
 

ระบบทุน่เครื่องหมายทางเรือ 
 (Maritime Buoyage System : MBS)  

และ เครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ 
ประวัติความเป็นมา 

ก่อนปี ค.ศ.๑๙๗๖ 
  ทั่วโลกมีการใช้งานทุ่นเครื่องหมายทางเรือที่แตกต่างกันมากกว่า ๓๐ ระบบ ซ่ึงส่วนมากมี
กฎเกณฑ์การใช้งานที่แตกต่างกัน  

มีข้อขัดแย้งกันเกี่ยวกับการใช้ทุ่นไฟ ซึ่งเป็นมายาวนานตั้งแต่แรกเริ่มของการนํามาใช้ 
ต่อเนื่องมาจนถึงปลายคริสศตวรรษที่ ๑๙ กล่าวคือ บางประเทศใช้ไฟสีแดงกํากับทางด้านซ้าย
ของร่องน้ํา ในขณะที่อีกประเทศหน่ึงใช้กํากับทางด้านขวาของร่องน้ํา  

ความเห็นหลักประการหนึ่งท่ีแตกต่างกันในการติดต้ังเครื่องหมายทางเรือ คือ ประเทศส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจไปท่ีระบบเครื่องหมายทางข้าง (Lateral System) ที่จะต้องติดต้ังเครื่องหมาย
ทางซ้ายและขวาของเส้นทาง โดยให้สอดคล้องกับทิศทางท่ีกําหนดให้ ในขณะที่อีกหลายประเทศ
นิยมใช้เครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal Mark) กําหนดพ้ืนที่อันตราย โดยใช้ทุ่นจํานวนหนึ่งลูกหรือ
มากกว่า หรือใช้กระโจมไฟติดต้ังในเส้ียวทิศเพ่ือแจ้งที่หมายส่ิงอันตรายท่ีสัมพันธ์กับเครื่องหมาย
นั้น ซ่ึงระบบนี้มีประโยชน์อย่างมากในทะเลเปิด ในขณะที่ทุ่นเครื่องหมายทางข้างอาจไม่
จําเป็นต้องใช้  
 ข้อขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นเกือบได้ข้อยุติ เมื่อมีการประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงเจนีวาท่ี
มีสันนิบาตชาติเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ ซ่ึงที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงกัน แต่ยังมิทันได้ให้
สัตยาบัน กเ็กิดสงครามโลกครั้งท่ีสองข้ึนเสียก่อน 

ต่อมามีข้อเสนอร่วมกันให้ใช้ทั้งเครื่องหมายจตุรทิศ หรือเครื่องหมายทางข้าง แต่แยกออกเป็น
สองระบบที่แตกต่างกัน โดยใช้สีแดงสําหรับเครื่องหมายด้านกราบซ้าย และความเห็นส่วนใหญ่สงวน
การใช้สีเขียวสําหรับเครื่องหมายซากเรืออับปาง 
 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองส้ินสุดลง เครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation) ของหลาย
ประเทศถูกทําลาย และจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมอย่างเร่งด่วน ใน
สภาวะที่ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า ได้มีการนําเอากฎเกณฑ์ซ่ึงประมวลขึ้นที่เจนีวา นํามาปรับใช้ทั้ง
โดยตรง หรือมีการปรับแก้บางประการ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ยังคงใช้ได้  แต่ทว่าการดําเนินการท่ีว่านี้ ได้นําไปสู่ข้อขัดแย้ง และความแตกต่างท่ีขยายวงกว้างข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในน่านนํ้าท่ีมีการเดินเรือหนาแน่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป 
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 ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International Association of 
Lighthouse Authority : IALA) ได้รับการก่อต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของท่ีประชุมด้าน
เทคนิคประภาคาร (Technical Lighthouse Conference) ซ่ึงประชุมกันไว้ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๒๙   
 เนื่องจากความพยายามผลักดันให้มีการใช้งานเครื่องหมายทางเรือเพียงระบบเดียวประสบ
ความสําเร็จค่อนข้างน้อย ส่ิงนี้เป็นแรงผลักดันให้ IALA ต้องเริ่มการปฏิบัติภารกิจโดยเร็ว 
 หายนะจากเรืออับปางในช่องแคบโดเวอร์ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ได้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องใน
ช่องทางหนึ่งของแผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation Scheme) และได้มีความพยายามวาง
เครื่องหมายทางเรือให้กับซากเรือเหล่าน้ี ในลักษณะที่ชาวเรือสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 คณะกรรมการด้านเทคนิค (Technical Committee) จึงวางหลักการพ้ืนฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ 

๑.  ต้องใช้วสัดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุดเพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น 
๒.  ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าใช้สีแดงและสีเขียววางกํากับด้านใดของร่องน้ํา 
๓.  ต้องสนธกิารใช้เครื่องหมายทางข้างและเครื่องหมายจตุรทศิเข้าด้วยกัน 
เพ่ือเป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้ง จึงมีความเห็นกันในช้ันแรกว่าควรแบ่งเครื่องหมายทาง

เรือออกเป็น ๒ ระบบ ซ่ึงระบบหนึ่งใช้สีแดงกํากับทางด้านซ้ายของร่องนํ้า ในขณะที่อีกระบบ
หนึ่งใช้สีแดงกํากับทางด้านขวาของร่องน้ํา โดยเรียกว่าระบบ A และระบบ B ตามลําดับ 

