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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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สญัญาณมรสมุก�าลงัแรง
สญัญาณมรสุมก�าลงัแรงจะประกาศเมือ่มีก�าลงัลมมรสุมฤดูรอ้นหรือ
ฤดหูนาวพดัมาโดยมกี�าลงัเกนิหรือคาดวา่จะเกนิ 40 กโิลเมตรตอ่
ช ั่วโมงใกลร้ะดบัน�้าทะเลทกุแหง่ในฮอ่งกง โดยปกตมิรสมุฤดหูนาวจะ
พดัมาจากฝั่งทางเหนือหรือทางตะวนัออก ในขณะทีม่รสมุฤดรูอ้นมกั
จะพดัจากฝั่งตะวนัตกเฉียงใต ้ ในบรเิวณพ้ืนทีโ่ลง่กวา้ง ลมมรสมุอาจ
มกี�าลงัลมเกนิ 70 กโิลเมตรตอ่ช ั่วโมง

มรสมุ
มรสมุ เป็นระบบหมนุเวียนของลมขนาดใหญท่ีเ่กดิจากความแตกตา่ง
ของอณุหภมูบินพ้ืนดนิและพ้ืนน�้าในทะเลตลอดฤดกูาล
ในชว่งฤดหูนาวมวลอากาศภายในทวีปจะเย็นลงอยา่งรวดเร็ว สง่ผล
ใหอ้ณุหภมูติ�่ามากท ั่วเอเชียตอนกลาง เมือ่อากาศเย็นสะสมความ
ดนัจะเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดพายุไซโคลนขนาดใหญ่บริเวณที่ราบ
ไซบเีรีย โดยมเีขตทีร่าบสงูทเิบตเป็นเสมอืนก�าแพงทีม่ปีระสทิธภิาพ
ช่วยก ั้นการแพร่กระจายของมวลอากาศเย็นทางทิศใต้จากพายุ
ไซโคลน บางคร ัง้ภายใตอ้ทิธพิลการถกูรบกวนของอากาศช ัน้บน
อากาศเย็นจากพายุไซโคลนน้ีจะพุง่ลงมาทางตอนใตผ้า่นประเทศจีน 
และน�าเอาอากาศเย็นมาปะทะบรเิวณชายฝั่งจีนตอนใต ้ ขึน้อยูก่บัชว่ง
เวลาของฤดูกาลและต�าแหน่งขา้งเคียงของสภาวะสภาพอากาศตา่งๆ
คลืน่ลมเหลา่น้ีจะมาถงึฮอ่งกงในบรเิวณตอนเหนือ, ตะวนัออกเฉียง
เหนือ หรือ ตะวนัออก
ในชว่งฤดรูอ้น, ความรอ้นจากแสงอาทติย์ทีรุ่นแรงจะท�าใหเ้กดิ
อณุหภมูทิีร่อ้นระอเุหนือพ้ืนดนิในเอเชีย ท�าใหอ้ากาศทีอ่ยูช่ ัน้นอก
มอีณุหภมูสิงูขึน้ เกดิการขยายตวัและลอยตวัขึน้ขา้งบน สิง่น้ีน�าไป
สู่การก่อตวัของสภาวะความกดอากาศต�่าแบบไม่ถาวรในบริเวณ
พ้ืนทีเ่ดยีวกนัใกลบ้รเิวณใจกลางทวีป มวลอากาศอุน่และช้ืนจากคาบ
มหาสมุทรอนิเดียและทะเลจีนใต้ทีไ่หลเข้าสู่บริเวณความกดอากาศ
ต�่าน้ีเป็นช่วงมรสุมฤดูรอ้นทีป่กคลุมทางตอนใตแ้ละเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้
โดยท ั่วไปลมที่เกี่ยวข้องกบัมรสุมมกัจะคงอยู่นานกว่าลมที่เกิดจาก
พายหุมนุเขตรอ้นและอาจนานหลายวนั ในชว่งฤดมูรสมุฤดหูนาวที่
รุนแรง ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ อาจมกี�าลงัแรงถงึระดบัเป็น
พายจุงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกในน่านน�้าชายฝั่งจีนตอนใต ้ อยา่งไรก็ตาม
ผลกระทบท ัง้หมดจากกระแสลมเหล่าน้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้ในฮ่องกงเสมอ
ไปโดยจะกอ่ตวัรุนแรงเฉพาะในบางพ้ืนที ่ หรือทีใ่กลภ้มูปิระเทศทีม่ี
แนวก�าบงั
บางคร ั้งในฤดูหนาวพายุหมุนเขตร้อนที่พดัผ่านฝั่ งทะเลจีนใต้จะ
ผา่นไปทางตอนใตข้องฮอ่งกงเมือ่ลมมรสุมไดร้บัอทิธพิลกระทบจาก
ชายฝั่งทะเลของจีนตอนใต ้ สง่ผลใหก้ระแสลมในฮอ่งกงเพิม่ก�าลงั
รุนแรงขึน้มาก เน่ืองจากความแตกตา่งของความกดอากาศทีม่ขีนาด
ใหญม่ากระหวา่งแอนตไิซโคลนของทวีปและศนูย์กลางของพายหุมุน
เขตรอ้น

