การสร้ างสรรค์และพัฒนาการทาคลิปในแบบฉบับ You tuber
เรื่ อง การสมัครบัญชี YouTube และการกาหนดค่ าต่ าง ๆ ในการใช้ งาน
ความเป็ นมาของ You Tuber
เมื่อพูดถึงสื่อออนไลน์ที่ให้ความบันเทิง และกาลังเป็ นที่นิยมของคนยุคนี้ ก็คงหนีไม่พน้ เว็บไซต์ชื่อ
ดังอย่าง YouTube เพราะนอกจากจะรวบรวมคลิปวีดิโอ เพลง คอนเทนท์ต่าง ๆ รายการทีวี กระทัง่ ภาพยนตร์
ที่น่าสนใจเอาไว้แล้ว ยังเป็ นอีกช่องทางแจ้งเกิดของศิลปิ นระดับโลกหลายคน เนื่องจาก YouTube นั้นเป็ น
พื้นที่ที่เปิ ดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถนาเสนอคลิปที่มีความบันเทิง สร้างสรรค์ และส่งเสริ มการแสดงออกที่
ถูกต้องและหลากหลาย ที่ไม่วา่ ใครก็สามารถนาเสนอความเป็ นตัวเองผ่านช่องทางดังกล่าวได้ จึงทาให้เกิด
อาชีพใหม่อย่าง ยูทูปเบอร์ (YouTubers)

YouTuber คือใคร
คาว่า YouTuber อาจจะเป็ นที่คุน้ หูในกลุ่มของคนยุคใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยี แต่ก็มีบางคนที่ยงั ไม่
รู ้จกั คานี้ ซึ่งหากจะพูดให้เข้าใจง่าย YouTuber ก็คือ คนกลุ่มหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของตนเอง ไม่วา่
จะเป็ นเดี่ยวหรื อกลุ่ม โดยนาเสนอผ่านคลิปวีดิโอ แล้วนามาลงในช่องยูทูปของตนเอง โดยต้องผ่านเงื่อนไข
การตรวจสอบความเหมาะสมของยูทูป ที่กาหนดว่าผลงานที่สามารถนามาลงได้น้ นั จะต้องเป็ นผลงานที่
สร้างสรรค์ข้ นึ เอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่อนาจาร เพือ่ ควบคุมความเหมาะสม ในการนาเสนอผลงานผ่าน
เว็บไซต์ของยูทูป จึงอาจกล่าวได้วา่ การเป็ นยูทูปเบอร์ก็ไม่แตกต่างไปจากนักผลิตรายการต่าง ๆ ตามที่เราเห็น
ในโทรทัศน์มากเท่าไรนัก เพียงแต่การสร้างสรรค์รายการผ่านยูทูปนั้น จะเปิ ดกว้างมากกว่า คือไม่วา่ คุณจะ
เป็ นใคร คุณก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานลงยูทูปในแบบของคุณได้ ผ่านช่องของตัวเอง และคนทัว่ ไปก็
สามารถเข้าถึงเนื้อหาและผลงานนั้น ๆ ได้ง่าย อีกด้วย
การเป็ น YouTuber ง่ าย ๆ กับรายได้ หลักล้าน
ยูทูปเบอร์เป็ นอีกอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ และน่าจับตามอง ด้วยรายได้ที่สูง ยกตัวอย่างเช่น ยูทูปเบอร์
ระดับแนวหน้าของโลก อย่าง Pewdiepie ที่มียอดผูต้ ิดตามมากถึง 38 ล้านคน ในหนึ่งเดือน และเขาสามารถ
ทารายได้ไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท หรื อถ้าอย่างในประเทศไทย ก็อย่างเช่น แชนแนล VRZO บี้เดอะสกา และ
Buffet Channel รวมไปถึงค่ายเพลงต่าง ๆ ทาให้ระยะหลัง ๆ เกิดค่ายเพลงใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ต่างก็
สร้างรายได้จากยูทูปกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งรายได้ต่าง ๆ จะมาจาก Advertiser ที่มาในรู ปแบบโฆษณาต่าง ๆ ที่

