


การจัดสวน ไม่ได้มองแค่ทำาให้เสร็จแล้วก็จบ เราต้องมอง

เผื่อไปอีก 5-10 ปี สวนมีชีวิต ต้นไม้มีการเจริญเติบโต

และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องคิดว่า จะใช้

ต้นไม้อะไร ปลูกอย่างไร เพื่อให้อยู่กับเจ้าของได้นานที่สุด

ปณัฐ สุมาลย์โรจน์

“The landscaping is not looking just to finish it to 

the end. We must look for the next 5-10 years. 

The tree has grown and changed over time. So 

we have to think about how to choose and use 

trees to stay with the owner as long as possible”

Mr. Panat  Sumalroj



 เรามีทีมงานผู �เชี ่ยวชาญในสายว�ชาชีพที ่มีความรู �

ความสามารถและประสบการณ� พร�อมบร�การให�คำแนะนำ และ

ชี้แนวทางการแก�ไขป�ญหาเพ�่อสร�างสรรค�งานออกแบบและก�อสร�าง

พ�้นที่สีเข�ยว สถานที่นั ่งเล�นพักผ�อนเพ�่อคลายความเหนื่อยล�ากับ

การดำเนินชีว�ตในแต�ละวัน โดยการนำองค�ประกอบทางธรรมชาติ

และสิ�งแวดล�อมรอบข�างที่มีอยู�มาผสมผสานกับแนวคิดและความรู�

ความชำนาญเร� ่องพรรณไม�ในรูปแบบสมัยใหม� ซึ ่งอิงตามความ

ต�องการของผู�ใช�งาน งบประมาณรวมทั้งความสวยงามและประโยชน�

ใช�สอยได�จร�งในระยะยาวเป�นหลัก

 เราสามารถให�บร�การคลอบคลุมงานทั้งงานภาครัฐ

และงานเอกชนไม�ว�าจะเป�นประเภทงานโครงการหมู�บ�าน คอนโดมิเนียม

ร�สอร�ท ร�านอาหาร สถานประกอบการ โรงงานและบ�านพักอาศัย ฯลฯ

ทั่วราชอาณาจักรทั้งงานภายในประเทศและงานภายนอกประเทศ. . .
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PROJECT



โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
KHANOM NAKORNSRITHAMARAT







ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5
RATCHABURI









สถานีบริการน�้ามัน ปตท. วงแหวนตะวันตก
PATHUMTHANI









สถานีบริการน�้ามัน ปตท. เชียงคาน
LOEY









สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ค่ายอดิศร
SARABURI





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. เจริญกรุง
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. INNOVATION วังน้อย 
PRANAKORN SRIAYUTTHAYA





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ก�าแพงเพชร 2 การรถไฟ
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ก�าแพงเพชร จตุจักร
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. สน.สนามเป้า
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. บางขุนเทียน
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ราษฎร์บูรณะ
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. บางปะอิน
PRANAKORN SRIAYUTTHAYA





โครงการฃวดแลกยิ้ม ปตท. ส�านักงานใหญ่
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ไปรษณีย์ไทย (POST PARK)
BANGKOK





งานออกแบบสถานีบริการน�้ามัน ปตท.

  1. สถานีบริการน�้ามัน ปตท. สาขาหมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
  2. สน.ปตท.สาขาเทพารักษ์ อ.บางพลี สมุทรปราการ 
  3. สน.ปตท.สาขากล้วยน�้าไท 4638 ถนนพระราม 4 
      แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  4. สน.ปตท.สาขากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
  5. สน.ปตท.สาขาไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต 
  6. สน.ปตท.สาขาท่าแซะ จังหวัด ชุมพร
  7. สน.ปตท.สาขาสวัสดิการฐานทัพเรือสงขลา จ.สงขลา
  8. สน.ปตท.สนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  9. สน.ปตท.สาขาตะลุโบ๊ะ จ.ปัตตานี
10. สน.ปตท สาขา บางบ่อ ที่ดิน บจก. ทองไทยพัฒนา 2007
11. สน. ปตท. สาขา สวัสดิการมหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์
12. สน. ปตท. อารัญประเทศ
13. สน.ปตท.สาขาประชาชื่น

14. สน. ปตท. สาขา กะรน ภูเก็ต
15. สน.ปตท. เพชรเกษม 81
16. สน.ปตท.สาขาค่ายกฤษณ์สีวะรา 
       จ.สกลนคร
17. สน. ปตท สาขา ราชบุรี 
18. สน.ปตท.เมืองนครสวรรค์ (หจก.พรหม
       ประกอบปิโตรเลียม)
19. สน. ปตท. คุณพวงมาลี ลี้ตระกูล
20. สน. ปตท. ประชาอุทิศ-ลาดพร้าว 
21. สน. ปตท. สาขานิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด
22. สน. PTT Station สาขา บจก. โอเอซิส
23. สน. ปตท. ทุ่งครุ
24. สน. ปตท. บางละมุง ชลบุรี
25. สน. ปตท. หาดใหญ่ สงขลา
26. สน. ปตท. อินโดจีน พิษณุโลก



งานออกแบบสถานีบริการน�้ามัน ปตท.