 กฎของระบบ A  ซ่ึงได้รวมเอาท้ังเครื่องหมายทางข้างและเครื่องหมายจตุรทิศไว้ด้วยกัน  
ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ และได้รับความเห็นชอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(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 สามารถรวมกฎท้ังสอง
ชุดให้เป็นหนึ ่งเด ียวกันได้ ซึ ่งรู ้จ ักก ันในชื ่อ “ระบบทุ ่นเครื ่องหมายทางเร ือของสมาคม
ประภาคารระหว่างประเทศ” (The IALA Maritime Bouyage System) โดยระบบนี้อนุญาต
ให้หน่วยงานประภาคาร เลือกใช้สีแดงกํากับทางด้านซ้ายหรือขวาของร่องน้ําก็ได้ แล้วแต่ภูมิภาค ซ่ึง
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 และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน
เครื่องหมายทางเรือ ๙ หน่วยงาน ได้ร่วมกันหารือ และตกลงที่จะรับใช้กฎท่ีได้สนธิเข้าด้วยกันนี้  
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โดยมีการกําหนดขอบเขตของการแบ่งภูมิภาคทุ่น เขียนลงเป็นแผนที่ และแนบท้ายเป็นภาคผนวก
ของกฎท่ีได้กําหนดข้ึน  ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นให้เห็นถึงความจําเป็นของความร่วมมือระหว่าง
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 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการเดินเรือที่เปล่ียนแปลง
ไป รวมทั้งการพัฒนาข้ึนอย่างมากของเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Aids to 
Navigation) 
 จากการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกได้พบว่า โดยหลักการพ้ืนฐานแล้วยังคงมีความ
จําเป็นต้องใช้ MBS อยู่  อย่างไรก็ตาม  จากรูปแบบของการเดินเรือที่เปล่ียนแปลงไป อีกทั้งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน ทําให้มีความจําเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมบางประการให้กับ MBS  
 ทั้งนี้ว่าด้วยหลักการแล้ว ทั้งภูมิภาค A และ ภูมิภาค B  ควรใช้เครื่องหมายทางเรือระบบ
เดียวกัน  แต่ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ IALA เห็นว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ีเป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติ ไม่ปลอดภัย และอาจไม่บรรลุผล อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์ในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ การให้ทั้งโลกใช้ระบบเดียวกันสามารถกระทําได้ด้วยการใช้คุณลักษณะ
เฉพาะร่วม  ตัวอย่างเช่น การใช้จังหวะไฟท่ีเหมือนกัน สําหรับด้านซ้ายและขวาของร่องน้ํา โดยไม่
ต้องคํานึงถึงภูมิภาค ดังนี้เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เกิดจากการทบทวนกฎเดิมที่มีอยู่ 
กล่าวคือ มีการกําหนดเครื่องหมายทางเรือเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีใช้สําหรับติดต้ังตามคําแนะนํา
ของ  IALA  ที่มีอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความชัดเจนสมบูรณ์ถึงหน้าที่ของเครื่องหมาย
ทางเรือที่จะนํามาใช้ ซ่ึงประกอบไปด้วย ทุ่นเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking 
Buoy) การบรรยายลักษณะของเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ โดยแยกออกให้เห็นชัดเจนจาก MBS 
เดิม และการสนธิเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กระบวนการทางคล่ืนวิทยุเข้าไว้ด้วย  ซ่ึง
การดําเนินการนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e  - Navigation) ที่
ขยายตัวข้ึนอย่างมาก โดยท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ี สร้างข้ึนจากพ้ืนฐานเครื่องหมายทางเรือเดิมตามท่ี
กล่าวไว้ในคู่มือนี้ 
 ดังนั้น ระบบทุ่นเคร่ืองหมายทางเรือของ IALA  ยังคงช่วยชาวเรือให้สามารถนําเรือไปทุก
หนแห่งในโลก ช่วยในการหาท่ีเรือแน่นอน และการหลีกเล่ียงส่ิงอันตราย โดยมิต้องวิตกถึงความ
กํากวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ทั้งนี้หน่วยงานทางทะเลทั้งปวง ควรส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องหมายทางเรือให้สอดคล้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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หลักการท่ัวไปของระบบ 
 ความปลอดภัยในการเดินเรือนับเป็นความรับผิดชอบของนักเดินเรือ โดยการใช้
เครื่องหมายทางเรือร่วมกับบรรณสารการเดินเรือที่เป็นทางการ และความเป็นชาวเรือที่รอบคอบ 
รวมทั้งการวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อมติที่ IMO ได้กําหนดไว้ คู่มือฉบับนี้
จะให้คําแนะนําถึงระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ที่นํามาใช้ทั้งหมด  
 ระบบเครื่องหมายทางเรือของ IALA มีอยู่สองส่วน ได้แก่ ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ 
(MBS) และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ทั้งแบบติดต้ังประจําที่ และแบบลอยนํ้า ซ่ึงเป็นการแบ่ง 
หลัก ๆ ตามลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายทางเรือทั้งหมดท่ีกล่าวน้ี อาจรวมไป
ถึงเครื่องหมายทางเรือที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน 
 ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือประกอบไปด้วยเครื่องหมาย ๖ ชนิด ซ่ึงอาจใช้ติดต้ังทั้งแบบ
เด่ียว หรือใช้ผสมผสานกันก็ได้  โดยชาวเรือสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายทางเรือ
เหล่านี้ได้ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ โดยเครื่องหมายทางข้างระหว่างภูมิภาค A และ B มีความแตกต่าง
กันตามที่จะอธิบายต่อไป ส่วนท่ีเหลืออีก ๕ ชนิด ใช้เหมือนกันทั้ง ๒ ภูมิภาค 
 
เครื่องหมายทางข้าง 
 ตามนัยของข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางในการติดต้ังทุ่น ทุ่นเครื่องหมายทางข้าง (Lateral 
Marks) สําหรับภูมิภาค A กําหนดให้ใช้สีแดง และสีเขียว (ดูที่ข้อ ๒.๔) ทั้งกลางวันและกลางคืน 
เพ่ือกํากับด้านซ้าย และขวาของร่องน้ําตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ส่วนในภูมิภาค B ให้ใช้สีตรงกันข้าม
กับภูมิภาค A  กล่าวคือ ใช้สีแดงทางด้านขวา และใช้สีเขียวทางด้านซ้ายร่องน้ํา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจทําการดัดแปลงทุ่นเครื่องหมายทางข้าง เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ 
ณ จุดที่ร่องน้ําท่ีแยกเป็นสาขาออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือกําหนดเส้นทางหลักหรือร่องน้ําได้  
 
เครื่องหมายจตุรทิศ 
 เครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal Marks) ใช้แสดงบริเวณน้ําลึกที่สุดในพ้ืนที่ ในทิศทางตาม
ชื่อเครื่องหมายน้ัน ซ่ึงข้อตกลงนี้มีความจําเป็น และต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันความ
สับสน ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายจตุรทิศเหนือ (North Mark) มิได้หมายถึงเฉพาะด้านทิศเหนือ
เท่านั้นที่มีน้ําลึกพอสําหรับการเดินเรือ แต่ทว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็สามารถเดินเรือได้
เช่นกัน  แต่นักเดินเรือทราบอย่างแน่นอนว่าทางเหนือเป็นทิศที่ปลอดภัย และควรต้องศึกษา
รายละเอียดจากแผนท่ีด้วย  
 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) 
     เครื่องหมายยอดชี้ข้ึนด้านบน : แถบสีดําอยู่เหนือแถบสีเหลือง 
 จตุรทิศใต ้(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) ซ่ึงต่างกันที่ช่วงเวลาการวับของ
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 

 ไฟวับจังหวะเรว็มาก หรือจังหวะเร็วแบบต่อเนื่อง 
 จตุรทิศตะวันออก 

 ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๓ วับ แล้วตามด้วยคาบมืด 
 จตุรทิศใต้ 

ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๖ วับ + ไฟวับยาว (Long Flash) ตามด้วยคาบมืด 
 จตุรทิศตะวนัตก 

 ใช้ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว ๙ วับ ตามด้วยคาบมืด 

 หลักการไฟ ๓, ๖ และ ๙ วับของเครื่องหมายจตุรทิศ สามารถจําได้ง่ายเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าวกับหน้าปัดนาฬิกาโดย ไฟวับยาวหมายถึง ไฟท่ีมีช่วงแสงสว่างปรากฏอยู่ไม่น้อยกว่า ๒ 
วินาที เพ่ือให้แน่ใจว่าไฟวับแบบ ๓ วับ หรือ ๙ วับ ไม่ไปสับสนกับไฟวับแบบ ๖ วับ 

