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มาตรฐาน NFPA 1981 Standard on
Open-Circuit, Self-Contained Breathing
Apparatus for Fire and Emergency Services
หรือท่ีเรียกใหเขาใจงายๆ วามาตรฐานเคร่ือง
ชวยหายใจ SCBA ฉบบัลาสุดคือ ฉบบัป 2013
(Edition 2013) มีผลบงัคับใชเม่ือเดือนมีนาคม
ป 2014 ท่ีผานมา โดยเปนการแกไขเพิม่เติม
มาตรฐานฉบับกอนหนา (ฉบับป 2007) ใน
หัวขอสาํคัญ อาทิ

 เปล่ียนแปลงการแจงเตือนอากาศใน
ถังบรรจท่ีุลดลง (Low-air Alarm)

 ปรับปรุงเลนสหนากาก (Facepiece
Improvements)

 กําหนดคุณภาพเสียงในการสื่อสาร
ขณะสวมใส อุปกรณ  (Voice Intelligibility
Requirements)

 อนญุาตใหใชระบบชวยหายใจในกรณี
ฉุกเฉิน (EBSS; Emergency Breathing Safety
Systems)

เปลี่ยนแปลงการแจงเตือนอากาศ
ในถังบรรจุท่ีลดลง

มาตรฐาน NFPA 1981 ฉบับกอนหนา
รวมถึงฉบับป 2007 กําหนดใหมีการปลอย

สัญญาณเตือนเม่ือแรงดันอากาศในถังบรรจุ
เหลือ 25% แตฉบบัป 2013  เปล่ียนเปน 33%
ทําใหผูผลิตอุปกรณระบุเวลาสิ้นสุดการทํางาน
หรือ EOSTI (End-of-Service Time Indicator)
ตองปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสใหมีการแจง
เตือนเร็วข้ึนกวาเดิม กรณใีช อุปกรณเตือนแบบ
กลไกตองปรบัเปล่ียนความตงึสปรงิเพือ่สัน่กระดิง่
บอกปริมาณแรงดันท่ีเหลืออยูตามขอกาํหนดใหม

สําหรับนักดับเพลิงหรือผูปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีอับอากาศท่ีเคยชินกับการแจงเตือนเม่ือ
อากาศในถงัเหลือ 25% มานาน อาจไมชอบใจ
นกั เพราะตองออกมาจากพืน้ท่ีปฏิบติังานเร็วข้ึน
โดยเม่ืออากาศเหลือ 1 ใน 3 สญัญาณเตือนจะ
ดังข้ึนซึ่งตองเตรียมออกมาจากตัวอาคารท่ีเกิด
เพลิงไหมหรือพื้นท่ีเปนอันตรายตอชีวิตและ
สขุภาพอยางทันทีทันใด (IDLH) กอนอากาศจะ
หมดถงัและทําใหขาดอากาศหายใจ (ขอยกเวน
ผูปฏิบัติงานอาจไมตองออกมาขางนอกเม่ือมี
สัญญาณเตือนอากาศในถังลดลง หากมีหนวย
สนบัสนุนเขาไปเปล่ียนถังให ณ จุดปฏิบัติงาน)

คิดคราวๆ หากถังบรรจุอากาศมีระยะ
ใชงาน 30 นาที ตองเตรียมตัวออกมาขางนอก
หลังจากทํางานไปไดเพยีง 20 นาที จากเดิมอยู

ไดถงึ 22 นาทีคร่ึง จงึจะเตือนซึง่หากปฏิบติังาน
อยูไกลจากทางออกหรือเสนทางมีสิ่งกีดขวาง
ตองหยดุแลวเคล่ือนตัวออกมาทันทีเพือ่ใหถงึจดุ
ปลอดภัยกอนอากาศจะหมดถงั

หมายเหตุ การเปรียบเทียบแรงดันอากาศ
ท่ีเหลือในถังเปนเปอรเซ็นตกบัเวลาท่ียังใชงาน
SCBA ตอไปได ซึง่ไดประเมินคราวๆ ไวขางตน
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อาจไมเปนไปตามนัน้ เพราะผูใชอุปกรณแตละ
รายมีการใชอากาศปริมาณไมเทากนั ข้ึนอยูกบั
ขนาดของสรีระและภาวะของอารมณในตอนนัน้
บางรายอาจใชอากาศมากกวาคนอ่ืนในเวลาท่ี
เทากนัทําใหอากาศหมดถังกอนเพื่อน

