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THE KALA

A TOUCH OF VERNACULAR CHARM
Story อนุรักษ์ หุตะสิงห์ Photos น้ำเพชร วรกานนท์

อ้อมโอบอันสงบเงียบในมุมหนึ่งของเกาะ ขณะที่อีกฟากครึกครื้นไปด้วยแสงสีศิวิไลซ์แม้ใกล้รุ่ง
กลายเป็นรูปแบบวันพักผ่อนบนเกาะสมุยที่เลือกได้ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงบินจากเมืองหลวง
การเวลาทำให้สมุยเปลี่ยนไปจนราวกับไม่เหลือเสน่ห์ดั้งเดิมให้คิดถึง กระทั่งประตูไม้บานใหญ่ของ
The Kala บูติกรีสอร์ทล่าสุดบนเกาะสมุย เปิดรับให้นักเดินทางเข้าพักพิง
เสน่ห์อันแสนเรียบง่ายที่เคยถูกมองข้าม ก็คืนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
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ก่อนที่ชายหาดรอบเกาะจะถูกครอบครองด้วยความเจริญ
สมัยใหม่ คนสมุยเคยใช้มันเป็นพื้นที่ตากลูกมะพร้าววางเรียงกัน
เป็นพรืด ละแวกบ้านเรือนคือชนบท หาใช่เกาะสวรรค์ดังปัจจุบัน
The Kala นำกลิ่นอายสมุยในอดีต มาเจือไว้ในความร่วมสมัยของ
การออกแบบ อย่างที่นักพักผ่อนรุ่นใหม่ต้องการ
บนเนื้อที่เพียง 4 ไร่ ระหว่างหาดเฉวงและหาดละไม รีสอร์ท
ขนาด 38 ห้อง วางตัวไล่ระดับลงไปตามเชิงเขาจรดทะเล ยิน
เสียงคลื่นกระทบโขดหินที่เบื้องล่าง จากกะลามะพร้าวอันเป็น
ที่มาของชื่อรีสอร์ท ทั้งยังบ่งบอกเป็นนัยถึงตัวตนดั้งเดิมของสมุย
งานตกแต่งรีสอร์ทส่วนใหญ่จึงมีกะลาเป็นเอกลักษณ์ อาทิ กลุ่ม
โคมไฟเหนือซุ้มประตูทางเข้า ร้อยเรียงเป็นเครื่องแขวน ตัดเป็น
ชิ้นสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นพื้นผิวแปลกตาหน้าเคาน์เตอร์ไม้สัก แปร
เป็นกล่องใส่เครื่องอาบน้ำภายในห้องพัก ฯลฯ
30 ห้องดีลักซ์ และ 8 ห้องพูลวิลล่า หันหน้ารับทิวทัศน์อ่าว
ไทยได้เต็มตา อาคารปูนเปลือยเผยผิวขัดมัน เติมแต่งด้วยงานไม้
ในรายละเอียดโครงสร้าง ทั้งประตูบานคู่ กรอบหน้าต่างบาน
เลื่อนกระจก พื้นไม้ ฯลฯ เรื่อยไปถึงของตกแต่งต่างๆ อันล้วนแต่
เป็นของเก่าแก่ตามกาลเวลา เดินทางข้ามทะเลมาจากกัมพูชา
และเชียงใหม่ ตู้โบราณ หีบไม้เก่าใบโต ตั่งและเก้าอี้ไม้ซึ่งเห็นได้

