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บทคัดย�อ  
           บทความน้ีไดDนําเสนอข้ันตอนของการเปGดใหDบริการ  หนังสือมนุษยJ  (Human Book)  หรือ

หนังสือมีชีวิต (Living Book) ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนท่ีไดDดําเนินการรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส
มหาวิทยาลัยขอนแกSน  เพ่ือเปGดประสบการณJการอSานรูปแบบใหมSใหDกับผูDรับบริการ  โดยผูDมาเปXนหนังสือเปXน
อาสาสมัครจากชมรมบุคลากรอาวุโสซ่ึงถือวSาเปXนสารสนเทศอีกหน่ึงรูปแบบท่ีหDองสมุดจัดใหDบริการนอกเหนือจาก
สารสนเทศท่ีอยูSในรูปของหนังสือ วารสาร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสJ  การดําเนินงานเริ่มจาก การใหDความรูDในเรื่อง
หนังสือมนุษยJแกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส  และบรรณารักษJ  หลังจากน้ันหDองสมุดไดDเปGดรับอาสาสมัครบุคคลท่ี
ตDองการมาเปXนหนังสือมนุษยJ  และหัวขDอท่ีตDองการมาถSายทอดใหDกับผูDอSาน โดยมีหDองสมุดมนุษยJ (Human Library) 
เปXนผูDประสานงานในการจัดใหDหนังสือและผูDอSานมาพบกัน  เพ่ือเปXนการอํานวยความสะดวกในการประสานงาน  
หDองสมุดไดDจัดทําเว็บไซตJเฉพาะข้ึนเพ่ือใหDผูDอSานสามารถเขDามาขอบริการยืมโดยผSาน Google Sheet  เบ้ืองตDนเรามี
บุคคลท่ีพรDอมจะเปXน หนังสือ จํานวน 5 ทSาน  และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ช่ือเรื่อง และไดDเปGด
ใหDบริการยืมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  ขณะน้ีไดDใหDบริการไปแลDว 4 ครั้ง มีผูDยืมอSานท้ังสิ้น 44 คน 

 
คําสําคัญ: หนังสือมนุษยJ, หนังสือมีชีวิต, หDองสมุดมนุษยJ 

 
ABSTRACT  

           This article presents the steps how to create human book service of Khon Kaen 
University Library.  This project has collaborated between Khon Kaen University Library and The 
Senior Citizen Association of Khon Kaen University.  The human Library provides opportunities for 
human books share their experience with readers.   The human books are volunteers from The 
Senior Citizen Association of Khon Kaen University. Human library program is an alternative source 
of information besides of books, journals, medias, etc… The operation starts from providing 
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knowledge on human book to librarians and the member of The Senior Citizen Association of Khon 
Kaen University. After that, the library announced to recruit the volunteers who need to be a book 
and their topics to share with readers while the library becomes a place for interaction among the 
human books and readers. The library has created a website for readers to request to borrow the 
human book, it makes the readers feel more convenient.  Now, there are 5 persons ready to be a 
book which 12 titles available. The first book, “How to speak, read and write English” was borrowed 
on 26 July 2019 and 3 titles later with 44 readers. 

 
Keyword: Human Book, Living Book, Human Library 

 
บทนํา 

หนังสือมนุษยJ (Human Book) หรือ หนังสือมีชีวิต (Living Book) ไดDถือกําเนิดข้ึนท่ีเมืองโคเปน 
ฮาเกน ประเทศเดนมารJคเมื่อ ปt ค.ศ. 2000  โดย Ronni Abergel และไดDรับความนิยมจากผูDอSานอยSางแพรSหลาย  
จึงไดDทําการกSอตั้ง Human Library Organization  ซ่ึงไดDจดทะเบียนเปXนองคJกรระหวSางประเทศท่ีไมSแสวงหาผล
กําไร โดยมีสํานักงานใหญSอยูSท่ีเมืองโคเปนฮาเกน  ประเทศเดนมารJก โดยมีวัตถุประสงคJหลักเพ่ือใหDมีการประยุกตJ
รูปแบบหDองสมุดมนุษยJเปXนแนวทางในการเรียนรูDอีกหน่ึงรูปแบบ  เปXนอีกหน่ึงของนวัตกรรมดDานการบริการ  และ
หลังจากน้ันแนวคิดน้ีก็ไดDเผยแพรSไปมากกวSา 70 ประเทศท่ัวโลก และถือเปXนวิธีการใหมSในการสอนการรูDสารสนเทศ  
(Human Library Organization, n.d.) 

