ระบบทุน่ เครื่องหมายทางเรือ
(Maritime Buoyage System : MBS)
และ เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ
ประวัติความเป็นมา
ก่อนปี ค.ศ.๑๙๗๖
ทั่วโลกมีการใช้งานทุ่นเครื่องหมายทางเรือที่แตกต่างกันมากกว่า ๓๐ ระบบ ซึ่งส่วนมากมี
กฎเกณฑ์การใช้งานที่แตกต่างกัน
มีข้อขัดแย้งกันเกี่ยวกับการใช้ทุ่นไฟ ซึ่งเป็นมายาวนานตั้งแต่แรกเริ่มของการนํามาใช้
ต่อเนื่องมาจนถึงปลายคริสศตวรรษที่ ๑๙ กล่าวคือ บางประเทศใช้ไฟสีแดงกํากับทางด้านซ้าย
ของร่องน้ํา ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งใช้กํากับทางด้านขวาของร่องน้ํา
ความเห็นหลักประการหนึ่งที่แตกต่างกันในการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ คือ ประเทศส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจไปที่ระบบเครื่องหมายทางข้าง (Lateral System) ที่จะต้องติดตั้งเครื่องหมาย
ทางซ้ายและขวาของเส้นทาง โดยให้สอดคล้องกับทิศทางที่กําหนดให้ ในขณะที่อีกหลายประเทศ
นิยมใช้เครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal Mark) กําหนดพื้นที่อันตราย โดยใช้ทุ่นจํานวนหนึ่งลูกหรือ
มากกว่า หรือใช้กระโจมไฟติดตั้งในเสี้ยวทิศเพื่อแจ้งที่หมายสิ่งอันตรายที่สัมพันธ์กับเครื่องหมาย
นั้ น ซึ่ ง ระบบนี้ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในทะเลเปิ ด ในขณะที่ ทุ่ น เครื่ อ งหมายทางข้ า งอาจไม่
จําเป็นต้องใช้
ข้อขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นเกือบได้ข้อยุติ เมื่อมีการประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงเจนีวาที่
มีสันนิบาตชาติเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ ซึ่งที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงกัน แต่ยังมิทันได้ให้
สัตยาบัน ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นเสียก่อน
ต่อมามีข้อเสนอร่วมกันให้ใช้ทั้งเครื่องหมายจตุรทิศ หรือเครื่องหมายทางข้าง แต่แยกออกเป็น
สองระบบที่แตกต่างกัน โดยใช้สีแดงสําหรับเครื่องหมายด้านกราบซ้าย และความเห็นส่วนใหญ่สงวน
การใช้สีเขียวสําหรับเครื่องหมายซากเรืออับปาง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation) ของหลาย
ประเทศถูกทําลาย และจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมอย่างเร่งด่วน ใน
สภาวะที่ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า ได้มีการนําเอากฎเกณฑ์ซึ่งประมวลขึ้นที่เจนีวา นํามาปรับใช้ทั้ง
โดยตรง หรือมีการปรับแก้บางประการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ยังคงใช้ได้ แต่ทว่าการดําเนินการที่ว่านี้ ได้นําไปสู่ข้อขัดแย้ง และความแตกต่างที่ขยายวงกว้างขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในน่านน้ําที่มีการเดินเรือหนาแน่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป

~๑~

ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International Association of
Lighthouse Authority : IALA) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของที่ประชุมด้าน
เทคนิคประภาคาร (Technical Lighthouse Conference) ซึ่งประชุมกันไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๒๙
เนื่องจากความพยายามผลักดันให้มีการใช้งานเครื่องหมายทางเรือเพียงระบบเดียวประสบ
ความสําเร็จค่อนข้างน้อย สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้ IALA ต้องเริ่มการปฏิบัติภารกิจโดยเร็ว
หายนะจากเรืออับปางในช่องแคบโดเวอร์ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ได้เ กิดขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องใน
ช่องทางหนึ่งของแผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation Scheme) และได้มีความพยายามวาง
เครื่องหมายทางเรือให้กับซากเรือเหล่านี้ ในลักษณะที่ชาวเรือสามารถเข้าใจได้ง่าย
คณะกรรมการด้านเทคนิค (Technical Committee) จึงวางหลักการพื้นฐาน ๓ ข้อ ดังนี้
๑. ต้องใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้มากที่สดุ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น
๒. ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าใช้สีแดงและสีเขียววางกํากับด้านใดของร่องน้ํา
๓. ต้องสนธิการใช้เครื่องหมายทางข้างและเครื่องหมายจตุรทิศเข้าด้วยกัน
เพื่อเป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้ง จึงมีความเห็นกันในชั้นแรกว่าควรแบ่งเครื่องหมายทาง
เรือออกเป็น ๒ ระบบ ซึ่งระบบหนึ่งใช้สีแดงกํากับทางด้านซ้ายของร่องน้ํา ในขณะที่อีกระบบ
หนึ่งใช้สีแดงกํากับทางด้านขวาของร่องน้ํา โดยเรียกว่าระบบ A และระบบ B ตามลําดับ
กฎของระบบ A ซึ่งได้รวมเอาทั้งเครื่องหมายทางข้างและเครื่องหมายจตุรทิศไว้ด้วยกัน
ดํ า เนิ น การเสร็ จ สมบู ร ณ์ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากองค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ
(International Maritime Organization : IMO) ในปี ค.ศ. ๑๙๗๖ ประกาศใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๗๗
โดยมีการรับไปใช้จนแพร่หลายอย่างช้า ๆ เข้าไปในยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกา อ่าว
เปอร์เซีย และบางประเทศในเอเชีย

ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๐
กฎของระบบ B ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี ค.ศ.๑๙๘๐ โดยมีการพิจารณากันว่า
เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
และฟิลิปปินส์
ดูเสมือนว่ากฎสองระบบทําให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารของ IALA สามารถรวมกฎทั้งสอง
ชุ ด ให้ เ ป็น หนึ ่ง เดีย วกัน ได้ ซึ ่ง รู ้จ ัก กัน ในชื ่อ “ระบบทุ ่น เครื ่อ งหมายทางเรือ ของสมาคม
ประภาคารระหว่างประเทศ” (The IALA Maritime Bouyage System) โดยระบบนี้อนุญาต
ให้หน่วยงานประภาคาร เลือกใช้สีแดงกํากับทางด้านซ้ายหรือขวาของร่องน้ําก็ได้ แล้วแต่ภูมิภาค ซึ่ง
รู้จักกันในนาม ภูมิภาค A (Region A) และ ภูมิภาค B (Region B)
การประชุมที่จัดโดย IALA เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๐ ด้วยการสนับสนุนของ IMO
และ องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : IHO) หน่วยงาน
ประภาคารจาก ๕๐ ประเทศ และผู้ แ ทนองค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า น
เครื่องหมายทางเรือ ๙ หน่วยงาน ได้ร่วมกันหารือ และตกลงที่จะรับใช้กฎที่ได้สนธิเข้าด้วยกันนี้
~๒~

