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ปีน้ีนับเป็นปีท่ีเจ็ดของการจัดทำารายงานการเดินทาง
อย่างย่ังยืนประจำาปีของ Booking.com ซ่ึงรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เดินทางกว่า 30,000 คนจาก 
32 ประเทศและเขตการปกครอง โดยรายงานในปีน้ี
เผยว่า ผู้เดินทางเร่ิมท่ีจะเลือก ตัวเลือกการเดินทาง
แบบรักษ์โลก และมองหาแบรนด์ท่ีมีตัวเลือกท่ียึด
หลักความย่ังยืน และเร่ิมออกเดินทางอย่างมีจุดมุ่ง
หมาย

ด้วยปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเข้า
ข้ันวิกฤต และอัตราการตระหนักรู้ของคนท่ัวโลกท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ทำาให้ผู้เดินทางวางแผนท่องเท่ียวเพ่ือเปิด
รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในรูปแบบท่ีใส่ใจ สร้างสรรค์ 
และต้ังใจจริงย่ิงข้ึน ซ่ึงแบบสำารวจความคิดเห็นท่ี
ครอบคลุมในทุกมิติของ Booking.com คร้ังล่าสุด
ได้เผยให้เห็นว่า การเดินทางอย่างย่ังยืนจะไม่ใช่เร่ือง
ของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอีกต่อไป เพราะคนอีกมาก
เร่ิมเห็นว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีใกล้ตัวกว่าท่ีคิด อีก
ท้ังยังช้ีให้เห็นว่าความต้องการท่ีจะเลือกตัวเลือก
ด้านการเดินทางท่ีมีความย่ังยืน และมีความตระหนัก
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้ันมีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นตัวเลือกด้านวิธีการเดินทาง ตัวเลือกท่ีพัก และ
จุดหมายท่ีพวกเขาวางแผนจะไปท่องเท่ียวเพ่ือให้
รายได้เหล่าน้ันได้สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อมอย่างแท้จริง 

การเดินทางอย่างย่ังยืน ไม่ได้หมายถึงแค่เพียงการ
รีไซเคิล และการจำากัดปริมาณขยะในระหว่างเดิน
ทางของผู้คนในปัจจุบันเท่าน้ัน
แต่ยังหมายถึงการเคารพต่อชุมชนท้องถ่ิน ส่ิง
แวดล้อม และความแตกต่างทางชีวภาพ ซ่ึงน่ีถือ
เป็นปรัชญาในการเดินทางท่ีเร่ิมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เดินมากข้ึนตามลำาดับ ผู้คนจำานวน
มากข้ึนกำาลังมองหาประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ท่ีช่วยส่งเสริมและ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถ่ินได้ พร้อมท้ัง
หลีกเล่ียงจุดหมายท่ีกำาลังได้รับความนิยม และเลือก
ออกเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลเพ่ือลดความแออัด
ในจุดหมายปลายทางน้ันๆ
 
ทุกวันน้ีผู้เดินทางเร่ิมวางแผนท่องเท่ียวโดยคำานึง
ถึงข้อมูลเร่ืองภาวะโลกร้อนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึง
มาพร้อมกับความใส่ใจเก่ียวกับระยะทาง และวิธีใน
การเดินทาง โดยพวกเขาเลือกท่ีจะเดินทางไปยังจุด
หมายท่ีใกล้บ้านมากข้ึน และเลือกเดินทางโดยขนส่ง
สาธารณะ รวมถึงเลือกเช่าจักรยานเม่ือเดินทางถึง
จุดหมายเพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ของตนเอง

แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะเร่งเดินหน้า
จัดหาตัวเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เดิน
ทางสามารถเลือกเดินทางอย่างย่ังยืนได้มากข้ึนแล้ว
ก็ตาม แต่รายงานฉบับน้ียังช้ีให้เห็นถึงอุปสรรคท่ี
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังคงต้องเผชิญอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นในเร่ืองท่ีผู้คนจำานวนไม่น้อยยังไม่ทราบว่ามี
ข้อมูลเก่ียวกับตัวเลือกการเดินทางอย่างย่ังยืน และ
ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลน้ีได้จากท่ีไหน
ท้ังน้ี ยังมีผู้คนบางส่วนท่ีเช่ือมโยง “การเดินทาง
อย่างย่ังยืน” เข้ากับการต้องเสียสละความหรูหรา
และความสะดวกสบายในการเดินทาง หรือการต้อง
ไปจุดหมายปลายทางท่ีไม่ค่อยน่าสนใจ

ผู้เดินทาง{1} ต้องการเข้าถึงตัวเลือกการเดินทาง
รักษ์โลก ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ และเคร่ืองมือด้านการ
เดินทางท่ีพวกเขาสามารถนำาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนทริปดีๆ อย่างท่ีต้ังใจได้ 
เม่ือใดก็ตามท่ีผู้เดินทางให้ความสนใจ เม่ือน้ันผู้ให้
บริการท่องเท่ียวก็มีโอกาสท่ีจะทำาให้การเดินทาง
อย่างย่ังยืนกลายเป็นตัวเลือกท่ีเข้าถึงได้ง่ายย่ิงข้ึน
สำาหรับทุกคน

