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บทคัดยอ 
 
 

หมวดหิน 1 และหมวดหิน 2 ของโครงการอาทิตยเปนเปาหมายการสํารวจที่ทาทาย รวมทั้งยัง
เปนสวนที่สําคัญของแหลงผลิตกาซ  แมวาหมวดหิน 2 จะสามารถแบงหนวยหินยอยได 5 หนวยหิน 
และสามารถหาความสัมพันธของหนวยหินจากหลุมเจาะหนึ่งไปยังอีกหลุมเจาะหนึ่งไดโดยใชวิธีการ
เทียบสัมพันธลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะหิน ซ่ึงใชช้ันหินดินดานที่มีลักษณะเดนหรือช้ันถานหิน
เปนชั้นหินหลักสําหรับการเทียบสัมพันธลําดับชั้นหิน แตการลําดับชั้นหินและการเทียบสัมพันธ
ลําดับชั้นหินในหมวดหิน 1 ไมสามารถใชวิธีการเชนเดียวกันได เนื่องจากไมมีช้ันหินดินดานที่มี
ลักษณะเดนทั่วทั้งพื้นที่ ช้ันถานหิน หรือช้ันหินอื่น ๆ ที่จะสามารถใชเปนชั้นหินหลักได 

ดวยเหตุนี้ การศึกษาคนควาอิสระนี้จึงใชการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศในการ
แกไขปญหาดังกลาว โดยมีขอบเขตของการศึกษานี้คือ 1) ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือโดย
การเปรียบเทียบการลําดับชั้นหินและความสัมพันธลําดับชั้นหิน ระหวางการลําดับชั้นหินโดยใช
ลักษณะหิน และการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ ในหมวดหิน 2, 2) อธิบายการลําดับชั้น
หินและความสัมพันธลําดับชั้นหิน โดยพื้นฐานของวิธีการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ ใน
หมวดหิน  1 การศึกษานี้ วิเคราะหและเทียบสัมพันธการเปลี่ยนทิศทางของเสนโคงแถบสี
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ที่ไดจากขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะรังสีแกมมา (เสนโคงอินพีฟาของรังสีแกมมา) ซ่ึงการแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางและรูปแบบของเสนโคงอินพีฟาของรังสีแกมมาเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
แนวตั้งของชุดลักษณะหินซึ่งถูกควบคุมเบื้องตนโดยการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในชั้นหินที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศนี้ 
สามารถแสดงโดยชุดของลําดับชั้นหิน ซ่ึงชุดของลําดับชั้นหินเดียวกันสามารถบอกถึงการเกิดในเวลา
เดียวกัน การวิเคราะหและการอธิบายเสนโคงอินพีฟาของรังสีแกมมาในการศึกษานี้ ทําซ้ําในสอง
ลําดับขั้น คือ เสนโคงอินพีฟาแบบยาวทําสําหรับการจําแนกชุดของลําดับชั้นหินในระดับที่ต่ํากวา  
และเสนโคงอินพีฟาแบบสั้นทําสําหรับการจําแนกชุดของลําดับชั้นหินในระดับที่สูงกวา  
 ในการศึกษานี้ใชขอมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะทั้งหมด 18 หลุมเจาะ ประกอบดวย 16 หลุมพัฒนา 
ของแทนขุดเจาะบี และ 2 หลุมสํารวจ จากผลการทดลองพบวา การแบงลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะ
ภูมิอากาศ ในหมวดหิน 1 และ หมวดหิน 2 สามารถแบงชุดลําดับชั้นหินจากเสนโคงอินพีฟาของรังสี
แกมมา ได 8 ชุดลําดับชั้นหินที่ต่ํากวา และ 21 ชุดลําดับชั้นหินที่สูงกวา การเปรียบเทียบระหวางการ
ลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะหิน และการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ ในหมวดหิน 2 มี 2 
ประเด็นหลัก 1) การเปรียบเทียบชุดลําดับชั้นหินที่ไดจากการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ 
กับ ช้ันหินหลักที่มีมากอน มีความนาเชื่อถืออยูในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากขอบเขตชุดลําดับชั้นหินที่
ไดจากการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ สามารถเทียบสัมพันธไดในทกุหลุมเจาะทีศ่กึษา และ
แสดงการขนานกันกับชั้นหินหลักที่มีมากอน 2) การเปรียบเทียบชดุลําดบัชัน้หนิทีไ่ดจากการลาํดบัชัน้
หินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ กับ ขอบเขตสวนบนของหนวยหินที่มีอยูกอน มีความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับพอใชถึงดี เนื่องจากขอบเขตชุดลําดับชั้นหินที่ไดจากการลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ
ไมแสดงการขนานกันกับขอบเขตสวนบนของหนวยหินที่มีมากอนบางหนวยหินในการเทียบสัมพันธ
ลําดับชั้นหิน 
 ในหมวดหิน 1 การลําดับชั้นหินโดยใชลักษณะภูมิอากาศ สามารถแบงไดเปน 4 ชุดลําดับชั้น
หินที่ต่ํากวา และ 7 ชุดลําดับชั้นหินที่สูงกวา ซ่ึงสามารถชวยในดานของโครงรางลําดับชั้นหินโดย
ลดขอบเขตลําดับชั้นหินที่ไมแนนอน รวมทั้งการเทียบสัมพันธลําดับชั้นหินยังแสดงโครงรางลําดับ
ช้ันหินที่เกิดในเวลาเดียวกันเพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานขางของชั้นหิน และการเทียบ
สัมพันธของแหลงกักเก็บดวย 
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ABSTRACT 