โดยมีการกําหนดขอบเขตของการแบ่งภูมิภาคทุ่น เขียนลงเป็นแผนที่ และแนบท้ายเป็นภาคผนวก
ของกฎที่ ไ ด้ กํา หนดขึ้ น ทั้ ง นี้ ที่ประชุมได้ เน้ นให้เห็ นถึ งความจํ าเป็ นของความร่ วมมื อระหว่ าง
ประเทศ และสํานักงานอุทกศาสตร์ต่าง ๆ ในการรับเอาระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือใหม่นี้ไปใช้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๐
ถึงแม้ว่าระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (Maritime Buoyage System : MBS) ได้
ตอบสนองการใช้งานของชาวเรือได้เป็นอย่างดีนับตั้งแต่เริ่มนํามาใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็นต้นมา
แต่ทว่าหลังจากที่ได้มีการประชุมของ IALA ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้มี
การพิจารณาทบทวนระบบไฟ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการเดินเรือที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งการพัฒนาขึ้นอย่างมากของเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Aids to
Navigation)
จากการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกได้พบว่า โดยหลักการพื้นฐานแล้วยังคงมีความ
จําเป็นต้องใช้ MBS อยู่ อย่างไรก็ตาม จากรูปแบบของการเดินเรือที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทําให้มีความจําเป็นต้องมีการเพิ่มเติมบางประการให้กับ MBS
ทั้งนี้ว่าด้วยหลักการแล้ว ทั้งภูมิภาค A และ ภูมิภาค B ควรใช้เครื่องหมายทางเรือระบบ
เดียวกัน แต่ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ IALA เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติ ไม่ปลอดภัย และอาจไม่บรรลุผล อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์ในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ การให้ทั้งโลกใช้ระบบเดียวกันสามารถกระทําได้ด้วยการใช้คุณลักษณะ
เฉพาะร่วม ตัวอย่างเช่น การใช้จังหวะไฟที่เหมือนกัน สําหรับด้านซ้ายและขวาของร่องน้ํา โดยไม่
ต้องคํานึงถึงภูมิภาค ดังนี้เป็นต้น
การเปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย สํ า คั ญ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เกิ ด จากการทบทวนกฎเดิ ม ที่ มี อ ยู่
กล่าวคือ มีการกําหนดเครื่องหมายทางเรือเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ใช้สําหรับติดตั้งตามคําแนะนํา
ของ IALA ที่มีอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนสมบูรณ์ถึงหน้าที่ของเครื่องหมาย
ทางเรือที่จะนํามาใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย ทุ่นเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking
Buoy) การบรรยายลักษณะของเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ โดยแยกออกให้เห็นชัดเจนจาก MBS
เดิม และการสนธิเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กระบวนการทางคลื่นวิทยุเข้าไว้ด้วย ซึ่ง
การดําเนินการนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Navigation) ที่
ขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สร้างขึ้นจากพื้นฐานเครื่องหมายทางเรือเดิมตามที่
กล่าวไว้ในคู่มือนี้
ดังนั้น ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA ยังคงช่วยชาวเรือให้สามารถนําเรือไปทุก
หนแห่งในโลก ช่วยในการหาที่เรือแน่นอน และการหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย โดยมิต้องวิตกถึงความ
กํากวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้หน่วยงานทางทะเลทั้งปวง ควรส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องหมายทางเรือให้สอดคล้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
~๓~

หลักการทั่วไปของระบบ
ความปลอดภั ย ในการเดิ น เรื อ นั บ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เดิ น เรื อ โดยการใช้
เครื่องหมายทางเรือร่วมกับบรรณสารการเดินเรือที่เป็นทางการ และความเป็นชาวเรือที่รอบคอบ
รวมทั้งการวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อมติที่ IMO ได้กําหนดไว้ คู่มือฉบับนี้
จะให้คําแนะนําถึงระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ ที่นํามาใช้ทั้งหมด
ระบบเครื่องหมายทางเรือของ IALA มีอยู่สองส่วน ได้แก่ ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ
(MBS) และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ ทั้งแบบติดตั้งประจําที่ และแบบลอยน้ํา ซึ่งเป็นการแบ่ง
หลัก ๆ ตามลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายทางเรือทั้งหมดที่กล่าวนี้ อาจรวมไป
ถึงเครื่องหมายทางเรือที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน
ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือประกอบไปด้วยเครื่องหมาย ๖ ชนิด ซึ่งอาจใช้ติดตั้งทั้งแบบ
เดี่ยว หรือใช้ผสมผสานกันก็ได้ โดยชาวเรือสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายทางเรือ
เหล่านี้ได้ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ โดยเครื่องหมายทางข้างระหว่างภูมิภาค A และ B มีความแตกต่าง
กันตามที่จะอธิบายต่อไป ส่วนที่เหลืออีก ๕ ชนิด ใช้เหมือนกันทั้ง ๒ ภูมิภาค

เครื่องหมายทางข้าง
ตามนัยของข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางในการติดตั้งทุ่น ทุ่ นเครื่ องหมายทางข้ าง (Lateral
Marks) สําหรับภูมิภาค A กําหนดให้ใช้สีแดง และสีเขียว (ดูที่ข้อ ๒.๔) ทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อกํากับด้านซ้าย และขวาของร่องน้ําตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ส่วนในภูมิภาค B ให้ใช้สีตรงกันข้าม
กับภูมิภาค A กล่าวคือ ใช้สีแดงทางด้านขวา และใช้สีเขียวทางด้านซ้ายร่องน้ํา
หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจทําการดัดแปลงทุ่นเครื่องหมายทางข้าง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ณ จุดที่ร่องน้ําที่แยกเป็นสาขาออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อกําหนดเส้นทางหลักหรือร่องน้ําได้

