องหมายทางขา ง อาจจะถูกประยุกตใชในจุดที่รองน้ํา ถูกแบงแยกออกจากกัน
อยางชัดเจน เพื่อกําหนดเสนทางหลักหรือรองน้ํา โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ

เครื่องหมายจตุรทิศ
เครื่องหมายจตุรทิ ศ ใช แสดงบริเวณน้ํา ลึ กที่สุ ด ตามทิ ศทางชื่อเครื่องหมายนั้ น เช น
เครื่องหมายจตุรทิศเหนือ หมายถึงทิศเหนือมีน้ําลึกมากที่สุด ซึ่งนักเดินเรือจะรูวาทิศเหนือปลอดภัย
และสามารถเดินเรือไดทั้งทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แตจะตองศึกษารายละเอียดจาก
แผนที่ดวย
เครื่องหมายจตุรทิศไมไดกํา หนดรูปรา งที่แนนอน โดยปกติใชทุนรูปรางเสาหรือขอน
ทาสีเหลืองและสีดําตามแนวนอน เครื่องหมายยอดเปนกรวยสองอันทาสีดํา

-๕หลัก การกํา หนดสีของเครื่อ งหมายจตุรทิศใหดูที่เครื่องหมายยอด ถา เครื่องหมาย
ยอดชี้ไปในตําแหนงใด จะใชสีดําในตําแหนงนั้น
 ทิศเหนือ
เครื่องหมายยอดชี้ขึ้นดานบน : ใชแถบสีดําอยูเหนือแถบสีเหลือง
 ทิศใต
เครื่องหมายยอดชี้ลงดานลาง : ใชแถบสีดําอยูใตแถบสีเหลือง
 ทิศตะวันออก
เครื่องหมายยอดชี้ออกจากกัน : ใชแถบสีดําอยูเหนือและใตแถบสีเหลือง
 ทิศตะวันตก
เครื่องหมายยอดชี้เขาหากัน : แถบสีดําอยูตรงกลางแถบสีเหลืองอยูเหนือและใต
เครื่องหมายจตุรทิศมีการใชจังหวะไฟที่มีลักษณะเฉพาะ โดยใชไฟวับสีขาวจังหวะเร็ว
มาก (VQ) หรือจังหวะเร็ว (Q) ซึ่งแตกตางกันที่ชวงเวลาการวับของไฟ ไฟวับจังหวะเร็วมาก หมายถึง
ไฟวับที่มีอัตราการวับอยูที่ 120 หรือ 100 ครั้ง/นาที ไฟวับจังหวะเร็ว หมายถึง ไฟวับที่มีอัตราการ
วับอยูที่ 60 หรือ 50 ครั้ง/นาที

คําอธิบายลักษณะไฟของเครื่องหมายจตุรทิศตามทิศตางๆ
 ทิศเหนือ
ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็วแบบตอเนื่อง
 ทิศตะวันออก
ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๓ วับ แลวตามดวยคาบมืด
 ทิศใต
ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๖ วับ + ไฟวับยาวแลวตามดวยคาบมืด
 ทิศตะวันตก
ใชไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๙ วับ แลวตามดวยคาบมืด
หลักการ ๓, ๖ และ ๙ สามารถจําไดงายเมื่อนึกถึงความสัมพันธดังกลาวกับหนาปดนาฬิกา
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

-๖-

เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ใชติดตั้งอยูบนหรือบริเวณใกลสิ่งที่เปนอันตรายนั้น
ซึ่งสามารถเดินเรือผานโดยรอบบริเวณนั้นได เพราะวาสิ่งที่เปนอันตรายอยูบริเวณที่ติดตั้งทุนเทานั้น ซึ่ง
นักเดินเรือควรศึกษารายละเอียดจากแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ โดยเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดด
เดี่ยว ตัวทุนจะทาสีดําคาดสีแดง ๑ แถบหรือมากกวาตามแนวนอน มีเครื่องหมายยอดเปนรูปทรงกลม
ทาสีดํา ๒ ลูก ใชไฟวับหมูสีขาว ๒ วับ จึงทําใหแตกตางจากจังหวะไฟของทุนจตุรทิศ

เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย สามารถเดินเรือผานโดยรอบบริเวณนั้นได และบริเวณที่
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยตั้งอยูก็ไมมีสิ่งที่เปนอันตราย เชน เสนทางเดินเรือ กลางรองน้ํา หรือ
ปากรองน้ํา เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยมีความแตกตางกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว โดย
ตัวทุนจะมีรูปรางแบบ ทรงกลม เสา หรือขอน ทาสีแดงสลับขาวในแนวตั้ง เครื่องหมายยอดเปนลูกกลม
ทาสีแดง ๑ ลูก ใชไฟชวงเทาหรือไฟวับยาว ๑ วับ หรือรหัส Morse “A” ( • — )