32 ประเทศและเขตการปกครอง30,000+ คน

“ผู้คนมากมายเร่ิมต่ืนตัวมาก
ข้ึนเก่ียวกับภาวะโลกร้อนท่ีเข้า
ข้ันวิกฤต พวกเขาจึงเร่ิมออก
เดินทางอย่างใส่ใจ สร้างสรรค์ 
และต้ังใจจริงย่ิงข้ึน”
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วิถีแห่งความย่ังยืนกำาลังพลิก
โฉมการเดินทางในอนาคต
“กว่าเจ็ดปีท่ี Booking.com ได้จัดทำาจัดทำารายงานการ
เดินทางอย่างย่ังยืน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เห็นว่า
ผู้เดินทาง และคู่ค้าของเรา เร่ิมตระหนักรู้ถึงความสำาคัญ
ของการเดินทางอย่างย่ังยืนมากข้ึนเร่ือยๆ ด้วยวิกฤต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีทุกคนต้องเผชิญ และรูปแบบ
การใช้ชีวิตของเราท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ส่งผลให้คู่ค้าของเราได้เล็งเห็นถึงความ
จำาเป็นของการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจ และชุมชน
ในวงกว้าง ให้สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับอนาคต
ได้ทุกรูปแบบ 

การเดินทางอย่างย่ังยืนมีความหมายแตกต่างกันไปตาม
นิยามของแต่ละคน และการปกป้องแต่ธรรมชาติรอบ
ตัวเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้ ดังน้ัน เราจึง
ควรพิจารณาความหมายของความย่ังยืนให้ครบในทุก
มิติ ท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม
ท่ี Booking.com เราเช่ือว่าการเดินทางสามารถสร้าง
พลังบวก สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างลึก
ซ้ึง สร้างโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชน 
ช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังยังช่วยปกป้องโลก
ของเราให้กับคนรุ่นใหม่ได้

สำาหรับในปีน้ี รายงานของเราได้ช้ีให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสำาคัญของจำานวนผู้เดินทางท่ีต้องการออก

เดินทางอย่างย่ังยืน อีกท้ังยังเผยให้เห็นว่า ผู้คนรู้สึก
เป่ียมไปด้วยพลังเชิงบวกในการปรับเปล่ียนความต้ังใจ
ในการเดินทางอย่างย่ังยืนให้เกิดข้ึนจริง และสร้างการ
เปล่ียนแปลงท่ีสัมผัสได้จริง

อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีงานอีกมากท่ีต้องทำาเพ่ือเสริม
ความรู้ความเข้าใจ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้คนในวงกว้าง ย่ิงเราช่วยให้ท่ีพักคู่ค้าเข้าใจและปรับใช้
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืนได้มากเท่าใด เราก็ย่ิงมี
โอกาสในการทดลองเผยแพร่ข้อมูลเหล่าน้ีให้แก่ผู้เดิน
ทางได้มากข้ึนเท่าน้ัน และท้ายท่ีสุด เราก็จะค้นพบวิธีท่ี
เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลด้านความย่ังยืนให้กลาย
เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจของผู้เดินทางได้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส

ความคิดเห็นในเชิงลึกของผู้เดินทางในรายงานฉบับน้ี
ช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของการเดินทาง เพ่ือท่ีเราจะได้
ค้นหาวิธีการตอบรับกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป
ให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้อย่างม่ันใจ ก้าวท่ี
สำาคัญของเราในปี 2564 คือการทำาให้การเดินทางอย่าง
ย่ังยืนกลายเป็นตัวเลือกท่ีเข้าถึงได้ง่ายย่ิงข้ึนสำาหรับทุก
คน เคร่ืองหมายการเดินทางอย่างย่ังยืนท่ีเพ่ิงเปิดตัว
ใหม่ของเรา ถือเป็นจุดเร่ิมต้นให้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความ
สำาเร็จด้วยการรับรองแนวทางการให้บริการอย่างย่ังยืน
ของท่ีพักกว่า 100,000 แห่งท่ัวโลก และนำาเสนอวิธีการ

จำาแนกท่ีพักรักษ์โลกในหลากหลายประเภทอย่างเป็น
ระบบ และเข้าใจง่าย

เราเช่ือว่าปี 2565 จะเปิดโอกาสให้เราสร้างการ
เปล่ียนแปลงได้มากย่ิงข้ึน โดย Booking.com จะ
ขยายโปรแกรมการเดินทางอย่างย่ังยืนให้ย่ิงใหญ่
ข้ึน และส่งเสริมความพยายามในการลดการสร้าง
คาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
เราขอเป็นกระบอกเสียงในการส่ือสารกับผู้คนในวงกว้าง 
เพ่ือเร่งการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนท่ัวท้ังอุตสาหกรรมใน
เร็ววัน

