ี ดง/สด
ี ำ�
ั ญาณพายุฝน สแ
ข ้อควรปฏิบต
ั เิ พิม
่ เติมเมือ
่ มีสญ
นักเรียนควรจะอยูท
่ บ
ี่ า้ น หรือหากกรณี ทอี่ ยูใ่ นโรงเรียนแล้ว ก็ควรจะ
อยูท
่ โี่ รงเรียน จนกว่าถึงเวลาเลิกเรียนและนักเรียนสามารถกลับบ้าน
ได้อย่างปลอดภัย

ี ดง/สด
ี ำ� เมือ่ นักเรียน
หากมีการประกาศสัญญาณพายุฝนระดับ สแ
บางคนเลิกโรงเรียน–
รถโรงเรียนควรน�ำนักเรียนกลับโรงเรียนก่อน หากสภาพถนนหรือ
การจราจรข้างหน้าดูจะไม่ปลอดภัย
พนักงานขับรถโรงเรียนควรจะติดตามฟังข่าวล่าสุดของการการเพิม
่
ระดับพายุฝนจากวิทยุกระจายเสียง และ ต้องแน่ ใจว่านักเรียนจะถูก
น�ำส่งไปยังทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย โดยปกติคอื โรงเรียน จนกระทั่งสภาพ
ถนนหรือสภาพการจราจรจะได้รบั การรับรองว่าปลอดภัยแล้ว

SPECIAL ACTIONS TO BE TAKEN FOR RED/BLACK
SIGNAL
Students should stay home or, if already at school, should
remain there until the end of school hours and conditions are
safe for them to return home.
If the RED/BLACK signal is issued when some students have
set out for school –
School-bound students should normally proceed to school
unless the road or traffic conditions ahead are not safe.
School-bus drivers should listen to radio broadcasts on the
latest development of the rainstorm and ensure that students
are taken to a safe place, normally the school, unless road or
traffic conditions ahead warrant otherwise.

ทางโรงเรียนควรจะเปิ ดท�ำการและมีการเตรียมเจ้าหน้ าทีเ่ พื่อดูแล
ความเรียบร้อยให้กบั นักเรียนทุกคน จนกระทั่งนักเรียนจะสามารถ
กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย

Schools should arrange to be open and appropriately staffed to
look after any students arriving until it is safe for them to return
home.

ผูท
้ สี่ มัครเข้ารับการสอบของภาครัฐต่างๆ ควรติดตามฟังข่าวล่าสุด
จากวิทยุ กระจายเสียงหรือดูโทรทัศน์เพือ่ ฟังประกาศจากผูด
้ ำ� เนิน
การสอบของรัฐบาลฮ่องกง

Candidates for public examinations should listen to radio or
watch television for an announcement to be made by the Hong
Kong Examinations and Assessment Authority.

พนักงานขับรถควรต้องระวัง
หนักและมีการจราจรแออัด

หากบริเวณนัน
้ มีน�้ำท่วมถนนอย่าง

Drivers should beware that there are likely to be serious road
flooding and traffic congestion.

ประชาชนควรหลีกเลีย่ งบริเวณพื้นทีม
่ กั มีเหตุให้เกิดน�้ำท่วมได้ง่าย  
หรือ พื้นทีท
่ เี่ ป็ นทางผ่านของน�้ำท่วมไหลหลาก ประชาชนทีพ
่ กั อาศัย
อยูใ่ นเขตพื้นทีน
่ �้ำท่วมอย่างรุนแรง ควรพิจารณาย้ายจากพื้นทีเ่ ดิม
ก่อนจนกระทั่งพายุฝนจะหยุดตกและน�้ำทีท
่ ว่ มได้รบั การแก้ไขแล้ว

People should avoid going near easily flooded watercourses or
passing through flooded areas. People whose home may be
seriously flooded should consider evacuating their home until
the rain has eased and flood water subsided.

