Gardening in Western Washington
การทําสวน [ผ ักสวนคร ัว] ในวอชิงต ันตะว ันตก
้ และฤดูรอ
ซีแอตเทิลมีอากาศหนาวเย็นและชืน
้ นทีม
่ ี
อากาศเย็นแต่แห้ง จึงทําให ้พืชทีช
่ อบอากาศร ้อนจาก
สภาพภูมอ
ิ ากาศทีร่ ้อนกว่า เช่น มะเขือเทศ ข ้าวโพด
และพริกไทย เจริญเติบโตทีน
่ ี่ได ้ยากขึน
้ แต่อากาศทีไ่ ม่
หนาวเกินไปในช่วงฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูใบไม ้ร่วง และฤดูหนาว
ทําให ้เราสามารถเพาะปลูกพืชใบเขียวจากเอเชียทีช
่ อบ
อากาศเย็น คะน ้า ผักโขม และหัวหอมได ้ตลอดทัง้ ปี

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.

การเริม
่ ทําสวน

Starting Your Garden

เรียนรู ้วิธก
ี ารต่างๆ ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ดังนี้

Learn in this guide how to:

เลือกสถานทีท
่ ําสวน

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.

ต ้องเป็ นบริเวณทีโ่ ดนแสงแดดอย่างน ้อย 6 ชัว่ โมง
โดยไม่มรี ่มเงาจากต ้นไม ้หรืออาคาร
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าอยูใ่ กล ้แหล่งนํ้ า

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

ลองพิจารณาใช ้พืน
้ ทีส
่ วนร่วมกับเพือ
่ นบ ้าน
หรือเข ้าร่วมโปรแกรม P-Patch หรือสวนใน
ชุมชนอืน
่ ๆ
เตรียมดินสําหร ับเพาะปลูก

Prepare your soil for planting
Dig compost into the soil, or bury
plant and food scraps.

พรวนดินเพือ
่ ผสมปุ๋ ยหมักลงไปในดิน
หรือฝั งกลบซากต ้นไม ้หรือเศษอาหาร

Mound up soil into raised beds.

ทําเนินดินเพือ
่ ยกร่องแปลง
เลือกเมล็ดพืชทีเ่ หมาะแก่การเพาะปลูก

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

ปลูกพืชทีค
่ รอบครัวของคุณชอบรับประทาน
แต่ควรเลือกผักทีส
่ ามารถเติบโตได ้ดีในสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศหนาวเย็น

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

ปลูกโดยหยอดเมล็ดให ้ลึกลงไปในดินและเว ้นระยะ
ตามทีร่ ะบุไว ้บนซองบรรจุเมล็ดพืช

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.

ปลูกในขณะทีด
่ น
ิ มีอณ
ุ หภูมอ
ิ น
ุ่ เพียงพอ
เลือกเมล็ดพืชทีร่ ะบุบนซองบรรจุเมล็ดพืชว่าสามารถ
เก็บเกีย
่ วได ้ภายใน “80 วัน” หรือน ้อยกว่านัน
้
 ดูปฏิทน
ิ ทีด
่ า้ นหล ัง

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

รอจนถึงว ันที่ 15 พฤษภาคมเพือ
่ ปลูกหรือย้าย
ต้นกล้าของพืชทีช
่ อบอากาศร้อนไปลงแปลงปลูก

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

สําหรับมะเขือเทศ พริกไทย และมะเขือ ควรเริม
่ เพาะ
ต ้นกล ้าในโรงเพาะชํา จากนัน
้ จึงย ้ายไปปลูกลงใน
แปลงเมือ
่ ถึงเดือนพฤษภาคม

Water and weed your garden

รดนํา้ และกําจ ัดว ัชพืชในสวน

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

ต ้องรดนํ้ าต ้นกล ้าทุกวัน สําหรับพืชทีโ่ ตเต็มทีแ
่ ล ้ว
ให ้รดนํ้ า 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ หากฝนไม่ตก
เก็บเกีย
่ วผลผลิต และเตรียมสวนสําหร ับฤดูหนาว

Harvest, and prepare garden for winter
Ask other gardeners when to
harvest, or read seed packet.

สอบถามชาวสวนว่าควรเก็บเกีย
่ วเมือ
่ ไหร่
หรืออ่านบนซองบรรจุเมล็ดพืช

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

คลุมแปลงด ้วยวัสดุคลุมดินก่อนทีจ
่ ะถึงฤดูหนาว
หรือปลูกพืชคลุมดินสําหรับช่วงฤดูหนาว

Questions? Garden Hotline (206) 633-0224 หากมีคําถาม กรุณาติดต่อสายด่วนการทําสวน
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Choose a Place to Garden

เลือกสถานทีท
่ ําสวน

Where is there sun?

ในทีท
่ ม
ี่ แ
ี สงแดด

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 southfacing wall will warm quickly in the spring,
and be good for heat-loving plants like
tomatoes and peppers in summer.