เครื่องหมายจตุรทิศ
เครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal Marks) ใช้แสดงบริเวณน้ําลึกที่สุดในพื้นที่ ในทิศทางตาม
ชื่อเครื่องหมายนั้น ซึ่งข้อตกลงนี้มีความจําเป็น และต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความ
สับสน ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายจตุรทิศเหนือ (North Mark) มิได้หมายถึงเฉพาะด้านทิศเหนือ
เท่านั้นที่มีน้ําลึกพอสําหรับการเดินเรือ แต่ทว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็สามารถเดินเรือได้
เช่นกัน แต่นักเดินเรือทราบอย่างแน่นอนว่าทางเหนือเป็นทิศที่ปลอดภัย และควรต้องศึกษา
รายละเอียดจากแผนที่ด้วย
เครื่องหมายจตุรทิศไม่ได้กําหนดรูปทรงที่แน่นอนเอาไว้ แต่โดยปกติมักใช้ทุ่นรูปร่างเสา
(Pillar) หรือ ขอน (Spar) มีแถบสีเหลืองและสีดําตามแนวนอน เครื่องหมายยอด (Top – Marks)
เป็นรูปทรงฝาชี (Cone) สองอันทาสีดํา
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เครื่องช่วยจําสีของเครื่องหมายจตุรทิศ ให้ดูที่เครื่องหมายยอด ถ้าเครื่องหมายยอดชี้ไป
ในตําแหน่งใด ตําแหน่งนั้นเป็นสีดํา
 จตุรทิศเหนือ (North Mark)
เครื่องหมายยอดชี้ขึ้นด้านบน : แถบสีดําอยู่เหนือแถบสีเหลือง
 จตุรทิศใต้ (South Mark)
เครื่องหมายยอดชี้ลงด้านล่าง : แถบสีดําอยู่ใต้แถบสีเหลือง
 จตุรทิศตะวันออก (East Mark)
เครื่องหมายยอดชี้ออกจากกัน : แถบสีดําอยู่เหนือและใต้แถบสีเหลือง
 จตุรทิศตะวันตก (West Mark)
เครื่องหมายยอดชี้เข้าหากัน : แถบสีดําอยู่ตรงกลางแถบสีเหลืองอยู่เหนือและใต้
เครื่องหมายจตุรทิศใช้จังหวะไฟที่มีลักษณะเฉพาะ โดยใช้ไฟวับ (Flashing) สีขาวจังหวะ
“เร็วมาก” (Very Quick : VQ) หรือจังหวะ “เร็ว” (Quick : Q) ซึ่งต่างกันที่ช่วงเวลาการวับของ
ไฟ กล่าวคือ “ไฟวับจังหวะเร็วมาก” (Very Quick Flashing) หมายถึง ไฟวับที่มีอัตราการวับอยู่
ที่ ๑๒๐ หรือ ๑๐๐ ครั้ง/นาที “ไฟวับจังหวะเร็ว” (Quick Flashing) หมายถึง ไฟวับที่มีอัตรา
การวับอยู่ที่ ๖๐ หรือ ๕๐ ครั้ง/นาที
ลักษณะไฟที่เห็นของเครื่องหมายจตุรทิศตามทิศต่างๆ
 จตุรทิศเหนือ
ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็วแบบต่อเนื่อง
 จตุรทิศตะวันออก
ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๓ วับ แล้วตามด้วยคาบมืด
 จตุรทิศใต้
ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๖ วับ + ไฟวับยาว (Long Flash) ตามด้วยคาบมืด
 จตุรทิศตะวันตก
ใช้ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๙ วับ ตามด้วยคาบมืด
หลักการไฟ ๓, ๖ และ ๙ วับของเครื่องหมายจตุรทิศ สามารถจําได้ง่ายเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าวกับหน้าปัดนาฬิกาโดย ไฟวับยาวหมายถึง ไฟที่มีช่วงแสงสว่างปรากฏอยู่ไม่น้อยกว่า ๒
วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าไฟวับแบบ ๓ วับ หรือ ๙ วับ ไม่ไปสับสนกับไฟวับแบบ ๖ วับ
มีขอ้ สังเกตว่า มีเครื่องหมายทางเรืออีก ๒ ชนิดที่ใช้ไฟสีขาว ได้แก่ เครื่องหมายสิ่งอันตราย
โดดเดี่ยว (Isolated Danger Marks) และ เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) ทั้ง
สองอันนี้มีจังหวะไฟที่แตกต่างกันชัดเจน จึงไม่สับสนกับจังหวะไฟของทุ่นจตุรทิศ
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เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว (Isolated Danger Marks) ใช้ติดตั้งอยู่บนหรือบริเวณ
ใกล้เคียงสิ่งที่เป็นอันตรายนั้น โดยเรือสามารถเดินผ่านรอบบริเวณนั้นได้ และเนื่องจากอาจไม่
ทราบได้ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นยืดขยายออกมาไกลเท่าใด และระยะห่างที่ปลอดภัยสําหรับการ
เดินเรือผ่านก็ไม่อาจกําหนดได้แน่นอน ดังนั้นนักเดินเรือควรศึกษารายละเอียดจากแผนที่และ
บรรณสารการเดินเรือ เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ทาด้วยสีดํา คาดด้วยแถบกว้างสีแดง ๑
แถบ หรือมากกว่าตามแนวนอน เครื่องหมายยอดเป็นรูปทรงกลมทาสีดํา ๒ ลูก ใช้ไฟวับหมู่สีขาว
๒ วับ ซึ่งแตกต่างจากจังหวะไฟของเครื่องหมายจตุรทิศ

เครื่องหมายแสดงทีป่ ลอดภัย
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) บอกให้ทราบว่า สามารถเดินเรือผ่าน
บริเวณนั้น ๆ ได้ โดยไม่ได้เป็นการหมายสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น ปากร่องน้ํา (Fairway) เส้นทาง
เดินเรือกลางร่องน้ํา (Mid - Channel) หรือ เข้าสู่ฝั่ง (Landfall) เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยมี
ความแตกต่างกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว โดยตัวทุ่นมีรูปร่างทั้งแบบ ทรงกลม เสา หรือ
ขอน ทาสีแดงสลับขาวในแนวตั้ง เครื่องหมายยอดเป็นลูกทรงกลมทาสีแดง ๑ ลูก ถ้าติดตั้งไฟ ใช้
ไฟสีขาว ลักษณะไฟช่วงเท่า (Isophase) โดยใช้ได้ทั้งไฟวาบ (Occulting) หรือไฟวับยาว (Long
Flash) หรือรหัสมอร์ส “A” (• —)

เครื่องหมายพิเศษ
ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ (Special Marks) ใช้แสดงพื้นที่พิเศษ หรือรูปลักษณ์ซึ่งโดย
ธรรมชาติ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนตามที่ลงไว้ในแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือ ในกรณี
ทั่วไปแล้ว ไม่ใช้เครื่องหมายนี้ติดตั้งบริเวณร่องน้ํา หรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ ณ ที่ซึ่งใช้ MBS ได้
อย่างเหมาะสมอยู่แล้ว
เครื่องหมายพิเศษทาสีเหลือง เครื่องหมายยอดรูปกากบาท “X” และใช้ไฟสีเหลือง
ลักษณะใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่างไฟสีเหลืองและไฟสีขาวในบริเวณที่ทัศนวิสัยไม่ดี
ไฟสีเหลืองของเครื่องหมายพิเศษต้องใช้จังหวะไฟที่แตกต่างจากไฟสีขาว รูปร่างทุ่นต้องไม่ทําให้
เกิดความสับสนกับทุ่นที่ใช้เพื่อการนําเรือ เช่น ถ้าวางทุ่นเครื่องหมายพิเศษไว้บริเวณด้านซ้ายของ
ร่องน้ํ า ควรใช้ รู ปทรงกระบอก ไม่ใ ช้ท รงกรวย เครื่องหมายพิเศษอาจเขีย นอัก ษร หมายเลข
รวมทั้งภาพแสดงวัตถุประสงค์ บนตัวทุ่น โดยใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมตามที่ IHO กําหนด
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เครื่องหมายแสดงสิง่ อันตรายใหม่
“สิ่งอันตรายใหม่” (New Dangers) คือ ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งค้นพบใหม่ โดยอาจมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และอาจยังไม่ปรากฏในบรรณสารการเดินเรือ หรือสิ่งพิมพ์
ใด ๆ และถ้าข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ตามสมควร ควรที่จะแสดงให้เห็นโดยการ
 วางเครื่ อ งหมายแสดงสิ่ ง อั น ตรายซึ่ ง พบใหม่ ที่ เ หมาะสม เช่ น เครื่ อ งหมายทางข้ า ง
เครื่ อ งหมายจตุ ร ทิ ศ และเครื่ อ งหมายสิ่ ง อั น ตรายโดดเดี่ ย ว หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ใ ช้ แ ทน
เครื่องหมายเหล่านี้
 ใช้ทุ่นเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy : EWMB)
ถ้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบ พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเดินเรือ ควรวางเครื่องหมาย
ใด ๆ อย่างน้อย ๑ อย่าง ในบริเวณดังกล่าว
ทุ่น เรือ อับ ปางฉุก เฉิน (EWMB) ตัว ทุ่น ทาสีฟ้า สลับ เหลือ งตามแนวตั้ง ในจํา นวนที่
เท่ากัน เครื่องหมายยอดเป็นเครื่องหมายบวก “+” ทาสีเหลือง ใช้ไฟสีฟ้าสลับกับสีเหลือง
เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม่ อาจรวมไปถึงการใช้กระโจมเรดาร์ (Racon) รหัสมอร์ส
“D” ( – •• ) หรือระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เป็น
เครื่องหมายทางเรือ
เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม่อาจได้รับการยกเลิก เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
แล้วเห็นว่า สิ่งอันตรายใหม่นั้น ได้รับการเผยแพร่อย่างพอเพียง หรืออันตรายได้รับการแก้ไขแล้ว

