
 IV

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การระบุและการทํานายวิทยาหินจากการวิเคราะหการแปรผันของ

แอมพลิจูดกับระยะทางในบริเวณหนึ่งของแองมาเลย อาวไทย 
ผูเขียน    นายเจเรย  บารโรว 
ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ธรณีฟสิกสประยกุต) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อ. ดร. พิษณุ    วงศพรชัย    
 
 

บทคัดยอ 
 
 

ความตางของคาอิมพิแดนซอยางมีนัยบางคร้ังเปนผลจากชนิดของหินแตเม่ือกลาว
โดยเฉพาะลงไปแลว มีสาเหตุมาจากของเหลวที่เปนผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงความเร็วคล่ืนปฐม
ภูมิและคล่ืนทุติยภูมิ ขอมูลการเปล่ียนแปลงสมบัติความยืดหยุนเหลานี้สามารถศึกษาไดโดยการ
วิเคราะหการแปรผันแอมพลิจูดกับระยะทาง เพื่ออธิบายลักษณะของแหลงกักเก็บ การศึกษาครั้งนี้
ไดรวมการศึกษาอิลาสติกอิมพิแดนซและอคูสติกอิมพิแดนซ เพื่อหาความสัมพันธกับขอมูล
ความเร็วคล่ืนทุติยภูมิท่ีสัมพันธกับคาเร็วคล่ืนปฐมภูมิของขอมูลคล่ืนไหวสะเทือนท่ีไดจากการ
ซอนทับบางสวน 
 ข้ันตอนแรก ขอมูลคาอิลาสติกอิมพิแดนซและอะคูสติกอิมพิแดนซแบบการหย่ังธรณีหลุม
เจาะ ถูกสรางข้ึนในบริเวณหลุมเจาะ แลวนํามาสรางกราฟเพื่อหาความแตกตางของชนิดหินในพื้นท่ี
ศึกษา คา มิวโล (μρ) ซ่ึงมีคาท่ีแตกตางกันในหินแตละชนิด ใชบงช้ีบริเวณท่ีมีความแตกตางกันของ
สภาพแข็งเกร็ง โดยอาศัยการศึกษากราฟระหวางอิลาสติกอิมพิแดนซและอคูสติกอิมพิแดนซ  คา 
แลมดาโล (λρ) ซ่ึงมีคาแตกตางกันเนื่องจาก สภาพความอ่ิมตัวของของเหลว ใชบงช้ีบริเวณท่ีมีชนิด
ของของเหลวท่ีแตกตางกันในช้ันหินกักเก็บ ขณะท่ีคาการชักนํากระแสไฟฟาระดับลึก (Induction 

deep, ID) ถูกใชเพื่อกําหนดชนิดหินหรือชนิดของของเหลว  
อิลาสติกอิมพิแดนซแบบการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ถูกนํามาใชเพื่อเทียบเคียงคาระหวางขอมูล

ซอนทับระยะกลาง (22°-38°)  และเม่ือรวมกับแนวช้ันท่ีไดเลือกไวเพื่อสรางแบบจําลองโลกต้ังตน 
การรวมแบบจําลองนี้กับขอมูลคล่ืนไหวสะเทือน เพื่อประมาณกอนอิลาสติกอิมพิแดนซ สําหรับ
ขอมูลคล่ืนไหวสะเทือนแบบสามมิติท่ีมีระยะหางปานกลาง อิลาสติกอิมพิแดนซแบบการหย่ังธรณี
หลุมเจาะถูกใชเพื่อเทียบเคียงขอมูลคล่ืนไหวสะเทือนซอนทับแบบเต็มของขอมูลการเคล่ือนยาย



 V

กอนการซอนทับในโดเมนเวลา และ สรางกอนแบบจําลองคาอะคูสติกอิมพิแดนซต้ังตน เม่ือรวม
แบบจําลองนี้กับขอมูลคล่ืนไหวสะเทือนซอนทับแบบเต็มของขอมูลการเคล่ือนยายกอนการ
ซอนทับในโดเมนเวลา เพื่อประมาณกอนอคูสติกอิมพิแดนซสําหรับขอมูลคล่ืนไหวสะเทือน
ซอนทับ การแปลงลักษณะประจําผสมและโครงขายประสาทถูกใชในการประมาณคา มิวโลแลม
ดาโล และ การชักนํากระแสไฟฟาระดับลึก กอนขอมูลเหลานี้ถูกใชเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
การทํานายชนิดของหินและบริเวณท่ีอ่ิมตัวดวยของเหลว 
 จากการศึกษาพบวากราฟระหวางอิลาสติกอิมพิแดนซและอคูสติกอิมพิแดนซ สามารถ
จําแนกชนิดหินและของเหลว ในลักษณะของแนวโนมหรือกลุม ในกราฟระหวางอิลาสติกอิมพิ
แดนซและอคูสติกอิมพิแดนซ หินทรายมีคามิวโล สูงกวาของหินทรายปนดินเหนียว หรือ 
หินดินดาน และ ถานหิน หินทรายท่ีอ่ิมตัวดวยน้ําเค็มหรือ หินดินดานมีคาแลมดาโลสูงกวาถานหิน 
และช้ันทรายท่ีอ่ิมตัวดวยกาซ คาความตานทานไฟฟาจําเพาะชวยในการจําแนกระหวางบริเวณมีการ
คาบเกี่ยวกันของสมบัติของคามิวโลและแลมดาโล 
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ABSTRACT   

 

Significant impedance contrast sometimes resulting from lithology but 

particularly those due to fluids could lead to large changes in PV and consequently 

in SV . Information on these changes in elastic properties could be investigated through 

AVO analysis for reservoir description. This research combines EI and AI to make 

use of information related to SV  inherent in partially stacked P-wave seismic data.  

First EI and AI logs were created within wells. These logs were crossplotted to 

assess the ability of the method to delineate different lithologies within the study area. 

μρ , which varies as rock property, was used to identify different rigidity zones on the 

EI-AI crossplot.λρ  which varies as saturating fluids, was used to delineate zones 

with different fluid within reservoirs while ID was used to identity the lithology or 

fluid type.  

The EI logs were used to calibrate the mid-offset stacks (22°-38°) and 

combined with picked horizons to generate an initial earth model. The model in 

conjunction with seismic data was used to estimate EI volume for the 3D mid-offset 

seismic data. The AI logs were used to calibrate PSTM full stack seismic volume as 

well as generate initial AI model volume. This model was combined with PSTM full 

stack to estimate AI volume for the stacked seismic data. Multi-attribute transforms 

and neural networks were used to estimateμρ ,λρ and ID volumes. These three 

volumes were used to validate the predicted lithologies and fluid saturated zones. 
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The research found that AI-EI crossplot has the potential to separate lithology 

and fluids into either trend lines or clusters. In EI-AI crossplot space sandstones have 

higher μρ  values than shaly sandstones and shales, which in-turn have higherμρ  

values than coals. Brine saturated sandstones or shales have higher λρ  values, than 

coals and gas sands. Resistivity helps to delineate between zones with overlapping 

μρ  and λρ  properties. 

 