มีข้อสังเกตว่า มีเครื่องหมายทางเรืออีก ๒ ชนิดที่ใช้ไฟสีขาว ได้แก่ เครื่องหมายส่ิงอันตราย
โดดเด่ียว (Isolated Danger Marks) และ เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) ทั้ง
สองอันนี้มีจังหวะไฟท่ีแตกต่างกันชัดเจน จึงไม่สับสนกับจังหวะไฟของทุ่นจตุรทิศ 
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เครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเดี่ยว 
 เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว (Isolated Danger Marks) ใช้ติดตั้งอยู่บนหรือบริเวณ
ใกล้เคียงสิ่งที่เป็นอันตรายนั้น โดยเรือสามารถเดินผ่านรอบบริเวณนั้นได้ และเนื่องจากอาจไม่
ทราบได้ว่าส่ิงท่ีเป็นอันตรายน้ันยืดขยายออกมาไกลเท่าใด และระยะห่างท่ีปลอดภัยสําหรับการ
เดินเรือผ่านก็ไม่อาจกําหนดได้แน่นอน ดังนั้นนักเดินเรือควรศึกษารายละเอียดจากแผนท่ีและ
บรรณสารการเดินเรือ เครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเด่ียว ทาด้วยสีดํา คาดด้วยแถบกว้างสีแดง ๑ 
แถบ หรือมากกว่าตามแนวนอน  เครื่องหมายยอดเป็นรูปทรงกลมทาสีดํา ๒ ลูก ใช้ไฟวับหมู่สีขาว 
๒ วับ ซ่ึงแตกต่างจากจังหวะไฟของเครื่องหมายจตุรทิศ 
 
เครื่องหมายแสดงทีป่ลอดภัย 
 เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) บอกให้ทราบว่า สามารถเดินเรือผ่าน
บริเวณนั้น ๆ ได้ โดยไม่ได้เป็นการหมายส่ิงที่เป็นอันตราย เช่น ปากร่องน้ํา (Fairway) เส้นทาง
เดินเรือกลางร่องนํ้า (Mid - Channel) หรือ เข้าสู่ฝ่ัง (Landfall) เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยมี
ความแตกต่างกับเครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเด่ียว โดยตัวทุ่นมีรูปร่างท้ังแบบ ทรงกลม เสา หรือ
ขอน ทาสีแดงสลับขาวในแนวต้ัง เครื่องหมายยอดเป็นลูกทรงกลมทาสีแดง ๑ ลูก ถ้าติดต้ังไฟ ใช้
ไฟสีขาว ลักษณะไฟช่วงเท่า (Isophase) โดยใช้ได้ทั้งไฟวาบ (Occulting) หรือไฟวับยาว (Long 
Flash) หรือรหัสมอร์ส “A” (• —) 
 
เครื่องหมายพิเศษ 
 ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ (Special Marks) ใช้แสดงพ้ืนที่พิเศษ หรือรูปลักษณ์ซ่ึงโดย
ธรรมชาติ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนตามที่ลงไว้ในแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือ ในกรณี
ทั่วไปแล้ว ไม่ใช้เครื่องหมายนี้ติดต้ังบริเวณร่องนํ้า หรือส่ิงกีดขวางการเดินเรือ ณ ที่ซ่ึงใช้ MBS ได้
อย่างเหมาะสมอยู่แล้ว 
 เครื่องหมายพิเศษทาสีเหลือง เครื่องหมายยอดรูปกากบาท “X” และใช้ไฟสีเหลือง
ลักษณะใด ๆ  เพ่ือหลีกเล่ียงความสับสนระหว่างไฟสีเหลืองและไฟสีขาวในบริเวณที่ทัศนวิสัยไม่ดี 
ไฟสีเหลืองของเคร่ืองหมายพิเศษต้องใช้จังหวะไฟท่ีแตกต่างจากไฟสีขาว รูปร่างทุ่นต้องไม่ทําให้
เกิดความสับสนกับทุ่นท่ีใช้เพ่ือการนําเรือ เช่น ถ้าวางทุ่นเครื่องหมายพิเศษไว้บริเวณด้านซ้ายของ
ร่องน้ํา ควรใช้รูปทรงกระบอก ไม่ใช้ทรงกรวย เครื่องหมายพิเศษอาจเขียนอักษร หมายเลข 
รวมทั้งภาพแสดงวัตถุประสงค์ บนตัวทุ่น โดยใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมตามที่ IHO กําหนด 
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เครื่องหมายแสดงส่ิงอันตรายใหม่ 
 “สิ่งอันตรายใหม่” (New Dangers) คือ ที่ไม่ปลอดภัยซ่ึงค้นพบใหม่ โดยอาจมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หรือเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และอาจยังไม่ปรากฏในบรรณสารการเดินเรือ หรือส่ิงพิมพ์
ใด ๆ และถ้าข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ตามสมควร ควรท่ีจะแสดงให้เห็นโดยการ  
 วางเครื่องหมายแสดงส่ิงอันตรายซ่ึงพบใหม่ที่ เหมาะสม เช่น เครื่องหมายทางข้าง

เครื่องหมายจตุรทิศ และเครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเด่ียว หรือส่ิงอ่ืนใดที่ใช้แทน
เครื่องหมายเหล่านี้ 

 ใช้ทุ่นเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy : EWMB) 
 
ถ้าหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบ พิจารณาว่ามีความเส่ียงสูงต่อการเดินเรือ ควรวางเครื่องหมาย 

ใด ๆ อย่างน้อย ๑ อย่าง ในบริเวณดังกล่าว 
 ทุ่นเรืออับปางฉุกเฉิน (EWMB) ตัวทุ่นทาสีฟ้าสลับเหลืองตามแนวตั้งในจํานวนท่ี
เท่ากัน เครื่องหมายยอดเป็นเครื่องหมายบวก “+” ทาสีเหลือง ใช้ไฟสีฟ้าสลับกับสีเหลือง  
 เครื่องหมายแสดงส่ิงอันตรายใหม่ อาจรวมไปถึงการใช้กระโจมเรดาร์  (Racon) รหัสมอร์ส 
“D” ( – •• ) หรือระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เป็น
เครื่องหมายทางเรือ 
 เครื่องหมายแสดงส่ิงอันตรายใหม่อาจได้รับการยกเลิก เม่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
แล้วเห็นว่า ส่ิงอันตรายใหม่นั้น ได้รับการเผยแพร่อย่างพอเพียง หรืออันตรายได้รับการแก้ไขแล้ว 
  
เครื่องหมายทางเรืออื่นๆ 
 เครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ หมายรวมไปถึงประภาคาร (Lighthouses) กระโจม (Beacon)  
ไฟเส้ียว (Sector Lights) แนวนํา (Leading Lines หรือ Range) เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้า
ขนาดใหญ่ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออ่ืนๆ  เครื่องหมายทางทัศนะเหล่านี้มีจุดประสงค์เพ่ือ
ช่วยในการเดินเรือสําหรับชาวเรือ โดยอาจไม่ได้แสดงร่องน้ํา หรือส่ิงกีดขวางการเดินเรือ  
 ประภาคาร กระโจม และเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออ่ืนๆ ที่มีระยะเห็นใกล้ เป็น

เครื่องหมายทางเรืออยู่ประจําที่ ซ่ึงอาจแสดงสี และ/หรือจังหวะสัญญาณไฟต่างๆ ในเส้ียว 
(Arc) ที่กําหนด ทั้งนี้กระโจมอาจไม่ติดต้ังสัญญาณไฟก็ได้ 

 ไฟเส้ียว แสดงสี และ/หรือ จังหวะสัญญาณไฟต่าง ๆ ในเส้ียวท่ีกําหนดไว้ โดยสีของไฟบอก
ข้อมูลของทิศทางให้กับชาวเรือ 

 แนวนํา ช่วยในการนําเรือไปตามเส้นทางตรงอย่างถูกต้องแม่นยํา โดยใช้การวางตัวของ
แนวไฟ หรือแนวเครื่องหมายซ่ึงอยู่ประจําที่ในการนําทาง และบางกรณีอาจใช้ไฟบังคับทิศ 
(Directional Light) เพียงดวงเดียว 

