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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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ซแีอตเทลิมอีากาศหนาวเย็นและชืน้ และฤดรูอ้นทีม่ ี
อากาศเย็นแตแ่หง้ จงึทําใหพ้ชืทีช่อบอากาศรอ้นจาก 
สภาพภมูอิากาศทีร่อ้นกวา่ เชน่ มะเขอืเทศ ขา้วโพด 
และพรกิไทย เจรญิเตบิโตทีน่ี่ไดย้ากขึน้ แตอ่ากาศทีไ่ม่ 
หนาวเกนิไปในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิฤดใูบไมร่้วง และฤดหูนาว 
ทําใหเ้ราสามารถเพาะปลกูพชืใบเขยีวจากเอเชยีทีช่อบ 
อากาศเย็น คะนา้ ผักโขม และหัวหอมไดต้ลอดทัง้ปี  

การเร ิม่ทําสวน 
เรยีนรูว้ธิกีารตา่งๆ ในคูม่อืฉบับนี้ ดังนี้ 

เลอืกสถานทีท่ําสวน  

 ตอ้งเป็นบรเิวณทีโ่ดนแสงแดดอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง 
โดยไมม่ร่ีมเงาจากตน้ไมห้รอือาคาร 
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่อยูใ่กลแ้หลง่น้ํา  

 ลองพจิารณาใชพ้ืน้ทีส่วนร่วมกับเพือ่นบา้น 
หรอืเขา้ร่วมโปรแกรม P-Patch  หรอืสวนใน 
ชมุชนอืน่ๆ 

เตรยีมดนิสําหรบัเพาะปลูก 

 พรวนดนิเพือ่ผสมปุ๋ ยหมกัลงไปในดนิ 
หรอืฝังกลบซากตน้ไมห้รอืเศษอาหาร 

 ทําเนนิดนิเพือ่ยกร่องแปลง 

เลอืกเมล็ดพชืทีเ่หมาะแกก่ารเพาะปลูก 

 ปลกูพชืทีค่รอบครัวของคณุชอบรับประทาน 
แตค่วรเลอืกผักทีส่ามารถเตบิโตไดด้ใีนสภาพ 
ภมูอิากาศหนาวเย็น 

 ปลกูโดยหยอดเมล็ดใหล้กึลงไปในดนิและเวน้ระยะ 
ตามทีร่ะบไุวบ้นซองบรรจุเมล็ดพชื 

 ปลกูในขณะทีด่นิมอีณุหภมูอิุน่เพยีงพอ 
เลอืกเมล็ดพชืทีร่ะบบุนซองบรรจุเมล็ดพชืวา่สามารถ
เก็บเกีย่วไดภ้ายใน “80 วัน” หรอืนอ้ยกวา่นัน้  

    ดปูฏทินิทีด่า้นหลงั 

รอจนถงึวนัที ่15 พฤษภาคมเพือ่ปลูกหรอืยา้ย 
ตน้กลา้ของพชืทีช่อบอากาศรอ้นไปลงแปลงปลูก 

 สําหรับมะเขอืเทศ พรกิไทย และมะเขอื ควรเริม่เพาะ 
ตน้กลา้ในโรงเพาะชํา จากนัน้ จงึยา้ยไปปลกูลงใน 
แปลงเมือ่ถงึเดอืนพฤษภาคม 

รดนํา้และกําจดัวชัพชืในสวน 

 ตอ้งรดน้ําตน้กลา้ทกุวัน สําหรับพชืทีโ่ตเต็มทีแ่ลว้ 
ใหร้ดน้ํา 2-3 ครัง้ตอ่สัปดาห ์หากฝนไมต่ก 

เก็บเกีย่วผลผลติ และเตรยีมสวนสําหรบัฤดหูนาว 

 สอบถามชาวสวนวา่ควรเก็บเกีย่วเมือ่ไหร่ 
หรอือา่นบนซองบรรจุเมล็ดพชื  

 คลมุแปลงดว้ยวัสดคุลมุดนิกอ่นทีจ่ะถงึฤดหูนาว 
หรอืปลกูพชืคลมุดนิสําหรับชว่งฤดหูนาว 

Gardening in Western Washington 
 การทําสวน [ผกัสวนครวั] ในวอชงิตนัตะวนัตก 
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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. 

