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- มูลปลาโบราณ อายุ220 ล้านปี ยุคไทรแอสซิก (Triassic)
อ.คอนสาร 

- รอยตีนไดโนเสาร์ อายุ 210-209 ล้านปี ยุคไทรแอสซิก(Triassic)
อ.หนองบัวแดง

- ไดโนเสาร์ กินพืชที่เก่าแก่ที่สุด อีสานโนซอรัส อรรถวิภชัน์ชิ
อายุ 210-209 ล้านปี ยุคไทรแอสซิก (Triassic) อ.หนองบัวแดง 

- หอยสองฝาน ้าจืด อายุ 150 ล้านปี ยุคจูแรสซิก (Jurassic)
อ.หนองบัวแดง

- ไดโนเสาร์กินพืช และสัตว์ร่วมสมัย อายุ130 ล้านปี ยุคครีเทเชียส 
(Cretaceous) อ.บ้านเขว้า

- ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว ซิตตะโกซอรัสสัตยารักษ์กิ อายุ100 ล้านปี
ยุคครีเทเชียส (Cretaceous) อ.คอนสวรรค์

- ไดโนเสาร์ กินพืชขนาดใหญ่ที่สุด และสัตว์ร่วมสมัย บ้านพนังเสื่อ 
อายุ 100 ล้านปี ยุคครีเทเชียส (Cretaceous)อ.หนองบัวระเหว

- หอยสองฝาน ้าจืด อายุ 100 ล้านปี ยุคครีเทเชียส                                                                        
(Cretaceous) อ.หนองบัวระเหว

“ชัยภูมิ จีโอพาร์ค”

Chaiyaphum Geopark
ดินแดนแห่งโลก 3 มหายุค

1.มหายุคพาลีโอโซอิก

สตัวท์ะเลโบราณ อายปุระมาณ 298-259.1 ลา้นปี
ยคุเพอร์เมียน (Permian) พบท่ี อ.คอนสาร
อ.หนองบวัแดง และ อ. ภกัดีชุมพล

2. มหายุคมีโซโซอิก

หมีแพนด้ายักษ์ Ailoropoda melanoleuca baconi
และสัตว์ร่วมสมัย อายุ2 แสนปียุคไพลสโตซีน (Pleistocene) อ.คอนสาร
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3.มหายุคซีโนโซอิก

ซากดึกด าบรรพ์ที่ค้นพบ

ซากดึกด าบรรพ์ที่ค้นพบ

ซากดึกด าบรรพ์ที่ค้นพบ



- ภูเขา/ชั้นหินทราย หมวดหินห้วยหินลาด อายุ 220 ล้านปี 
ยุคไทรแอสซิก(Triassic) อ. คอนสาร,อ. หนองบัวแดง

- ภูเขา/ชั้นหินทราย หมวดหินน้้าพอง อายุ 209-210 ล้านปี
ยุคไทรแอสซิก (Triassic) อ.หนองบัวแดง อ.ภูเขียว และ 
อ.แก้งคร้อ

- ภูเขา/ช้ันหินทราย หมวดหินภูกระดงึ อายุ 150 ล้านปี 
- ยุคจูแรสซิก(Jurassic) อ.ภักดีชุมพล อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว 

อ.แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น และ อ.เมืองชัยภูมิ
- ภูเขา/ชั้นหินทราย หมวดหินพระวิหาร อายุ 140 ล้านปี 
- ยุคจูแรสซิก(Jurassic) อ.หนองบัวแดง อ.เทพสถิต 
- อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ 

และ อ.แก้งคร้อ
- ภูเขา/ชั้นหินทราย หมวดหินเสาขัว อายุ 130 ล้านปี 
- ยุคครีเทเชียส (Cretaceous) อ.บ้านเขว้า อ.หนองบัวระเหว 
- อ.ซับใหญ่ และ อ.เมืองชัยภูมิ
- ภูเขา/ช้ันหินทราย หมวดหินภูพาน อายุ 120 ล้านปี 
- ยุคครีเทเชียส (Cretaceous) อ.บ้านเขว้า อ.หนองบัวระเหว 
- อ.เมืองชัยภูมิ และ อ.ซับใหญ่
- ชั้นหินทราย หมวดหินโคกกรวด อายุ100 ล้านปียุคครเีทเชียส 

อ.คอนสวรรค์ อ.เมือง อ.หนองบัวระเหว อ.ซับใหญ่

“ชัยภูมิ จีโอพาร์ค”

Chaiyaphum Geopark
ดินแดนแห่งโลก 3 มหายุค

1. มหายุคพาลโีอโซอกิ

สภาพภูมิประเทศเขาหินปูน (Karst topography)        
อายุ 298 - 259.1 ล้านปี ยุคเพอร์เมียน (Permian) 

อ.คอนสาร อ.หนองบัวแดง อ. ภักดีชุมพล

2. มหายุคมีโซโซอิก

ถ้้าชั้นตะกอนสะสมตัวตามปากโพรงถ้้า เพดาน และพ้ืนถ้้า 
อายุ 2 แสนปี ยุคไพลสโตซีน (Pleistocene) อ.คอนสาร
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3.มหายุคซีโนโซอิก

ลักษณะทางธรณีวิทยา
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