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เรากำาลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านคร้ังสำาคัญของธุรกิจ
ท่องเท่ียว ความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการท่อง
เท่ียวเพ่ิมสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ โดยในขณะท่ีผู้คนเร่ิม
กลับมาเดินทางท่องโลกกันอีกคร้ังอย่างช้าๆ น่ีถือเป็น
ช่วงเวลาสำาคัญท่ีจะได้เปล่ียนความต้ังใจในการออกเดิน
ทางอย่างย่ังยืนให้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้กับโลกของเราได้อย่างแท้จริง และหาก
เราเลือกท่ีจะเดินทางภายใต้รูปแบบของการเคารพใน
วิถีชีวิตของแต่ละชุมชน ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในโลกของเรา การ
เดินทางก็จะช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้าง ทลายทุกกำาแพง 
และขับเคล่ือนผู้คนให้กลับมาใกล้ชิดกันอีกคร้ัง
 ปีน้ีนับเป็นปีท่ีหกของการจัดทำารายงานการเดินทาง

อย่างย่ังยืนประจำาปีของ Booking.com ซ่ึงรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เดินทางกว่า 29,000 คนใน 30 
ประเทศ โดยรายงานเผยว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 
2564 อาจถือเป็นจุดเปล่ียนสำาคัญท่ีทำาให้ผู้เดินทาง
ต้ังเป้าท่ีจะใช้ชีวิตตามวิถีแห่งความย่ังยืน ท้ังในช่วงท่ี
ต้องอยู่บ้านและในระหว่างทริปเดินทางของพวกเขา 
นอกจากน้ัน ผลการสำารวจความคิดเห็นล่าสุดได้เผย
ให้เห็นว่า ยังมีอุปสรรคและช่องว่างของการพัฒนา
ปรากฏให้เห็นอยู่ ถึงแม้ว่าผู้เดินทางจำานวนมากได้เร่ิม
ลงมือทำาเพ่ือปกป้องโลกให้กับคนรุ่นใหม่ รวมท้ังร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการกระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน และสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชุมชนต่างๆ ไปบ้างแล้วก็ตาม  
 และในตอนท้ายของรายงาน เป็นการสำารวจถึงการ

เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวว่าจะมีการ
พัฒนาไปในทิศทางใด และยังมีอุปสรรคหรือความ
ท้าทายใดเหลืออยู่บ้าง แม้ว่าตัวเลือกการเดินทางอย่าง
ย่ังยืนจะมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และผู้ให้บริการก็ได้เร่ิม
ปรับใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงอย่าง
ย่ังยืนมากข้ึนในทุกๆ วัน แต่ก็ยังมีองค์ประกอบท่ีต้อง
ทำาให้สำาเร็จอยู่อีกมาก เรายังมีงานต้องทำาเพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมได้ลงมือ
ทำาไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่า
น้ีอย่างโปร่งใส และสามารถส่งเสริมการตัดสินใจของ
ลูกค้า เพ่ือทำาให้การเดินทางอย่างย่ังยืนกลายเป็นตัว
เลือกท่ีเข้าถึงได้ง่ายย่ิงข้ึนสำาหรับทุกคน  

Booking.com เรายึดม่ันในพันธกิจ
ด้านการอํานวยความสะดวกให้ทุกคน
ออกไปท่องโลกได้ง่ายดายย่ิงข้ึน และใน
ฐานะผู้นําของแวดวงการท่องเท่ียว เรา
ตระหนักดีว่าเรามีส่วนรับผิดชอบสําคัญ
ในการผลักดันให้การเดินทางอย่างย่ังยืน
ของท้ังผู้เดินทางและท่ีพักคู่ค้าเป็นเร่ืองท่ี
สะดวกสบายย่ิงข้ึน

29,000 
 คน

30 
 ประเทศ
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รายงานการเดินทางอย่างย่ังยืนของ Booking.com ได้
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีค่อนข้างย่ำาแย่ของปีน้ี ซ่ึงถือ
เป็นช่วงเวลาท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกำาลังวางแผนฟ้ืนฟู
ธุรกิจหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ผลการสำารวจ
ได้เปิดเผยให้เห็นว่า การเว้นวรรคจากการเดินทางได้เปิด
โอกาสให้ผู้เดินทางได้ตระหนักถึงผลกระทบในเชิงบวกและ
ลบจากการเดินทางของพวกเขาท่ีมีต่อระบบนิเวศท้องถ่ิน 
และชุมชนต่างๆ ในทุกมุมโลกได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน
 