ผักส่วนใหญ่ต ้องได ้รับแสงแดดโดยตรงอย่างน ้อย
หกชัว่ โมงต่อวันเพือ
่ ให ้เจริญเติบโตได ้ดี ดูวา่ พระอาทิตย์
ส่องแสงไปบริเวณใดในสวน และเลือกจุดทีไ่ ด ้รับแสงแดด
มากทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ทําสวน ต ้นไม ้หรืออาคารอาจบังแสงแดด
โดยเฉพาะในฤดูใบไม ้ผลิหรือใบไม ้ร่วง ผนังทีห
่ ันไปทาง
ทิศใต ้จะอุน
่ อย่างรวดเร็วในฤดูใบไม ้ผลิและเหมาะสําหรับ
ปลูกพืชทีช
่ อบอากาศร ้อนในฤดูร ้อน อย่างเช่น มะเขือเทศ
และพริกไทย

Where can you grow?

บริเวณทีส
่ ามารถเพาะปลูกได้

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.

เปลีย
่ นบริเวณสนามหญ้าทีโ่ ดดแดดให้เป็นสวนโดย
ถอนหญ ้าบริเวณผิวดินและนํ ามาทําเป็ นปุ๋ ยหมัก หรือฆ่า
้ ให ้หนา
หญ ้าในสนามโดยปกคลุมด ้วยใบไม ้ร่วงทีเ่ ปี ยกชืน
12 นิว้ (30 ซม.) ในเดือนพฤศจิกายน คลุมใบไม ้ด ้วย
กระดาษแข็งหรือพลาสติกสีดํา รอจนถึงเดือนพฤษภาคม
แล ้วจึงพรวนดินบริเวณนัน
้ ขึน
้ มาและเริม
่ เพาะปลูก

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.

ยกร่องแปลง ผสมดินกับปุ๋ ยหมัก ทําดินให ้เป็ นเนินเพือ
่
ยกร่องซึง่ จะช่วยให ้ดินอบอุน
่ ในฤดูใบไม ้ผลิ ทําทางเดิน
ระหว่างแปลงเพือ
่ ไม่ให ้เดินยํ่าบนดินทีร่ ่วนซุยและผสมปุ๋ ย
หมักแล ้ว คุณสามารถเสริมขอบด ้านข ้างร่องทีย
่ กไว ้แล ้ว
ด ้วยอิฐบล็อกคอนกรีต เศษคอนกรีตทีแ
่ ตก เศษไม ้ เศษ
พลาสติก ห ้ามใช ้ไม ้ทีผ
่ ่านกรรมวิธท
ี างเคมี

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

ลองทําสวนในภาชนะ คุณสามารถใช ้หม ้อทีม
่ ข
ี นาดใหญ่
หรือถังผ่าครึง่ เพือ
่ ปลูกมะเขือเทศ พริกไทย ผักใบเขียว
หรือแม ้แต่เบอร์รี่

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.

ปลูกในแนวตงบนผนั
ั้
งทีไ่ ด ้รับแสงแดดหรือบนหน ้าต่าง
พืชไม ้เลือ
้ ย เช่น ถั่ว มะเขือเทศ และแตงกวาจะ
เจริญเติบโต หากคุณใช ้ดินทีด
่ แ
ี ละมีเสาคํ้ารองรับ

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.

แบ่งปันก ับเพือ
่ นบ้าน หรือเข้าร่วมก ับสวนในชุมชม!
โปรแกรม P-Patch ของซีแอตเทิลสามารถช่วยให ้คุณ
ค ้นพบสวนในชุมชนทีใ่ กล ้ทีพ
่ ักอาศัยของคุณ ซึง่ ล ้วนเป็ น
สถานทีท
่ ย
ี่ อดเยีย
่ มสําหรับการปลูกผักสวนครัวไว ้
รับประทาน เรียนรู ้ และพบปะกับชาวสวนท่านอืน
่ ๆ

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.
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การทดสอบหาสารตะกว่ ั หรือสารปนเปื้ อนชนิดอืน
่
ี ลุดลอก หรืออยูใ่ กล ้ถนน หรืออยูใ่ นแหล่งอุตสาหกรรม
พืน
้ ดินทีอ
่ ยูใ่ กล ้บ ้านเก่าทีม
่ ส
ี ห
อาจมีสารตะกั่ว สารหนู หรือสารปนเปื้ อนอืน
่ ๆ เจือปน
โทรติดต่อสายด่วนการทําสวนเพือ
่ สอบถามข ้อมูลเกีย
่ วกับสถานทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ สามารถนํ า
ดินไปทดสอบ หรือเพือ
่ รับเอกสาร “Gardening on Contaminated Soils
(การทําสวนในดินทีม
่ ส
ี ารปนเปื้ อน)” ของ WSU
หากคุณสงสัยว่าดินของคุณมีสารปนเปื้ อน คุณควรยกร่องแปลง และใส่ดน
ิ ใหม่และ
ปุ๋ ยหมักเพิม
่ ลงไปให ้หนา 8 นิว้ (20 ซม.)