หมายเหตุการออกระบบสัญญาณเตือนภัย

NOTES ON ISSUANCE OF THE WARNING SIGNALS

1) เกณฑ์ปริมาณน�้ ำฝนส�ำหรับระบบสัญญาณเตือนภัยพายุฝนเป็ นเพียงค�ำแนะน� ำ
เท่านัน
้ เมือ
่ เกิดฝนตกเป็ นเวลานาน อาจจะมีการประกาศสัญญาณออกไป   ถึง
แม้วา่ ปริมาณน�้ำฝนจะไม่ตรงตามค่าเกณฑ์ปริมาณน�้ำฝนต่อชั่วโมงก็ตาม

1) The rainfall criteria for the issuance of rainstorm warning signals are for
guidance only. When prolonged rain occurs, the signals may be issued
even if these rainfall criteria are not breached for individual hours.

2) กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศแจ้งเตือนสัญญาณพายุฝนสีเหลืองล่วงหน้าประมาณ
สองถึงสามชั่วโมงก่อนทีจ่ ะมีฝนตกหนัก ทัง้ นี้เวลาในการประกาศอาจเลือ
่ นมาเร็ว
้ ในกรณี ทพ
ขึน
ี่ ายุฝนเพิม
่ ระดับอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำ� เป็ นต้องประกาศสัญญาณ
พายุฝนสีเหลืองก่อน ก็สามารถประกาศเป็ นสัญญาณพายุฝนสีแดง

2) The Observatory will make an effort to issue the AMBER signal a couple of
hours ahead of anticipated heavy rain. However, this lead time may be
considerably shorter in case the heavy rain develops rapidly. Not all AMBER
signals will be followed by RED.

3) กรมอุตน
ุ ิยมวิทยาจะพยายามประกาศสัญญาณพายุฝน สีแดง และ สีดำ 
� ล่วงหน้า
ก่อนทีจ่ ะถึงเกณฑ์ระดับสัญญาณ อย่างไรก็ตามปริมาณน�้ำฝนทีต
่ กจริงอาจมีความ
้ ในระยะเวลาอันสัน
รุนแรงท�ำให้ยากทีจ่ ะคาดการณ์ ได้ ซึง่ อาจเกิดขึน
้ ดังนัน
้ บาง
ครัง้ อาจจะมี ก ารประกาศสัญ ญาณพายุ ฝ นสี แ ดงขึ้น ก่อ นโดยไม่ต้อ งมี ป ระกาศ
้ ก่อนโดยไม่
สัญญาณพายุสเี หลือง เช่นเดียวกับการประกาศสัญญาณพายุสด
ี ำ� ขึน
ต้องผ่านขัน
้ ตอนการประกาศสัญญาณพายุสแ
ี ดง

3) The Observatory will endeavour to issue the RED and BLACK signals before
the specified rainfall levels are reached. However, local severe rainstorms
are extremely difficult to forecast. The lead time will generally be very short.
There will even be situations in which a RED signal is issued without a
preceding AMBER. Similarly, a BLACK may be issued without a preceding
RED.

จัดเผยแพร่โดยกรมอุตน
ุ ิยมวิทยาฮ่องกง
ออกแบบโดยกรมสารสนเทศ

Published by the Hong Kong Observatory
Designed by the Information Services Department

