เมือ่ หนาหนาว สัตวหลายชนิด เชนคางคาว และกบจําจําศีลโดยในชวงเวลาจําศีลมันจะไมขยับ
เขยือ้ นเคลือ่ นไหวรางกายหรือปกเลย และจิตใจของมันจะอยูในสภาพสะลึมสะลือ แตอวัยวะภายในเชนหัว
ใจยังเตน อุณหภูมิรางกายก็ยังคงมีและมีอัตราการเผาผลาญพลังงานก็ยังคงอยู โดยถึงแมจะลดไปจาก
สภาพกอนจําศีลก็ตาม แตสตั วเหลานีก้ ย็ งั คงดํารงชีวติ อยูต อ ไปได เพาะอวัยวะของมันสามารถควบคุม
อุณหภูมภิ ายในตัวมันไดดี แตถา อากาศนอกเย็นจัดและอวัยวะภายในของมันปรับตัวไมทนั สัตวจะตาย
ยกตัวอยางเชน กรณีคนที่รางกายเปยกนําเวลาถู
้
กลมหนาวพัดกระทบ ตัวจะสัน่ สมองจะมึน
กลามเนือ้ เกร็งและอัตราการเตนของชีพจรจะตํ่า ทั้งนี้เพราะรางกายคนผลิตความรอนไดไมคอยดีนัก ดังนัน้
เมือ่ อากาศหนาวจัด และถารางกายไมไดรบั การปกปองทีด่ ี คนจะตาย สวนสัตวเลื้อยคลานเชน กิ้งกา ใน
การสูร บภัยหนาวมันจะขับสาร melanin ออกมาทางผิวหนัง เพื่อใหผิวหนังสามารถดูดกลืนแสงอาทิตยได
มากขึน้
นกเพนกวินที่อาศัยอยูในทวีปแอนตารกติกา มักจะใชวิธียืนจับกลุมเปนวงลอมรอบไขที่มันตองการ
ฟกเพือ่ ใหอณ
ุ หภูมขิ องไขสงู ถึง 30 องศาเซลเซียส ทัง้ ๆ ทีข่ ณะนัน้ อุณหภูมขิ องอากาศ รอบตัวมันจะตํ่ากวา
จุดเยือกแข็งก็ตาม สวนนก แมลง และปลาทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณขัว้ โลกก็มกั จะขับสาร glycerol ออกมาหลอ
เลีย้ งรางกายเพือ่ ใหอวัยวะตางๆ ทํางานตอไปตามปกติ เพราะ glycerol ทําใหเลือดในตัวสัตวเหลานัน้ แข็ง
ตัวยาก
เมือ่ ประมาณ 10 ปมาแลว นักวิทยาศาสตรที่กาลั
ํ งสํารวจทวีปแอนตารกติกาไดพบจุลนิ ทรียด กึ ดํา
บรรพฝง ตัวลึกอยูในกอนนํ้าแข็ง และเมื่อทําใหกอ นนํ้าแข็งละลาย จุลินทรียเหลานั้นไดฟนคืนชีพอักครั้งหนึ่ง
หลังจากทีไ่ ดสลบไสลไมรูตัวมานานรวม 10,000 ป การคนพบนี้ไดทาให
ํ ใครตอใครหลายคนคิดวาบนดาว
เคราะหบางดวง เชน ดาวอังคารอาจจะมีสง่ิ มีชวี ติ แชแข็งอยู และถาเรานํานําแข็
้ งทีห่ อ หุม อยูม าทําใหละลาย
สิง่ มีชีวิตเหลานั้นก็จะคืนชีพอีกครั้ง
เทานัน้ ยังไมพอ คนบางคนคิดไกลไปถึงวา อยากจะถูกแชแข็งกอนตายจริง เพื่อที่จะไดกลับมามี
ชีวติ อีก 1,000 ปขา งหนา แตความจริงมีอยูว า รางกายคนยังไมมสี ารชนิดทีท่ าให
ํ คนเราฟน คืนชีพจากการแช
แข็งได เชน จุลินทรีย ถึงแมความฝนทีจ่ ะแชแข็งคนยังไมเปนจริง แตการศึกษาเรือ่ งนีก้ ย็ งั คงดําเนินอยู เมื่อ
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ประมาณ 3 ปมาแลว คณะนักวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัย Pennsylvania ในสหรัฐอเมริกาไดทดลอง
นําเซลลที่ทาหน
ํ าที่สรางอสุจิ (spermatogonial stem cell) ของหนูมาแชแข็ง แลวทําใหน้าแข็
ํ งที่หอหุมเซลล
นั้นละลายและก็ไดพบวาเมื่อเอาเซลลดังกลาวไปใสในอัณฑะของหนูอีกชนิดหนึ่งเซลลสรางอสุจิไมเพียงแต
สรางอสุจไิ ดอกี มันยังแบงตัวทําใหเซลลสรางอสุจิจํานวนมากขึน้ และนั่นก็หมายความวาเซลลสรางอสุจิที่ถูก
