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เตรียมพร้อม
Standby

ลมกรรโชกแรง
Strong Wind

พายุที่เคลื่อนตัวจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
NW’ LY Gale or Storm

เฮอร์ริเคน
Hurricane

พายุที่เคลื่อนตัวจาก
ทิศตะวันตกเฉียงใต้้ 
SW’ LY Gale or Storm

พายุที่เคลื่อนตัวจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
NE’ LY Gale or Storm

พายุที่เคลื่อนตัวจาก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
SE’ LY Gale or Storm

พายุเพิ่ิ่มระดับรุนแรง
Increasing Gale or Storm

ระบบสญัญาณเตอืนภยั
พายหุมนุเขตรอ้น

ของฮอ่งกง
Hong Kong’s

Tropical Cyclone
Warning Signals

ความหมายของสญัญาณ
พายหุมนุเขตรอ้นคอื มศีนูย์กลางประมาณ 800 กโิลเมตร (กม.) ของเกาะ
ฮอ่งกง และ อาจจะมผีลกระทบตอ่บรเิวณขา้งเคยีง

ลมกรรโชกแรง คอื การมลีมแรงหรือคาดวา่อาจมลีมพดัแรงท ั่วพ้ืนทีฮ่อ่งกง
ในระดบั ใกลน้�้าทะเล โดยมคีวามเร็วลมประมาณ 41-62 กโิลเมตร ตอ่ 
ช ั่วโมง (กม./ชม.) และอาจจะมลีมกรรโชกแรงถงึ 110 กม./ชม. โดยก�าลงัลม
แรงยงัคงมตีอ่เน่ือง

เกล หรือ ลมพายหุมนุ คอืการมลีมแรงหรือคาดวา่อาจมลีมพดัแรงโดยท ั่ว
พ้ืนทีฮ่อ่งกง ในระดบัใกลน้�้าทะเล โดยมคีวามเร็วลมประมาณ 63-117 
กโิลเมตร ตอ่ ช ั่วโมง (กม./ชม.) และอาจจะมลีมกรรโชกรุนแรงถงึ 180 กม./
ชม. โดยก�าลงัลมแรงยงัคง มตีอ่เน่ือง

เกล หรือ ลมพายหุมนุ คอืการมลีมแรงและคาดวา่จะเพิม่ก�าลงัความรุนแรง
อยา่ง ชดัเจน

ลมพายุเฮอร์ริเคน　การมีลมแรงหรือคาดว่าอาจมีลมพดัแรงด้วยแรงลมที่
มกี�าลงัความ เร็วลม118 กม./ชม. ขึน้ไป และก�าลงัแรงลมอาจสงูเกนิ 220 
กม./ชม.

สิง่ส�าคญัทีค่วรทราบ
• จากสภาพอากาศทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะพ้ืนทีข่องฮอ่งกง จงึไมส่ามารถสรุปไดจ้าก

สญัญาณ ทีป่ระกาศออกไป การรบัรูแ้คก่ารประกาศสญัญาณจงึไมเ่พียงพอ ทา่น
ควร　รบัทราบข้อมูล　ล่าสุดของพายุหมุนเขตรอ้นและการประกาศแจ้งเตือน
ทางวทิยุกระจายเสียงและโทรทศัน์　รวมถงึขอ้มูลทีแ่จง้ผา่นทางหน้าเว็บไซต์ของ
กรมอตุนิุยมวทิยาฮอ่งกง　(http://www.hko.gov.hk) แอปพลเิคชนัของกรม
อตุนิุยมวทิยาบนมอืถอื และระบบสอบถามสภาพอากาศ ทางโทรศพัท ์(โทร. 1878 
200) เพือ่การตดัสนิใจวา่ทา่นควรปฏบิตัอิยา่งไรเวลาทีม่ ี การประกาศสญัญาณ
เตอืนภยั

• ระบบเตอืนภยัสญัญาณพายหุมนุเขตรอ้น เป็นประกาศเตอืนใหป้ระชาชนรบัทราบ
ถงึ สภาพลม ทีเ่ริม่กอ่ตวัเป็นพายหุมนุเขตรอ้น

• สภาพภมูปิระเทศในทอ้งถิน่ หรือทีต่ ัง้ของอาคารสถานทีใ่นบรเิวณขา้งเคยีง อาจจะ
เป็น พ้ืนฐานทีท่�าใหส้ภาพลมจากพ้ืนทีข่องทา่นแตกตา่งจากแรงลมตามพ้ืนทีท่ ั่วไป
อืน่ๆ ของ ฮอ่งกง บอ่ยคร ัง้ทีจ่ะมลีมแรงมากบรเิวณนอกชายฝั่งและบนทีส่งู ก�าลงั
ลมจะไมรุ่นแรงใน บรเิวณทีม่กี�าบงัจากทศิทางลมทีพ่ดัผา่น

