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ห้องพักสไตล์พลู วิลล่าทัง้ 4 ประเภทในรีสอร์ตนัน้
จะสะท้อนถึงอาชีพ ความเป็นอยู่ และความเชือ่
ของแต่ละชนเผ่า โดยการออกแบบและก่อสร้าง
ยั ง เน้ น ถึ ง ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บ
ธรรมชาติเดิม และยังคงทรัพยากรต่างๆ ไว้ ไม่วา่
จะเป็นต้นไม้ใหญ่ ล�ำธาร หรือน�้ำตก แขกที่
มาพักจึงรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
นอกจากนั้นยังมีนโยบาย No Plastic ข้าวของ
เครื่องใช้ในห้องน�้ำ ตลอดจนส่วนต่างๆ ของ
รีสอร์ต จึงไม่มีการห่อด้วยพลาสติก ถือเป็น
การอนุรักษ์ในอีกทางหนึ่ง

Keemala
จะมีสักกี่รีสอร์ตที่ตรึงเราไว้ด้วยเอกลักษณ์แห่งการดีไซน์ เปี่ยมล้น
จินตนาการ จนพาให้นกึ ว่าอยูใ่ นดินแดนในฝัน ขณะเดียวกันก็จบั ต้อง
ได้ ไม่ยาก เพราะมอบความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ เป็นส่วนตัว พร้อม
ทั้งกลมกลืนกับธรรมชาติท้องถิ่น จนแทบไม่อยากปลีกตัวไปนอก
อาณาเขต และนัน่ เป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ “กีมาลา” กลายเป็นโรงแรม
ดาวเด่นที่น่าจับตาที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้
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เมือ่ สบตากับทีน่ คี่ รัง้ แรก ภาพของห้องพักรูปทรง
แปลกตาที่แทรกอยู่ในแมกไม้ธรรมชาติ บ้างก็
ใกล้ลำ� ธาร บ้างอยูบ่ นเชิงเขา ชวนให้นกึ ถึงภาพ
ในภาพยนตร์แฟนตาซีหรือในหนังสือนิทาน ซึง่
แท้จริงแล้วนั้น ที่นี่ก็มีเรื่องราวกึ่งจินตนาการ
ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเช่นกัน เรือ่ ง
เริม่ ต้นด้วยการเดินทางข้ามน�ำ้ ทะเลมายังภูเก็ต
ของ 4 ชนเผ่าในอดีต ที่เผชิญกับพายุรุนแรง
กระทัง่ เรือแตก ทัง้ หมดจึงได้ตงั้ รกรากใหม่เหนือ
หาดกมลา “กีมาลา” จึงเสมือนเป็นวิลเลจของ
4 ชนเผ่าทีว่ า่ นีเ่ อง โดยค�ำว่า “Kee” นัน้ เป็นชือ่
บรรพบุรษุ ของครอบครัวเจ้าของ ส่วน “Mala”
หมายถึง มงกุฎ หรือหมวก สื่อถึงการเป็นที่
เคารพรัก ทั้งยังพ้องกับชื่อหาดกมลา อันเป็น
โลเคชั่นของที่นี่อีกด้วย

หากไล่ระดับจากห้องพักที่อยู่ด้านล่างขึ้นมา
ด้านบน เราจะพบกับ “กระท่อมปฐพี” ก่อน
ห้องพักสไตล์นี้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยต้นไม้ใหญ่
และใกล้สายธาร ให้ความรู้สึกร่มรื่นที่สุด เป็น
ทีพ่ กั ของชนเผ่าปฐพีทมี่ วี ถิ ชี วี ติ ติดดิน ใกล้เคียง
กับวิถชี าวภูเก็ต ซึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประมง ขุดเหมือง เป็นช่างไม้ ช่างเหล็ก โดยน�ำ
สถาปัตยกรรมบ้านทรงพืน้ เมืองของบรรพบุรษุ
ในอ�ำเภอกะทู้ มาออกแบบเป็นบ้านหลังคา
เหลี่ยมสูง ภายในเน้นโทนสีเอิร์ทโทนและด�ำที่
ดูเข้มขรึม มีห้องน�้ำขนาดกว้างสุดๆ เอาใจ
ผู้ชื่นชอบความโอ่โถงยามอยู่ในโลกส่วนตัว
พร้อมสระน�้ำที่อยู่ใต้ร่มเงาของแมกไม้

