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คู่มือการใชโ้ปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน Green Smile 

ขั้นตอน การติดตั้งแอพฯ 

    แนะน าใหท้ าการติดตั้ง App  ส าหรับใช้งานบน

โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ในระบบ Android 

1. เปิด Google play ค้นหา แอพพลิเคชั่น 

 โดยค้น ค าว่า “Green Smile” แล้ว 

2. คลิกเลือกท่ี App Green Smile 

3. ท าการติดตั้ง App โดยคลิกท่ี ติดตั้ง (Install)  

 

หลังติดตั้งเสร๊จ จะมี icon   

ส าหรับใช้งาน ปรากฎอยู่ บน

หน้าจอโทรศัพท์มือถือ  

 

4. ในการเข้าใช้งานครั้งต่อๆ ไป   

ให้เปิด App Green Smile นี ้

โดยคลิกที ่icon บนหน้าจอได้โดยตรง 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. เลือก App 

1. ค้นหา App 

3. คลิก เพื่อติดตั้ง 

4. เปิด App เพื่อใช้งาน 
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ระบบสมาชิก 

การ Login (เข้าสู่ระบบ)  

บนหน้าจอจะมีแถบเมนู ส าหรับใช้งานอยู่ ด้านล่างของจอ  

เพ่ือเริ่มใช้งาน คลิกที่  บนแถบเมนู  

ในกรณีที่เป็นสมาชิกเว็บอยู่แล้ว  

สามารถท าการLogin ได้ดังนี้ 

1. ป้อนข้อมูลสมาชิก(Username)  และ  

2. ป้อน รหัสผ่าน(Password)  แล้ว 

3. เข้าสู่ระบบ 

 

1. 

2. 

3. 

แถบเมนู 



By. Ae_Sutthiphong U. 

การสมัครสมาชิกใหม่ 

 (ส่วนในกรณี ทีย่ังไม่เคยเป็นสมาชิก) ให้ท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  คลิกท่ี  + สมัครสมาชิก  

2. ป้อน “ชื่อสมาชิก” ที่ต้องการ  (มีข้อก าหนด โปรดอ่านรายละเอียดก่อน)  

3. ป้อน รหัสผ่านที่ต้องการ รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย  6 ตัวอักษร 

4. ยืนยันรหัสผ่าน (Re-enter Password) อีกครั้ง 

5. ป้อน “ชื่อส าหรับแสดง” แนะน าให้ใช้ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยจริง 

(ในกรณีข้อมูลชื่อเปิดเผยได้) โดยจะน าไปแสดงในหน้าเว็บไซต์ เมื่อส่ง

หัวข้อหรือแสดงความคิดเห็น  

6. ในช่อง อีเมล์ (E-Mail) ให้ป้อนอีเมล์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ไว้ใช้ในกรณีที่ลืม

รหัสผ่าน จะส่งลิ้งค์รหัสไปให้ทางเมล์เท่านั้น 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือเข้าหน้ายืนยันการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 

8. ในช่อง Anti-spam word* ให้กรอกตัวเลข ( ที่เห็นในกรอบสีแดง) 

9. คลิกปุ่ม   เพ่ือยืนยันการสร้าง 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8

.

9. 

1. 
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กรณีลืมรหัสผ่าน 

ในกรณีที่เป็นสมาชิกเว็บอยู่แล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน  

สามารถท าการขอรหัสใหม่ได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี “ลืมรหัสผ่าน?”  

2. ป้อนชื่อสมาชิก(Username) หรือ อีเมล์ (e-mail)  

3. คลิกท่ี “Send password” 

ระบบจะส่งลิงค์ รหัสใหม่ ไปให้ที่อีเมล์   ให้ไปเปิดอีเมล์ แล้วคลิกท่ีลิ้งค์และท าตามการตั้งรหัสใหม่ 

 

  

 หมายเหตุ  

ลิงค์รหัสผ่านที่ ส่งไปให้ จะใช้งานงานได้ แค่ 30 นาที เท่านั้น 

1. 

