Meaning of signals
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A tropical cyclone is centred within about 800 kilometres (km) of
Hong Kong and may affect the territory.
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Gale or storm force wind is blowing or expected to blow generally
in Hong Kong near sea level, with a sustained wind speed of 63117 km/h from the quarter indicated and gusts which may exceed
180 km/h, and the wind condition is expected to persist.

Strong wind is blowing or expected to blow generally in Hong
Kong near sea level, with a sustained speed of 41-62 kilometres
per hour (km/h), and gusts which may exceed 110 km/h, and the
wind condition is expected to persist.

or storm force wind is increasing or expected to increase
9 Gale
significantly in strength.
Hurricane force wind is blowing or expected to blow with
speed reaching 118 km/h or above and gusts that may
10 sustained
exceed 220 km/h.

Important points to note
• The weather in different parts of Hong Kong cannot be simply inferred
from the signal issued. Simply knowing what signal is issued is not
enough. You should take note of the latest tropical cyclone
information and related announcements broadcast on
radio and TV, and given in the Hong Kong Observatory’s website (http://
www.hko.gov.hk), MyObservatory mobile app and Dial-a-Weather
system (Tel. No.: 1878 200) to decide on the actions to take in response
to the signal issued.
• Tropical cyclone warning signals are to warn the public of the threat of
WINDS associated with a tropical cyclone.

ั
ความหมายของสญญาณ

1
3

พายุหมุนเขตร้อนคือ มีศน
ู ย์กลางประมาณ 800 กิโลเมตร (กม.) ของเกาะ
ฮ่องกง และ อาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียง
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เกล หรือ ลมพายุหมุน คือการมีลมแรงหรือคาดว่าอาจมีลมพัดแรงโดยทั่ว
พื้นทีฮ
่ อ
่ งกง ในระดับใกล้น�้ำทะเล โดยมีความเร็วลมประมาณ 63-117
กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (กม./ชม.) และอาจจะมีลมกรรโชกรุนแรงถึง 180 กม./
ชม. โดยก�ำลังลมแรงยังคง มีตอ
่ เนื่อง

ลมกรรโชกแรง คือ การมีลมแรงหรือคาดว่าอาจมีลมพัดแรงทั่วพื้นทีฮ
่ อ
่ งกง
ในระดับ ใกล้น�้ำทะเล โดยมีความเร็วลมประมาณ 41-62 กิโลเมตร ต่อ
ชั่วโมง (กม./ชม.) และอาจจะมีลมกรรโชกแรงถึง 110 กม./ชม. โดยก�ำลังลม
แรงยังคงมีตอ
่ เนื่อง

หรือ ลมพายุหมุน คือการมีลมแรงและคาดว่าจะเพิม
่ ก�ำลังความรุนแรง
9 เกล
อย่าง ชัดเจน
ลมพายุเฮอร์ริเคน การมีลมแรงหรือคาดว่าอาจมีลมพัดแรงด้วยแรงลมที่
้ ไป และก�ำลังแรงลมอาจสูงเกิน 220
กำ� ลังความ เร็วลม118 กม./ชม. ขึน
10 มีกม./ชม.

� ค ัญทีค
สงิ่ สำ
่ วรทราบ

• จากสภาพอากาศทีแ
่ ตกต่างกันในแต่ละพื้นทีข
่ องฮ่องกง จึงไม่สามารถสรุปได้จาก
สัญญาณ ทีป
่ ระกาศออกไป การรับรูแ
้ ค่การประกาศสัญญาณจึงไม่เพียงพอ ท่าน
ควร รับทราบข้อมูล ล่าสุดของพายุหมุนเขตร้อนและการประกาศแจ้งเตือน
ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงข้อมูลทีแ
่ จ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ
กรมอุตน
ุ ิยมวิทยาฮ่องกง (http://www.hko.gov.hk)
แอปพลิเคชันของกรม
อุตน
ุ ิยมวิทยาบนมือถือ และระบบสอบถามสภาพอากาศ ทางโทรศัพท์ (โทร. 1878
200) เพือ
่ การตัดสินใจว่าท่านควรปฏิบตั อ
ิ ย่างไรเวลาทีม
่ ี การประกาศสัญญาณ
เตือนภัย
• ระบบเตือนภัยสัญญาณพายุหมุนเขตร้อน เป็ นประกาศเตือนให้ประชาชนรับทราบ
ถึง สภาพลม ทีเ่ ริม
่ ก่อตัวเป็ นพายุหมุนเขตร้อน