ขยับมาอีกนิดเป็น “เต็นท์คนจร” บ้านพัก
สไตล์เต็นท์ที่ห่อหุ้มด้วยผืนผ้าใบขนาดหนา
เปี่ยมคุณภาพ ภายในตกแต่งอารมณ์กระโจม
ของกองคาราวาน ทีอ่ บอวลด้วยสีสนั แนวซาฟารี
และปูนเปลือยดิบๆ มีอ่างน�้ำอยู่บนถังไวน์
เตียงบนฐานไม้คลุมด้วยม่านสีเขียวตุ่น ดูมี
เสน่ห์ทุกรายละเอียด และเหมือนพร้อมจะ
เคลือ่ นย้ายได้ตลอดเวลา สมกับทีเ่ ป็นทีพ่ กั ของ
ชนเผ่าคนจร ที่ประกอบอาชีพพ่อค้าเร่และท�ำ
การแสดง หลงรักชีวิตท่องเที่ยวและพเนจรไป
บนโลกกว้าง เพื่อพบปะกับผู้คนหลากหลาย
วัฒนธรรม จุดเด่นของเต็นท์คนจรยังอยู่ตรง
สระน�ำ้ ส่วนตัวทีต่ ดิ กับชานเต็นท์ ชนิดทีก่ า้ วลง
ได้เลยจากห้องนอน และเมื่อฝนตกหรือยาม
แมลงกลางคืนส่งเสียงร้อง คุณจะได้ฟังเสียง
ของธรรมชาติได้ชัดเจนกว่าห้องพักแบบอื่นๆ
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ขึน้ มายังพืน้ ทีบ่ นภูเขา จะพบกับ “บ้านต้นไม้”
มีลกั ษณะเป็นบ้านสองชัน้ ทรงหยดน�ำ้ ดูคล้าย
กับบ้านถูกแขวนห้อยลงมาจากยอดไม้ ตาม
ความเชื่อของชนเผ่าเวหาที่บูชาจักรวาล พวก
เขามักประกอบอาชีพนักประดิษฐ์ สถาปนิก
และแพทย์ผู้รักษา ซึ่งโปรดปรานจะรับพลัง
ความฉลาดเฉลียวจากการสร้างบ้านไว้บนทีส่ งู
เมือ่ เข้าไปด้านใน ชัน้ บนจะเป็นส่วนของห้องน�ำ้
ใหญ่และห้องนอน มีระเบียงมองเห็นวิวรีสอร์ต
ได้โดยรอบ และเมื่อลงบันไดไปชั้นล่างจะเป็น
ห้องนั่งเล่นที่แต่งแต้มด้วยเส้นสายโครงไม้
และเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบพิเศษดูเหมือนห้อย
ลงมาทั้งหมด ด้านนอกยังมีสระส่วนตัวที่ล้อม
ด้วยต้นไม้ ใครที่ชอบห้องพักดีไซน์แปลกใหม่
การเช็กอินที่ห้องสไตล์นี้ก็น่าจะสร้างความ
พึงพอใจได้ไม่น้อย

