ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ตั้งอยู่ ต.ท่ามะปราง มีความอุดมสมบูรณ์และ หลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด มีพื้นที่ติดต่อกับด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยสังคมป่า หลายชนิด
ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืช เป็นต้นกาเนิดของ น้าตกต่างใในพื้นที่
พันธุ์ไม้ที่พบมีจาพวกพืชสมุนไพร เช่น พญามีฤทธิ์ ม้ากระทืบโรง กราวเครือ ว่าน
รวมทั้งเห็ดชนิดต่างใ เช่น เห็ดแชมเปญ เห็ดปากหมูฯ สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ได้แก่ ช้างป่า กระทิง หมี กวาง เก้ง นางอาย อีเห็น กระจง หมูป่า และ นกอีก
ประมาณ 158 ชนิด เช่น โพระดก หัวขวาน กระแตแต้แวด ปรอด ขุนแผน ฯลฯ บิน
ข้ามไปมาระหว่างศูนย์ฯกับเขาใหญ่ จากที่ทาการมีเส้นทางเดินป่าไปยังน้าตกต่างใ
แบ่งเป็นวงรอบ ได้แก่ รอบเล็ก (น้าตกเจ็ดคดเหนือ) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 150 บาท / เจ้าหน้าที่นาทาง 1 คน / นักท่องเที่ยว
10 คน
รอบกลาง (น้าตกเจ็ดคดเหนือ กลาง ใต้) น้าตกเจ็ดคดเหนือ เป็นน้าตกสูง 4 ชั้น รายล้อมด้วยป่าไผ่ ในช่วงเดือนธันวาคมตาม ลาห้วยจาก
น้าตกจะมีดอกไม้ขึ้นตลอดเส้นทาง เดินลงมาทางทิศใต้ตามลาห้วยเจ็ดคดประมาณ 150 เมตร จะพบ น้าตกเจ็ดคดกลาง ึึ่งเป็นน้าตกชั้น
เดียว มีแอ่งน้าขนาดใหญ่ให้ลงเล่นน้าได้
หากเดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตร ก็จะถึง น้าตกเจ็ดคดใต้ เป็น
น้าตกชั้นเดียวที่มีความสวยงาม สูงประมาณ 40 เมตร เป็นน้าตกที่
ตกลงมาตั้งฉากกับลาห้วยเจ็ดคด สองข้างทางของลาห้วยเจ็ดคดเต็ม
ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เช่น เอื้องหมายนา ดอกพนมสวรรค์ ต้นไคร้
น้า เฟิร์นก้านดา กระแตไต่ไม้ ฯลฯ และสัตว์นานาชนิด เช่น ปูหิน
แมลงปอ น้าตก และผีเสื้อหลากสีสัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ค่าบริการ 200 บาท
รอบใหญ่ (น้าตกเจ็ดคดเหนือ กลาง ใต้ และน้าตกเจ็ดคดใหญ่) เป็นเส้นทางที่สวยที่สดุ น้าตกเจ็ดคดใหญ่จะมีน้าตลอดทั้งปี ึึ่งน้าตกอื่นใจะ
มีน้าเฉพาะในช่วงฤดูฝน เส้นทางนี้มีระยะทางเดิน 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าบริการ 300 บาท และมีเส้นทางไปยัง
น้าตกอื่นใ ได้แก่ น้าตกเขาแรด เป็นเส้นทางที่ค้างคืนได้ ระยะทาง 6 กิโลเมตร
ค่าบริการ 400 บาท

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีอยูด่ ้วยกัน 3 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 จากจุดชมวิวึึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ทาการฯ 12 กิโลเมตร และสามารถ
ชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ ไปอ่างเก็บน้าึับป่าว่าน ระยะทาง 1.5 กม.
ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง

-2เส้นทางที่ 2 จากอ่างเก็บน้าึับป่าว่าน ไปน้าตกหินดาดเป็นน้าตกชัน้ เดียว แต่กว้าง บริเวณโดยรอบดารดาษด้วยพรรณไม้ที่สวยงาม เช่น
กล้วยไม้ ลิ้นมังกร ดอกเทียน เป็นต้น และไปยังน้าตกคลองผักหนาม กลับมายังอ่างเก็บน้าึับป่าว่าน ระยะทาง 4 กม. ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 3 จากอ่างเก็บน้าึับป่าว่านไปน้าตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง เจ็ดคดใต้ กลับมายังอ่างเก็บน้าึับป่าว่าน ระยะทาง 4 กม. ใช้
เวลา 4 ชั่วโมง
น้าตกอื่นใที่พบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีความงามแตกต่างกันไป น้าตกที่สาคัญ ได้แก่ น้าตกเขาแคบ เป็นน้าตก 7 ชั้น สูง 30 เมตร
สวยงามมาก ช่องที่น้าตกลงมาเป็นช่องแคบ น้าจึงทิ้งตัวลงมาเป็นสาย และกระแทกก้อนหินเบื้องล่าง แตกกระจายเป็นฝอย อ่างน้าตกใหญ่
และลึกเห็นน้าเป็นสีเขียวมรกต น้าตกโกรกฝาผนัง อยู่ใกล้ใกับน้าตกโกรกอีดก มีความสูงประมาณ 20 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาชัน
เหมาะสาหรับผู้ที่ชอบความโลดโผน น้าตกึับป่าว่าน เป็นน้าตกที่ไม่สูงนัก ต้นน้าเกิดจากอ่างเก็บน้า ของโครงการฯเหมาะที่จะเดิน
ท่องเที่ยวในช่วงฝนตก หรือช่วงที่มีน้ามาก เพราะบริเวณเส้นทางของน้าตกปลอดภัยจากน้าป่า และเป็นทางราบเดินสบาย แต่ละชั้นของ
น้าตกมีลานกว้างให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากกิจกรรมเดินป่า แล้วทางศูนย์ยัง จัดกิจกรรมส่องสัตว์เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร
ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก มีบ้านพักให้บริการ และมีเต็นท์ถุงนอนให้เช่า นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเสบียงมาเอง แต่ห้ามก่อไฟ ใน
บริเวณ อนุญาตให้ใช้เตาปิกนิก หรือเตาถ่านได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
หมู่ที่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หรือสานักงานป่าไม้เขตสระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทร. 0 3634
7105-6 ต่อ 501, 400 ในเวลาราชการ
ข้อมูลจากเว็บไึต์ www.saraburicity.com/info/
การเดินทางไปน้าตกโกรกอีดก
หากไปจากตัวเมืองสระบุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ทางเข้าศูนย์จะอยู่ฟากขวามือ ตรงข้ามกับบริษัท Furukawa จากัด เข้าไป
ประมาณ 17 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางชัดเจน
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