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Seattle’s climate is cool and wet, with 
cool dry summers. So heat-loving crops 
from hotter climates, like tomatoes, corn 
and peppers, are harder to grow here. 
But our mild spring, fall, and winter 
weather allows us to grow cool-loving 
Asian greens, kale, collards, spinach, 
and onions year ‘round. 

Starting Your Garden 
Learn in this guide how to: 

Choose a place to garden  

 You need at least 6 hours of sun – 
without shade from trees or buildings. 
Make sure a water supply is close.  

 Consider sharing garden space with 
neighbors, or join a P-Patch or other 
community garden.   

Prepare your soil for planting 

 Dig compost into the soil, or bury 
plant and food scraps. 

 Mound up soil into raised beds. 

Choose the right seeds to plant  

 Grow what your family likes to eat, 
but choose vegetables that will grow 
well in our cool weather.  

 Plant seeds at the depth and 
spacing on the seed packet.  

 Plant when the soil is warm enough 
Select seeds that say “80 days” or 
less to harvest on the seed packet.  
            See calendar on back. 

Wait until May 15 to seed or transplant 
heat-loving plants. 

 Tomatoes, peppers and eggplant 
should be started in a greenhouse, 
then transplanted to beds in May. 

Water and weed your garden  

 Seedlings need water daily. Water 
mature plants 2-3 times a week if it 
hasn’t rained.  

Harvest, and prepare garden for winter 

 Ask other gardeners when to 
harvest, or read seed packet. 

 Cover beds before winter with 
mulch, or plant winter cover crops. 

 

 

 

ซีแอตเทิลมีอากาศหนาวเย็นและชื้น และฤดูรอนท่ีมี 
อากาศเย็นแตแหง จึงทําใหพืชท่ีชอบอากาศรอนจาก 
สภาพภูมิอากาศท่ีรอนกวา เชน มะเขือเทศ ขาวโพด 
และพริกไทย เจริญเติบโตท่ีนี่ไดยากขึ้น แตอากาศท่ีไม 
หนาวเกินไปในชวงฤดูใบไมผลิ ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว 
ทําใหเราสามารถเพาะปลูกพืชใบเขียวจากเอเชียท่ีชอบ 
อากาศเย็น คะนา ผักโขม และหัวหอมไดตลอดท้ังป  

การเร่ิมทําสวน 
เรียนรูวิธีการตางๆ ในคูมือฉบับนี้ ดังนี้ 

เลือกสถานท่ีทําสวน  

 ตองเปนบริเวณท่ีโดนแสงแดดอยางนอย 6 ช่ัวโมง 
โดยไมมีรมเงาจากตนไมหรืออาคาร 
ตรวจสอบใหแนใจวาอยูใกลแหลงน้ํา  

 ลองพิจารณาใชพ้ืนท่ีสวนรวมกับเพ่ือนบาน 
หรือเขารวมโปรแกรม P-Patch  หรือสวนใน 
ชุมชนอ่ืนๆ 

เตรียมดินสําหรับเพาะปลูก 

 พรวนดินเพ่ือผสมปุยหมักลงไปในดิน 
หรือฝงกลบซากตนไมหรือเศษอาหาร 

 ทําเนินดินเพ่ือยกรองแปลง 

เลือกเมล็ดพืชท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก 

 ปลูกพืชท่ีครอบครัวของคุณชอบรับประทาน 
แตควรเลือกผักท่ีสามารถเติบโตไดดีในสภาพ 
ภูมิอากาศหนาวเย็น 

 ปลูกโดยหยอดเมล็ดใหลึกลงไปในดินและเวนระยะ 
ตามท่ีระบุไวบนซองบรรจุเมล็ดพืช 

 ปลูกในขณะท่ีดินมีอุณหภูมิอุนเพียงพอ 
เลือกเมล็ดพืชท่ีระบุบนซองบรรจุเมล็ดพืชวาสามารถ
เก็บเก่ียวไดภายใน “80 วัน” หรือนอยกวานั้น  

    ดูปฏิทินท่ีดานหลัง 

รอจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคมเพ่ือปลูกหรือยาย 
ตนกลาของพืชท่ีชอบอากาศรอนไปลงแปลงปลูก 

 สําหรับมะเขือเทศ พริกไทย และมะเขือ ควรเร่ิมเพาะ 
ตนกลาในโรงเพาะชํา จากนั้น จึงยายไปปลูกลงใน 
แปลงเม่ือถึงเดือนพฤษภาคม 

รดน้ําและกําจัดวัชพืชในสวน 

 ตองรดน้ําตนกลาทุกวัน สําหรับพืชท่ีโตเต็มท่ีแลว 
ใหรดน้ํา 2-3 คร้ังตอสัปดาห หากฝนไมตก 

เก็บเกี่ยวผลผลิต และเตรียมสวนสําหรับฤดูหนาว 

 สอบถามชาวสวนวาควรเก็บเก่ียวเมื่อไหร 
หรืออานบนซองบรรจุเมล็ดพืช  

 คลุมแปลงดวยวัสดุคลุมดินกอนท่ีจะถึงฤดูหนาว 
หรือปลูกพืชคลุมดินสําหรับชวงฤดูหนาว 

Gardening in Western Washington 
 การทําสวน [ผักสวนครัว] ในวอชิงตันตะวันตก 
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Choose a Place to Garden 

Where is there sun? 
Most vegetables need at least six hours 
of direct sunlight a day to grow well. 
Watch where the sun shines on your 
yard, and pick the sunniest spots to 
garden. Trees or buildings can block the 
sun, especially  in spring or fall. A south-
facing wall will warm quickly in the spring, 
and be good for heat-loving plants like 
tomatoes and peppers in summer. 

 

Where can you grow? 
Turn sunny lawn areas into garden  
by removing and composting the sod.  
Or to kill the lawn by covering it with 12 
inches (30 cm) of wet fall leaves in 
November. Cover the leaves with 
cardboard or black plastic. Wait until May 
to dig up the area and start planting.  