เครื่องหมายพิเศษ
ทุนเครื่องหมายพิเศษใชแสดงพื้นที่พิเศษหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่อางอิงไวใน
แผนที่หรือในบรรณสารการเดินเรือ ซึ่งจะไมนําไปติดตั้งบริเวณรองน้ําหรือสิ่งกีดขวางที่ MBS ใหคํา
จํากัดความไว โดยเครื่องหมายพิเศษทาสีเหลือง อาจจะติดตั้งเครื่องหมายกากบาทที่ยอดทุนและใชไฟ
สีเหลือง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนระหวางไฟสีเหลืองและไฟสีขาวในบริเวณที่ทัศนะวิสัยไมดี ไฟสี
เหลืองของเครื่องหมายพิเศษจะตองมีจังหวะไฟที่แตกตางจากจังหวะไฟสีขาว รูปรางทุนตองไมทําให
เกิดความสับสนกับทุนที่ใชเพื่อการนําเรือ เชน การนําทุนเครื่องหมายพิเศษไปติดตั้งบริเวณดานซาย
ของรองน้ํา อาจจะตองใชรูปรางแบบทรงกระบอก ไมใชรูปทรงกรวย เครื่องหมายพิเศษอาจเขียนอักษร
หรือหมายเลขบนตัวทุนได รวมทั้งภาพที่เหมาะสมตามสัญลักษณของ IHO

เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม
“สิ่งอันตรายใหม” คือสิ่งอันตรายที่คนพบใหม อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ สิ่ง
ที่มนุษยส รา งขึ้น ซึ่งยัง ไมปรากฏในบรรณสารการเดินเรือ และสิ่ งพิ มพ และจนกวา ขอมูล นี้จ ะถู ก
เผยแพร ควรที่จะแสดงใหเห็นโดย
 ใชเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหมที่เหมาะสม เชน เครื่องหมายทางขาง เครื่องหมายจตุรทิศ
และเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือสิ่งที่ใชแทนเครื่องหมายเหลานี้
 ใชทุนเรืออับปางฉุกเฉิน (EWMB)
ถาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาวามีความเสี่ยงสูงตอการเดินเรือ ควรวางเครื่องหมายใด ๆ
อยางนอย ๑ อยาง ในบริเวณดังกลาว

-๗ทุนเรืออับปางฉุกเฉิน ตัวทุนทาสี ฟ า สลั บเหลื องตามแนวตั้งในจํา นวนที่เทา กัน
เครื่องหมายยอดเปนเครื่องหมายบวกทาสีเหลือง ใชไฟสีฟาสลับกับสีเหลือง
เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม อาจรวมไปถึงการใช Racon รหัส Morse “D” ( – •• )
หรือเครื่องสงสัญญาณวิทยุระบบ AIS
เครื่องหมายแสดงสิ่ งอันตรายใหม อาจจะถูกยกเลิ ก เมื่อหนวยงานที่รับผิ ดชอบ ได
ยืนยันแลววาสิ่งอันตรายใหมนั้น ไดรับการเผยแพรหรือแกไขเรียบรอยแลว

เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ
เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ รวมไปถึง ประภาคาร กระโจมไฟ ไฟเสี้ยว แนวนํา
เครื่องหมายทางเรือแบบลอยน้ํา และเครื่องหมายชวยเดินเรืออื่น ๆ เครื่องหมายเหลานี้มีความมุงหมาย
เพื่อใชเปนขอมูลชวยในการเดินเรือสําหรับชาวเรือ ไมไดใชเพื่อแสดงรองน้ําหรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ
 ประภาคาร กระโจมไฟ และเครื่องชวยการเดินเรืออื่น ๆ ที่มีระยะเห็นใกลและถูกใชเพื่อการ
เดินเรือ อาจจะใชสีที่แตกตางกันและหรือจังหวะสัญญาณที่กําหนดไว ซึ่งกระโจมไฟอาจจะไม
ตองติดตั้งสัญญาณไฟก็ได
 ไฟเสี้ยว จะใชสีของไฟที่แตกตางกันและหรือจังหวะสัญญาณที่กําหนดไว แสดงความแตกตาง
ของสีและจังหวะไฟ สีของไฟจะบอกขอมูลของทิศทางใหกับชาวเรือ
 แนวนํา ใชชวยในการนําเรือไปตามเสนทางที่ถูกตองแมนยํา โดยการใชแนวไฟหรือแนว
เครื่องหมายในการนําทาง ในบางกรณีอาจจะใชไฟเพียงดวงเดียว
 เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ รวมไปถึง เรือไฟ เรือทุนไฟ และทุนขนาดใหญ เพื่อใช
เปนที่หมายในการเดินเรือเขาสูฝง
 เครื่องหมายชวยการเดินเรือ ใชชวยในการเดินเรือหรือแจงขอมูล รวมทั้งเครื่องชวยเดินเรือที่
ไมใชเครื่องหมายทางขางที่ใชอยูในรองน้ํา หรือไมไดระบุดานซายหรือดานขวาของเสนทาง ซึ่ง
ลวนแตใหขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
 เครื่องหมายทาเรือหรือที่จอดเรือ เชน เขื่อนกันคลื่น ไฟปลายทา ไฟสัญญาณจราจร แนว
สะพาน และแนวทอสงน้ํา

