
ระบบการเตอืนภยั
พายฝุน

RAINSTORM
WARNING SYSTEM

ขอ้ควรปฏบิตัเิพิม่เตมิเมือ่มสีญัญาณพายฝุน สแีดง/สดี�า
	 นกัเรียนควรจะอยูท่ีบ่า้น	 หรือหากกรณีทีอ่ยูใ่นโรงเรียนแลว้	 ก็ควรจะ

อยูท่ีโ่รงเรียน	 จนกวา่ถงึเวลาเลกิเรียนและนกัเรียนสามารถกลบับา้น
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

หากมกีารประกาศสญัญาณพายฝุนระดบั	สแีดง/สดี�า	 เมือ่นกัเรียน
บางคนเลกิโรงเรียน–

	 รถโรงเรียนควรน�านกัเรียนกลบัโรงเรียนกอ่น	 หากสภาพถนนหรือ
การจราจรขา้งหน้าดจูะไมป่ลอดภยั

	 พนกังานขบัรถโรงเรียนควรจะตดิตามฟงัขา่วลา่สุดของการการเพิม่
ระดบัพายฝุนจากวทิยกุระจายเสยีง	 และ	 ตอ้งแน่ใจวา่นกัเรียนจะถกู
น�าสง่ไปยงัทีม่คีวามปลอดภยั	 โดยปกตคิอืโรงเรียน	 จนกระท ั่งสภาพ
ถนนหรือสภาพการจราจรจะไดร้บัการรบัรองวา่ปลอดภยัแลว้

	 ทางโรงเรียนควรจะเปิดท�าการและมีการเตรียมเจ้าหน้าทีเ่พื่อดูแล
ความเรียบรอ้ยใหก้บันกัเรียนทกุคน	 จนกระท ั่งนกัเรียนจะสามารถ
กลบัถงึบา้นไดอ้ยา่งปลอดภยั

	 ผูท้ีส่มคัรเขา้รบัการสอบของภาครฐัตา่งๆ	 ควรตดิตามฟงัขา่วลา่สดุ
จากวทิย	ุ กระจายเสยีงหรือดโูทรทศัน์เพือ่ฟงัประกาศจากผูด้�าเนิน
การสอบของรฐับาลฮอ่งกง

	 พนกังานขบัรถควรตอ้งระวงั	 หากบรเิวณนัน้มนี�้าทว่มถนนอยา่ง
หนกัและมกีารจราจรแออดั

	 ประชาชนควรหลีกเลีย่งบรเิวณพ้ืนทีม่กัมีเหตุให้เกดิน�้าทว่มไดง้่าย		
หรือ	พ้ืนทีท่ีเ่ป็นทางผา่นของน�้าทว่มไหลหลาก	ประชาชนทีพ่กัอาศยั
อยูใ่นเขตพ้ืนทีน่�้าทว่มอยา่งรุนแรง	 ควรพจิารณายา้ยจากพ้ืนทีเ่ดมิ
กอ่นจนกระท ั่งพายฝุนจะหยดุตกและน�้าทีท่ว่มไดร้บัการแกไ้ขแลว้

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.

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

 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.

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

 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.

NOTES ON ISSUANCE OF THE WARNING SIGNALS
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) 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) 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.

หมายเหตกุารออกระบบสญัญาณเตอืนภยั
1)	 เกณฑ์ปริมาณน�้าฝนส�าหรบัระบบสญัญาณเตือนภยัพายุฝนเป็นเพียงค�าแนะน�า

เทา่นัน้	 เมือ่เกดิฝนตกเป็นเวลานาน	 อาจจะมกีารประกาศสญัญาณออกไป	 	 ถงึ
แมว้า่ปรมิาณน�้าฝนจะไมต่รงตามคา่เกณฑ์ปรมิาณน�้าฝนตอ่ช ั่วโมงก็ตาม