ระบบการเตือนภ ัย
พายุฝน
RAINSTORM
WARNING SYSTEM

ฤดูฝ นในฮ่อ งกงโดยปกติคือ ช่ว งระหว่า งเดือนเมษายนและกันยายน
ฝนจะตกหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมและ
มิถน
ุ ายน   เป็ นสาเหตุให้การจราจรต้องหยุดชะงัก เกิดน�้ำท่วมฉับพลันและ
ภัยจากดินถล่ม ซึง่ เป็ นสาเหตุทำ� ให้มผ
ี เู้ สียชิวต
ิ จ�ำนวนมาก
ระบบการเตือนภัยพายุฝนเป็ นการแจ้งเตือนเพือ
่ ให้ประชาชนได้ทราบ
เกีย่ วกับสถานการณ์ ของฝนทีต
่ กหนักมากและอาจเป็ นสาเหตุหลักให้เกิดการ
หยุดชะงัก และเพือ
่ เตรียมความพร้อมด�ำเนินการสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นในการรับมือกับ
้ ทัง้ นี้การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติตา่ งๆเช่น การ
เหตุการณ์ ฉุกเฉินทีจ่ ะเกิดขึน
แจ้งเตือนภัยพายุหมุนโซนร้อนและการแจ้งเตือนภัยดินถล่มนัน
้ จะแจ้งเตือน
แยกกันตามความจ�ำเป็ น
การแจ้งเตือนภัยมี 3 ระดับคือ สีเหลือง สีแดง และ สีดำ�
สัญญาณเตือนภัยพายุฝน สีเหลือง จะเป็ นการแจ้งเตือนถึงความเป็ นไป
ได้ทโี่ อกาสจะเกิดฝนตกอย่างหนักและอาจจะเปลีย่ นเป็ นระดับ สีแดง หรือ
สีดำ 
�
ซึง่ ท�ำให้เกิดภาวะน�้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นทีร่ าบต�่ำหรือบริเวณ
ทีก
่ ารระบายน�้ำไม่ดี โดยหน่ วยงานหลักของรัฐบาล ทัง้ ระบบขนส่งมวลชน
และระบบสาธารณู ปโภคทีส่ ำ� คัญต่างๆ จะต้องประกาศแจ้งเตือนภัยให้ทราบ
ในทันที
สัญญาณพายุฝน สีแดง และ สีดำ 
� เป็ นการแจ้งเตือนให้ประชาชน
ทราบว่าจะมีฝนตกหนักรุนแรง ซึง่ จะท�ำให้เกิดภาวะน�้ำท่วมฉับพลันบนพื้น
ผิวถนนและท�ำให้เกิดการจราจรติดขัด โดยหน่ วยงานรัฐบาล ระบบขนส่ง
มวลชน และ ระบบสาธารณู ปโภคหลักต่างๆ จะเป็ นแกนหลักรับผิดชอบใน
การปฏิบตั จิ ดั การ เพือ
่ ประชาชนจะได้รบั ค�ำชี้แนะทีช
่ ดั เจนและการด�ำเนิน
การทีเ่ หมาะสม
้
เมือ
่ มีการแจ้งเตือนภัยขึน
สัญญาณแจ้งเตือนจะออกอากาศผ่านทาง
โทรทัศน์และวิทยุ
เพือ
่ ความปลอดภัยของท่านกรุณาติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชด
ิ
The rainy season in Hong Kong is normally between April and
September. Rain could be particularly heavy and persistent during May
and June, causing severe traffic disruption and on occasions major
floods and landslips resulting in casualties.
The rainstorm warning system is designed to alert the public
about the occurrence of heavy rain which is likely to bring about major
disruptions, and to ensure a state of readiness within the essential
services to deal with emergencies. It is independent of other severe
weather warnings such as tropical cyclone warning and landslip warning,
which will be issued separately where necessary.

ั
ค�ำแนะน�ำเรือ
่ งสญญาณพายุ
ฝน
ั
สญญาณพายุ
ฝนเหลือง

The RED and BLACK signals warn the public of heavy rain which is
likely to bring about serious road flooding and traffic congestion. They
will trigger response actions by Government departments and major
transport and utility operators. The public will be given clear advice on
the appropriate actions to take.
Once issued, the signals are broadcast over radio and television.
For your own safety, listen to radio or television announcements for the
latest information.

AMBER RAINSTORM SIGNAL

จะมี ฝ นตกหนัก หรื อ คาดการณ์ ว่า จะมี ฝ นตกทั่ว ทุ ก พื้ น ที่ใ นฮ่อ งกง โดยมี
ปริม าณของน�้ ำ ฝนประมาณ 30 มิล ลิเ มตรต่อ ชั่ว โมง และมี ก ารตกอย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง

การปฏิบ ัติ

Heavy rain has fallen or is expected to fall generally over Hong
Kong, exceeding 30 millimetres in an hour, and is likely to
continue.

