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เดือนเมษายน ค.ศ. 2017 ข้าพเจ้าเข้าพักและปรับสภาพร่างกายที่หมู่บ้าน
นามเช (Namche) เมืองหลวงของชาวเชอร์ปา เขตเอเวอร์เรสต์ ประเทศเนปาล
หมู่บ้านนามเช อยู่ที่ความสูง 3,440 เมตร มีกฎเหล็กว่าทีมนักปีนเขาต้องอยู่
ที่นั่นหนึ่งวัน และฝึกเดินขึ้นลงภูเขาแถวนั้น เพื่อปรับร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทาง
ไปที่ความสูง 5,000 เมตร การปรับสภาพร่างกายนี้จะช่วยป้องกันอาการแพ้ความ
สูง (High altitude sickness) ที่อาจคร่าชีวิตของนักปีนเขาได้
แม้วา่ จะสูงขึน้ ไปกว่าสามพันเมตร แต่หมูบ่ า้ นนามเชก็มคี วามยิง่ ใหญ่สมกับเป็น
เมืองหลวง ที่นี่มีโรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ผับไอริช ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านขายอุปกรณ์
ปีนเขายี่ห้อดัง ลานเฮลิคอปเตอร์ เพลงป็อบตะวันตกดังอยู่ในหลายหัวมุมถนนของ
ทีน่ เี่ ป็นชุมทางในการไปหมูบ่ า้ นอีกหลายที่ และเส้นทางเดินเขาเกือบทัว่ เขตบริเวณ
นั้น มีชุมทางของจุดพักอยู่ที่นามเช
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การซ้อมเดินบริเวณนามเช นักปีนเขาจะเผชิญอากาศหนาวร้อนครบรส หลังจาก
ทีมข้าพเจ้าซักซ้อมขึน้ ลงภูเขาไปสองลูก เพมบ้า ผูน้ ำ� ทางขาวเชอร์ปา ชีใ้ ห้ดหู มูบ่ า้ น
คุมจุง ที่อยู่ที่ตีนเขาลงไปราวๆ ชั่วโมงกว่า และชวนข้าพเจ้าไปดู
จากวิวที่ข้าพเจ้ามองเห็น คุมจุงเหมือนเป็นหมู่บ้านร้างกลางทะเลทรายที่มีฉาก
เป็นภูเขาหิมะ สีเหลืองของทะเลทรายดูร้อนระอุท่ามกลางไอแดดเผา และไร้ซึ่งร่ม
เงาของต้นไม้ใหญ่ บ้านหินเก่าๆ เรียงกันและมีวัดเก่าๆ ตั้งอยู่หนึ่งหลัง
“ที่นั่นมีอะไรเหรอ” ข้าพเจ้าถาม
“มันมีซากมนุษย์หิมะเยติอยู่”
ข้าพเจ้าลังเลใจ
“300 รูปี เข้าไปดูได้นะ แต่ห้ามถ่ายรูป” เพมบ้าเสริม แน่นอนว่า สิ่งใดๆ ก็ตาม
ทีใ่ นอยูใ่ นขัน้ ตอนของการจ่ายเงินดู-ห้ามถ่ายรูป-อยูใ่ นสถานทีท่ ไี่ ม่เป็นทางการแบบ
นี้มักจะเป็นของซึ่งประดิษฐ์ขึ้น (เช่น เมียงู หรือนางเงือกที่เคยพบเห็นแสดงในงาน
วัดของไทย)
ข้าพเจ้าปฏิเสธ แล้วเดินกลับไปนอนที่นามเช
นั่นคือวันที่ข้าพเจ้าเข้าใกล้ต�ำนานเยติที่สุด
ข้าพเจ้าซื้อหนังสือเรื่อง “MY QUEST FOR THE YETI” ที่สนามบินตรีภูวัน
เพราะอยากหาหนังสือเบาสมองอ่านระหว่างรอเครื่องบิน หนังสือเปิดเรื่องด้วย
ตัวเอก ซึ่งก็คือ Reinhold Messner ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น ถูกตามล่าด้วยสัตว์ตัว
หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคนในเวลากลางคืนในบริเวณป่าแห่งหนึ่งของทิเบต สัตว์ตัว
นั้นว่องไว และไล่ล่าเขาไม่ลดละ หลังจากโดนตามจนสะบักสะบอม ทั้งหนีลงห้วย
นอนในซอกหิน เขาโซเซมาตัง้ หลักในบ้านของชาวทิเบตได้ หลังจากพอฟืน้ ตัวได้ เขา
เริ่มหาค�ำตอบว่ามันคือตัวอะไร
หนังสือเรื่องนี้ตีพิมพ์ทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งแรก ปี ค.ศ. 1998 และครั้งล่าสุด ค.ศ.