2. 

3. 
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ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ e-mail 

เปลี่ยนภาพถ่ายและเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่   

สามารถท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี   แล้วเลือกภาพถ่าย ที่อยู่ในเครื่อง หรือ ถ่ายรูปตัวเอง

ใหม่ ด้วยกล้อง เพ่ือใช้เป็นภาพโปรไฟล์  

2. คลิกเลือก “รายละเอียด” แล้ว ป้อนรายละเอียด ในช่องต่างๆ  เช่น

อีเมล์ เบอร์โทร เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม   

3. คลิกเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ป้อนรหัสเดิม และตั้งรหัสผ่านใหม่ที่

สะดวกในการจ า  เหมือนจ านวนสองครั้ง แล้วกดปุ่ม  

 

 

2. 

3. 

1. 

3. 2. 1. 
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เร่ิมต้นใช้งาน 

การสร้างกลุ่มเครือข่าย/สร้างแปลงที่ดินหรือแปลงสวนยาง 

สมัครการใช้งาน  เกษตรอินทรีย์ หรือ/และ สวนยางยั่งยืน เพ่ือสร้างกลุ่ม

เครือข่าย/สร้างแปลงที่ดิน/แปลงสวนยางของตนเอง ก่อนจะเริ่มใช้งาน   

สามารถท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิก สมัครเข้าใช้งาน เกษตรอินทรีย์ 

หรือ/และ สวนยางยั่งยืน (เมนูนี้จะแสดงในกรณี ที่ยังไม่เคยมีการ

สมัคร) 

2. ยืนยัน สมัครสมาชิก กลุ่ม  

3. ป้อนข้อมูลกลุ่ม รายละเอียด” ป้อนรายละเอียด ในช่องต่างๆ  ป้อน

ข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม สมัครใช้งาน  

4. เราจะได้ กลุ่ม/เครือข่าย และแปลง มา 1 แปลง ในกรณีท่ีมีที่ดินหลายแปลง สามารถเพ่ิมแปลงอ่ินๆ ได้

อีก  โดยคลิกที่  (บางกรณี อาจมีคนสร้าง เครือข่าย อยู่ก่อนแล้วอาจดึงท่านเข้าไปร่วมในเครือข่าย 

ให้ท่านท าการเพ่ิงแปลง เพียงอย่างเดียว) 

 

 

 

 

การเพิ่มแปลงที่ดินหรือแปลงสวนยาง 

1. 

2. 
3. 

4. 
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การเพิ่มแปลง ที่ดิน หรือ แปลงสวนยาง 

 สามารถท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. จากแถบเมนู ให้คลิกที่ “ฉัน” แล้วคลิกที่ปุ่ม           หรือ 

2. คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดแปลงใหม่  

3. ท าการป้อนข้อมูล รายละเอียดแปลง ลงในช่องต่างๆ   

4. ป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม   เพ่ือบันทึกแปลง 

เราจะได้ แปลง เพ่ิมเข้ามาอีก 1 แปลง  

 

 

 

 

 

1. 

2. 3. 

4. 
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เกษตรอินทรีย ์

การปลูกผัก 

ในส่วนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เมื่อมีแปลงที่ดินแล้ว สามารถเพ่ิมข้อมูลการปลูก

ผักได้ โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิกที่ปุ่ม  

2. คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดการปลูกผักใหม่ 

3. ป้อน รายละเอียดข้อมูล ในช่องต่างๆ   

4. ป้อนข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม   เพ่ือบันทึก 

 

 

1. 

1. 

2. 
3. 

