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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทํานายและสรางแผนที่การกระจายตัวของคาความพรุนในแอง
ปตตานีตอนเหนือ จากการบูรณาการขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและขอมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ใน
ลักษณะการวิเคราะหลักษณะประจําคลื่นไหวสะเทือน แองปตตานีเปนแองผลิตปโตรเลียมที่มีปริมาณการผลิตสูง
ในอาวไทย ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทยูโนแคลประเทศไทยจํากัด ประกอบดวย
กอนขอมูลคลื่นไหวสะเทือนหลังการซอนทับแบบ 3 มิติ และ ขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะทางธรณีฟสิกส
จํานวน 7 หลุม การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร
โปรแกรมสําเร็จรูปของ Hampson-Russel® หลายโปรแกรมถูกใชในการศึกษาครั้งนี้ โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป STRATA® ใช ส ร า งการผกผั น อิ ม พี แ ดนซ ท างคลื่ น เสี ย งของข อ มู ล คลื่ น ไหวสะเทื อ น โปรแกรม
สําเร็จรูป EMERGE® ใชวิเคราะหลักษณะประจําและทํานายคาความพรุน การผกผันโดยอาศัยแบบจําลองใชใน
การสรางกอนอิมพีแดนซทางคลื่นเสียง การวิเคราะหลักษณะประจําใชการถดถอยหลายลักษณะประจํา ขอมูลการ
หยั่งธรณีหลุมเจาะความพรุนจากความหนาแนนเปนขอมูลเปาหมาย ชั้นทราย 2 ชั้นถูกเลือกจากขอมูลการหยั่ง
ธรณีหลุมเจาะเพื่อกําหนดชวงของการวิเคราะหสําหรับโปรแกรมสําเร็จรูป EMERGE® อิมพีแดนซทางคลื่นเสียง
ถูกใชเปนลัษณะประจําภายนอกในโปรแกรมสําเร็จรูป EMERGE®
การเทียบสัมพันธระหวางขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและขอมูลคลื่นไหวสะเทือนมีคาประมาณ 30
เปอรเซ็นต ผลการผกผันอิมพีแดนซทางคลื่นเสียงแสดงบริเวณอิมพีแดนซที่มีคาต่ําใกลบริเวณที่สนใจ อิมพีแดนซ
ที่มีคาต่ําอาจเกิดจากชั้นทรายรองน้ํา ผลของการถดถอยหลายลักษณะประจําแสดงถึงการผสมผสานลักษณะ
ประจํา 6 ลักษณะประจําที่ใหผลการเทียบสัมพันธระหวางขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะจากการคาดการณกับขอ
ขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะจริงที่ระดับ 74 เปอรเซ็นต คาการเทียบสัมพันธที่รับรองไดคือ 65 เปอรเซ็นต ซึ่งสูง
พอยอมรับไดสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ภาพตัดตามเวลาของคาความพรุนถูกนํามาแปลความหมาย เพื่อแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาที่นาสนใจ
แผนที่คาความพรุนที่ไดจากการแปลความหมาย แสดงรูปแบบการกระจายตัวของคาความพรุนซึ่งสัมพันธกับ
รูปแบบของระบบทางน้ําของชั้นทราย รองน้ําเหลานี้อาจถูกควบคุมโดยรอยเลื่อนปกติที่มีการวางตัวในแนวเหนือใต ซึ่งอาจสัมพันธกับขบวนการเกิดแอง
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Abstract

The present study aims to predict and map porosity distribution in the northern
Pattani basin by integrating well logs and 3D seismic data through seismic attribute
analysis. Pattani basin is one of the hydrocarbon prolific basins in the Gulf of
Thailand. The data set used in the study, provided by Unocal Thailand Limited,
consists of a 3D post-stack seismic volume and geophysical logs from seven deviated
wells. The study area covers about 47 square kilometers.
Various Hampson-Russell® software have been used in this study. STRATA®
program has been used for the acoustic impedance inversion of the seismic data.
EMERGE® program is used for attribute analysis and porosity prediction. A modelbased inversion method is applied to generate an acoustic impedance volume and
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multi-attribute regression is carried out for attribute analysis. A density-porosity log is
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taken as the target log. Two sand layers have been selected from the well log curves
to set the analysis window for EMERGE® program. Acoustic impedance result is
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used as an external attribute in EMERGE® program.

Result shows a 30% correlation between well log and seismic data. Acoustic
impedance inversion result shows the occurrence of zones with low impedance near
the zone of interest. This low impedance might indicate channel sands. Multi-attribute
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regression result shows that the use of six attributes in combination gives a better
correlation (74%) between predicted log and actual log. The validation correlation is
65%, which is quite acceptable for the purpose of the present study.
The porosity time slices have been generated to display geological features of
interest. The interpreted porosity maps show a pattern of porosity distribution which
can be related to a channel system pattern of sand bodies. These channels are
probably controlled by some north-south oriented normal faults, which are probably
related to the basin forming process.
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