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บทคัดย่อ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์นี้ ท าการศึก ษาประเมิ น สมรรถนะของโครงสร้างวิห ารวัด สวนดอกต่ อแรง
แผ่นดินไหวโดย โครงสร้างวิหารวัดสวนดอกใช้ ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้วิธี
ประเมินสมรรถนะของอาคาร ตามคาแนะนาของ มยผ.1303-57 ในการศึกษาได้สร้างแบบจาลอง
อาคารโดยใช้โปรแกรม ETABS 2016 และวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้น จากนั้นนาผลการวิเคราะห์
ไปเปรี ย บเที ย บกั บ สเปกตรั ม ความเร่งที่ ต้ อ งการของแผ่ น ดิ น ไหวในพื้ น ที่ ที่ ตั้ งอาคารตามระบุ ใน
มยผ.1302-52 เพื่ อ หาพิ กั ด สมรรถนะของอาคาร หลั งจากนั้ น จึงท าการเสริม ความแข็งแรงตาม
คาแนะนาของ มยผ.1901-51 โดยใช้วิธีพอกเสาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของอาคารหลังจากการเสริมกาลังกับอาคารในสภาพเดิม
จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างก่อนการเสริม ความแข็งแรงเกิดจุดหมุนพลาสติกที่มี ระดับ
สมรรถนะเป็ น ระดับ โครงสร้ างหลั กของอาคารเกิดความเสี ยหายแต่ ยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไป
ในขณะที่อาคารที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยวิธีพอกเสาด้วยคอนกรีตนั้น เกิดจุดหมุนพลาสติก
น้อยกว่าก่อนการเสริมความแข็งแรง และสาหรับพิกัดสมรรถนะอยู่ในระดับที่สภาพโครงสร้างยังคง
สามารถใช้งานได้ต่อไป
คาสาคัญ : วิธีสถิตไม่เชิงเส้น, พิกัดสมรรถนะ, จุดหมุนพลาสติก
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ABSTRACT
This research aims to study the performance of the Wiharn Wat Suan Dork
subjected to seismic force. The structure was classified into Ordinary Reinforced
Concrete Moment Resisting Frame and was asses performance by using DPT Standard
1303-57. The Wiharn Model created by ETABS 2016 program was analyzed by static
nonlinear method. The analysis results were compared with the desired acceleration
spectrum of the earthquake in the area of the building as specified in DPT Standard
1302-52 to find performance point in both cases : before and after strengthening.
The method of the reinforced concrete jacketing in accordance with DPT Standard
1901-51 was selected in column strengthening.
According to the studies, it was found that before strengthening structure
could create a plastic hinge within the level of life safety. While the after
strengthening building has a less plastic hinge than before strengthening, the
performance point showed the level of immediate occupancy as well.
Keywords : Static-Nonlinear Analysis Method, Performance Point , Plastic Hinge.