4. 
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สินค้า 

ในส่วนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เมื่อมีแปลงที่ดินและปลูกผักแล้ว เมื่อมีผลผลิตออกแล้ว 

สามารถเพ่ิมรายละเอียดของสินค้า(ผลผลิตจากปลูกผัก)ได้ หรือ อัพเดทสถานะ ของ

ผลผลิต โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิกท่ีปุ่ม   

2. คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดของผลผลิต 

3. ป้อน รายละเอียดข้อมูล ในช่องต่างๆ  ให้ครบ โดยเฉพาะช่อง ที่มี

เครื่องหมายดอกจัน* สีแดง (บังคับกรอกข้อมูล) แล้วคลิกปุ่ม  

4. ถ้าต้องการดูรายละเอียดหรือ แก้ไข สามารถคลิกได้ที่  

หรือถ้าต้องการอัพเดทสถานะของสินค้า ให้เลือกได้ตามเมนู    

 

2. 

1. 

3. 

4. 



By. Ae_Sutthiphong U. 

สวนยางยั่งยืน 

ต้นยาง 

ในส่วนของกลุ่มสวนยางยั่งยืน เมื่อมีแปลงสวนยางแล้ว สามารถเพ่ิมข้อมูล

ต้นยางหรือปลูกยาง ได้ ท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิกท่ีปุ่ม    

2. คลิกท่ีปุ่ม    

3. ป้อน รายละเอียดข้อมูล ในช่องต่างๆ ให้ครบ โดยเฉพาะช่อง 

ที่มีเครื่องหมายดอกจัน* สีแดง (บังคับกรอกข้อมูล) ป้อน

ข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม  

4. เราจะได้ รายละเอียดสวนยาง  สามารถบันทึกรายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติมได้เช่น ภาพถ่าย 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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พืชผสมผสาน 

ในส่วนของกลุ่มสวนยางยั่งยืน เมื่อมีแปลงสวนยางแล้ว สามารถเพ่ิม

ข้อมูลพืชผสมผสาน ได้ ท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิกท่ีปุ่ม    

2. คลิกท่ีปุ่ม    

3. ป้อนรายละเอียดข้อมูล ในช่องต่างๆ ให้ครบ โดยเฉพาะ

ช่อง ที่มีเครื่องหมายดอกจัน* สีแดง (บังคับกรอกข้อมูล) 

4. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือบันทึก จะมีรายการผลผลิต 

เพ่ิมข้ึนมาอีก 1รายการ 

 

 

1. 

2. 

4. 

3. 
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แอพพิเคช่ัน 

ธนาคารตน้ไม้ 

ในส่วนของธนาคารต้นไม้ เมื่อมีแปลงที่ดิน/สวนนยาง  สามารถเพ่ิมข้อมูล 

ฝากต้นไม้ ได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิกท่ีปุ่ม    

2. คลิกท่ีปุ่ม “+ฝาก”   

3. ป้อน รายละเอียดข้อมูล ในช่องต่างๆ  ป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้

กดปุ่ม 

4. เราจะไดร้ายการต้นไม้เพ่ิมข้ึนมา ให้คลิกท่ีรายการต้นไม้นั้น  

  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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ให้บันทึกรายละเอียด ต้นไม้ ที่ฝากเป็นทีละต้น  

5. คลิกท่ี  แล้วเลือก กล้องถ่ายรูปแล้ว ถ่ายรูปภาพต้นไม้  (หรือจะเลือก ส่งไฟล์ภาพถ่าย

ต้นไม้ ในกรณีท่ีถ่ายไว้ ก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลดทีหลัง) 

6. คลิกท่ี แล้วป้อน เส้นรอบวง และความสูงของต้นไม้ ใส่เฉพาะ (หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร

เท่านั้น) แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

7. คลิกท่ี แล้วระบุต าแหน่งต้นไม้ โดยปักหมุดในแผนที ่(ต้องเปิดการใช้งาน GPS ด้วย)  

  

 

 

 

5. 
6. 