แตไมมีทางหลีกเล่ียงเม่ือประกาศออกมา
เปนขอบงัคับไปแลว ผูใช SCBA จะตองปรับตัวให
เขากบักฎใหม ซึง่โฆษกคณะกรรมการปรับปรุง

มีหลายกรณีในอดีต เม่ือผูปฏิบัติงานได
รับการเตือนเม่ืออากาศในถังบรรจุเหลือ 25%
ตองรีบออกมาขางนอกโดยเร็ว แตหากอยูใน
สวนลึกสุดของอาคาร หรือลังเลในการออกมา
หรือเพิง่รูตัววาหลงทาง ฯลฯ ทําใหเสยีเวลาไป
มาก อากาศในถงัจงึหมดกอนถงึทางออก สงผล
ใหขาดอากาศหายใจจนหมดสติหรือเสียชวิีต

การเพิ่มตัวเลขเปอรเซ็นตของปริมาณ
(แรงดัน) อากาศท่ีเหลือในถงัเพือ่บงัคับอุปกรณ
สงสัญญาณเตือนทํางาน มีจุดประสงคตองการ
ใหผูสวมใส SCBA มีโอกาสรอดชวิีตมากข้ึนดวย
การเพิ่มปริมาณอากาศท่ีเหลือในถังใหมากข้ึน
กวาเดิม 8% นั่นหมายความวา ผูปฏิบติังานมี
เวลามากข้ึนในการใชเดินทางออกมาจากพืน้ท่ี
อันตรายกอนอากาศจะหมดถงั

ท้ังนี้  การเปล่ียนแปลงการแจงเตือน
อากาศในถงับรรจจุะมีผลตอเนือ่งไปถงึอุปกรณ

อิเล็กทรอนกิสระบปุริมาณอากาศในถงัแสดงใน
หนากากท่ีเรียกวา (HUD; Heads Up Display)
ซึ่งอยางนอยตองแสดงสัญญาณไฟเม่ืออากาศ
ในถงัเหลือ 3 ระดับคือ 75% 50% และ 33%
จากเดิมท่ีกาํหนดอัตราข้ันตํ่าใหแสดงสญัญาณ
ไฟเม่ืออากาศเหลือในถัง 50% เทานัน้

ปรบัปรงุเลนสหนากากท่ีครอบหนา
มาตรฐาน NFPA 1981 ฉบบัท่ีใชกนัมา

ท้ังหมดไมเคยเนนเร่ืองความแข็งแกรง ทนทาน
ของเลนสครอบหนากากเปนพิเศษ แตฉบับ
ลาสดุป 2013 เขียนขอบงัคับใหมีคุณสมบติัผาน
การทดสอบตามมาตรฐานกําหนดไว เนือ่งจาก
คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานพจิารณาจาก
ขอมูลการบาดเจบ็ของนกัดับเพลิงในระยะ 2-3
ปหลัง พบวาหลายกรณีมีสาเหตุเชือ่มโยงมาถึง
เลนสหนากากท่ีสูญเสียคุณสมบัติการปองกัน
เม่ือสมัผสัความรอนสงูในสถานการณเพลิงไหม
ซึ่งปจจุบันมีระดับอันตรายสูงกวาในอดีต อาทิ
การเกิด Flashover ท่ีใหความรอนปริมาณมาก
ผิดปกติภายในระยะสั้นๆ ทําใหเลนสหนากาก
ทําดวยโพลีคารบอเนตท่ีนกัดับเพลิงสวมอยูเกดิ
ความเสียหายถึงข้ันหลอมละลาย รวมถึง ความ
รอนจากการแผรังสสีงมายงัเลนสครอบหนา สง
ผลใหเกิดการสูญเสียคุณสมบัติปองกัน โดยผู
สวมใสไมรูตัวจนกระท่ังเกดิร่ัวซมึหรือเสยีรูปไป