• Owing to local topographical conditions or the presence of buildings
nearby, winds at your locality may be substantially different from the
general wind strength over Hong Kong. Winds are often stronger over
offshore waters and on high ground. Winds are less strong in areas
sheltered from the prevailing wind direction.

• สภาพภูมป
ิ ระเทศในท้องถิน
่ หรือทีต
่ ง้ ั ของอาคารสถานทีใ่ นบริเวณข้างเคียง อาจจะ
เป็ น พื้นฐานทีท
่ ำ� ให้สภาพลมจากพื้นทีข
่ องท่านแตกต่างจากแรงลมตามพื้นทีท
่ ่วั ไป
อืน
่ ๆ ของ ฮ่องกง บ่อยครัง้ ทีจ่ ะมีลมแรงมากบริเวณนอกชายฝั่งและบนทีส่ งู ก�ำลัง
ลมจะไม่รุนแรงใน บริเวณทีม
่ ก
ี ำ� บังจากทิศทางลมทีพ
่ ดั ผ่าน

• The Hong Kong Observatory provides the public with detailed
information on regional wind and rain through a diversity of channels,
especially the website and mobile app. Members of the public should
consider their own circumstances and level of acceptable risk when
taking precautions in response to warnings.

• กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงได้ให้ขอ
้ มูลกับประชาชนด้วยรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะ
เฉพาะ ของลมและฝนผ่านช่องทางสื่อสารทีห
่ ลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
เว็บไซต์และแอป พลิเคชั่นบนมือถือ ทัง้ นี้ประชาชนควรใช้วจิ ารณญาณในการ
ตัดสินใจจากข้อมูลเบือ
้ งต้น ด้วยตนเอง รวมถึงระดับการรับความเสีย่ ง การเตรียม
พร้อมเมือ
่ มีการประกาศเตือนภัย

• When the No.1 signal is issued, you should take the tropical cyclone
into account in planning your activities and beware that strong winds
may occur over offshore waters.

• เมือ
่ มีประกาศสัญญาณระดับ 1 ท่านควรใส่ใจเรือ
่ งการแจ้งเตือนพายุหมุนเขตร้อน
ในการ วางแผนกิจกรรมต่างๆ และระมัดระวังว่าอาจจะมีลมรุนแรงในบริเวณนอก
ชายฝั่งทะเล

• When the No.3 signal is issued, secure all loose objects or take them
indoors. Low-lying areas may have flooding or backflow of seawater
owing to storm surge. Stay away from dangerous places. Winds are
normally expected to become generally strong in Hong Kong within 12
hours after this signal is issued. Winds over offshore waters and on
high ground may reach gale force.
• When the No.8 signal is issued, complete all precautions before gales
commence. Winds are normally expected to reach gale force generally
in Hong Kong within 12 hours after No.8 signal replaces No.3 signal.
The Observatory will make a pre-No.8 special announcement
when the No.8 signal is expected within two hours.
• When the No.9 or No.10 signal is issued, all precautions should be
completed. Beware of change in wind directions. Stay indoors and
away from exposed windows and doors to avoid flying debris.

