
บทน�ำ 
ผู้ฟื้นตื่นขึ้นจำกอดีต
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 มันเป็นควำมรู้สกึเหมอืนคนจมน�ำ้ทีก่�ำลงัพยำยำมพุ่งตวัขึน้
เพื่อไขว่คว้าอากาศหายใจ
	 เกิดต้น สะดุ้งสุดตัวเพื่อท่ีจะพบว่าบัดนี้เขานอนอยู่บนเตียง
ในสภาพเปลือยเปล่า สีผิวของชายหนุ่มขาวซีดเสียจนน่าตกใจตาม   
ร่างกายมีสายระโยงระยางติดอยู่มากมายนับไม่ถ้วน เสียงเครื่องวัด
ชีพจรดังแหลมสูงราวกับก�าลังจะร้องเตือนถึงความผิดปกติในร่างกาย 
สายออกซิเจนท่ีสอดเข้าไปในรูจมูกสร้างความร�าคาญเสียจนเกิดต้น
อยากจะดึงมันออก ติดตรงท่ีว่าแขนท้ังสองข้างมีสายอะไรต่อมิอะไร   
แทงไว้ราวกบัเขาเป็นหุ่นยนต์ มนัเลวร้ายกว่าตอนท่ีเขารูส้กึตวัครัง้สดุท้าย                                                                               
เสียอีก
 ครั้งนั้น...เขาคิดว่าตัวเองคงไม่รอด
 ตั้งแต่เกิดต้นรู้ว่าเขาเป็นโรคมะเร็งนั้น เหมือนโลกท้ังโลก               
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พังทลายลงต่อหน้าต่อตา เขาพยายามเข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การใช้รังสีรักษา การท�าเคมีบ�าบัด การรักษา
โดยใช้ฮอร์โมน หรือการใช้ยาท่ีออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง 
(Targeted Therapy) แต่ทว่าร่างกายกลับไม่ตอบสนอง มะเร็งมันลาม
ไปท่ีปอดของเขาและไปท่ัวท้ังร่างแล้วในเวลานั้น ถึงจะมีเงินมากมาย
มหาศาลแต่สุดท้ายก็รักษาชีวิตไว้ไม่ได้ เกิดต้นจ�าภาพสุดท้ายท่ีเห็น             
พ่อกับแม่และน้องสาวได้ดี ท้ังสามร�่าไห้ในขณะท่ีเขารู ้สึกเหมือน                                                            
ลมหายใจก�าลงัจะขาดหายได้ในทุกวนิาที...ก่อนท่ีจะจ�าอะไรไม่ได้อกีเลย
 ไม่นึกว่า...เขาจะได้หายใจอีกครั้ง
 อากาศรอบข้างช่างหนาวเย็นเสยีจนร่างของชายหนุม่สัน่สะท้าน                                                                                                       
ครั้นเม่ือก้มมองดูร่างของตัวเอง บัดนี้เขาก�าลังเปลือยเปล่า ร่างกาย                
ดูขาวซีดและเห่ียวย่นไม่มีน�้ามีนวลอย่างท่ีเคยเป็น จะลองขยับขา                   
ท้ังสองข้างก็ปรากฏว่ามันอ่อนแรงเสียจนราวกับว่าขาท้ังสองข้างนั้น
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในร่างกายไปเสียแล้ว เขาค่อยๆ ยกมือของตัวเองเพื่อท่ี                                                                           
จะลองขยับดู แต่ดูเหมือนเซ็นเซอร์เครื่องมือท่ีพันธนาการไว้จะจับ      
ความผดิปกตไิด้ มันส่งเสยีงร้องลัน่ภายในห้องสขีาวสะอาดท่ีทางด้านหนึง่                                                                                        
เป็นกระจกใสบานใหญ่ เผยให้เห็นด้านนอกท่ีเหมือนเป็นห้องปฏบัิตกิาร
อะไรสกัอย่าง แสงไฟสว่างวาบภายในห้องก่อนท่ีบานประตทูางด้านนอก
จะเปิดออกโดยอัตโนมัต ิชายหนุม่ผวิพรรณดสูะอาดสะอ้านสวมเสือ้กาวน์                                                                                              
สีขาวใส่แว่นตากรอบบางวิ่งหน้าตื่นเข้ามา เขาผ่านประตูอีกชั้นหนึ่ง 
ตรงเข้ามาประชิดตวัของเกดิต้นท่ีลมืตาโพลง รูส้กึหายใจตดิขัดเลก็น้อย                                                                
จากอาการตืน่เต้น มืออุ่นๆ ของอีกฝ่ายแตะเข้าเบาๆ ท่ีแขนของผูล้มืตาตืน่                                                                                  
แล้วบอกอย่างนุ่มนวล
 “ใจเย็นๆ ก่อนนะครบั หายใจช้าๆ ลกึๆ ตอนนีร่้างกายของคณุ                                                                           
ก�าลงัปรบัตวักบัการถ่ายเลอืดเข้าไปในร่างใหม่ หลงัจากท่ีในร่างของคณุ                                                                              
ไม่มีเลอืดมาหนึง่ร้อยปี อวยัวะต่างๆ ก�าลงัเริม่ท�างานใหม่อีกครัง้ อาจจะ                                                                                
ยังรู้สึกมึนงง สับสน ความจ�าไม่ปะติดปะต่อ นั่นคือเรื่องปกตินะครับ                                                                                  
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ตอนนี้ผมแนะน�าให้นอนนิ่งๆ ก่อน พยายามผ่อนคลายให้สบาย                     
ถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วผมจะค่อยๆ เล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรข้ึน”  
น�้าเสียงของชายหนุ่มท่ีคิดว่าคงเป็นหมอประจ�าเคสของเกิดต้นนั้น                       
นุ่มนวลและใจเย็นเพ่ือให้คนไข้สงบลง เกิดต้นพยักหน้ารับอย่างช้าๆ 
เลกิท่ีจะพยายามจะพยุงตวัเองให้ลกุข้ึนจากเตยีง เขาหลบัตาลงด้วยความ                                                                                 
เหนือ่ยอ่อนราวกบัคนท่ีเพิง่วิง่มาจากท่ีไกลแสนไกล ค�าพดูของชายหนุม่                                                                                     
ที่ยืนข้างเตียงท�าให้เกิดต้นไม่อาจเลิกย่นคิ้วได้...เขาฟังผิดไปใช่ไหม ?