 

Build raised beds.  Mix soil with 
compost. Mound the soil up into a raised 
bed to help the soil warm in spring. Plan 
paths between beds so you never walk 
on your loose, compost-amended soil. 
You can add sides to your raised beds 
made from concrete blocks, broken 
concrete, wood or plastic lumber. Don’t 
use chemically treated wood.  

Try gardening in containers.  You can 
use large pots or half-barrels to grow 
tomatoes, peppers, greens, even berries.  

Grow vertically on a sunny wall or in a 
window. Climbing plants like beans, 
tomatoes and cucumbers will grow if you 
provide good soil and poles for support.  

 

Share with a neighbor, or join a 
community garden!  Seattle’s P-Patch 
program can help you find a community 
garden near where you live. They are 
great places to grow food, learn, and 
meet other gardeners. 

 เลือกสถานที่ทําสวน 

ในที่ที่มีแสงแดด 
ผักสวนใหญตองไดรับแสงแดดโดยตรงอยางนอย 
หกช่ัวโมงตอวันเพ่ือใหเจริญเติบโตไดดี ดูวาพระอาทิตย 
สองแสงไปบริเวณใดในสวน และเลือกจุดท่ีไดรับแสงแดด 
มากท่ีสุดเพ่ือทําสวน ตนไมหรืออาคารอาจบังแสงแดด 
โดยเฉพาะในฤดูใบไมผลิหรือใบไมรวง ผนังท่ีหันไปทาง 
ทิศใตจะอุนอยางรวดเร็วในฤดูใบไมผลิและเหมาะสําหรับ 
ปลูกพืชท่ีชอบอากาศรอนในฤดูรอน อยางเชน มะเขือเทศ 
และพริกไทย 

 

บริเวณที่สามารถเพาะปลูกได 
เปล่ียนบริเวณสนามหญาท่ีโดดแดดใหเปนสวนโดย 
ถอนหญาบริเวณผิวดินและนํามาทําเปนปุยหมัก หรือฆา 
หญาในสนามโดยปกคลุมดวยใบไมรวงท่ีเปยกชื้นใหหนา 
12 นิ้ว (30 ซม.) ในเดือนพฤศจิกายน คลุมใบไมดวย 
กระดาษแข็งหรือพลาสติกสีดํา รอจนถึงเดือนพฤษภาคม 
แลวจึงพรวนดินบริเวณนั้นขึ้นมาและเร่ิมเพาะปลูก 

 

ยกรองแปลง ผสมดินกับปุยหมัก ทําดินใหเปนเนินเพ่ือ 
ยกรองซ่ึงจะชวยใหดินอบอุนในฤดูใบไมผลิ ทําทางเดิน 
ระหวางแปลงเพ่ือไมใหเดินย่ําบนดินท่ีรวนซุยและผสมปุย
หมักแลว คุณสามารถเสริมขอบดานขางรองท่ียกไวแลว 
ดวยอิฐบล็อกคอนกรีต เศษคอนกรีตท่ีแตก เศษไม เศษ 
พลาสติก หามใชไมท่ีผานกรรมวิธีทางเคมี  

 

ลองทําสวนในภาชนะ คุณสามารถใชหมอท่ีมีขนาดใหญ 
หรือถังผาคร่ึงเพ่ือปลูกมะเขือเทศ พริกไทย ผักใบเขียว 
หรือแมแตเบอรร่ี 

ปลูกในแนวต้ังบนผนังท่ีไดรับแสงแดดหรือบนหนาตาง 
พืชไมเล้ือย เชน ถั่ว มะเขือเทศ และแตงกวาจะ 
เจริญเติบโต หากคุณใชดินท่ีดีและมีเสาคํ้ารองรับ 

 

แบงปนกับเพ่ือนบาน หรือเขารวมกับสวนในชุมชม! 
โปรแกรม P-Patch ของซีแอตเทิลสามารถชวยใหคุณ 
คนพบสวนในชุมชนท่ีใกลท่ีพักอาศัยของคุณ ซ่ึงลวนเปน 
สถานท่ีท่ียอดเยี่ยมสําหรับการปลูกผักสวนครัวไว 
รับประทาน เรียนรู และพบปะกับชาวสวนทานอ่ืนๆ 

 

Testing your soil for lead or other contamination   
Soil near old houses with peeling paint, or next to streets 
or in industrial areas may have lead, arsenic, or other 
contamination.  

Call the Garden Hotline to find out where to get your soil 
tested, or to get a copy of WSU’s Gardening on 
Contaminated Soils.  If you suspect that your soil is 
contaminated, build a raised bed and add 8 inches (20 
cm) of fresh soil with compost.  

การทดสอบหาสารตะกั่วหรือสารปนเปอนชนดิอ่ืน  
พ้ืนดินท่ีอยูใกลบานเกาท่ีมีสีหลุดลอก หรืออยูใกลถนน หรืออยูในแหลงอุตสาหกรรม
อาจมีสารตะก่ัว สารหนู หรือสารปนเปอนอ่ืนๆ เจือปน 

โทรติดตอสายดวนการทําสวนเพ่ือสอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่ีคุณสามารถนํา 
ดินไปทดสอบ หรือเพ่ือรับเอกสาร “Gardening on Contaminated Soils 
(การทําสวนในดินท่ีมีสารปนเปอน)” ของ WSU 
หากคุณสงสัยวาดินของคุณมีสารปนเปอน คุณควรยกรองแปลง และใสดินใหมและ 
ปุยหมักเพ่ิมลงไปใหหนา 8 นิ้ว (20 ซม.) 

http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/area_wide/AW/AppK_gardening_guide.pdf
http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/area_wide/AW/AppK_gardening_guide.pdf
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Prepare Soil for Planting 
 

Compost is decomposed plants (leaves, 
grass, dead plants) and food waste. 
Compost helps soil holds nutrients and 
water to grow healthy plants. You can 
make your own compost from grass 
clippings, leaves, sod, weeds, plants and 
food wastes, or you can buy compost. 
You can also bury food waste in the 
garden, or chop and drop plants. 