Booking.com เช่ือว่าการเดินทางคือพลังขับ
เคล่ือนท่ีดี แต่จะต้องเป็นการเดินทางในวิถีท่ี
ถูกต้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าเราได้ทำาทุกทางเพ่ือ
ปกป้องโลกให้กับคนรุ่นใหม่

 วิถีแห่งความย่ังยืน คือแนวทางปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานของพวก
เราทุกคนท่ี Booking.com โดยเร่ิมจากการคำานึงถึงส่ิง
แวดล้อมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ท่ีได้รับผลกระทบ
จากบริการด้านการท่องเท่ียวท่ีเราเป็นผู้นำาเสนอบริการผ่าน
แพลตฟอร์มของเรา หรือแม้แต่การเช่ือมต่อกับชุมชนท้อง
ถ่ินผ่านพนักงานในโครงการอาสาสมัครและโครงการริเร่ิม
อ่ืนๆ รวมถึงการคำานึงถึงผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ
ของเราเองอีกด้วย
 
 ย่ิงเราช่วยให้ท่ีพักคู่ค้าเข้าใจและปรับใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความย่ังยืนได้มากเท่าใด เราก็ย่ิงมีโอกาสในการทดลองเผย
แพร่ข้อมูลเหล่าน้ีแก่ผู้บริโภคได้มากข้ึนเท่าน้ัน และในท่ีสุด
เราก็จะค้นพบวิธีท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลด้านความ
ย่ังยืนให้กลายเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจของผู้เดินทางได้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส การเปล่ียนแปลงเล็กๆ น้อยๆ อาทิ 
การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง หรือเปล่ียนมาใช้หลอด 
LED ประหยัดไฟ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยท่ีถ้าต่าง

คนต่างทำาอาจจะไม่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ
ได้ แต่ถ้าผู้เดินทาง และเจ้าของท่ีพักหลายล้านรายจากท่ัว
โลกหันมาร่วมมือร่วมใจกัน ก้าวเล็กๆ เหล่าน้ีอาจรวมเป็นก้าว
ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกท่ีใหญ่ย่ิง
ได้

 และเพ่ือพากันก้าวไปสู่ความเปล่ียนแปลงน้ัน เราทำาการ
สนับสนุนท่ีพักคู่ค้าให้สามารถปรับเปล่ียนการบริการให้มี
ความย่ังยืนมากข้ึนมาโดยตลอด โดยการช่วยจัดหาข้อมูล
เสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้พวกเขาก้าวสู่ช่วง
เวลาสำาคัญของเส้นทางแห่งความย่ังยืนได้ โดยเร็ว เร่ิม
จากการส่งเสริมให้ท่ีพักคู่ค้ารวบรวมและแบ่งปันแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืนท่ีได้เร่ิมนำาไปปรับใช้แล้วกับเรา เพ่ือ
ท่ีเราจะได้เผยแพร่ข้อมูลด้านความย่ังยืนน้ีแก่ผู้เดินทาง
ได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ในระหว่างท่ีพวกเขากำาลัง
ค้นหาท่ีพักบนแพลตฟอร์มของเรา นอกจากน้ันเราได้เร่ิม
นำาเสนอประกาศนียบัตรท่ีรับรองมาตรฐานด้านความ
ย่ังยืนกว่า 30 รายการ ท่ีรับรองโดยองค์กรเพ่ือความ
ย่ังยืนในระดับสากลท้ัง Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC), Green Tourism และ EU Ecolabel 
รวมท้ังโครงการเพ่ือความย่ังยืนของเครือโรงแรมต่างๆ 
บน Booking.com แพลตฟอร์มอีกด้วย  