เม่ือเลนสหนากากของอุปกรณ SCBA
ไดรับความเสียหาย ไมวาจะเกิดการหลอม
ละลายฉับพลันหรือคอยๆ เสื่อมประสิทธิภาพ
จากการเสียรูปหรืออากาศร่ัวซึมเขาไปได ลวน
เปนอันตรายอยางยิง่ตอผูสวมใส ดังนัน้จงึจาํเปน
ตองสรางความม่ันใจแกนักดับเพลิง โดยเฉพาะ
ท่ีตองเผชญิหนากบัความรอนสงูเปนประจาํ โดย
การกาํหนดใหเลนสหนากากตองสามารถทนตอ
ความรอนสงูตามมาตรฐานบงัคับ ซึง่จะตองผาน
การทดสอบดวยวิธีการตอไปนี้

มาตรฐาน NFPA ออกมาแถลง การเปล่ียนแปลง
การเตือนระดับอากาศเหลือในถงัผานการพจิารณา
อยางรอบคอบ และไดอางอิงขอมูลจากสถาบัน
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหง
ชาติสหรัฐฯ (NIOSH) ท่ีระบชุดัเจนวาการเตือน
เม่ืออากาศในถงัเหลือ 25% ไมเพยีงพอจะสราง
ความปลอดภัยใหกับผูใชงาน SCBA “แมแต
อตัราใหมที ่33% กรรมการบางทานยังบอกวา
ไมเพยีงพอดวยซ้าํไป” โฆษกกลาวย้าํ

ดังท่ีไดอธบิายไปแลวอากาศท่ีเหลือในถงั
ตองมีเหลือพอในขณะผูปฏิบติังานเดินทางออก
มาจากพืน้ท่ีอันตราย ซึง่ในทางทฤษฎีแลว เม่ือ
ไดรับสญัญาณเตือนตองออกจากพืน้ท่ีอันตราย
ทันที โดยอากาศท่ีเหลืออยูในถงัจะตองเพยีงพอ
สําหรับใชหายใจจนถงึบริเวณปลอดภัย ยกเวน
มีหนวยสนับสนุนดานนอกเอาถังใหมมีอากาศ
เต็มมาเปล่ียนใหตามแผนฉุกเฉินท่ีวางไว

HUD (Heads Up Display)

Gauge with
33% Alarm Point External HUD

EOSTI (End-of-Service Time Indicator)
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 ทดสอบทนความรอนสูงและการ
สัมผัสเปลวไฟ (High Heat and Flame Test)

วิธทีดสอบ สวมหนากาก SCBA  เขากับ
หุนทดสอบแบบคร่ึงตัว (Half-manikin) ลักษณะ
เหมือนการใชงานปกติ โดยตอทออากาศจากถงั
บรรจปุอนเขาหนากากในอัตรา 40 ลิตรตอนาที
(lpm) แลวนาํไปเขาเตาอบลมรอนท่ีมีอุณหภูมิ
500   ํF (260   ํC) ใหความรอนสงผานไปยงัเลนส
ครอบหนากากเปนเวลา 5 นาที จากนัน้นาํเลนส
ครอบหนากากไปสมัผัสโดยตรงกับเปลวไฟท่ีมี
อุณหภูมิ 1800   ํF (982   ํC) เปนเวลา 10 วินาที
เกณฑสอบผานของการทดสอบ ภายในหนากาก
SCBA ตองเปนแรงดันบวก (Positive Pressure)
ตอไปเปนเวลาอยางนอย  24 นาที  (80% ของ
อัตราใชงาน 30 นาที) โดยไมคํานึงถงึปริมาณ
อากาศท่ีเหลือและทัศนวิสยัของเลนสท่ีสญูเสยีไป

 ทดสอบทนความรอนจากการแผ
รงัส ี(Radiant Heat)

วิธีทดสอบ นาํหนากาก SCBA ท่ีสวมเขา
กบัหุนทดสอบแบบคร่ึงตัวและปลอยอากาศจาก
ถงัปอนเขาหนากากท่ีอัตราไหล 40 ลิตรตอนาที
(lpm) ไปรับรังสคีวามรอนปริมาณ 15 กโิลวัตต
ตอตารางเมตร (kW/m2) เปนเวลา 5 นาที หลัง
จากนัน้ทดสอบการตกลงพืน้ (Drop Test) ท่ีระยะ
ความสงู 6 นิว้ เกณฑสอบผาน ภายในหนากาก
SCBA ตอง เปนแรงดันบวก (Positive Pressure)
ตอไปเปนเวลาอยางนอย 24 นาที (80% ของ
อัตราใชงาน 30 นาที) โดยไมคํานึงถงึปริมาณ
อากาศท่ีเหลือและทัศนวิสยัของเลนสท่ีสญูเสยีไป