Mulch is any material you spread on top 
of the soil, to conserve water, control 
weeds, and slowly feed the soil as it 
decomposes. Good mulches for gardens 
include fall leaves, plant and grass 
clippings, straw, coffee hulls, or compost.  

 

 

Mix compost into  
your garden soil. 
Dig to loosen the soil 8 to 12 inches 
deep (20-30 cm) with a shovel or garden 
fork. Spread compost  2 or 3 inches deep 
(5-8cm). Then mix the compost into the 
soil.  

Or bury food and plant waste at least 6 
inches (15 cm) deep to compost. 

 

Soil for container growing  
Mix one part compost with two parts 
sandy soil. Drainage in containers can be 
improved by adding a larger material like 
pea gravel or medium bark. You can also 
buy pre-mixed “potting soil.” If you have 
old potting soil in containers, you can add 
about 1/4 compost to freshen it for a new 
growing season. 

 

Buying fertilizer?  
Look for “organic”.  
While vegetables get most of the 
nutrients they need from compost, a 
complete “organic” (from natural sources) 
fertilizer can speed their growth. Look for 
“organic vegetable fertilizer” or fish 
fertilizer at your garden store.  

Get a soil test to discover other 
nutrient needs.   Washington soils may 
need lime every few years, which adds 
calcium and reduces acidity. Mix about 4 
pounds (1.5 kg) of lime into soil per 100 
square feet (9.3 square meters). Ask the 
Garden Hotline where you can send your 
soil sample for a test that will tell you 
about lime and other nutrient needs.

 

 

 

เตรียมดินสําหรับเพาะปลูก 
 

ปุยหมัก คือพืชท่ียอยสลายแลว (ใบไม หญา พืชท่ีตาย 
แลว) และเศษอาหาร ปุยหมักชวยเพ่ิมสารอาหารในดิน 
และรักษาความชุมช้ืนเพ่ือใหพืชเติบโตสมบูรณแข็งแรง 
คุณสามารถทําปุยหมักเองไดโดยใชหญา เศษก่ิงไม 
ใบไม หญาบริเวณผิวดิน วัชพืช พืช และเศษอาหาร หรือ 
คุณอาจซ้ือปุยหมัก นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝงกลบ 
เศษอาหารในสวน หรือสับและโรยพืชลงไป 

วัสดุคลุมดิน คือวัสดุท่ีคุณแผออกเพื่อคลุมผิวดิน เพ่ือ 
รักษาความชุมช้ืน ควบคุมวัชพืช และเปนอาหารใหกับ 
ดินอยางชาๆ ในขณะท่ียอยสลาย วัสดุคลุมผิวดินท่ีดี 
ตอสวน ไดแก ใบไมรวง เศษก่ิงไมและเศษหญา ฟาง 
เปลือกหุมเมล็ดกาแฟ หรือปุยหมัก 

 

 

 

ผสมปุยหมักลงในดินในสวนของคุณ 
ขุดดินใหลึกลงไป 8 ถึง 12 นิ้ว (20-30 ซม.) เพ่ือทําให 
ดินรวนซุยโดยใชเสียมหรือสอมพรวนดิน โรยปุยหมักหนา 
2 ถึง 3 นิว้ (5-8 ซม.) จากนั้น ผสมปุยหมักใหเขากับดิน 

หรือฝงเศษอาหารและเศษพืช ใหลึกลงไปอยางนอย 6 
นิ้ว (15 ซม.) เพ่ือใหยอยสลาย 

 

 

ดินสําหรับการเพาะปลูกในภาชนะ 
ผสมปุยหมักหนึ่งสวนตอดินปนทรายสองสวน สามารถ 
ปรับปรุงการระบายน้ําในภาชนะไดโดยใสวัสดุท่ีมีขนาด 
ใหญกวาลงไป เชน กรวดท่ีมีขนาดเทาเม็ดถั่ว หรือเปลือก 
ไมขนาดปานกลาง หรือคุณอาจซ้ือ “ดินพรอมปลูก” 
ผสมเสร็จ หากคุณมีดินพรอมปลูกเดิมอยูในภาชนะ 
คุณสามารถเติมปุยหมักหนึ่งในส่ีสวนเพ่ือเพ่ิมแรธาตุในดิน
สําหรับฤดูเพาะปลูกใหม  

 

หากตองการซ้ือปุย 

มองหา “ปุยอินทรีย”  

ผักไดรับสารอาหารท่ีตองการสวนใหญจากปุยหมัก แตปุย 
“อินทรีย” (จากสวนผสมธรรมชาติ) ท่ีมีสารอาหาร 
ครบถวนจะชวยเรงการเจริญเติบโต มองหา “ปุยอินทรีย 
สําหรับผัก” หรือปุยท่ีผลิตจากปลาท่ีรานอุปกรณทําสวน 

ทดสอบดินเพ่ือดูวาตองการสารอาหารใดเพ่ิมเติม 
ดินในวอชิงตันอาจตองใสปูนขาวทุกๆ สองถึงสามป 
ตอคร้ัง ซ่ึงจะชวยเพ่ิมแคลเซียมและลดความเปนกรด 
ผสมปูนขาวประมาณ 4 ปอนด (1.5 กก.) ตอดินพ้ืนท่ี 100 
ตารางฟุต (9.3 ตารางเมตร) สอบถามสายดวนการทําสวน 
เก่ียวกับสถานท่ีท่ีคุณสามารถสงตัวอยางดินไปทดสอบ 
เพ่ือใหทราบวาคุณตองใสปูนขาวหรือสารอาหารท่ีจําเปน 
อ่ืนๆ จํานวนเทาใด 
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Plant the Right Seeds,  
at the Right Time 

Choose plants that grow 
well in our cool climate. 
Grow what your family likes to eat, but 
choose varieties of vegetables that will 
grow well in our cool, wet spring weather 
and cool, dry summers.  