 

 

 

 

 

 

เลอืกสถานทีทํ่าสวน 

ในทีท่ ีม่แีสงแดด 
ผักสว่นใหญ่ตอ้งไดรั้บแสงแดดโดยตรงอยา่งนอ้ย 
หกชัว่โมงตอ่วันเพือ่ใหเ้จรญิเตบิโตไดด้ ีดูวา่พระอาทติย ์
สอ่งแสงไปบรเิวณใดในสวน และเลอืกจุดทีไ่ดรั้บแสงแดด 
มากทีส่ดุเพือ่ทําสวน ตน้ไมห้รอือาคารอาจบังแสงแดด 
โดยเฉพาะในฤดใูบไมผ้ลหิรอืใบไมร่้วง ผนังทีหั่นไปทาง 
ทศิใตจ้ะอุน่อยา่งรวดเร็วในฤดใูบไมผ้ลแิละเหมาะสําหรับ 
ปลกูพชืทีช่อบอากาศรอ้นในฤดรูอ้น อยา่งเชน่ มะเขอืเทศ 
และพรกิไทย 

 

บรเิวณทีส่ามารถเพาะปลกูได ้
เปลีย่นบรเิวณสนามหญา้ทีโ่ดดแดดใหเ้ป็นสวนโดย 
ถอนหญา้บรเิวณผวิดนิและนํามาทําเป็นปุ๋ ยหมัก หรอืฆา่ 
หญา้ในสนามโดยปกคลมุดว้ยใบไมร่้วงทีเ่ปียกชืน้ใหห้นา 
12 นิว้ (30 ซม.) ในเดอืนพฤศจกิายน คลมุใบไมด้ว้ย 
กระดาษแข็งหรอืพลาสตกิสดํีา รอจนถงึเดอืนพฤษภาคม 
แลว้จงึพรวนดนิบรเิวณนัน้ขึน้มาและเริม่เพาะปลกู 

 

ยกรอ่งแปลง ผสมดนิกับปุ๋ ยหมัก ทําดนิใหเ้ป็นเนนิเพือ่ 
ยกร่องซึง่จะชว่ยใหด้นิอบอุน่ในฤดใูบไมผ้ล ิทําทางเดนิ 
ระหวา่งแปลงเพือ่ไมใ่หเ้ดนิย่ําบนดนิทีร่่วนซยุและผสมปุ๋ ย
หมักแลว้ คณุสามารถเสรมิขอบดา้นขา้งร่องทีย่กไวแ้ลว้ 
ดว้ยอฐิบล็อกคอนกรตี เศษคอนกรตีทีแ่ตก เศษไม ้เศษ 
พลาสตกิ หา้มใชไ้มท้ีผ่่านกรรมวธิทีางเคม ี 

 

ลองทาํสวนในภาชนะ คณุสามารถใชห้มอ้ทีม่ขีนาดใหญ่ 
หรอืถังผ่าครึง่เพือ่ปลกูมะเขอืเทศ พรกิไทย ผักใบเขยีว 
หรอืแมแ้ตเ่บอรร์ี ่

ปลูกในแนวต ัง้บนผนังทีไ่ดรั้บแสงแดดหรอืบนหนา้ต่าง 
พชืไมเ้ลือ้ย เชน่ ถั่ว มะเขอืเทศ และแตงกวาจะ 
เจรญิเตบิโต หากคณุใชด้นิทีด่แีละมเีสาค้ํารองรับ 

 

แบง่ปนักบัเพือ่นบา้น หรอืเขา้รว่มกบัสวนในชุมชม! 
โปรแกรม P-Patch ของซแีอตเทลิสามารถชว่ยใหค้ณุ 
คน้พบสวนในชมุชนทีใ่กลท้ีพั่กอาศัยของคณุ ซึง่ลว้นเป็น 
สถานทีท่ีย่อดเยีย่มสําหรับการปลูกผักสวนครัวไว ้
รับประทาน เรยีนรู ้และพบปะกับชาวสวนทา่นอืน่ๆ 

 

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.  

การทดสอบหาสารตะก ัว่หรอืสารปนเป้ือนชนดิอืน่  
พืน้ดนิทีอ่ยูใ่กลบ้า้นเกา่ทีม่สีหีลดุลอก หรอือยูใ่กลถ้นน หรอือยูใ่นแหลง่อตุสาหกรรม 
อาจมสีารตะกั่ว สารหนู หรอืสารปนเป้ือนอืน่ๆ เจอืปน 

โทรตดิตอ่สายดว่นการทําสวนเพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกับสถานทีท่ีค่ณุสามารถนํา 
ดนิไปทดสอบ หรอืเพือ่รับเอกสาร “Gardening on Contaminated Soils 
(การทําสวนในดนิทีม่สีารปนเป้ือน)” ของ WSU 
หากคณุสงสัยวา่ดนิของคณุมสีารปนเป้ือน คณุควรยกร่องแปลง และใสด่นิใหมแ่ละ 
ปุ๋ ยหมักเพิม่ลงไปใหห้นา 8 นิว้ (20 ซม.) 

https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/handle/2376/6903
https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/handle/2376/6903
https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/handle/2376/6903
http://cru.cahe.wsu.edu/CEPublications/eb1884/eb1884.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.