ACTION

้ จากพายุ
หน่ วยงานของรัฐบาลจะต้องเฝ้ าระวังเหตุจำ� เป็ นเพือ่ ลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน
ฝนตกหนัก เช่น น�้ำท่วม

Members of the public should take necessary precautions to reduce their
exposure to risk posed by heavy rain, such as flooding.

ผูป
้ กครอง นักเรียน โรงเรียน และ พนักงานขับรถโรงเรียนควรฟังวิทยุหรือประกาศทาง
โทรทัศน์เกีย่ วกับสภาพอากาศ เส้นทางและ ระบบการจราจรต่างๆ

Parents, students, school authorities and school-bus drivers should listen
to radio or television announcements on the weather, road and traffic
conditions.

ผูส้ มัครสอบภาครัฐต่างๆ ควรจะเข้าท�ำการสอบตามปกติ แต่ควรฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์
ในกรณี ทสี่ ภาพอากาศมีการเปลีย่ นแปลงกะทันหัน
เกษตรกร และ เจ้าของกิจการบ่อเลี้ยงปลา โดยเฉพาะในเขตพื้นทีล่ ุม
่ ต�่ำหรือบริเวณที่
มีน�้ำท่วมเป็ นประจ�ำ  ควรจะต้องเฝ้ าระวังเป็ นอย่างยิง่ เพือ่ ลดความเสียหายทีอ่ าจจะเกิด
้ ให้น้อยทีส่ ด
ขึน
ุ
โดยการตรวจสอบและท�ำความสะอาดระบบท่อระบายน�้ำทีอ่ ยูภ
่ ายใน
บริเวณและรอบๆ ฟาร์ม/บ่อเลี้ยงปลา เพือ่ ให้แน่ ใจว่าจะระบายน�้ำได้ดแ
ี ละไม่ตดิ ขัด
หากเป็ นไปได้เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาควรจะลดระดับน�้ ำในบ่อลงหากดูแล้วอาจจะถูกน�้ ำ
ท่วมถึงได้

Candidates for public examinations should attend the examination as
normal, but should listen to radio or watch television in case the weather
deteriorates suddenly.
Farmers and fish pond owners, particularly those in low lying or flood
frequented areas, should take the necessary precautions to minimise
losses, which include checking and clearing the drainage system within and
around the farm/fish ponds to ensure that all the drains are not blocked.
Where possible, fish pond operators should reduce the water level of ponds
which are likely to be flooded.

ั
ี ดง
สญญาณพายุ
ฝนสแ

RED RAINSTORM SIGNAL

สภาพฝนตกหนักหรือคาดการณ์ วา่ จะมีฝนตกทั่วทุกพื้นทีใ่ นฮ่องกง มีปริมาณ
ของน�้ำฝนประมาณ 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และยังมีการตกอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบ ัติ

Heavy rain has fallen or is expected to fall generally over Hong
Kong, exceeding 50 millimetres in an hour, and is likely to
continue.

ACTION

พนักงานทีต่ อ้ งท�ำงานกลางแจ้งในพื้นทีเ่ สีย่ งทีจ่ ะมีฝนตก
ควรระงับการปฏิบตั ห
ิ น้าที่
กลางแจ้ง ถ้าสภาพอากาศในพื้นทีเ่ หล่านัน
้ ยังคงมีฝนตกหนัก
ส�ำหรับผูท
้ จี่ ะต้องเดินทาง ควรจะระมัดระวังพิจารณาเรือ่ งสภาพอากาศและสภาพของ
เส้นทางการจราจร
หากมีประกาศสัญญาณระดับ สีแดง ก่อนทีจ่ ะเริม
่ เวลาท�ำงาน พนักงานควรจะต้องเข้า
ท�ำงานตามปกติ โดยบริการขนส่งมวลชนต่างๆ ยังคงให้บริการตามปกติ ทัง้ นี้หวั หน้า
ควรจะปฏิบตั ิอย่างยืดหยุ่นในกรณี ที่พนังงานอาจมีอุปสรรคในการเดินทางท�ำให้ไม่
สามารถท�ำงานได้ตรงต่อเวลา
หากมีประกาศสัญญาณระดับ สีแดง ในระหว่างเวลาท�ำงาน พนักงานทีอ่ ยูภ
่ ายในอาคาร
อยูแ่ ล้ว ควรจะปฏิบตั ห
ิ น้าทีต่ อ่ ไปตามปกติยกเว้นในกรณี ทอี่ าจเกิดอันตรายหากต้อง
ท�ำงานต่อไป พนักงานทีอ่ ยูใ่ นบริเวณพื้นทีท่ จี่ ะมีการระงับการบริการขนส่งมวลชน จะ
ได้การยกเว้นอนุญาตให้ออกจากทีท่ ำ� งานได้โดยการอนุมตั ขิ องหัวหน้างาน ด้วยการ
ระบุเหตุผลถึงเรือ่ งสภาพอากาศและสภาพเส้นทางการจราจรขณะนัน
้

