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Onsen @ Moncham รงรม฿หมไ฿นอา้ภอมไรมิ ชยีง฿หมไ ที�ราวกบัยกรงอาบน้�าบบญี�ปุไนมาตั �งเวๅกลางภูขา
มาทั �งสิ�งปลกูสรๅาง บรรยากาศ ละวฒันธรรม
รงรมออกบบดๅวยสถาปัตยกรรมญี�ปุไนประยกุต ่ซึ�งเดๅศลิปินหไงชาต ิอาจารยก่ฤษฎา รจนกร สถาปนิกที�
บรูณะละปรบัปรงุอาคารกไาของบๅานพระอาทติย ่ละสถาบนักอธไ ฯลฯ มาดูลการออกบบ
ออนซในของรงรมปในบบบไงซนชาย-หญงิ ตไอยูไ฿ตๅหลงัคาดยีวกนั มทีกุอยไางครบ฿นบบ traditional
onsen อุณหภมูน้ิ�าอยูไที�ประมาณ 37-38 องศาซลซยีส ปในน้�ารไจากภูขาหลไงดยีวกบัที�ออรา฿ชๅทา้น้�ารไบรรจุ
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หนึ�ง฿นประดษิฐกรรมของคนญี�ปุไนที�ดงีาม สรๅางสรรค ่ละรูๅสกึอยากขอบคณุผูๅที�ริริ�มมนัขึ�นมา ทกุครั �งที�ฉนัเดๅมีอกาส
สมัผสัมนั คอืวฒันธรรมการอาบน้�าบบออนซใน คไะ, ตั �งตไกดิจนตมา กระทั �งมีอกาสเปชไออนซในที�ญี�ปุไนครั �งรก ยาก
ตไอการอธบิายความรูๅสกึปในตวัอกัษร หากนบัตไนั �น กจิกรรมดงักลไาวกใถกูลสิตเ่วๅวไาจะตๅองทา้ซ้�าลๅวซ้�าลไาทไาที�จะปในเป
เดๅ

จนเดๅทราบวไามีรงรม฿หมไมาปิด฿นอา้ภอมไรมิ ชยีง฿หมไ ดยราวกบัยกรงอาบน้�าบบญี�ปุไนมาตั �งเวๅกลางภูขา ยก
มาทั �งสิ�งปลกูสรๅาง บรรยากาศ ละวฒันธรรม นั �นทา้฿หๅฉนัเมไพลาดเปลอง ละมื�อลองลๅว กใรูๅสกึอยากขอบคณุผูๅที�ริริ�มกไอ
ตั �งรงรมนี�ขึ�นมาสยีจรงิ

Onsen @ Moncham คอืรงรมที�วไานั �นคไะ รงรมตั �งอยูไระหวไางทางขึ�นเปมไอนจไม ลยครงการหลวงหนองหอยเป
ราวครึ�งกิลมตร ฿นวิ�งรมิทาง฿ตๅเอหมอกที�มภีูขาบรวิารหๅอมลๅอม คลๅายอาณาจกัรสไวนตวัที�ครอบครองดยหมูไบๅานคนญี�ปุไน



ดๅวยความที�รงรมตั �งอยูไ฿นหๅอมลๅอมของภูขา ทางขๅาละสไวนตๅอนรบัซึ�งอยูไรมิถนนจงึอยูไ฿นจดุที�สงูที�สดุ ทา้฿หๅมอง
หในภมูทิศัน่ละสิ�งปลกูสรๅางทั �งหมดของรงรมเดๅจากมมุสงู หในอาคารที�พกัที�ตั �งยกออกเปสองฝั �ง (ทศิหนือละทศิ฿ตๅ)
พื�นราบที�อยูไต้�าสดุคอืรงอาบน้�ารๅอน ดยมสีวนบวับบญี�ปุไนตั �งอยูไดๅานหนๅา ฉากหลงัของพื�นที�ทั �งหมดคอืภูขาลกูยไอมโ
สรๅางความกรนด฿่หๅกบัพื�นที� สไวนดๅานหนือละดๅาน฿ตๅของรงรมมสีวนกษตรของชาวบๅานตั �งอยูไ ดงึอารมณ่฿หๅกลบัจาก
ญี�ปุไนมาที�อา้ภอมไรมิ ตไถงึอยไางนั �น นี�กใคอืสนไหข่องพื�นที�ที�กลมกลนืเปกบัธรรมชาตดิีลยลไะ