มักจะโผล่ข้ นึ มาคัน่ ระหว่างการเล่นวิดีโอในยูทูป หรื อมีลิงค์แบนเนอร์ใต้ คลิป คล้าย ๆ กับว่าเป็ นผูส้ นับสนุน
หลัก และเป็ นหนทางทาเงินของเหล่าผูผ้ ลิตรายการในยูทูปนัน่ เอง
จะเห็นว่าเมื่อโลกก้าวสู่ยคุ ที่ขบั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาชีพใหม่ ๆ ที่ทารายได้มหาศาลก็
เกิดขึ้นมามากมาย รวมถึงอาชีพ YouTuber เองด้วย ซึ่งก็นบั ว่าน่าสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะอาชีพนี้เหมาะกับคน
ที่ชอบลงทุนด้วยไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เร้าความสนใจผูช้ ม และที่สาคัญการเป็ น
YouTuber ยังทาให้เกิดความสนุก ตื่นเต้น และท้าทาย เป็ นการนาเสนอความสามารถ และความเป็ นตัวเองให้
คนทัว่ โลกได้เห็น ซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็ นเสน่ห์ของการเป็ น YouTuber ที่ไม่เพียงแต่เป็ นการส่งผ่านความสุข และ
สาระประโยชน์ รวมถึงความคิดแปลกใหม่ในแง่มุมต่าง ๆ ไปสู่ผชู ้ มแล้ว เรายังถือเป็ นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์สงั คมผ่านสื่อ

ที่อาจทาให้รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้กลับมาชมผลงานของตัวเองทีเ่ ผยแพร่ บน

เว็บไซต์ยทู ูป
จะทาคลิปเกี่ยวกับอะไรดี
คลิปวิดีโอจานวนมากทีถ่ ูกเผยแพร่ บน YouTube นั้นมีหลายประเภท หากต้องการสร้างคลิปวิดีโอ
ขึ้นมาเพือ่ หารายได้ สิ่งที่ตอ้ งคานึงถึงเป็ นอันดับแรกก็คือประเภทของคลิปที่เราจะทา ซึ่งใน YouTube จะมี
คลิปประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนในอยูม่ ากมายที่อาจนาไปใช้เป็ นไอเดียของเราเองได้ดงั นี้
1. ให้ความบันเทิง
2. ให้ความรู ้
3. ข่าวสารหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
4. วิธีหาแนวทาวการทาคลิปวิดีโอของเราเอง
5. ตัวอย่างไอเดียสาหรับทาคลิปวิดีโอ

วิธีการสมัครช่ อง YouTube
ก่อนอื่นต้องมีบญั ชีอีเมลของ Google ถ้ายังไม่มีให้สมัครก่อน จากนั้นให้นาอีเมลและรหัสผ่านของ
บัญชี Google มาลงชื่อเข้าใช้บน YouTube ได้เลยโดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. เข้าเว็บ https://www.youtube.com/ ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ จะเห็นหน้าโฮมของ
YouTube

2. คลิก ลงชื่ อเข้ าใช้ ถ้ายังไม่ได้ลอ็ กอิน Google Account ไว้ในเบราว์เซอร์ ตัวเลือกนี้จะอยูม่ ุมขวา
บนของหน้าโฮมของ YouTube

3.3 กรอกอีเมลหรื อเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านเพือ่ ลงชื่อเข้าใช้ Google Account จากนั้นกดปุ่ ม
ถัดไป

กดปุ่ ม ถัดไป
กดปุ่ ม ถัดไป

3.4 จะมีขอ้ ความปกป้องบัญชีให้กดยืนยัน เพือ่ เข้าสู่ Google Account จะมีหน้าโฮมเพจขึ้นมา