• เมือ
่ มีการประกาศสัญญาณระดับ 3 ควรมัดยึดวัตถุทส
ี ่ ่น
ั คลอนหรือน�ำมาไว้ในร่ม
บริเวณ
พื้นทีต
่ ่ำ� อาจเกิดน�้ำท่วมหรือกระแสน�้ำทะเลย้อนกลับเนื่องจากคลืน
่ พายุ
ซัดชายฝั่ง ขอให้ อยูห
่ า่ งจากสถานทีอ่ น
ั ตราย โดยปกติสภาพลมจะเปลีย่ นรุนแรง
ภายในเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากทีม
่ ก
ี ารประกาศสัญญาณแล้ว ก�ำลังลมแรงนอก
บริเวณชายฝั่งและพื้นทีส่ งู อาจจะ เพิม
่ ก�ำลังกลายเป็ นพายุได้
• เมือ
่ มีการประกาศสัญญาณระดับ 8 ควรเตรียมการรับมือพร้อมแล้ว ก่อนทีพ
่ ายุ
จะมาถึง โดยปกติสำ� หรับฮ่องกง สภาพลมแรงจะเปลีย่ นก�ำลังเป็ นพายุภายใน
12 ชั่วโมง หลังจาก ทีส่ ญ
ั ญาณระดับ 8 ได้เปลีย่ นแทนทีส่ ญ
ั ญาณระดับ 3 กรม
อุตน
ุ ย
ิ มวิทยาจะท�ำการประกาศ
แจ้งพิเศษเกีย
่ วก ับการเตรียม
ั
ั
ประกาศสญญาณระด
ับ 8 เมือ
่ คาดว่าจะมีการประกาศสญญาณ
ระด ับ
8 ภายใน 2 ชว่ ั โมง
• เมือ
่ มีการประกาศสัญญาณระดับ 9 หรือ สัญญาณระดับ 10 การเตรียมป้ องกัน
ภัยทุกอย่าง ต้องเสร็จสมบูรณ์ ระวังการเปลีย่ นแปลงของทิศทางลม ทุกคนควรอยู่
ภายในอาคารและอยู่ ห่างจากหน้าต่างและประตู เพือ
่ หลีกเลีย่ งจากเศษวัตถุทลี่ อย
อยูใ่ นอากาศ

ั
ระบบสญญาณเตื
อนภ ัย
พายุหมุนเขตร้อน
่ งกง
ของฮอ
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พายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามระด ับด ังนี้
Tropical cyclones are classified as follows
่
พายุดเี ปรสชัน
Tropical Depression
พายุโซนร ้อน
Tropical Storm
พายุโซนร ้อนก�ำลังแรง
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ความเร็วลมสูงสุดใกล ้ศูนย์กลาง (กม./ชม.)
Maximum sustained winds near the centre (km/h)

62 หรือ ต�ำ่ กว่า
62 or below
63 – 87
88 – 117
118 – 149
150 – 184

185 หรือ มากกว่า
185 or more

เมือ
่ มีการติดตัง้ แผนทีเ่ พือ
่ ติดตามหาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน
สิง่ ส�ำคัญที่
ควรทราบนั่นคือ อาจมีความผกผันในช่วงเวลาสัน
้ ๆ จากทิศทางการเคลือ
่ นไหวโดย
ทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน เป็ นบางครัง้ คราว อันเนื่องมาจากความยากในการ
หาจุดศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน และ ความผันผวนระยะสัน
้ ของทิศทางและ
ความเร็วในการเคลือ
่ นทีข
่ องตัวพายุหมุนเขตร้อนเอง
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ทิศเหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ
NNW