When to plant 
Seeds need soil warm enough to 
sprout – typically at least 50-60F (10-
16C). You can wait until the soil warms 
in May, or use a plastic cover to warm it 
more quickly. 

Read seed packets for planting dates, 
and choose ones that say “80 days” or 
less to harvest. Peas and potatoes can 
be planted in March, but leafy greens 
should wait until April, and heat-loving 
crops like corn until late May.  

Or buy seedling plants of heat-loving, 
long-season tomatoes, peppers, and 
eggplant, to transplant into the garden in 
late May. You can also grow them 
yourself from seeds planted indoors in 
March, in containers in a sunny window.  

 See the Calendar on back page. 

Planting seeds 
Read the seed packet for planting depth 
and time. Tiny seeds like lettuce, carrots, 
and collards can be scattered on the 
prepared soil surface, then covered with 
a thin layer of compost or soil. Don’t plant 
these tiny seeds too deep! Larger seeds 
like peas, corn, and squash can be 
pushed with your finger one at a time into 
the prepared soil, at the depth and 
spacing described on the packet. Then 
water slowly to deeply moisten the soil. 

 

Transplant heat-loving 
plants from greenhouse to 
garden in late May. 
Make a hole as wide the seedling’s roots. 
Add compost or a sprinkle of fertilizer. 
Spread roots out, and gently push soil in 
around the roots. Water well. Plant at the 
same depth as the plant was in the pot at 
the greenhouse. 

Water young seedlings regularly. Cover 
and protect seedling plants from extreme 
heat or cold until they are strong. 

 

 ปลูกโดยใชเมล็ดที่เหมาะสม 
ในเวลาที่เหมาะสม 

เลือกพืชท่ีเจริญเติบโตไดดีในอากาศหนาว
เย็น 
ปลูกพืชท่ีครอบครัวของคุณชอบรับประทาน แตเลือกพืช 
ใหหลากหลายซ่ึงสามารถเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศ 
หนาวเย็นแตช้ืนในฤดูใบไมผลิ และอากาศหนาวเย็นแต 
แหงในฤดูรอน  

เวลาปลูก 
ดินตองมีความอบอุน เมล็ดพืชจึงจะสามารถงอกได 
โดยปกติแลว คือ ท่ีระดับอุณหภูมิขั้นตํ่า 50-60F (10-
16C) คุณอาจรอจนกวาดินจะอบอุนในเดือนพฤษภาคม 
หรือใชพลาสติกคลุมเพ่ือใหดินอบอุนเร็วขึ้น  

อานท่ีซองบรรจุเมล็ดพืช เพ่ือดูระยะเวลาในการ 
เพาะปลูก และเลือกเมล็ดพืชท่ีระบุวาสามารถเก็บเก่ียวได 
ภายใน “80 วัน” หรือนอยกวานั้น ถั่วและมันฝร่ังสามารถ 
ปลูกไดในเดือนมีนาคม แตสําหรับผักใบเขียว ควรรอจนถึง 
เดือนเมษายน และสําหรับพืชท่ีชอบอากาศรอน ควรรอ 
จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม  

หรือซื้อตนกลาของมะเขือเทศ พริกไทย และมะเขือซ่ึง 
ชอบอากาศรอนและมีฤดูเพาะปลูกยาวนาน เพ่ือยายไป 
ปลูกลงในสวนในชวงปลายเดือนพฤษภาคม คุณสามารถ 
เพาะตนกลาเหลานี้ดวยตัวคุณเองในภาชนะโดยวางไวท่ี 
หนาตางท่ีไดรับแสงแดดในโรงเพาะชําตนกลาในรมใน 
เดือนมีนาคม  

 ดูปฏิทินท่ีดานหลัง 

การปลูกพืชโดยใชเมล็ด 
อานท่ีซองบรรจุเมล็ดพืชเพ่ือดูความลึกและระยะเวลาใน 
การเพาะปลูก สามารถโปรยเมล็ดพืชท่ีมีขนาดเล็ก เชน 
ผักกาดหอม แครอท และคะนา ลงบนผิวดินท่ีจัดเตรียม 
ไวแลว จากนั้นจึงคลุมดวยปุยหมักหรือดินช้ันบางๆ 
หามปลูกพืชท่ีมีเมล็ดขนาดเล็กเหลานี้ลึกเกินไป! 
สําหรับเมล็ดพืชท่ีมีขนาดใหญ เชน ถั่ว ขาวโพด และฟก 
สามารถใชนิ้วกดลงไปในดินท่ีจัดเตรียมไวคร้ังละหนึ่ง 
เมล็ดท่ีระดับความลึกและเวนระยะตามท่ีระบุไวบนซอง 
จากนั้น ใหคอยๆ รดน้ําเพ่ือใหดินชุมช้ืนลงไปถึงดานลาง 

 

ยายพืชท่ีชอบอากาศรอนจากโรงเพาะชํา 
ไปปลูกในสวนในชวงปลายเดือน 
พฤษภาคม  
ขุดหลุมใหลึกเทาความยาวรากของตนกลา ใสปุยหมัก 
หรือใชเคร่ืองพนปุย คล่ีรากใหกระจายออก และคอยๆ 
ดันดินรอบๆ ราก รดน้ํา ควรปลูกท่ีระดับความลึกเดียวกับ 
ระดับความลึกท่ีพืชอยูในกระถางในโรงเพาะชํา 

รดน้ําตนกลาท่ียังเล็กเปนประจํา คลุมและปกปองตนกลา 
จากอากาศรอนหรืออากาศเย็นจัดจนกวาจะแข็งแรง 

 



 

5 

Thin and space plants –  
give them room to grow. 
Follow the spacing directions on the seed 
packet. After seeds sprout and have a 
few leaves, thin (remove) seedlings to 
that spacing. You can also transplant 
seedlings from crowded areas to areas 
that aren’t full. This will ensure that plants 
have enough room to grow, and give you 
a bigger harvest. You can eat the little 
plants you pull as salad. 