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.

เตรียมดินสําหร ับเพาะปลูก
ปุ๋ยหม ัก คือพืชทีย
่ อ
่ ยสลายแล ้ว (ใบไม ้ หญ ้า พืชทีต
่ าย
แล ้ว) และเศษอาหาร ปุ๋ ยหมักช่วยเพิม
่ สารอาหารในดิน
่ ชืน
้ เพือ
และรักษาความชุม
่ ให ้พืชเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง
คุณสามารถทําปุ๋ ยหมักเองได ้โดยใช ้หญ ้า เศษกิง่ ไม ้
ใบไม ้ หญ ้าบริเวณผิวดิน วัชพืช พืช และเศษอาหาร หรือ
้ ปุ๋ ยหมัก นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝั งกลบ
คุณอาจซือ
เศษอาหารในสวน หรือสับและโรยพืชลงไป
ว ัสดุคลุมดิน คือวัสดุทค
ี่ ณ
ุ แผ่ออกเพือ
่ คลุมผิวดิน เพือ
่
่ ชืน
้ ควบคุมวัชพืช และเป็ นอาหารให ้กับ
รักษาความชุม
ดินอย่างช ้าๆ ในขณะทีย
่ อ
่ ยสลาย วัสดุคลุมผิวดินทีด
่ ี
ต่อสวน ได ้แก่ ใบไม ้ร่วง เศษกิง่ ไม ้และเศษหญ ้า ฟาง
เปลือกหุ ้มเมล็ดกาแฟ หรือปุ๋ ยหมัก

ผสมปุ๋ยหม ักลงในดินในสวนของคุณ
ขุดดินให ้ลึกลงไป 8 ถึง 12 นิว้ (20-30 ซม.) เพือ
่ ทําให ้
ดินร่วนซุยโดยใช ้เสียมหรือส ้อมพรวนดิน โรยปุ๋ ยหมักหนา
2 ถึง 3 นิว้ (5-8 ซม.) จากนัน
้ ผสมปุ๋ ยหมักให ้เข ้ากับดิน
หรือฝังเศษอาหารและเศษพืช ให ้ลึกลงไปอย่างน ้อย 6
นิว้ (15 ซม.) เพือ
่ ให ้ย่อยสลาย

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

Soil for container growing

ดินสําหร ับการเพาะปลูกในภาชนะ

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.

ผสมปุ๋ ยหมักหนึง่ ส่วนต่อดินปนทรายสองส่วน สามารถ
ปรับปรุงการระบายนํ้ าในภาชนะได ้โดยใส่วัสดุทม
ี่ ข
ี นาด
ใหญ่กว่าลงไป เช่น กรวดทีม
่ ข
ี นาดเท่าเม็ดถั่ว หรือเปลือก
้ “ดินพร ้อมปลูก”
ไม ้ขนาดปานกลาง หรือคุณอาจซือ
ผสมเสร็จ หากคุณมีดน
ิ พร ้อมปลูกเดิมอยูใ่ นภาชนะ
่ ว่ นเพือ
คุณสามารถเติมปุ๋ ยหมักหนึง่ ในสีส
่ เพิม
่ แร่ธาตุในดิน
สําหรับฤดูเพาะปลูกใหม่

Buying fertilizer?
Look for “organic”.

้ ปุ๋ย
หากต้องการซือ

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.

3

มองหา “ปุ๋ยอินทรีย”์
ผักได ้รับสารอาหารทีต
่ ้องการส่วนใหญ่จากปุ๋ ยหมัก แต่ปย
ุ๋
“อินทรีย”์ (จากส่วนผสมธรรมชาติ) ทีม
่ ส
ี ารอาหาร
ครบถ ้วนจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต มองหา “ปุ๋ ยอินทรีย ์
สําหรับผัก” หรือปุ๋ ยทีผ
่ ลิตจากปลาทีร่ ้านอุปกรณ์ทําสวน
ทดสอบดินเพือ
่ ดูวา
่ ต้องการสารอาหารใดเพิม
่ เติม
ดินในวอชิงตันอาจต ้องใส่ปน
ู ขาวทุกๆ สองถึงสามปี
ต่อครัง้ ซึง่ จะช่วยเพิม
่ แคลเซียมและลดความเป็ นกรด
ผสมปูนขาวประมาณ 4 ปอนด์ (1.5 กก.) ต่อดินพืน
้ ที่ 100
ตารางฟุต (9.3 ตารางเมตร) สอบถามสายด่วนการทําสวน
เกีย
่ วกับสถานทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ สามารถส่งตัวอย่างดินไปทดสอบ
เพือ
่ ให ้ทราบว่าคุณต ้องใส่ปน
ู ขาวหรือสารอาหารทีจ
่ ําเป็ น
อืน
่ ๆ จํานวนเท่าใด

Plant the Right Seeds,
at the Right Time
Choose plants that grow
well in our cool climate.