• กรมอุตุนิยมวทิยาฮอ่งกงไดใ้หข้อ้มูลกบัประชาชนดว้ยรายละเอียดเกีย่วกบัลกัษณะ
เฉพาะ　ของลมและฝนผ่านช่องทางสื่อสารทีห่ลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
เว็บไซต์และแอป พลเิคช ั่นบนมอืถอื ท ัง้น้ีประชาชนควรใชว้จิารณญาณในการ
ตดัสนิใจจากขอ้มลูเบือ้งตน้ ดว้ยตนเอง รวมถงึระดบัการรบัความเสีย่ง การเตรียม
พรอ้มเมือ่มกีารประกาศเตอืนภยั

• เมือ่มปีระกาศสญัญาณระดบั 1 ทา่นควรใสใ่จเรือ่งการแจง้เตอืนพายหุมนุเขตรอ้น
ในการ  วางแผนกจิกรรมตา่งๆ และระมดัระวงัวา่อาจจะมลีมรุนแรงในบรเิวณนอก
ชายฝั่งทะเล

• เมือ่มกีารประกาศสญัญาณระดบั 3 ควรมดัยดึวตัถทุีส่ ั่นคลอนหรือน�ามาไวใ้นรม่ 
บรเิวณ พ้ืนทีต่�่าอาจเกดิน�้าทว่มหรือกระแสน�้าทะเลยอ้นกลบัเน่ืองจากคลืน่พายุ
ซดัชายฝั่ง ขอให ้ อยูห่า่งจากสถานทีอ่นัตราย โดยปกตสิภาพลมจะเปลีย่นรุนแรง
ภายในเวลา 12 ช ั่วโมง หลงัจากทีม่กีารประกาศสญัญาณแลว้ ก�าลงัลมแรงนอก
บรเิวณชายฝั่งและพ้ืนทีส่งูอาจจะ เพิม่ก�าลงักลายเป็นพายไุด้

• เมือ่มกีารประกาศสญัญาณระดบั 8 ควรเตรียมการรบัมอืพรอ้มแลว้ กอ่นทีพ่ายุ
จะมาถงึ โดยปกตสิ�าหรบัฮอ่งกง สภาพลมแรงจะเปลีย่นก�าลงัเป็นพายภุายใน 
12 ช ั่วโมง หลงัจาก ทีส่ญัญาณระดบั 8 ไดเ้ปลีย่นแทนทีส่ญัญาณระดบั 3 กรม
อตุนุยิมวทิยาจะท�าการประกาศ แจง้พเิศษเกีย่วกบัการเตรยีม
ประกาศสญัญาณระดบั 8 เมือ่คาดวา่จะมกีารประกาศสญัญาณ ระดบั 
8 ภายใน 2 ช ัว่โมง

• เมือ่มกีารประกาศสญัญาณระดบั 9 หรือ สญัญาณระดบั 10 การเตรียมป้องกนั
ภยัทกุอยา่ง ตอ้งเสร็จสมบรูณ์ ระวงัการเปลีย่นแปลงของทศิทางลม ทกุคนควรอยู่
ภายในอาคารและอยู ่ หา่งจากหน้าตา่งและประต ู เพือ่หลีกเลีย่งจากเศษวตัถทุีล่อย
อยูใ่นอากาศ
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Meaning of signals
A tropical cyclone is centred within about 800 kilometres (km) of 
Hong Kong and may affect the territory.

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.

Gale or storm force wind is blowing or expected to blow generally 
in Hong Kong near sea level, with a sustained wind speed of 63-
117 km/h from the quarter indicated and gusts which may exceed 
180 km/h, and the wind condition is expected to persist.

Gale or storm force wind is increasing or expected to increase 
significantly in strength.

Hurricane force wind is blowing or expected to blow with 
sustained speed reaching 118 km/h or above and gusts that may 
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 
i n f o r m a t i o n  a n d  r e l a t e d  a n n o u n c e m e n t s  b r o a d c a s t  o n  
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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.
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ทิศเหนือ
N

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
NE

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
NW

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
SE

ตะวันตกเฉียงใต้ 
SW

ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ENE

ทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ 
WNW

ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้ 
ESE

ทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้  
WSW

ทิศใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
SSE

ทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
SSW

ทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ 
NNE

ทิศเหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ 
NNW

E  ทิศตะวันออก

ทิศใต้
S

ทิศตะวันตะวันตก  W 

พายหุมนุเขตรอ้นแบง่ตามระดบัดงันี้
Tropical cyclones are classified as follows 

ความเร็วลมสงูสดุใกลศ้นูยก์ลาง (กม./ชม.)
Maximum sustained winds near the centre (km/h)