	 “...ตอนนีร่้างกายของคณุก�าลงัปรบัตัวกับการถ่ายเลอืดเข้าไป
ในร่างใหม่	หลังจากที่ในร่างของคุณไม่มีเลือดมาหนึ่งร้อยปี...”
 หนึ่งร้อยปีหรือ ?
 ไม่ใช่หรอก...เป็นไปไม่ได้
 หนึ่งร้อยปี
 หนึ่งร้อย
 หนึ่ง...
 ก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆ ดับลงไปอย่างช้าๆ



ตอนที่ 1 
ผมอำยุ 128 ปี!
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ค.ศ.2017
 “ยังไงหมอก็ต้องรักษำลูกชำยอั๊วให้ได้ อั๊วมีลูกชำยคนเดียว                                                                                              
ลูกชายที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของอั๊ว ลูกอั๊วอายุแค่ยี่สิบแปด ยังใช้ชีวิต
ไม่คุ้มเลย หมอจะปล่อยให้ไอ้มะเร็งบ้าๆ มาท�าลายชีวิตลูกอั๊วได้ยังไง 
หมอต้องช่วยลกูอ๊ัว เสยีเงนิเสยีทองเท่าไหร่ก็ไม่ว่า ขอให้ลกูอัว๊มชีีวติอยู่                                                                         
หมอต้องช่วยลูกอั๊ว ได้ยินไหม...ได้ยินไหม!” เสียงร้องโวยวายของ                
เจ้าสัวลู่ ดังก้องโรงพยาบาล นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเสียกระมังท่ีเงิน                
นับหมื่นนับพันล้านในบัญชีไม่อาจจะซื้อในสิ่งที่ต้องการได้ นั่นคือชีวิต
ของ ‘เกิดต้น’ ลูกชายคนเดียวของเขา ท่ีตรวจพบว่าเป็นมะเร็งร้าย                 
ลามไปทั่วร่างจนยากที่จะรักษา
 “หมอเสยีใจด้วยครบั มนัไม่มทีางรกัษาแล้วจรงิๆ ทางท่ีดคีณุควร                                                                                               
ใช้เวลาท่ีเหลอืกบัลกูชายให้เขาไปอย่างสบายใจท่ีสดุ หมอเสยีใจด้วยครบั”                                                                                         
ค�าพูดของหมอท�าเอาเจ้าสัวลู่ท่ีเคยแข็งแกร่งดุจมังกรกลับอ่อนแอ
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ราวกับผีเสื้อปีกบาง ผู้เป็นพ่อเข่าอ่อนจนแทบล้ม ดีท่ี เฟย	 ภรรยา                
ท่ีร่วมหัวจมท้ายกดัก้อนเกลอืกนิกนัมาตัง้แต่อยูเ่มอืงจนีช่วยประคองไว้                                                                             
โดยมี คนเล็ก ลูกสาวคนเล็กของครอบครัวช่วยประคองไว้อีกแรง
 “ป๊า...ป๊านัง่ก่อน” คนเลก็น�าตวัผูเ้ป็นพ่อนัง่ลงท่ีเก้าอีห้้องฉกุเฉิน                                                                                     
เธอไม่เคยเห็นพ่อของตัวเองร้องไห้มาก่อนเลยในชีวิต นี่เป็นครั้งแรก              
ท่ีเห็น พ่อคงเจบ็ปวดมากกว่าพีช่ายหลายเท่า เพราะเกดิต้นเป็นความหวงั                                                                                   
ของตระกูล ตอนนี้จึงเหมือนความหวังนั้นพังทลายลงต่อหน้าโดย      
ไม่อาจจะท�าอะไรได้
 “อาต้น...อาต้นก�าลังจะ...” คนเป็นพ่อกลืนน�้าลายลงในคอ                 
ท่ีแห้งผาก ขณะท่ีเฟยนั่งลงข้างๆ ผู้เป็นสามี ดูเหมือนในเวลานั้น                 
เธอจะเข้มแขง็กว่าเจ้าสวัลูม่ากนกั แม้จะไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่สายตา
ก็บ่งบอกถึงความเจ็บปวดภายในอย่างเห็นได้ชัด ลูกทั้งคนที่รู้ว่าก�าลัง
จะตาย ไม่มีใครไม่เสยีใจ แต่ในเมือ่ไม่มทีางเลอืกอ่ืนใด เธอกต้็องท�าใจ
ยอมรบั และเป็นแม่อยู่ในช่วงเวลาสดุท้ายของลกูชายให้มคีวามสขุท่ีสดุ
 “ป๊า...ถงึไม่มีเฮียต้น แต่เลก็ยงัอยู ่เลก็จะท�าทุกอย่างแทนเฮียต้น                                                                                       
เอง” คนเล็กจับมือของเจ้าสัวลู่ไว้อย่างให้สัญญา คนเป็นพ่อหันมามอง
ลูกสาวแล้วดึงตัวเข้ามากอด
 “ขอบใจนะอาหมวยเล็ก ลื้อก็เป็นอีกความหวังของป๊า แต่ป๊า 
จะไม่ยอมให้ชีวติของอาต้นต้องจบลงแค่นีห้รอก ชีวติท่ียงัอีกยาวไกลนกั                                                                              
อาต้นต้องอยู่ต่อ อาจไม่ใช่ตอนนี้ แต่จะต้องมีสักวันท่ีอาต้นต้องหาย  
แล้วตื่นมาใช้ชีวิตใหม่ ให้คุ้มกับท่ีได้เกิดมาในตระกูลของเจ้าสัวลู่!”                 