เรามีเป้าหมายย่ิงใหญ่ท่ีต้องทำาให้สำาเร็จ
ซ่ึงการเปล่ียนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวสู่ยุคแห่งความ
ย่ังยืนอย่างเต็มรูปแบบน้ันเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลา การ
ประสานงาน และการวางแผนร่วมกัน แต่เราก็ยังขับ
เคล่ือนงานให้คืบหน้าต่อไปได้ด้วยการพัฒนานวัตกรรม 
การสนับสนุนจากคู่ค้า และความร่วมแรงร่วมใจกันของ
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมของเรา
ตราบใดท่ีเรายังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เราก็จะยัง
สามารถทำาให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ท่องโลกในแบบ
ใส่ใจ และรับผิดชอบได้อย่างง่ายดายย่ิงข้ึน”

Glenn Fogel
CEO of Booking.com

“ซ่ึงตอนน้ีเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าการเดิน
ทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยึดหลัก
ความย่ังยืน และมีความรับผิดชอบน้ัน

เป็นมากกว่ กระแสความนิยม
และแนวทางปฏิบัติน้ีจะกลายเป็น

มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอนาคต”
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88% 77%
ของผู้เดินทางมีแผนท่ี
จะพยายามออกเดินทาง
อย่างย่ังยืนมากข้ึนในปี
หน้า (เพ่ิมข้ึน 10% จากปี 
2564)

มุ่งม่ันท่ีจะเจาะจงเลือก
การเดินทางอย่างย่ังยืน
มากข้ึน เม่ือเทียบกับการ
เดินทางในปีท่ีผ่านมา

ของผู้เดินทางมีความต้ังใจจะเข้าพักในท่ีพักรักษ์ โลก อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง
ในปีหน้า

สำ าหรับผู้เดินทางท่ีได้เข้าพักในท่ีพักรักษ์ โลกอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในช่วงปี
ท่ีผ่านมามีเหตุผลในการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันไป ดังน้ี

44%
ต้องการช่วยลดการ

สร้างผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อมของตนเอง 

40%
ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของ

คนในท้องถ่ินมากข้ึน 

38%
เช่ือว่าท่ีพักรักษ์โลกดูแล
ผู้คนและชุมชนได้ดีกว่า

สำาหรับผู้เดินทาง
บางส่วนน้ัน การ

เดินทางอย่าง
ย่ังยืนทำาให้สัมผัส
กับประการณ์จริง
ท่ีไร้การปรุงแต่ง

ได้มากกว่า

26% 

29% 

มองว่า ท่ีพักรักษ์ โลกน้ันดูดีมีสไตล์ 
และอินเทรนด์มาก

เช่ือว่า ท่ีพักรักษ์ โลกมีมุมถ่ายรูป
สวยๆ สำ าหรับโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

95%

72%

64% 73%
ยืนยันว่า พวกเขาเคยเห็น
ท่ีพักรักษ์โลกจากเว็บไซต์
ท่องเท่ียวในช่วงปีท่ีผ่าน
มา

ค้นหาข้อมูลท่ีแสดงให้
เห็นถึงแนวทางการให้
บริการอย่างย่ังยืนของ
ท่ีพักอย่างจริงจังก่อน
ทำาการจอง

ตามหาท่ีพักรักษ์ โลกท่ี
เข้าใจในวิถีความย่ังยืน
เราสามารถสรุปได้ว่า การเดินทางอย่างย่ังยืนมีความสำาคัญต่อผู้เดินทาง โดย 
(94%) ของผู้เดินทางยืนยันว่าพวกเขาคิดเช่นน้ันจริง และ (75%) ของผู้เดินทาระบุ
ว่า ข่าวสารล่าสุดเก่ียวกับภาวะโลกร้อนส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจเลือกการเดินทางท่ี
ย่ังยืนมากข้ึน และมีผู้ต้องการออกเดินทางแบบรักษ์ โลกเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ

เร่ืองท่ีน่ายินดีก็คือ ระดับการตระหนักรู้ และโอกาสในการมองเห็นท่ีพักรักษ์ โลกยัง
คงเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

รายงานการเดินทางอย่างย่ังยืนประจำ าปี 2565 ของ Booking.com
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26% 33% 
ไม่ว่าทราบเลยว่ามีท่ีพัก
ประเภทน้ีอยู่

ส่วนผู้เดินทางท่ีไม่ได้เข้าพักในท่ีพักรักษ์โลกในช่วงปีท่ีผ่านมาให้เหตุผลว่า

ไม่ทราบว่าจะค้นหาท่ีพักประเภทน้ี
ได้จากท่ีไหน

5

แม้ว่าผลการสำารวจจะแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า การตระหนักรู้เก่ียวกับท่ีพัก
รักษ์ โลกมีมากข้ึนเร่ือยๆ แต่เราก็ยังมี