2013 โดยตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาสโลวาเนีย แม้ว่าเรื่อง
ราวการตามหาสัตว์ลกึ ลับจะฟังดูนา่ ตืน่ เต้น แต่หนังสือเล่มนีเ้ ขียนด้วยส�ำนวนเสมือน
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งานวิจยั เรือ่ งหนึง่ ทีร่ วบรวมเอาข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการอยูค่ อ่ นเล่ม นัน่
จึงไม่ใช่เรือ่ งเบาสมองอย่างทีข่ า้ พเจ้าควรน�ำมาอ่านในเวลาท่องเทีย่ ว แต่เพราะเทีย่ ว
บินดีเลย์ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้เวลาดืม่ ด�ำ่ กับหนังสือเล่มนี้ และได้พบว่า นีค่ อื เรือ่ งทีเ่ ขียน
จากชีวติ จริงของเมสเนอร์ นักปีนเขาคนแรกทีส่ ามารถเอา ชนะ 14 ยอดเขาทีส่ งู เกิน
8,000 เมตรของโลกได้ เขาขึ้นเอเวอร์เรสต์โดยไม่ใช้ถังออกซิเจน มีค�ำกล่าวว่า “ถ้า
วงการบาสมีจอร์แดน วงการปีนเขามีเมสเนอร์”
เมสเนอร์เจอสัตว์ลึกลับในปี ค.ศ. 1986 ยุคที่จีนเพิ่งรุกรานทิเบต สหรัฐอเมริกา
เริ่มให้การช่วยเหลือ Freedom Fighters ชาวทิเบตอย่างลับๆ แต่ก็ไม่ลับพอที่จะ
ให้ทางการจีนจับตัวคนขาวทีส่ นั นิษฐานว่าเป็นชาวอเมริกนั เข้าคุกทันทีทพี่ บ การปีน
เขาฝั่งทิเบตและฝั่งจีนของคนขาวเสี่ยงพอๆ กับเดินเข้าไปในเขตสงคราม ดังนั้นเอง
หิมาลัยจึงเป็นเหมือนดินแดนสนธยาของชาวตะวันตก เศรษฐีหลายคนเสนอเป็นส
ปอนเซอร์ให้กับทีมส�ำรวจหลากหลายทีมเพื่อบุกเบิกเส้นทางและฝากชื่อว่าเป็นผู้
พิชติ ไว้บนเทือกเขาหิมาลัย ซึง่ นอกจากการพยายามพิชติ ยอดเขาสูงแล้ว อีกสาเหตุ
ส�ำคัญของการปีนเขาของหลายๆ ทีม ก็คือ การตามหามนุษย์หิมะหรือเยติ (Yeti)
แผนภูมิแสดงจ�ำนวนการปีนและบุกเบิกเขตเอเวอร์เรสต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลัง
ปี ค.ศ.1980
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ในยุคทีค่ วามชัดเจนของภาพถ่ายเชือ่ ถือได้ยาก อินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย การ
ค้นหาสัตว์ชนิดใหม่ถอื เป็นการผจญภัยของมนุษย์และถือเป็นค�ำโฆษณาชัน้ ดีให้ชาว
ต่างชาติที่มุ่งหวังจะได้เป็นผู้ค้นพบเดินทางมาปีนเขาเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ในแง่ของงานเขียน ดังที่กล่าวข้างต้น เมสเนอร์ เล่าเรื่องราวการผจญภัยเพื่อ
ตามหาเยติ เสมือนเป็นงานวิจัย เขาตั้งค�ำถาม ตั้งสมมติฐาน และออกเดินทางตาม
หาความจริง เพื่อน�ำไปสู่ข้อสรุปอย่างเป็นขั้นตอน ลงพื้นที่ทั้งในมองโกเลีย เนปาล
ทิเบต จีน ปากีสถาน เป็นเวลากว่า 12 ปี แม้ว่าการหาข้อมูลเยติจะพาดผ่านความ