กําหนดคณุภาพเสยีงในการสือ่สาร
ขณะสวมอุปกรณ

การใชเสียงพูดสื่อสารขณะสวมใสเคร่ือง
ชวยหายใจ SCBA มักมีปญหาเร่ืองความชดัเจน
และความตอเนือ่ง บางคร้ังเสยีงขาด  ๆหาย  ๆหรือ

ฟงไมรูเร่ือง สงผลใหเกดิความเขาใจผิดในการ
แจงเหตุและรายงานสถานการณในท่ีเกดิเหตุได

มาตรฐาน NFPA 1981 ฉบบัป 2007
กาํหนดใหมีการทดสอบคุณภาพเสยีงท่ีพดูขณะ
สวมใส SCBA โดยใหคน 5 คน บันทึกคําพูดซึง่
ฟงไดจากลําโพงท่ีตอออกมา ในขณะพูดมีเสยีง
แทรกในหองทดสอบระดับ 70 เดซเิบล โดยหาก
จะฟงรูเร่ืองหรือจับใจความได เสยีงออกมาจาก
ลําโพงท่ีต้ังหากจาก SCBA ในระยะ 15 ฟตุ ตอง
มีความดังข้ันตํ่า 85 เดซเิบล

แตมาตรฐาน NFPA 1981 ฉบบัป  2013
ยกเลิกการทดสอบท่ีใชคนจริงๆ ฟงเสียง แตได
นาํระบบทดสอบคุณภาพเสยีงชนดิใหม เรียกวา

“ดัชนีถายทอดคําพูด” (STI; Speech Transmission
Index) ซึง่เปนอุปกรณอิเล็กทรอนกิสสามารถระบุ
ไดวาเสียงพูดขณะสวมใส SCBA เพื่อสื่อสารไป
ยงัผูฟงท่ีอยูหางออกไปท้ังท่ีกาํลังสวม SCBA อยู
และไมไดสวม มีความชัดเจนตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐานหรือไม

ท้ังนี้ จะมีการทดสอบคุณภาพเสียงดวย
ระบบ STI จากการสือ่สาร 2 รูปแบบ ไดแก การ
สื่อสารดวยเคร่ืองมือท่ีไมใชพลังงานภายนอก
ใดๆ (Mechanical Communication) โดยพดูผาน
อุปกรณท่ีเปนท้ังตัวรับเสียงและถายทอดเสียง
(ลําโพง) ติดต้ังดานขางหนากาก และการสือ่สาร
แบบขยายเสียงดวยอุปกรณท่ีใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ี (Amplified Communication ) ติดต้ัง
ไมโครโฟนขางในหนากากขณะท่ีลําโพงอยูดาน
นอก ซึง่รวมไปถึงวิทยรัุบสงท่ีใชไมโครโฟนและ
หูฟงรวมอยูในชุดเดียวกัน

Facepiece Flame Test Facepiece and Voice
Communication System

EPIC 3 Communication Platform
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อนุญาตใหใชงานระบบชวยหายใจ
กรณฉีกุเฉนิ

ระบบชวยหายใจกรณีฉุกเฉิน (EBSS ;
Emergency Breathing Safety Systems) หรือท่ี
เรียกวา “Buddy Breathers” ไมไดรับการบรรจุ
ไวในมาตรฐาน NFPA 1981 มาต้ังแตแรก อีกท้ัง
สถาบนัสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH) มีคําสัง่หามใชงานมา
ต้ังแตป 1984 ในทางทฤษฎี ระบบ EBSS เหมือน

เม่ืออากาศในถังบรรจขุองเพือ่นรวมงานใกลจะ
หมด แตไมใชการกูภัยในลักษณะ RIT/RIC ตาม
ท่ีกาํหนดไวในมาตรฐาน NFPA 1500