ผูเ้ป็นพ่อประกาศกร้าว เฟยมองหน้าคนเลก็ด้วยความสงสยัในสิง่ท่ีสามี
บอก อ่านจากค�าพดูและแววตาแล้วกร็ูว่้าเขาก�าลงัมี ‘อะไรบางอย่างในใจ’
 “ลื้อจะท�าอะไรอาลู่ ?”
 “อ๊ัวจะแช่แข็งอาต้นไว้...จนกว่าจะมีวันรักษาโรคมะเร็งหาย 
และให้อาต้นตื่นมาใช้ชีวิตท่ีเหลืออยู่ให้คุ้ม อ๊ัวจะไม่ยอมให้อาต้นตาย
ทั้งๆ ที่เพิ่งใช้ชีวิตมาได้ไม่เท่าไหร่ อั๊วไม่ยอม!”
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ค.ศ.2117
 มันเหมือนเป็นแค่ความฝันท่ีแทรกตัวเข้ามาในช่วงเวลา                
แห่งความเป็นจริงเพียงแค่ไม่กี่นาที เกิดต้นรู้สึกเจ็บจี๊ดท่ีสมองจนต้อง                                                                                                          
ลมืตาตืน่ข้ึนมาภายในห้องห้องเดมิ...ห้องท่ีเขาเห็นในความฝัน ห้องท่ีเขา                                                                                                
พบผูช้ายท่ีพดูจาประหลาดว่าเขาลมืตาตืน่ข้ึนมาในอกีหนึง่ร้อยปีข้างหน้า                                                                                        
เขาหลับตาลงอีกครั้ง หากจะหลับต่อก็ขอให้หลับอย่างเป็นสุข แต่หาก
จะตืน่กข็อให้ตืน่มาในโลกแห่งความจรงิ ไม่ใช่โลกของความฝันแบบนัน้
 แต่การต่ืนข้ึนมาเพ่ือพบกับความเจ็บปวดและรอวันตาย...               
จะอยากตื่นขึ้นมาอีกหรือ ?
 คิดได้เช่นนั้น เกิดต้นจึงค่อยๆ ลืมตาข้ึนมาเพื่อค้นหาค�าตอบ                                                                                      
ว่า เขาควรตืน่หรอืหลบัไปตลอดกาลจะดกีว่า...รอบกายยังเหมือนภาพ
ที่เขาเห็นในฝัน มันไม่เหมือนภาพจ�าภาพสุดท้ายของห้องพักผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเอกชนช่ือดัง เกิดต้นถอนหายใจยาวๆ ก�าลังจะหลับตาลง                                                                            
อีกคร้ังเพราะคิดว่าเขายังไม่ตื่น นี่คือความฝัน...ฝันประหลาดเสีย               
เหลือเกิน
 “ตืน่แล้วเหรอครบัคณุเกดิต้น” เสยีงของชายคนท่ีเคยพดูกบัเขา
ดงัข้ึนจนเปลอืกตาท่ีก�าลงัจะปิดลงต้องลมืข้ึนอีกครัง้ ภาพของชายหนุม่
ในชุดกาวน์ขาวสะอาดเดนิย้ิมมาหยุดท่ีข้างเตยีงของเกดิต้น คนท่ีนอนอยู่                                                                                            
เพ่งมองคนท่ียืนข้างกาย มีค�าถามมากมายอยากจะถามเขาแต่นึก               
ไม่ออกว่าจะเริม่ถามจากตรงไหน สดุท้ายประโยคแรกท่ีหลดุออกจากปาก                                                                                   
ด้วยน�้าเสียงที่แห้งผากจนแทบไม่มีเสียงเล็ดลอดออกไปนั้นคือ...
 “นี่ความจริงหรือความฝัน ?”
 “ความจรงิครบั คณุเกดิต้นไม่ได้ฝัน คณุเกดิต้นไม่ได้พดูมานาน                                    
การเปล่งเสยีงอาจจะยังท�าได้ล�าบากนะครบั เดีย๋วผมจะให้นางพยาบาล
น�าน�า้อุ่นมาให้จบิ จิบไปเรือ่ยๆ เพือ่ให้เส้นเสยีงค่อยๆ ฟ้ืนตวั แต่ตอนนี้                                                                                            
คณุเกดิต้นต้องพกัเยอะๆ นะครบั อวัยวะในร่างกายก�าลงัเริม่คนืสูส่ภาพเดมิ                                                                                      
เมื่อร้อยปีท่ีแล้ว อาจไม่คืนได้เต็มร้อยในทันที แต่เดี๋ยวทางสถาบัน               
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จะค่อยๆ ให้ยาฟื้นบ�ารุงอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนะครับ 
ส่วนอวัยวะท่ีถกูมะเรง็กดักนิเราค่อยว่ากนั ไม่มอีะไรต้องเป็นห่วง ยินดี
ด้วยครับท่ีได้ฟื้นมาอีกครั้ง” ชายหนุ่มย้ิมอย่างเป็นมิตร มือของเขา               
แตะที่มืออันเหี่ยวแห้งของเกิดต้นเบาๆ อย่างให้ก�าลังใจ ครั้นเมื่อก�าลัง
จะหันหลังกลับ มือของเกิดต้นที่ถูกเสียบสายน�้าเกลือไว้นั้นก็คว้าเข้าที่
ข้อมอืของอีกฝ่ายทันที ผูด้แูลหยุดชะงกัแล้วหันมามอง จบัมือของคนไข้                                                                        
ในการดูแลออกจากแขนของตนอย่างนุ่มนวลแล้วเอ่ยถาม “มีอะไร              
หรือเปล่าครับคุณเกิดต้น ?”