2)	 กรมอุตุนิยมวทิยาจะประกาศแจง้เตือนสญัญาณพายุฝนสีเหลืองลว่งหน้าประมาณ
สองถงึสามช ั่วโมงกอ่นทีจ่ะมฝีนตกหนกั	 ท ัง้น้ีเวลาในการประกาศอาจเลือ่นมาเร็ว
ขึน้ในกรณีทีพ่ายฝุนเพิม่ระดบัอยา่งรวดเร็ว	 โดยไมจ่�าเป็นตอ้งประกาศสญัญาณ
พายฝุนสเีหลืองกอ่น	ก็สามารถประกาศเป็นสญัญาณพายฝุนสแีดง

3)	 กรมอตุนิุยมวทิยาจะพยายามประกาศสญัญาณพายฝุน	 สแีดง	 และ	 สดี�า	 ลว่งหน้า	
กอ่นทีจ่ะถงึเกณฑ์ระดบัสญัญาณ	 อยา่งไรก็ตามปรมิาณน�้าฝนทีต่กจรงิอาจมคีวาม
รุนแรงท�าใหย้ากทีจ่ะคาดการณ์ได	้ ซึง่อาจเกดิขึน้ในระยะเวลาอนัส ัน้	 ดงันัน้บาง
คร ัง้อาจจะมีการประกาศสญัญาณพายุฝนสีแดงขึ้นก่อนโดยไม่ต้องมีประกาศ
สญัญาณพายสุเีหลือง	 เชน่เดยีวกบัการประกาศสญัญาณพายสุดี�าขึน้กอ่นโดยไม่
ตอ้งผา่นข ัน้ตอนการประกาศสญัญาณพายสุแีดง
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ฤดูฝนในฮ่องกงโดยปกติคือช่วงระหว่างเดือนเมษายนและกนัยายน	
ฝนจะตกหนกัมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมและ
มถินุายน	 	 เป็นสาเหตใุหก้ารจราจรตอ้งหยดุชะงกั	 เกดิน�้าทว่มฉบัพลนัและ
ภยัจากดนิถลม่	ซึง่เป็นสาเหตทุ�าใหม้ผีูเ้สยีชวิติจ�านวนมาก

ระบบการเตือนภยัพายุฝนเป็นการแจง้เตือนเพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบ
เกีย่วกบัสถานการณ์ของฝนทีต่กหนกัมากและอาจเป็นสาเหตหุลกัใหเ้กดิการ
หยดุชะงกั	 และเพือ่เตรียมความพรอ้มด�าเนินการสิง่ทีจ่�าเป็นในการรบัมอืกบั
เหตกุารณ์ฉุกเฉินทีจ่ะเกดิขึน้	 ท ัง้น้ีการแจง้เตอืนภยัธรรมชาตติา่งๆเชน่	 การ
แจง้เตอืนภยัพายหุมนุโซนรอ้นและการแจง้เตอืนภยัดนิถลม่นัน้	จะแจง้เตอืน
แยกกนัตามความจ�าเป็น

การแจง้เตอืนภยัม	ี3	ระดบัคอื	สเีหลือง	สแีดง	และ	สดี�า

สญัญาณเตอืนภยัพายฝุน	สเีหลือง	จะเป็นการแจง้เตอืนถงึความเป็นไป
ไดท้ีโ่อกาสจะเกดิฝนตกอยา่งหนกัและอาจจะเปลีย่นเป็นระดบั	 สแีดง	 หรือ	
สดี�า	 ซึง่ท�าใหเ้กดิภาวะน�้าทว่มฉบัพลนัในบรเิวณพ้ืนทีร่าบต�่าหรือบรเิวณ
ทีก่ารระบายน�้าไมด่	ี โดยหน่วยงานหลกัของรฐับาล	 ท ัง้ระบบขนสง่มวลชน	
และระบบสาธารณูปโภคทีส่�าคญัตา่งๆ	 จะตอ้งประกาศแจง้เตอืนภยัใหท้ราบ
ในทนัที