           หนังสือมนุษยJคือ “คน”  ท่ีมีความรูD  มีประสบการณJ (ท้ังในเชิงลบและเชิงบวก)  มีความ
เช่ียวชาญและพรDอมท่ีจะถSายทอดประสบการณJ  ความรูD  แนวคิด ผSานการสนทนา  ใหDกับผูDอSาน (Readers) ดDวย
ความยินดีและเต็มใจ  โดยมีหDองสมุดเปXนสื่อกลาง (Human Library) และกําหนดกรอบหรือวิธีการของการ 
ใหDบริการ  รวมถึงเปXนสื่อกลางประสานงานระหวSาง  ผูDอSาน  และหนังสือ  ไดDมาพบกัน  จุดเดSนของหนังสือมนุษยJท่ี
สําคัญก็คือ  เปXนแหลSงความรูDจากบุคคลท่ีมีชีวิต โดยผูDอSานหนังสือมีชีวิตจะไดDศึกษาและเรียนรูDจากประสบการณJ 
หรือเรื่องราวของบุคคลท่ีเปXนหนังสือโดยตรง จากการสนทนา  พูดคุย จากการพูดคุย สนทนา สอบถาม จะทําใหDลด
อคติ  หรือการแบSงแยกท่ีมีตSอกัน (Blizzard, Yvonne, 2018, p. 1)  หDองสมุดประชาชนในหลายประเทศจึงไดDมี
บทบาทของการเปXนหDองสมุดมนุษยJเพ่ือใชDเปXนเหตุการณJหรือกิจกรรมท่ีลดถSายทอดประสบการณJ  ความรูDสึก ท่ีเขา
ไดDรับจากสังคมใหDกับผูDอSานไดDเขDาใจถึงความเปXนไปในชีวิตท่ีประสบอยูSผลของการจัดบริการหนังสือมนุษยJของ
หDองสมุดประชาชนจึงทําใหDบทบาทของหDองสมุดกลายเปXนสSวนหน่ึงของสังคมและทําใหDสังคมแข็งแกรSง  เปXนสถานท่ี
ของการพบปะพูดคุยสรDางสัมพันธภาพบนความหลากหลายในเชิงบวก (Augustana Human Library, 2017.p 13 ; 
Rhodes, 2016, p. 2; Wentz, 2012, p. 39)ความขัดแยDงดDานสังคม  และการแบSงแยกเช้ือชาติ  นับเปXนโอกาสของ
ผูDท่ีสังคมไมSยอมรับ  หรือถูกรังเกียจดDานเช้ือชาติ สีผิว ไดD 

นอกจากหDองสมุดประชาชนแลDว  หDองสมุดมหาวิทยาลัยหลายแหSงก็ไดDประยุกตJแนวทางของการ 
บริการหนังสือมนุษยJเขDามาเปXนอีกหน่ึงบริการของหDองสมุด  เชSนในประเทศฟGลิปปGนสJไดDจัดบริการหนังสือมนุษยJเพ่ือ
ลดความแตกตSางระหวSางวัฒนธรรม  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกสําหรับการเรียนรูDกับผูDใชDบริการ  และการจัดบริการไดDถูก
บันทึกเปXนวีดิทัศนJเพ่ือใหDทุกคนสามารถชมไดDทางออนไลนJ (Yap, Labangon, & Cajes, 2017, p. 2) สSวนหDองสมุด
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ในมหาวิทยาลัยแคนาดาไดDประยุกตJใชDแนวทางการบริการหนังสือมนุษยJเขDากับหลักสูตรการเรียนการสอน  โดย
มอบหมายใหDนักศึกษาเก็บขDอมูลการทําวิจัยจาก  การเลSาเรื่อง และจากบทความวิชาการ  ซ่ึงการใหDบริการดDาน
หนังสือมนุษยJจะชSวยใหDผูDวิจัยไดDรับขDอมูลจากการเลSาเรื่อง (Blizzard, &Yvonne, 2018, pp. 1-2)  สําหรับใน
ประเทศอินเดียใหDความสําคัญกับหDองสมุดมนุษยJในฐานะท่ีเปXนแหลSงรวบรวมภูมิป�ญญาขององคJความรูD  
(Storehouse of Wisdom) หนังสือภายในหDองสมุดคือการเรียนรูDจากทฤษฎีท่ีไดDจากการอSาน  แตSทักษะ (Skill) 
และการฝ�กฝนจะสามารถเรียนรูDไดDผSานหDองสมุดมนุษยJ  เน่ืองจากบุคคลท่ีมาเปXนหนังสือน้ันมีประสบการณJตSาง ๆ
มากมายจากการประกอบอาชีพ และเพ่ือเปXนการเก็บความเปXนมืออาชีพจากบุคคลเหลSาน้ี National Skill 
Development Corporation ไดDจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทักษะข้ึนในประเทศอินเดียเพ่ือเปXนหDองสมุด
มนุษยJท่ีจะรวบรวมนักวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ เปXนอีกหน่ึงนวัตกรรมในการบริการของหDองสมุด  โดยเช่ือวSาหนังสือ
มนุษยJจะมีสSวนชSวยในการพัฒนาขบวนการวิจัยและสรDางนวัตกรรมรSวมกับคนรุSนใหมS (Kumar, 2018, p. 281)    