-๘-

SOLAS บทที่ ๕
กฎขอ ๑๓ แกไขลาสุด ป ๒๐๐๔
การติดตั้งและการปฏิบตั ิงานดานเครื่องหมายทางเรือ
๑. แตล ะรัฐ ตอ งยอมรับ และใหความสํา คัญในการเตรียมการหรือ รวมมือ กับ รัฐ อื่น
ในงานดานเครื่องหมายทางเรือตามปริมาณของการจราจรทางน้ําและระดับความเสี่ยงในการเดินเรือ
๒. เพื่อใหเครื่องหมายทางเรือเปนรูปแบบเดียวกัน แตละรัฐควรปฏิบัติตามขอกําหนด
ของนานาชาติเมื่อมีการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ
๓. รัฐ ตองยอมรับที่จะจัดการขอมูล เครื่องหมายทางเรือใหเปนไปตามขอกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงตําบลที่เครื่องหมายทางเรือชนิดติดตั้งประจํ าที่ซึ่งมีผ ลตอการปฏิบัติการของเรือ ควร
หลีกเลี่ยงเทาที่จะทําได และถามีผลกระทบตอการเดินเรือหลังจากเวลาลวงเลยมาแลว ควรมีการ
ออกประกาศแจงเตือนตามความเหมาะสม

กฎ
๑. โดยทัวไป
๑.๑ ขอบเขต
ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ กําหนดกฎขึ้นมาใชกับ
เครื่องหมายทางเรือทั้งแบบติดตั้งประจําที่, แบบเคลื่อนที่ได และเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส
เพื่อแสดงถึง
๑.๑.๑ ขอบเขตรองน้ําที่สามารถเดินเรือได
๑.๑.๒ สิ่งอันตรายตามธรรมชาติ และสิ่งกีดขวางการเดินเรืออื่นๆเชนซากเรืออับปาง
๑.๑.๓ ปากรองน้ํา , เข็มเดินทาง และพื้นที่อื่น ๆ หรือลักษณะสําคัญสําหรับชาวเรือ
๑.๑.๔ สิ่งอันตรายใหม
๑.๒ ประเภทของเครื่องหมายทางเรือ
เครื่องหมายทางเรือเปนสิ่งที่ใชแสดงสัญลักษณใหกับชาวเรือ เพื่อแนะนําใหสามารถเดินเรือได
อยางปลอดภัย ระบบ MBS และเครื่องหมายทางเรืออื่นๆ กําหนดประเภทของเครื่องหมายทางเรือไว
เปน ๖ ประเภท ซึ่งสามารถใชรวมกันได ดังนี้
๑.๒.๑ เครื่ อ งหมายทางข า ง ใช แ สดงขอบเขตร อ งน้ํ า เพื่ อ การเดิ น เรื อ ตั ว ทุ น แสดงถึ ง
ขอบเขตดานซายและดานขวาของชองทางเดินเรือที่ควรนําเรือไป เมื่อรองน้ําแยกตัวเปนหลายชองทาง
เครื่องหมายทางขางอาจถูกประยุกตใชเพื่อแสดงชองทางหลัก ทุนเครื่องหมายทางขางมีความแตกตาง
กันตามระบบทุนของภูมิภาค A และ B ตาม Conventional direction of Buoyage ซึ่งอธิบายไวใน
MBS Section 2 และ 8

-๙๑.๒.๒ เครื่องหมายจตุรทิศ ใชการแบงทิศตามระบบเข็มทิศของชาวเรือ เพื่อแสดงถึงบริเวณ
ที่สามารถเดินเรือผานได
๑.๒.๓ เครื่องหมายสิ่ งอันตรายโดดเดี่ยว ใชแสดงขอบเขตของสิ่ งอันตรายโดดเดี่ยว ซึ่ง
สามารถเดินเรือผานไดโดยรอบสิ่งอันตรายนั้น
๑.๒.๔ เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย ใชแสดงวาเปนบริเวณที่ปลอดภัย สามารถเดินเรือได
โดยรอบบริเวณนั้น ตัวอยางเชน ใชเปนเครื่องหมายแสดงจุดกึ่งกลางรองน้ํา
๑.๒.๕ เครื่องหมายพิเศษ ใชแสดงพื้นที่หรือลักษณะอื่นตามที่อางถึงในบรรณสารการเดินเรือ
ไมไดแสดงถึงขอบเขตของรองน้ําหรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือแตประการใด
๑.๒.๖ เครื่องหมายทางเรืออื่นๆ ใชสําหรับแสดงขอมูลเพื่อชวยสนับสนุนการเดินเรือ
๑.๓ วิธีการสังเกตคุณลักษณะของเครื่องหมายทางเรือ
คุณลักษณะสําคัญของเครื่องหมายทางเรือขึ้นอยูกับองคประกอบขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอดังนี้
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