งานอีกมากท่ีจะต้องทำาเพ่ือยกระดับการ
ค้นหาตัวเลือกท่ีพักรักษ์ โลกให้เป็นเร่ืองท่ี

สะดวกสบายย่ิงข้ึนสำาหรับทุกคน
ท้ังน้ี มีผู้คนจำานวนไม่น้อยท่ียังไม่แน่ใจ
ว่าจะออกเดินทางอย่างย่ังยืนมากข้ึน

ได้อย่างไร ซ่ึงจุดน้ีเองท่ีช้ีให้เห็นว่า 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวควรจะต้องนำา

เสนอข้อมูลในเร่ืองน้ีอย่างชัดเจน โปร่งใส 
และเข้าใจง่ายสำาหรับผู้เดินทางท่ีเป็นกลุ่ม

เป้าหมายในวงกว้าง

57% 
จะรู้สึกดีกับการเข้า
พักในท่ีพักใดท่ีพัก
หน่ึงมากข้ึน หาก
พวกเขาทราบว่า 
ท่ีพักแห่งน้ันได้รับ
ประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐาน
ด้านความย่ังยืน

25% 
ไม่ได้เจาะจงค้นหา
ท่ีพักรักษ์ โลกก่อน
ทำาการจอง แต่หาก
เข้าถึงข้อมูลได้แบบ
ง่ายๆ พวกเขาก็จะ
ศึกษาข้อมูลน้ันก่อน
ตัดสินใจ

77% 
อยากให้มีตัวกรอง
ท่ีสามารถคัด
เฉพาะท่ีพักท่ีได้รับ
ประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐาน
ด้านความย่ังยืน
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ผู้เดินทางมีความเข้าใจเก่ียวกับท่ีพักรักษ์โลก และท่ีต้ังของท่ีพักเหล่าน้ันในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างออกไป
ท้ายท่ีสุดก็เกิดเป็นความเช่ือแบบเหมารวมว่า แม้จะมีตัวเลือกท่ีพักรักษ์โลกเพ่ิม
มากข้ึนแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่น่าจะมีตัวเลือกไหนท่ีตอบโจทย์ความต้องการของพวก
เขาได้ เพราะทริปเดินทางแบบย่ังยืนน้ันน่าจะเกิดข้ึนได้ ณ จุดหมายปลายทางท่ี
ค่อนข้างห่างไกล และไม่ดึงดูดใจเท่าท่ีควร

แต่ในความเป็นจริงน้ัน การเดินทางอย่างย่ังยืนสามารถทำาได้ในหลายรูปแบบ ซ่ึง
น่ีจะเป็นโอกาสอันดีท่ีแพลตฟอร์มท่องเท่ียวจะสร้างความเซอร์ไพรส์ และน่าต่ืนตา
ต่ืนใจให้กับผู้คนด้วยข้อมูลท่ีพักรักษ์โลกในจุดหมายท่ีพวกเขาคาดไม่ถึง

ส่วนผู้เดินทางท่ีไม่ได้เข้าพักในท่ีพัก
รักษ์ โลกในปีน้ีให้เหตุผลว่า

55% บอกว่า แม้พวกเขาจะเห็นตัวเลือกการเดิน
ทางแบบย่ังยืนมากข้ึน แต่ตัวเลือกอ่ืนกลับ
ดึงดูดใจพวกเขาได้มากกว่า

41%

12%

21%

เช่ือว่าจุดหมายการเดินทางท่ีพวกเขา
สนใจไม่น่าจะมีท่ีพักรักษ์ โลกให้เลือก

เช่ือว่า ท่ีพักรักษ์ โลกดูไม่ค่อยจะ
หรูหราน่าพัก

คิดว่า ท่ีพักรักษ์ โลกน่าจะมีให้บริการ
ในแถบนอกเมือง และผู้เดินทางชอบ
พักอยู่ในเมือง หรือจุดท่ีมีทุกอย่าง
ครบครันมากกว่า

52%

50%

บอกว่า การเดินทางอย่างย่ังยืนไม่ตอบ
โจทย์ด้านความหรูหรา/สะดวกสบายท่ีพวก
เขาต้องการจากทริปพักผ่อนได้

บอกว่า จุดหมายสำาหรับการเดินทางอย่าง
ย่ังยืนน่าสนใจน้อยกว่าจุดหมายปลายทา
งอ่ืนๆ

การเดินทางอย่างย่ังยืนใน
มุมมองแบบเหมารวม

รายงานการเดินทางอย่างย่ังยืนประจำ าปี 2565 ของ Booking.com
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46% 
เลือกเดินทางเฉพาะช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเท่ียว 

75% ของผู้เดินทางบอกว่า ข่าวสารเก่ียวกับภาวะโลกร้อนส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจเลือกการเดินทางท่ี
ย่ังยืนมากข้ึน อีกท้ังยังเห็นตรงกันว่า อยากหลีกเล่ียงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกำาลังได้รับความนิยมเพ่ือช่วย
กระจายรายได้ และสร้างผลลัพธ์เดินทางของพวกเขาให้ท่ัวถึงย่ิงข้ึน

