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แดเนี ยล แทมเมต (Daniel Tammet) หรือในชื่อเดิมว่า “Daniel Paul Corney” เป็ นอัจฉริยะออทิสติกชาวอังกฤษ ผูม้ ี
ความสามารถพิเศษหลากหลายด้าน ทั้งด้านการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องแคล่วในการ
ใช้ภาษาได้หลายภาษา และมีความจําเป็ นเลิศอย่างน่ามหัศจรรย์
แทมเมต เกิดในปี พ.ศ. 2522 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เขาเป็ นโรคลมชักตั้งแต่เด็ก และได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นแอสเอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger syndrome) โดย นพ. Simon Baron-Cohen เมื่ออายุ 25 ปี ซึ่งก็คือออทิสติกใน
ปั จจุบนั และเขายังมีอาการ “Synesthesia” ซึ่งเป็ นการรับรูข้ า้ มประสาทสัมผัสได้ เขาจบปริญญาตรีสาขาศิลปะศาสตร์
เอกมานุ ษยวิทยา (humanity) ปั จจุบนั อาศัยอยูใ่ นปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
เขาเป็ นผูท้ ี่คิดคํานวณตัวเลขได้รวดเร็วอย่างน่ าทึ่ง เขาคิดเลขในใจจํานวนมากโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที นัง่ เคาะโต๊ะ
ไม่กี่ครั้งก็คิดออก ในปี พ.ศ. 2547 เขาได้สร้างสถิติใหม่ของยุโรป ในการท่องค่าพาย (Pi) ซึ่งเป็ นคงที่ทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างแม่นยํา โดยสามารถท่องได้ถึงทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 22,514 โดยใช้เวลา 5 ชัว่ โมง 9 นาที 24 วินาที ทําให้เขา
โด่งดังจนเป็ นที่รจู ้ กั ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ เขายังมีความรอบรูใ้ นเรื่องการใช้ภาษาถึง 11 ภาษา (polyglot skills) โดยใช้เวลาเรียนรูใ้ นช่วงเวลาสั้น ๆ
เคยมีรายการทีวีรายการหนึ่ งได้สาธิตการเรียนรูภ้ าษาของเขา โดยให้เรียนรูภ้ าษาไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็ นภาษาที่ยากภาษา
หนึ่ ง เมื่อถึงวันที่ 7 เขาสามารถพูดคุยกับพิธีกรชาวไอซ์แลนด์ออกรายการทีวีได้อย่างคล่องแคล่ว
แทมเมตเขียนหนังสืออัตชีวประวัติของเขา ในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้ชอื่ ว่า “Born on a Blue Day” ซึ่งคําว่า “Blue Day”
หมายถึงวันพุธ ซึ่งเป็ นวันเกิดของเขา เป็ นวันที่เขาเห็นเป็ นสีฟ้าทุกครั้งเวลาเขานึ กถึง เขาจะเห็นแต่ละวันเป็ นสีที่
แตกต่างกัน
แทมเมตมีอาการที่เรียกว่า “Synesthesia” ซึ่งเป็ นการรับรูข้ า้ มประสาทสัมผัสได้ พบได้ไม่บ่อยนัก มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น เห็นภาพเป็ นเสียงดนตรี รับรูร้ สเป็ นรูปทรง ได้ยินเสียงเพลงเป็ นสีสนั นึ กถึงตัวเลขเป็ น
สีสนั รูปทรง ได้กลิ่นเป็ นตัวอักษร เป็ นต้น
เขาบรรยายว่า เวลาคิดคํานวณ เขาจะเห็นจํานวนตัวเลขเป็ นรูปทรง เป็ นสี เป็ นพื้ นผิว เป็ นความรูส้ ึก และเป็ นบุคลิก
ในลักษณะแตกต่างกันไป มากกว่าหมื่นรูปแบบ บางภาพที่เขาเห็นก็รสู ้ ึกมีเสน่ หน์ ่าดึงดูด บางภาพก็รสู ้ ึกว่าน่ าเกลียด
เลข 1 เป็ นแสงสว่างสีขาว เลข 3 เป็ นสีเขียว เลข 6 เป็ นหลุมสีดาํ มืด ไม่มีอะไรน่ าดึงดูด ในขณะที่ เลข 9 ดูตวั ใหญ่
เหมือนตึกสูง และดูเป็ นอันตราย เลข 117 ดูรูปหล่อ ตัวผอมสูง แต่ดูโคลงเคลง แล้วพอจับมาผสมผสานกัน ก็เป็ น
คําตอบออกมาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่สามารถอธิบายวิธีคิดของเขาออกมาเป็ นขั้นตอนให้เข้าใจ
ได้ท้งั หมด
แทมเมตได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในรายการ TED talk หัวข้อ “การรูใ้ นหนทางที่แตกต่าง” (Different ways of knowing)
ซึ่งพูดได้ดีมาก เขาเล่าให้เราฟั งว่าเขาคิดคํานวณแบบไหน ตัวเลขแต่ละตัวมีลกั ษณะ บุคลิกนิ สยั แตกต่างกันกันอย่างไร
การรับรูเ้ ชิงสุนทรียศาสตร์แทนการใช้เหตุผลเชิงนามธรรมเป็ นอย่างไร

มีความพยายามที่จะศึกษาถึงความจําอันน่ ามหัศจรรย์ของเขา พบว่ามีการทํางานของสมองส่วน prefrontal cortex ซีก
ซ้ายมากกว่าปกติ แต่ก็ไม่พบความแตกต่างในการทํางานของสมองส่วนอืน่ ๆ อย่างชัดเจนที่จะอธิบายความสามารถ
เหล่านี้
เขาได้เขียนหนังสือตามมาอีกหลายเล่มหลังจากอัตชีวประวัติของเขาในเล่มแรก เช่น “Embracing the Wide Sky”
(2009) เป็ นหนังสือขายดีในฝรัง่ เศส “Thinking in Numbers” (2012) ตีพิมพ์ในอังกฤษและแคนาดา และ
“Mishenka” (2016) ซึ่งเป็ นนิ ยายที่ตีพิมพ์ในฝรัง่ เศส ฯลฯ ปั จจุบนั หนังสือของเขาหลายเล่มได้ถกู แปลและตีพิมพ์
มากกว่า 20 ภาษา หนังสือเล่มล่าสุดของเขาคือ “How to be normal – note on the eccentricities of modern life”
ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2563
ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ ของแดเนี ยล แทมเมต เก็บรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของเขา โดยสามารถเข้าได้ที่
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