ปลูกโดยใชเ้ มล็ดทีเ่ หมาะสม
ในเวลาทีเ่ หมาะสม
เลือกพืชทีเ่ จริญเติบโตได้ดใี นอากาศหนาว
เย็น

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.

ปลูกพืชทีค
่ รอบครัวของคุณชอบรับประทาน แต่เลือกพืช
ให ้หลากหลายซึง่ สามารถเติบโตได ้ดีในสภาพภูมอ
ิ ากาศ
ื้ ในฤดูใบไม ้ผลิ และอากาศหนาวเย็นแต่
หนาวเย็นแต่ชน
แห ้งในฤดูร ้อน

When to plant

เวลาปลูก

Seeds need soil warm enough to
sprout – typically at least 50-60°F (1016°C). 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.
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ดินต้องมีความอบอุน
่ เมล็ดพืชจึงจะสามารถงอกได้
โดยปกติแล ้ว คือ ทีร่ ะดับอุณหภูมข
ิ น
ั ้ ตํ่า 50-60°F (1016°C) คุณอาจรอจนกว่าดินจะอบอุน
่ ในเดือนพฤษภาคม
หรือใช ้พลาสติกคลุมเพือ
่ ให ้ดินอบอุน
่ เร็วขึน
้
อ่านทีซ
่ องบรรจุเมล็ดพืช เพือ
่ ดูระยะเวลาในการ
เพาะปลูก และเลือกเมล็ดพืชทีร่ ะบุวา่ สามารถเก็บเกีย
่ วได ้
ภายใน “80 วัน” หรือน ้อยกว่านัน
้ ถั่วและมันฝรั่งสามารถ
ปลูกได ้ในเดือนมีนาคม แต่สําหรับผักใบเขียว ควรรอจนถึง
เดือนเมษายน และสําหรับพืชทีช
่ อบอากาศร ้อน ควรรอ
จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
้ ต้นกล้าของมะเขือเทศ พริกไทย และมะเขือซึง่
หรือซือ
ชอบอากาศร ้อนและมีฤดูเพาะปลูกยาวนาน เพือ
่ ย ้ายไป
ปลูกลงในสวนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม คุณสามารถ
เพาะต ้นกล ้าเหล่านี้ด ้วยตัวคุณเองในภาชนะโดยวางไว ้ที่
หน ้าต่างทีไ่ ด ้รับแสงแดดในโรงเพาะชําต ้นกล ้าในร่มใน
เดือนมีนาคม
 ดูปฏิทน
ิ ทีด
่ า้ นหล ัง

การปลูกพืชโดยใชเ้ มล็ด
อ่านทีซ
่ องบรรจุเมล็ดพืชเพือ
่ ดูความลึกและระยะเวลาใน
การเพาะปลูก สามารถโปรยเมล็ดพืชทีม
่ ข
ี นาดเล็ก เช่น
ผักกาดหอม แครอท และคะน ้า ลงบนผิวดินทีจ
่ ัดเตรียม
้ บางๆ
ไว ้แล ้ว จากนัน
้ จึงคลุมด ้วยปุ๋ ยหมักหรือดินชัน
ห ้ามปลูกพืชทีม
่ เี มล็ดขนาดเล็กเหล่านี้ลก
ึ เกินไป!
สําหรับเมล็ดพืชทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ เช่น ถั่ว ข ้าวโพด และฟั ก
สามารถใช ้นิว้ กดลงไปในดินทีจ
่ ด
ั เตรียมไว ้ครัง้ ละหนึง่
เมล็ดทีร่ ะดับความลึกและเว ้นระยะตามทีร่ ะบุไว ้บนซอง
่ ชืน
้ ลงไปถึงด ้านล่าง
จากนัน
้ ให ้ค่อยๆ รดนํ้ าเพือ
่ ให ้ดินชุม

ย้ายพืชทีช
่ อบอากาศร้อนจากโรงเพาะชํา
ไปปลูกในสวนในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคม
ขุดหลุมให ้ลึกเท่าความยาวรากของต ้นกล ้า ใส่ปยหมั
ุ๋
ก
หรือใช ้เครือ
่ งพ่นปุ๋ ย คลีร่ ากให ้กระจายออก และค่อยๆ
ดันดินรอบๆ ราก รดนํ้ า ควรปลูกทีร่ ะดับความลึกเดียวกับ
ระดับความลึกทีพ
่ ช
ื อยูใ่ นกระถางในโรงเพาะชํา
รดนํ้ าต ้นกล ้าทีย
่ ังเล็กเป็ นประจํา คลุมและปกป้ องต ้นกล ้า
จากอากาศร ้อนหรืออากาศเย็นจัดจนกว่าจะแข็งแรง

้ ทีใ่ ห้พอดีและเว้นระยะของต้นพืช
จ ัดพืน
้ื ทีเ่ พียงพอในการเจริญเติบโต
เพือ
่ ให้มพ
ี น

Thin and space plants –
give them room to grow.

ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าเกีย
่ วกับการเว ้นระยะทีร่ ะบุบนซอง
บรรจุเมล็ดพืช หลังจากทีเ่ มล็ดงอกและมีใบสองถึงสามใบ
ให ้จัดพืน
้ ที่ (ถอน) ต ้นกล ้าให ้พอดีโดยให ้มีระยะตามที่
กําหนด คุณสามารถย ้ายต ้นกล ้าจากบริเวณทีม
่ ต
ี ้นกล ้า
หนาแน่นไปปลูกในบริเวณทีย
่ ังมีพน
ื้ ทีว่ า่ ง ซึง่ จะช่วยทําให ้
พืชมีพน
ื้ ทีว่ า่ งเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต และให ้
ผลผลิตแก่คณ
ุ มากขึน
้ คุณสามารถนํ าผักทีย
่ ังมีขนาดเล็ก
ทีถ
่ อนออกมาไปรับประทานเป็ นสลัดได ้

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.

การปลูกพืชทดแทน

ปลูกพืชโดยใช ้เมล็ดเพิม
่ เติมทุกๆ สองถึงสามสัปดาห์
ตลอดระยะทีอ
่ ากาศยังคงอบอุน
่ อยู่ เพือ
่ ให ้คุณมีผลผลิต
สําหรับเก็บเกีย
่ วไปจนถึงฤดูใบไม ้ร่วง แต่อย่าปลูกพืช
ทีไ่ ม่ชอบอากาศหนาวเย็น อย่างเช่น ถั่วและผักโขม
ในสภาพอากาศทีห
่ นาวเย็นของเดือนกรกฎาคม
สําหรับเดือนสิงหาคมไปจนถึงต ้นเดือนกันยายน
ควรปลูกพืชทีช
่ อบอากาศหนาวเย็นแบบช่วงฤดูใบไม ้ร่วง

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.

ปลูกพืชหมุนเวียน

้ โรคทีฝ
พืชบางชนิดได ้รับเชือ
่ ั งตัวอยูใ่ นดินเป็ นปี หรือมาก
กว่าหนึง่ ปี ในขณะทีพ
่ ช
ื บางชนิดดูดซึมสารอาหาร
ทีอ
่ ยูใ่ นดินอย่างรวดเร็ว เพือ
่ หลีกเลีย
่ งปัญหาต่างๆ
ควรปลูกพืชตระกูลอืน
่ หมุนเวียน (ส ับเปลีย
่ น)
ในแต่ละแปลงทุกปี 

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

ตระกูลมะเขือเทศ
tomato มะเขือเทศ
pepper พริกไทย
potato
มันฝรั่ง
eggplant มะเขือ
tomatillo มะเขือเทศโทมาทิลโล

Rotate
crop families
each year.

2nd Year:
Bed A Cabbage
Bed B Tomato
Bed C Onion
3rd Year:
Bed A Onion
Bed B Cabbage
Bed C Tomato
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onion
leek
garlic
chives
shallot

ปลูกพืชตระกูล
ต่างๆ หมุนเวียน
ทกปี

ตระกูลกะหลํ่าปลี
cabbage กะหลํ่าปลี
broccoli บร็อคโคลี่
collards คะน ้า
bok choi ผักฉ่อย
radish
แรดิช

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.

ตระกูลหัวหอม
หัวหอม
ต ้นหอม
กระเทียม
ไชว์ส
หอมแดง

ตัวอย่าง
ปี ท ี่ 1:
แปลง A มะเขือเทศ
แปลง B หัวหอม
แปลง C กะหลํ่าปลี
ปี ท ี่ 2:
แปลง A กะหลํ่าปลี
แปลง B มะเขือเทศ
แปลง C หัวหอม
ปี ท ี่ 3:
แปลง A หัวหอม
แปลง B กะหลํ่าปลี
แปลง C มะเขือเทศ

ผ ักตระกูลอืน
่ ๆ ทีไ่ ด้ประโยชน์จากการเปลีย
่ นแปลงสถานทีใ่ นแต่ละปี :
ผักชี แครอท ผักชีฝรั่ง
หัวผักกาด ผักชาร์ด ผักโขม
ข ้าวโพด ข ้าวสาลี เทฟ
แตงกวา เมลอน ฟั ก
ผักกาดหอม ผักแรดิชชิโอ ผัดสลัดเอ็นไดว์
ถั่ว โคลเวอร์
ผักในตระกูลต่างๆ เหล่านี้สามารถปลูกร่วมกับผักในตระกูลมะเขือเทศ กะหลํ่าปลี และหัวหอมได ้