ผลการสำารวจในส่วนน้ี ได้แสดงให้เห็นว่า แพลตฟอร์มท่องเท่ียวควรท่ีจะเร่ิมทำางานร่วมกับผู้ให้บริการท่ีพัก
เพ่ือเน้นในการให้ข้อมูลเก่ียวกับตัวเลือกเพ่ือการเดินทางอย่างย่ังยืนในเมืองใหญ่ๆ และสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว ควบคู่ไปกับการนำาเสนอช่วงการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล และสถานท่ี
ท่องเท่ียวในเมืองรองท่ีน่าสนใจไม่แพ้กันเพ่ือเป็นตัวเลือกท่ีครบครันสำาหรับผู้เดินทาง

ในช่วงสิบสองเดือนท่ีผ่านมาผู้เดินทางหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวหนาแน่นโดย...

ส่วนทริปท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า
เพ่ือแก้ปัญหานักท่องเท่ียวหนาแน่น/หรือเพ่ือกระจายนักท่องเท่ียวไปยังเมืองรอง ผู้เดินทาง
บอกว่า พวกเขายินดีท่ีจะ...

เปิดใจให้เมืองรอง พร้อมหลีก
เล่ียงช่วงพีค

ผู้เดินทางส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบเลยว่าจะไปค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวน้อยๆ ได้จากท่ีไหน
กว่าสองในสามของผู้เดินทาง (60%) ต้องวุ่นวายกับการค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีมีนักท่อง
เท่ียวน้อย แล (52%) รู้สึกว่า การค้นหาตัวเลือกการเดินทางท่ีย่ังยืนในเมืองใหญ่ หรือจุดหมายท่ีได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเท่ียว คือเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้

แต่อีก 29% กลับบอกว่า บริษัทนำาเท่ียวควรจะแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองรองเป็นทางเลือกให้ผู้เดิน
ทางด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้นักท่องเท่ียวแออัดจนเกินไป ซ่ึงน่ันก็น่าจะกระตุ้นให้พวกเขาเลือกการเดินทาง
ท่ีรักษ์โลกมากย่ิงข้ึน

โอกาสท่ีเปิดกว้างสำาหรับทุกคน

แรงจูงใจสำาหรับผู้ให้บริการ
ท่ีพักเพ่ือให้มีกำาลังใจก้าวต่อ
ในเส้นทางสายความย่ังยืน

ผลลัพธ์ท่ีได้ก็คือ 
แพลตฟอร์มท่องเท่ียว
ก็จะให้ความสำาคัญกับ
การนำาเสนอตัวเลือก
การเดินทางอย่างย่ังยืน
ย่ิงข้ึน

ท้ายท่ีสุดก็จะช่วยให้ผู้เดินทาง
ค้นหาช่วงเวลาเดินทางนอก
ฤดูกาล และจุดหมายในเมืองรอง
ท่ีน่าสนใจไม่แพ้สถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีกำาลังอยู่ในกระแส

37% 
เลือกเดินทางนอกฤดูกาลท่อง
เท่ียว 

84% 
หลีกเล่ียงจุดหมายและสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกระแส 

42% 
เลือกตัวเลือกสำารองแทนท่ีจะ
เลือกจุดหมายแรกท่ีวางแผนไว้ 

35%
เลือกเดินทางไปเท่ียวเมืองรอง 

1 2 3
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เพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงวัฒนธรรม 
และชุมชนท้องถ่ิน

79% 
อยากสัมผัส
ประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมของคนใน
ท้องถ่ินน้ันๆ อย่าง
แท้จริง

52% 44% 36% 

79% 
ต้องการเห็นสถาน
ท่ีท่ีตนเองเดินทาง
ไปเปล่ียนแปลงไปใน
ทางท่ีดีข้ึนกว่าช่วง
แรกท่ีเดินทางไปถึง

37% 
ได้เรียนรู้และทำาความ
คุ้นเคยกับวัฒนธรรม 
และประเพณีอันทรง
คุณค่าของท้องถ่ินท่ี
ตนเองกำาลังจะเดิน
ทางไปเป็นการล่วง
หน้าก่อนออกเดิน
ทาง

38% 
ยินดีท่ีจะจ่ายมากข้ึน
สำ าหรับกิจกรรมท่อง
เท่ียวเพ่ือให้ม่ันใจว่า
พวกเขาได้ตอบแทน
คนในชุมชนน้ันๆ

บอกว่า พวกเขาไม่รู้วิธี หรือ
สถานท่ีท่ีจะค้นหากิจกรรม 
หรือทัวร์ท่ีจะทำาให้พวกเขามี
โอกาสตอบแทนชุมชนท้อง
ถ่ินได้ โดยตรง

คิดว่า ผู้เดินทางมีหน้าท่ีใน
การลดผลกระทบเชิงลบจาก
การเดินทางท่องเท่ียวของ
ตนเอง

จะชอบบริษัทท่ีแนะนำา
กิจกรรม และสถานท่ีท่อง
เท่ียวเพ่ือให้ม่ันใจว่า พวกเขา
มีโอกาสตอบแทนชุมชนท้อง
ถ่ินได้ โดยตรง

แม้ว่าผู้เดินทางจะอยากตอบแทน และเช่ือมต่อกับผู้คนและชุมชนในระหว่างการเดินทางของตนเอง 
แต่...