 

Succession planting  
Plant more seeds every few weeks as 
long as the weather is warm, so that your 
harvest will continue into the fall. But 
don’t plant cool-loving crops like peas 
and spinach in hot July weather. Plant fall 
cool crops in August to early September. 

 

Rotate crops  
Some crops get diseases that stay in the 
soil for a year or more. And some crops 
use up soil nutrients quickly. To avoid 
problems, rotate (move) crop families 
to a different bed each year.    

 

 

Example 

1st Year: 
    Bed A  Tomato  
    Bed B  Onion  
    Bed C  Cabbage 

2nd Year:  
    Bed A  Cabbage  
    Bed B  Tomato  
    Bed C  Onion 

3rd Year:  
    Bed A  Onion  
    Bed B  Cabbage  
    Bed C  Tomato 

 

 

 

 

จัดพื้นท่ีใหพอดีและเวนระยะของตนพืช 
เพื่อใหมีพื้นท่ีเพียงพอในการเจริญเติบโต 
ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับการเวนระยะท่ีระบุบนซอง 
บรรจุเมล็ดพืช หลังจากท่ีเมล็ดงอกและมีใบสองถึงสามใบ 
ใหจัดพ้ืนท่ี (ถอน) ตนกลาใหพอดีโดยใหมีระยะตามท่ี 
กําหนด คุณสามารถยายตนกลาจากบริเวณท่ีมีตนกลา 
หนาแนนไปปลูกในบริเวณท่ียังมีพ้ืนท่ีวาง ซ่ึงจะชวยทําให 
พืชมีพ้ืนท่ีวางเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต และให 
ผลผลิตแกคุณมากขึ้น คุณสามารถนําผักท่ียังมีขนาดเล็ก 
ท่ีถอนออกมาไปรับประทานเปนสลัดได 
 

การปลูกพืชทดแทน  
ปลูกพืชโดยใชเมล็ดเพ่ิมเติมทุกๆ สองถึงสามสัปดาห 
ตลอดระยะท่ีอากาศยังคงอบอุนอยู เพ่ือใหคุณมีผลผลิต 
สําหรับเก็บเก่ียวไปจนถึงฤดูใบไมรวง แตอยาปลูกพืช 
ท่ีไมชอบอากาศหนาวเย็น อยางเชน ถั่วและผักโขม 
ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นของเดือนกรกฎาคม 
สําหรับเดือนสิงหาคมไปจนถึงตนเดือนกันยายน 
ควรปลูกพืชท่ีชอบอากาศหนาวเย็นแบบชวงฤดูใบไมรวง 
 

ปลูกพืชหมุนเวียน 
พืชบางชนิดไดรับเช้ือโรคท่ีฝงตัวอยูในดินเปนปหรือมาก 
กวาหนึ่งป ในขณะท่ีพืชบางชนิดดูดซึมสารอาหาร 
ท่ีอยูในดินอยางรวดเร็ว เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาตางๆ 
ควรปลูกพืชตระกูลอื่นหมุนเวียน (สับเปล่ียน) 
ในแตละแปลงทุกป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 

ปท่ี 1: 
แปลง A  มะเขือเทศ  
แปลง B  หัวหอม  
แปลง C  กะหลํ่าปลี 

ปท่ี 2:  
แปลง A  กะหลํ่าปลี  
แปลง B  มะเขือเทศ  
แปลง C  หัวหอม 

ปท่ี 3:  
แปลง A  หัวหอม 

 แปลง B  กะหลํ่าปลี 
 แปลง C  มะเขือเทศ  

Other vegetable families that benefit from 
changing locations each year: 

cilantro  carrot  parsley  

beet  chard  spinach  

corn  wheat  teff  

cucumber  melon  squash  

lettuce  radicchio  endive  

pea  bean  clover  

These families can all be planted together with the 
tomato, cabbage, and onion families. 

ผักตระกูลอ่ืนๆ ที่ไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในแตละป: 
ผักชี แครอท ผกัชีฝร่ัง 

หัวผักกาด ผกัชารด ผกัโขม 

ขาวโพด ขาวสาลี เทฟ 

แตงกวา เมลอน ฟก 

ผักกาดหอม ผกัแรดิชชิโอ ผัดสลัดเอน็ไดว 

ถ่ัว โคลเวอร 

ผักในตระกูลตางๆ เหลานี้สามารถปลูกรวมกับผกัในตระกลูมะเขอืเทศ กะหลํ่าปลี และหัวหอมได 

ตระกลูมะเขือเทศ 
tomato    มะเขอืเทศ 
pepper    พริกไทย 
potato     มันฝรั่ง 
eggplant  มะเขอื 
tomatillo  มะเขอืเทศโทมาทลิโล 
 

ตระกลูหัวหอม 
onion      หัวหอม 
leek        ตนหอม 
garlic      กระเทียม 
chives     ไชวส 
shallot    หอมแดง 
 

ตระกลูกะหล่ําปล ี
cabbage   กะหล่ําปล ี
broccoli    บร็อคโคลี ่
collards    คะนา 
bok choi   ผกัฉอย 
radish      แรดิช 

Rotate  
crop families 
each year.  
ปลูกพืชตระกูล 
ตางๆ หมุนเวียน

ทกป
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Water your garden   
Check your garden daily in hot summer 
weather. Water before vegetables droop, 
or when the soil feels dry 2 inches (5 cm) 
down. In cooler, rainy spring and fall 
you’ll only need to water young 
seedlings. Direct water to the plant roots. 
Use a watering wand, or in flat areas lay 
out a soaker hose between rows and 
cover it with mulch. Water enough to 
moisten the whole root zone – dig a few 
inches down to see if the soil is moist. 
Plants in containers dry out more quickly 
than in the garden. Always water in the 
evening or early morning, to avoid 
evaporation waste and prevent wet plant 
damage from the mid-day sun.  