เครื่องหมายทางเรืออื่นๆ
เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ หมายรวมไปถึงประภาคาร (Lighthouses) กระโจม (Beacon)
ไฟเสี้ยว (Sector Lights) แนวนํา (Leading Lines หรือ Range) เครื่องหมายทางเรือลอยน้ํา
ขนาดใหญ่ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออื่นๆ เครื่องหมายทางทัศนะเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อ
ช่วยในการเดินเรือสําหรับชาวเรือ โดยอาจไม่ได้แสดงร่องน้ํา หรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ
 ประภาคาร กระโจม และเครื่ อ งหมายช่ ว ยการเดิ น เรื อ อื่ น ๆ ที่ มี ร ะยะเห็ น ใกล้ เป็ น
เครื่องหมายทางเรืออยู่ประจําที่ ซึ่งอาจแสดงสี และ/หรือจังหวะสัญญาณไฟต่างๆ ในเสี้ยว
(Arc) ที่กําหนด ทั้งนี้กระโจมอาจไม่ติดตั้งสัญญาณไฟก็ได้
 ไฟเสี้ยว แสดงสี และ/หรือ จังหวะสัญญาณไฟต่าง ๆ ในเสี้ยวที่กําหนดไว้ โดยสีของไฟบอก
ข้อมูลของทิศทางให้กับชาวเรือ
 แนวนํา ช่วยในการนําเรือไปตามเส้นทางตรงอย่างถูกต้องแม่นยํา โดยใช้การวางตัวของ
แนวไฟ หรือแนวเครื่องหมายซึ่งอยู่ประจําที่ในการนําทาง และบางกรณีอาจใช้ไฟบังคับทิศ
(Directional Light) เพียงดวงเดียว

~๗~

 เครื่ อ งหมายทางเรือ ลอยน้ํ า ขนาดใหญ่ ห มายรวมถึ ง เรื อทุ่ น ไฟ (Lightvessels) ทุ่ น ไฟ
(Light Floats) และทุ่นเดินเรือขนาดใหญ่ (Large Navigational Buoys) เพื่อใช้เป็นที่
หมายในการเดินเรือเข้าสู่ฝั่ง
 เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Auxiliary Mark) คือเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ ซึ่งใช้ช่วยใน
การเดินเรือหรือให้ข้อมูล อันรวมทั้งเครื่องช่วยเดินเรือที่ไม่ใช่เครื่องหมายทางข้างของร่อง
น้ําที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว หรือไม่ได้ระบุด้านซ้ายหรือด้านขวาของเส้นทาง ซึ่งล้วนแต่ให้
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งสิ้น
 เครื่ อ งหมายท่ า เรื อ หรื อ ที่ จ อดเรื อ เช่ น เขื่ อ นกั น คลื่ น (Breakwater) ไฟปลายท่ า
(Quay/Jetty Lights) ไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signals) ไฟหมายสะพาน (Bridge
Marking) และ เครื่องหมายทางเรือในลําน้ํา (คําอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ ๘.๗)

อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยในทะเล (Safe of Life at Sea : SOLAS)
บทที่ ๕
กฎข้อ ๑๓ แก้ไขล่าสุด ปี ค.ศ. ๒๐๐๙
การสถาปนาและการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายทางเรือ
๑. รัฐ ที่ล งนามในอนุสัญ ญาฯ ต้อ งเล็ง เห็น ถึง ความจํา เป็น อย่า งยิ่ง ยวดในทางปฏิบัติ
ที่จ ะต้อ งดํา เนิน การ ไม่ว่า ตามลํา พัง หรือ โดยความร่ว มมือ กับ รัฐ อื่น ที่ล งนามในอนุสัญ ญาฯ
ในการดําเนินงานด้านเครื่องหมายทางเรือ โดยพิจารณาจากปริมาณของการจราจรทางน้ํา และ
ระดับความเสี่ยงในการเดินเรือ
๒. เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งหมายทางเรื อ เป็ น เอกภาพมากที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ รั ฐ ที่ ล งนามใน
อนุสัญญาฯ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําและข้อกําหนดสากล เมื่อมีการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ
๓. รัฐที่ลงนามในอนุสัญญาฯ ต้องจัดให้มีข้อสนเทศเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ เพื่ อ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง การเปลี่ยนแปลงการแพร่คลื่นของระบบที่ใช้สําหรับการหาที่
เรือแน่นอน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของเครื่องรับบนเรือ ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ และยอมให้ผลกระทบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีการออกประกาศแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลานาน
พอสมควรแล้ว
* ดูที่ข้อแนะนําและแนวทางของ IALA และที่ SN/Circ.107, ว่าด้วย Maritime Buoyage
System.

~๘~

กฎต่าง ๆ
๑.โดยทั่วไป
๑.๑ ขอบเขต
ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ ประกอบไปด้วยกฎ
ซึ่งนํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ ทั้งแบบติดตั้งประจําที่ แบบลอยน้ํา และเครื่องหมาย
ทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงถึง
๑.๑.๑ ขอบเขตร่องน้ําที่สามารถเดินเรือได้
๑.๑.๒ สิ่งอันตรายตามธรรมชาติ และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เช่น ซากเรืออับปาง
๑.๑.๓ การเข้าสู่ฝั่ง เข็มถือท้าย พื้นที่ใด ๆ หรือรูปลักษณ์สําคัญสําหรับชาวเรือ
๑.๑.๔ สิ่งอันตรายใหม่
๑.๒ ประเภทของเครื่องหมายทางเรือ
ชาวเรือใช้เครื่องหมายทางเรือเพื่อเป็นเครื่องนําทาง ให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย
ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายทางเรืออื่นๆ ได้รับการกําหนดไว้เป็น ๖ ประเภท
ซึ่งอาจนํามาใช้ร่วมกันได้ ดังนี้
๑.๒.๑ เครื่องหมายทางข้าง ใช้ร่วมกับ “ข้อกําหนดทิศทางของทุ่น” โดยทั่วไปแล้วใช้
กํากับร่องน้ําที่มีขอบเขตชัดเจน ตัวทุ่นแสดงถึงด้านซ้ายและด้านขวาของช่องทางที่ต้องนําเรือไป
เมื่อร่องน้ําแยกตัวเป็นหลายช่องทาง อาจใช้เครื่องหมายทางข้างที่ปรับแต่งเพื่อแสดงช่องทางที่
เรือจะเดินไป ทุ่นเครื่องหมายทางข้างมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค A และ B ตามที่ได้
อธิบายไว้ใน MBS ข้อที่ ๒ และ ๘
๑.๒.๒ เครื่องหมายจตุรทิศ ใช้การเชื่อมโยงกับเข็มทิศของชาวเรือ เพื่อแสดงถึงบริเวณ
ที่สามารถเดินเรือผ่านได้
๑.๒.๓ เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ใช้แสดงขอบเขตของสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ซึ่ง
สามารถเดินเรือผ่านได้โดยรอบสิ่งอันตรายนั้น
๑.๒.๔ เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย ใช้แสดงว่าเป็นบริเวณที่ปลอดภัย สามารถเดินเรือ
ได้โดยรอบบริเวณนั้น ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงจุดกึ่งกลางร่องน้ํา
๑.๒.๕ เครื่องหมายพิเศษ ใช้แสดงพื้นที่หรือรูปลักษณ์อื่น ตามที่อ้างถึงในบรรณสารการ
เดินเรือ โดยไม่ได้แสดงถึงขอบเขตของร่องน้ํา หรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ
๑.๒.๖ เครื่องหมายทางเรืออื่นๆใช้สําหรับแสดงข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการเดินเรือ
๑.๓ วิธีการกําหนดคุณลักษณะของเครื่องหมายทางเรือ
ลักษณะนัยสําคัญของเครื่องหมายทางเรือ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้
๑.๓.๑ เวลากลางคืน แสดงด้วย สี และจังหวะของไฟ และ/หรือ การส่องแสงของไฟ
๑.๓.๒ เวลากลางวัน แสดงด้วย สี รูปร่าง เครื่องหมายยอด และ/หรือไฟ (รวมถึงสีและ
จังหวะไฟ)