          ประเทศไทย ไดDมีแนวคิดในการจัดตั้ง “เครือขSายหDองสมุดมนุษยJในประเทศไทย (Thailand      
Human Library Network : THLN)”  ในปt พ.ศ. 2553 โดยมี ผูDชSวยศาสตราจารยJ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนทJ เปXน            
ผูDริเริ่มดําเนินการ  และไดDมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหDบริการอยSางเปXนระบบ  และมีช่ือเรื่องใหDยืมอยSาง
หลากหลาย  ซ่ึ ง ถือวS า เปXนการ เปGดประสบการณJ ท่ีแปลกใหมSของหDองสมุด ท่ีมอบใหD กับผูD ใชDบริการ 
(http://library.oarit.rmuti.ac.th/humanlibrary/historyhl) เพ่ือเปGดประสบการณJการอSานหนังสือในรูปแบบ
ใหมSใหDกับผูDอSาน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนไดDรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแกSน มีความ
มุSงมั่นท่ีจะพัฒนาหนังสือมีชีวิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูDตามอัธยาศัย การเรียนรูDตลอดชีวิต และสSงเสริมการถSายทอด
องคJความรูDและประสบการณJจากบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยขอนแกSนใหDเปXนสื่อการเรียนรูDท่ีมีความหลากหลาย
สําหรับผูDใชDบริการหDองสมุด   โดยเริ่มจากการเชิญ รองศาสตราจารยJ ดร. ยุพิน เตชะมณี  มาบรรยายใหDความรูDเรื่อง 
หนังสือมนุษยJ  ใหDกับสมาชิกชมรมบุคลากรผูDอาวุโส หลังจากน้ันทางหDองสมุดไดDเปGดรับสมัครผูDสนใจท่ีจะมาเปXน 
หนังสือ และมีคณะทํางานไดDติดตSอสัมภาษณJรายละเอียด  พรDอมท้ังช่ือหนังสือท่ีจะเปGดใหDยืมอSาน  เบ้ืองตDนขณะน้ี
เรามีบุคคลท่ีพรDอมจะเปXน หนังสือ แลDวจํานวน 5 ทSาน  และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ช่ือเรื่อง 
 
วัตถุประสงค�  

1. เพ่ือเปXนเเหลSงเรียนรูD เเลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็นระหวSางบุคลากรอาวุโสผูDใชDบริการ 
2. เพ่ือเปGดโอกาสใหDผูDใชDบริการไดDรับบริการรูปแบบใหมSของการอSาน  ผSานการสนทนาจากผูDมี 

ประสบการณJและแนวคิดท่ีนอกเหนือจากหนังสือท่ีมีใหDบริการในหDองสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

            1. สํานักหอสมุดจัดบรรยายเพ่ือใหDความรูDในเรื่อง หนังสือมีชีวิต จากรองศาสตราจารยJ ดร.ยพิุน
เตชะมณี แกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลยัขอนแกSน  
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  ภาพท่ี 1 การบรรยายใหDความรูDเรือ่งหนังสือมนุษยJ   
 