ขัดแย้งในการต่อสู้ของจีนและทิเบต หรือเผชิญสงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถาน
แต่เมสเนอร์ก็ยังคงเดินทางไปตามหาหลักฐานในทุกที่ที่มีร่องรอยของเยติ
แม้เรื่องราวระหว่างการตามหาเยติ ที่เมสเนอร์ได้เผชิญ จะเต็มไปด้วยการต่อสู้
การถูกไล่ลา่ และภัยธรรมชาติ เช่น ครัง้ หนึง่ เมสเนอร์ถกู ทหารจีนจับกุม หนีออกมา
ได้ก็เข้าพักในหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านก็ถูกน�้ำท่วมพัดพาบ้านเรือนพังพินาศ เมสเนอร์
ระหกระเหินเดินกลับเมืองลาซ่า และต้องเจอสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายเยติไล่ล่าในป่า
แต่ขา้ พเจ้าสังเกตได้วา่ เมสเนอร์เล่าถึงฉากหลังของการตามหาเยติทนี่ า่ ตืน่ เต้นนีใ้ ห้
เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆ ของเรื่องราวโดยไม่ได้ขยายความเรื่องราวเหล่านั้น
งานเขียนของเมสเนอร์มีจุดมุ่งหมายเดียวกับชีวิตของเขา คือ พิสูจน์การมีอยู่จริง
ของเยติ
นอกจากการสืบหาหลักฐานทางชีวภาพ เมสเนอร์ยงั เก็บข้อมูลของเยติตามความ
เชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น ในเนปาล มีความเชื่อว่าเยติเปรียบเสมือนเทพและ
ยึดโยงกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ ส่วนความเชื่อในทิเบตเยติคือสัตว์ประหลาด
ลึกลับ ห่อหุม้ ด้วยมนต์ดำ� ทีไ่ ม่มใี ครฆ่าได้ ยกเว้นลามะทีม่ อี าคมระดับสูงเท่านัน้ และ
เยติจะช่วยปกป้องวัดวาอาราม ในขณะทีช่ นเผ่าเร่รอ่ นนอกเมือง หรือชาวบ้านทีอ่ ยู่
ในพื้นที่สูง จะเชื่อว่า เยติ ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่คอยรุกรานชีวิตพวกเขาด้วยการเข้า
ขโมยแพะหรือจามรีที่เขาเลี้ยงไว้ จนต้องหาวิธีป้องกัน
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ในด้านประวัติศาสตร์ เมสเนอร์ค้นไปถึงบันทึกของกองทัพอเล็กซานเดอร์ที่ยก
ทัพมาตีแคชเมียร์แล้วพบเห็นสัตว์เดินสองขาวิ่งกระโดดไปมาบนภูเขาหิมะ รวมไป
ถึงจดหมายจาก Ernst Schäfer นักส�ำรวจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากพรรคนาซีเยอรมัน
ให้มาสอดแนมความเคลือ่ นไหวของอังกฤษและลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจดินแดนหิมาลัยในช่วง
ปี คศ. 1938 (ไฮน์รชิ ช์ ฮิมม์เลอร์ มือขวาฮิตเลอร์ ตัง้ ข้อสันนิษฐานว่าเชือ้ สายอารยัน
ซึ่งเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ในความเชื่อของพรรคนาซีนั้นมาจากท้องฟ้าเหนือหิมาลัย
[p. 115] ทางพรรคนาซีจึงมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่หิมาลัยเป็นพิเศษ) ซึ่งเขาก็ได้
รับค�ำสั่งให้หาข้อมูลเยติด้วย
จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตลอดเล่ม เมสเนอร์สรุปไว้ว่า เยติที่แท้จริงก็คือ
ภาพลักษณ์ของสัตว์ประหลาดในเขตหิมาลายัน ในหลายเขตก็จะมีช่ือเรียกต่างกัน
ไป สื่อตะวันตกเรียกว่ามนุษย์หิมะ (Abomibale Snowman) ทิเบตเรียกว่า
Chemo เขตคาราคอรัมเรียกว่า Dremo บางส�ำเนียงเรียกว่า Dremong และ
Chemong ตามแต่ละพื้นที่ ต�ำนานและเรื่องเล่าเหล่านี้ล้วนคล้ายคลึงกัน และ
ต้นแบบทีแ่ ท้จริงคือหมีพนั ธุห์ ายากมากพันธุห์ นึง่ นัน่ คือ Himalayan Brown Bear
(Ursus arctus) (p. 156) ซึ่งดาไลลามะ และนักส�ำรวจชาวเยอรมันได้ลงความเห็น
ไว้เหมือนกัน แม้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะมาจากคนละดินแดน แต่พฤติกรรม ลักษณะ
ตามค�ำบอกเล่า ขนาดรอยเท้า ล้วนเหมือนกัน รวมไปถึงการที่ชาวบ้าน ชาวเร่ร่อน
ที่ตั้งถิ่นฐานห่างไกลแหล่งวัฒนธรรม (ทั้งในทิเบตและปากีสถาน) เข้าใจว่ามันเป็น
แค่สตั ว์ธรรมดาทีค่ นในทีร่ าบและไกด์เอาต�ำนานไปเชือ่ มโยงกันเอาเอง ชาวบ้านบาง
พืน้ ทีต่ อ้ งผูกขาแพะไว้เป็นวงกลมและล้อมด้วยฝูงจามรีในตอนกลางคืน (p. 88) เพือ่
ป้องกันการขโมยของ Chemo หรือ Dremo พวกนี้ด้วย
ด้านพฤติกรรมหมีนำ�้ ตาลเหล่านี้ โผล่มาตอนกลางคืน อยูต่ วั เดียว ไม่กค็ รอบครัว
เล็กๆ ไม่ท�ำร้ายมนุษย์ ชอบกินเนื้อจามรี (Yak) แพะ รวมไปถึงรากไม้และผลไม้
ออกหากินในเวลากลางคืน ฤดูจ�ำศีลยาวนาน ไม่มีการปกป้องพื้นที่ ใช้อุ้งมือขว้าง
ปาสิ่งก้อนหินได้ รับรู้กลิ่นไวมาก และเกลียดกลิ่นมนุษย์ ยากต่อการตามรอย
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พฤติกรรมดังกล่าวท�ำให้การตามรอยสัตว์ชนิดนี้ ในสมัยก่อนแทบเป็นไปไม่ได้
หมีน�้ำตาลที่โผล่มาให้เห็นเพียงชั่วครู่ กลายเป็นสิ่งที่ถูกน�ำไปผนวกกับต�ำนานและ
เรื่องเล่าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน
ในช่วงแรกเมสเนอร์ไม่มีความเอนเอียงในงานเขียน เขาไม่ได้ตั้งธงไว้ก่อนว่าเยติ
จะมีความเป็นเทพ สัตว์ หรือมนุษย์ เขารวบรวมข้อมูลเรื่องเยติอย่างยาวนาน ตัด
ข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์ สือ่ และ ต�ำนานทิง้ ไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ข้อสรุปเริม่ เป็น
รูปเป็นร่าง ในช่วงปี ค.ศ. 1980 เขากลับไม่ได้รับค�ำชื่นชมจากผู้คนฝั่งตะวันตกนัก
เนือ่ งจากสังคมตะวันตก คาดหวังให้เยติเป็นมนุษย์หมิ ะ สัตว์ประหลาด หรือลิงยักษ์
โบราณ ตามเรือ่ งราวทีเ่ ล่าขานกันมา หลังจากเมสเนอร์ได้ขอ้ สรุปจากการค้นหาเยติ
เขาคาดการว่าในอนาคตเยติจะเป็นที่สนใจน้อยลง พื้นที่หิมาลัยจะมีคนเข้าถึงมาก