 แม้จะดูเหมือนว่ามีการดำาเนินงานในอีกหลายด้านท่ีเราจะ
ต้องทำาให้สำาเร็จ แต่ด้วยความต้ังใจ และการตอบรับอย่าง
แข็งขันจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ก็ทำาให้เราม่ันใจได้ว่าทุก
อย่างจะดำาเนินไปด้วยดีอย่างแน่นอน ไม่ว่าผู้เดินทางหรือ
ท่ีพักคู่ค้าของเราจะอยู่ ณ จุดใดในเส้นทางสู่ความย่ังยืน
ก็ตาม เราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเดินหน้าสู่ก้าวต่อไปเพ่ือ
ร่วมกันเปล่ียนแปลงวิถีการเดินทางท่ีรับผิดชอบต่ออนาคต 
และก้าวสู่เส้นชัยไปพร้อมกัน

ผู้อํานวยการสายงานความ
ย่ังยืน  
ของ Booking.com

มาริแอน  
กิบเบิลส์ 
(Marianne 
Gybels)

ทำาให้การเดินทาง
อย่างย่ังยืน เป็นตัว
เลือกท่ีเข้าถึงง่ายข้ึน
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78% 

66% 

ของผู้เดินทางกล่าวว่า การแพร่ระบาดทำาให้พวกเขาอยากเดิน
ทางท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนมากข้ึนในอนาคต

ของผู้เดินทางยอมรับว่า การแพร่ระบาด
กระตุ้นให้พวกเขาริเร่ิมท่ีจะสร้างความ
เปล่ียนแปลงเชิงบวกในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันให้มากข้ึน

ผู้เดินทางกล่าวว่า การแพร่ระบาดทําให้
พวกเขาอยากเดินทางท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

มากข้ึนในอนาคต

ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่อดทนรอแทบไม่ไหวท่ีจะกลับไปท่อง
โลกอีกคร้ัง กลับมีสัญญาณท่ีชัดเจนว่าการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาอาจส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ฉุกคิด และเร่ิมออก
เดินทางกันอย่างใส่ใจย่ิงข้ึน จากข้อมูลการสำารวจในปีน้ี เรา
คาดหวังท่ีจะเห็นผู้เดินทางจำานวนมากข้ึนเร่ิมค้นหาตัวเลือก
ด้านการเดินทางอย่างย่ังยืนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความต้ังใจท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้คนในการออกเดินทางอย่างรับ
ผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด
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การตระหนักรู้เก่ียวกับวิถีแห่งความ
ย่ังยืนในกลุ่มผู้เดินทาง ไม่ได้จํากัด

อยู่แค่เพียงแง่มุมของผลกระทบ
ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมเท่าน้ัน แต่ยัง

ครอบคลุมไปถึงเร่ืองของเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนท้อง

ถ่ินท่ีเป็นจุดหมายสําหรับการท่อง
เท่ียวในประเด็นดังต่อไปน้ี

การสร้างผลกระทบท่ีผู้เดินทางกังวลมากท่ีสุด ประกอบไปด้วย

38%
 ขยะล้นโลก (เช่น พลาสติกใช้คร้ังเดียวท้ิง)

36%
 ภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี และถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาติ

32%
 สถานท่ีท่องเท่ียว หรือจุดหมายท่ีมีนักท่องเท่ียวแออัด

25%
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เช่ือว่าการเร่งสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก 

ต้องการทำาให้แน่ใจว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมท่อง
เท่ียวจะกระจายไปยังคนทุกระดับในสังคม

อยากสัมผัสประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีสะท้อนวัฒนธรรมของ
คนในท้องถ่ินน้ันๆ อย่างแท้จริง 

85%

85%

91%

การใช้ชีวิตและเดินทางอย่างใส่ใจด้วยแนวทางของความ
ย่ังยืนกำาลังเป็นกระแสท่ีได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมา แต่ในช่วงปีท่ีผู้เดินทางแทบทุกคนต้องจำากัด
การเดินทาง กลายเป็นช่วงเวลาท่ีจุดประกายให้ผู้คนได้กลับ
มาทบทวน และเกิดความต้ังใจท่ีจะจัดการกับอุปสรรครวม
ท้ังมองหาโอกาสท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อมมากข้ึน โดย 72% ของผู้เดินทางเช่ือว่า ผู้คนต้องทำา
ทุกวิถีทางโดยเร่ิมต้นต้ังแต่วันน้ีเพ่ือปกป้องโลกให้กับคนรุ่น
ใหม่

ส่ิงสําคัญอันดับต้นๆ ในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้เดินทาง 
ประกอบไปด้วย