- ๑๐ ๒. เครื่องหมายทางขาง
๒.๑ คําจํากัดความของ “Conventional direction of Buoyage” ตองถูกระบุลงในแผนที่ และ
บรรณสารการเดินเรือ
๒.๑.๑ ทิศทางโดยทั่วไปเกิดจากการที่ชาวเรือนําเรือเดินทางเขาหาทาเรือ, แมน้ํา, ปากอาว
หรือรองน้ําจากทะเล หรือ
๒.๑.๒ ทิศทางอาจจะถูกกําหนดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ โดยหลักสําคัญ ควรเปนระบบตามเข็มนาฬิกา
๒.๒ ระบบทุนตามภูมิภาค
๒.๒.๑ ระทุนตามภูมิภาคนี้ แยกความแตกตางออกเปนภูมิภาค A และ ภูมิภาค B ตาม
ลักษณะภูมิศาสตร ซึ่งแสดงบนแผนที่โลกในหนากลางของคูมือเลมนี้
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
ดังกลาวทําใหพิสจู นทราบไดยาก ควรติดตั้งเครื่องหมายยอดตามความเหมาะสม
๒.๓.๓ การเขียนตัวเลข หรือตัวอักษร
ถาเครื่องหมายทางขางมีการเขียนหมายเลขหรือตัวอักษร
จะตองปฏิบัติตาม
“Conventional direction of Buoyage” โดยนับตัวเลขจากทะเลเขาหาฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รองน้ําจํากัด
การกําหนดหมายเลข
ควรใชเลขคูบนเครื่องหมายทางขางสีแดงและใชเลขคี่บน
เครื่องหมายทางขางสีเขียว
๒.๓.๔ ระบบไฟจังหวะเดียวกัน (Synchronisation)
ถาเปนไปไดระบบไฟจังหวะเดียวกัน (กระพริบพรอมกัน) หรือระบบไฟตอเนื่อง
(กระพริบตอเนื่องกัน) หรือ การรวมทั้ง ๒ ระบบเขาดวยกัน ควรถูกนํามาใช

- ๑๑ 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 (ถาติดตั้ง)
สี
แดง
เขียว
จังหวะ
ใด ๆ นอกเหนือจากนั้น อธิบายไวในขอ ใด ๆ นอกเหนือจากนั้น อธิบาย
๒.๔.๓
ไวในขอ ๒.๔.๓
๒.๔.๓ ในจุดที่รองน้ําแบงแยกเปน ๒ เสนทาง เมื่อเดินเรือเขาไปตามทิศทางของระบบทุนปกติ
เสนทางเดินเรือหลักอาจถูกกําหนดโดยเครื่องหมายทางขางที่ประยุกตใชงานดังนี้

สี

๒.๔.๓.๑ ทางเดินเรือหลักดานกราบขวา ๒.๔.๓.๒ ทางเดินเรือหลักดานกราบซาย
สีแดงคาดเขียวในแนวนอน ๑ แถบ
สีเขียวคาดแดงในแนวนอน ๑ แถบ

รูปรางทุน

ทรงกระบอก (กระปอง), เสา หรือขอน กรวย, เสาหรือ ขอน

เครื่องหมายยอด (ถามี)

ทรงกระบอก(กระปอง) สีแดง ๑ อัน

กรวยสีเขียว ๑ อัน

สี

แดง

เขียว

จังหวะ

ไฟวับเปนหมูผสม (2+1)

ไฟวับเปนหมูผสม (2+1)

ไฟ (ถาติดตั้ง)

- ๑๒ ๒.๕ คําอธิบายของเครื่องหมายทางขางที่ถูกใชในภูมิภาค B

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 (ถาติดตั้ง)
สี
เขียว
แดง
จังหวะ
ใด ๆ
ใด ๆ
๒.๕.๓ ในจุดที่รองน้ําแบงแยกเปน ๒ เสนทาง เมื่อเดินเรือเขาไปตามทิศทางของระบบทุนปกติ
เสนทางเดินเรือหลักอาจถูกกําหนดโดยเครื่องหมายทางขางที่ประยุกตใชงานดังนี้

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 (ถาติดตั้ง)
สี
เขียว
แดง
จังหวะ
ไฟวับเปนหมูผสม (2+1)
ไฟวับเปนหมูผสม (2+1)