Control weeds and pests   
Spread mulch (leaves, grass clippings) 
and pull weeds before they go to seed.  

Most bugs are good bugs that help 
control pests. Learn which bugs are 
problems, and how to control them. 

Don’t use chemical pesticides. 
They can poison your family and birds, 
pets, and fish. Call the Garden Hotline to 
identify pest or weed problems, and learn 
about non-toxic solutions.  

 

 

Garden All Year 
Our climate is cool and wet in spring and 
fall, and usually above freezing in winter. 
So heat-loving plants like corn are hard 
to grow, but cool-loving plants are easy. 

Extend your season with cold-hardy 
crops.  Bok choi, kale, collards, broccoli, 
carrots, leeks, and garlic can be planted 
in late summer or early fall to grow for 
harvest all winter or in spring.  

 See the Calendar on back page. 

Grow under cover.  Start spring plants 
in a greenhouse or  “cold frame,” or 
extend fall growth with a plastic cover. 

 

 

 

Plant berries and other plants that 
grow for many years  Add these plants 
to your landscape wherever there’s sun: 
blueberries and strawberries, artichokes, 
asparagus, even dwarf fruit trees or 
grapes. Ask the Garden Hotline about 
best varieties for our climate. 

 

 

 

 

รดนํ้าผักสวนผัก   
หมั่นดูแลสวนผักของคุณทุกวันในชวงฤดูรอนซ่ึงมีสภาพ 
อากาศรอน รดน้ําผักกอนท่ีผักจะเห่ียว หรือเมื่อรูสึกวา 
ดินแหงลึกลงไป 2 นิ้ว (5 ซม.) ในชวงฤดูใบไมผลิและ 
ฤดูใบไมรวงซ่ึงมีอากาศท่ีหนาวเย็นขึ้นและมีฝนตก 
คุณตองรดน้ําเฉพาะตนกลาท่ียังเล็กอยูเทานั้น ใหรดน้ํา 
ลงไปท่ีรากพืชโดยตรง ใชหัวฉีดกระจายละอองน้ํา 
หรือหากเปนบริเวณพ้ืนราบใหวางสายยางน้ําซึมเอาไว 
ระหวางแถวและคลุมดวยวัสดุคลุมดิน รดน้ําในปริมาณท่ี 
เพียงพอเพ่ือใหบริเวณรากท้ังหมดมีความชุมช้ืน ใหขุด 
ลงไปสองถึงสามนิ้วเพ่ือดูวาดินช้ืนหรือยัง พืชท่ีปลูกใน 
ภาชนะจะสูญเสียน้ําไดเร็วกวาพืชท่ีปลูกในสวน หมั่นรดน้ํา 
ในตอนเย็นหรือเชาตรูเพ่ือไมใหน้ําระเหยโดยเปลา 
ประโยชน และปองกันไมใหพืชท่ีชุมน้ําไดรับความ 
เสียหายจากแสงแดดในชวงกลางวัน 

ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช   
แผวัสดุคลุมดิน (ใบไม เศษหญา) และถอนวัชพืช 
กอนท่ีจะไปถึงเมล็ด  

แมลงสวนใหญเปนแมลงดีท่ีชวยควบคุมปริมาณศัตรูพืช 
เรียนรูวาแมลงใดเปนตัวปญหา และวิธีในการควบคุม 
แมลงเหลานี้ 

หามใชยาฆาแมลงท่ีเปนสารเคมี  
ยาฆาแมลงท่ีเปนสารเคมีสามารถกอใหเกิดพิษตอ 
ครอบครัวของคุณ นก สัตวเล้ียง และปลา โทรติดตอ 
สายดวนการทําสวนเพ่ือบงช้ีปญหาจากศัตรูพืชและวัชพืช 
และเรียนรูเก่ียวกับวิธีแกปญหาท่ีไมเปนพิษ 

 

 

ทําสวนไดตลอดทั้งป 
เรามีสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเย็นในฤดูใบไมผลิและฤดู 
ใบไมรวง และโดยปกติท่ัวไปจะมีอากาศท่ีคอนขางเย็นจัด 
ในฤดูหนาว ดังนั้น พืชท่ีชอบอากาศรอนอยางเชน 
ขาวโพด จึงเจริญเติบโตไดยาก แตพืชท่ีชอบอากาศ 
หนาวเย็นสามารถเจริญเติบโตไดงาย 

ขยายฤดูเพาะปลูกดวยพืชท่ีทนสภาพอากาศหนาว 
สามารถปลูกผักฉอย คะนา บร็อคโคล่ี แครอท ตนหอม 
และกระเทียมไดในชวงปลายฤดูรอน หรือตนฤดูใบไมรวง 
เพ่ือใหเจริญเติบโตทันตอการเก็บเก่ียวในชวงฤดูหนาวท้ัง
ฤดูหรือในฤดูใบไมผลิ  

 ดูปฏิทินท่ีดานหลัง 

ปลูกภายใตท่ีคลุม เร่ิมปลูกพืชสําหรับชวงฤดูใบไมผลิ 
ในโรงเพาะชํา หรือ “ท่ีครอบตนไม” หรือขยายการ 
เจริญเติบโตสําหรับฤดูใบไมรวงดวยท่ีคลุมพลาสติก  

 

 

ปลูกเบอรรี่และพืชอื่นๆ ท่ีเจริญเติบโตไดเปนเวลา 
หลายป ปลูกพืชเหลานี้เพ่ิมเติมลงในภูมิทัศนของคุณ 
ในบริเวณท่ีมีแสงแดด เชน บลูเบอรร่ีและสตรอเบอรร่ี  
อารติโชค หนอไมฝร่ัง หรือแมแตตนผลไมแคระหรือองุน 
สอบถามสายดวนการทําสวนเก่ียวกับพืชหลากหลาย 
สายพันธุท่ีเหมาะสําหรับสภาพภูมิอากาศของเรา 
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Harvest and Share!   
Harvest vegetables before they go to 
seed. See seed packets for “days to 
maturity” and photos of ready-to-harvest 
plants, or ask gardeners at your local 
community garden about when to 
harvest.  