ส� ำ หรั บ ห้ อ งพั ก แบบสุ ด ท้ า ย “บ้ า นรั ง นก”
ออกแบบอิงความหรูหราฟู่ฟ่าของชนเผ่ารังนก
ที่เชื่อว่าตัวเองมีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่า
ชนเผ่าอืน่ ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปิน นักปราชญ์
นักโหราศาสตร์ทที่ ำ� นายอนาคตจากดวงดาวได้
ห้องพักแบบนี้จึงตั้งอยู่บนยอดเขา มีโครงไม้
ที่คล้ายจะถักทอเป็นรังนกห่อหุ้มไว้ ภายใน
โดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และของประดับ
ดูแพง กลมกลืนกับเตียงนอนทีค่ ลุมด้วยผ้าม่าน
สีขาวบริสุทธิ์ ห้องน�้ำของที่นี่พิเศษด้วยอ่าง
อาบน�้ำสกัดจากหินก้อนยักษ์สีด�ำขลับ ส่วน
ฝักบัวนั้นประดับโมเสกเรียงด้วยมือสะท้อน
เล่นแสงไฟ ให้ความรู้สึกราวกับอาบน�้ำกลาง
แสงจันทร์ ขณะทีส่ ระว่ายน�ำ้ ก็มขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ
ให้แหวกว่ายได้ทุกเวลา ตอบโจทย์นักเดินทาง
ที่พิสมัยไลฟ์สไตล์หรู

แม้การผ่อนคลายในห้องพักจะเติมพลังให้กับ
วันพักผ่อนได้มากเพียงใด เราก็ไม่อยากให้คณุ
พลาดอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่ ณ Mala Spa ที่
ออกแบบเก๋ไม่แพ้กัน โดยได้แรงบันดาลใจ
มาจากอุปกรณ์ประมงพืน้ บ้าน และยังมีสายน�ำ้
ไหลผ่านห้องทรีตเมนต์ที่มีถึง 8 ห้อง คุณ
สามารถเลือกปรนนิบัติตัวเองไปกับการนวด
แผนไทย นวดน�ำ้ มัน ขัดตัว ไปจนถึงทรีตเมนต์
แบบเฉพาะของมาลาสปา ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เน้นส่วนประกอบจากธรรมชาติแท้ๆ บวกกับ
ฝีมือชั้นเยี่ยมของเธอราปิสต์ ท�ำให้ช่วงเวลา
แห่งการนวดผ่อนคลายนี้เพิ่มดีกรีความสุขให้
คุณได้หลายเท่าตัว

เมือ่ เบาตัวแล้ว ลองมาดืม่ ด�ำ่ ทิวทัศน์ทที่ อดยาว
ไปถึงหาดกมลาจากมุมนัง่ เล่นทีเ่ ชือ่ มต่อไปจาก
ล็อบบี้ ซึ่งเจ้ามุมนั่งเล่นที่มีทรงคล้ายดอกฝิ่นนี้
สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ไล่เรียงจากห้อง
นัง่ เล่น ร้านขายของทีใ่ ห้เลือกช้อปสินค้าดีไซน์
สวยๆ คุมโทนแบบสาวชาวเกาะสุดเก๋ ห้องสมุด
ไวน์เซลลา ฟิตเนส มาจบที่ห้องอาหาร Mala
Restaurant ให้บรรยากาศราวกับเดินเข้ามา
ยังปากถ�้ำที่มีแสงธรรมชาติสาดส่อง มองเห็น
ผนังและเพดานที่เต็มไปด้วยลวดลาย คล้าย
ภาพเขียนสีของชนเผ่าโบราณ ห้องอาหารหลัก
ของที่นี่มีทั้งเมนูพื้นถิ่นภูเก็ต อาหารไทยรส
กลมกล่อม อาหารสุขภาพ Spa Cuisine และ
อาหารตะวันตกที่มีขนาดก�ำลังดีไม่อิ่มแน่น
จนเกินไป เสิร์ฟควบคู่เครื่องดื่มทั้งน�้ำผลไม้
ไวน์ และค็อกเทลหลากหลาย ซึ่งล้วนเติมแต่ง
วันเวลาดีๆ ที่กีมาลาให้ยิ่งสมบูรณ์แบบ
หากการมาภูเก็ตครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณ
การเลือกเร้นมายังรีสอร์ตคอนเซ็ปต์เก๋ อิ่มเอม
กับชีวติ สโลว์ไลฟ์แบบเป็นส่วนตัวในบรรยากาศ
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่
เล่น
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