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

รดนํา้ ผ ักสวนผ ัก
หมั่นดูแลสวนผักของคุณทุกวันในช่วงฤดูร ้อนซึง่ มีสภาพ
อากาศร ้อน รดนํ้ าผักก่อนทีผ
่ ักจะเหีย
่ ว หรือเมือ
่ รู ้สึกว่า
ดินแห ้งลึกลงไป 2 นิว้ (5 ซม.) ในช่วงฤดูใบไม ้ผลิและ
ฤดูใบไม ้ร่วงซึง่ มีอากาศทีห
่ นาวเย็นขึน
้ และมีฝนตก
คุณต ้องรดนํ้ าเฉพาะต ้นกล ้าทีย
่ ังเล็กอยูเ่ ท่านัน
้ ให ้รดนํ้ า
ลงไปทีร่ ากพืชโดยตรง ใช ้หัวฉีดกระจายละอองนํ้ า
หรือหากเป็ นบริเวณพืน
้ ราบให ้วางสายยางนํ้ าซึมเอาไว ้
ระหว่างแถวและคลุมด ้วยวัสดุคลุมดิน รดนํ้ าในปริมาณที่
่ ชืน
้ ให ้ขุด
เพียงพอเพือ
่ ให ้บริเวณรากทัง้ หมดมีความชุม
้ หรือยัง พืชทีป
ลงไปสองถึงสามนิว้ เพือ
่ ดูวา่ ดินชืน
่ ลูกใน
ภาชนะจะสูญเสียนํ้ าได ้เร็วกว่าพืชทีป
่ ลูกในสวน หมั่นรดนํ้ า
ในตอนเย็นหรือเช ้าตรู่เพือ
่ ไม่ให ้นํ้ าระเหยโดยเปล่า
ุ่ นํ้ าได ้รับความ
ประโยชน์ และป้ องกันไม่ให ้พืชทีช
่ ม
เสียหายจากแสงแดดในช่วงกลางวัน

ั พช
ควบคุมว ัชพืชและศตรู
ื

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

แผ่ว ัสดุคลุมดิน (ใบไม ้ เศษหญ ้า) และถอนว ัชพืช
ก่อนทีจ
่ ะไปถึงเมล็ด

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

แมลงส่วนใหญ่เป็นแมลงดีทช
ี่ ว่ ยควบคุมปริมาณศัตรูพช
ื
เรียนรู ้ว่าแมลงใดเป็ นตัวปั ญหา และวิธใี นการควบคุม
แมลงเหล่านี้

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.

ห้ามใช่ยาฆ่าแมลงทีเ่ ป็นสารเคมี
ยาฆ่าแมลงทีเ่ ป็ นสารเคมีสามารถก่อให ้เกิดพิษต่อ
ครอบครัวของคุณ นก สัตว์เลีย
้ ง และปลา โทรติดต่อ
้ ั ญหาจากศัตรูพช
สายด่วนการทําสวนเพือ
่ บ่งชีป
ื และวัชพืช
และเรียนรู ้เกีย
่ วกับวิธแ
ี ก ้ปั ญหาทีไ่ ม่เป็ นพิษ

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.

ทําสวนได้ตลอดทงปี
ั้
เรามีสภาพภูมอ
ิ ากาศทีห
่ นาวเย็นในฤดูใบไม ้ผลิและฤดู
ใบไม ้ร่วง และโดยปกติทั่วไปจะมีอากาศทีค
่ อ
่ นข ้างเย็นจัด
ในฤดูหนาว ดังนัน
้ พืชทีช
่ อบอากาศร ้อนอย่างเช่น
ข ้าวโพด จึงเจริญเติบโตได ้ยาก แต่พช
ื ทีช
่ อบอากาศ
หนาวเย็นสามารถเจริญเติบโตได ้ง่าย
ขยายฤดูเพาะปลูกด้วยพืชทีท
่ นสภาพอากาศหนาว
สามารถปลูกผักฉ่อย คะน ้า บร็อคโคลี่ แครอท ต ้นหอม
และกระเทียมได ้ในช่วงปลายฤดูร ้อน หรือต ้นฤดูใบไม ้ร่วง
เพือ
่ ให ้เจริญเติบโตทันต่อการเก็บเกีย
่ วในช่วงฤดูหนาวทัง้
ฤดูหรือในฤดูใบไม ้ผลิ
 ดูปฏิทน
ิ ทีด
่ ้านหลัง
ปลูกภายใต้ทค
ี่ ลุม เริม
่ ปลูกพืชสําหรับช่วงฤดูใบไม ้ผลิ
ในโรงเพาะชํา หรือ “ทีค
่ รอบต ้นไม ้” หรือขยายการ
เจริญเติบโตสําหรับฤดูใบไม ้ร่วงด ้วยทีค
่ ลุมพลาสติก

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.
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ปลูกเบอร์รแ
ี่ ละพืชอืน
่ ๆ ทีเ่ จริญเติบโตได้เป็นเวลา
หลายปี ปลูกพืชเหล่านี้เพิม
่ เติมลงในภูมท
ิ ัศน์ของคุณ
ในบริเวณทีม
่ แ
ี สงแดด เช่น บลูเบอร์รแ
ี่ ละสตรอเบอร์รี่
อาร์ตโิ ช ้ค หน่อไม ้ฝรั่ง หรือแม ้แต่ต ้นผลไม ้แคระหรือองุ่น
สอบถามสายด่วนการทําสวนเกีย
่ วกับพืชหลากหลาย
สายพันธุท
์ เี่ หมาะสําหรับสภาพภูมอ
ิ ากาศของเรา

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 PPatch 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 yardand-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.