50%
รีไซเคิล

28%
 ลดปริมาณขยะอาหาร 

33%
 เดินหรือป่ันจักรยานในระยะใกล้ๆ เพ่ือหลีก
เล่ียงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือ
รถยนต์ 

42%
 หลีกเล่ียงพลาสติกใช้คร้ังเดียวท้ิง
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นับต้ังแต่ปี 2559 ท่ี Booking.com ได้เผยแพร่รายงาน
ประจำาปีเร่ืองการเดินทางอย่างย่ังยืนเป็นคร้ังแรกน้ัน เรา
ได้เห็นว่าจำานวนผู้เดินทางท่ีต้ังใจจะเข้าพักในท่ีพักรักษ์ โลก
น้ันเพ่ิมสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในปี  2564 ท่ีการ
เดินทางต้องหยุดชะงักลงในเกือบทุกมุมโลก

อุปสรรคของความ
ต้ังใจท่ีจะใช้ชีวิตใน
วิถีแห่งความย่ังยืน
ยังไม่หมดไป

0

81%

74%

73%

68%

65%

62%

2559

2560

2564

2563

2562

2561

ผู้เดินทางท่ัวโลก มีความต้ังใจจะเข้าพักในท่ีพักรักษ์ โลก 
อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในปีหน้า
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แม้ว่า 76% ของผู้เดินทางได้ให้คำาม่ันว่าจะมองหาท่ีพัก
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานความย่ังยืนจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีน่าเช่ือถือ แต่ก็ยังมีอุปสรรคเหลืออยู่ น่ันคือ 
49% ของผู้เดินทางเช่ือว่า ตัวเลือกการเดินทางอย่าง
ย่ังยืนท่ีมีให้บริการในปี 2564 ยังมีไม่มากพอ

89%
 ระบุว่า หากมีท่ีพักท่ียึดหลักความย่ังยืนเป็น
แนวทางในการให้บริการ พวกเขามีแนวโน้ม
สูงมากท่ีจะเลือกท่ีพักแห่งน้ัน 

41%
 ของผู้เดินทางเช่ือว่า ถ้าผู้ให้บริการเว็บไซต์
จองการเดินทางใช้ สัญลักษณ์หรือแสดง
ใบรับรองด้านความย่ังยืนท่ีชัดเจน จะช่วยให้
พวกเขาแยกท่ีพักรักษ์ โลกท่ียึดหลักความ
ย่ังยืนได้ง่ายดายย่ิงข้ึน

40%
 อยากให้เว็บไซต์จองการเดินทางจัดทำาฟิล
เตอร์เพ่ือกรองตัวเลือกท่ียึดหลักความย่ังยืน

32%
 อยากให้ผู้ให้บริการด้านการเดินทางนำา
เสนอข้อมูลเก่ียวกับวิถีการเดินทางท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน เพ่ือนำาไปปรับใช้ให้ดีย่ิงข้ึน

88%
 คิดว่าผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวควรนำาเสนอตัว
เลือกท่ียึดหลักความย่ังยืน
มากข้ึน 

64%
 บอกว่าการเลือกตัวเลือกท่ี
ยึดหลักความย่ังยืนในขณะ
พักร้อน ทำาได้ยากกว่าตอน
ใช้ชีวิตประจำาวัน 

49%
 ของผู้เดินทางระบุว่า พวก
เขาไม่ทราบว่าจะค้นหาตัว
เลือกการเดินทางอย่าง
ย่ังยืนได้จากท่ีไหน 

43%
 มองว่าการพักร้อนเป็นช่วง
เวลาพิเศษ พวกเขาอยากจะ
หลบไปพัก และผ่อนคลาย
โดยไม่ต้องคอยกังวลเก่ียว
กับวิถีแห่งความย่ังยืน 