~ ๗ ~ 



 

 เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่หมายรวมถึง เรือทุ่นไฟ (Lightvessels) ทุ่นไฟ 
(Light Floats) และทุ่นเดินเรือขนาดใหญ่ (Large Navigational Buoys) เพ่ือใช้เป็นที่
หมายในการเดินเรือเข้าสู่ฝ่ัง 

 เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Auxiliary Mark) คือเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ซ่ึงใช้ช่วยใน
การเดินเรือหรือให้ข้อมูล อันรวมทั้งเครื่องช่วยเดินเรือที่ไม่ใช่เครื่องหมายทางข้างของร่อง
น้ําที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว หรือไม่ได้ระบุด้านซ้ายหรือด้านขวาของเส้นทาง  ซ่ึงล้วนแต่ให้
ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งส้ิน 

 เครื่องหมายท่าเรือหรือท่ีจอดเรือ เช่น เ ข่ือนกันคล่ืน (Breakwater) ไฟปลายท่า 
(Quay/Jetty Lights) ไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signals)  ไฟหมายสะพาน (Bridge 
Marking) และ เครื่องหมายทางเรือในลําน้ํา (คําอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อ ๘.๗) 
 

อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยในทะเล (Safe of Life at Sea : SOLAS) 
บทที่ ๕  
กฎข้อ ๑๓ แก้ไขล่าสุด ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ 
การสถาปนาและการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายทางเรือ 
 ๑. รัฐที่ลงนามในอนุสัญญาฯ ต้องเล็งเห็นถึงความจําเป็นอย่างยิ่งยวดในทางปฏิบัติ    
ที่จะต้องดําเนินการ ไม่ว่าตามลําพัง หรือโดยความร่วมมือกับรัฐอื่นที่ลงนามในอนุสัญญาฯ   
ในการดําเนินงานด้านเครื่องหมายทางเรือ โดยพิจารณาจากปริมาณของการจราจรทางนํ้า และ
ระดับความเส่ียงในการเดินเรือ 
 ๒. เพ่ือให้เครื่องหมายทางเรือเป็นเอกภาพมากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ รัฐที่ลงนามใน
อนุสัญญาฯ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําและข้อกําหนดสากล เมื่อมีการติดต้ังเครื่องหมายทางเรือ  
 ๓. รัฐท่ีลงนามในอนุสัญญาฯ ต้องจัดให้มีข้อสนเทศเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังปวง  การเปล่ียนแปลงการแพร่คล่ืนของระบบที่ใช้สําหรับการหาท่ี
เรือแน่นอน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของเครื่องรับบนเรือ ควรหลีกเล่ียงให้มากท่ีสุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ และยอมให้ผลกระทบเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อ มีการออกประกาศแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลานาน
พอสมควรแล้ว 

* ดูที่ข้อแนะนําและแนวทางของ IALA และท่ี SN/Circ.107, ว่าด้วย Maritime Buoyage 
System. 

 
 
 

~ ๘ ~ 



 

กฎต่าง ๆ 
๑.โดยท่ัวไป 
 ๑.๑  ขอบเขต 
   ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ประกอบไปด้วยกฎ
ซ่ึงนํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ ทั้งแบบติดต้ังประจําที่ แบบลอยน้ํา และเครื่องหมาย
ทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแสดงถึง 
 ๑.๑.๑  ขอบเขตร่องน้ําท่ีสามารถเดินเรือได้ 
 ๑.๑.๒  ส่ิงอันตรายตามธรรมชาติ และส่ิงกีดขวางอื่น ๆ เช่น ซากเรืออับปาง 
 ๑.๑.๓ การเข้าสู่ฝ่ัง เข็มถือท้าย พ้ืนที่ใด ๆ หรือรูปลักษณ์สําคัญสําหรับชาวเรือ 
 ๑.๑.๔ ส่ิงอันตรายใหม่ 
 ๑.๒  ประเภทของเครื่องหมายทางเรือ 
 ชาวเรือใช้เครื่องหมายทางเรือเพ่ือเป็นเครื่องนําทาง ให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย 
ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเคร่ืองหมายทางเรืออ่ืนๆ ได้รับการกําหนดไว้เป็น ๖ ประเภท 
ซ่ึงอาจนํามาใช้ร่วมกันได้ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ เครื่องหมายทางข้าง ใช้ร่วมกับ “ข้อกําหนดทิศทางของทุ่น” โดยทั่วไปแล้วใช้
กํากับร่องนํ้าที่มีขอบเขตชัดเจน ตัวทุ่นแสดงถึงด้านซ้ายและด้านขวาของช่องทางท่ีต้องนําเรือไป 
เมื่อร่องนํ้าแยกตัวเป็นหลายช่องทาง  อาจใช้เครื่องหมายทางข้างท่ีปรับแต่งเพ่ือแสดงช่องทางที่
เรือจะเดินไป ทุ่นเครื่องหมายทางข้างมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค A และ B ตามท่ีได้
อธิบายไว้ใน MBS ข้อที่ ๒ และ ๘ 
 ๑.๒.๒ เครื่องหมายจตุรทิศ ใช้การเชื่อมโยงกับเข็มทิศของชาวเรือ เพ่ือแสดงถึงบริเวณ
ที่สามารถเดินเรือผ่านได้ 
 ๑.๒.๓ เครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเด่ียว ใช้แสดงขอบเขตของส่ิงอันตรายโดดเด่ียว ซ่ึง
สามารถเดินเรือผ่านได้โดยรอบส่ิงอันตรายน้ัน 
 ๑.๒.๔ เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย ใช้แสดงว่าเป็นบริเวณที่ปลอดภัย สามารถเดินเรือ
ได้โดยรอบบริเวณนั้น ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงจุดกึ่งกลางร่องน้ํา 
 ๑.๒.๕  เครื่องหมายพิเศษ ใช้แสดงพ้ืนที่หรือรูปลักษณ์อ่ืน ตามที่อ้างถึงในบรรณสารการ
เดินเรือ โดยไม่ได้แสดงถึงขอบเขตของร่องน้ํา หรือส่ิงกีดขวางการเดินเรือ 
 ๑.๒.๖ เครื่องหมายทางเรืออ่ืนๆใช้สําหรับแสดงข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนการเดินเรือ 
 ๑.๓  วิธีการกําหนดคุณลักษณะของเครื่องหมายทางเรือ 
 ลักษณะนัยสําคัญของเครื่องหมายทางเรือ ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหน่ึงหรือหลายข้อ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ เวลากลางคืน แสดงด้วย สี และจังหวะของไฟ และ/หรือ การส่องแสงของไฟ 
 ๑.๓.๒ เวลากลางวัน แสดงด้วย สี รูปร่าง เครื่องหมายยอด และ/หรือไฟ (รวมถึงสีและ
จังหวะไฟ) 