            2. สํานักหอสมุดเป�ดรับอาสามาสมัครบุคคลท่ีต�องการเป�น หนังสือมีชีวิตพร�อมกับหัวข�อท่ี
ต�องการแลกเปลี่ยนประสบการณ' 
             3. ทีมงาน Human Library ติดต3อสัมภาษณ'บุคคลท่ีอาสาสมัครมาเป�นหนังสือมีชีวิต ถึง เน้ือหา 
ท่ีต�องการให�ผู�อ3านยืมอ3าน 

4. จัดทําเว็บไซต'เพ่ือใช�เป�นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ'ระหว3างผู�อ3าน และหนังสือมีชีวิต ผู�ท่ี 
            5. สนใจอ3านหนังสือมีชีวิต สามารถลงทะเบียนออนไลน'ผ3านทาง https://library.kku.ac.th/ 

humanbook.php 
 

 
ภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดของการเขDาลงทะเบียนยมืหนังสือมนุษยJผSานเว็บไซตJ 
 

6. ทีมงาน Human library จะเป�นผู�ประสานงานให�ผู�อ3าน  และ หนังสือมีชีวิต   
ในเรื่องเวลา  ช่ือเรื่อง และสถานท่ีท่ีผู�อ3านสามารถมายืมหนังสือมีชีวิตอ3านได� โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังภาพท่ี 3  

   คลกิเพื	อลงทะเบียน 
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ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการยืมหนังสือมนุษยJ 
 

7. ทีมงาน Human Library บันทึกสาระสําคัญของหนังสือ  เพ่ือนําข้ึนเผยแพรSผSาน 
เว็บไซตJ (อยูSระหวSางการดําเนินการ) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน� 
             สรุปผล  
 1. จํานวนทรัพยากรท่ีมีใหDบริการ  หDองสมุดมีจํานวนหนังสือมีชีวิตจํานวน 5 ทSาน  มีรายช่ือ 

หนังสือใหDเลือกอSาน  จํานวน 12 ช่ือเรื่อง 
 2. ดDานการใหDบริการ  หDองสมุดไดDเปGดใหDบริการยืมไปแลDวจํานวน 4 ครั้งดังน้ี 

  2.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง อSาน พูด ฟ�ง ภาษาอังกฤษ โดยมี    
รองศาสตราจารยJ ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 
 

 
 

ภาพท่ี 4 บรรยากาศการยืมหนังสอืมนุษยJเลSมแรก 
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          2.2 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  8 สิงหาคม 2562  เรื่อง Happy R2R (From Routine to 

Research)  
โดยศาสตราจารยJนายแพทยJ สมบูรณJ เทียนทอง ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต  

     2.3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง Fake News โดยมี รองศาสตราจารยJ  
ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 

     2.4 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองคJกรเพ่ือกDาวข้ึนสูS 
ตําแหนSงทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารยJนายแพทยJ สมพร โพธินาม ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 
 3. ดDานผูDอSานหรือผูDเขDาใชDบริการ  
      3.1 จํานวนผูDเขDาใชDบริการ  และผูDสังเกตการณJมีจํานวนท้ังสิ้น 44 ทSาน 

                             3.2  ผลสะทDอนจากผูDรับบริการและผูDรSวมสังเกตการณJ  มี 2 สSวน  
     สSวนท่ี 1 จากการสัมภาษณJผูDเขDารับบริการ มีความคิดเห็นตSอกิจกรรมดังน้ี ไมSรูDจักและไมSเคยไดD 

ยินเก่ียวกับหนังสือมีชีวิตมากSอน  แตSสนใจในหัวขDอ  และเช่ือมั่นในตัวบุคคลท่ีมาเปXน หนังสือ  หลังจากท่ีไดDเขDามา
อSานแลDว  รูDสึกไดDรับประสบการณJในเรื่องการอSานท่ีแปลกออกไป  และสิ่งท่ีไดDรับเกินความคาดหมาย  ผูDอSานสามารถ
ซักถามเรื่องท่ีสนใจไดDตามประเด็น  บางอยSางไมSมีในตํารา  ประหยัดเวลาในการอSาน ผูDอSานไดDใหDขDอเสนอแนะวSา  
เพ่ือใหDมีคนรูDจักหนังสือมีชีวิตมากข้ึน  ทางทีมงานควรจัดทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพ่ือแนะนําใหDผูDอSานไดDทราบวSา หนังสือ
มีชีวิต คืออะไร  และหลังจากน้ีจะชSวยประชาสัมพันธJใหDมากข้ึนถึงบริการใหมSของหDองสมุด  ซ่ึงนับวSาเปXนกDาวแรก
ของการบริการ  