แชแข็งสามารถเก็บ DNA และลักษณะทางพันธุกรรมของหนูไดเปนนิรนั ดรเพราะเหตุวา โรงงานทําตกตา
สามารถผลิตตุก ตาไดเรือ่ ยๆ ฉันนั้น

ภาพจาก : www.fertility-docs.com/

และถานักวิทยาศาสตรพบวิธีหลอเลี้ยงเซลลสรางอสุจิของคนใหมี
ชีวติ ลอดไปไดบา ง คนๆ นั้นก็สามารถสืบพันธุตอไปไดเปนอมตนิรันดรกาล
การคนพบนี้มีประโยชนมากตอคนที่เปนมะเร็ง เพราะการที่เขาตองการรับ
การฉายรังสีนั้น เซลลสรางอสุจิของเขาอาจถูกทําลาย ทําใหเขามีสภาพ
เปนหมันอยางถาวร ดังนั้นเพื่อปองกันความเสียหายลักษณะนี้ คนๆ นั้น
อาจจะอนุญาตใหแพทยผาตัดเซลลสรางอสุจิของเขาออกกอน เพื่อนําไปแช
แข็งแลวนํามาปลูกใหม หลังจากที่เขาไมตองการฉายรังสีตอไปแลว

ในทํานองเดียวกัน สัตวเลี้ยง เชน วัว มา หรือหมู ที่มีสายพันธุดีหากถูกผาตัดนําเซลลสรางอสุจิ
ของมันออกมาแชแข็งแลวเก็บรักษาใหมชี วี ติ ตลอดไป เราสามารถมีวัว มา หรือหมูพอพันธุดีไดตลอดไป ถึง
แมววั มา หรือหมูพอพันธุจะไดลมตายไปเปนเวลานานแลวก็ตาม
อนึง่ การคนพบวา เซลลสรางอสุจิของสัตว A สามารถสรางอสุจิของ A ไดทง้ั ๆ ทีข่ ณะนัน้ อยูใ นราง
กายของสัตว B ก็เปนความรูท น่ี า ทึง่ เชนกัน เพราะนัน่ หมายความวาในอนาคตเราสามารถใชเซลลสรางอสุจิ
ของสัตวบางชนิดที่หายากหรือใกลสูญพันธุผลิตเชื้ออสุจิไดเรื่อยๆ เชนกัน ถึงแมวาเซลลสรางอสุจินั้นจะอูใน
อัณฑะของสัตวอน่ื ก็ตาม และนัน่ ก็หมายความวา นักชีววิทยาจะสามารถอนุรกั ษสตั วหายาก หรือสัตวที่ใกล
สูญพันธุไ ด หรือถาเปนกรณีของคนก็หมายความวา คนๆ หนึง่ อาจจะเปนพอของลูก 1,000 คนไดสลายๆ
ทัง้ ๆ ทีข่ ณะนัน้ จะไดเสียชีวติ ไปแลวก็ตาม
แตปญ
 หามีอยูวาจะมีสตรีทานใดในโลกที่จะยอมมีลูกกับคนที่เสียชีวิตไปแลวเชนนี้บาง และสังคม
จะยอมรับเรื่องเชนนี้หรือไม แตอยางไรก็ตามเมื่อปกลายนี้ไดมีรายงานวาแพทยที่ Central City Hospital ใน
Los Angeles ไดผา ตัดนําเชือ้ สุจขิ องชายคนหนึง่ ทีเ่ สียชีวติ อยางกระทันหัน แลวนําไปผสมกับไขของภรรยามี
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ผลทําใหภรรยาของชายคนนัน้ ตัง้ ครรภ เหตุการณนไ้ี ดแสดงใหเห็นวา การสืบพันธุหลังจากที่บิดาเสียชีวิตไป
แลวเปนไปได
แตสาหรั
ํ บคนทัว่ ไป การที่แพทยจะเอาเชื้ออสุจิออกจากรางกายใคร แพทยตองไดรับการยินยอม
จากเจาของกอน กฎหมายในอเมริการะบุวา กอนที่จะมีการถายโอนอสุจิจากศพ แพทยจะตองไดรบั อนุญาต
จากคนๆ นัน้ ขณะทีเ่ ขามีชวี ติ หรือภรรยาเขาตองอนุญาตกอน กฎหมายฉบับนี้ไดถูกนํามาบังคับใชเพือ่ ควบ
คุมจรรณยาบรรณของแพทยทเ่ี กีย่ วของ เพราะไดมีรายงานโดย A. Caplan แหงมหาวิทยาลัย Pennsylvania
ในสหรัฐอเมริกาวา ในโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญดานการผสมเทียม 273 แหง มี 14 แหงทีใ่ ชเชือ้ อสุจขิ องศพ
และ Caplan ไดพบวาความตองการใชอสุจแิ ชแข็งนีก้ ําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยระหวางป พ.ศ. 2523-2537