~ ๙ ~ 
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           ๒.๓.๓ การเขียนตัวเลข หรือตัวอักษร  
                    ถ้ามีการเขียนหมายเลขหรือตัวอักษรลงบนเครื่องหมายทางข้าง ให้ปฏิบัติตาม
‘ข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุ่น’ กล่าวคือ ให้นับเลขจากด้านทะเลเข้าหาฝ่ัง ข้อกําหนดสําหรับ
หมายเลขเคร่ืองหมายทางข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน่านน้ําจํากัด ควรเป็นดังนี้ ‘ใช้เลขคู่กับ
เครื่องหมายสีแดง และเลขคี่กับเครื่องหมายสีเขียว’ 
 ๒.๓.๔ ไฟจังหวะเดียวกัน (Synchronisation)   
                     ถ้ามีความเหมาะสม ให้นําไฟเหล่านี้มาใช้ คือ ไฟจังหวะเดียวกัน (กระพริบพร้อม
กัน) หรือ ไฟต่อเน่ือง (กระพริบต่อเน่ืองกัน) หรือ การรวมทั้ง ๒ ระบบเข้าด้วยกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       ๒.๔ คําอธิบายของเครื่องหมายทางข้างท่ีใช้ในภูมิภาค A 

 

 

 

 

 ๒.๔.๑ เครื่องหมายทางด้านซ้าย    ๒.๔.๒ เครื่องหมายทางด้านขวา 
สี แดง เขียว 

รูปทรงทุ่น ทรงกระบอก (กระป๋อง)  เสา หรือขอน กรวย เสา หรือขอน 
เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีแดง ๑ อัน ฝาชีสีเขียว ๑ อัน ปลายแหลมข้ึนบน 
ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี แดง เขียว 
จังหวะ ใด ๆ  นอกเหนือจากน้ัน อธิบายไว้ใน

ข้อ ๒.๔.๓ 
ใด ๆ นอกเหนือจากน้ัน อธิบายไวใ้น
ข้อ ๒.๔.๓ 

~ ๑๑ ~ 



 

      ๒.๔.๓ ณ จุดท่ีร่องน้ําแยกเป็นสาขา ดําเนินการตาม ‘ข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุ่น’ 
สําหรับร่องนํ้าที่แยกออกไป อาจกําหนดโดยเคร่ืองหมายทางข้างท่ีปรับปรุงใหม่ เพ่ือใช้กํากับทาง
ด้านซ้าย และขวาของร่องน้ํา ดังนี้ 

 

 

 

 ๒.๔.๓.๑ ทางเดินเรือด้านกราบขวา ๒.๔.๓.๒ ทางเดินเรือด้านกราบซ้าย 

สี สีแดงคาดเขียวแถบกว้างในแนวนอน ๑ 
แถบ 

สีเขียวคาดแดงแถบกว้างใน
แนวนอน ๑ แถบ 

รูปทรงทุ่น ทรงกระบอก (กระป๋อง)  เสา หรือขอน กรวย  เสา หรือขอน 

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีแดง ๑ อัน ฝาชีสีเขียว ๑ อัน ปลายแหลมขึ้นบน 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี แดง เขียว 

จังหวะ ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒ + ๑) ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒ + ๑) 

๒.๕  คําอธิบายของเครื่องหมายทางข้างท่ีใช้ในภูมิภาค B 

 

 

 

 ๒.๕.๑ เครื่องหมายด้านกราบซ้าย    ๒.๕.๒ เครื่องหมายด้านกราบขวา 

สี เขียว แดง 
รูปทรงทุ่น ทรงกระบอก (กระป๋อง) เสา หรือขอน  กรวย เสาหรือ ขอน 

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีเขียว ๑ อัน  กรวยสีแดง ๑ อัน ปลายแหลมขึ้นบน 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 
สี เขียว แดง 

จังหวะ ใด ๆ นอกเหนือจากท่ีอธิบายในข้อ 
๒.๕.๓ 

ใด ๆ นอกเหนือจากท่ีอธบิายในข้อ 
๒.๕.๓ 

~ ๑๒ ~ 



 

  ๒.๕.๓ ณ จุดที่ร่องนํ้าแยกเป็นสาขา ดําเนินการตาม ‘ข้อตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุ่น’ 
สําหรับร่องนํ้าที่แยกออกไป อาจกําหนดโดยเคร่ืองหมายทางข้างท่ีปรับปรุงใหม่ เพ่ือใช้กํากับทาง
ด้านซ้าย และขวาของร่องน้ํา ดังนี้ 

 

 

 

 

 ๒.๕.๓.๑ ช่องทางเดินเรือกราบขวา ๒.๕.๓.๒ ช่องทางเดินเรือกราบซ้าย 

สี สีเขียวคาดแดงแถบกว้างในแนวนอน 
๑ แถบ 

สีแดงคาดเขียวแถบกว้างในแนวนอน 
๑ แถบ 

รูปร่างทุ่น ทรงกระบอก (กระป๋อง) เสา หรือ
ขอน 

กรวย, เสาหรือ ขอน 

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ทรงกระบอก (กระป๋อง) สีเขยีว ๑ อัน ฝาชีสีแดง ๑ อัน ปลายแหลมข้ึนบน 
ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 
สี เขียว แดง 
จังหวะ ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒ +๑) ไฟวับเป็นหมู่ผสม (๒+๑) 

~ ๑๓ ~ 





 

 

~ ๑๔ ~ 





 

 

๓. เครื่องหมายจตุรทิศ  
 ๓.๑  นิยามของเสี้ยวจตุรทิศและเครื่องหมาย 

 เส้ียวท้ัง ๔ (ทิศเหนือ ตะวันออก ใต้ และตะวันตก) กําหนดตามทิศจริง ดังนี้ ตะวันตกเฉียง
เหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงใต้ – 
ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงเหนือ ของจุดที่กําหนด 
 ๓.๑.๑  เครื่องหมายจตุรทิศต้ังชื่อตามเส้ียวทิศที่ติดต้ังเครื่องหมายน้ัน 
 ๓.๑.๒ ชื่อของเครื่องหมายจตุรทิศ ใช้แสดงให้เห็นว่าควรเดินเรือผ่านตามทิศทางของชื่อ
เครื่องหมายน้ัน เช่น จตุรทิศเหนือหมายถึง เดินทางผ่านทุ่นทางทิศเหนือได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น 
 ๓.๑.๓  เครื่องหมายจตุรทิศในภูมิภาค A และ B มีหลักการใช้เหมือนกัน 
 ๓.๒  การใช้งานเครื่องหมายจตุรทิศ   
 ๓.๒.๑  ใช้แสดงพ้ืนที่น้ําลึกที่สุดตามตามทิศทางของชื่อเครื่องหมายจตุรทิศนั้น 
 ๓.๒.๒  ใช้แสดงด้านท่ีปลอดภัยในการเดินเรือผ่านส่ิงอันตรายน้ัน 
 ๓.๒.๓ ใช้เตือนให้มีความระมัดระวังลักษณะของร่องน้ํา เช่น ส่วนโค้ง ชุมทาง ทางแยก 
หรือปลายสันดอน  
 ๓.๒.๔  หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการวางทุ่นควรพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ก่อนติดต้ังทุ่นจตุรทิศ
จํานวนมากในเส้นทางเดินเรือ  หรือพ้ืนที่ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนได้ เนื่องจากทุ่นเหล่านี้มี
ลักษณะไฟสีขาวท่ีคล้ายกัน           
 ๓.๓  คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายจตุรทิศ 

 

 

 ๓.๓.๑ เครื่องหมายจตุรทศิเหนือ          ๓.๓.๒ เครื่องหมายจตุรทศิตะวันออก 
เครื่องหมายยอด ฝาชีสีดํา ๒ อันซ้อนกัน ปลายแหลม