“Buddy Breathers” ประยุกตมาจาก
เทคนคิของนกัประดาน้าํ เม่ืออากาศในถงัของใคร
คนหนึง่ใกลหมดจะใชมือขางหนึง่ทําสัญลักษณ
เชอืดคอตัวเอง ตามดวยกาํมือหลวมๆ ยกข้ึนมา
ระดับปากแลวทําทาชักเขาออกระยะสัน้ๆ บอก
ใหรูวาอากาศหมดและตองการอากาศหายใจจาก
เพือ่น จากนัน้เพือ่นท่ีดําน้าํอยูใกลๆ  จะวายเขา

มาชวยเหลือ โดยใชสายปอนอากาศสายท่ีสอง
ของตัวเองตอเขากบัวาลวปอนอากาศของเพือ่น
ท่ีอากาศหมดถัง ซึ่งท้ังผูใหและผูรับอากาศจะ
หายใจจากถงัเดียวกนัวายข้ึนเหนอืน้าํเพือ่จดัการ
แกปญหาตามความเหมาะสมตอไป เนื่องจาก
ระบบชวยหายใจของนกัประดาน้าํ (Scuba) เปน
ระบบปด (Closed Circuit) สามารถนาํอากาศท่ี
หายใจออกมาหมุนเวียนเพือ่ใชหายใจเขาไปใหม
ดังนั้นจึงมีอากาศบรรจุถังในปริมาณมากและ
สามารถใชงานไดหลายชัว่โมง การแบงปนอากาศ
ใหเพื่อนท่ีอากาศหมดแบบฉุกเฉินจึงไมคอยมี
ปญหา แตเม่ือนํามาใชกับเคร่ืองหายใจบนบก
(SCBA) ชวงแรกๆ จะมีปญหา ไมใชเร่ืองเทคนคิ
แตเปนการขาดทักษะและไมชํานาญในการตอ
สายปอนอากาศทําใหลาชาและขาดความแมนยาํ
ผลท่ีตามมา อากาศสญูเสยีโดยเปลาประโยชน
และหมดลงอยางรวดเร็ว นกัดับเพลิงท้ังสองนาย
ตกอยูในความเสีย่งโดยไมจําเปน ดวยเหตุผลนี้
NIOSH จงึออกกฎหามใช และ NFPA ไมสนบัสนนุ
เทาท่ีควร แตในทางปฏิบัติมีการใช ระบบนีก้ัน
อยางแพรหลายและผูปฏิบติัลวนมีความชาํนาญ
และประสบความสําเร็จในการชวยเหลือเพื่อน
รวมงานในระดับนาพอใจ แลวในท่ีสุดก็เปนท่ี
ยอมรับของสถาบนัมาตรฐานชัน้นําตางๆ และ
อนุญาตใหนํามาใชอยางเปนทางการได

ในการใชเทคนิค “Buddy Breathers”
กับเคร่ืองชวยหายใจ SCBA การปอนอากาศให
เพือ่นสามารถทําไดท้ังวิธตีอสายท่ีสองท่ีตอจาก

ไมมีตัวตน แตในความเปนจริง ผูผลิตมีการ
ออกแบบและผลิตชิ้นสวนเพื่อใหนักดับเพลิง
บางหนวยงานท่ีนิยมใชระบบนี้นําไปประกอบ
เปนสวนเสริมของอุปกรณ SCBA

ระบบ EBSS  หรือ “Buddy Breathers”
หมายถึง ระบบท่ีติดต้ังกับถังอากาศของ SCBA
ซึง่สามารถปอนอากาศใหกบันกัดับเพลิง 2 คน
ใชหายใจพรอมกนัได โดยเม่ือมีการใชงาน ระบบ
จะตองมีความสามารถปอนอากาศเปน 2 เทา
ของอัตราปกติสําหรับใชในสถานการณฉุกเฉิน

Buddy Breathers

Emergency Breathing Safety Systems
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ถังของตัวเองกับสายรับอากาศเขาถังของเพื่อน
และตอเขากบัหนากากของเพือ่นโดยตรง วิธแีรก
เปนการแบงอากาศใหเพื่อนหายใจโดยผานถัง
ของเขาเองซึ่งมักจะทําในกรณีอากาศในถังของ
เพือ่นพอมีเหลืออยูบาง เม่ือเติมอากาศใหมเขา
ไปกส็ามารถหายใจไดตอเนื่อง โดยอาจไมตอง
ปรับแตงความดัน สวนวิธท่ีีสองใชในกรณฉุีกเฉิน
จริงๆ อากาศของในถงัเพือ่นใกลหมดเต็มทีหรือ
หมดไปแลว อากาศจากสายสงจะตอเขากบัวาลว
รับอากาศท่ีติดต้ังบนหนากากของเพือ่นโดยตรง
สามารถหายใจตอไดทันที แตผูปฏิบัติจะตองมี
ความเชี่ยวชาญ และอุปกรณท่ีใชตองมีชิ้นสวน
รองรับเพื่อทําใหเกดิความปลอดภัยสงูสุด