48%
 รายงานว่า พวกเขาไม่รู้
ว่าการเดินทางท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนต้องทำาอย่างไร 
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ผลสำารวจความคิดเห็นท่ีระบุว่า ผู้เดินทางต้ังใจท่ีจะเปล่ียน
จุดหมายปลายทางในอนาคตให้เกิดความย่ังยืนย่ิงข้ึน ซ่ึงเป็น
ข้อมูลท่ีเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้เดินทางมีความพร้อมท่ีจะ
ลงมือทำาด้วยตนเอง และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางของตนเอง และน่ันก็
ทำาให้เราได้รู้ว่า ผู้เดินทางเร่ิมท่ีจะคิดอย่างรอบด้านเก่ียวกับ
การสร้างผลกระทบ และการปรับเปล่ียนในด้านต่างๆ ของทุก
ภาคส่วนท่ีพวกเขาเห็นว่ามีความจำาเป็น ซ่ึงถือเป็นการตอกย้ำา
ให้เราได้เห็นว่า  การเลือกท่ีพักรักษ์ โลกท่ียึดหลักความย่ังยืน
เป็นเพียงแค่จุดเร่ิมต้นของความพยายามอันย่ิงใหญ่เท่าน้ัน 

เร่ิมรับผิดชอบต่อ
โลก เลือกการเดิน
ทางอย่างย่ังยืน
มากข้ึน

ผู้เดินทางกำาลังค้นหาวิธีลดปริมาณขยะ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้คร้ังเดียวท้ิงในระหว่างการเดิน
ทางพักผ่อน พวกเขาพยายามพิจารณาตัว
เลือกท่ีดีต่อทุกฝ่าย 

85%

71%

79%

91%

94% 

อยากลดปริมาณขยะ
ท่ัวไปในการเดินทาง
คร้ังต่อไป

อยากลดการใช้พลังงาน (เช่น ปิดแอร์ และปิดไฟในห้องพักในเวลาท่ีออกไปข้างนอก) 

อยากใช้ตัวเลือกการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน (เช่น เดิน ป่ันจักรยาน หรือใช้
บริการขนส่งสาธารณะ มากกว่าการใช้บริการแท็กซ่ี หรือรถเช่า) 

ต้ังเป้าท่ีจะลดการใช้น้ำา (เช่น ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา หรือเลือกไม่รับบริการทำาความสะอาดห้องพัก
ประจำาวัน)

มุ่งม่ันท่ีจะลดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางของพวกเขา หรือเลือก
จ่ายเพ่ือหลีกเล่ียงการสร้างปัญหาทางส่ิงแวดล้อม
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ผู้เดินทางท่ีอยากลดปริมาณขยะในระหว่างการ
เดินทางคร้ังต่อไป

90%

91%

91%

91%

74%

72%

75%

79%

74%

79%

73%

84%

85%

82%
87% 81%

85%

88%

84%81%

88%

80%

83%

86%

83%

87%

89%

นิวซีแล
นด์

สิงคโปร์

อินเดีย

ฝร่ังเศส

สหราชอาณ
าจักร

เยอรมนี จีน

   
    

เกาหลี

เม็กซิ โก

โคลอมเบีย

แคนาดาสหรัฐอเมริกา

เวียดนาม

ออ
สเ

ตร
เลีย

ฮ่อ

งกง

รัสเซีย

เด
นมาร์ก

สวีเดน

อาร์เจนตินา

บร

าซิล

ไท
ย

โค
รเ

อเชีย

สเปน

อิตาลี
อิส

ราเอล
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ผลสำารวจความคิดเห็นล่าสุดยังเผยให้เห็นอีกด้วยว่า 
นอกจากผู้เดินทางต้ังใจท่ีจะเดินทางอย่างย่ังยืนในจุด
หมายปลายทางต่อไปแล้ว ยังมีรายงานเพ่ิมเติมว่า ผู้เดิน
ทางหลายคนได้เร่ิมสร้างผลในเชิงบวกมากข้ึนในระหว่าง
การเดินทางคร้ังล่าสุด 

ความต้ังใจในการ
เดินทางอย่างย่ังยืน 
vs การปฏิบัติท่ีส่ง
ผลจริง 

เม่ือคิดถึงการเดินทางคร้ังล่าสุดในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา

54% 
จับจ่ายท่ีร้านค้าอิสระขนาดเล็กเพ่ือ
สนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนท้อง
ถ่ินในระหว่างการเดินทาง

47% 
 เลือกท่ีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการปิด
แอร์/เคร่ืองทำาความร้อน เม่ือออกนอกห้องพัก 