~๙~

๑.๓.๓ โดยสัญญาณอิอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิตอล) เช่น การติดตั
ด ้งอุปกรณ์
ณ์อิเล็กทรอนินิกส์เสริม
ง
รือ
ที่เครื่องหมายทางเรื
๑.๓.๔ โดยสัญญาณอิอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิตอล) เท่านั้น

อ่
งข้าง
๒. เครืองหมายทาง
๒.๑ นิยามของ ‘ข้อตกลงเกีกี่ยวกับทิศทางของทุ
ท
่น’
‘ข้อตกลงเเกี่ยวกับทิศทางของทุ
ท
่น’ กําหนดดให้มีการแสสดงทิศทางของทุ่นลงบบนแผนที่
เดินเรือ และบรรณสสารที่เกี่ยวข้ข้องอย่างเหมมาะสม ดังนี้
๒.๑.๑ ทิศทางโดยทัทั่วไปที่ชาวเรือใช้ ในกาารนําเรือเข้าสู
า ่ ท่าเรือ แแม่น้ํา ปากออ่าว หรือ
หอ
น่านน้ําอื่น ๆ โดยพิพิจารณาจากกด้านทะเล หรื
๒.๑.๒ ทิ ศ ทางอาจไได้ รั บ การกํกํ า หนดโดยหหน่ ว ยงานทีที่ รั บ ผิ ด ชอบบ โดยการหหารื อ กั บ
ประเทศศเพื่อนบ้าน เมื่อเห็นว่าเหหมาะสม โดดยหลักสําคัญ ควรใช้ทิศทางตามเข็
ท
มมนาฬิการอบบแผ่นดิน
๒.๒ ทุ่นตามภูมิมิภาค
๒.๒.๑ ระบบทุ่นสากลลแบ่งออกเป็ปนสองภูมิภาค
า คือ ภูมิภาค
ภ A และ ภูมิภาค B ตามที่ได้
แสดงไว้้ในบนแผนทีที่โลกแสดงภูภูมิภาคทุ่นขอองคู่มือเล่มนี้
๒.๓ กฎทั่วไปสํสําหรับเครื่องหมายทางข้าง
๒.๓.๑ สี
สีของเครื
ข
่องหมมายทางข้างตต้องสอดคล้องกับระบบทุ่นเครื่องหมมายทางเรือของ
ข IALA ตาม
ต
ภูมิภาค ดังที่ได้ระบุบุไว้ในข้อ ๒.๔๔ และ ๒.๕๕
๒.๓.๒ รูปทรง
ป
รูปทรงเครื
ป
่องหมายทางข้ข้างควรเป็นทรงกระบออกหรือกรวยย อย่างไรก็ตาม ถ้า
ดตามความเหหมาะสม
่อ
รูปร่างดัดังกล่าวทําใหห้พิสูจน์ทราบบได้ยาก ควรติดตั้งเครืองหมายยอด

~ ๑๐ ~

๒.๓.๓ การเขียนตัวเลข หรือตัวอักษร
ถ้ามีการเขียนหมายเลขหรือตัวอักษรลงบนเครื่องหมายทางข้าง ให้ปฏิบัติตาม
‘ข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุ่น’ กล่าวคือ ให้นับเลขจากด้านทะเลเข้าหาฝั่ง ข้อกําหนดสําหรับ
หมายเลขเครื่ อ งหมายทางข้า ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในน่ า นน้ํ า จํ า กั ด ควรเป็นดั งนี้ ‘ใช้ เลขคู่กั บ
เครื่องหมายสีแดง และเลขคี่กับเครื่องหมายสีเขียว’
๒.๓.๔ ไฟจังหวะเดียวกัน (Synchronisation)
ถ้ามีความเหมาะสม ให้นําไฟเหล่านี้มาใช้ คือ ไฟจังหวะเดียวกัน (กระพริบพร้อม
กัน) หรือ ไฟต่อเนื่อง (กระพริบต่อเนื่องกัน) หรือ การรวมทั้ง ๒ ระบบเข้าด้วยกัน

๒.๔ คําอธิบายของเครื่องหมายทางข้างที่ใช้ในภูมิภาค A

๒.๔.๑ เครื่องหมายทางด้านซ้าย
สี
แดง
รูปทรงทุ่น
ทรงกระบอก (กระป๋อง) เสา หรือขอน
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีแดง ๑ อัน
ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
แดง
จังหวะ
ใด ๆ นอกเหนือจากนั้น อธิบายไว้ใน
ข้อ ๒.๔.๓

~ ๑๑ ~

๒.๔.๒ เครื่องหมายทางด้านขวา
เขียว
กรวย เสา หรือขอน
ฝาชีสีเขียว ๑ อัน ปลายแหลมขึ้นบน
เขียว
ใด ๆ นอกเหนือจากนั้น อธิบายไว้ใน
ข้อ ๒.๔.๓

๒.๔.๓ ณ จุดที่ร่องน้ําแยกเป็นสาขา ดําเนินการตาม ‘ข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุ่น’
สําหรับร่องน้ําที่แยกออกไป อาจกําหนดโดยเครื่องหมายทางข้างที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้กํากับทาง
ด้านซ้าย และขวาของร่องน้ํา ดังนี้

๒.๔.๓.๑ ทางเดินเรือด้านกราบขวา

สี
รูปทรงทุ่น

๒.๔.๓.๒ ทางเดินเรือด้านกราบซ้าย

สีแดงคาดเขียวแถบกว้างในแนวนอน ๑ สีเขียวคาดแดงแถบกว้างใน
แถบ
แนวนอน ๑ แถบ
ทรงกระบอก (กระป๋อง) เสา หรือขอน กรวย เสา หรือขอน

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีแดง ๑ อัน

ฝาชีสีเขียว ๑ อัน ปลายแหลมขึ้นบน

ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะ

แดง

เขียว

ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒ + ๑)

ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒ + ๑)

๒.๕ คําอธิบายของเครื่องหมายทางข้างที่ใช้ในภูมิภาค B

๒.๕.๑ เครื่องหมายด้านกราบซ้าย

สี
รูปทรงทุ่น
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี)
ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะ

๒.๕.๒ เครื่องหมายด้านกราบขวา

เขียว
แดง
ทรงกระบอก (กระป๋อง) เสา หรือขอน กรวย เสาหรือ ขอน
ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีเขียว ๑ อัน กรวยสีแดง ๑ อัน ปลายแหลมขึ้นบน
เขียว
แดง
ใด ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายในข้อ ใด ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายในข้อ
๒.๕.๓
๒.๕.๓
~ ๑๒ ~

๒.๕.๓ ณ จุดที่ร่องน้ําแยกเป็นสาขา ดําเนินการตาม ‘ข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุ่น’
สําหรับร่องน้ําที่แยกออกไป อาจกําหนดโดยเครื่องหมายทางข้างที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้กํากับทาง
ด้านซ้าย และขวาของร่องน้ํา ดังนี้

๒.๕.๓.๑ ช่องทางเดินเรือกราบขวา

สี
รูปร่างทุ่น
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี)
ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะ

๒.๕.๓.๒ ช่องทางเดินเรือกราบซ้าย

สีเขียวคาดแดงแถบกว้างในแนวนอน สีแดงคาดเขียวแถบกว้างในแนวนอน
๑ แถบ
๑ แถบ
ทรงกระบอก (กระป๋อง) เสา หรือ
กรวย, เสาหรือ ขอน
ขอน
ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีเขียว ๑ อัน
ฝาชีสีแดง ๑ อัน ปลายแหลมขึ้นบน
เขียว
ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒ +๑)

~ ๑๓ ~

แดง
ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒+๑)

~ ๑๔ ~

๓. เครื่องหมายจตุรทิศ
๓.๑ นิยามของเสี้ยวจตุรทิศและเครื่องหมาย
เสี้ยวทั้ง ๔ (ทิศเหนือ ตะวันออก ใต้ และตะวันตก) กําหนดตามทิศจริง ดังนี้ ตะวันตกเฉียง
เหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงใต้ –
ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงเหนือ ของจุดที่กําหนด
๓.๑.๑ เครื่องหมายจตุรทิศตั้งชื่อตามเสี้ยวทิศที่ติดตั้งเครื่องหมายนั้น
๓.๑.๒ ชื่อของเครื่องหมายจตุรทิศ ใช้แสดงให้เห็นว่าควรเดินเรือผ่านตามทิศทางของชื่อ
เครื่องหมายนั้น เช่น จตุรทิศเหนือหมายถึง เดินทางผ่านทุ่นทางทิศเหนือได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น
๓.๑.๓ เครื่องหมายจตุรทิศในภูมิภาค A และ B มีหลักการใช้เหมือนกัน
๓.๒ การใช้งานเครื่องหมายจตุรทิศ
๓.๒.๑ ใช้แสดงพื้นที่น้ําลึกที่สุดตามตามทิศทางของชื่อเครื่องหมายจตุรทิศนั้น
๓.๒.๒ ใช้แสดงด้านที่ปลอดภัยในการเดินเรือผ่านสิ่งอันตรายนั้น
๓.๒.๓ ใช้เตือนให้มีความระมัดระวังลักษณะของร่องน้ํา เช่น ส่วนโค้ง ชุมทาง ทางแยก
หรือปลายสันดอน
๓.๒.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการวางทุ่นควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนติดตั้งทุ่นจตุรทิศ
จํานวนมากในเส้นทางเดินเรือ หรือพื้นที่ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนได้ เนื่องจากทุ่นเหล่านี้มี
ลักษณะไฟสีขาวที่คล้ายกัน
๓.๓ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายจตุรทิศ
๓.๓.๑ เครื่องหมายจตุรทิศเหนือ

เครื่องหมายยอด
สี
รูปร่างทุ่น
ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะ

๓.๓.๒ เครื่องหมายจตุรทิศตะวันออก

ฝาชีสีดํา ๒ อันซ้อนกัน ปลายแหลม ฝาชีสีดํา ๒ อันซ้อนกันฐานชนกัน
ชี้ขึ้น
สีดําเหนือสีเหลือง
สี ดํ า คาดด้ ว ยสี เ หลื อ ง ๑ แถบกว้ า ง ใน
แนวนอน
เสา หรือขอน
เสาหรือ ขอน
ขาว
ไฟวับเร็วมากหรือไฟวับเร็ว

~ ๑๕ ~

ขาว
ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๓ วับ ทุก ๕ วินาที
หรือไฟวับเร็วเป็นหมู่ ๓ วับ ทุก ๑๐
วินาที

เครื่องหมายยอด
สี
รูปร่างทุ่น
ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะ

๓.๓.๔ เครื่องหมายจตุรทิศตะวันตก
๓.๓.๓ เครื่องหมายจตุรทิศใต้
ฝาชี สี ดํ า ๒ อั น ซ้ อ นกั น ปลาย ฝาชีสีดาํ ๒ อันซ้อนกันปลายแหลมชนกัน
แหลมชี้ลง
สีเหลืองเหนือสีดํา
สี เ หลื อ งคาดด้ ว ยสี ดํ า ๑ แถบกว้ า งใน
แนวนอน
เสา หรือขอน
เสาหรือ ขอน
ขาว
ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๖ วับ + ไฟวับ
ยาว ทุก ๆ ๑๐ วินาที หรือ
ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๖ วับ + ไฟวับ
ยาว ทุก ๆ ๑๕ วินาที

ขาว
ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๙ วับ ทุก ๆ ๑๐
วินาทีหรือไฟวับเร็วเป็นหมู่ ๙ วับ ทุก ๆ
๑๕ วินาที

หมายเหตุ เครื่องหมายยอดรูปฝาชี ๒ อันซ้อนกันเป็นรูปลักษณ์สําคัญของเครื่องหมายจตุรทิศในเวลา
กลางวัน จึงควรนํามาใช้เสมอ และให้ขนาดใหญ่เท่าที่ทําได้ เพื่อแยกให้เห็นเด่นชัดระหว่างฝาชีทั้งสอง

~ ๑๖ ~

๔. เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว

๔.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว เป็นเครื่องหมายที่ติดตั้งอยู่บน หรือบริเวณใกล้เคียงสิ่ง
ที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถเดินเรือผ่านโดยรอบบริเวณนั้นได้
๔.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดีย่ ว
คําอธิบาย
สี

สีดําคาดด้วยสีแดง ๑ แถบกว้าง หรือมากกว่า ตามแนวนอน

รูปร่างทุ่น

ไม่จํากัด แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายทางข้าง ควรใช้เป็น
แบบเสาหรือขอน

เครื่องหมายยอด

ลูกกลมสีดําซ้อนกัน ๒ ลูก

ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะไฟ

ขาว
ไฟวับเป็นหมู่ ๒ วับ

หมายเหตุ เครื่องหมายยอดลูกกลมดํา ๒ อันซ้อนกันเป็นรูปลักษณ์สําคัญของเครื่องหมายสิ่งอันตราย
โดดเดี่ยวในเวลากลางวัน จึงควรนํามาใช้เสมอ และให้ขนาดใหญ่เท่าที่ทําได้ เพื่อแยกให้เห็นเด่นชัด
ระหว่างลูกกลมทั้งสอง

~ ๑๗ ~

๕. เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย

๕.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย นํามาใช้เพื่อแสดงให้ทราบว่าบริเวณนั้นสามารถเดินเรือผ่าน
ได้โดยรอบ รวมทั้งแสดงแนวกลางร่องน้ําและจุดกึ่งกลางร่องน้ํา เช่น ใช้เพื่อแสดงปากทางเข้า
ท่าเรือหรือปากอ่าวหรือปากร่องน้ํา จังหวะไฟของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยอาจนํามาใช้เป็น
ตัวกําหนดว่า เป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับการนําเรือลอดใต้สะพาน
๕.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย

สี
รูปร่างทุ่น
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี)

คําอธิบาย
สีแดงสลับขาวในแนวตั้ง
ทรงกลม แต่ถ้าเป็นรูปเสาหรือขอนมีเครื่องหมายยอดเป็นลูกกลม
ลูกกลมสีแดง ๑ ลูก

ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะไฟ

ขาว
ใช้ไฟช่วงเท่าหรือไฟวับยาว ๑ วับทุก ๑๐ วินาที
หรือรหัสมอร์ส “A” ( • — )