7

เก็บเกีย
่ วผลผลิตและแบ่งปัน!
เก็บเกีย
่ วพืชผ ักก่อนทีจ
่ ะมีเมล็ด อ่านซองทีบ
่ รรจุ
เมล็ดพืชเพือ
่ ดู “ระยะเวลาเพือ
่ ให ้โตเต็มวัย” และรูปภาพ
ของพืชทีพ
่ ร ้อมเก็บเกีย
่ ว หรือสอบถามชาวสวนทีส
่ วนใน
ชุมชนประจําท ้องถิน
่ ของคุณเกีย
่ วกับระยะเวลาทีส
่ ามารถ
เก็บเกีย
่ วได ้
แบ่งปันผลผลิตทีค
่ ณ
ุ เก็บเกีย
่ ว หากคุณมีปริมาณ
ผลผลิตเกินกว่าทีจ
่ ะสามารถรับประมานได ้หมด ให ้แบ่งปั น
ให ้กับเพือ
่ นบ ้าน หรือโทรติดต่อสายด่วนการทําสวน หรือ
เข ้าไปดูทเี่ ว็บไซต์ของ P-Patch and Lettuce Link
ทีด
่ ้านหลังเพือ
่ เรียนรู ้เกีย
่ วกับสถานทีท
่ ส
ี่ ามารถบริจาค
ผักสวนครัวเหล่านี้ได ้
การเก็บเมล็ดพ ันธุข
์ องผักใบเขียวส่วนใหญ่สามารถทํา
ได ้ง่าย เพียงแค่แขวนก ้านหรือกิง่ ทีม
่ เี มล็ดทีโ่ ตเต็มวัย
เอาไว ้ให ้แห ้ง พืชทีอ
่ อกลูก เช่น มะเขือเทศและฟั ก
มักจะกลายพันธุ์ เพราะฉะนัน
้ เมล็ดพันธุท
์ เี่ ก็บเอาไว ้อาจ
ไม่ให ้ผลทีด
่ น
ี ัก โทรติดต่อสายด่วนการทําสวนเพือ
่ เรียนรู ้
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ หรือถามคําถามอืน
่ ๆ
เกีย
่ วกับการทําสวน

ํ หร ับช่วงฤดูหนาว
เตรียมสวนสา
ฤดูใบไม้รว
่ งเป็นเวลาในการทําความสะอาดสวน
ทําปุ๋ ยหมักจากพืชทีต
่ ายแล ้ว และปกป้ องสวนของคุณจาก
วัชพืชฤดูหนาวและจากฝนทีต
่ กลงมาชะล ้างดินออกไป
พืชคลุมดินโดยส่วนใหญ่เป็ นพืชตระกูลถั่ว เช่น โคลเวอร์
ทีส
่ ามารถปลูกในเดือนตุลาคมเพือ
่ ให ้เจริญเติบโตไป
ตลอดช่วงฤดูหนาว พืชเหล่านี้จะช่วยปกป้ องดินและให ้
สารอาหารเมือ
่ คุณฝั งกลบลงไปในดินก่อนทําการเพาะ
ปลูกในช่วงฤดูใบไม ้ผลิ
ว ัสดุคลุมดินสําหร ับฤดูหนาว ควรคลุมบริเวณดินทัง้ หมด
ทีไ่ ม่ได ้ปลูกพืชทีเ่ ติบโตได ้ในช่วงฤดูหนาวหรือพืชคลุมดิน
ให ้เก็บใบไม ้ร่วงและโรยให ้ทั่วโดยให ้หนา 2-3 นิว้ เพือ
่ ให ้
ปกคลุมดินทีถ
่ ก
ู แดดถูกฝน นอกจากนี้ คุณสามารถสับพืช
ทีต
่ ายแล ้วและโรยลงไปบนดิน

