
ถึงเวลาแล้ว กับการร่วมโหวตโลโก้ 5 ส นะคะ ทุกโลโก้ที่ส่งมา

ถูกอกถูกใจกรรมการมากเพราะแต่ละคนมีความคิดบรรเจิดกันอย่างมากมาย  

ขอยกรางวัลชนะใจกรรมการให้กับทุกโลโก้นะคะ  แตเ่นื่องจากเรามีเพียงรางวัล

เดียว จึงท าการคัดเลือกโลโก้ที่ทางคณะกรรมการเห็นว่าเข้าเกณฑ์ที่สุดตามที่

คณะกรรมการตั้งไว้คือ ภาพส่ือความหมายชัดเจนถึง 5 ส ตรงตาม Concept 

Green Library, ตรงตามวัตถุประสงค์/น าไปใช้งานได้จริง, สวยงาม, 

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ, แนวคิดน่าสนใจ ไดม้า  6 โลโก้  

  ร่วมโหวตโลโก้ที่โดนใจคุณมาได้ที่ 5s@car.chula.ac.th จ้ะ 

“หนึง่โหวตของคณุ ลุน้รบัรางวลัของเรา” 

 

 

ชือ่ Logo   ‘Green Library’ 

อธิบายแนวคดิ: 

 จากแนวความคิดการเป็น Green Library ของศูนย์วิทยทรัพยากรท า

ให้คิดถึงสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เลือกใช้สัญลักษณ์เป็นใบไม้สีเขียวแทนความสดชื่น ความบริสุทธ์ิของ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรของเรา (ห้องสมุด) เป็น

ห้องสมุดที่จะร่วมกันรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลัก

ของการสร้างองค์กรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    

ตัวอกัษร 5ส ซ่ึงอยู่ภายในใบไม้สีเขียวแสดงให้เห็นว่า 5ส เปรียบเสมือนเส้นใย

ของใบไม้ซ่ึงน าพาน้ า  อาหาร  แร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มาหล่อเลี้ยงต้นไม้ 

ใบไม้ให้คงความเขียวสด เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง โดยอาศัยกลไกของ

ธรรมชาติ    เช่นเดียวกับ การท า 5ส ก็ถือเป็นรากฐาน และเป็นกลไกที่ส าคัญ

ยิ่งที่จะช่วยสร้าง รักษาธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความ

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นระเบียบ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ท างานของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง 

ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้สึกสดชื่น ท าให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรแห่งนี้ได้สัมผัสกับ

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ภาพคนอ่านหนังสือใต้ใบไม้  เป็นสัญลักษณ์แทนบุคลากรและ

ผู้รับบริการซ่ึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส้ิน  สื่อให้เห็น

ว่าเมื่อเราร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อมแล้ว สิ่งแวดล้อมก็จะรักษาเรา เราสามารถ

ท างาน รวมถึงใช้บริการต่างๆ ภายใต้บรรยากาศที่ดี  สดชื่น  ช่วยให้เกิดสมาธิ  

ผ่อนคลายช่วยให้การท างานหรืออ่านหนังสือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ตัวอกัษร G ของค าว่า Green Library ซ่ึงอยู่ติดกับใบไม้สะท้อนให้

เห็นถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติ  และแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราท า Green 

Library แล้ว เราย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนความสดชื่นของธรรมชาติ  ท้ัง

บุคลากร  และผู้รับบริการ รวมทั้งการท ากิจกรรม 5ส ของศูนย์วิทยทรัพยากร  

จะร่วมกันสร้าง Green Library ให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา 

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

Green Library ฟังดูช่างสดชื่น    ให้เริงรื่นชื่นจิตสนิทสนม                                                             

ทั้งตัวเราทั้งธรรมชาติช่างเกลียวกลม   ดูเหมาะสมเป็นมิตรน่าคิดเอย 

   1 
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        ชือ่ผลงาน ตน้ไม้ 5 ส  

        รูปต้นไม้บรรจุตัวอักษร 5 ส ไว้    ใช้ต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์แทน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นัยยะถึง การท า 5ส ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

รักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติ หรืออีกในความหมาย คือ การเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิด Green Library  

ต้นไม้ 5ส ชูช่อสวย   มาร่วมด้วยช่วยธรรมชาติให้สดใส                                                             

ขอพี่น้องชาวศูนย์วิทย์ฯ มาร่วมใจ  สร้าง Green Library ไว้มีคุณเอย 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับ โลโก้ 5 ส ท่ีจัดท าข้ึนในครั้งนี้ จะแบ่งการจัดท าภาพดังนี้ 

1. เลอืกวงกลมเปน็ตัวน าภาพ เนื่องจาก ชาวศูนย์วิทยทรัพยากรมีความสามัคคี

กลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน                                                     

2. สีทีใ่ชใ้นโลโกป้ระกอบดว้ย 

a.สีชมพูหมายถึงสีประจ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

b.สีม่วงเป็นสีประจ าศูนย์วิทยทรัพยากร 

c.สีเขียวเป็นสีที่ท าให้ทุกพ้ืนที่มีชีวิตชีวา 

d.สีเหลืองเป็นสีประจ าโซนของผู้จัดท า 

e.สีน้ าเงิน เป็นสีขององค์พระมหากษัตริย์ทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. ส่วนประกอบของโลโก้ ผูจ้ัดท าได้น าภาพด้านหน้าทางเข้า-ออกของศูนย์ฯมา

เป็นแบบพ้ืนหลัง และกรอบของโลโก้เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงอดีต เพราะอนาคตคง

จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมแล้ว คงเหลือไว้ให้เป็นเพียงความทรงจ า 

  ค าขวญัของโลโกค้อื 

‚รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวด้วย 5 ส ท าได้ไม่ต้องรอ มี 5 ส อยู่ในใจ‛ 
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หนังสือ  เป็นตัวแทนของ  ห้องสมุด                                               

ใบดอกฝักจามจุรี หมายถึงจุฬาฯ และหมายถึงสีเขียวของต้นไม้ และธรรมชาติที่

สมบูรณ์มีดอกออกผล  www.car.chula.ac.th หมายถึงศูนย์วิทยทรัพยากร    

5ส หมายถึง ความหมาย5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

หัวใจ หมายถึงความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่าง อยู่รวมกันในห้องสมุด

ที่ปกคลุมไปด้วยสีเขียวแห่งธรรมชาติที่ร่มเย็น Green Library 

 

 

 

 

 

ภาพอาคารหมายถึงอาคารมหาธีรราชานุสรณ์  

5สก็คือการท า5สของตึกเรา รูปใบไม้และสีเขียวก็คือการแสดงให้เห็นถึงการ

อนุรักษ์และการลดภาวะโลก ร้อนค่ะ                   
 

 

 

 

 

‚5ส CAR Green Library‛ 

แนวคิด ศูนย์วิทยทรัพยากรก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว (CAR Go Green) 

ร่วมสนับสนุนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร  ลดภาวะโลกร้อน (สอดรับ

กับโครงการ BEAT 2010) ภายใต้ธีมสีเขียวที่สื่อถึงความเป็น Green Library 

พร้อมสัญลักษณ์หนังสือที่สื่อความหมายถึงห้องสมุด รูปใบไม้ส่ือถึงการรักษ์

ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5S คือ โครงการ 5ส ของศูนย์วิทย

ทรัพยากร 

กล่าวโดยรวมคือ ศูนย์วิทยทรัพยากร เป็นห้องสมุดที่นอกจากจะมีการน า

แนวคิด   5ส มาใช้แล้ว ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน เพ่ือ

รักษาส่ิงแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
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