ชี้ข้ึน  
ฝาชีสีดํา ๒ อันซ้อนกันฐานชนกัน 

สี สีดําเหนือสีเหลือง สีดําคาดด้วยสีเหลือง ๑ แถบกว้าง ใน
แนวนอน 

รูปร่างทุ่น  เสา หรือขอน  เสาหรือ ขอน 
ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี ขาว ขาว 
จังหวะ ไฟวับเร็วมากหรือไฟวับเร็ว  

 
 ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๓ วับ ทุก ๕ วนิาที 
หรือไฟวับเรว็เป็นหมู่ ๓ วับ ทุก ๑๐ 
วินาที 
 

~ ๑๕ ~ 



 

 

 ๓.๓.๓ เครื่องหมายจตุรทิศใต้        ๓.๓.๔ เครื่องหมายจตุรทิศตะวันตก 
เครื่องหมายยอด ฝาชี สี ดํา  ๒  อันซ้อนกัน   ปลาย

แหลมช้ีลง 
ฝาชีสีดํา ๒ อันซ้อนกันปลายแหลมชนกัน 

สี สีเหลืองเหนือสีดํา สีเหลืองคาดด้วยสีดํา ๑ แถบกว้างใน
แนวนอน 

รูปร่างทุ่น  เสา หรือขอน  เสาหรือ ขอน 
ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี ขาว ขาว 
จังหวะ ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๖ วับ + ไฟวับ

ยาว ทกุ ๆ ๑๐ วินาที หรอื  
ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ ๖ วับ + ไฟวับ
ยาว ทกุ ๆ ๑๕ วินาที 

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

 

หมายเหตุ เครื่องหมายยอดรูปฝาชี ๒ อันซ้อนกันเป็นรูปลักษณ์สําคัญของเคร่ืองหมายจตุรทิศในเวลา
กลางวัน จึงควรนํามาใช้เสมอ และให้ขนาดใหญ่เท่าที่ทําได้ เพ่ือแยกให้เห็นเด่นชัดระหว่างฝาชีทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ๑๖ ~ 



 

 

๔. เครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเดี่ยว 

 

 

 

 

 

 
        ๔.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเดี่ยว 

        เครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเด่ียว เป็นเครื่องหมายที่ติดต้ังอยู่บน หรือบริเวณใกล้เคียงส่ิง
ที่เป็นอันตราย ซ่ึงสามารถเดินเรือผ่านโดยรอบบริเวณนั้นได้ 
 ๔.๒  คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายส่ิงอันตรายโดดเดีย่ว 

คําอธิบาย 

สี สีดําคาดด้วยสีแดง ๑ แถบกว้าง หรือมากกว่า ตามแนวนอน 

รูปร่างทุ่น 
ไม่จํากัด แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายทางข้าง ควรใช้เป็น
แบบเสาหรือขอน 

เครื่องหมายยอด ลูกกลมสีดําซ้อนกัน ๒ ลูก 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี ขาว 

จังหวะไฟ ไฟวับเป็นหมู่ ๒ วับ 

หมายเหตุ เครื่องหมายยอดลูกกลมดํา ๒ อันซ้อนกันเป็นรูปลักษณ์สําคัญของเครื่องหมายสิ่งอันตราย
โดดเด่ียวในเวลากลางวัน จึงควรนํามาใช้เสมอ และให้ขนาดใหญ่เท่าที่ทําได้ เพ่ือแยกให้เห็นเด่นชัด
ระหว่างลูกกลมท้ังสอง 

 

 

~ ๑๗ ~ 



 

 

๕. เครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

๕.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย 
       เครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย นํามาใช้เพ่ือแสดงให้ทราบว่าบริเวณนั้นสามารถเดินเรือผ่าน
ได้โดยรอบ รวมทั้งแสดงแนวกลางร่องนํ้าและจุดกึ่งกลางร่องนํ้า เช่น ใช้เพ่ือแสดงปากทางเข้า
ท่าเรือหรือปากอ่าวหรือปากร่องนํ้า จังหวะไฟของเคร่ืองหมายแสดงท่ีปลอดภัยอาจนํามาใช้เป็น
ตัวกําหนดว่า เป็นจุดท่ีดีที่สุดสําหรับการนําเรือลอดใต้สะพาน 
๕.๒ คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายแสดงท่ีปลอดภัย 

 

คําอธิบาย 
สี สีแดงสลับขาวในแนวต้ัง 

รูปร่างทุ่น ทรงกลม แต่ถ้าเป็นรูปเสาหรือขอนมีเครื่องหมายยอดเป็นลูกกลม 

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) ลูกกลมสีแดง ๑ ลูก 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี ขาว 

จังหวะไฟ ใช้ไฟช่วงเท่าหรือไฟวับยาว ๑ วับทุก ๑๐ วินาที  
หรือรหัสมอรส์  “A” ( • — ) 
 

 

 

~ ๑๘ ~ 



 

 

๖. เครื่องหมายพิเศษ 

 

  

 

 

          
         
       ๖.๑ คําจํากัดความของเครื่องหมายพิเศษ 
              เครื่องหมายพิเศษใช้แสดงพ้ืนที่พิเศษ หรือรูปลักษณ์ ซ่ึงโดยธรรมชาติ อาจเห็นได้อย่าง
ชัดเจนตามท่ีลงไว้ในแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือ  ในกรณีทั่วไปแล้ว ไม่ใช้เครื่องหมายน้ีติดต้ัง
บริเวณรอ่งน้ําหรือส่ิงกีดขวาง ณ บริเวณที่ใช้ MBS ได้อย่างเหมาะสมอยู่แล้ว 
               ตัวอย่างการใช้ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ 
               ๖.๑.๑ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นทุ่นสํารวจสมุทรศาสตร์ 
               ๖.๑.๒ ใช้เป็นเครื่องหมายแบ่งแนวจราจร เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
               ๖.๑.๓ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงที่ทิ้งมูลดิน 
               ๖.๑.๔ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่ฝึกทางทหาร 
               ๖.๑.๕ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงแนวสายเคเบิลใต้น้ํา 
               ๖.๑.๖ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่สันทนาการทางน้ํา 
               ๖.๑.๗ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขตพ้ืนที่ทอดสมอ 
               ๖.๑.๘ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงที่ต้ังส่ิงก่อสร้างในทะเล เช่น แท่นผลิตพลังงานในทะเล 
               ๖.๑.๙ ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงพ้ืนที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 
          ๖.๒ คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายพิเศษ 

คําอธิบาย 

สี เหลือง 

รูปร่างทุ่น ไม่จํากัดแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายทางข้าง 

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) กากบาท “X” สีเหลือง ๑ อัน 

รูปร่างไม่จํากัด 
สัญลักษณ์ตามกําหนด 

~ ๑๙ ~ 



 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี เหลือง 

จังหวะ 

ใดๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่เหมือนเครื่องหมายจตุรทิศ, 
เครื่องหมายอันตรายโดยเด่ียว และเครื่องหมาย 
แสดงที่ปลอดภัย 

 

สัญลักษณ์ 
การใช้สัญลักษณ์ เป็นไปตามท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กําหนด 

 

๗. เครื่องหมายส่ิงอันตรายใหม่ 

  

 

 

 

 

 