- ๑๓ -

แผนที่แบงขอบเขตพื้นที่ภูมิศาสตร ระหวางทุน พื้นที่ A และทุนพื้นที่ B

- ๑๔ ๓. เครื่องหมายจตุรทิศ
๓.๑ คําจํากัดความของเสี้ยวจตุรทิศและเครื่องหมาย
เสี้ยวทั้ง ๔ (เหนือ, ตะวันออก, ใต และตะวันตก) ถูกแบงขอบเขตพื้นที่ตามทิศจริง ดังนี้
ตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ , ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต , ตะวันออก
เฉียงใต – ตะวันตกเฉียงใต และ ตะวันตกเฉียงใต – ตะวันตกเฉียงเหนือ ของจุดที่กําหนด
๓.๑.๑ เครื่องหมายจตุรทิศถูกตั้งชื่อตามเสี้ยวทิศที่ติดตั้งเครื่องหมายนั้น
๓.๑.๒ ชื่อของเครื่องหมายจตุรทิศ ใชแสดงใหเห็นวา ควรเดินเรือผานตามทิศทางของชื่อ
เครื่องหมายจตุรทิศนั้น
๓.๑.๓ เครื่องหมายจตุรทิศในภูมิภาค A และ B มีหลักการใชเหมือนกัน
๓.๒ การใชงานเครื่องหมายจตุรทิศ เครื่องหมายจตุรทิศอาจถูกใชดังตัวอยางตอไปนี้
๓.๒.๑ ใชแสดงพื้นที่น้ําลึกที่สุดตามตามทิศทางของชื่อเครื่องหมายจตุรทิศนั้น
๓.๒.๒ ใชแสดงดานที่ปลอดภัยในการเดินเรือผานสิ่งอันตรายนั้น
๓.๒.๓ ใชแสดงลักษณะของรองน้ํา เชน สวนโคง จุดตัด ทางแยก หรือปลายสันดอน
๓.๒.๔ หนวยงานผูรับผิดชอบในการวางทุนควรพิจารณาอยางถี่ถวน กอนติดตั้งทุนจตุรทิศ
จํานวนมากในเสนทางเดินเรือหรือพื้นที่ที่นําไปสูความสับสนได จากการใหลักษณะไฟสีขาวที่คลายกัน
๓.๓ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายจตุรทิศ
๓.๓.๑ เครื่องหมายจตุรทิศดานเหนือ
ตะวันออก
เครื่องหมายยอด
สี
รูปรางทุน
ไฟ (ถาติดตั้ง)
สี
จังหวะ

๓.๓.๒ เครื่องหมายจตุรทิศดาน

กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ปลาย กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ฐานชนกัน
แหลมชี้ขึ้น
สีดําเหนือสีเหลือง
สีดําคาดดวยสีเหลือง ๑ แถบ ในแนวนอน
เสา หรือขอน
เสาหรือ ขอน
ขาว
ไฟวับเร็วมากหรือไฟวับเร็ว

ขาว
ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๓ วับ ทุก ๕ วินาที
หรือไฟวับเร็วเปนหมู ๓ วับ ทุก ๑๐
วินาที

- ๑๕ ๓.๓.๓ เครื่องหมายจตุรทิศดานใต
เครื่องหมายยอด
กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ปลาย
แหลมชี้ลง
สี
สีเหลืองเหนือสีดํา
รูปรางทุน
เสา หรือขอน
ไฟ
สี
ขาว
จังหวะ
ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๖ วับ + ไฟ
วับยาว ทุก ๆ ๑๐ วินาที หรือ
ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๖ วับ + ไฟ
วับยาว ทุก ๆ ๑๕ วินาที

๓.๓.๔ เครื่องหมายจตุรทิศดานตะวันตก
กรวยสีดํา ๒ อันซอนกัน ปลายแหลมชน
กัน
สีเหลืองคาดดวยสีดํา ๑ แถบ ในแนวนอน
เสาหรือ ขอน
ขาว
ไฟวับเร็วมากเปนหมู ๙ วับ ทุก ๆ ๑๐
วินาทีหรือไฟวับเร็วเปนหมู ๙ วับ ทุก ๆ
๑๕ วินาที

หมายเหตุ เครื่องหมายยอดรูปกรวย ๒ อันซอนกัน เปนคุณลักษณะที่สําคัญของเครื่องหมายจตุรทิศใน
เวลากลางวัน จึงควรใหมีขนาดเหมาะสมและใหญเทาที่จะทําได เพื่อแยกใหเห็นเดนชัดระหวางกรวย
ทั้งสอง

- ๑๖ ๔. เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว

๔.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว เปนเครื่องที่ติดตั้งอยูบนหรือบริเวณใกลสิ่งที่เปนอันตราย ซึ่งสามารถ
เดินเรือผานโดยรอบบริเวณนั้นได
๔.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว
คําอธิบาย
สี

สีดําคาดดวยสีแดง ๑ แถบหรือมากกวา ตามแนวนอน

รูปรางทุน

ไมจํากัด แตตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายทางขาง ควรใช
เปนแบบเสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด

ลูกกลมสีดําซอนกัน ๒ ลูก

ไฟ (ถาติดตั้ง)
สี

ขาว

จังหวะ

ไฟวับเปนหมู ๒ วับ

- ๑๗ ๕. เครื่องหมายแสดงทีป่ ลอดภัย

๕.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย ถูกใชเพื่อแสดงใหทราบวาบริเวณนั้น สามารถเดินเรือผานได
โดยรอบ รวมทั้งแสดงแนวกลางรองน้ําและจุดกึ่งกลางรองน้ํา เชน ใชเพื่อแสดงปากทางเขาทาเรือ
หรือปากอาวหรือปากรองน้ํา
จังหวะไฟของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยอาจจะถูกใชเปน
ตัวกําหนดวา เปนจุดที่ดีที่สุดสําหรับการนําเรือลอดใตสะพาน
๕.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย
คําอธิบาย
สี

สีแดงสลับขาวในแนวตั้ง

รูปรางทุน

ทรงกลม แตถาเปนรูปเสาหรือขอนมีเครื่องหมายยอดเปนลูกกลม

เครื่องหมายยอด (ถามี)

ลูกกลมสีแดง ๑ ลูก

ไฟ (ถาติดตั้ง)
สี

ขาว

จังหวะ

ใชไฟชวงเทาหรือไฟวับยาว ๑ วับ ทุก ๑๐ วินาที
หรือรหัส Morse “A” ( • — )

- ๑๘ ๖. เครื่องหมายพิเศษ

๖.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายพิเศษ
เครื่องหมายพิเศษใชแสดงพื้นที่พิเศษหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่อางอิงไวในแผนที่
หรือในบรรณสารการเดินเรือ ซึ่งจะไมนําไปติดตั้งบริเวณรองน้ําหรือสิ่งกีดขวางที่ MBS ใหคําจํากัดความไว
ตัวอยางการใชทุนเครื่องหมายพิเศษ
๖.๑.๑ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่สํารวจขอมูลสมุทรศาสตร
๖.๑.๒ ใชเปนเครื่องหมายแบงแยกชองทางจราจร เพื่อไมใหเกิดความสับสน
๖.๑.๓ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่ทิ้งมูลดิน
๖.๑.๔ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่การฝกทางทหาร
๖.๑.๕ ใชเปนเครื่องหมายแสดงแนวสายเคเบิลใตน้ํา
๖.๑.๖ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่สันทนาการทางน้ํา
๖.๑.๗ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่ทอดสมอ
๖.๑.๘ ใชเปนเครื่องหมายแสดงที่ตั้งสิ่งกอสรางในทะเล เชน พื้นที่ติดตั้งแทนสํารวจ
แหลงพลังงาน
๖.๑.๙ ใชเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่เพาะพันธุสัตวน้ํา

- ๑๙ ๖.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครือ่ งหมายพิเศษ
คําอธิบาย
สี

เหลือง

รูปรางทุน

ไมจํากัด แตตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายทางขาง

เครื่องหมายยอด (ถามี)

กากบาทสีเหลือง ๑ อัน

ไฟ (ถาติดตั้ง)
สี
จังหวะ

สัญลักษณ

เหลือง
ใด ๆ แตตองไมเหมือนเครื่องหมายจตุรทิศ,
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว และเครื่องหมาย
แสดงที่ปลอดภัย
การใชสัญลักษณ เปนไปตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบ
กําหนด

- ๒๐ ๗. เครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม

๗.๑ คําจํากัดความของสิ่งอันตรายใหม
สิ่งอันตรายใหม ถูกใชเพื่ออธิบายสิ่งอันตรายที่คนพบใหม ซึ่งยังไมปรากฏในบรรณสารการ
เดินเรือ สิ่งอันตรายใหมนี้ หมายรวมถึงสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน สันทราย กองหิน
หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน ซากเรืออับปาง
๗.๒ การติดตั้งเครือ่ งหมายสิ่งอันตรายใหม
๗.๒.๑ เครื่ อ งหมายสิ่ ง อั น ตรายใหม ควรถู ก ติ ด ตั้ ง ตามความเหมาะสม โดยการใช
เครื่องหมายทางขาง เครื่ องหมายจตุรทิศ เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือโดยการใชทุนเรือ
อับปางฉุกเฉิน ถาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพิ จารณาวาสิ่งอันตรายใหมมีความเสี่ ยงสูงตอการ
เดินเรือ ควรวางเครื่องหมายใด ๆ อยางนอย ๑ อยาง ในบริเวณดังกลาว
๗.๒.๒ ถาใชเครื่องหมายทางขางไปติดตั้งเพื่อแสดงสิ่งอันตรายใหม ควรใชจังหวะไฟแบบ
เร็วมากหรือแบบเร็ว
๗.๒.๓ เครื่องหมายใด ๆ ที่ใชติดตั้งแทนเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม จะตองสอดคลอง
กับเครื่องหมายนั้น
๗.๒.๔ อาจติดตั้งเครื่องสะทอนสัญญาณเรดาร รหัส Morse “D” ( – •• ) เพิ่มเติม
๗.๒.๕ อาจติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ระบบ AIS
๗.๒.๖ อาจใชเครื่องหมายทางเรือจําลองแสดงบริเวณที่พบสิ่งอันตรายนั้น
๗.๒.๗ เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม อาจจะถูกยกเลิก เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดยืนยันแลววาสิ่งอันตรายใหมนั้น ไดรับการเผยแพรหรือแกไขเรียบรอยแลว