 

 

 

 
 

 

 
 

เตรยีมดนิสําหรบัเพาะปลกู 
 

ปุ๋ยหมกั คอืพชืทีย่อ่ยสลายแลว้ (ใบไม ้หญา้ พชืทีต่าย 
แลว้) และเศษอาหาร ปุ๋ ยหมกัชว่ยเพิม่สารอาหารในดนิ 
และรักษาความชุม่ชืน้เพือ่ใหพ้ชืเตบิโตสมบรูณ์แข็งแรง 
คณุสามารถทําปุ๋ ยหมักเองไดโ้ดยใชห้ญา้ เศษกิง่ไม ้
ใบไม ้หญา้บรเิวณผวิดนิ วัชพชื พชื และเศษอาหาร หรอื 
คณุอาจซือ้ปุ๋ ยหมัก นอกจากนี้ คณุยังสามารถฝังกลบ 
เศษอาหารในสวน หรอืสับและโรยพชืลงไป 

วสัดคุลุมดนิ คอืวัสดทุีค่ณุแผ่ออกเพือ่คลมุผวิดนิ เพือ่ 
รักษาความชุม่ชืน้ ควบคมุวัชพชื และเป็นอาหารใหก้ับ 
ดนิอยา่งชา้ๆ ในขณะทีย่อ่ยสลาย วัสดคุลมุผวิดนิทีด่ ี
ตอ่สวน ไดแ้ก ่ใบไมร่้วง เศษกิง่ไมแ้ละเศษหญา้ ฟาง 
เปลอืกหุม้เมล็ดกาแฟ หรอืปุ๋ ยหมัก 

 

 

 

ผสมปุ๋ ยหมกัลงในดนิในสวนของคณุ 
ขดุดนิใหล้กึลงไป 8 ถงึ 12 นิว้ (20-30 ซม.) เพือ่ทําให ้
ดนิร่วนซยุโดยใชเ้สยีมหรอืสอ้มพรวนดนิ โรยปุ๋ ยหมักหนา 
2 ถงึ 3 นิว้ (5-8 ซม.) จากนัน้ ผสมปุ๋ ยหมักใหเ้ขา้กับดนิ 

หรอืฝงัเศษอาหารและเศษพชื ใหล้กึลงไปอยา่งนอ้ย 6 
นิว้ (15 ซม.) เพือ่ใหย้อ่ยสลาย 

 

 

ดนิสําหรบัการเพาะปลกูในภาชนะ 
ผสมปุ๋ ยหมักหนึง่สว่นตอ่ดนิปนทรายสองสว่น สามารถ 
ปรับปรุงการระบายน้ําในภาชนะไดโ้ดยใสวั่สดทุีม่ขีนาด 
ใหญ่กวา่ลงไป เชน่ กรวดทีม่ขีนาดเทา่เม็ดถั่ว หรอืเปลอืก 
ไมข้นาดปานกลาง หรอืคณุอาจซือ้ “ดนิพรอ้มปลกู” 
ผสมเสร็จ หากคณุมดีนิพรอ้มปลกูเดมิอยูใ่นภาชนะ 
คณุสามารถเตมิปุ๋ ยหมักหนึง่ในสีส่ว่นเพือ่เพิม่แร่ธาตใุนดนิ
สําหรับฤดเูพาะปลกูใหม ่ 

 

หากตอ้งการซือ้ปุ๋ ย 

มองหา “ปุ๋ ยอนิทรยี”์  

ผักไดรั้บสารอาหารทีต่อ้งการสว่นใหญ่จากปุ๋ ยหมัก แตปุ่๋ ย 
“อนิทรยี”์ (จากสว่นผสมธรรมชาต)ิ ทีม่สีารอาหาร 
ครบถว้นจะชว่ยเร่งการเจรญิเตบิโต มองหา “ปุ๋ ยอนิทรยี ์
สําหรับผัก” หรอืปุ๋ ยทีผ่ลติจากปลาทีร่า้นอปุกรณ์ทําสวน 

ทดสอบดนิเพือ่ดวูา่ตอ้งการสารอาหารใดเพิม่เตมิ 
ดนิในวอชงิตันอาจตอ้งใสป่นูขาวทกุๆ สองถงึสามปี 
ตอ่ครัง้ ซึง่จะชว่ยเพิม่แคลเซยีมและลดความเป็นกรด 
ผสมปนูขาวประมาณ 4 ปอนด ์(1.5 กก.) ตอ่ดนิพืน้ที ่100 
ตารางฟุต (9.3 ตารางเมตร) สอบถามสายดว่นการทําสวน 
เกีย่วกับสถานทีท่ีค่ณุสามารถสง่ตัวอยา่งดนิไปทดสอบ 
เพือ่ใหท้ราบวา่คณุตอ้งใสป่นูขาวหรอืสารอาหารทีจํ่าเป็น 
อืน่ๆ จํานวนเทา่ใด 
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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 50-60°F (10-
16°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. 