 “ผมไม่เข้าใจ...เกิดอะไรขึ้นกับผม ?” แม้จะเปล่งเสียงออกมา
ได้อย่างยากเย็น แต่เกิดต้นก็พยายามจะถามในสิ่งที่คาใจกับชายหนุ่ม
ที่อยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ แห่งนี้กับเขา
 “คณุเกดิต้นใจเย็นๆ ก่อนนะครบั ถ้าอยากจะให้ผมอธบิาย ผมก็                                                                   
จะอธิบายนะครับ ผมจะพยายามเล่าช้าๆ เพราะล�าดับความคิดของ             
คณุเกดิต้นตอนนีอ้าจจะยังไม่สมบูรณ์เตม็ท่ี รอแป๊บนงึนะครบั” ว่าแล้ว                       
หมอท่ีดูแลเคสของเกิดต้นก็เดินไปหยิบเก้าอี้ท่ีท�ามาจากไฟเบอร์ใส
มาวางตรงข้างเตียงของเกิดต้น ก่อนท่ีจะนั่งลงแล้วย้ิม เกือบทุกเคส                                                          
ท่ีผ่านการไครโอนกิส์มกัอยากรูว่้าเกดิอะไรข้ึนกบัตน ไม่แปลกท่ีเกดิต้น     
จะอยากรู้ และตามหน้าที่แล้วเขาควรจะเป็นคนแรกที่อธิบายที่มาที่ไป
ของการฟื้นขึ้นมาในโลกอนาคตของอีกฝ่ายให้เจ้าตัวฟังเป็นคนแรก
 “ก่อนอ่ืน ผมขอแนะน�าตัวก่อนนะครับคุณเกิดต้น ผมคือ                  
นายแพทย์ เจโต	MM22452 ฟังดูแปลกดีใช่ไหมครับ ? ในยุคนี้ทุกคน                                                                                               
จะต้องมช่ืีอและรหัสประจ�าตวัไว้ส�าหรบัการด�าเนนิชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น                                                                                 
เร่ืองธุรกรรมทางการเงิน ประวัติส่วนตัว หรือข้อมูลในการรักษาโรค 
เพยีงแค่บอกรหัสประจ�าตวัท่ีจะมีมากนัตัง้แต่เกดิ ทุกอย่างจะอยู่ในระบบ
หมด โดยที่เราไม่ต้องบอกรายละเอียดอะไรเลย หรือจะใช้โค้ดซึ่งฝังไว้
ที่ข้อมือในการสแกน นั่นก็เป็นอีกทางที่จะบอกทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เราท�า 
เราเป็น เรามี มนัจะปรากฏข้ึนทันที เอาไว้เรือ่งนีเ้ราค่อยๆ เรยีนรูก้นัไป                                                                            
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ทีหลังนะครับ ตอนนี้สิ่งท่ีคุณเกิดต้นควรรู้คือ ปีนี้คือปี 2117 ไม่ใช่                    
ปี 2017 ปีท่ีคุณเกิดต้นเคยอยู่มาก่อน” พอพูดถึงตรงนี้ เกิดต้นก็ถึงกับ                                                                                                  
ย่นคิว้ด้วยความตกใจอย่างบอกไม่ถกู มนัไม่ใช่การตกใจเหมอืนเจอสิง่เร้า                                                                                     
แต่มนัเป็นการตกใจว่าสิง่ท่ีได้ยนินีค่อืความจรงิแน่หรอื เขาไม่ได้ฝันไป                                                                      
ใช่ไหม มันจะเป็นไปได้อย่างไรท่ีอยู่ๆ เขาจะมาโผล่ในอีกหนึ่งร้อยปี               
ข้างหน้า
 นั่นเท่ากับว่าเขาอายุ 128 ปีแล้วหรือ ? เป็นไปไม่ได้...เป็นไป
ไม่ได้!