- ๒๑ ๗.๓ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม
คําอธิบาย
สี

สีฟาสลับเหลืองในแนวดิ่งจํานวนเทา ๆ กัน (อยางนอย ๔ แถบ
และอยางมากไมเกิน ๘ แถบ)

รูปรางทุน

เสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถามี)

เครื่องหมายบวก สีเหลือง

ไฟ
สี

เหลืองสลับสีฟา

จังหวะ

สีฟา ๑ วินาที + คาบมืด ๐.๕ วินาที + สีเหลือง ๑ วินาที

- ๒๒ ๘. เครื่องหมายอืน่ ๆ
๘.๑ แนวนํา/แนวเล็ง

๘.๑.๑ คําจํากัดความของแนวนํา/แนวเล็ง
แนวนํา/แนวเล็ง คือกลุมของเครื่องหมายหรือไฟตั้งแต ๒ สิ่งหรือมากกวา ที่อยูในแนวเดียวกัน ซึ่งนัก
เดินเรือใชเปนแนวนําในการนําเรือไปตามทิศทางนั้น
๘.๑.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับแนวนํา/แนวเล็ง
โครงสรางของแนวนําสามารถใชสีหรือรูปรางใด ๆ ที่มองเห็นไดเดนชัด และตองไม
สับสนกับโครงสรางที่อยูติดกันหรือใกลเคียงกัน

สี
รูปราง

คําอธิบาย
ไมจํากัด หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถกําหนดได โดยใหมีความ
เดนชัดจากสีของสภาพแวดลอม
ไมจํากัด ควรเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม

ไฟ (ถาติดตั้ง)
สี

ไมจํากัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรกําหนดสีใหมีความเดนชัดจากสี
ของสภาพแวดลอม

จังหวะ

ไมจํากัด แตลักษณะไฟนิ่งควรใชอยางประหยัด โดยการใชระบบไฟ
กระพริบจังหวะเดียวกันมาเปนตัวชวย

- ๒๓ ๘.๒ Sector Lights

๘.๒.๑ คําจํากัดความของไฟเสี้ยว
ไฟเสี้ยวเปนเครื่องหมายทางเรือแบบติดตั้งประจําที่ ซึ่งแสดงดวยไฟที่มีความแตกตางของสีและหรือ
จังหวะกระพริบของไฟ ตามที่กําหนดไว สีของแสงไฟใชเปนขอมูลบอกทิศทางใหกับชาวเรือ
๘.๒.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับไฟเสี้ยว โดยอาจจะถูกนําไปใชดังนี้
 เพื่อแจงทิศทางในเสนทางเดินเรือ
 เพือ่ แสดงจุดเลี้ยว, จุดเชื่อมตอระหวางรองน้ํา, บริเวณที่อันตราย หรือสิ่งอื่นที่สําคัญ
ตอการเดินเรือ
 แจงบริเวณพื้นที่อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง
 ในบางครั้งใชไฟดวงเดียวในการบอกทิศทาง
คําอธิบาย
สี

ตามที่กําหนด

รูปราง

ไมระบุ แสงไฟเทานั้น

ไฟ
สี
จังหวะ

ถาใชเปนเครื่องหมายในรองน้ําจํากัด ตองปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
ภูมิภาคในหัวขอที่ ๒ ของ IALA โดยอาจใชไฟเปนเสนแบงเขตแดน
ตามความเหมาะสม

- ๒๔ ๘.๓ ประภาคาร

๘.๓.๑ คําจํากัดความของประภาคาร
ประภาคารเป น หอคอยหรื อ สิ่ ง ก อ สร า งที่ มี ค วามคงทน ถู ก สร า งไว ใ นพื้ น ที่ ที่ มี
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 ที่ทํา
ใหเห็นเดนชัดในเวลากลาง

ไฟ
สี

ขาว , แดง หรือ เขียว

จังหวะ

ไฟวับ, ไฟชวงเทา, หรือไฟวาบ จังหวะใด ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหสามารถพิสจู นทราบไดงาย