48% 
 ใช้ขวดน้ำาส่วนตัวท่ีใช้ซ้ำาได้แทนการซ้ือน้ำาขวด ใน
ระหว่างเท่ียวพักผ่อน 

30% 
ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำาเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ำา
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62%

46%

36%

54%

42%

34%

59%

43%

35%

47%

37%

32%

23%

61%

43%

35%

48%

42%

32%

26%

54%

42%

35%

46%

36%

29%

ผู้เดินทางท่ีจับจ่ายท่ีร้านค้าอิสระขนาดเล็กเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน

20%

อาร์เจนตินา

สเปน

ฝร่ังเศส

บราซิล

เยอรมนี

เดนมาร์ก

เวียดนาม

แคนาดา

นิวซีแลนด์

สหราชอาณาจักร

อิสราเอล

ฮ่องกง

จีน

เม็กซิโก

อิตาลี

อินเดีย

ไทย

สวีเดน

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

รัสเซีย

โครเอเชีย

โคลอมเบีย

สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย

ไต้หวัน

ญ่ีปุ่น
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รายงานในปีน้ียังเผยให้เห็นถึงตัวเลขท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาของ ผู้เดินทาง
จากท่ัวโลกท่ีเร่ิมจะเห็นด้วยกับหลัก
ปฏิบัติท่ีเจ้าของท่ีพักควรจะทำา เพ่ือ
ช่วยปกป้องโลกและชุมชนในท้องถ่ิน ซ่ึง
ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี

35% 
 เช่ือว่า การควบคุมระบบไฟฟ้าในห้อง
พักด้วยคีย์การ์ด และ/หรือเซ็นเซอร์ จะ
ช่วยประหยัดพลังงานท่ีใช้สำ าหรับแอร์
หรือเคร่ืองทำาความร้อนได้ ซ่ึงระบบดัง
กล่าวควรมีในท่ีพักเหล่าน้ัน 

32% 
คิดว่า การให้ข้อมูลผู้เข้าพักเก่ียว
กับระบบนิเวศชุมชน ประเพณี 
วัฒนธรรม รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ 
จะช่วยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตนได้
เหมาะสมย่ิงข้ึน 

27% 
เช่ือว่า ท่ีพักควรเสนอให้ผู้เข้าพัก
เลือกไม่รับบริการทำ าความสะอาด
ห้องพักประจำ าวันเพ่ือช่วยลด
ปริมาณการใช้น้ำ าลงได้ 

27% 
 ของผู้เดินทางต้องการใช้จาน และ
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารท่ี ใช้ซ้ำ าได้ ใน
ทุกม้ือ รวมถึงการส่ังอาหารมารับ
ประทานท่ีห้องพัก 

เทียบกับตัวเลข 30% ในปี 2563 เทียบกับตัวเลข 28% ในปี 2563 เทียบกับตัวเลข 22% ในปี 2563 เทียบกับตัวเลข 23% ในปี 2563
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นอกจากพฤติกรรมท่ีผู้เดินทางบอกว่าเต็มใจเปล่ียนตัวเองแล้วผู้เดินทางเช่ือว่า
ยังมีงานอีกหลายอย่างท่ีเจ้าของท่ีพักควรจะต้องปรับปรุงเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้ท่อง
เท่ียวอย่างย่ังยืนได้ง่ายดายย่ิงข้ึน อันท่ีจริงแล้ว ผู้เดินทางถึง 53% รู้สึกไม่พอใจ
ท่ีโรงแรมท่ีเลือกพักไม่สนับสนุนการท่องเท่ียวในวิถีย่ังยืนของพวกเขา ยกตัวอย่าง
เช่น ไม่เลือกส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีรีไซเคิลได้ หรือใช้พลาสติกใช้แล้วท้ิงเป็นหลัก

ผลสำารวจจาก Booking.com ยังเผยให้เห็นว่าท่ีพักคู่ค้า และผู้เดินทางเร่ิมจะคิด
ตรงกันว่าวิถีแห่งความย่ังยืนเป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญย่ิง โดย 82%* ของท่ีพักคู่
ค้าของ Booking.com มองว่าวิถีแห่งความย่ังยืนมีความสำาคัญมากในอุตสาหรรม
การบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผู้เดินทางถึง 83% ท่ีเช่ือว่าการเดินทางอย่างย่ังยืน
เป็นประเด็นท่ีจะมีผลกระทบต่อทุกชีวิตในโลก 