 

 

 

 

 

 

 

ปลกูโดยใชเ้มล็ดทีเ่หมาะสม 
ในเวลาทีเ่หมาะสม 

เลอืกพชืทีเ่จรญิเตบิโตไดด้ใีนอากาศหนาว
เย็น 
ปลกูพชืทีค่รอบครัวของคณุชอบรับประทาน แตเ่ลอืกพชื 
ใหห้ลากหลายซึง่สามารถเตบิโตไดด้ใีนสภาพภมูอิากาศ 
หนาวเย็นแตช่ืน้ในฤดใูบไมผ้ล ิและอากาศหนาวเย็นแต ่
แหง้ในฤดรูอ้น  

เวลาปลกู 
ดนิตอ้งมคีวามอบอุน่ เมล็ดพชืจงึจะสามารถงอกได ้
โดยปกตแิลว้ คอื ทีร่ะดับอณุหภมูขิัน้ต่ํา 50-60°F (10-
16°C) คณุอาจรอจนกวา่ดนิจะอบอุน่ในเดอืนพฤษภาคม 
หรอืใชพ้ลาสตกิคลมุเพือ่ใหด้นิอบอุน่เร็วขึน้  

อา่นทีซ่องบรรจุเมล็ดพชื เพือ่ดูระยะเวลาในการ 
เพาะปลกู และเลอืกเมล็ดพชืทีร่ะบวุา่สามารถเก็บเกีย่วได ้
ภายใน “80 วัน” หรอืนอ้ยกวา่นัน้ ถั่วและมันฝร่ังสามารถ 
ปลกูไดใ้นเดอืนมนีาคม แตส่ําหรับผักใบเขยีว ควรรอจนถงึ 
เดอืนเมษายน และสําหรับพชืทีช่อบอากาศรอ้น ควรรอ 
จนถงึปลายเดอืนพฤษภาคม  

หรอืซือ้ตน้กลา้ของมะเขอืเทศ พรกิไทย และมะเขอืซึง่ 
ชอบอากาศรอ้นและมฤีดเูพาะปลกูยาวนาน เพือ่ยา้ยไป 
ปลกูลงในสวนในชว่งปลายเดอืนพฤษภาคม คณุสามารถ 
เพาะตน้กลา้เหลา่นี้ดว้ยตัวคณุเองในภาชนะโดยวางไวท้ี ่
หนา้ตา่งทีไ่ดรั้บแสงแดดในโรงเพาะชําตน้กลา้ในร่มใน 
เดอืนมนีาคม  

 ดปูฏทินิทีด่า้นหลงั 

การปลกูพชืโดยใชเ้มล็ด 
อา่นทีซ่องบรรจเุมล็ดพชืเพือ่ดคูวามลกึและระยะเวลาใน 
การเพาะปลกู สามารถโปรยเมล็ดพชืทีม่ขีนาดเล็ก เชน่ 
ผักกาดหอม แครอท และคะนา้ ลงบนผวิดนิทีจ่ัดเตรยีม 
ไวแ้ลว้ จากนัน้จงึคลมุดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืดนิชัน้บางๆ 
หา้มปลกูพชืทีม่เีมล็ดขนาดเล็กเหลา่นี้ลกึเกนิไป! 
สําหรับเมล็ดพชืทีม่ขีนาดใหญ่ เชน่ ถั่ว ขา้วโพด และฟัก 
สามารถใชน้ิว้กดลงไปในดนิทีจ่ดัเตรยีมไวค้รัง้ละหนึง่ 
เมล็ดทีร่ะดับความลกึและเวน้ระยะตามทีร่ะบไุวบ้นซอง 
จากนัน้ ใหค้อ่ยๆ รดน้ําเพือ่ใหด้นิชุม่ชืน้ลงไปถงึดา้นลา่ง 

 

ยา้ยพชืทีช่อบอากาศรอ้นจากโรงเพาะชํา 
ไปปลกูในสวนในชว่งปลายเดอืน 
พฤษภาคม  
ขดุหลมุใหล้กึเทา่ความยาวรากของตน้กลา้ ใสปุ่๋ ยหมัก 
หรอืใชเ้ครือ่งพ่นปุ๋ ย คลีร่ากใหก้ระจายออก และคอ่ยๆ 
ดันดนิรอบๆ ราก รดน้ํา ควรปลกูทีร่ะดับความลกึเดยีวกับ 
ระดับความลกึทีพ่ชือยูใ่นกระถางในโรงเพาะชํา 

รดน้ําตน้กลา้ทียั่งเล็กเป็นประจํา คลมุและปกป้องตน้กลา้ 
จากอากาศรอ้นหรอือากาศเย็นจัดจนกวา่จะแข็งแรง 
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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 

 

 

 

 
 

 

จดัพืน้ทีใ่หพ้อดแีละเวน้ระยะของตน้พชื 
เพือ่ใหม้พี ืน้ทีเ่พยีงพอในการเจรญิเตบิโต 
ปฏบัิตติามคําแนะนําเกีย่วกับการเวน้ระยะทีร่ะบบุนซอง 
บรรจุเมล็ดพชื หลังจากทีเ่มล็ดงอกและมใีบสองถงึสามใบ 
ใหจ้ัดพืน้ที ่(ถอน) ตน้กลา้ใหพ้อดโีดยใหม้รีะยะตามที ่
กําหนด คณุสามารถยา้ยตน้กลา้จากบรเิวณทีม่ตีน้กลา้ 
หนาแน่นไปปลกูในบรเิวณทียั่งมพีืน้ทีว่า่ง ซึง่จะชว่ยทําให ้
พชืมพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอสําหรับการเจรญิเตบิโต และให ้
ผลผลติแกค่ณุมากขึน้ คณุสามารถนําผักทียั่งมขีนาดเล็ก 
ทีถ่อนออกมาไปรับประทานเป็นสลัดได ้
 