 

The Formation 1 (FM1) and the Formation 2 (FM2) of Arthit Project, Gulf of 

Thailand are the challenging exploration targets, as well as, providing a significant portion 

of the region’s existing gas production. Although, FM 2 has been subdivided into 5 units 

and can be correlated well to well by using litho-stratigraphic concept, which the 

prominent shale and coal bed are used as marker beds for correlation. The similar concept 

is not applicable for stratigraphy and correlation in the FM1 since, there is no regional 

prominent shale, coal or other bed to be a marker bed in this formation.  

For this reason, this study uses the Climate Stratigraphy to resolve this problem. 

The scope of this study is: 1) To calibrate tool by comparison the stratigraphic scheme 

and stratigraphic correlation between the litho-stratigraphy and the climate stratigraphy 

in the FM2; 2) To interpret the stratigraphic scheme and stratigraphic correlation base 

on the method of climate stratigraphy in the FM1.  This study analyzes and correlates 

the spectral trend curves of GR-log data (INPEFA-GR curves).  The expression of  
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changing trend and pattern of the INPEFA-GR curves is the result of the vertical 

lithofacies variation, primarily controlled by climate changes.  This systematic change 

in litho-facies by climatic variation can be expressed as Stratigraphic Packages 

(StratPacs), which the same StratPacs are indicative of time-synchronous. The analysis 

and interpretation of INPEFA-GR curves in this study were done in second iterative 

step. The Long Term INPEFA- GR curves for the lower-order StratPacs classification 

and the Short Term INPEFA-GR curves for higher-order StratPacs classification. 

In this study, 18 well log data of which 16 development wells from platform B 

and two exploration wells were used. From the result, Climate stratigraphy in FM1 and 

FM2 can be recognized by StratPacs from the INPEFA-GR curve to eight lower-order 

StratPacs and 21 higher-order subdivisions. The comparison between the Previous 

Litho-stratigraphy and Climate-stratigraphy in FM2 has two main points. First, 

Climate-stratigraphy into StratPacs compared with the previous main marker beds was 

“good to excellent confidence” due to the StratPacs bounding surface can be correlated 

in all of studied wells and show the parallel line along the previous markers. Second, 

Climate-stratigraphy into StratPacs compared with the previous formation top is “fair- 

good confident”, due to the StratPacs bounding surface does not show the parallel  

line along the previous formation top in some formation in the correlation. 

In the FM1, Climate stratigraphy divided the FM1 into four lower-order 

StratPacs and seven higher-order subdivisions which can be useful in term of 

stratigraphic framework by narrow down the range of stratigraphic uncertainties. In 

addition, the climate stratigraphic correlation presents a near synchronous framework 

for understanding the lateral facies variation and the reservoir correlation. 

 