อย่างไรก็ตาม 3 ใน 4* ของท่ีพักคู่ค้ากล่าวว่า พวกเขาได้เร่ิมปรับใช้แนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความย่ังยืนไปบ้างแล้ว และน้อยกว่าสามส่วนน้ัน (31%*) มีความกระตือรือร้น
ท่ีจะส่ือสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของพวกเขากับผู้เข้าพัก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ
ดำาเนินการในช่วงเวลาท่ีผู้เข้าพักได้ทำาการเช็กอิน (59%*)

ตามหาท่ีพักรักษ์
โลกท่ีเข้าใจในวิถี
ความย่ังยืน

เหตุผลหลักๆ ท่ีทําให้ท่ีพักคู่ค้าของเราเลือกท่ีจะไม่ส่ือสาร
ถึงแนวทางการให้บริการอย่างย่ังยืนให้ผู้เข้าพักได้รับทราบ 
ประกอบไปด้วย 

ข้อจำากัดและความไม่แน่ใจเหล่าน้ีของท่ีพักคู่ค้าได้ช้ีให้เห็น
ถึงปัญหาสำาคัญท่ีผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมยังคงต้องหา
ทางออก เพ่ือทำาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเร่ืองการ
บริการอย่างย่ังยืนได้ง่ายดายย่ิงข้ึน ต้ังแต่ข้ันตอนของ
การจอง และตัดสินใจเดินทาง เพ่ือพวกเขาจะได้เปล่ียน
ความต้ังใจให้เป็นการเดินทางในวิถีแห่งความย่ังยืนได้อย่าง
แท้จริง

ไม่คิดว่าแขกท่ี
เข้าพักจะให้ความ
สนใจ

ไม่เช่ือว่าพวกเขา
ทำาอะไรเป็นช้ินเป็น
อันพอท่ีจะส่ือสาร
กับแขกท่ีเข้าพักได้

33% 32%

กังวลว่าผู้เข้าพัก
อาจจะรู้สึกว่าการ
ส่ือสารดังกล่าว
เป็นเพียงการ
โฆษณาให้ผู้เข้าพัก
ช่ืนชม

28%
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หน่ึงในพันธกิจของเรา คือการช่วยให้ทุกคนออกไปสำารวจโลกกว้าง
ได้ง่ายข้ึน และในฐานะผู้นำาในธุรกิจการท่องเท่ียว Booking.com 
กำาลังก้าวสู่ช่วงเวลาสำาคัญในการผลักดันให้การเดินทางอย่างย่ังยืน
ของท้ังผู้เดินทางและท่ีพักคู่ค้าเป็นเร่ืองท่ีสะดวกสบายย่ิงข้ึน น่ันคือ
เหตุผลท่ีเราเปิดตัวโครงการรณรงค์เพ่ือให้ท่ีพักได้ดำาเนินการทุกทางใน
การสนับสนุนให้ผู้เดินทางได้ก้าวสู่อีกข้ันของการเดินทางอย่างย่ังยืน ไม่
ว่าพวกเขาจะอยู่จุดใดในเส้นทางเหล่าน้ันก็ตาม 

โครงการของเราพร้อมเผยแพร่คำาแนะนำา ข้อมูลเชิงลึก และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดแก่พาร์ตเนอร์ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ในหลายช่องทาง 
รวมถึงคู่มือวิถีแห่งความย่ังยืน และคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจบนศูนย์ข้อมูล 
Partner Hub ของเรา