ขึ้นทั้งรถ เฮลิคอปเตอร์ ดาวเทียม รวมไปถึงอินเตอร์เน็ต (p. 162)
เช่นเดียวกับนักส�ำรวจชาวเยอรมันที่ส่งจดหมายมาหาเขา Ernst Schäfer บอก
ว่า จริงๆ แล้วเยตินั่นก็คือ หมีน�้ำตาล ด้วยหลักฐานและข้อมูลที่เขาค้นคว้ามาด้วย
การตามรอยไปที่รัง แต่เขาเลือกจะรายงานกับพรรคนาซีเยอรมันว่า หิมาลัยเป็น
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ดินแดนลึกลับทีช่ าวบ้านไม่กล้าขึน้ ไปตัง้ ถิน่ ฐาน เพราะปกครองโดยเหล่ามนุษย์หมิ ะ
โบราณ (p. 114) เพื่อให้ทางการอนุมัติเงินทุนส�ำรวจให้พวกเขาออกส�ำรวจกันต่อ
นักปีนเขาบางคนถึงกับขอร้องให้เขาไม่เปิดเผยเรื่องเยติ อย่างน้อยก็ไม่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ นักปีนเขาเหล่านั้นยังคงต้องการเงินทุนจากสื่อในการ
ปีนเขา เพราะถ้าเยติไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไปแล้ว ใครเล่าจะยอมจ่าย (p. 108)
ซึ่งจากงานเขียนของเมสเนอร์ ข้าพเจ้าจัดท�ำสรุปชุดข้อมูลเกี่ยวกับเยติ ได้เป็น
3 ชุด
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ข้าพเจ้าลืมเรือ่ งหมูบ่ า้ นคุมจุงไปนานมากแล้ว อาจจะเป็นอย่างทีเ่ มสเนอร์เขียน
ไว้ ผูค้ นจะเลิกสนใจเยติไปเรือ่ ยๆ หลักฐานทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ค่าชมซากเยติ ทีส่ มัยก่อน
เศรษฐีในอังกฤษยอมควักกระเป๋าให้นักส�ำรวจนั่งเครื่องบินข้ามทวีปเพื่อปีนเขาหา
กันเป็นเดือนๆ ตอนนี้ซากเยติเหลือราคาค่าเข้าชมเพียง 300 รูปี หรือ 100 บาท
และคงไม่มีทางที่ราคาจะสูงขึ้นอีกแล้ว อย่างไรก็ตาม เมสเนอร์ที่ได้ไปดูซากเยติใน
หมู่บ้านคุมจุง ก็เขียนรายงานในหนังสือของเขาว่า มีผู้คนมาก มายที่คิดว่าซากเยติ
นั้นเป็นของปลอม
ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะมีหลายคนหยิบหนังสือเล่มนี้ด้วยความคาดหวังว่าจะมีบท
แอ็คชั่น ความตื่นเต้น การใช้ชีวิตผาดโผนแบบ escapism ซึ่งจริงๆ บทเหล่านั้นมี
น้อยมาก เมื่อเทียบกับความรู้เชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไปจนถึงศาสนา
วิธีของเมสเนอร์กลายเป็นการไล่เรียงต่อจิ๊กซอว์เรื่องเล่าทีละชิ้น เลือกชิ้นที่
ปนเปือ้ นข้อมูลแต่งแต้มน้อยทีส่ ดุ มากองรวมแล้วต่อกัน เขาพบว่า ยิง่ เขาออกไปไกล
จากเมืองเท่าไหร่ ปีนเทือกเขาสูงเท่าไหร่ ภาพลักษณ์ของ เยติยิ่งมีความเป็นสัตว์ใน
ต�ำนานน้อยลง มีความเป็นสัตว์ในธรรมชาติมากขึ้น มากพอที่จะเข้ามารบกวนการ
ใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านได้จริงๆ และสามารถตามรอยจนได้หลักฐานที่จับต้องได้