การปลกูพชืทดแทน  
ปลกูพชืโดยใชเ้มล็ดเพิม่เตมิทกุๆ สองถงึสามสัปดาห ์
ตลอดระยะทีอ่ากาศยังคงอบอุน่อยู ่เพือ่ใหค้ณุมผีลผลติ 
สําหรับเก็บเกีย่วไปจนถงึฤดใูบไมร่้วง แตอ่ย่าปลกูพชื 
ทีไ่มช่อบอากาศหนาวเย็น อยา่งเชน่ ถั่วและผักโขม 
ในสภาพอากาศทีห่นาวเย็นของเดอืนกรกฎาคม 
สําหรับเดอืนสงิหาคมไปจนถงึตน้เดอืนกันยายน 
ควรปลกูพชืทีช่อบอากาศหนาวเย็นแบบชว่งฤดใูบไมร่้วง 
 

ปลกูพชืหมนุเวยีน 
พชืบางชนดิไดรั้บเชือ้โรคทีฝั่งตัวอยูใ่นดนิเป็นปีหรอืมาก 
กวา่หนึง่ปี ในขณะทีพ่ชืบางชนดิดูดซมึสารอาหาร 
ทีอ่ยูใ่นดนิอยา่งรวดเร็ว เพือ่หลกีเลีย่งปญัหาตา่งๆ 
ควรปลูกพชืตระกูลอืน่หมุนเวยีน (สบัเปลีย่น) 
ในแตล่ะแปลงทกุปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยา่ง 

ปีที ่1: 
แปลง A  มะเขอืเทศ  
แปลง B  หัวหอม  
แปลง C  กะหล่ําปล ี

ปีที ่2:  
แปลง A  กะหล่ําปล ี 
แปลง B  มะเขอืเทศ  
แปลง C  หัวหอม 

ปีที ่3:  
แปลง A  หัวหอม 

 แปลง B  กะหล่ําปล ี
 แปลง C  มะเขอืเทศ  

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. 

ผกัตระกูลอืน่ๆ ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากการเปลีย่นแปลงสถานทีใ่นแตล่ะปี: 

ผักช ีแครอท ผักชฝีรั่ง 

หัวผักกาด ผักชารด์ ผักโขม 

ขา้วโพด ขา้วสาล ีเทฟ 

แตงกวา เมลอน ฟัก 

ผักกาดหอม ผักแรดชิชโิอ ผัดสลัดเอ็นไดว ์

ถั่ว โคลเวอร ์

ผักในตระกลูตา่งๆ เหลา่น้ีสามารถปลกูร่วมกับผักในตระกลูมะเขอืเทศ กะหลํ่าปล ีและหัวหอมได ้

ตระกลูมะเขอืเทศ 
tomato    มะเขอืเทศ 
pepper    พรกิไทย 
potato     มันฝร่ัง 
eggplant  มะเขอื 
tomatillo  มะเขอืเทศโทมาทลิโล 
 

ตระกลูหัวหอม 
onion      หัวหอม 
leek        ตน้หอม 
garlic      กระเทยีม 
chives     ไชวส์ 
shallot    หอมแดง 
 

ตระกลูกะหลํ่าปล ี
cabbage   กะหลํ่าปล ี
broccoli    บร็อคโคลี ่
collards    คะนา้ 
bok choi   ผักฉ่อย 
radish      แรดชิ 
 

Rotate  
crop families  
each year.  
ปลกูพชืตระกลู 
ตา่งๆ หมนุเวยีน 

ทกปี 
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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. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