~ ๑๘ ~

๖. เครื่องหมายพิเศษ

รูปร่างไม่จํากัด
สัญลักษณ์ตามกําหนด

๖.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายพิเศษ
เครื่องหมายพิเศษใช้แสดงพื้นที่พิเศษ หรือรูปลักษณ์ ซึ่งโดยธรรมชาติ อาจเห็นได้อย่าง
ชัดเจนตามที่ลงไว้ในแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือ ในกรณีทั่วไปแล้ว ไม่ใช้เครื่องหมายนี้ติดตั้ง
บริเวณร่องน้ําหรือสิ่งกีดขวาง ณ บริเวณที่ใช้ MBS ได้อย่างเหมาะสมอยู่แล้ว
ตัวอย่างการใช้ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ
๖.๑.๑ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นทุ่นสํารวจสมุทรศาสตร์
๖.๑.๒ ใช้เป็นเครื่องหมายแบ่งแนวจราจร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
๖.๑.๓ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงที่ทิ้งมูลดิน
๖.๑.๔ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่ฝึกทางทหาร
๖.๑.๕ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงแนวสายเคเบิลใต้น้ํา
๖.๑.๖ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่สันทนาการทางน้ํา
๖.๑.๗ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ทอดสมอ
๖.๑.๘ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงที่ตั้งสิ่งก่อสร้างในทะเล เช่น แท่นผลิตพลังงานในทะเล
๖.๑.๙ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ํา
๖.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายพิเศษ
คําอธิบาย
สี
รูปร่างทุ่น
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี)

เหลือง
ไม่จํากัดแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายทางข้าง
กากบาท “X” สีเหลือง ๑ อัน

~ ๑๙ ~

ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี
จังหวะ

สัญลักษณ์

เหลือง
ใดๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่เหมือนเครื่องหมายจตุรทิศ,
เครื่องหมายอันตรายโดยเดี่ยว และเครื่องหมาย
แสดงที่ปลอดภัย
การใช้สัญลักษณ์ เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กําหนด

๗. เครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม่

๗.๑ คําจํากัดความของสิ่งอันตรายใหม่
คําว่า “สิ่งอันตรายใหม่” หมายถึง สิ่งอันตรายที่ค้นพบใหม่ ซึ่งยังไม่ปรากฏในบรรณสารการ
เดินเรือ “สิ่งอันตรายใหม่” ยังหมายรวมถึงสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สันทราย กองหิน หรือ
สิ่งที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้น เช่น ซากเรืออับปาง เป็นต้น
๗.๒ การติดตั้งเครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม่
๗.๒.๑ “สิ่ ง อั น ตรายใหม่ ” ควรหมายไว้ ด้ ว ยเครื่ อ งหมายที่ เ หมาะสม ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้
เครื่องหมายทางข้าง เครื่องหมายจตุรทิศ เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือโดยการใช้ทุ่นเรืออับปาง
ฉุกเฉิน ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาเห็นว่า สิ่งอันตรายใหม่ทําให้มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เดินเรือ ควรวางเครื่องหมายใด ๆ อย่างน้อย ๑ อย่าง ในบริเวณดังกล่าว
๗.๒.๒ ถ้าใช้เครื่องหมายทางข้างไปติดตั้งเพื่อแสดงสิ่งอันตรายใหม่ ควรใช้จังหวะไฟแบบเร็วมาก
หรือแบบเร็ว
~ ๒๐ ~

๗.๒.๓ เครื่องหมายใด ๆ ที่ใช้ติดตั้งแทนเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม่ จะต้องสอดคล้องกับ
เครื่องหมายนั้น
๗.๒.๔ อาจติดตั้งเครื่องสะท้อนสัญญาณเรดาร์รหัสมอร์ส “D” ( – •• ) เพิ่มเติม
๗.๒.๕ อาจติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบ AIS
๗.๒.๖ อาจใช้เครื่องหมายทางเรือเสมือนจริง (Virtual Aids to Navigation) เพียงอย่างเดียว หรือ
เสริมด้วยเครื่องหมายทางเรือแบบธรรมดา
๗.๒.๗ เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม่ อาจยกเลิกเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ยืนยันแล้วว่า
“สิ่งอันตรายใหม่” นั้นได้รับการเผยแพร่ หรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

๗.๓ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม่
คําอธิบาย
สี
รูปร่างทุ่น
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี)

สีฟ้าสลับเหลืองในแนวดิ่งจํานวนเท่าๆกัน (อย่างน้อย ๔ แถบ
และอย่างมากไม่เกิน ๘ แถบ)
เสาหรือขอน
เครื่องหมายบวก (+) สีเหลือง

ไฟ
สี
จังหวะ

เหลืองสลับสีฟ้า
สีฟ้า ๑ วินาที + คาบมืด ๐.๕ วินาที + สีเหลือง ๑ วินาที

๘. เครื่องหมายอื่นๆ
๘.๑ แนวนํา/แนวเล็ง

~ ๒๑ ~

๘.๑.๑ คําจํากัดความของแนวนํา/แนวเล็ง
แนวนํา/แนวเล็ง คือกลุ่มของเครื่องหมายหรือไฟตั้งแต่ ๒ สิ่งหรือมากกว่า ที่อยู่ใน
แนวเดียวกัน ซึ่งนักเดินเรือใช้เป็นแนวนําในการนําเรือไปตามทิศทางนั้น
๘.๑.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับแนวนํา/แนวเล็ง
โครงสร้างของแนวนําอาจใช้สีหรือรูปร่างใด ๆ ที่มองเห็นได้เด่นชัด และต้องไม่ทําให้
เกิดความสับสนกับโครงสร้างที่อยู่ติดกันหรือใกล้เคียงกัน

สี
รูปร่าง

คําอธิบาย
ไม่มีนัยสําคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกําหนดได้โดยให้มีความ
เด่นชัดโดยพิจารณาจากสีของสภาพแวดล้อม
ไม่มีนัยสําคัญ ควรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม

ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี

ไม่จํากัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรกําหนดให้มีความเด่นชัดจากสีของ
สภาพแวดล้อมฉากหลัง

จังหวะ

ไม่จํากัด แต่ควรหลีกเลี่ยงไฟนิ่ง ทั้งนี้การให้ไฟกระพริบพร้อมกันจะช่วย
ให้แยกแยะได้อย่างเด่นชัดจากไฟฉากหลัง

๘.๒ ไฟเสี้ยว

๘.๒.๑ คําจํากัดความของไฟเสี้ยว
ไฟเสี้ยวเป็นเครื่องหมายทางเรือแบบติดตั้งประจําที่ ซึ่งแสดงด้วยไฟที่มีความแตกต่าง
ของสีและ/หรือจังหวะกระพริบของไฟตามเสี้ยวที่กําหนดไว้ โดยสีของไฟใช้เป็นข้อมูลบอกทิศทางให้กับ
ชาวเรือ

~ ๒๒ ~

๘.๒.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับไฟเสี้ยว
 เพื่อแจ้งทิศทางในเส้นทางเดินเรือ
 เพื่อแสดงจุดเลี้ยว จุดเชื่อมต่อระหว่างร่องน้ํา บริเวณที่อันตราย หรือสิ่งอื่นที่สําคัญ
ต่อการเดินเรือ
 แจ้งบริเวณพื้นที่อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง
 ในบางครั้งใช้ไฟดวงเดียวในการบอกทิศทาง
คําอธิบาย
สี
รูปร่าง

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด ระบุแสงไฟเท่านั้น

ไฟ
สี
จังหวะ

ถ้าใช้เป็นเครือ่ งหมายในร่องน้ําจํากัดต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
ภูมิภาคในหัวข้อที่ ๒ ของ IALA โดยไฟอาจมีการสลับเสี้ยวกันไปมา
ตามความเหมาะสม