ไดมกี ารถายอสุจิจากศพ 39 ครั้ง และเฉพาะในป 2538 เพียงปเดียว ก็มีการทําถึง 43 ครั้ง
Caplan ไดรายงานเพิ่มเติมวาบุคคลที่รองเรียนใหมีการเก็บเชื้ออสุจิมากที่สุดคือภรรยา พอแม
หรือสมาชิกทีใ่ กลชดิ ในครอบครัว แตในบางครัง้ ก็มกี ารขอรองจากบุคคลภายนอกบางเหมือนกัน และ
Caplan ก็ไดหยับยกปญหาขึน้ มาวา ในการผสมเทียมโดยใชอสุจิจากศพนั้น ชายคนทีเ่ สียชีวติ ไปแลวอาจจะ
ไดเปนบิดาของเด็กทีเ่ ขาไมตอ งการก็ได ซึง่ ถาเหตุการณนเ้ี กิดก็แสดงวาเราไดละเมิดความตองการของเจา
ของแลว ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสมควรอยางยิ่ง
แตสาหรั
ํ บคนที่อยากจะเก็บเชื้ออสุจิตลอดไป เขาก็รูสึกเปนสุขวา คนทีเ่ รารักยังมีชวี ติ บางสวนอยู
แตอยางไรก็ตาม การเก็บเชื้อสุจิจะตองกระทําทันทีที่มีการตายเกิดขึ้น เพราะเชื้อมีชีวิตอยูไดไมนาน และ
เมือ่ ตามปรกตินั้นสมาชิกในครอบครัวมักจะไมทันคิดเรื่องทํานองนี้ ขณะทีค่ นๆ นั้นกําลังจะตายและชายคน
นัน้ เองก็ไมอยูใ นสภาพทีจ่ ะคิดเรือ่ งเชนนีเ้ ชนกัน ดังนัน้ การตัดสินในใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมีการคิดลวงหนา
นานๆ
สําหรับกรณีของไขสตรีก็เชนกันคือ ไขมกั จะมีชวี ติ อยูไ ดไมนาน แตในวารสาร Cryobiology ฉบับที่
37 หนา 346 เมื่อตนปนี้ J. Stachecki แหง Institute for Reproductive Medicine ที่ New Jersey ใน
สหรัฐอเมริกาไดรายงานวา เขาไดประสบความสําเร็จในการแชแข็งไขของหนูตวั เมียและไดพบวาหลังจากทีไ่ ด
ทําใหน้าแข็
ํ งละลายไขนน้ั ก็ยงั ใชการไดอยู เขาหวังทีจ่ ะใชเทคนิคนีก้ บั ไขของสตรีในอนาคต โดยทีเ่ ขาพบวา
หากเขาใหไขหนูตัวเมียอยูในสารละลายที่มี choline (choline เปนสารอินทรียท ม่ี พี บในเนือ้ เยือ่ ของพืชและ
เปนองคประกอบหนึง่ ของวิตามิน B) ซึง่ สารละลายนี้มีความเขมขนสูง เวลาเขาลดอุณหภูมลิ งเขาไดพบวา
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สารละลายนีจ้ ะดูดซึมนํ้าที่มีไขหนูตัวเมียออกไป โดยกระบวนการ osmosis จึงทําใหน้าที
ํ ่มีไขหนูตัวเมียตก
ผลึกเปนนํ้าแข็งไดยากทําใหไขไมตาย และ Stachecki ก็ไดพบวา สารละลาย choline ไดทําใหไขหนูตวั
เมีย 90% ทีแ่ ชแข็งแลว มีชวี ติ อยูต อ ไปไดดี และเมื่อเขานําไขนี้ไปผสมพันธุ 60% ของไขทผ่ี า นการแชแข็ง
สามารถทําใหเกิดหนูตัวเล็กๆ ไดอกี
ขัน้ ตอนตอไปทีเ่ ขาจะทํา คือทดลองกับคน และบัดนี้ก็มีสตรีหลายคนที่สนใจและไดอุทิศไขใหเพื่อ
การนี้แลว
ประเด็นทีจ่ ะเปนปญหาตอไป คือการแชแข็งทําราย หรือทําลายเซลลเพียงใดแลวสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ติบโต
วิธนี จี้ ะมีปญหาดานสรีระและดานพฤติกรรมอยางไร หรือไม เรือ่ งชีวติ แชแข็งนีค้ งตองมีการศึกษาวิจยั กันอีก
มาก แตเราหวังวาคําตอบทีไ่ ดคงไมทาให
ํ ใครรูส กึ หนาว
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