The Strong Monsoon Signal
The Strong Monsoon Signal is issued when winds
associated with the summer or winter monsoon are
blowing in excess of or are expected to exceed
40 kilometres per hour near sea level anywhere in
Hong Kong. Winter monsoon normally blows from the
north or from the east while summer monsoon typically
blows from the southwest. In very exposed places,
monsoon winds may exceed 70 kilometres per hour.

Monsoons
Monsoons are large-scale wind systems caused by
differences in the temperatures of land and sea over
the seasons.
In winter, the continental land mass cools off rapidly,
resulting in very low temperatures over central Asia.
As cold air accumulates, pressure rises and a huge
continental anticyclone develops over Siberia with the
Tibetan Plateau forming an effective barrier blocking
the southward spread of cold air from the anticyclone.
From time to time, under the influence of upper air
disturbances, cold air from this anticyclone plunges
southward through China and brings outbursts of cold
air to the south China coastal areas. Depending on the
time of the season, and the juxtaposition of various
weather systems, these surges will arrive in Hong Kong
as northerlies, northeasterlies or easterlies.
In summer, intense solar heating leads to scorching
temperatures over the Asian land masses. As a result,
the overlying air heats up, expands and rises upwards.
This leads to the formation of a semi-permanent low
pressure area near the heart of the continent. Warm
and moist air from the Indian Ocean and the South
China Sea flowing into this low pressure area is
experienced as the summer monsoon over south and
southeast Asia.
Winds associated with the monsoons are generally more
persistent than those brought by tropical cyclones and
may last for days. In intense surges of the winter
monsoon, northeasterlies of up to gale force are not
uncommon over the south China coastal waters.
However, the full impact of these winds is not always
felt in Hong Kong, particularly in heavily built-up areas
or where nearby terrain provides some sheltering.

Occasionally, in winter, tropical cyclones traversing the
South China Sea pass to the south of Hong Kong just
when a monsoon is affecting the coastal areas of south
China. Winds in Hong Kong are greatly enhanced due to
the very large pressure difference between the
continental anticyclone and the centre of the tropical
cyclone.

Points to note
1. When the Strong Monsoon Signal is in force, the
announcement is always accompanied by an
indication of the direction from which winds are
expected to blow. It is important to take note of this
wind direction and you should be aware that local
topography, or, the presence of buildings nearby
sometimes modifies the airflow substantially, making
it exceptionally gusty in very localised areas.
2. If you are not well sheltered from the monsoon,
precautions should be taken against strong gusty
winds. Flower pots and other objects likely to be blown
away should be taken indoors. Engineers, architects
and contractors should ensure that all scaffoldings,
hoardings and temporary structures are secured.
3. If necessary, owners of small craft should make
arrangements for the safety of their boats and make
sure that all deck fittings are firmly fastened.
4. Those engaging in water sports or operations at sea
should take special care against high winds and rough
sea conditions. Rough seas and swells may affect the
coast. You should beware of the risk and stay away
from the shoreline for safety sake.
5. Drivers using highways and flyovers should be
particularly alert to strong gusts.
6. You should take note of the latest weather information
and related announcements broadcast on radio and TV
and given in the Observatory's Internet websites viz.
http://www.weather.gov.hk
http://www.hko.gov.hk
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สัญญาณมรสุมกำ�ลังแรง
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สัญญาณมรสุมก�ำลังแรง

ข้อควรทราบ

สัญญาณมรสุมก�ำลังแรงจะประกาศเมือ่ มีกำ� ลังลมมรสุมฤดูรอ้ นหรือ
ฤดูหนาวพัดมาโดยมีกำ� ลังเกินหรือคาดว่าจะเกิน 40 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงใกล้ระดับน�้ำทะเลทุกแห่งในฮ่องกง โดยปกติมรสุมฤดูหนาวจะ
พัดมาจากฝั่งทางเหนือหรือทางตะวันออก ในขณะทีม
่ รสุมฤดูรอ้ นมัก
จะพัดจากฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ ในบริเวณพื้นทีโ่ ล่งกว้าง ลมมรสุมอาจ
มีกำ� ลังลมเกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

1. เมือ่ มีประกาศสัญญาณมรสุมก�ำลังแรงซึง่ จะประกาศพร้อมกับระบุ
ทิศทางทีค
่ าดว่ากระแสลมจะพัดผ่าน
เป็ นเรือ่ งส�ำคัญทีค
่ วรต้อง
ทราบทิศ ทางลมและควรทราบถึง ลัก ษณะภูมิป ระเทศในท้อ งถิ่น
หรือสิง่ ปลูกสร้างอาคารในบริเวณใกล้เคียง
ทีบ
่ างครัง้ ท�ำให้การ
ไหลเวียนของกระแสลมเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ท�ำให้มลี ม
กระโชกแรงเป็ นพิเศษในบริเวณพื้นทีน
่ น
้ั