รดนํา้ผกัสวนผกั   
หมั่นดแูลสวนผักของคณุทกุวันในชว่งฤดรูอ้นซึง่มสีภาพ 
อากาศรอ้น รดน้ําผักกอ่นทีผั่กจะเหีย่ว หรอืเมือ่รูส้กึวา่ 
ดนิแหง้ลกึลงไป 2 นิว้ (5 ซม.) ในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละ 
ฤดใูบไมร่้วงซึง่มอีากาศทีห่นาวเย็นขึน้และมฝีนตก 
คณุตอ้งรดน้ําเฉพาะตน้กลา้ทียั่งเล็กอยูเ่ทา่นัน้ ใหร้ดน้ํา 
ลงไปทีร่ากพชืโดยตรง ใชหั้วฉีดกระจายละอองน้ํา 
หรอืหากเป็นบรเิวณพืน้ราบใหว้างสายยางน้ําซมึเอาไว ้
ระหวา่งแถวและคลมุดว้ยวัสดคุลมุดนิ รดน้ําในปรมิาณที ่
เพยีงพอเพือ่ใหบ้รเิวณรากทัง้หมดมคีวามชุม่ชืน้ ใหขุ้ด 
ลงไปสองถงึสามนิว้เพือ่ดวูา่ดนิชืน้หรอืยัง พชืทีป่ลกูใน 
ภาชนะจะสญูเสยีน้ําไดเ้ร็วกวา่พชืทีป่ลกูในสวน หมั่นรดน้ํา 
ในตอนเย็นหรอืเชา้ตรู่เพือ่ไมใ่หน้ํ้าระเหยโดยเปล่า 
ประโยชน์ และป้องกันไมใ่หพ้ชืทีชุ่ม่น้ําไดรั้บความ 
เสยีหายจากแสงแดดในชว่งกลางวัน 

ควบคมุวชัพชืและศตัรพูชื   
แผว่สัดคุลุมดนิ (ใบไม ้เศษหญา้) และถอนวชัพชื 
กอ่นทีจ่ะไปถงึเมล็ด  

แมลงสว่นใหญเ่ป็นแมลงดทีีช่ว่ยควบคมุปรมิาณศัตรูพชื 
เรยีนรูว้า่แมลงใดเป็นตัวปัญหา และวธิใีนการควบคมุ 
แมลงเหลา่นี้ 

หา้มใชย่าฆา่แมลงทีเ่ป็นสารเคม ี 
ยาฆ่าแมลงทีเ่ป็นสารเคมสีามารถกอ่ใหเ้กดิพษิตอ่ 
ครอบครัวของคณุ นก สัตวเ์ลีย้ง และปลา โทรตดิตอ่ 
สายดว่นการทําสวนเพือ่บง่ชีปั้ญหาจากศัตรูพชืและวัชพชื 
และเรยีนรูเ้กีย่วกับวธิแีกปั้ญหาทีไ่มเ่ป็นพษิ 

 

 

ทําสวนไดต้ลอดท ัง้ปี 
เรามสีภาพภมูอิากาศทีห่นาวเย็นในฤดใูบไมผ้ลแิละฤด ู
ใบไมร่้วง และโดยปกตทิั่วไปจะมอีากาศทีค่อ่นขา้งเย็นจัด 
ในฤดหูนาว ดังนัน้ พชืทีช่อบอากาศรอ้นอยา่งเชน่ 
ขา้วโพด จงึเจรญิเตบิโตไดย้าก แตพ่ชืทีช่อบอากาศ 
หนาวเย็นสามารถเจรญิเตบิโตไดง้่าย 

ขยายฤดเูพาะปลูกดว้ยพชืทีท่นสภาพอากาศหนาว 
สามารถปลกูผักฉ่อย คะนา้ บร็อคโคลี ่แครอท ตน้หอม 
และกระเทยีมไดใ้นชว่งปลายฤดรูอ้น หรอืตน้ฤดใูบไมร่้วง 
เพือ่ใหเ้จรญิเตบิโตทันตอ่การเก็บเกีย่วในชว่งฤดหูนาวทัง้
ฤดหูรอืในฤดใูบไมผ้ล ิ 

 ดปูฏทินิทีด่า้นหลัง 

ปลูกภายใตท้ีค่ลุม เริม่ปลกูพชืสําหรับชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ
ในโรงเพาะชํา หรอื “ทีค่รอบตน้ไม”้ หรอืขยายการ 
เจรญิเตบิโตสําหรับฤดใูบไมร่้วงดว้ยทีค่ลมุพลาสตกิ  

 

 

ปลูกเบอรร์ีแ่ละพชือืน่ๆ ทีเ่จรญิเตบิโตไดเ้ป็นเวลา 
หลายปี ปลกูพชืเหลา่นี้เพิม่เตมิลงในภมูทิัศนข์องคณุ 
ในบรเิวณทีม่แีสงแดด เชน่ บลเูบอรร์ีแ่ละสตรอเบอรร์ี ่ 
อารต์โิชค้ หน่อไมฝ้ร่ัง หรอืแมแ้ตต่น้ผลไมแ้คระหรอืองุ่น 
สอบถามสายดว่นการทําสวนเกีย่วกับพชืหลากหลาย 
สายพันธุท์ีเ่หมาะสําหรับสภาพภมูอิากาศของเรา 
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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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

เก็บเกีย่วผลผลติและแบง่ปนั!   