There are three levels of warning : AMBER, RED and BLACK.
The AMBER signal gives alert about potential heavy rain that may
develop into RED or BLACK signal situations. There will be flooding in
some low-lying and poorly drained areas. Key Government departments
and major transport and utility operators are put on alert.

GUIDE TO THE RAINSTORM SIGNALS

Employees working outdoors in areas exposed to rain should suspend
outdoor duties if weather conditions in those areas so warrant.
People who have to travel should carefully consider weather and road
conditions.
If the RED signal is issued before working hours, employees should report
for duty as usual, provided that transport services are available.
Supervisors are encouraged to adopt a flexible attitude in case their staff
have genuine difficulties in arriving at work on time.
If the RED signal is issued during office hours, employees working indoors
should remain on duty as usual unless it is dangerous to do so. Employees
in areas where transport services are about to be suspended can be
exceptionally released at the discretion of the supervisor. In exercising their
discretion, supervisors should take into account the weather and road
conditions.
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BLACK RAINSTORM SIGNAL

สภาพฝนตกหนักหรือคาดการณ์ ว่าจะมีฝนตกทั่วทุกพื้นทีใ่ นฮ่องกง โดยมี
ปริมาณของน�้ำฝนประมาณ 70 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และยังมีการตกอย่าง
ต่อเนื่อง

การปฏิบ ัติ
ควรอยูภ
่ ายในอาคาร หรือ หาทีห
่ ลบพัก จนกระทั่งฝนหยุดตก
พนักงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ห
ิ น้าทีอ่ ยูก่ ลางแจ้งในพื้นทีเ่ สีย่ ง ควรหยุดท�ำงานและหาทีห
่ ลบพัก
เพือ่ ความปลอดภัย
ส�ำหรับผูท
้ ไี่ ม่สามารถหาทีป
่ ลอดภัยไว้หลบพักได้ ควรจะย้ายไปหลบภัยตามศูนย์เปิ ดให้
พักฉุ กเฉินชั่วคราว ซึง่ จัดไว้ให้โดยกรมการบริหารภายใน
นายจ้างไม่ควรจะให้พนักงานของพวกเขาไปท�ำงาน ยกเว้นแต่มข
ี อ้ ตกลงเรือ่ งการจัด
เตรียมปฏิบตั งิ านในช่วงทีม
่ พ
ี ายุฝนไว้อยูแ่ ล้ว
ส�ำหรับผูท
้ ท
ี่ ำ� งานอยูแ่ ล้วควรอยูท
่ น
ี่ ่ น
ั ต่อไป ยกเว้นในกรณี ทอี่ าจจะเป็ นอันตรายหากต้อง
ท�ำงานต่อไป

Very heavy rain has fallen or is expected to fall generally over
Hong Kong, exceeding 70 millimetres in an hour, and is likely to
continue.

ACTION
Stay indoors or take shelter in a safe place until the heavy rain has passed.
Employees working outdoors in exposed areas should stop work and take
shelter.
People having no safe place to go may take temporary refuge in any of the
special temporary shelters opened by the Home Affairs Department.
Employers are advised not to require their employees to go to work unless
prior agreement on work arrangements during rainstorms has been made.
People who are already at work should stay where they are unless it is
dangerous to do so.
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