- ๒๕ ๘.๔ กระโจมไฟ

๘.๔.๑ คําจํากัดความของกระโจมไฟ
กระโจมไฟเปนเครื่องหมายทางเรือที่มนุษยสรางขึ้น โดยสามารถจําแนกกระโจมไฟแต
ละกระโจมไฟไดจาก รูปราง สี รูปแบบ เครื่องหมายยอดกระโจม ลักษณะของไฟ หรือลักษณะ
โดยรวมของสิ่งเหลานี้
๘.๔.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับกระโจมไฟ





สามารถติดตั้งสัญญาณไฟ ในกรณีที่เปนกระโจมไฟ
หากไมติดตั้งไฟ จะเปนกระโจมสําหรับใชเปนที่หมายในเวลากลางวันเทานั้น
สามารถใชเปนหลักนํา หรือเปนที่หมายเรดาร
อาจติดตั้งเครื่องหมายยอดกระโจมไฟได
คําอธิบาย

สี

ไมจํากัด

รูปราง

ตามความเหมาะสม รวมทั้งเครื่องหมายจตุรทิศ

เครื่องหมายยอดกระโจม (ถามี)

ตามความเหมาะสม

ไฟ (ถาติดตั้ง)
สี

ขาว , แดง หรือ เขียว

จังหวะไฟ

ตามความเหมาะสม

- ๒๖ ๘.๕ เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ

๘.๕.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ
เครื่ อ งหมายทางเรื อ ลอยน้ํ า ขนาดใหญ รวมทั้ ง เรื อ ไฟ เรื อ ทุ น ไฟ และทุ น
เครื่องหมายทางเรือขนาดใหญ
๘.๕.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ
เครื่องหมายทางเรือลอยน้ํา ขนาดใหญ ปกติจ ะวางไวบริเวณที่เปนจุดวิกฤติ เพื่ อ
กํ า หนดเส น ทางเข า สู ฝ ง ในบริ เ วณที่ มี ก ารจราจรทางน้ํ า คั บ คั่ ง และอาจจะมี พื้ น ที่ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ เชน Racon หรือ AIS เพื่อชวยในการนําเรือ

คําอธิบาย
สี

ตามความเหมาะสม (อาจใชสีแดงเขม)

รูปราง

เรือ หรือ ทุนใหญ ที่มีหอคอยไฟ

ไฟ (เมื่อติดตั้ง) รวมทั้งสถานีไฟนอกฝง
สี

ตามความเหมาะสม

จังหวะ

ตามความเหมาะสม

- ๒๗ ๘.๖ เครื่องหมายชวยการเดินเรือ

๘.๖.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายชวยการเดินเรือ
เครื่องหมายชวยการเดินเรือ เปนเครื่องชวยการเดินเรือขนาดเล็กที่ไมไดบรรยายไวตั้งแตตน
๘.๖.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายชวยการเดินเรือ
เครื่องหมายชวยการเดินเรือเหลานี้ โดยปกติใชนอกเหนือขอจํากัดเกี่ยวกับรองน้ําและไมไดใชเพื่อระบุ
ทางดานซายหรือขวาของเสนทาง หรือบอกสิ่งกีดขวางที่ตองหลีกเลี่ยง แตหมายถึงเครื่องหมายที่ถูกใช
เพื่อบอกขอมูลเพื่อความปลอดภัย เครื่องหมายเหลานี้จะตองไมสรางความสับสนกับเครื่องหมายทาง
เรืออื่น ๆ และควรถูกเผยแพรในแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือ ซึ่งไมควรใชเครื่องหมาย
เหลานี้ ถาหากมีเครื่องหมายทางเรือที่เหมาะสมตามระบบ MBS ใชอยู
๘.๗ เครื่องหมายทาเรือหรือที่จอดเรือ
ชาวเรือควรระมัดระวังการใชเครื่องหมายทางเรือในทองถิ่นที่อยูในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจควบคุมโดย
ระเบียบหรือกฎหมายของทองถิ่น กอนที่จะเดินทางเขาพื้นที่นั้นเปนครั้งแรก ชาวเรือควรศึกษาการ
จัดการเครื่องหมายทางเรือในทองถิ่นนั้นเสียกอน
เครื่องหมายทางเรือในทองถิ่น อาจจะรวมหรือไมไดถูกหามใหติดตั้งบน
 เขื่อนกันคลื่น ทาเรือและสะพานปลา
 สะพานและสัญญาณจราจร
 พื้นที่พักผอน
และแมน้ําอื่น ๆ รองน้ํา ลําคลอง ประตูกั้นน้ําและทอระบายน้ํา ที่ถูกสรางขึ้นโดยหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ๒๘ ๙. คําแนะนําและแนวทางการปฏิบตั ิของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ
คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ ใหขอมูลในการ
วางแผน การปฏิบัติการ การบริหารการจัดการ และวิธีการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ ตามที่ขอกําหนด
ของ MBS และสามารถคนหาขอมูลผานทางเว็บไซต www.iala-aism.org.

Maritime Buoyage System
Region A

- ๒๙ -

Maritime Buoyage System
Region B