       ๗.๑ คําจํากัดความของสิ่งอันตรายใหม่ 
  คําว่า “สิ่งอันตรายใหม่” หมายถึง สิ่งอันตรายที่ค้นพบใหม่ ซึ่งยังไม่ปรากฏในบรรณสารการ
เดินเรือ “สิ่งอันตรายใหม่” ยังหมายรวมถึงสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สันทราย กองหิน  หรือ
สิ่งที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้น เช่น ซากเรืออับปาง เป็นต้น       
      ๗.๒  การติดตั้งเคร่ืองหมายส่ิงอันตรายใหม่       
  ๗.๒ .๑ “สิ่งอันตรายใหม่” ควรหมายไว้ด้วยเคร่ืองหมายท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เคร่ืองหมายทางข้าง เคร่ืองหมายจตุรทิศ เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือโดยการใช้ทุ่นเรืออับปาง
ฉุกเฉิน ทั้งนี้เม่ือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาเห็นว่า สิ่งอันตรายใหม่ทําให้มีความเส่ียงสูงต่อการ
เดินเรือ ควรวางเคร่ืองหมายใด ๆ อย่างน้อย ๑ อย่าง ในบริเวณดังกล่าว     
 ๗.๒.๒ ถ้าใช้เคร่ืองหมายทางข้างไปติดตั้งเพื่อแสดงสิ่งอันตรายใหม่ ควรใช้จังหวะไฟแบบเร็วมาก
หรือแบบเร็ว 

~ ๒๐ ~ 



 

             
 ๗.๒.๓ เคร่ืองหมายใด ๆ ที่ใช้ติดตั้งแทนเคร่ืองหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม่ จะต้องสอดคล้องกับ
เคร่ืองหมายนั้น             
 ๗.๒.๔ อาจติดตั้งเคร่ืองสะท้อนสัญญาณเรดาร์รหัสมอร์ส “D” ( – •• ) เพิ่มเติม   
 ๗.๒.๕ อาจติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบ AIS    
 ๗.๒.๖ อาจใช้เคร่ืองหมายทางเรือเสมือนจริง (Virtual Aids to Navigation) เพียงอย่างเดียว หรือ
เสริมด้วยเคร่ืองหมายทางเรือแบบธรรมดา    
           ๗.๒.๗ เคร่ืองหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม่ อาจยกเลิกเม่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ยืนยันแล้วว่า 
“สิ่งอันตรายใหม่” นั้นได้รับการเผยแพร่ หรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 ๗.๓  คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายส่ิงอันตรายใหม่ 

คําอธิบาย 

สี 
สีฟ้าสลับเหลืองในแนวด่ิงจํานวนเท่าๆกัน (อย่างน้อย ๔ แถบ 
และอย่างมากไม่เกิน ๘ แถบ) 

รูปร่างทุ่น เสาหรือขอน 

เครื่องหมายยอด (ถ้ามี) เครื่องหมายบวก (+)  สีเหลือง 

ไฟ 

สี เหลืองสลับสีฟ้า 

จังหวะ สีฟ้า ๑ วินาที + คาบมืด ๐.๕ วินาที + สีเหลือง ๑ วินาที 

 
๘. เครื่องหมายอ่ืนๆ 
    ๘.๑ แนวนํา/แนวเล็ง 

 

  

 

~ ๒๑ ~ 



 

                        

            ๘.๑.๑ คําจํากัดความของแนวนํา/แนวเล็ง 
             แนวนํา/แนวเล็ง คือกลุ่มของเครื่องหมายหรือไฟต้ังแต่ ๒ ส่ิงหรือมากกว่า ที่อยู่ใน

แนวเดียวกัน ซ่ึงนักเดินเรือใช้เป็นแนวนําในการนําเรือไปตามทิศทางน้ัน 
 ๘.๑.๒  คําอธิบายเก่ียวกับแนวนํา/แนวเล็ง 
                       โครงสร้างของแนวนําอาจใช้สีหรือรูปร่างใด ๆ ท่ีมองเห็นได้เด่นชัด และต้องไม่ทําให้
เกิดความสับสนกับโครงสร้างที่อยู่ติดกันหรือใกล้เคียงกัน  

 

 ๘.๒  ไฟเสี้ยว 

 

 

 

 

      ๘.๒.๑ คําจํากัดความของไฟเสี้ยว 
                   ไฟเส้ียวเป็นเครื่องหมายทางเรือแบบติดต้ังประจําที่ ซ่ึงแสดงด้วยไฟที่มีความแตกต่าง
ของสีและ/หรือจังหวะกระพริบของไฟตามเส้ียวท่ีกําหนดไว้ โดยสีของไฟใช้เป็นข้อมูลบอกทิศทางให้กับ
ชาวเรือ 

 

คําอธิบาย 

สี 
ไม่มีนัยสําคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกําหนดได้โดยให้มีความ
เด่นชัดโดยพิจารณาจากสีของสภาพแวดล้อม 

รูปร่าง ไม่มีนัยสําคัญ  ควรเป็นรปูทรงส่ีเหล่ียมหรือสามเหล่ียม 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี 
ไม่จํากัด หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรกาํหนดให้มีความเด่นชัดจากสีของ
สภาพแวดล้อมฉากหลัง 

จังหวะ 
ไม่จํากัด แต่ควรหลีกเล่ียงไฟนิ่ง ทั้งนี้การให้ไฟกระพริบพร้อมกันจะช่วย
ให้แยกแยะได้อย่างเด่นชัดจากไฟฉากหลัง 

~ ๒๒ ~ 



 

            

          ๘.๒.๒ คําอธิบายเก่ียวกับไฟเสี้ยว 
 เพ่ือแจ้งทิศทางในเส้นทางเดินเรือ 
 เพ่ือแสดงจุดเล้ียว จุดเชื่อมต่อระหว่างร่องนํ้า  บริเวณที่อันตราย หรือส่ิงอ่ืนที่สําคัญ

ต่อการเดินเรือ 
 แจ้งบริเวณพ้ืนที่อันตรายท่ีควรหลีกเล่ียง 
 ในบางครั้งใช้ไฟดวงเดียวในการบอกทิศทาง 

คําอธิบาย 

สี ไม่กําหนด 

รูปร่าง ไม่กําหนด ระบุแสงไฟเท่านั้น 

ไฟ 

สี 
ถ้าใช้เป็นเครือ่งหมายในรอ่งน้ําจํากัดต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
ภูมิภาคในหัวข้อที่ ๒ ของ IALA โดยไฟอาจมีการสลับเส้ียวกันไปมา  

จังหวะ ตามความเหมาะสม 

 

 ๘.๓ ประภาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

       ๘.๓.๑ คําจํากัดความของประภาคาร  
                  ประภาคารเป็นหอคอยหรือส่ิงก่อสร้างที่มีความคงทน  สร้างไว้ในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ
ต่อการเดินเรือ เพ่ือใช้ติดต้ังสัญญาณไฟ และใช้เป็นที่หมายสําคัญในเวลากลางวัน ส่วนในเวลากลางคืน
สามารถเห็นแสงไฟได้ในระยะไกลหรือปานกลาง   

~ ๒๓ ~ 



 

  

         ๘.๓.๒ คําอธิบายเก่ียวกับประภาคาร  
                    ประภาคารควรมีพ้ืนที่สําหรับติดต้ังอุปกรณ์เครื่องหมายทางเรือ อ่ืน ๆ เช่น DGNSS, 
Racon หรือ AIS ที่ใช้ช่วยในการนําเรือ และประภาคารยังสามารถใช้เป็นเครื่องหมายกลางวัน 
(Daymark) เพ่ือการพิสูจน์ทราบในเวลากลางวัน และอาจติดต้ังไฟเส้ียวบนประภาคารด้วยก็ได้ 

