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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมความเสียหายขององค์พระเจดีย์วัดสวนดอก         
ด้วยโปรแกรม SAP2000 โดยการจ าลองโครงสร้างองค์เจดีย์ในรูปแบบของผนังบาง ซึ่งท าการ
วิเคราะห์ในรูปแบบสถิตยศาสตร์เชิงเส้น โดยผลจะแสดงคุณสมบัติพ้ืนฐานทางพลศาสตร์ ด้านต่าง ๆ 
ประกอบไปด้วยค่าความถี่ทางธรรมชาติ และรูปแบบการสั่นไหว รวมไปถึงค่าการเคลื่อนตัว ของ
โครงสร้าง และหน่วยแรงหลัก 

การจ าลองโครงสร้างองค์เจดีย์วัดสวนดอก เป็นแบบผนังบาง ใช้อิฐมอญโบราณเป็นวัสดุ และ        
ใช้ฐานรองรับแบบยึดแน่น โดยมีการทดสอบอิฐมอญโบราณ ตาม มอก.77-2545 ซึ่งมีการทดสอบ       
หาค่าก าลังอัดประลัยของอิฐ ผลที่ได้เท่ากับ 2.971 MPa การทดสอบโมดูลัสการแตกร้าว เท่ากับ 
31.31 MPa และการทดสอบการดูดซึมน้ า เท่ากับ 15.44% โดยผลการทดสอบที่ได้เป็นไปตาม มอก.
77-2545 ซึ่งค่าก าลังดึงของวัสดุประมาณ 10% ของก าลังอัดประลัย เท่ากับ 0.297 MPa และ        
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 2 ,571 MPa ส าหรับแรงกระท าต่อโครงสร้างองค์เจดีย์ได้ใช้ แรงลม            
ตาม มยผ.1311-50 แรงแผ่นดินไหว ตาม มยผ.1302 และน าค่าจากการทดสอบอิฐมอญโบราณ          
แรงแผ่นดินไหว แรงลม ที่ได้ก าหนดคุณสมบัติในการวิเคราะห์  

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างองค์เจดีย์วัดสวนดอก ด้วยโปรแกรม SAP2000 พบว่า
โครงสร้างแบบจ าลองเกิดความเสียหายเมื่อรับน้ าหนักบรรทุกตัวเองรวมกับแรงแผ่นดินไหว ซึ่งเกิด
บริเวณฐานและตอนกลางขององค์เจดีย์ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากค่าหน่วยแรงหลักที่มี         
ทั้งหน่วยแรงหลักอัด และหน่วยแรงหลักดึง ซ่ึงบริเวณท่ีเกิดค่าหน่วยแรงอัดสูงสุด เท่ากับ 8.118 MPa 
ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าก าลังอัดประลัยของวัสดุ เท่ากับ 2.971 MPa  และในส่วนค่าหน่วยแรงดึงสูงสุด  
จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 7.267 MPa มากกว่าค่าก าลังดึงของอิฐมอญโบราณ เท่ากับ 0.297 MPa            



เมื่อเทียบกับโครงสร้างองค์เจดีย์วัดสวนดอก พบว่าเกิดความเสียหายตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง          
ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการซ่อมแซม และเสริมก าลัง โดยเลือกใช้วิธีเสริมก าลังด้วยตะแกรง
กรงไกฉ่าบทับด้วยปูนซีเมนต์ส าเร็จรูปงานฉาบอนุรักษ ์ 

ผลการวิเคราะห์หลังการเสริมก าลัง พบว่าค่าหน่วยแรงหลักอัด มีค่าลดลงประมาณ 1%          
จาก 8.118 MPa เป็น 8.062 MPa ซึ่งยังมีค่าเกินกว่าค่าก าลังอัดประลัยของอิฐมอญโบราณ ส่วน        
ค่าหน่วยแรงหลักดึง มีค่าลดลงประมาณ 2% จาก 7.267 MPa เป็น 7.189 MPa แต่ยังคงมีค่าเกินค่า
ก าลังดึงที่รับได้ของอิฐมอญโบราณ ซึ่งถือว่าโครงสร้างองค์เจดีย์นี้ยังคงเกิดความเสียหาย โดยเกิด         
ความเสียหายบริเวณฐานขององค์เจดีย์  

 
ค าส าคัญ : วิเคราะห์องค์เจดีย์, แรงแผ่นดินไหว, แรงลม, SAP2000  
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