การใช้ป๋ ยหม
ุ
ักเป็ นการให ้สารอาหารกลับคืนแก่ดน
ิ
ให ้สับพืชในสวนทีแ
่ ก่แล ้ว ผสมกับเศษหญ ้าและ
่ รี ่มเงา
ใบไม ้ร่วงเพือ
่ ทํากองปุ๋ ยหมัก เลือกจุดทีม
้ ในขณะทีค
และทําวัสดุตา่ งๆ ให ้เปี ยกชืน
่ ณ
ุ ทํากองปุ๋ ยหมัก
หรือฝังกลบเศษอาหาร (เพือ
่ ป้ องกันสัตว์ตา่ งๆ)
ใต ้แปลงทําสวนตลอดช่วงฤดูหนาวเพือ
่ ฟื้ นฟูดน
ิ
คุณสามารถเรียนรู ้วิธท
ี ําปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารในครัวใน
ในถังหมักทีท
่ นต่อการเน่าเปื่ อยโดยใช ้หนอน วัชพืชและ
พืชทีต
่ ายแล ้วและเศษผลิตภัณฑ์ทท
ี่ ําจากนมหรือเศษเนื้อ
จากในครัวควรนํ าไปไว ้ทีแ
่ หล่งรวบรวมเศษพืชจากสนาม
และเศษอาหารประจําเมืองเพือ
่ หมักปุ๋ ยด ้วยความร ้อน
ในฤดูใบไม้ผลิ คุณสามารถใช้ป๋ ยหม
ุ
ักของคุณหรือ
้ ปุ๋ ยหมักเพือ
ซือ
่ เพิม
่ แร่ธาตุในดินสําหรับการเพาะปลูกในปี
ถัดไป

Easy Crops for Beginner Gardeners

transplant seedlings = T = ย ้ายต ้นกล ้าไปปลูก

Jan

Feb

March

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

P

Peas

ทนสภาพอากาศหนาวเย็น

Cool hardy

plant seed = P = ปลูกด ้วยเมล็ด

April

T

P

P

P

July

August

Sept

Oct

Nov

Dec

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

Beans

H

P

→

H

P

→

Garlic

→

Leeks

H

มะเขือเทศ

H

ฟั ก แตงกวา

Cucumber

P

Cilantro

ผักชี

P

Corn

ข ้าวโพด

Kale, Collards, Chard
Cabbage

H

P

.

P
.

H

.
.

→

หัวผักกาด
คะน ้า ผักชาร์ด
กะหลํ่าปลี

P

H

→

H

→

P

H

P

→
→

เรียนรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ วก ับการทําสวน [ผ ักสวนคร ัว]
206-633-0224

(Seattle Public Utilities) free brochures on soil,
composting, watering, pest control, and more.
Language interpretation available.

email help@gardenhotline.org
www.gardenhotline.org

City of Seattle’s Food website

.

H

H

Questions? Call The Garden Hotline

Seattle Parks classes, community gardens

.

H

Learn More about Gardening

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.

.
.

H

H

กระเทียม
ต ้นหอม

H

ถั่ว

Beets

P

.

H

P

Tomatoes

P Squash,

→

P

ผักฉ่อย

Bok Choi

.

H

หัวหอม

H

H

P ผักกาดหอม ผักโขม

H
มันฝรั่ง

Potatoes

T

H

ถั่ว

P

Lettuce, Spinach

ชอบอากาศร ้อน
เติบโตได ้ในช่วงฤดูหนาว

Heat Lovers
Over–Wintering

June

H

P

harvest = H = เก็บเกีย
่ ว

May

Onions P

T

→

พืชทีป
่ ลูกง่ายสําหร ับชาวสวนมือใหม่

206-684-0264
email p-patch.don@seattle.gov
www.seattle.gov/neighborhoods/ppatch

www.seattle.gov/parks/pufs
www.seattle.gov search “food”

หากมีคา
ํ ถาม
โปรดโทรติดต่อสายด่วนการทําสวน

มีแผ่นพับแจกฟรีเกีย
่ วกับดิน การทําปุ๋ ยหมัก
การรดนํ้ า การควบคุมศัตรูพช
ื และอืน
่ ๆ อีกมากมาย
มีบริการแปลภาษา

โปรแกรม P-Patch ของซีแอตเทิล
มีพน
ื้ ทีส
่ วนในชุมชนในละแวกใกล ้เคียงหลายแห่ง
โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายหรือมีคา่ ใช ้จ่ายเล็กน ้อย
ั ้ เรียนทีม
มีชน
่ ก
ี ารแปลภาษา ยินดีต ้อนรับทุกท่าน
้ เรียน สวนในชุมชน
ชัน
เมืองซีแอตเทิล - ผักสวนครัว

Urban farming news and resources

www.urbanfarmhub.org

ข่าวสารและทรัพยากรเกีย
่ วกับการเกษตร

WSU Extension Master Gardeners

http://gardening.wsu.edu

่ วชาญด ้านการทําสวน
ผู ้เชีย

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

www.solid-ground.org/get-help/foodresources

Tilth Alliance provides classes, demonstration
gardens, volunteer opportunities, and
The Maritime Northwest Garden Guide

www.TilthAlliance.org

ข ้อมูลเกีย
่ วกับการทําสวนและการแบ่งปั นผลผลิต
ทีเ่ ก็บเกีย
่ ว
้ เรียน สวนสาธิต และโอกาสการเป็ นอาสาสมัคร
ชัน
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