8
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ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของการเดินทางก็คือ การเช่ือมต่อผู้คนให้ได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดย่ิงข้ึน
ผลสำารวจได้เผยให้เห็นว่า กลุ่มผู้เดินทางปรารถนาท่ีจะสัมผัสวัฒนธรรม 
และชุมชนแบบใกล้ชิดย่ิงข้ึนในระหว่างการเดินทางของพวกเขา โดย 56% 
ของผู้เดินทางเช่ือว่า การอนุรักษ์ และเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถ่ิน คือส่วนหน่ึงของการเดินทางอย่างย่ังยืน

ปรัชญาในการเดินทางรูปแบบใหม่น้ีเร่ิมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เดิน
ทาง
ดังน้ัน การเร่งสร้างตัวเลือก หรือข้อเสนอท่ีเป็นไปตามวิถีของความย่ังยืน ก็
น่าจะสร้างโอกาสท่ีดีสำาหรับการท่องเท่ียวท่ีขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใน
เชิงบวก และความประทับใจจากการเดินทางได้
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จุดเปล่ียนเร่ือง
การเดินทาง

ผู้เดินทางเร่ิมใส่ใจกับระยะทาง วิธีการเดินทางสู่จุดหมาย และวิธีการเดินทาง
เม่ือถึงจุดหมายแล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถาม (43%) เช่ือว่า การลดหรืองด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากตัวเลือกวิธีการเดินทาง คือหัวใจสำาคัญของ “การ
เดินทางอย่างย่ังยืน”

เม่ือผู้คนพยายามท่ีจะเลือกตัวเลือกการเดินทางท่ีย่ังยืนย่ิงข้ึน ถือเป็นโอกาส
ท่ีเปิดกว้างสำาหรับผู้ให้บริการขนส่ง และท่องเท่ียวในการนำาเสนอตัวเลือกท่ี
ย่ังยืนต่างๆ เพ่ือมอบประสบการณ์การเดินทางท่ีย่ังยืนต้ังแต่ต้นจนจบทริป
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สำ าหรับผู้เดินทางกลุ่มท่ีไม่ได้
ค้นหาตัวเลือกการเดินทาง
รักษ์ โลกอย่างจริงจัง ในท้าย
ท่ีสุด แนวทางการให้บริการ
อย่างย่ังยืนจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของพวกเขา
  
 
19%
บอกว่า แนวทางการให้บริการ
อย่างย่ังยืนไม่ได้มีผลต่อการ
เลือกบริการขนส่ง แต่อาจจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจจองของ
พวกเขา

12%
บอกว่า แนวทางการให้บริการ
อย่างย่ังยืนไม่ได้มีผลต่อการ
เลือกบริการขนส่ง แต่การ
ได้รู้ว่า ตัวเลือกการเดินทาง
ท่ีตนเองจองน้ันเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืน 
ทำาให้พวกเขารู้สึกดี

ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการเดินทางรักษ์ โลกอย่าง
จริงจัง

ไม่ได้ค้นหาตัวเลือกการเดินทางรักษ์ โลกอย่าง
จริงจัง แต่หากเข้าถึงข้อมูลได้แบบง่ายๆ พวกเขาก็
จะศึกษาข้อมูลน้ันก่อนตัดสินใจ

73%

24%

เม่ือถามถึงการสำารวจสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใกล้บ้าน
มากข้ึน…

เลือกเดินทางไปยังจุดหมายท่ีใกล้บ้านมากข้ึน เพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง

อีก ยินดีท่ีจะทำาเช่นน้ันเพ่ือลดการปล่อยมลพิษ
จากการเดินทาง

จะพิจารณาจุดหมายท่ีใกล้บ้านมากข้ึนสำ าหรับการ
เดินทางในทริปต่อไป

คิดว่าบริษัทตัวแทนท่องเท่ียวควรนำาเสนอจุด
หมายใกล้บ้านท่ีน่าสนใจ

27%

42%

79%

23%

เม่ือถามถึงการเดินทางในทริปถัดไป และส่ิงท่ีผู้
เดินทางคิดว่าจะทำา…

ระบุว่าพวกเขาอยากใช้ตัวเลือกการเดินทางท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน (เช่น เดิน ป่ันจักรยาน 
หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ มากกว่าการใช้
บริการแท็กซ่ี หรือรถเช่า)

เลือก{1}การเดินทางสู่จุดหมายท่ีใช้เวลานานข้ึน
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น เลือกข้ึน
รถไฟแทนรถยนต์ หรือเคร่ืองบิน)