ก่อนที่ชายหาดรอบเกาะจะถูกครอบครองด้วยความเจริญสมัยใหม่ คนสมุยเคยใช้มันเป็น
ทั่วไปในครัวเรือนไทยสมัยเมื่อ 50 ปีก่อน เสริมกลิ่นอายพื้นบ้าน
ด้วยผ้าคลุมเตียงมัดย้อมสี หาบผลไม้ขนาดย่อมกะทัดรัด เสื่อกก
ผ้าซิ่นพื้นบ้านทอมือขึงติดผนังด้วยกระบอกไม้ไผ่ ผ้าม่านทอมือ
ผสมสีธรรมชาติ อาทิ สีเหลืองจากแก่นขนุน และเขียวมะม่วง
โดยไม่ต้องพยายามหรือจงใจประดิษฐ์ให้มากเกิน บุคลิกของ
The Kala ชัดเจนถึงเสน่ห์ความเป็นไทยโดยสัญชาติ ทว่าเป็น
เสน่ห์แบบชนบท เป็นเสน่ห์บ้านนอกที่จับมาอวดอย่างภาคภูมิ
ประหนึ่งบ้านไทยยกใต้ถุนสูง ที่มักใช้ลานใต้ถุนทำกิจกรรม
ต่างๆ ลานของพูลวิลล่าสองชัน้ ริมผา (Duplex Pool Villa) ก็ไม่ตา่ งกัน
มีทั้งสระว่ายน้ำเห็นวิวทะเลครามไปจนสุดขอบฟ้า เตียงสปา
สำหรับเรียกใช้บริการสปาแบบส่วนตัวถึงห้องพัก โซฟาไม้ย้อน
ยุควางหมอนให้เอนอิง ห้องอาบน้ำไร้ประตู ชั้นบนกว้างขวาง
ด้วยขนาด 160 – 185 ตารางเมตร ตามแต่ตำแหน่งที่ตั้งของ
แต่ละหลัง บ้างมีพื้นที่ต่อออกไปเป็นเฉลียงให้ผูกเปลใต้ร่มไม้
บ้างมีม้านั่งยาวให้อ่านหนังสือในมุมสงบ บ้างมีมุมดินเนอร์แบบ
ส่วนตัวเป็นที่สุด ฯลฯ ผนังด้านหนึ่งเป็นบานกระจกใสเปิดโล่ง ให้
อิสระยามทอดสายตาออกไปไกลแสนไกล หน้าต่างยาวบานคู่
หลังคาสูงห่างไกลความอึดอัด ห้องน้ำกว้างขวาง อ่างอาบน้ำติด
หน้าต่างบานกระจกแสนเย้ายวน ฝักบัวอาบน้ำแบบฝนตกทั้งใน
และนอกร่ม ชือ่ วิลล่าทัง้ 8 ห้อง มาจากคำเรียกมะพร้าวในภาษาต่างๆ
อาทิ กะเหรีย่ ง พม่า อินโดนีเซีย ฯลฯ อีกหนึง่ ลูกเล่นในรายละเอียด
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หากเปรียบ The Kala เป็นหมู่บ้าน ห้อง Presidential Villa ก็ไม่
ต่างอะไรกับเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน บนพื้นที่สองชั้นริมผาขนาด
228 ตารางเมตร งานไม้ถูกนำมาใช้อย่างจงใจตั้งแต่ประตูทาง
เข้า เรื่อยไปจนถึงพื้น ผนังห้อง และเพดานสูง สระว่ายน้ำใหญ่
วางตัวเลียบไปตามแนวยาวของห้อง รับแสงแดดอ่อนยามเช้า
สองห้องนอนเอื้อต่อวันพักผ่อนของครอบครัวหรือกลุ่มสหาย
ลานไม้ใต้ถุนกว้างขวาง มีตั่งใหญ่ให้นอนเอกเขนก ชุดโต๊ะอาหาร
สำหรับบริการเสิร์ฟถึงห้องพัก ตู้ไม้โบราณชวนฉงนในอายุขัย
สามส่วนอาบน้ำทั้งในร่มและใต้เงาจันทร์ ไม่นับรวมอ่างอาบน้ำ
รูปไข่ขนาดใหญ่ที่ระเบียงกว้าง ให้คุณชำระความเหนื่อยล้าจาก
การงานได้อย่างเปิดเปลือยอารมณ์
พร้อมในทุกชนิดห้องพักด้วยอ่างอาบน้ำหินขัดผสมปูนขาว
เนือ้ นวล มินบิ าร์ ตูเ้ ซฟนิรภัย เครือ่ งเล่น CD, DVD และ MP3 โทรทัศน์
จอพลาสม่าตามแต่เรียกหา และเครือ่ งอาบน้ำกลิน่ มะพร้าวหอมจรุง
เพราะเกาะสมุยตั้งอยู่ ณ พิกัดเส้นรุ้งและเส้นแวงพอดิบพอดี
ที่ 26 องศา แนวพิกัดที่ต้นมะพร้าวขึ้นชูยอดสูงที่สุด แนวเดียวกับ
ฮาวาย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หากดูตามแผนที่โลก จึง
กลายเป็นที่มาของชื่อห้องอาหาร 26th Degree ให้คุณได้อิ่มเอม
กับทุกมื้ออาหารอย่างเปิดโล่งรับลมรอบด้าน เอาใจคนตื่นสาย