มากกว่า
จากเรือ่ งราวในหนังสือ การค้นหาของเขาจบลงด้วย “การยืนยันและชีเ้ ป้า” จาก
ชาวบ้านบนเทือกเขาหลายพื้นที่ ทั้งเทือกเขาคาราคอรัม ปากีสถาน ทิเบต ภูฐาน
บางครั้งเขาเจอซากสิ่งมีชีวิตที่ชาวบ้านเรียกว่า “เยติ” ที่นั่นด้วย ซึ่งในเล่มเขาก็ได้
ตีพิมพ์ภาพพวกนั้นให้คนอ่านได้เห็น ซากที่ชาวบ้านจากพื้นที่ห่างไกลและวัดบอก
กับเขาว่าเป็นเยตินั้น ล้วนแต่เป็นซากหมี และการที่จะบอกว่าเยติเป็นหมีพันธุ์หนึ่ง
นั้นย่อมสมเหตุสมผล นอกจากนี้ เมสเนอร์ใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองด้วย
บทสนทนากับดาไลลามะ และจดหมายของ Ernst Schäfer อดีตนักส�ำรวจของ
พรรคนาซี ซึ่งพวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเยติคือหมีพันธุ์หนึ่ง โดยใช้ค�ำยืนยันจาก
ผู้ที่คนในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญในการส�ำรวจหิมาลัย
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แม้ ข ้ า พเจ้ า จะคิด ว่า เมสเนอร์เขียนหนังสือสารคดี ไ ด้ เ หมื อ นวิ ท ยานิ พ นธ์
อย่างเดียวทีเ่ มสเนอร์จะมีอารมณ์รว่ มในการเล่า คือ การรุกรานของจีนในทิเบต การ
ขุดแร่ การท�ำลายป่าไม้ในลาซ่า (p. 126) ท�ำให้ Chemo ที่หายากอยู่แล้ว กลาย
เป็นเหมือนสัตว์ในต�ำนานเข้าไปอีก เขากล่าวในบทสรุปว่าการศึกษา เยติ อาจเป็น
สิง่ ทีท่ ำ� ให้คนฉุกคิดเรือ่ งการรักษาธรรมชาติ การจับหมีมาไว้ในสวนสัตว์อาจจะท�ำให้
มันอยู่ได้โดยไม่สูญพันธุ์ก็จริง แต่นั้นไม่ใช่หมีตามธรรมชาติอีกแล้ว มันเป็นหมีเลี้ยง
มันจะสูญเสียพฤติกรรมตามธรรมชาติไปหมดสิ้น
เขากล่าวว่า ต�ำนานมาจากธรรมขาติ หากธรรมชาติถกู ความศิวไิ ลซ์เข้าแทรกแซง
พื้นที่ซึ่งมีความรู้ วิทยาศาสตร์และความเจริญเข้าถึง ต�ำนานในพื้นที่นั้นก็จะค่อยๆ
ตายลง ซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นหมีหรือมนุษย์หิมะ เยติ ก็อยู่คนละด้านกับความศิวิไลซ์
ทั้งสิ้น ถ้าเราท�ำลายธรรมชาติ นอกจากชีวิตสัตว์จะตายลง วัฒนธรรมและต�ำนานก็
จะตายตามไปด้วย
เมสเนอร์เขียนในท้ายเล่มว่า เรือ่ งของสัตว์เหล่านี้ ควรจะเก็บไว้ให้ฉกุ คิดว่า เทือก
เขาหิมาลัยไม่ใช่เขตของมนุษย์ควรไปจับจอง (p. 164)
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สรุปเรื่องเยติจากซากที่มีทั้งหมดว่าเป็นสัตว์ในตระกูล
หมี แต่รายงานทางวิทยาศาสตร์ยังขัดแย้งกันว่าจะเป็นหมีในสายพันธ์ใด ระหว่าง
หมีขาวโบราณอายุ 40,000 ปี (Bryan) กับ ลูกผสมหมีนำ�้ ตาลหิมาลัยทีใ่ กล้สญ
ู พันธ์
(Tianying Lan)
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