ขอ้ควรทราบ
1. เมือ่มีประกาศสญัญาณมรสุมก�าลงัแรงซึง่จะประกาศพรอ้มกบัระบุ

ทศิทางทีค่าดวา่กระแสลมจะพดัผา่น เป็นเรือ่งส�าคญัทีค่วรตอ้ง
ทราบทิศทางลมและควรทราบถึงลกัษณะภูมิประเทศในท้องถิ่น 
หรือสิง่ปลูกสรา้งอาคารในบรเิวณใกลเ้คยีง ทีบ่างคร ัง้ท�าใหก้าร
ไหลเวียนของกระแสลมเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมาก ท�าใหม้ลีม
กระโชกแรงเป็นพเิศษในบรเิวณพ้ืนทีน่ ัน้ 

2. หากไมส่ามารถหาทีห่ลบลมมรสุมไดก็้ควรระมดัระวงัเพือ่ป้องกนั
ลมกระโชกรุนแรง ควรน�ากระถางดอกไมแ้ละสิง่ของอืน่ๆ ทีอ่าจ
ปลวิไดง้า่ยยา้ยเขา้ไปไวใ้นอาคาร วศิวกร สถาปนิก และผูร้บัเหมา
ก่อสรา้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสรา้งของนั่งรา้นและร ัว้
ไมไ้ผแ่ผงก ัน้รวมถงึโครงสรา้งช ั่วคราวท ัง้หมดใหม้คีวามปลอดภยั

3. ในกรณีที่จ�าเป็นเจ้าของเรือขนาดเล็กควรเตรียมการเพื่อความ
ปลอดภยัของเรือและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์บนดาดฟ้าเรือ
ท ัง้หมดไดร้บัการยดึอยา่งแน่นหนา

4. ผูท้ีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งกบักีฬาทางน�้าหรือการปฏบิตังิานในทะเลควร
ใช้ความระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่ตา้นทานลมแรงและสภาพทะเล
ทีไ่มป่กต ิ ทะเลทีม่พีายแุละคลืน่ลมแรงอาจสง่ผลกระทบตอ่ชายฝั่ง 
ควรระวงัความเสีย่งและอยูห่า่งจากชายฝั่งเพือ่ความปลอดภยั

5. ผูข้บัขีท่ีใ่ชท้างหลวงและทางยกระดบัตา่งๆ ควรเพิม่ความ
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่มลีมกระโชกแรง

6. ควรรบัทราบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและประกาศที่เกี่ยวข้องที่
ออกอากาศทางวทิยแุละโทรทศัน์ รวมถงึในเว็บไซต์อนิเทอร์เน็ต
ของกรมอตุนิุยมวทิยา

 http://www.weather.gov.hk
 http://www.hko.gov.hk
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มรสมุฤดรูอ้นฝั่งตะวนัตกเฉียงใต้
Southwesterly monsoon in Summer

มรสมุฤดหูนาวฝั่งตอนเหนือ
Northerly surge of winter monsoon

มรสมุฤดหูนาวฝั่งตะวนัออก
Easterly surge of winter monsoon

การเพิม่ก�าลงัของมรสมุฤดหูนาวโดยอทิธพิลของพายหุมนุเขตรอ้น
Enhancement of winter monsoon by a tropical cyclone
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