มรสุม
มรสุม เป็ นระบบหมุนเวียนของลมขนาดใหญ่ทเี่ กิดจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมบ
ิ นพื้นดินและพื้นน�้ำในทะเลตลอดฤดูกาล
ในช่วงฤดูหนาวมวลอากาศภายในทวีปจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้อณ
ุ หภูมต
ิ ่ำ� มากทั่วเอเชียตอนกลาง
เมือ่ อากาศเย็นสะสมความ
ดัน จะเพิ่ม ขึ้น และก่อ ให้เ กิด พายุ ไ ซโคลนขนาดใหญ่บ ริเ วณที่ร าบ
ไซบีเรีย โดยมีเขตทีร่ าบสูงทิเบตเป็ นเสมือนก�ำแพงทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
ช่ ว ยกั้น การแพร่ ก ระจายของมวลอากาศเย็ น ทางทิ ศ ใต้ จ ากพายุ
ไซโคลน
บางครัง้ ภายใต้อท
ิ ธิพลการถูกรบกวนของอากาศชัน
้ บน
อากาศเย็นจากพายุไซโคลนนี้ จะพุง่ ลงมาทางตอนใต้ผา่ นประเทศจีน
้ อยูก
และน�ำเอาอากาศเย็นมาปะทะบริเวณชายฝั่งจีนตอนใต้ ขึน
่ บั ช่วง
เวลาของฤดูกาลและต�ำแหน่ งข้างเคียงของสภาวะสภาพอากาศต่างๆ
คลืน
่ ลมเหล่านี้จะมาถึงฮ่องกงในบริเวณตอนเหนือ, ตะวันออกเฉี ยง
เหนือ หรือ ตะวันออก
ในช่วงฤดูรอ้ น,
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ทรี่ ุนแรงจะท�ำให้เกิด
อุณหภูมท
ิ รี่ อ้ นระอุเหนือพื้นดินในเอเชีย ท�ำให้อากาศทีอ่ ยูช
่ น
้ ั นอก
้ เกิดการขยายตัวและลอยตัวขึน
้ ข้างบน สิง่ นี้น�ำไป
มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน
สู่ก ารก่อ ตัว ของสภาวะความกดอากาศต�่ำ แบบไม่ถ าวรในบริเ วณ
พื้นทีเ่ ดียวกันใกล้บริเวณใจกลางทวีป มวลอากาศอุน
่ และชื้นจากคาบ
มหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ทีไ่ หลเข้าสู่บริเวณความกดอากาศ
ต�่ำนี้ เป็ นช่วงมรสุมฤดูรอ้ นทีป
่ กคลุมทางตอนใต้และเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้
โดยทั่วไปลมที่เกี่ยวข้องกับมรสุมมักจะคงอยู่นานกว่าลมที่เกิดจาก
พายุหมุนเขตร้อนและอาจนานหลายวัน ในช่วงฤดูมรสุมฤดูหนาวที่
รุนแรง ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ อาจมีกำ� ลังแรงถึงระดับเป็ น
พายุจงึ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกในน่ านน�้ำชายฝั่งจีนตอนใต้ อย่างไรก็ตาม
้ ในฮ่องกงเสมอ
ผลกระทบทัง้ หมดจากกระแสลมเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึน
ไปโดยจะก่อตัวรุนแรงเฉพาะในบางพื้นที่ หรือทีใ่ กล้ภม
ู ป
ิ ระเทศทีม
่ ี
แนวก�ำบัง
บางครั้ง ในฤดู ห นาวพายุ ห มุ น เขตร้อ นที่พ ดั ผ่า นฝั่งทะเลจี น ใต้จ ะ
ผ่านไปทางตอนใต้ของฮ่องกงเมือ่ ลมมรสุมได้รบั อิทธิพลกระทบจาก
ชายฝั่งทะเลของจีนตอนใต้
ส่งผลให้กระแสลมในฮ่องกงเพิม
่ ก�ำลัง
้ มาก เนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศทีม
รุนแรงขึน
่ ข
ี นาด
ใหญ่มากระหว่างแอนติไซโคลนของทวีปและศูนย์กลางของพายุหมุน
เขตร้อน

2. หากไม่สามารถหาทีห
่ ลบลมมรสุมได้ก็ควรระมัดระวังเพือ่ ป้ องกัน
ลมกระโชกรุนแรง ควรน�ำกระถางดอกไม้และสิง่ ของอืน
่ ๆ ทีอ่ าจ
ปลิวได้งา่ ยย้ายเข้าไปไว้ในอาคาร วิศวกร สถาปนิก และผูร้ บั เหมา
ก่อ สร้า งควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่า โครงสร้า งของนั่ง ร้า นและรัว้
ไม้ไผ่แผงกัน
้ รวมถึงโครงสร้างชั่วคราวทัง้ หมดให้มค
ี วามปลอดภัย
3. ในกรณี ที่จ�ำ เป็ นเจ้า ของเรื อ ขนาดเล็ ก ควรเตรี ย มการเพื่อ ความ
ปลอดภัยของเรือและตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ บนดาดฟ้ าเรือ
ทัง้ หมดได้รบั การยึดอย่างแน่ นหนา
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4. ผูท
้ ีม
่ ีสว่ นเกีย่ วข้องกับกีฬาทางน�้ำหรือการปฏิบตั งิ านในทะเลควร
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเพือ่ ต้านทานลมแรงและสภาพทะเล
ทีไ่ ม่ปกติ ทะเลทีม
่ พ
ี ายุและคลืน
่ ลมแรงอาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง
ควรระวังความเสีย่ งและอยูห
่ า่ งจากชายฝั่งเพือ่ ความปลอดภัย
5. ผูข
้ บั ขีท
่ ใี่ ช้ทางหลวงและทางยกระดับต่างๆ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ มีลมกระโชกแรง
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6. ควรรับ ทราบข้อ มูล สภาพอากาศล่า สุด และประกาศที่เ กี่ย วข้อ งที่
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ิ เทอร์เน็ ต
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