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ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็กก� ำลังขยายตัวอย่างมาก
		 มลรัฐแคนซัส - Sophie ก้าวออกจากประตูบ้านพร้อมลูกสาว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของเธอเพื่อให้รู้อย่างชัดแจ้ง “โครง
การ เดินไปโรงเรียนแทนการนั่งรถโรงเรียน (walking school
bus program)”   ของโรงเรียนประจ�ำเขตที่ได้รับการชมเชย
อย่างมากนั้น จะช่วยให้ลูกสาวของเธอคือ Allison ลดน�้ำหนัก
ได้ 10 ปอนด์ อย่างที่กุมารแพทย์ประจ�ำตัวของเธอแนะน�ำ
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หรือไม่ และถ้าโครงการนี้ประสบความส� ำเร็จก็น่าจะช่วยลด
ต้ นทุนค่าขนส่งของเขตนี้ได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย
		 เมื อ งลอสแองเจลิ ส - Juanita แวะรับเพื่อนที่ร่วมโครงการ
ร่วมโดยสารรถคันเดียวกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Carpool)
ซึ่ ง กระโดดเข้ า มาในรถและน� ำ สติ ก เกอร์ Carpool แบบใหม่
มาแปะที่ ก ระจกหน้ า รถ ซึ่ ง เป็ น สติ ก เกอร์ ที่ ด าวน์ โ หลดมา
จาก อี เ มลที่ ไ ด้ รั บ จากสภาเมื อ งเมื่ อ คื น นี้ และเพื่ อ นคนนี้ ยั ง
บอกด้วยว่าเว็บไซต์ของเมืองมีบริการเพิ่มเติมให้สามารถจอง
ต�ำแหน่งที่จอดรถในที่จอดของเมืองก่อนที่จะออกจากบ้านได้
		 มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ - Trent ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท
ก่อสร้างแห่งหนึ่งได้รับอีเมลแจ้งว่างานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของกรมแรงงานและอุตสาหกรรมของมลรัฐ (State’s Labor
and Industry) ที่เขาต้องการเข้าร่วมนั้น ได้เปิดที่ว่างเพิ่มเติม
ให้เขาสามารถเข้าร่วมได้แล้ว Trent หวังว่าสิ่งที่เขาได้ยินมา
จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบริษัท นั่นคือ บริษัทที่เข้าร่วมในงาน
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ ส ามารถลดอั ต ราการบาดเจ็ บ
ระหว่ า งการท� ำ งานได้ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ บี้ ย ประกั น ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ย
ส� ำ หรับปีถัดไปลดลงตามไปด้วย
		 มลรัฐเทกซัส - Bobby Joe ปีนขึ้นไปบนรถกระบะของเขา แต่
แล้วก็ต้องหยุดชะงัก และเหลือบตาไปเห็นสติกเกอร์ที่กันชน
รถของเขาที่เขียนว่า อย่าท�ำให้เทกซัสสกปรกรกรุงรัง เขาจึง
ไปหยิบเชือกออกมามัดรอบส่วนปลายของเศษไม้ที่บรรทุกอยู่
ที่ท้ายรถเพื่อให้แน่ใจว่าเศษไม้จะไม่กระเด็นหลุดออกไปจาก
รถตอนที่รถออกวิ่ง
		 ประเทศจอร์แดน - Sabbah ฟังลูกชายวัย 11 ปีของเขาเล่า
เรื่องเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบสภาพน�้ำในละแวกบ้านของ
เขา ซึ่งเป็นการบ้านที่ลูกชายได้จากโรงเรียนในวันนี้ ลูกชาย
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ของ Sabbah น� ำ ภาพของอุ ป กรณ์ ป ระหยั ด น�้ ำ ที่ ส ามารถน� ำ
มาติดตั้งกับฝักบัวในห้องอาบน�้ำ  และอ่างล้างจานในครัวให้
เขาดู แล้วบอกว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยประหยัดการใช้น�้ำของครอบ
ครัว (และของประเทศ) ได้หลายแกลลอนในแต่ละวัน
		 เมืองเคปทาวน์ - Trudy เลี้ยวรถตรงหัวมุมและหยุดรถกะทัน
หั น เมื่ อ เธอเห็ น ไฟสั ญ ญาณกะพริ บ ตรงบริ เ วณทางม้ า ลายที่
บอกว่าคนเดินถนนคนหนึ่งก้าวลงมาจากขอบทางเดินด้านหน้า
รถของเธอ ซึ่งเธอมองไม่เห็นคนเดินถนนคนนี้เลย
		 ประเทศฟินแลนด์ - Tuomo ติดเดือยแหลมส�ำหรับรองเท้าที่
เขาได้ รั บ จากศู น ย์ บ ริ ก ารชุ ม ชนเมื่ อ วานนี้ การแจกเดื อ ยติ ด
รองเท้ า ฟรี เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการของรั ฐ บาลที่ มี จุ ด มุ ่ ง
หมายเพื่อให้คนได้ออกก� ำลังกายมากขึ้น ซึ่งเดือยติดรองเท้า
จะช่วยป้องกันไม่ให้ Tuomo ลื่นล้มเวลาที่เขากวาดหิมะและ
น�้ำแข็งออกจากทางเท้าหน้าบ้านของเขา

		 เมืองลอนดอน - Julia เดินเล่นในสวนสาธารณะระหว่างช่วง
พั ก เที่ ย ง และเธอรู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น ที่ จ ะได้ เ ห็ น การจั ด แสดงศิ ล ปะ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชิ้นใหม่ที่นั่น ระหว่างทางเธอก็สังเกตเห็น
ว่ามีผู้คนมากมายยืนออกันตามซุ้มขายอาหารที่ตั้งขึ้นใหม่ใน
สวนสาธารณะ   และเธอได้ ยิ น จากเจ้ า ของซุ ้ ม ขายอาหารว่ า
สภาเมืองจะใช้รายได้จากกิจการของรัฐและของเอกชนเพื่อซื้อ
ถังขยะมาวางเพิ่มในสวนสาธารณะและทางเดินเท้ารอบเมือง
		 ประเทศสิ ง คโปร์ - Johnson   เปิ ด จดหมายใบแจ้ ง หนี้ ค ่ า
สาธารณู ป โภค ที่ มี ข ้ อ ความแสดงความขอบคุ ณ ที่ บ ้ า นของ
เขาลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน
และเพื่อเป็นการขอบคุณ จึงได้แนบคูปองมูลค่า 50 ดอลลาร์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นลดในการซื้ อ สิ น ค้ า อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ ร ้ า นค้ า
ปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เป็นหุ้นส่วนกับรัฐ