 “มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับ เรื่องพิสดาร หรือเรื่องการผ่านทะลุมิติ
หรอกครับ แต่เป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเริ่ม
คิดค้นมาตั้งแต่ในสมัยท่ีคุณเกิดต้นยังมีชีวิตในตอนนั้น เทคโนโลยีนี้                                                                         
ถอืก�าเนดิข้ึนด้วยมันสมองของศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอต็ทิงเกอร์ นกัฟิสกิส์                                                                                       
ชาวอเมรกินัครบั เขาคอืผูร้เิริม่การทดลองแช่แข็งสเปิร์มของกบ สเปิร์ม
ของวัว และสเปิร์มของมนุษย์มาก่อน จากนั้นจึงเริ่มทดลองแช่แข็ง                                                                                 
ตัวอ่อนของหนู แพะ และกระต่าย เพื่อการรักษาเซลล์ในร่างกาย
จนประสบความส�าเร็จมาแล้วเม่ือครั้งอดีต ก่อนท่ีจะมีความคิดว่า
เทคโนโลยีการแช่แข็งกน่็าจะช่วยรกัษาสภาพร่างกายของมนษุย์ท่ีหมด
ลมหายใจไปแล้วได้เช่นกัน นี่จึงเป็นท่ีมาของเทคโนโลยีไครโอนิกส์           
หรือเทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์เพื่อรอวันฟื้นคืนชีพอีกครั้งนั่นเองครับ
 ข้ันตอนของกระบวนการแช่แข็งผู้ท่ีเสียชีวิตจากโรคร้าย เช่น 
โรคมะเร็ง หรืออุบัติเหตุนั้น ข้ันตอนแรกของกระบวนการแช่แข็งร่าง               
กค็อื หลงัจากท่ีร่างนัน้เพิง่เสยีชวีติ เราจะมกีารใช้ชุดเครือ่งมอืท่ีมีหน้าท่ี                                                                        
ก�าจัดเลือดออกจากร่างกายแล้วแทนท่ีด้วยของเหลวท่ีท�าให้อุณหภูมิ
ของร่างกายเย็นลงอย่างรวดเร็วครับ เพื่อให้การเสื่อมของเซลล์เกิดข้ึน                                                                        
น้อยท่ีสุดในระหว่างการขนส่งร่างไปยังสถานท่ีท่ีใช้ส�าหรับเก็บร่างนั้น 
แต่ก่อนท่ีร่างกายจะถูกแช่ไว้ในไนโตรเจนเหลว ต้องท�าให้อุณหภูมิ              
ของร่างนั้นค่อยๆ เย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับไนโตรเจนเหลว ท่ีท�า
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ดงันีก้เ็พ่ือหลกีเลีย่งการเสยีหายของเนือ้หนงัและอวัยวะส�าคญัๆ นัน่เอง 
หลังจากนั้นร่างจะผ่านกระบวนการแช่แข็งโดยการน�าศพไปแช่ไว้                          
ในถงัไนโตรเจนเหลว คว�า่ศรีษะลงเพือ่ปกป้องศรีษะจากอันตรายในกรณี
ท่ีเกิดการรั่วไหลของถังไนโตรเจนเหลว ส่วนถังไนโตรเจนท่ีเราแช่ศพ
ของคุณเกิดต้นไว้นั้นจะประกอบไปด้วย ‘สารต้านการเยือกแข็งส�าหรับ
มนษุย์’ ซ่ึงกค็อืสารเคมีผสมไกลคอล เช่น เอทิลนีไกลคอล หรอืโพรไพลนี                                                                                   
ไกลคอล หรือไดเมทิลซัลฟอกไซด์ ท้ังนี้ก็เพ่ือให้อวัยวะสามารถทน               
ต่ออุณหภูมิต�่าได้ โดยไม่เกิดผลึกน�้าแข็งซ่ึงจะท�าลายเซลล์เมื่อเซลล์ 
คนืสภาพ กระบวนการต้านการเยอืกแข็งนีเ้รยีกว่า Vitrification ซ่ึงไม่ได้                                                                         
เป็นการแช่แข็งศพนะครับ เพียงแค่คงไว้ในสภาพไร้การเคลื่อนไหว 
เหมือนกับผู้รอดจากการจมน�า้หลังจากท่ีร่างกายจมอยู่ในน�า้เย็นเฉียบ
เป็นช่ัวโมง แต่สามารถฟื้นข้ึนมาโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ เพราะ              
ความเย็นท�าให้อวยัวะส�าคญัของร่างกายท�างานช้าลงจนเกอืบจะหยุดนิง่                                                                       
ความเร็วและรูปแบบของการ ‘ละลาย’ ร่างกายหลังจากถูกเก็บไว้                 
ในท่ีเย็นนั้นเป็นสิ่งส�าคัญมาก การประเมินเวลาให้ถูกต้องเป็นหนึ่ง                   
ในอุปสรรคท่ีท�าให้กระบวนการชุบชีวติยังไม่ประสบผลส�าเรจ็ในสมยัก่อน                                                                                      
แต่กลายเป็นเรื่องสบายมากในสมัยนี้ครับ1” เจโตอธิบายยืดยาว                
เขาพักหายใจเล็กน้อยก่อนที่จะเล่าต่อ 
 “การท�าไครโอนิกส์ บางคนเลือกท่ีจะแช่ท้ังตัว บางคน                    
เลือกท่ีจะท�าแค่ศีรษะ เพราะการไครโอนิกส์ส�าหรับแค่ส่วนกะโหลก 
ราคาถูกกว่าร่างกายเต็มตัวครับ สมัยนั้นผู้ท่ีเลือกแช่แค่ศีรษะคงหวัง
ว่าก่อนที่จะละลายศีรษะออกมา จะมีวิทยาการและผู้เชี่ยวชาญการเย็บ
ศีรษะต่อเข้ากับร่างกายใหม่ได้แล้ว ซึ่งก็เป็นจริงดังนั้นครับ ในปี 2117 
การผ่าตัดเปลี่ยนร่างกับศีรษะถือเป็นเรื่องท่ีท�าได้และเคยนิยมกันอยู่  
ช่วงหนึ่ง แต่เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากรจนแทบไม่มีอัตราการ

 1 ดัดแปลงจากบทความ Future of materials ในนิตยสาร Matter ฉบับ 10.1 เขียนโดย Andrew                