7. 
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ปศุสัตว์ 

ในส่วนของปศุสัตว์ ต้องมีการเพ่ิมแปลงที่ดินก่อน จึงสามารถเลือก ฟาร์ม , 

คอก และเพ่ิมโค ได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “ฉัน” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ปศุสัตว์”    

2. คลิกท่ีปุ่ม “+เพ่ิมโค”   

3. ป้อน รายละเอียดข้อมูล ในช่องต่างๆ  แล้วกดปุ่ม 

จะได้รายการโคเพ่ิมข้ึนมา  

4. ให้คลิกที่รายการโคนั้น แล้วคลิกที ่    แล้วเลือก กล้อง

ถ่ายรูปแล้ว ถ่ายรูปภาพโค   (หรือจะเลือก ส่งไฟล์ภาพถ่าย

ต้นไม้ ในกรณีท่ีถ่ายไว้ ก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลดทีหลัง)  

5. คลิกท่ี แล้วป้อนข้อมูลต่าง ใส่เฉพาะ 

ตัวเลขเท่านั้น (หน่วยนับมีให้แล้ว) แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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การบันทึกกิจกรรม 

ในส่วนของรายการทีต่้องมีใช้งานเป็นประจ า หลังจากการที่ไปตั้งค่า การเพ่ิม

แปลงที่ดิน/สวนยาง  เช่น กิจกรรมลงแปลง ผลผลิตรอบใหม่ ได้โดยท าตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “หน้าหลัก”  

2. คลิกท่ีช่อง “เขียนบันทึกกิจกรรม”   

3. คลิกเลือก   

4. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม ต่างๆ  แล้วคลิกท่ีปุ่ม “โพสท์” จะมี

รายการของกิจกรรมเกิดขึ้น  

5. สามารถเพ่ิมรูปถ่ายได้ โดยคลิก ที่   เลือก กล้องถ่ายรูป

แล้วถ่ายภาพ   จะเลือก ส่งไฟล์ภาพ แล้วส่ง   

6. ให้คลิกเลือก กล้องถ่ายรูปแล้ว ถ่ายรูปภาพ   (หรือจะเลือก ส่ง

ไฟล์ภาพถ่าย ในกรณีท่ีถ่ายไว้ ก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลดทีหลัง)  

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 
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การบันทึกกิจกรรม ลงแปลง 

การบันทึกกิจกรรม ลงแปลง ได้โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “หน้าหลัก”  

2. คลิกท่ีช่อง “เขียนบันทึกกิจกรรม  ”   

3. เลือก   

4. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม ต่างๆ  แล้วคลิกท่ีปุ่ม “โพสท์” จะ

มีรายการของกิจกรรมเกิดข้ึน  

5. สามารถเพ่ิมรูปถ่ายได้ โดยคลิก ที่   เลือก กล้อง

ถ่ายรูปแล้วถ่ายภาพ   จะเลือก ส่งไฟล์ภาพ แล้วส่ง   

6. ให้คลิกเลือก กล้องถ่ายรูปแล้ว ถ่ายรูปภาพ   (หรือจะเลือก 

ส่งไฟล์ภาพถ่าย ในกรณีท่ีถ่ายไว้ ก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลด) 

7. ไว้ ก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลดทีหลัง)  

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 
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การบันทึก ผลผลิตรอบใหม่ 

การบันทึกกิจกรรม ผลผลิตรอบใหม่ ได้โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ในแถบเมนู คลิกท่ี “หน้าหลัก”  

2. คลิกท่ีช่อง “เขียนบันทึกกิจกรรม  ”   

3. เลือก   

4. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม ต่างๆ  แล้วคลิกท่ีปุ่ม “โพสท์” จะ

มีรายการของกิจกรรมเกิดข้ึน  

5. สามารถเพ่ิมรูปถ่ายได้ โดยคลิก ที่   เลือก กล้อง

ถ่ายรูปแล้วถ่ายภาพ   จะเลือก ส่งไฟล์ภาพ แล้วส่ง   

6. ให้คลิกเลือก กล้องถ่ายรูปแล้ว ถ่ายรูปภาพ   (หรือจะเลือก 

ส่งไฟล์ภาพถ่าย ในกรณีท่ีถ่ายไว้ก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลด)  

-------------------- 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 