ทันทีที่คุณพาตัวเองผ่านประตูไม้หน้าทางเข้า ภาพผืนทะเลกว้างไกลในมุมสูง ตรงเบื้องหน้า
ด้วยอาหารเช้าแบบ a la carte ไม่จำกัดเวลาเสิร์ฟ สั่งทานกันได้
ทั้งวัน นำรสชาติถูกลิ้นจากการครัวนานาชาติ ดัดแปลงเข้ากับ
เสน่หอ์ าหารไทย เกิดเป็นเมนูอาหารฟิวชัน่ ร่วมสมัยในมือ้ กลางวัน
และมื้อค่ำ เห็นแสงไฟเรืองรองและพลุไฟสว่างไสวของหาดเฉวง
ประทับจับตาอยูไ่ กลโพ้น นอนอาบแดดที่ Sun Deck ท่ามกลางโขดหิน
น้อยใหญ่ชายฝัง่ ทะเล คลายร้อนกับนานาค็อกเทลตัง้ แต่บา่ ยคล้อย
ไปจนย่ำค่ำที่ The Rabbit Bar ก่อนจุ่มกายลงในสระว่ายน้ำปริ่ม
ขอบฟ้าปูด้วยหินลาวาจากบาหลีที่เบื้องล่าง เติมชีวิตชีวาให้กับ
ผิวพรรณและเรือนกาย กับโปรแกรมพอกตัวด้วยเนือ้ มะพร้าวขูดสด
จากกระต่ายขูดมะพร้าวที่ Agarin Spa เดินทอดน่องไปตามทางไม้
ในยามเย็น อวลอากาศบริสุทธิ์จากพรรณไม้พื้นเมืองที่ปกคลุม
เขียวครึม้ อยูร่ ายลอบ ทัง้ ทีม่ อี ยูท่ ว่ั ไปและทีพ่ บเห็นได้เฉพาะท้องถิน่
อาทิ ต้นนางกอง ต้นว้า ฯลฯ อันล้วนแต่ละไว้ให้เจริญงอกงามไปตาม
ธรรมชาติ เป็นการน้อมรับไปกับธรรมชาติอย่างทีน่ กั พักผ่อนมองหา
ทันทีที่คุณพาตัวเองผ่านประตูไม้หน้าทางเข้า ภาพผืนทะเล
กว้างไกลในมุมสูงตรงเบื้องหน้าจากจากล็อบบี้โอ่โถง คือคำตอบ
ให้กับภาพฝันวันเดินทาง ภายในโลกวันพักผ่อนของ The Kala ที่
ซึ่งคุณอย่าได้แปลกใจหากรู้สึกว่าเวลาเดินช้าลง เพราะที่แห่งนี้
เป็นที่พิเศษ เหมาะสำหรับคนที่รักความงามอันเรียบง่าย ความ
สงบเงียบของสถานที่ ความจริงใจและไมตรีจิตของผู้คน จน
อยากจะให้เวลาหยุดเดินเลยด้วยซ้ำ
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จากจากล็อบบีโ้ อโ่ ถง คือคำตอบใหก้ บั ภาพฝันวันเดนิ ทาง ภายในโลกวันพักผ่อนของ The Kala
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RATES

Deluxe Room 7,000 บาท, Deluxe Suite 8,000 บาท, Duplex Pool Villa 14,000 บาท, Presidential Villa 16,500 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ - 15 กรกฎาคมนี้ Deluxe Room 3,500 บาท, Deluxe Suite 4,500 บาท, Duplex Pool Villa 8,000 บาท,
Presidential Villa 12,000 บาท **ราคานี้เฉพาะคนไทยและผู้ที่พักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น

CONTACT

The Kala 210/8 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7742-2671
อีเมล info@thekalasamui.com www.thekalasamui.com
พบกับ The Kala ได้ที่งาน anywhere Travel by CentralWorld 19-22 มิถุนายนนี้ ที่ CentralWorld
พร้อมของขวัญพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง 20%
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