Share your harvest.  If you have more 
than you can eat, share with neighbors or 
call the Garden Hotline or see the P-
Patch and Lettuce Link websites on back 
to learn about where to donate food. 

Saving seeds is easy with most green 
leafy plants. Just hang the mature seed 
stalk to dry. Fruiting plants like tomatoes 
and squash often cross-breed, so saved 
seed may not produce good fruit. Call the 
Garden Hotline to learn more about 
saving seed, or any garden question. 

 

 

Prepare Gardens for 
Winter 
Fall is time to clean up the garden, 
compost dead plants, and protect your 
garden from winter weeds and from 
rainfall washing soil away. 

Cover crops are usually legumes like 
clover, planted in October to grow 
through the winter. They protect the soil, 
and provide nutrients when you dig them 
into the soil before planting in spring. 

Winter mulches should cover any soil 
areas not planted with overwintering 
crops or cover crops. Collect fall leaves 
and spread them 2-3 inches deep to 
cover exposed soil.  You can also chop 
dead plants and spread them on the soil. 

 

Composting returns nutrients back 
to the soil. Chop up old garden plants, 
along with grass clippings and fall leaves, 
to build your compost pile. Choose a 
shady spot, and moisten materials as you 
build your pile.  

Or bury food scraps (to keep animals 
away) under garden beds all winter to 
improve the soil.  

You can also learn how to compost 
kitchen scraps in a rodent-resistant worm 
bin. Weeds and diseased plants, along 
with dairy or meat scraps from the 
kitchen, should go into the City’s yard-
and-food-waste collection for hot 
composting.  

In spring, you can use your compost 
or buy compost to enrich your soil for 
another year of growing. 

 

 

 

เก็บเก่ียวผลผลิตและแบงปน!   

เก็บเกี่ยวพืชผักกอนท่ีจะมีเมล็ด อานซองท่ีบรรจุ 
เมล็ดพืชเพ่ือดู “ระยะเวลาเพ่ือใหโตเต็มวัย” และรูปภาพ 
ของพืชท่ีพรอมเก็บเก่ียว หรือสอบถามชาวสวนท่ีสวนใน 
ชุมชนประจําทองถิ่นของคุณเก่ียวกับระยะเวลาท่ีสามารถ 
เก็บเก่ียวได 

แบงปนผลผลิตท่ีคุณเก็บเกี่ยว หากคุณมีปริมาณ 
ผลผลิตเกินกวาท่ีจะสามารถรับประมานไดหมด ใหแบงปน 
ใหกับเพ่ือนบาน หรือโทรติดตอสายดวนการทําสวน หรือ 
เขาไปดูท่ีเว็บไซตของ P-Patch and Lettuce Link 
ท่ีดานหลังเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับสถานท่ีท่ีสามารถบริจาค 
ผักสวนครัวเหลานี้ได 

การเก็บเมล็ดพันธุของผักใบเขียวสวนใหญสามารถทํา 
ไดงาย เพียงแคแขวนกานหรือก่ิงท่ีมีเมล็ดท่ีโตเต็มวัย 
เอาไวใหแหง พืชท่ีออกลูก เชน มะเขือเทศและฟก 
มักจะกลายพันธุ เพราะฉะนั้น เมล็ดพันธุท่ีเก็บเอาไวอาจ 
ไมใหผลท่ีดีนัก โทรติดตอสายดวนการทําสวนเพ่ือเรียนรู 
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บเมล็ดพันธุ หรือถามคําถามอ่ืนๆ 
เก่ียวกับการทําสวน 

 

เตรียมสวนสําหรับชวงฤดูหนาว 

ฤดูใบไมรวงเปนเวลาในการทําความสะอาดสวน 
ทําปุยหมักจากพืชท่ีตายแลว และปกปองสวนของคุณจาก 
วัชพืชฤดูหนาวและจากฝนท่ีตกลงมาชะลางดินออกไป 

พืชคลุมดินโดยสวนใหญเปนพืชตระกูลถั่ว เชน โคลเวอร 
ท่ีสามารถปลูกในเดือนตุลาคมเพ่ือใหเจริญเติบโตไป 
ตลอดชวงฤดูหนาว พืชเหลานี้จะชวยปกปองดินและให 
สารอาหารเม่ือคุณฝงกลบลงไปในดินกอนทําการเพาะ 
ปลูกในชวงฤดูใบไมผลิ 

วัสดุคลุมดินสําหรับฤดูหนาว ควรคลุมบริเวณดินท้ังหมด 
ท่ีไมไดปลูกพืชท่ีเติบโตไดในชวงฤดูหนาวหรือพืชคลุมดิน 
ใหเก็บใบไมรวงและโรยใหท่ัวโดยใหหนา 2-3 นิ้วเพ่ือให 
ปกคลุมดินท่ีถูกแดดถูกฝน นอกจากนี้ คุณสามารถสับพืช 
ท่ีตายแลวและโรยลงไปบนดิน 

 

 

การใชปุยหมักเปนการใหสารอาหารกลับคืนแกดิน 
ใหสับพืชในสวนท่ีแกแลว ผสมกับเศษหญาและ 
ใบไมรวงเพ่ือทํากองปุยหมัก เลือกจุดท่ีมีรมเงา 
และทําวัสดุตางๆ ใหเปยกชื้นในขณะท่ีคุณทํากองปุยหมัก 