ทิศทางทีพ
่ ายุหมุนเขตร้อนเคลือ
่ นไหวและหมุนล้อมรอบศูนย์กลางจากฮ่องกง ซึง่ ได้มี
การ ก�ำหนดค่าองศาเข็มทิศแต่ละจุดทีใ่ กล้ทส
ี่ ด
ุ 16 จุด ดังนัน
้ วงหมุนล้อมตามจริงจะ
อยูภ
่ ายในช่วง 11¼° องศาของค่าตามรายงาน ตัวอย่างเช่น ศูนย์กลางของไต้ฝนที
ุ่ ่
มีคา่ องศาอยูร่ ะหว่าง 79° และ 101° และทีม
่ ท
ี ก
ุ การเคลือนตัวมุง่ หน้าระหว่าง 259°
และ 281° องศาเราจะเรียกว่า “ศูนย์กลาง...ด้านตะวันออกของฮ่องกงและเคลือ
่ นทีไ่ ป
ทางตะวันตก...” จากค่ารายงานดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ไม่จำ� เป็ นว่าศูนย์กลางทีม
่ งุ่ ตรง
มาทีฮ
่ อ
่ งกง ซึง่ ควรจะมีคา่ องศาเท่ากับ 22°องศา จากเส้นทางทีป
่ ะทะโดยตรง
When plotting the track of the centre of a tropical cyclone, it is important
to note that there may be short-term deviations from the general direction
of movement of the tropical cyclone on occasions. This is due to difficulties
in locating the centre of the tropical cyclone and short-term fluctuations in
the direction and speed of movement of the tropical cyclone itself.

ปาลาวัน
PALAWAN
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125˚E

สิงหาคม 2018
August 2018

The direction towards which a tropical cyclone is moving and the bearing
of its centre from Hong Kong are each given to the nearest point of a
16-point compass bearing. Thus the actual bearing will be within 11¼º of
the reported value. For example, the centre of a typhoon on any bearing
between 79° and 101° and moving on any heading between 259° and 281°
is said to be "centred......east of Hong Kong and moving west......" It will be
seen that this statement does not necessarily mean that the centre is
heading directly towards Hong Kong as its course could be as much as 22°
off the path of direct hit.

Intellectual Property Rights Notice
(
(

)

)

(
https://www.hko.gov.hk/tc/publica/non-commercialuse.htm

https://www.hko.gov.hk/tc/publica/commercialuse.htm
mailbox@hko.gov.hk)

(

)

)

(

(

(+852 2311 9448)

All contents contained in this publication, including but not limited to all data, maps, text, graphics, drawings, diagrams, photographs, videos and compilation of data or other materials (the “Materials”) are subject to
the intellectual property rights which are either owned by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (the “Government”) or have been licensed to the Government by the intellectual property
rights’ owner(s) of the Materials to deal with such Materials for all the purposes contemplated in this publication. The use of the Materials for non-commercial purposes shall comply with all terms and conditions
provided in the “Conditions of the Use of Materials available in the Hong Kong Observatory Publications for Non-commercial Purposes” (which can be found at: https://www.hko.gov.hk/en/publica/noncommercialuse.htm). Besides, the use of the Materials for commercial purposes is strictly prohibited unless all terms and conditions provided in the “Conditions of the Use of Materials available in the Hong Kong
Observatory Publications for Commercial Purposes” (which can be found at https://www.hko.gov.hk/en/publica/commercialuse.htm) are complied with and prior written authorisation is obtained from the Hong Kong
Observatory (the “Observatory”) for and on behalf of the Government. For enquiries, please contact the Observatory by email (mailbox@hko.gov.hk) or by facsimile (+852 2311 9448) or by post.

Disclaimer
(
(

(

)
)

(

)

)

The information contained in this publication is compiled by the Observatory of the Government for general information only. Whilst the Government endeavours to ensure the accuracy of this general information,
the Government (including its servants and agents) makes no warranty, statement or representation, express or implied, with respect to the accuracy, availability, completeness, non-infringement, reliability, security,
timeliness, appropriateness or usefulness of the information, contained herein, and in so far as permitted by the laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, shall not have
any legal liability (including but not limited to liability for negligence), obligation or responsibility for any loss, destruction, damages, injury or death (save and to the extent any such injury or death is caused by the
negligence of the Government or any of its employees in the course of employment) howsoever arising out of or in connection with any use or misuse of or reliance on the information or inability to use such
information.
The Government reserves the right to omit, delete or edit, all information compiled by the Government in this publication at any time in its absolute discretion without giving any reason or prior notice. Users are
responsible for making their own assessment of all information contained in this publication and are advised to verify such information by making reference, for example, to original publications and obtaining
independent advice before acting upon it.