ยอมท่ีจะจ่ายมากข้ึนเพ่ือให้ม่ันใจว่ารถท่ีเช่าได้คือ
รถไฟฟ้า

85%

33%

29%

เม่ือถามถึงวิธีท่ีใช้ในการเดินทาง… เม่ือถามถึงการจองบริการขนส่งสำาหรับทริปของ
พวกเขา…

รู้สึกละอายใจท่ีจะข้ึนเคร่ือง เพราะการบินส่งผลก
ระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยตรง

เลือกท่ีจะเดินทางโดยรถไฟแทนการขับรถ สำ าหรับ
การเดินทางในระยะไกล

ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งสาธารณะ และ/หรือเลือกเช่า
จักรยานเพ่ือใช้สัญจรในระหว่างท่องเท่ียว

เลือกเช่ารถยนต์รักษ์ โลกท่ีปล่อยมลพิษต่ำา

54%

22%

31%

15%
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ผลสำารวจความคิดเห็นท่ีระบุว่า ผู้เดินทางต้ังใจท่ีจะเปล่ียนจุดหมาย
ปลายทางในอนาคตให้เกิดความย่ังยืนย่ิงข้ึน ซ่ึงเผยให้เห็นว่า ผู้เดินทาง
มีความพร้อมท่ีจะลงมือทำาด้วยตนเองมากข้ึน และแสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคมด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางของตนเอง
เราจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้คนยังคงคิดถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทำา
ของตนเองอย่างรอบด้าน และเลือกท่ีพักรักษ์ โลกมากกว่าท่ีเคย

แม้ว่าจะมีผู้เดินทางเพียงส่วนหน่ึงท่ีพิจารณาเลือกท่ีพักรักษ์ โลกอย่าง
จริงจัง แต่ผลสำารวจก็แสดงให้เห็นว่า ผู้เดินทางส่วนใหญ่ก็พร้อมเปิดใจ 
แต่หากมีการนำาเสนอตัวเลือกเหล่าน้ันในข้ันตอนของการตัดสินใจ
ดังน้ัน การนำาเสนอตัวเลือกการเดินทางท่ีย่ังยืนในขณะท่ีพวกเขาไม่
ได้ค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง ก็อาจจะกระตุ้นให้พวกเขาเลือกตัวเลือกท่ี
ย่ังยืนได้มากข้ึนน่ันเอง

เม่ือถามถึงการจองท่ีพักสำาหรับทริปท่องเท่ียวของพวกเขา…

ผู้เดินทางบอกว่า พวกเขาอาจจะเลือกตัวเลือกการเดินทางท่ีย่ังยืนมากข้ึน
บนเว็บไซต์ท่องเท่ียวท่ีให้บริการจองออนไลน์ ถ้า...

เปล่ียนความต้ังใจใน
การเดินทางอย่าง
ย่ังยืนให้เป็นการปฏิบัติ
ท่ีส่งผลจริง

ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับแนวทาง
การให้บริการอย่างย่ังยืน
ของท่ีพักอย่างจริงจัง

แพลตฟอร์มท่องเท่ียวนำา
เสนอตัวกรองสำาหรับการ
เดินทางอย่างย่ังยืน 

73%

37%

25%

40%

ไม่ได้ค้นหาท่ีพักรักษ์โลก
อย่างจริงจัง แต่หากเข้าถึง
ข้อมูลได้แบบง่ายๆ พวกเขาก็
จะศึกษาข้อมูลน้ันก่อนตัดสิน
ใจ

แพลตฟอร์มท่องเท่ียวติด
ป้ายแสดงประเภทท่ีชัดเจน
เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้แยก
ออกได้ง่ายๆ ว่าตัวเลือกใดท่ี
เป็นการเดินทางอย่างย่ังยืน 
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ตัวเลือกการเดินทาง
อย่างย่ังยืนท่ีเพ่ิมข้ึน
สำาหรับทุกคน   
หน่ึงในพันธกิจของ Booking.com คือการช่วยให้ทุกคนออกไปสำารวจโลก
กว้างได้ง่ายข้ึน และในฐานะผู้นำาในธุรกิจการท่องเท่ียว เราตระหนักดีว่าเรา
มีส่วนรับผิดชอบสำาคัญในการผลักดันให้การเดินทางอย่างย่ังยืนของท้ังผู้
ให้บริการท่ีพักและผู้เดินทางเป็นเร่ืองท่ีสะดวกสบายย่ิงข้ึน
ในวันน้ี {1}เคร่ืองหมายการเดินทางอย่างย่ังยืน{1}ของเรา คือวิธีการท่ี
ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายท่ีจะช่วยให้ผู้เดินทางสามารถแยกท่ีพักรักษ์
โลกออกจากท่ีพักปกติได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเดินทางไป
ยังจุดหมายใดก็ตาม
น่ีคือคร้ังแรกของวงการธุรกิจท่องเท่ียวกับโครงการริเร่ิมท่ีเปิดตัวในปี 
2564 ท่ีผ่านมา เพ่ือมอบเคร่ืองหมายการเดินทางอย่างย่ังยืนให้กับ
อพาร์ตเมนต์ โรงแรม หรือแม้แต่บ้านต้นไม้ท่ีปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความย่ังยืน และสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้
สำาหรับท่ีพักของตนเอง