 

 ๘.๔  กระโจม 

 

 

 

 

 ๘.๔.๑ คําจํากัดความของกระโจม 
     กระโจม (Beacon) เป็นเครื่องหมายทางเรือที่มนุษย์สร้างข้ึน โดยสามารถจําแนก
กระโจมได้จาก รูปร่าง สี  รูปแบบ เครื่องหมายยอด ลักษณะของไฟ หรือลักษณะโดยรวมของส่ิงเหล่านี้ 
  ๘.๔.๒  คําอธิบายเก่ียวกับกระโจม  

 อาจติดต้ังสัญญาณไฟ ในกรณีที่เป็นกระโจมไฟ 
 หากไม่ติดต้ังไฟ เป็นกระโจมสําหรับใชเ้ป็นที่หมายในเวลากลางวนัเท่านั้น 
 สามารถใช้เป็นหลักนํา/แนวนํา หรือเป็นที่หมายเรดาร์ 
 อาจติดต้ังเคร่ืองหมายยอดกระโจมได้ 

 

คําอธิบาย 

 
สี/รูปร่าง 

 

โครงสร้างประภาคารสามารถใช้สี รูปรา่ง หรือวัสดุใด ๆ ที่ทํา
ให้เห็นเด่นชัดในเวลากลางวัน 

ไฟ 

สี ขาว แดง หรือ เขียว 

จังหวะ 
ไฟวับ ไฟช่วงเท่า หรือไฟวาบ จังหวะใด ๆ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ง่าย 

~ ๒๔ ~ 



 

 

  

 ๘.๕  เครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ ่

 

 

 

 

 

 ๘.๕.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่  
   เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ่ หมายรวมท้ัง  เรือทุ่นไฟ (Lightvessels)   
ทุ่นไฟ (Light Floats) และทุ่นเดินเรือขนาดใหญ่ (Large Navigational Buoys) 
 ๘.๕.๒  คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ่  
 เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ่ ปกติวางไว้บริเวณที่เป็นจุดวิกฤต เพ่ือกําหนด
เส้นทางเข้าสู่ฝ่ังในบริเวณที่มีการจราจรทางน้ําคับคั่ง และอาจมีพ้ืนที่สําหรับติดต้ังเครื่องหมายทางเรือ
อ่ืน ๆ เช่น Racon หรือ AIS เพ่ือช่วยในการนําเรือ 

คําอธิบาย 

สี ตามความเหมาะสม  (นิยมใช้สีแดง) 

รูปร่าง เรือ หรือ ทุ่นใหญ่ ที่มีหอไฟ 

คําอธิบาย 

สี ไม่จํากัด   

รูปร่าง ตามความเหมาะสม รวมทั้งเครื่องหมายจตุรทิศ 

เครื่องหมายยอดกระโจม (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม 

ไฟ (ถ้าติดต้ัง) 

สี ขาว  แดง หรือ เขียว 

จังหวะไฟ ตามความเหมาะสม 

~ ๒๕ ~ 



 

ไฟ (เมื่อติดต้ัง) รวมทั้งสถานีไฟนอกฝ่ัง 

สี ตามความเหมาะสม 

จังหวะ ตามความเหมาะสม 

๘.๖  เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
         ๘.๖.๑  คําจํากัดความของเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ  
            เป็นเครื่องช่วยการเดินเรือขนาดเล็ก นอกเหนือจากท่ีบรรยายไว้ต้ังแต่ต้น  
 ๘.๖.๒  คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ  
                    เครื่องหมายช่วยการเดินเรือเหล่านี้ ตามปกติใช้ในกรณีที่นอกเหนือไปจากการกํากับ
ร่องน้ํา และโดยท่ัวไปแล้ว ไมไ่ด้ใช้เพ่ือระบุทางด้านซ้ายหรือขวาของเส้นทาง หรือบอกส่ิงกีดขวางที่ต้อง
หลีกเล่ียง แต่เป็นเครื่องหมายท่ีใช้สําหรับบอกข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ เครื่องหมาย
เหล่านี้ต้องไม่สร้างความสับสนกับเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ และควรมีการเผยแพร่ในแผนที่เดินเรือ
และบรรณสารการเดินเรือ อน่ึงไม่ควรใช้เครื่องหมายดังกล่าวน้ี ถ้าหากมีเครื่องหมายทางเรือที่
เหมาะสมตาม MBS ใช้อยู่แล้ว 

๘.๗ เครื่องหมายท่าเรือหรือท่ีจอดเรือ  
 ชาวเรือควรระมัดระวังการใช้เครื่องหมายทางเรือในท้องถ่ิน ซ่ึงอาจวางโดยใช้ระเบียบหรือ
กฎหมายของท้องถ่ินโดยเฉพาะ  ดังนั้นก่อนการเดินทางเข้าพ้ืนที่ใด ๆ เป็นครั้งแรก ควรศึกษาเก่ียวกับ
กฎเกณฑ์ของเครื่องหมายทางเรือในท้องถ่ินนั้นเสียก่อน 
 เครื่องหมายทางเรือในทอ้งถ่ิน อาจรวมถึง และไม่ห้ามให้ติดต้ังบน 

 เข่ือนกันคล่ืน ท่าเทียบเรือ และสะพานเทียบเรือ 
 สะพาน และสัญญาณจราจร 
 พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 และแม่น้ําอ่ืน ๆ   ร่องน้ํา   ลําคลอง  ประตูกั้นน้ํา และท่อระบายน้ํา ที่ดําเนินการโดย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ป้ายข้อความ 
หรือภาพ 

~ ๒๖ ~ 



 

 
๙. คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 
    คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศให้ข้อมูลในการวางแผน 
การปฏิบัติ การบริหารการจัดการ และวิธีการติดต้ังเคร่ืองหมายทางเรือ ตามท่ีข้อกําหนดของ MBS 
และสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.iala-aism.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ระบบทุ่นเครือ่งหมายทางเรือ 
ภูมิภาค A  

 

ภูมิภาค A – เวลากลางวัน 
ร่องนํ้าหลัก 
ร่องนํ้ารอง 

Racon D 
 – ••  

เรือจมใหม ่

เรือจมใหม ่
ใช้ทุ่น EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมอืนจริง 

ภูมิภาค A – เวลากลางคืน 
ร่องนํ้าหลัก 
ร่องนํ้ารอง 

Racon D 
 – ••  

เรือจมใหม ่

วงระยะปลอดภัย 

วงระยะปลอดภัย เรือจมใหม ่
ใช้ทุ่น EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมอืนจริง 

~ ๒๗ ~ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบทุ่นเครือ่งหมายทางเรือ 
ภูมิภาค B 

 
 

ภูมิภาค B – เวลากลางคืน 
ร่องนํ้าหลัก 
ร่องนํ้ารอง 

วงระยะปลอดภัย 

Racon D 
 – ••  

เรือจมใหม ่

เรือจมใหม ่
ใช้ทุ่น EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมอืนจริง 

ภูมิภาค B – เวลากลางวัน 

ร่องนํ้าหลัก 
ร่องนํ้ารอง 

Racon D 
 – ••  

เรือจมใหม ่

วงระยะปลอดภัย เรือจมใหม ่
ใช้ทุ่น EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมอืนจริง 

~ ๒๘ ~ 