NFPA 1981 ฉบบัป 2013 อนญุาตใหใช
“Buddy Breathers” ในฐานะอุปกรณทางเลือก
(Optional Component) ไมไดเปนขอบงัคับ โดย
จะตองมีลักษณะการออกแบบและคุณสมบติัตรง
ตามมาตรฐานกําหนด ขณะท่ี NIOSH ยินยอม
ใหใชระบบนีใ้นงานดับเพลิงอาคารเม่ือสองสามป
กอนหนา ผูผลิต SCBA ชั้นนําสวนใหญติดต้ัง
ระบบนีแ้ละตางยนืยนัวาสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตมีขอแมวาตองไมนาํไปใชใน
งานกูภัยเคล่ือนเร็วท่ีเรียกวา RIT เนื่องจากใช
อุปกรณคนละระบบและไมสามารถทดแทนกนั
ได โดยไดย้าํวา ระบบ EBSS ไมใช UAC แมวาจะ
มีความคลายคลึงกนัในบางจดุ

UAC ใชวิธีเปล่ียนถังอากาศใหมท่ีบรรจุ
เต็มแทนถังท่ีอากาศหมด จากนั้นตอสายรับ
อากาศของ SCBA ท่ีสวมอยูเขากบัถงัใหม หรือตอ
สายปอนอากาศ (Air Line) จากเคร่ืองผลิต
อากาศจากภายนอกเขากับวาลว UAC ตัวเมีย
ของถังบรรจุแลวเติมอากาศเขาไป หรือตอเขา
กับวาลวรับอากาศปอนเขาหนากากโดยตรงซึ่ง
ท้ังหมดปฏิบติัการโดยทีมรุกเคล่ือนท่ีเร็วเพือ่ชวย
ชวิีตนกัดับเพลิงท่ีติดอยูภายในอาคารหรือพืน้ท่ี
อันตราย หรือเรียกวา “ทมี RIT”

ขณะท่ี EBSS เปนการปอนอากาศให
เพื่อนจากถังของตัวเอง เม่ือเพื่อนสงสัญญาณ
อากาศในถงัใกลหมด และขอแบงอากาศหายใจ
ผูมีอากาศเต็มถงัหรือเหลือในปริมาณมากจะใช
สายท่ีสองซึ่งพรอมใชงานตลอดเวลาตอเขากับ
สายรับอากาศของเพื่อนท่ีอากาศหมด เพื่อตอ

เขาถงับรรจุ ตอเขาวาลวควบคุมแรงดัน หรือตอ
เขาหนากากโดยตรง (ผานวาลวท่ีอยูสวนปลาย
ของหนากาก) อยางใดอยางหนึง่ โดยเม่ือดึงสาย
ท่ีสองออกจากท่ีเกบ็ วาลวปลอยอากาศท่ีถงัจะ
เปดออกทันทีโดยอัตโนมัติ ผูใหและผูรับอากาศ
จะตองรีบตอสายใหเชือ่มตอกนัโดยเร็ว มิฉะนัน้
จะเกดิการสญูเปลาและอาจทําใหอากาศมีไมพอ
หายใจขณะออกมาขางนอกได ท้ังนี ้ตองอยูใน
เงือ่นไข SCBA ของท้ังคูตองติดต้ังระบบ  EBSS
(Emergency Breathing Safety Systems) แต
ไมจําเปนตองเปนคูหูเขาไปปฏิบัติงานดวยกัน
ต้ังแตแรก เพื่อนรวมงานคนอ่ืนท่ีอากาศในถัง
หมดไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะตองไดรับ
การชวยเหลือจากผูมีอากาศเหลือในถังบรรจุ
ปริมาณมากพอจะทําใหพวกเขาท้ังสองคนออก
มาขางนอกไดอยางปลอดภัย
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