H. Dent, Ph.D.
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เสียชีวิตเลย ทางรัฐบาลจึงเข้มงวดเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนศีรษะมนุษย์
เพือ่ยืดเวลากบับุคคลส�าคัญและคนท่ีมเีงนิหนาพอเท่านัน้ เช่นเดยีวกบั
การท�าไครโอนิกส์ ท่ีจะอนุโลมให้ผู้ท่ีท�ามาก่อนปี 2050 สามารถแช่ศพ                                                                            
ต่อไปได้ตามสญัญาท่ีได้ระบุไว้ตัง้แต่เริม่แช่ศพ หากจะท�าการไครโอนกิส์                                                                              
หลังจากปี 2050 จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป เพื่อป้องกันประชากร              
ล้นโลก ซ่ึงผมเห็นว่าต่อให้ไม่มกีารไครโอนกิส์หรอืการผ่าตดัเปลีย่นศรีษะ                                                                                
ประชากรกล้็นโลกอยู่ด.ี..” เจโตหัวเราะเบาๆ ในล�าคอ เขาว่าการแก้ปัญหา                                                                                     
ของรัฐบาลไม่ถกูจดุ ต้องออกกฎหมายควบคมุการเพิม่จ�านวนประชากร
เสียให้เด็ดขาดจะดีกว่า เพราะวิทยาการที่ก้าวหน้า โรคร้ายที่เคยรักษา              
ไม่หายกร็กัษาได้อย่างง่ายดาย คนแก่มอีายุยนืยาว การก�าเนดิของมนษุย์                                                                                 
ง่ายเพียงแค่เอาเช้ือผสมกันในหลอดทดลองแล้วใส่แคปซูลต้นก�าเนิด 
เพียงหนึง่เดอืนก็ได้ทารกแล้ว ไม่ต้องแบกท้องให้เหนือ่ยเหมอืนเมือ่ก่อน                                                                                 
เช่นนีก้ค็งไม่ต้องสงสยัว่าท�าไมประชากรจึงจะล้นโลก สิง่เดยีวท่ีเขาเห็นด้วย                                                                                
กบัรฐับาล นัน่คอืการร่วมมือกบัมหาอ�านาจอเมรกิาในการสร้างโลกใหม่
ท่ีดาวอังคาร ซ่ึงได้ย้ายประชากรท่ีมีเงินและมีความรู้ไปแล้วส่วนหนึ่ง 
คาดว่าในอีกสิบปีข้างหน้าที่ดาวอังคารคงจะเป็นโลกใบที่สอง เป็นโลก
ท่ีคัดแต่ประชากรท่ีมีคุณภาพ มีเงิน มีความส�าคัญไปท่ีนั่น ส่วนโลก               
ท่ีก�าลงัเน่าอยู่ตอนนี ้คนท่ีไม่มีเงนิหรอืไร้ประโยชน์คงถกูท้ิงไว้...และเขา                                                                           
ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้น
 “...และครอบครวัของคณุเกดิต้นได้ท�าการแช่ศพของคณุเกดิต้น                                                                                                                            
ไว้ในระยะเวลาหนึ่งร้อยปี เพื่อรอเวลาท่ีจะมียารักษาโรคมะเร็งร้ายได้  
น่าแปลกครบั ในขณะท่ีโรคร้ายอ่ืนๆ การเปลีย่นอวยัวะท่ีไม่เคยเปลีย่นได้                                                                                 
เทคโนโลยีทางการแพทย์กส็ามารถท�าได้และพฒันามาเรือ่ยๆ หลายศพ                   
ถูกปลุกข้ึนมาก่อนเวลาท่ีท�าสัญญา เพื่อมารักษาและได้ใช้ชีวิตต่อ                 
แต่บางรายร่างกายก็ไม่ตอบสนอง ต้องให้ทางญาตยิินยอมปล่อยให้ศพ
กลายเป็นศพจริงๆ ส่วนในเคสโรคมะเร็ง ยังเป็นโรคเพียงไม่กี่โรคที่ยัง
ได้ยาในการรักษาไม่เสถียร แต่ทางการแพทย์เพิ่งคิดค้นยาตัวใหม่ท่ีจะ                                                                                 



18

ฉีดเข้าทางไขสนัหลงัของผูป่้วยสามเข็มในระยะเวลาห่างกนัตามระยะเวลา                                                                      
ที่ก�าหนด เพื่อฆ่าเชื้อมะเร็งในร่างกาย ก่อนจะเปลี่ยนอวัยวะทีละส่วน
ที่มะเร็งกัดกินไป เพื่อให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งเท่าที่ผมดู
จากเคสของคณุเกดิต้นแล้ว ยาตวันีน่้าจะรกัษาได้ ท่ีส�าคญัมันครบเวลา
หนึ่งร้อยปีในการไครโอนิกส์คุณเกิดต้นพอดี ทางผมและญาติของคุณ
เกดิต้นจงึตดัสนิใจปลกุคณุเกดิต้นข้ึนมารกัษา และได้ใช้ชีวติท่ีเหลอือยู่
ตามพินัยกรรมของเจ้าสัวลู่ที่ท�าไว้และสืบทอดมาจนถึงวันนี้ครับ” 
 เจโตรูว่้ามันอาจจะฟังดนู่าเหลอืเช่ือ ส�าหรบัคนท่ีอยูด่ีๆ  กฟ้ื็นมา                                                                               
ในโลกท่ีเหมือนเป็นโลกใบใหม่ส�าหรับเขา แต่มนุษย์เราย่อมต้องรู้จัก     
การปรบัตวั และคนไข้ส่วนใหญ่กก็ลบัมาใช้ชีวติตามปกตไิด้ เขาจ้องมอง                                                                                                  
หน้าของคนไข้ท่ียงันัง่นิง่ราวกบัก�าลงัแยกไม่ออกระหว่างโลกของความจรงิ                                                                                 
กบัโลกของความฝัน เจโตไม่เร่งเร้า ปล่อยให้ความเงยีบสมานเรือ่งราว
ในชีวิตท่ีเหมือนแยกจากกันให้กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ แม้
จะยังไม่สนทิดีในตอนนี ้แต่เขาเช่ือว่าสกัวนัเกดิต้นจะต้องอยู่ได้สบายดี                                                                           
แบบที่คนไข้คนอื่นๆ เป็น
 “แล้ว...?” ดูเหมือนเป็นค�าถามท่ีเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้จะถามว่า
อะไร ค�าว่า ‘แล้ว’ เหมือนเป็นค�าเริม่ต้นบทสนทนาใหม่ท่ีไม่ได้ระบุแน่ชัด
ว่าสิง่ท่ีเกดิต้นต้องการรูน้ัน้คืออะไร มนัน่าจะเป็นการขอความคดิเห็นว่า
แล้วต่อไปเขาจะต้องท�าอย่างไร แล้วโรคร้ายของเขาจะได้รับการรักษา
ต่อแบบไหน แล้วเขาเหลือใครบ้างในชีวิต แล้ว...แล้ว...แล้ว ?