27. สน. ปตท. สนามบินอู่ตะเภา ระยอง
28. สน. ปตท.  ท่าสองคอน มหาสารคาม
29. สถานีบริการน�้ามัน PTT Station สาขามีนบุรี  
       แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี กทม. 
30. สน. ปตท. สาขาชะอ�า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี
31. สน. ปตท. สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
32. สน. ปตท. สาขานครสวรรค์ ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์
33. สน. PTT Station สาขาที่ดิน สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 
34. สน. PTT Station สาขาสนามบินกระบี่ 
35. สน. PTT Station สาขาบางแสน 
36. สน. PTT Station สาขาถนนพัฒนาการ (คุณอมรรัตน์ ทาเอื้อ)
37. สน. PTT Station สาขาเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
38. สน. PTT Station สาขาพุทธมณฑล สาย 4



PROJECT



Cafe Amazon วัดพระเงิน
NONTHABURI







Cafe Amazon ศิลปากร
NAKORN PATHOM



 การออกแบบภูมิทัศน�โดยรอบ Cafe Amazon Silpakorn เป�นการนำคอนเซ็ปท�ในรูปแบบ Zen หร�อสวนญี่ปุ�น
มาประยุกต� เน�นเป�ดพ�้นที่ให�โล�ง และนำเทคนิคการใช�เท็กเจอร� การเล�นลวดลายบนพ�้นมาใช� ทำให�พ�้นที่มีความน�าสนใจข�้น
และขับให�งานประติมากรรมที่ตั้งกระจายอยู�โดยรอบมีความน�าสนใจ

 Landscape design around Cafe Amazon Silpakorn is the concept of Zen or Japanese garden to 
apply. Emphasis on open space And apply the technique to use the text. The pattern on the floor. Make the 
space more interesting. And drive the sculpture spread around it is interesting.



Cafe Amazon วังน้อย
PRANAKORN SRIAYUTTHAYA



          รูปแบบของน้ำตก ได�ออกแบบให�เป�นธารน้ำลดหลั่นลงมาและวางจังหวะของธารน้ำให�มีความคดเคี้ยว สร�างความ
น�าสนใจ รวมถึงมีการเพ��มระบบ Lighting สร�างบรรยากาศในช�วงพลบค่ำและทำให�เกิดมุมมองหร�อมิติใหม�ๆ ได�เป�นอย�างดี

       Patterns of waterfall It is designed as a descending stream and the rhythm of the stream to crouch. 
Make it interesting. The lighting system has been added to create the atmosphere during the twilight 
to create a new perspective or dimension.

       Patterns of waterfall It is designed as a descending stream and the rhythm of the stream to crouch. 
Make it interesting. The lighting system has been added to create the atmosphere during the twilight 
to create a new perspective or dimension.



Cafe Amazon อสมท.
BANGKOK





Cafe Amazon เมืองทองธานี
NONTHABURI





Cafe Amazon OPG Tech
BANGKOK





Cafe Amazon จันทบุรี
CHANTHABURI





Cafe Amazon แม่ริม
CHIANG MAI





Cafe Amazon สาขาโรงพยาบาลเลิดสิน
BANGKOK





Cafe Amazon กรมชลประทาน
BANGKOK





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. บางละมุง
CHONBURI

Cafe Amazon OPG Tech
BANGKOK

Cafe Amazon ปตท. บางละมุง





สถานีบริการน�้ามัน ปตท. กสิกร พหลโยธิน
BANGKOK

Cafe Amazon OPG Tech
BANGKOK

Cafe Amazon กสิกร พหลโยธิน





Cafe Amazon กรมทางหลวง
BANGKOK



Cafe Amazon ธอส.
BANGKOK



Cafe Amazon ยานนาวา พระราม 3
BANGKOK



ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในนิตยสารชั้นน�า อาทิ บ้านและ
สวน, Life and Home, Home&-
Decor, Room



i n fo@pergo l a l andscape . com
pergo l a r_s tud io@yahoo . com

pergo l a r l andscape@gma i l . com

@pergo l a r_ land

pe rgo l a r l andscape

086-327-9983

40/15 Moo 2 T .Sampran A .Sampran Nakorn Pa thom 73110
PERGOLAR CO.,LTD.

Pergo l a r  Landscape & A rch i t e c tu re

02-441-9983, 086-327-9983

Line ID : @pergolar