    สSวนท่ี 2 เปXนการเก็บขDอมูลจากแบบสอบถาม ผลปรากฏดังน้ีคือ  ดDานวัตถุประสงคJการเขDารSวม 
คือผูDอSานมีความสนใจในหัวขDอ  เปXนบริการท่ีนSาสนใจ  ผลท่ีไดDจากการเขDารSวมคือ  หนังสือมีสาระเชิงลึกนSาศึกษา  
ขDอมูลท่ีไดDสามารถนําไปใชDประกอบการวิจัย  และใชDในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดD  ในดDานความคาดหวัง  
ผูDอSานไดDแสดงความคิดเห็นวSาไดDความรูDอยSางท่ีตั้งใจไวDอยูSในระดับ 9 จาก 10 และดDานความพึงพอใจผูDใชDบริการสSวน
ใหญSใหDคSาคะแนนอยูSในระดับ 9 เชSนกัน 

อภิปรายผล 
การใหDบริการหนังสือมนุษยJ  เปXนการสSงมอบความรูD  และประสบการณJ ผSานบทสนทนา ใหDกับ 

ผูDรับบริการในระยะเวลาท่ีสั้น  แตSไดDความรูDและเน้ือหาท่ีตรงประเด็นตามความสนใจ  ความรูDและประสบการณJท่ี
ผูDรับบริการไดDรับอาจไมSมีในตําราท่ัว ๆ ไป  แตSเกิดจากองคJความรูDและประสบการณJของบุคคลท่ีเปXนหนังสือไดD
ประสบหรือสะสมมา  หนังสือมนุษยJจึงถือไดDวSาเปXนทรัพยากรสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีสามารถตอบสนองใหDกับผูDอSาน      
ท่ีตDองการความรูDและเน้ือหาเฉพาะเรื่อง  โดยไมSตDองใชDเวลาอSานมาก  สิ่งท่ีสําคัญคือหนังสือและผูDอSานสามารถ
โตDตอบกันไดD  ซ่ึงทําใหDผูDอSานไดDรับความรูDตรงประเด็น  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะท่ีอSาน  ทําใหDเกิดทัศนะคติ
ท่ีดีตSอกันอยSางไรก็ดีการบริการในฐานะของหDองสมุดมนุษยJยังถือไดDวSาเปXนเรื่องใหมSท้ังคนท่ีเปXนอาสาสมัครมาเปXน
หนังสือ  และผูDอSาน  ยังมีขDอจํากัดของการใหDบริการก็คือ  การจัดหาอาสาสมัครเพ่ือมาเปXนหนังสือมนุษยJ ซ่ึง
อาสาสมัครหลายทSานยังไมSกลDาตัดสินใจ  ยังขอเวลาท่ีจะศึกษารูปแบบและวิธีการ  สSงผลใหDหDองสมุดมีรายช่ือหนังสือ
ไมSหลากหลายใหDกับผูDอSานไดDเลือก นอกจากน้ียังมีขDอจํากัดบางประการในการดําเนินงาน  เน่ืองจากหนังสือมีชีวิต  
ขDอมูลบางอยSาง  บางประเด็น  อาจไมSสามารถเปGดเผยไดDท้ังหมด  โดยเฉพาะในเรื่องของการท่ีจะมีผลกระทบไปยัง
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บุคคลอ่ืน ป�ญหาและอุปสรรคอีกประการหน่ึงก็คือ  เวลา  เน่ืองจากบางครั้งผูDมาทําหนDาท่ีหนังสือสะดวก  แตSผูDอSาน
ไมSสะดวก  จึงทําใหDมีป�ญหาในเรื่องของการติดตSอนัดหมาย  อยSางไรก็ตามการดําเนินงานในชSวงแรกน้ียังถือวSาเปXน
การทดลองบริการของหDองสมุด  ซ่ึงยังไมSไดDศึกษาขDอมูลจากผูDใชDบริการ ในสSวนของหDองสมุดหนังสือมนุษยJ          
(Human Library) ก็ตDองปรับรูปแบบ  วิธีการ  และการจัดการในดDานของการบริการใหDเหมาะสมยิ่งข้ึน  ท้ังในดDาน
สถานท่ี  การประชาสัมพันธJ  และการบันทึกรวบรวมความคิดท่ีไดDจากการอSาน  เพ่ือเรียบเรียงเปXนสารสนเทศแกS
ผูDอSานไดDใชDประโยชนJตSอไป 