รงรมออกบบดๅวยสถาปัตยกรรมญี�ปุไนประยกุต ่ซึ�งเดๅศลิปินหไงชาต ิอาจารยก่ฤษฎา รจนกร มาดูลการออกบบ
(อาจารย่ปในสถาปนิกที�บรูณะละปรบัปรงุอาคารกไาของบๅานพระอาทติย ่ละสถาบนักอธไ รวมทั �งออกบบอาคารผูๅ



ดยสารสนามบนิละรงรมชั �นน้าหลากหลายหไง) ซึ�งทไานกใเมไเดๅออกบบ฿หๅปในญี�ปุไนจ็าสยีทีดยีว ตไมคีวามรไวมสมยั
ละนๅนความสะดวกสบาย กลไาวคอืกใยงัถไอมตวักบัสิ�งวดลๅอมอยูไ ละชไองสงธรรมชาตกิใทา้เดๅฉยีบนี�ยบพอที�บนัดาล฿จ
฿หๅราขยีนเฮกุ (ขนาดนั �น!) ตไกใเมไ tradition สยีจนกรใงจนกอืบเมไรูๅสกึปในมติร



รงรมมดีๅวยกนั 16 หๅอง บไงออกเดๅถงึ 6 เทป่ ริ�มตั �งตไ Grand Mountain View, Grand Terrace Suite  ละ
Grand Onsen Suite ที�ปใน 3 เทป่หลกั ดยเทป่หลงัยงัมบีไอออนซในสไวนตวัดๅวย สไวน฿ครที�มาปในหมูไคณะ กใมหีๅอง



Majestic Family Suite ซึ�งปในหๅองตยีงสองชั �น รองรบัเดๅถงึ 8 คน (ซึ�งถๅามากบัพื�อนยอะโ นอนหๅองนี�ถอืวไาคุๅมมากโ)
สไวนหๅองเทป่อื�นโ กใจะมสีิ�งอา้นวยความสะดวก ละสปซที�ตกตไางกนัออกเป หๅอง฿หญไละหรหูราที�สดุคอื Royal
Residence ซึ�ง฿หๅอารมณ่บบมนชั �นของชื�อพระวงศญ่ี�ปุไนลยคไะ สนนราคาตไอคนืกใพอจะดาวน่รถยนตข่บัเดๅลย

ยกวๅนหๅอง Family Suite ละ Royal Residence ตยีงนอนของทกุหๅองจะปในบบรยีวกงั คอืปในฟูกที�วางนอนกบั
พื�น ดยมกีารยกพื�นของสไวนที�นอนขึ�นจากทางดนิ คงความรูๅสกึบบตยีงนอนที�ราคุๅนคยอยูไ ละฟูกที�ปกูใคไอนขๅางหนา
ละนุไมมาก สา้หรบั฿ครที�คยประสบอาการปวดหลงัจากการนอนรยีวกงับบดั �งดมิที�ญี�ปุไน มาที�นี�สบาย฿จเดๅ



ถดัจากตยีงนอนจะมีตๆะสา้หรบันั �งดื�มชา ดื�มชาเปกในั �งพบัพยีบมองทวิทศัน่ของภูขานอกหนๅาตไางเป หรอือยาก
สมัผสัลมยในโ กใดนิออกเปนั �งที�ชงิชๅาเมๅที�ระบยีง อไอ, ขามกีิมนกบัรองทๅากี�ยะ฿หๅสวม฿สไขณะอยูไ฿นรงรมดๅวยนะ พื�อ
พิ�มความอนิกในะน้า฿หๅปลี�ยนคอสตมูดๅวยคไะ