พายดุเีปรสชัน่
Tropical Depression

62 หรอื ต�า่กวา่
62 or below

พายโุซนรอ้น
Tropical Storm

63 – 87

พายโุซนรอ้นก�าลงัแรง
Severe Tropical Storm

88 – 117

ไตฝุ้่ น
Typhoon

118 – 149

ไตฝุ้่ นก�าลงัแรง
Severe Typhoon

150 – 184

ซปุเปอรไ์ตฝุ้่ น
Super Typhoon

185 หรอื มากกวา่
185 or more

เมือ่มกีารตดิต ัง้แผนทีเ่พือ่ตดิตามหาศนูย์กลางของพายหุมนุเขตรอ้น สิง่ส�าคญัที่
ควรทราบนั่นคอื อาจมคีวามผกผนัในชว่งเวลาส ัน้ๆ จากทศิทางการเคลือ่นไหวโดย
ท ั่วไปของพายหุมนุเขตรอ้น เป็นบางคร ัง้คราว อนัเน่ืองมาจากความยากในการ
หาจุดศนูย์กลางของพายหุมนุเขตรอ้น และ ความผนัผวนระยะส ัน้ของทศิทางและ
ความเร็วในการเคลือ่นทีข่องตวัพายหุมนุเขตรอ้นเอง

ทศิทางทีพ่ายหุมนุเขตรอ้นเคลือ่นไหวและหมนุลอ้มรอบศนูย์กลางจากฮอ่งกง ซึง่ไดม้ี
การ ก�าหนดคา่องศาเข็มทศิแตล่ะจุดทีใ่กลท้ีส่ดุ 16 จุด ดงันัน้วงหมนุลอ้มตามจรงิจะ
อยูภ่ายในชว่ง  11¼° องศาของคา่ตามรายงาน ตวัอยา่งเชน่ ศนูย์กลางของไตฝุ้่ นที่
มคีา่องศาอยูร่ะหวา่ง 79° และ 101° และทีม่ทีกุการเคลือนตวัมุง่หน้าระหวา่ง 259° 
และ 281° องศาเราจะเรียกวา่ “ศนูย์กลาง...ดา้นตะวนัออกของฮอ่งกงและเคลือ่นทีไ่ป
ทางตะวนัตก...” จากคา่รายงานดงักลา่ว จะเห็นไดว้า่ ไมจ่�าเป็นวา่ศนูย์กลางทีมุ่ง่ตรง
มาทีฮ่อ่งกง ซึง่ควรจะมคีา่องศาเทา่กบั 22°องศา จากเสน้ทางทีป่ะทะโดยตรง

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. 

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.

งกงอ่ฮ
Hong Kong

800 กโิลเมตรจากฮอ่งกง

Taibei / Taipei

TAIWAN

งยีจเงวก
Gaoxiong

นอซูล
LUZON

PALAWAN

้ตในีจลเะท
South China Sea

200
10N

20N

30N

400 600 800

าชนานหะากเู่มห
NANSHA

าซีซะากเู่มห
XISHA

าชงดะากเู่มห
DONGSHA

า๊กเาม
Macao

วจโูฟ
Fuzhou

นิมหเะยีซเ
Xiamen

ย่วเนาช
Shanwei

กวางโจว
Guangzhou

งยีจเงายห
Yangjiang

งยีจเงา้จ
Zhanjiang

งันาด
Da Nang

Yulin

ไหหนาน
HAINAN

ฮานอย
Ha Noi

ู้ปย่ปเวา่อ
BEIBU WAN

โฮฟอง
Haiphong

เหลยโจว
LEIZHOU

ูตนิฉเ
Shantou

์หนิมิจฮโงอืมเ
Ho Chi Minh City

าลินะม
Manila

อโยุกาบ
Baguio

นัวห้ตไบคแงอ่ช
TA

IW
AN

 S
TR

AI
T วิกวิระากเ

RYUKYU ISLANDS 25˚N

20˚N

15˚N

นัต์ราบ
BATAN

นัตงิร์ราบบคแงอ่ช
BALINTANG CHANNEL

ีชาบบคแงอ่ช
BASHI CHANNEL

25˚N

20˚N

15˚N

110˚E 115˚E 120˚E 125˚E

110˚E 115˚E 120˚E 125˚E

  800 kilometres fr
om Hong

 K
on

g

Scale  

kilometres

นีจ
China

ปเทไ/ย่ปเทไ

งวแน้สเ
Longitude 

งุ้รน้สเ
Latitude

ปาลาวัน

ไต้หวัน

ยูหลิน

กิโลเมตร

มาตราส่วน

แผนทีเ่สน้ทางพายหุมนุเขตรอ้น
Tropical Cyclone Plotting Map

สิงหาคม 2018
August 2018



 

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/non-
commercialuse.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. 

https://www.hko.gov.hk/tc/publica/non-commercialuse.htm
https://www.hko.gov.hk/tc/publica/commercialuse.htm
mailto:mailbox@hko.gov.hk
https://www.hko.gov.hk/en/publica/non-commercialuse.htm
https://www.hko.gov.hk/en/publica/non-commercialuse.htm
https://www.hko.gov.hk/en/publica/commercialuse.htm
mailto:mailbox@hko.gov.hk