ข�อเสนอแนะ 
1. หDองสมุดควรจะตDองมีการศึกษาผูDใชDถึงเรื่องหรือหัวขDอท่ีผูDรับบริการตDองการเรียนรูDจาก 

หนังสือมนุษยJ  
2. หDองสมุดจะตDองใหDความรูDแกSผูDอSาน  ในเรื่องของหนังสือมนุษยJ  ประโยชนJท่ีไดDรับ   
3. หDองสมุดจะตDองจัดหาหนังสือมนุษยJตามหัวขDอท่ีมีผูDอSานเสนอ และตDองเพ่ิมการ 

ประชาสัมพันธJใหDมากข้ึน 
การนําไปใช�ประโยชน� 
1. ในด�านผู�อ�าน  ผูDอSานจะไดDอSานหนังสือท่ีสนใจดDวยเวลาท่ีสั้น  การอSานหนังสือมนุษยJเปXน 

การอSานท่ีผSานบทสนทนา  หนังสือและผูDอSานสามารถท่ีจะตอบโตDกันไดD  ผูDอSานสามารถเลือกอSานเฉพาะหัวขDอท่ีสนใจ  
สามารถท่ีจะซักถามขDอสงสัยไดDทันที  สิ่งท่ีไดDรับจากการอSานบางครั้งอาจไมSมีในตํารา  หรือหนังสือท่ัว ๆ ท่ีอยูSใน
หDองสมุด  ไดDรับรูDประสบการณJจากการปฏิบัติจริงจากผูDเช่ียวชาญ การอSานหนังสือมนุษยJจึงสามารถตอบโจทยJผูDอSาน
ในกลุSมน้ีไดDเปXนอยSางดี  

2. ในด�านของการบริการห�องสมุด  หDองสมุดจะมีสังคมของการอSานรูปแบบใหมS   
กับผูDใชDนอกเหนือจากการท่ีมีหนังสือบนช้ัน ผูDอSานพรDอมท่ีจะเปGดใจศึกษา เรียนรูD และทําความเขDาใจมนุษยJคนอ่ืน ๆ
ท่ีมีอัตลักษณJแตกตSางและหลากหลาย 

3. ในด�านขององค�กร  การมีหนังสือมนุษยJใหDบริการจะทําใหDมีการพัฒนาองคJกรเปXนองคJกร 
แหSงการเรียนรูD   การอSานหนังสือมนุษยJ  เปXนการถSายทอดองคJความรูDจาก Tacit Knowledge สูS  Explicit 
Knowledge และหDองสมุดในฐานะท่ีเปXน Human Library จะไดDมีโอกาสจัดเก็บองคJความรูDท่ีไดDรับเพ่ือเผยแพรSแกS
ผูDสนใจตSอไป 

4. ในด�านสังคม  เปGดโอกาสใหDผูDท่ีมีความรูDความสามารถ  ไดDถSายทอดองคJความรูD  
ประสบการณJท่ีสําคัญแกSคนรุSนใหมS  ท่ีอาจนําองคJความรูDท่ีไดDรับไปพัฒนาเปXนแนวคิดใหมS  เปXนการใชDทรัพยากร
มนุษยJอยSางมีคุณคSา และท่ีสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด  การไดDสนทนา หรือ “การอSานมนุษยJ” จะทําใหDลดอคติตSอกDน 

5. มีการต�อยอดให�เกิดโครงการใหม�ของห�องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก�น บริการใหD 
คําปรึกษาทางวิชาการจากผูDเช่ียวชาญอาวุโส (เริ่มดําเนินการปtงบประมาณ 2563) 
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