๘.๓ ประภาคาร

๘.๓.๑ คําจํากัดความของประภาคาร
ประภาคารเป็นหอคอยหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความคงทน สร้างไว้ในพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ต่อการเดินเรือ เพื่อใช้ติดตั้งสัญญาณไฟ และใช้เป็นที่หมายสําคัญในเวลากลางวัน ส่วนในเวลากลางคืน
สามารถเห็นแสงไฟได้ในระยะไกลหรือปานกลาง
~ ๒๓ ~

๘.๓.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับประภาคาร
ประภาคารควรมีพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องหมายทางเรือ อื่น ๆ เช่น DGNSS,
Racon หรื อ AIS ที่ ใ ช้ ช่ ว ยในการนํ า เรื อ และประภาคารยั ง สามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายกลางวั น
(Daymark) เพื่อการพิสูจน์ทราบในเวลากลางวัน และอาจติดตั้งไฟเสี้ยวบนประภาคารด้วยก็ได้
คําอธิบาย
สี/รูปร่าง

โครงสร้างประภาคารสามารถใช้สี รูปร่าง หรือวัสดุใด ๆ ที่ทํา
ให้เห็นเด่นชัดในเวลากลางวัน

ไฟ
สี
จังหวะ

ขาว แดง หรือ เขียว
ไฟวับ ไฟช่วงเท่า หรือไฟวาบ จังหวะใด ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ง่าย

๘.๔ กระโจม

๘.๔.๑ คําจํากัดความของกระโจม
กระโจม (Beacon) เป็นเครื่องหมายทางเรือที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยสามารถจําแนก
กระโจมได้จาก รูปร่าง สี รูปแบบ เครื่องหมายยอด ลักษณะของไฟ หรือลักษณะโดยรวมของสิ่งเหล่านี้
๘.๔.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับกระโจม
 อาจติดตั้งสัญญาณไฟ ในกรณีที่เป็นกระโจมไฟ
 หากไม่ติดตั้งไฟ เป็นกระโจมสําหรับใช้เป็นที่หมายในเวลากลางวันเท่านั้น
 สามารถใช้เป็นหลักนํา/แนวนํา หรือเป็นที่หมายเรดาร์
 อาจติดตั้งเครื่องหมายยอดกระโจมได้
~ ๒๔ ~

คําอธิบาย
สี
รูปร่าง
เครื่องหมายยอดกระโจม (ถ้ามี)

ไม่จํากัด
ตามความเหมาะสม รวมทั้งเครื่องหมายจตุรทิศ
ตามความเหมาะสม

ไฟ (ถ้าติดตั้ง)
สี

ขาว แดง หรือ เขียว

จังหวะไฟ

ตามความเหมาะสม

๘.๕ เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่

๘.๕.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่
เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่ หมายรวมทั้ ง เรื อทุ่ นไฟ (Lightvessels)
ทุ่นไฟ (Light Floats) และทุ่นเดินเรือขนาดใหญ่ (Large Navigational Buoys)
๘.๕.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่
เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่ ปกติวางไว้บริเวณที่เป็นจุดวิกฤต เพื่อกําหนด
เส้นทางเข้าสู่ฝั่งในบริเวณที่มีการจราจรทางน้ําคับคั่ง และอาจมีพื้นที่สําหรับติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ
อื่น ๆ เช่น Racon หรือ AIS เพื่อช่วยในการนําเรือ
คําอธิบาย
สี
รูปร่าง

ตามความเหมาะสม (นิยมใช้สีแดง)
เรือ หรือ ทุ่นใหญ่ ที่มีหอไฟ
~ ๒๕ ~

ไฟ (เมื่อติดตั้ง) รวมทั้งสถานีไฟนอกฝั่ง
สี

ตามความเหมาะสม

จังหวะ

ตามความเหมาะสม

๘.๖ เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

ป้ายข้อความ
หรือภาพ

๘.๖.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
เป็นเครื่องช่วยการเดินเรือขนาดเล็ก นอกเหนือจากที่บรรยายไว้ตั้งแต่ต้น
๘.๖.๒ คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือเหล่านี้ ตามปกติใช้ในกรณีที่นอกเหนือไปจากการกํากับ
ร่องน้ํา และโดยทั่วไปแล้ว ไม่ได้ใช้เพื่อระบุทางด้านซ้ายหรือขวาของเส้นทาง หรือบอกสิ่งกีดขวางที่ต้อง
หลีกเลี่ยง แต่เป็นเครื่องหมายที่ใช้สําหรับบอกข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ เครื่องหมาย
เหล่านี้ต้องไม่สร้างความสับสนกับเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ และควรมีการเผยแพร่ในแผนที่เดินเรือ
และบรรณสารการเดิ น เรื อ อนึ่ ง ไม่ ค วรใช้ เ ครื่ อ งหมายดั ง กล่ า วนี้ ถ้ า หากมี เ ครื่ อ งหมายทางเรื อ ที่
เหมาะสมตาม MBS ใช้อยู่แล้ว
๘.๗ เครื่องหมายท่าเรือหรือที่จอดเรือ
ชาวเรือควรระมัดระวังการใช้เครื่องหมายทางเรือในท้องถิ่น ซึ่งอาจวางโดยใช้ระเบียบหรือ
กฎหมายของท้องถิ่นโดยเฉพาะ ดังนั้นก่อนการเดินทางเข้าพื้นที่ใด ๆ เป็นครั้งแรก ควรศึกษาเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ของเครื่องหมายทางเรือในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน
เครื่องหมายทางเรือในท้องถิ่น อาจรวมถึง และไม่ห้ามให้ติดตั้งบน
 เขื่อนกันคลื่น ท่าเทียบเรือ และสะพานเทียบเรือ
 สะพาน และสัญญาณจราจร
 พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
และแม่ น้ํ า อื่ น ๆ ร่ อ งน้ํ า ลํ า คลอง ประตู กั้ น น้ํ า และท่ อ ระบายน้ํ า ที่ ดํ า เนิ น การโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
~ ๒๖ ~

๙. คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ
คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศให้ข้อมูลในการวางแผน
การปฏิบัติ การบริหารการจัดการ และวิธีการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือ ตามที่ข้อกําหนดของ MBS
และสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.iala-aism.org.

Racon D
– ••
เรือจมใหม่

ภูมิภาค A – เวลากลางวัน
ร่องน้ําหลัก
ร่องน้ํารอง

เรือจมใหม่
ใช้ทุ่น EWMB
ทั้งจริง และ/หรือ
เสมือนจริง

วงระยะปลอดภัย

Racon D
– ••
เรือจมใหม่

ภูมิภาค A – เวลากลางคืน
ร่องน้ําหลัก
ร่องน้ํารอง

เรือจมใหม่
ใช้ทุ่น EWMB
ทั้งจริง และ/หรือ
เสมือนจริง

วงระยะปลอดภัย

ระบบทุ่นเครือ่ งหมายทางเรือ
ภูมิภาค A
~ ๒๗ ~

Racon D
– ••
เรือจมใหม่

ภูมิภาค B – เวลากลางวัน
ร่องน้ําหลัก
ร่องน้ํารอง

เรือจมใหม่
ใช้ทุ่น EWMB
ทั้งจริง และ/หรือ
เสมือนจริง

วงระยะปลอดภัย

Racon D
– ••
เรือจมใหม่

ภูมิภาค B – เวลากลางคืน
ร่องน้ําหลัก
ร่องน้ํารอง

เรือจมใหม่
ใช้ทุ่น EWMB
ทั้งจริง และ/หรือ
เสมือนจริง

วงระยะปลอดภัย

ระบบทุ่นเครือ่ งหมายทางเรือ
ภูมิภาค B
~ ๒๘ ~