หรือฝงกลบเศษอาหาร (เพ่ือปองกันสัตวตางๆ) 
ใตแปลงทําสวนตลอดชวงฤดูหนาวเพ่ือฟนฟูดิน 

คุณสามารถเรียนรูวิธีทําปุยหมักจากเศษอาหารในครัวใน 
ในถังหมักท่ีทนตอการเนาเปอยโดยใชหนอน วัชพืชและ 
พืชท่ีตายแลวและเศษผลิตภัณฑท่ีทําจากนมหรือเศษเนื้อ
จากในครัวควรนําไปไวท่ีแหลงรวบรวมเศษพืชจากสนาม 
และเศษอาหารประจําเมืองเพ่ือหมักปุยดวยความรอน 

ในฤดูใบไมผลิ คุณสามารถใชปุยหมักของคุณหรือ 
ซ้ือปุยหมักเพ่ือเพ่ิมแรธาตุในดินสําหรับการเพาะปลูกในป
ถัดไป 

 

http://www.seattle.gov/util/EnvironmentConservation/MyLawnGarden/CompostSoil/Composting/index.htm
http://www.seattle.gov/util/EnvironmentConservation/MyLawnGarden/CompostSoil/Composting/index.htm
http://www.seattle.gov/util/EnvironmentConservation/MyLawnGarden/CompostSoil/Composting/FoodWaste/index.htm
http://www.seattle.gov/util/EnvironmentConservation/MyLawnGarden/CompostSoil/Composting/FoodWaste/index.htm
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Easy Crops for Beginner Gardeners                        พืชที่ปลูกงายสําหรับชาวสวนมือใหม 
plant seed = P = ปลูกดวยเมล็ด                 transplant seedlings = T = ยายตนกลาไปปลูก                           harvest = H = เก็บเก่ียว  
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                                              P       Peas                             H                                           P                               H                . 

                                                T           P   Lettuce, Spinach                         H          P                                                                . 

                                                  P       Potatoes                                                                                H 

                                           T      Onions    P                H                                         P                             H                                              . 

                                                  P       Bok Choi                                                                        H                                                       . 
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                                                                        P      Beans       P                                              H                      . 

                                                                                    T   Tomatoes                                       H                   . 

                                                                          P Squash, Cucumber                                         H          . 

                                                                                    P      Cilantro                              H                         . 

                                                                                     P      Corn                                                    H  
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                                           H          P                     Beets                                  H       P                                                                              

      H                                       P      Kale, Collards, Chard     H         .         P                                                              H               

      H                                       P           Cabbage                         H                .         P                                                           H               

                           Garlic                                                               H                                                                   P                                          

                           Leeks                                           H                                                                            P                                                     

 

Learn More about Gardening                  เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําสวน [ผักสวนครัว] 

Questions? Call The Garden Hotline  
(Seattle Public Utilities) free brochures on soil, 
composting, watering, pest control, and more. 

Language interpretation available. 

206-633-0224  
email help@gardenhotline.org  

www.gardenhotline.org 

หากมีคําถาม 
โปรดโทรติดตอสายดวนการทําสวน  
มีแผนพับแจกฟรีเก่ียวกับดิน การทําปุยหมัก  
การรดน้ํา การควบคุมศัตรูพืช และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
มีบริการแปลภาษา 

P-Patch Program of Seattle’s Department of 
Neighborhoods provides community garden 
spaces in many neighborhoods, at low or no 

cost. Translated classes. Everyone is welcome. 

206-684-0264  
email p-patch.don@seattle.gov  

www.seattle.gov/neighborhoods/ppatch 

โปรแกรม P-Patch ของซีแอตเทิล 
มีพ้ืนท่ีสวนในชุมชนในละแวกใกลเคียงหลายแหง 
โดยไมคิดคาใชจายหรือมีคาใชจายเล็กนอย 
มีช้ันเรียนท่ีมีการแปลภาษา ยินดีตอนรับทุกทาน 

Seattle Parks classes, community gardens www.seattle.gov/parks/pufs ช้ันเรียน สวนในชุมชน 

City of Seattle’s Food website  www.seattle.gov/food เมืองซีแอตเทิล - ผักสวนครัว 

Find a garden space to share www.urbangardenshare.org ใชพ้ืนท่ีสวนรวมกัน  

Urban farming news and resources www.urbanfarmhub.org ขาวสารและทรัพยากรเก่ียวกับการเกษตร 

WSU Extension Master Gardeners http://gardening.wsu.edu  ผูเช่ียวชาญดานการทําสวน  

Lettuce Link information on gardening, sharing 
harvests, and Gardening for Good Nutrition 

www.solid-ground.org/ 
programs/nutrition/lettuce 

ขอมูลเก่ียวกับการทําสวนและการแบงปนผลผลิต 
ท่ีเก็บเก่ียว  

Seattle Tilth provides classes, demonstration 
gardens, volunteer opportunities, and  

The Maritime Northwest Garden Guide  

 
www.seattletilth.org 

ช้ันเรียน สวนสาธิต และโอกาสการเปนอาสาสมัคร  

 

ถั่ว 

ผักกาดหอม ผักโขม 

มันฝร่ัง 

หัวหอม 

ผักฉอย 

ถั่ว 

มะเขือเทศ

ฟก แตงกวา

ผักชี 

ขาวโพด 

หัวผักกาด 

คะนา ผักชารด 

กะหลํ่าปลี 

กระเทียม 

ตนหอม 

mailto:help@gardenhotline.org
http://www.gardenhotline.org/
mailto:p-patch.don@seattle.gov
http://www.seattle.gov/neighborhoods/ppatch
http://www.seattle.gov/parks/pufs
http://www.seattle.gov/food
http://www.urbangardenshare.org/
http://www.urbanfarmhub.org/
http://gardening.wsu.edu/
https://www.solid-ground.org/our-impact/hunger-nutrition/growing-giving/
http://www.seattletilth.org/
https://www.solid-ground.org/wp-content/uploads/2015/11/GardeningGuide.pdf
http://seattletilth.org/get-involved/buystuff