นอกจากน้ันบนแพลตฟอร์ม Booking.com ได้มีการเร่ิมนำาเสนอ
ประกาศนียบัตรท่ีรับรองมาตรฐานด้านความย่ังยืนกว่า 30 รายการ 
ท่ีรับรองโดยองค์กรเพ่ือความย่ังยืนในระดับสากลท้ัง Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism และ EU 
Ecolabel รวมท้ังโครงการเพ่ือความย่ังยืนของเครือโรงแรมต่างๆ บน 
Booking.com แพลตฟอร์มอีกด้วย โดยเรารวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีจาก
องค์การท่ีให้การรับรองโดยตรง และเผยแพร่บนหน้าเว็บเพจของท่ีพัก
คู่ค้าท่ีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความย่ังยืนจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ท้ังน้ี ส่ิงท่ีเราทำาควบคู่กันไปก็คือการสนับสนุนให้ท่ีพักคู่ค้าอัพเดตข้อมูล
ความย่ังยืนของตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติท่ีมีความสำาคัญ
ท้ัง 32 ประการใน 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ขยะ พลังงานและก๊าซเรือนกระจก 
น้ำา การสนับสนุนชุมชน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ หลังจากการเปิดตัว
โครงการไปท่ัวโลก ท่ีพักนับแสนแห่งได้เร่ิมแชร์ข้อมูลความย่ังยืนให้แก่ 
Booking.com ซ่ึงหาได้ง่ายดายเพียงคลิกท่ีแบนเนอร์ “การเดินทาง
อย่างย่ังยืน” จากหน้าท่ีพักแต่ละแห่งบนแพลตฟอร์มของเรา ถึงแม้ว่าน่ี
จะเป็นการเร่ิมต้น แต่น่ีก็ถือเป็นก้าวแรกท่ีมีความสำาคัญในการรวบรวม
ข้อมูลความย่ังยืนเพ่ือนำาเสนออย่างโปร่งใสต่อผู้บริโภค เพ่ือในท้ายท่ีสุด
จะทำาให้เป็นเร่ืองง่ายสำาหรับผู้เดินทางในการเลือกท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ได้มากข้ึน 

ร่วมด้วยช่วยกัน
ปิดช่องโหว่ของ
การพัฒนา
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การสำารวจข้อมูลน้ีจัดทำาโดย Booking.com โดยสำารวจความ
คิดเห็นอย่างอิสระกับกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 
29,349 คนใน 30 ประเทศและเขตการปกครอง (โดยแบ่ง
เป็น 1,000 คนจากสหรัฐอเมริกา, 1,007 คนจากแคนาดา, 
1,000 คนจากเม็กซิโก, 964 คนจากโครเอเชีย, 1,000 คนจาก
บราซิล, 1,000 คนจากอาร์เจนตินา, 999 คนจากออสเตรเลีย, 
941 คนจากนิวซีแลนด์, 1,001 คนจากสเปน, 1,000 คนจาก
อิตาลี, 1,000 จากฝร่ังเศส, 1,000 คนจากสหราชอาณาจักร, 
1,000 คนจากเยอรมนี, 1,003 จากเนเธอร์แลนด์, 986 คนจาก
เดนมาร์ก, 1,000 คนจากสวีเดน, 997 คนจากโครเอเชีย, 1,005 
คนจากรัสเซีย, 1,003 คนจากอิสราเอล, 1,000 คนจากอินเดีย, 
1,000 คนจากจีน, 1,005 คนจากฮ่องกง, 968 คนจากไทย, 963 
คนจากสิงคโปร์, 1,000 คนจากไต้หวัน, 1,005 คนจากเวียดนาม, 
1,000 คนจากเกาหลีใต้, 1,000 คนจากญ่ีปุ่น, 1,002 คนจาก
แอฟริกาใต้, 500 คนจากเคนยา) ในการเข้าร่วมการสำารวจ กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ต้องเคยเดินทางอย่าง
น้อยหน่ึงคร้ังในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา และต้องวางแผนออกเดิน
ทางอีกคร้ังในปี 2564 รวมถึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจหลัก หรือมีส่วน
ในการตัดสินใจในการวางแผนเดินทางด้วยตนเอง การสำารวจ
ในคร้ังน้ี เป็นการจัดทำาผ่านช่องทางออนไลน์ เม่ือเดือนมีนาคม 
2564 

* การสำารวจข้อมูลจัดทำาโดย Booking.com เป็นการศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพักคู่ค้าจำานวน 3,390 รายจากประเทศ
ออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล จีน โครเอเชีย ฝร่ังเศส เยอรมนี 
กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่น เม็กซิโก โปแลนด์ โปรตุเกส 
รัสเซีย สเปน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา การ
สำารวจในคร้ังน้ี เป็นการจัดทำาผ่านช่องทางออนไลน์ เม่ือเดือน
เมษายนปี2564

รายละเอียด
เก่ียวกับการ
เก็บข้อมูล
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