 “คณุเกดิต้นไม่ต้องกลวันะครบัว่าจะต้องอยู่คนเดยีว คณุเกดิต้น
มเีหลน น่าจะเป็นทายาททางสายของทวดท่ีช่ือคณุคนเลก็...ถ้าผมจ�าไม่ผดิ                                                                                                            
แต่เพือ่ความแน่ใจ ผมจะให้เหลนของคณุเกดิต้นเล่าให้ฟังดกีว่า เธอเป็นคน                                                                                                          
ดแูลค่าใช้จ่ายในการท�าไครโอนกิส์คณุเกดิต้นสบืต่อมาจากญาตคินอ่ืนๆ 
ของคณุเกดิต้นตามพนิยักรรมของเจ้าสวัลู ่อีกสกัประเดีย๋วเธอกม็าแล้ว
ครับ ตอนนี้คุณเกิดต้นท�าใจให้สบาย นอนพักก่อน อย่าเพ่ิงคิดกังวล
อะไร มันไม่มีอะไรน่ากงัวลหรอกครบั ทุกอย่างจะโอเค” ชายหนุม่จบัมอื                                                                                              
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ของเกิดต้นเบาๆ อย่างให้ก�าลังใจ ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อ เสียงเคาะ
ประตกูระจกหน้าห้องพกัของเกดิต้นกด็งัขึน้ ชายหนุม่ท้ังสองคนหันมอง                                                                                
เห็นร่างของสตรีนางหนึ่งในชุดเสื้อคลุมสีขาวเหมือนชุดกาวน์ท่ีเจโตใส่ 
ท่ีใบหน้าสวมมาสก์ปิดบรเิวณปากและจมูกไว้ เธอใช้แขนทาบกบัเครือ่ง
อะไรบางอย่างตรงประตู มีเสียงสแกนดังไม่กี่วินาทีบานประตูกระจก                
กเ็ปิดออก จรงิอย่างท่ีเจโตเล่าให้ฟัง ในปี 2117 การมบีาร์โค้ดท่ีแขนนัน้                                                                           
สามารถท�าได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเปิดประตู
 “นนิมาแล้วเหรอ” เจโตเอ่ยทัก อกีฝ่ายพยักหน้ารบั ถอดมาสก์      
ท่ีปิดปากปิดจมูกออกเผยให้เห็นใบหน้าท่ีดูสดใสของวัยสาว รอยยิ้ม                 
ของเธอเหมอืนน้องสาวท่ีเกดิต้นพลดัพรากจากมานาน แต่ทว่าดวงตานัน้                                                                           
กลบัเหมอืนใครคนอืน่ แต่กระนัน้สายใยของ ‘ตระกลู’ กส่็งเสยีงร้องเรยีก
ว่านี่คือคนในครอบครัวของเขา
 “อ้ือ...เพิ่งได้ฟังข้อความท่ีท้ิงไว้ ก�าลังเตรียมยาโดสใหม่                   
ให้คนไข้ท่ีจะฉีดยา CA222 ตอนบ่าย เข็มสุดท้ายแล้ว ดูปฏิกิริยา
จากสองเข็มแรกแล้วน่าจะโอเค” ลินิน บอกกับเจโต ก่อนจะหันไปหา                    
เกิดต้นที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียงคนไข้ สายตาของเกิดต้นมองลินินคล้ายคน
ที่รู้จักกันมานาน ซึ่งไม่ต่างจากลินินหรอก ตั้งแต่เธอเกิดมา เธอก็ถูก
ปลูกฝังเรื่องการดูแลทวดท่ีถูกไครโอนิกส์ไว้ท่ีสถาบันทางการแพทย์                     
นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีเธอเลือกเรียนสายการแพทย์ การปรุงยา เพื่อท่ี
จะได้ท�าตามเจตนารมณ์ของคุณปู่ท่ีเธอรักและเคารพซ่ึงฝากฝังเรื่อง
การปลุกให้เกิดต้นฟื้นเมื่อถึงเวลาอันควร
 “สวสัดค่ีะคณุทวด ไม่ต้องตกใจนะคะ หนช่ืูอลนินิ ถ้าจะนบัตาม
ล�าดบัญาตแิล้ว หนเูป็นเหลนของคณุทวดเกดิต้น” ลนินิใช้น�า้เสยีงนุม่นวล                                                                                             
ในการแนะน�าตวั แรกทีเดยีวเธอคดิว่าทวดคงตกใจมากกว่านี ้แต่เปล่าเลย                                                                                           
เกิดต้นนั่งนิ่งแล้วพยักหน้ารับ เธอหันมองหน้าเจโตซ่ึงเขาพยักหน้า
เล็กๆ ให้อย่างรู้กัน การรู้กันในท่ีนี้หมายถึงเจโตคงได้เกริ่นเรื่องราว
ท้ังหมดไปบ้างแล้ว คนฟังจงึไม่ได้ตระหนกมากนกัอย่างท่ีสมควรจะเป็น                                                                              
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เมื่อได้ฟังเรื่องราวจากปากของเธอ
 “ลินิน...” เกิดต้นทวนช่ือของเหลน หญิงสาวพยักหน้ารับ               
แล้วเอื้อมมือไปจับมือของเกิดต้น
 “คณุทวดไม่ต้องกงัวลอะไรนะคะ เดีย๋วทุกอย่างจะเข้าท่ี ค่อยๆ 
ปรับตัวกันไป สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดตอนนี้คือการรักษามะเร็งของคุณทวด   