เก็บเกีย่วพชืผกักอ่นทีจ่ะมเีมล็ด อา่นซองทีบ่รรจ ุ
เมล็ดพชืเพือ่ด ู“ระยะเวลาเพือ่ใหโ้ตเต็มวัย” และรูปภาพ 
ของพชืทีพ่รอ้มเกบ็เกีย่ว หรอืสอบถามชาวสวนทีส่วนใน 
ชมุชนประจําทอ้งถิน่ของคณุเกีย่วกับระยะเวลาทีส่ามารถ 
เก็บเกีย่วได ้

แบง่ปนัผลผลติทีค่ณุเก็บเกีย่ว หากคณุมปีรมิาณ 
ผลผลติเกนิกวา่ทีจ่ะสามารถรับประมานไดห้มด ใหแ้บง่ปัน 
ใหก้ับเพือ่นบา้น หรอืโทรตดิตอ่สายดว่นการทําสวน หรอื 
เขา้ไปดทูีเ่ว็บไซตข์อง P-Patch and Lettuce Link 
ทีด่า้นหลังเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกับสถานทีท่ีส่ามารถบรจิาค 
ผักสวนครัวเหลา่นี้ได ้

การเก็บเมล็ดพนัธุข์องผักใบเขยีวสว่นใหญ่สามารถทํา 
ไดง้่าย เพยีงแคแ่ขวนกา้นหรอืกิง่ทีม่เีมล็ดทีโ่ตเต็มวัย 
เอาไวใ้หแ้หง้ พชืทีอ่อกลกู เชน่ มะเขอืเทศและฟัก 
มักจะกลายพันธุ ์เพราะฉะนัน้ เมล็ดพันธุท์ีเ่ก็บเอาไวอ้าจ 
ไมใ่หผ้ลทีด่นัีก โทรตดิตอ่สายดว่นการทําสวนเพือ่เรยีนรู ้
เพิม่เตมิเกีย่วกับการเก็บเมล็ดพันธุ ์หรอืถามคําถามอืน่ๆ 
เกีย่วกับการทําสวน 

 

เตรยีมสวนสําหรบัชว่งฤดหูนาว 
ฤดใูบไมร้ว่งเป็นเวลาในการทําความสะอาดสวน 
ทําปุ๋ ยหมักจากพชืทีต่ายแลว้ และปกป้องสวนของคณุจาก 
วัชพชืฤดหูนาวและจากฝนทีต่กลงมาชะลา้งดนิออกไป 

พชืคลุมดนิโดยสว่นใหญ่เป็นพชืตระกลูถั่ว เชน่ โคลเวอร ์
ทีส่ามารถปลกูในเดอืนตลุาคมเพือ่ใหเ้จรญิเตบิโตไป 
ตลอดชว่งฤดหูนาว พชืเหลา่นี้จะชว่ยปกป้องดนิและให ้
สารอาหารเมือ่คณุฝังกลบลงไปในดนิกอ่นทําการเพาะ 
ปลกูในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

วสัดคุลุมดนิสําหรบัฤดหูนาว ควรคลมุบรเิวณดนิทัง้หมด 
ทีไ่มไ่ดป้ลกูพชืทีเ่ตบิโตไดใ้นชว่งฤดหูนาวหรอืพชืคลมุดนิ 
ใหเ้ก็บใบไมร่้วงและโรยใหท้ั่วโดยใหห้นา 2-3 นิว้เพือ่ให ้
ปกคลมุดนิทีถ่กูแดดถกูฝน นอกจากนี้ คณุสามารถสับพชื 
ทีต่ายแลว้และโรยลงไปบนดนิ 

 

 

การใชปุ๋้ยหมกัเป็นการใหส้ารอาหารกลับคนืแกด่นิ 
ใหส้ับพชืในสวนทีแ่กแ่ลว้ ผสมกับเศษหญา้และ 
ใบไมร่้วงเพือ่ทํากองปุ๋ ยหมัก เลอืกจุดทีม่ร่ีมเงา 
และทําวัสดตุา่งๆ ใหเ้ปียกชืน้ในขณะทีค่ณุทํากองปุ๋ ยหมัก 

หรอืฝงักลบเศษอาหาร (เพือ่ป้องกันสัตวต์า่งๆ) 
ใตแ้ปลงทําสวนตลอดชว่งฤดหูนาวเพือ่ฟ้ืนฟดูนิ 

คณุสามารถเรยีนรูว้ธิทีําปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารในครัวใน 
ในถังหมักทีท่นตอ่การเน่าเป่ือยโดยใชห้นอน วัชพชืและ 
พชืทีต่ายแลว้และเศษผลติภัณฑท์ีท่ําจากนมหรอืเศษเนื้อ
จากในครัวควรนําไปไวท้ีแ่หลง่รวบรวมเศษพชืจากสนาม 
และเศษอาหารประจําเมอืงเพือ่หมักปุ๋ ยดว้ยความรอ้น 

ในฤดใูบไมผ้ล ิคณุสามารถใชปุ๋้ยหมกัของคณุหรอื 
ซือ้ปุ๋ ยหมักเพือ่เพิม่แร่ธาตใุนดนิสําหรับการเพาะปลกูในปี
ถัดไป 