โดยในปัจจุบันมีท่ีพักกว่า 100,000 แห่งท่ัวโลกท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 
และได้รับเคร่ืองหมายการเดินทางอย่างย่ังยืนบน Booking.com ท้ังน้ี เรา
ยังได้เพ่ิมหน่วยงานภายนอกท่ีจะเข้ามาประเมิน และออกประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานด้านความย่ังยืนให้กับท่ีพักท่ีผ่านมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากการรับรองโดยองค์กรเพ่ือความย่ังยืนในระดับสากล
ท้ัง Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism 
และ EU Ecolabel ในวันน้ีเรายังได้รับการรับรองเพ่ิมจาก Green Seal, 
Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, 
Fair Trade Tourism, LEED และ Edge
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เสริมสร้างจิตสำานึก
เร่ืองการปล่อย
คาร์บอน

เราเข้าใจดีว่า การสร้างตัวอย่างท่ีดี และการรับผิดชอบต่อการกระทำาของ
ตนเองน้ันมีความสำาคัญเพียงใด
Booking.com เร่ิมปฏิบัติการด้านการดำาเนินธุรกิจเพ่ือความเป็นกลางทาง
คาร์บอนในปี 2563 จวบจนถึงวันน้ี กระบวนการดำาเนินธุรกิจของเรายังคง
ลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และเปล่ียนผ่านสู่การ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 100% ซ่ึงน่ีถือเป็นหน่ึงในความสำาเร็จคร้ัง
ย่ิงใหญ่ขององค์กร และสะท้อนให้เห็นถึงความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน
ตามแผนรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศของ Booking 
Holdings 

น่ีคือคร้ังแรกของบริษัทผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียวผ่านระบบออนไลน์
รายแรกของโลกท่ีริเร่ิมแผนรับมือกับการปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศ แผนกลยุทธ์ท่ีอธิบายข้ันตอนการทำางานเพ่ือช้ีให้เห็นว่า Booking 
Holdings ต้ังใจท่ีจะพลิกโฉมการทำางาน รูปแบบบริการ และอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวให้มีความย่ังยืนย่ิงข้ึนได้อย่างไร
นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรวัดความสำาเร็จท่ีกำาหนดโดย {1}
Science Based Targets initiative (SBTi){1} แผนรับมือกับปัญหาเร่ือง
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศยังประกอบด้วยเป้าหมายสูงสุดของ
องค์กรในการก้าวสู่การเป็นองค์กรท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2583
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การสำารวจข้อมูลน้ีจัดทำาโดย Booking.com โดยสำารวจความคิดเห็น
อย่างอิสระกับกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 30,314 คนใน 32 
ประเทศและเขตการปกครอง (โดยแบ่งเป็น 1,000 คนจากสหรัฐอเมริกา, 
958 จากแคนาดา, 1,009 คนจากเม็กซิโก, 1,001 คนจากโคลอมเบีย, 
1,003 คนจากบราซิล, 1,017 คนจากอาร์เจนตินา, 1,000 คนจาก
ออสเตรเลีย, 486 คนจากนิวซีแลนด์, 998 คนจากสเปน, 1,003 คนจาก
อิตาลี, 996 คนจากฝร่ังเศส, 495 คนจากสวิสเซอร์แลนด์, 980 คนจากสห
ราชอาณาจักร, 998 คนจากเยอรมนี, 1,014 คนจากเนเธอร์แลนด์, 991 
คนจากเบลเยียม, 985 คนจากเดนมาร์ก, 984 คนจากสวีเดน, 964 คนจาก
โครเอเชีย, 976 คนจากรัสเซีย, 1,008 คนจากอิสราเอล, 1,002 คนจาก

อินเดีย, 1,004 คนจากจีน, 925 คนจากฮ่องกง, 1,006 คนจากไทย, 988 
คนจากสิงคโปร์, 1,002 คนจากไต้หวัน, 1,004 คนจากเวียดนาม, 1,004 
คนจากเกาหลีใต้, 1,003 คนจากญ่ีปุ่น, 1,006 คนจากแอฟริกาใต้ และ 504 
คนจากเคนยา)
ในการเข้าร่วมการสำารวจ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีอายุ 18 ปีข้ึน
ไป ต้องเคยเดินทางอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา และต้อง
วางแผนออกเดินทางอีกคร้ังในปี 2565 รวมถึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจหลัก หรือ
มีส่วนในการตัดสินใจในการวางแผนเดินทางด้วยตนเอง
การสำารวจในคร้ังน้ี เป็นการจัดทำาผ่านช่องทางออนไลน์ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 
2565

รายละเอียดเก่ียว
กับการเก็บข้อมูล
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