ซ่ึงทางเราได้ฉีดยา CA220 เข็มแรกให้ไปแล้วเมือ่ตอนท่ีได้ปลกุคณุทวด                                                                         
จากการไครโอนิกส์ ส่วนอีกสองเข็มจะฉีดหลังจากนี้ไปตามระยะเวลา
ท่ีก�าหนดค่ะ อาทิตย์นี้คุณทวดจะต้องพักอยู่ท่ีนี่ก่อนเพ่ือให้ร่างกาย
ปรับตัวหลังจากไม่ได้ใช้งานมาหนึ่งร้อยปี จ�าเป็นต้องอยู่ใกล้มือหมอ 
หากเกิดความผิดปกติอะไรจะได้รักษาได้ทัน ส่วนเรื่องของตระกูลเรา 
เอาไว้หนูจะค่อยๆ มาไล่ล�าดับให้คุณทวดทราบวันหลังนะคะ วันนี้                                                                                       
หนอูยากให้คณุทวดพกัผ่อนก่อน หากต้องการอะไรแค่โบกมือตรงหน้า 
จะมีเซ็นเซอร์สแกนลายมือของคุณทวดส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าท่ี
และแพทย์ประจ�าตัวท่ีห้องทางด้านนอกทันทีค่ะ ลองดูได้ค่ะคุณทวด” 
ลินินบอก เกิดต้นจึงย่ืนมือท่ีเต็มไปด้วยสายระโยงระยางมาตรงหน้า    
โบกอย่างช้าๆ ตามท่ีเหลนบอก เกิดเซ็นเซอร์สีแดงสว่างเป็นรูปมือ                                                                         
ของคนท่ีท�าข้ึนมาทันที จากนัน้สญัญาณในตวัของเจโตกด็งัขึน้ ชายหนุม่                                                                              
ใช้มือโบกไปตรงหน้า สิ่งที่ปรากฏในอากาศคือตัวหนังสือระบุชื่อคนไข้
ที่เรียกทันที เจโตกดปิดแล้วหันมายิ้มให้เกิดต้น
 “สัญญาณจะมาดังท่ีผมทันทีครับ แล้วผมจะรีบมา” แพทย์
ประจ�าตัวของเกิดต้นบอกอย่างเป็นมิตร
 “ใช่ค่ะคณุทวด พอดีหนูไม่ได้อยู่ในสายงานไครโอนกิส์โดยตรง 
แต่เป็นแพทย์ทางด้านการปรุงยาของสถาบัน คุณทวดไว้ใจเจโตได้ค่ะ                                                                               
เจโตจะดแูลคณุทวดอย่างดเีหมอืนเป็นคนในครอบครวั เพราะอีกไม่นาน
เจโตกจ็ะมาเป็นคนในครอบครวัเราแล้ว” หญิงสาวบอกแล้วย้ิมให้ชายหนุม่                                                                                 
คู่หมั้น 
 เกิดต้นพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ ในเวลานี้เหมือนมีหลายสิ่ง
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ประเดประดังมาให้คิดจนไม่รู้จะพูดอะไรต่อ เขาค่อยๆ ท้ิงตัวลงนอน                    
บนเตยีงอีกครัง้แล้วหลบัตา อยากให้มันเป็นแค่ฝันไป ท้ังๆ ท่ีรูว่้าไม่ได้ฝัน...                                                                                  
ความจริงก็คือความจริง
 “เจ...นินฝากคุณทวดด้วยนะ ถ้ามีอะไรด่วนติดต่อนินได้           
ตลอดเวลา”
 “ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนิน ทวดของนินก็เหมือนทวดของเจ      
เจจะดูแลอย่างดี” เขาบอกแล้วเอื้อมมือไปกุมมือของแฟนสาวไว้ ลินิน
พยักหน้ารับ หันไปมองทวดของตนท่ีนอนนิ่ง แต่ทว่าสัญญาณชีพจร
ท่ีหน้าจอดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าหัวใจของเกิดต้นเต้นเร็ว มันไม่ใช่การ                                                            
เต้นเร็วจากความผิดปกติของร่างกาย แต่เป็นการเต้นเร็วจากการ                          
ตืน่ตระหนก ไม่ใช่เรือ่งแปลก การท่ีคนคนหนึง่จะตืน่มาในอีกหนึง่ร้อยปี                                                                             
ข้างหน้าโดยที่ไม่รู้จักใครเลย เป็นใครใครก็ต้องคิดมาก ต้องวิตกกังวล
เป็นธรรมดา แต่กระนั้นทุกอย่างจะดีข้ึนภายในระยะเวลาไม่นานนัก 
แบบคนไข้เคสก่อนๆ
 ลินินล้วงเข็มฉีดยาทรงปากกาออกมาจากกระเป๋าเสื้อกาวน์ 
แล้วฉีดเข้าไปทางสายน�า้เกลอืของเกดิต้น มนัไม่ใช่ยาอนัตราย แต่เป็น                                                                      
ยาคลายเครียดและยานอนหลับเพื่อให้เกิดต้นได้พักผ่อน ช่วงนี้เธอ                  
ไม่อยากให้ทวดคิดอะไร อยากให้นอนพักมากๆ เธอเชื่อว่าถ้าร่างกาย
แข็งแรง สภาพจติใจกจ็ะดตีามไปด้วย ยงัมเีรือ่งราวอกีมากมายท่ีเกดิต้น                                                                                
จะต้องรับรู้ในโลกใบนี้...โลกในปี 2117
 โลกท่ีชายหนุม่จากมา...บัดนีก้ค็อืโลกใบเดยีวกนัท่ีมันคงไม่ใช่
โลกใบเดิม