สญัญาณพายฝุน	 สแีดง	 และ	 สดี�า	 เป็นการแจง้เตอืนใหป้ระชาชน
ทราบวา่จะมฝีนตกหนกัรุนแรง	 ซึง่จะท�าใหเ้กดิภาวะน�้าทว่มฉบัพลนับนพ้ืน
ผวิถนนและท�าใหเ้กดิการจราจรตดิขดั	 โดยหน่วยงานรฐับาล	 ระบบขนสง่
มวลชน	 และ	 ระบบสาธารณูปโภคหลกัตา่งๆ	 จะเป็นแกนหลกัรบัผดิชอบใน
การปฏบิตัจิดัการ	 เพือ่ประชาชนจะไดร้บัค�าช้ีแนะทีช่ดัเจนและการด�าเนิน
การทีเ่หมาะสม	

เมือ่มกีารแจง้เตอืนภยัขึน้	 สญัญาณแจง้เตอืนจะออกอากาศผา่นทาง
โทรทศัน์และวทิย	ุ เพือ่ความปลอดภยัของทา่นกรุณาตดิตามขา่วสารอยา่ง
ใกลช้ดิ

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.

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.

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.

ค�าแนะน�าเร ือ่งสญัญาณพายฝุน GUIDE TO THE RAINSTORM SIGNALS
AMBER RAINSTORM SIGNAL
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
 Members of the public should take necessary precautions to reduce their 

exposure to risk posed by heavy rain, such as flooding.

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

 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.

RED RAINSTORM SIGNAL
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
 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.

BLACK RAINSTORM SIGNAL
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.

สญัญาณพายฝุนเหลอืง
จะมีฝนตกหนกัหรือคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกท ั่วทุกพ้ืนที่ในฮ่องกง	 โดยมี
ปริมาณของน�้าฝนประมาณ	30	มิลลิเมตรต่อช ั่วโมง	และมีการตกอย่าง
ต่อเน่ือง

การปฏบิตั ิ
	 หน่วยงานของรฐับาลจะตอ้งเฝ้าระวงัเหตุจ�าเป็นเพือ่ลดความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากพายุ

ฝนตกหนกั	เชน่	น�้าทว่ม
	 ผูป้กครอง	นกัเรียน	โรงเรียน	และ	พนกังานขบัรถโรงเรียนควรฟงัวทิยหุรือประกาศทาง

โทรทศัน์เกีย่วกบัสภาพอากาศ	เสน้ทางและ	ระบบการจราจรตา่งๆ
	 ผูส้มคัรสอบภาครฐัตา่งๆ	 ควรจะเขา้ท�าการสอบตามปกต	ิ แตค่วรฟงัวทิยหุรือดโูทรทศัน์	

ในกรณีทีส่ภาพอากาศมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั
	 เกษตรกร	 และ	 เจา้ของกจิการบอ่เล้ียงปลา	 โดยเฉพาะในเขตพ้ืนทีลุ่ม่ต�่าหรือบรเิวณที่

มนี�้าทว่มเป็นประจ�า	 ควรจะตอ้งเฝ้าระวงัเป็นอยา่งยิง่เพือ่ลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้ใหน้้อยทีส่ดุ	 โดยการตรวจสอบและท�าความสะอาดระบบทอ่ระบายน�้าทีอ่ยูภ่ายใน
บรเิวณและรอบๆ	 ฟาร์ม/บอ่เล้ียงปลา	 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะระบายน�้าไดด้แีละไมต่ดิขดั	
หากเป็นไปได้เจ้าของบ่อเล้ียงปลาควรจะลดระดบัน�้าในบ่อลงหากดูแล้วอาจจะถูกน�้า
ทว่มถงึได้

สญัญาณพายฝุนสแีดง
สภาพฝนตกหนกัหรือคาดการณ์วา่จะมฝีนตกท ั่วทกุพ้ืนทีใ่นฮอ่งกง	มปีรมิาณ
ของน�้าฝนประมาณ	50	มลิลเิมตรตอ่ช ั่วโมง	และยงัมกีารตกอยา่งตอ่เน่ือง