 



ออนซในของรงรมปในบบบไงซนชาย-หญงิ ตไอยูไ฿ตๅหลงัคาดยีวกนั มทีกุอยไางครบ฿นบบ traditional onsen คอื
มตีั �งตไสไวนที�นั �งพกัคอยปในพนกัพงินั �งกบัพื�น (มทีวิทศัน่ของบงึน้�า฿หๅชมดๅวย) ม ีZen garden หรอืสวนหนิบบญี�ปุไนตั �งอยูไ
กลางรงอาบน้�า หๅองอาบน้�าบไงชาย-หญงิดๅวยปีกของอาคารซๅาย-ขวา ขๅาเปกใมสีไวนที�ปในตูๅลใอกกอร่กใบสื�อผๅา ตๆะครื�อง
ปๅงบบหนๅากระดานยาว ที�นั �งอาบน้�า ละบไอชไน้�ารๅอน฿นรไม บไอเมๅน้�ารๅอนละน้�ายในดๅานนอก ละบไอหนิ฿นสวน
อุณหภมูน้ิ�าอยูไที�ประมาณ 37-38 องศาซลซยีส ดยน้�าที�฿ชๅชไกใปในน้�ารไจากภูขาหลไงดยีวกบัที�ออรา฿ชๅทา้น้�ารไบรรจุ
ดื�มนั �นลไะคไะ ซึ�งตกตไางจากน้�ารไจากน้�าพรุๅอนหไงอื�นโ ฿นชยีง฿หมไ ตรงที�ที�นี�เมไมกีลิ�นกา้มะถนั ชไพลนิละฟินสดุโ      





 



กฎระบยีบการชไกใปในบบญี�ปุไน คอืตๅองปลื�องผๅาทั �งตวั (ตไฝั �งผูๅหญงิขามกีางกงชั �น฿นบบ฿ชๅครั �งดยีว฿หๅสวม)
หๅามถไายรปู ละหๅามน้าทรศพัทม่อืถอืขๅาเป ดยสา้หรบั฿ครที�ยงัเมไคยชไ ขากใมคีา้อธบิายบอกขั �นตอนการชไเวๅภาย฿น
฿หๅรยีบรๅอย ซึ�งรงรมขากใรบัลกูคๅาบบ walk-in ดๅวย ชไวงปรมชั �นตอนนี�อยูไที�คนละ 350 บาท (ถๅาฤดทูไองที�ยวจะขึ�นปใน
500 บาท) มผีๅาชใดตวัละน้�ารไ฿หๅดื�ม ถมชไสรใจกใมชีารๅอนหรอื soft drink สริฟ่ที�คาฟไของรงรม

รงรมเมไมสีระวไายน้�า ตไมฟิีตนส ละสนามพตักอลฟ่ลใกโ อยูไขๅางบงึน้�า นอกจากนั �นกใมคีรบตามมาตรฐานรงรม
ระดบับน คอืมคีาฟไ  รๅานอาหาร รวมถงึซกิารบ่าร ่(ซึ�งปในพื�นที�สบูบุหรี�เดๅจดุดยีว฿นรงรมดๅวย) ละบรกิารอื�นโ ทั �งนี�
รงรมกใชดัจน฿นจดุขใงของการปใน onsen resort ของตวัอง คอืเมไนๅนสิ�งอา้นวยความสะดวกฟูไฟไ ามากมาย มีคไการ
ตบตไง ทวิทศัน่ธรรมชาต ิบรรยากาศ ละรงอาบน้�า

ดไคนที�ชอบอาตวัองเปจุไม฿นบไอน้�ารๅอน ดยเมไตๅองซื�อตั �วครื�องบนิเปเกลถงึญี�ปุไน คไหารถขบัออกมาจากมอืง
ชยีง฿หมไ สวรรคอ่ยูไหไางออกเปเมไถงึ 40 นาทคีไะ  

FACT BOX

ดรูายละอยีดพิ�มตมิที� http://www.onsenmoncham.com/
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