 

http://www.seattle.gov/utilities/environment-and-conservation/lawn-and-garden/compost-soil/backyard-composting
http://www.seattle.gov/utilities/environment-and-conservation/lawn-and-garden/compost-soil/backyard-composting
http://www.seattle.gov/utilities/environment-and-conservation/lawn-and-garden/compost-soil/backyard-composting
http://www.seattle.gov/utilities/environment-and-conservation/lawn-and-garden/compost-soil/backyard-composting
http://www.seattle.gov/utilities/environment-and-conservation/lawn-and-garden/compost-soil/backyard-composting
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Easy Crops for Beginner Gardeners                        พชืทีป่ลกูงา่ยสําหรบัชาวสวนมอืใหม ่
plant seed = P = ปลกูดว้ยเมล็ด                 transplant seedlings = T = ยา้ยตน้กลา้ไปปลกู                           harvest = H = เก็บเกีย่ว  
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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                  เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการทําสวน [ผกัสวนครวั] 

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 

หากมคํีาถาม 
โปรดโทรตดิตอ่สายดว่นการทําสวน  
มแีผ่นพับแจกฟรเีกีย่วกับดนิ การทําปุ๋ ยหมัก  
การรดน้ํา การควบคมุศัตรูพชื และอืน่ๆ อกีมากมาย 
มบีรกิารแปลภาษา 

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 ของซแีอตเทลิ 
มพีืน้ทีส่วนในชมุชนในละแวกใกลเ้คยีงหลายแหง่ 
โดยไมค่ดิค่าใชจ้่ายหรอืมคีา่ใชจ้่ายเล็กนอ้ย 
มชีัน้เรยีนทีม่กีารแปลภาษา ยนิดตีอ้นรับทกุทา่น 

Seattle Parks classes, community gardens www.seattle.gov/parks/pufs ชัน้เรยีน สวนในชมุชน 

City of Seattle’s Food website  www.seattle.gov  search “food” เมอืงซแีอตเทลิ - ผักสวนครัว 

Urban farming news and resources www.urbanfarmhub.org ขา่วสารและทรัพยากรเกีย่วกับการเกษตร 

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

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

www.solid-ground.org/get-help/food-
resources  

ขอ้มลูเกีย่วกับการทําสวนและการแบง่ปันผลผลติ 
ทีเ่ก็บเกีย่ว  

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

The Maritime Northwest Garden Guide  

 
www.TilthAlliance.org  

ชัน้เรยีน สวนสาธติ และโอกาสการเป็นอาสาสมัคร  

 

ถั่ว 

ผักกาดหอม ผักโขม 

มันฝร่ัง 

หัวหอม 

ผักฉ่อย 

ถั่ว 

มะเขอืเทศ 

ฟัก แตงกวา 

ผักช ี

ขา้วโพด 

หัวผักกาด 

คะนา้ ผักชารด์ 

กะหล่ําปล ี

กระเทยีม 

ตน้หอม 

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/
http://www.urbanfarmhub.org/
http://gardening.wsu.edu/
https://s14621.pcdn.co/wp-content/uploads/2015/08/Gardening-for-Good-Nutrition-3-2017-WEB.pdf
http://www.solid-ground.org/get-help/food-resources
http://www.solid-ground.org/get-help/food-resources
http://www.seattletilth.org/get-involved/gardenstore
http://www.tilthalliance.org/

	Gardening in Western Washington
	Choose a Place to Garden
	Where is there sun?
	Where can you grow?

	เลือกสถานที่ทำสวน
	ในที่ที่มีแสงแดด
	บริเวณที่สามารถเพาะปลูกได้

	Prepare Soil for Planting
	Mix compost into  your garden soil.

	เตรียมดินสำหรับเพาะปลูก
	Plant the Right Seeds,  at the Right Time
	Choose plants that grow well in our cool climate.
	When to plant
	Planting seeds
	Transplant heat-loving plants from greenhouse to garden in late May.

	ปลูกโดยใช้เมล็ดที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม
	เลือกพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศหนาวเย็น
	เวลาปลูก
	การปลูกพืชโดยใช้เมล็ด
	ย้ายพืชที่ชอบอากาศร้อนจากโรงเพาะชำ ไปปลูกในสวนในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม
	Thin and space plants –  give them room to grow.
	Succession planting
	Rotate crops
	จัดพื้นที่ให้พอดีและเว้นระยะของต้นพืช เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการเจริญเติบโต
	การปลูกพืชทดแทน
	ปลูกพืชหมุนเวียน
	Water your garden
	Control weeds and pests

	Garden All Year
	รดน้ำผักสวนผัก
	ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

	ทำสวนได้ตลอดทั้งปี
	Harvest and Share!
	Prepare Gardens for Winter
	เก็บเกี่ยวผลผลิตและแบ่งปัน!
	เตรียมสวนสำหรับช่วงฤดูหนาว
	Easy Crops for Beginner Gardeners                        พืชที่ปลูกง่ายสำหรับชาวสวนมือใหม่
	Learn More about Gardening                  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสวน [ผักสวนครัว]