การปฏบิตั ิ
	 พนกังานทีต่อ้งท�างานกลางแจง้ในพ้ืนทีเ่สีย่งทีจ่ะมฝีนตก	 ควรระงบัการปฏบิตัหิน้าที่

กลางแจง้	ถา้สภาพอากาศในพ้ืนทีเ่หลา่นัน้ยงัคงมฝีนตกหนกั
	 ส�าหรบัผูท้ีจ่ะตอ้งเดนิทาง	 ควรจะระมดัระวงัพจิารณาเรือ่งสภาพอากาศและสภาพของ

เสน้ทางการจราจร
	 หากมปีระกาศสญัญาณระดบั	 สแีดง	 กอ่นทีจ่ะเริม่เวลาท�างาน	 พนกังานควรจะตอ้งเขา้

ท�างานตามปกต	ิ โดยบรกิารขนสง่มวลชนตา่งๆ	 ยงัคงใหบ้รกิารตามปกต	ิ ท ัง้น้ีหวัหน้า
ควรจะปฏิบตัิอย่างยืดหยุ่นในกรณีที่พนงังานอาจมีอุปสรรคในการเดินทางท�าให้ไม่
สามารถท�างานไดต้รงตอ่เวลา

	 หากมปีระกาศสญัญาณระดบั	สแีดง	ในระหวา่งเวลาท�างาน	พนกังานทีอ่ยูภ่ายในอาคาร
อยูแ่ลว้	 ควรจะปฏบิตัหิน้าทีต่อ่ไปตามปกตยิกเวน้ในกรณีทีอ่าจเกดิอนัตรายหากตอ้ง
ท�างานตอ่ไป	 พนกังานทีอ่ยูใ่นบรเิวณพ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารระงบัการบรกิารขนสง่มวลชน	 จะ
ไดก้ารยกเวน้อนุญาตใหอ้อกจากทีท่�างานไดโ้ดยการอนุมตัขิองหวัหน้างาน	 ดว้ยการ
ระบเุหตผุลถงึเรือ่งสภาพอากาศและสภาพเสน้ทางการจราจรขณะนัน้

สญัญาณพายฝุนสดี�า
สภาพฝนตกหนกัหรือคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกท ั่วทุกพ้ืนทีใ่นฮ่องกง	 โดยมี
ปริมาณของน�้าฝนประมาณ	70	มลิลิเมตรต่อช ั่วโมง	และยงัมีการตกอย่าง
ต่อเน่ือง

การปฏบิตั ิ
	 ควรอยูภ่ายในอาคาร	หรือ	หาทีห่ลบพกั	จนกระท ั่งฝนหยดุตก
	 พนกังานทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่ลางแจง้ในพ้ืนทีเ่สีย่ง	 ควรหยดุท�างานและหาทีห่ลบพกั

เพือ่ความปลอดภยั
	 ส�าหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถหาทีป่ลอดภยัไวห้ลบพกัได	้ ควรจะยา้ยไปหลบภยัตามศนูย์เปิดให้

พกัฉุกเฉินช ั่วคราว	ซึง่จดัไวใ้หโ้ดยกรมการบรหิารภายใน
	 นายจา้งไมค่วรจะใหพ้นกังานของพวกเขาไปท�างาน	 ยกเวน้แตม่ขีอ้ตกลงเรือ่งการจดั

เตรียมปฏบิตังิานในชว่งทีม่พีายฝุนไวอ้ยูแ่ลว้
	 ส�าหรบัผูท้ีท่�างานอยูแ่ลว้ควรอยูท่ีน่ ั่นตอ่ไป	ยกเวน้ในกรณีทีอ่าจจะเป็นอนัตรายหากตอ้ง

ท�างานตอ่ไป
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