กดปุ่ ม ยืนยัน
จากนั้นเราจะได้ Channel เปล่า ๆ ขึ้นมาหนึ่งช่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
รู ปโปรไฟล์ ประจาตัว Channel

รู ปหน้ าปก Channel

คาอธิบาย Channel
- รู ปโปรไฟล์ ประจาตัว Channel คือรู ปประจาช่องรายการที่จะแสดงให้ผชู ้ มเห็นเมื่อเข้ามาดูคลิป
วิดีโอของเรา
- รู ปหน้ าปก Channel คือรู ปที่มีลกั ษณะเป็ นแบนเนอร์ ซึ่งคุณสามารถออกแบบเองหรื อจะใช้บริ การ
ของเว็บไซต์ YouTube Banner Maker ในการออกแบบก็ได้ โดยเข้าไปที่
https://www.fotor.com/features/youtube.html
- คาอธิบาย Channel คือพื้นที่สาหรับใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Channel เพือ่ ให้ผชู ้ มได้เข้าใจว่าช่องนี้
นาเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ถ้าล็อกอินบัญชี Google ในเบราว์เซอร์ไว้แล้ว ก็แสดงว่าคุณล็อกอินบัญชี YouTube อยูด่ ว้ ย ก็ไม่
ต้องทาขั้นตอนอื่น ๆ อีก

ตกแต่ งช่ องรายการให้ สื่อความหมายถึงแบรนด์
เปลี่ยนชื่อช่ อง YouTube
หากต้องการเปลี่ยนแปลงรู ปรายการและเป็ นช่องใหม่ไปเลย โดยไม่อยากลบวีดีโอเก่านั้นออกไป
นั้น สามารถทาได้ท้งั บนคอมพิวเตอร์และบนมือถือ โดยบทความนี้จะแนะนาวิธีเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ใน
รู ปแบบของคอมพิวเตอร์
1. เปิ ดไปหน้าเพจช่อง YouTube ของเรา จากนั้นแตะที่ไอคอนช่องตัวเอง ซึ่งอยูด่ า้ นมุมขวาบนของจอ
แล้วเลือก การตั้งค่า

1. บัญชีเข้าใช้

2. เลือก การตั้งค่า
2. เข้าไปแก้ไชชื่อช่อง YouTube โดยการแก้ไขชื่อนั้นจะต้องเข้าไปแก้ไขในบัญชี Google

กดแก้ไขใน Google

ทาการแก้ไขชื่อ เมื่อแก้ไขเสร็จให้กดปุ่ ม ตกลง

ใส่ชื่อที่ตอ้ งการแก้ไข
จะได้ชื่อใหม่ข้ นึ มา

ข้ อควรจา
- เปลี่ยนชื่อช่องได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้นในทุก ๆ 90 วัน
- หากเปลี่ยนชื่อในบัญชี Google บริ การทั้งหมดของ Google เช่น Gmail จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อนั้นด้วย
- หลังจากเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว ระบบอาจใช้เวลา 2-3 วันในการอัพเดตและแสดงชื่อใหม่บน YouTube
- หากเคยแปลชื่อช่องโดยใช้การแปลของช่อง จะต้องอัพเดตคาแปลสาหรับชื่อใหม่ดว้ ย
- หากบัญชีได้รับการจัดการโดยโรงเรี ยนหรื อธุรกิจ อาจเปลี่ยนชื่อในการตั้งค่าบัญชี Google ไม่ได้
ในกรณี น้ ี โปรดติดต่อผูด้ ูแลระบบเพือ่ ขอความช่วยเหลือ
การสร้ างหรื อแก้ ไขหน้ าปกช่ อง
หน้าปกช่องจะแสดงเป็ นภาพพืน้ หลังหรื อแบนเนอร์ที่ดา้ นบนของหน้า YouTube สามารถใช้
หน้าปกช่องเพือ่ สร้างเอกลักษณ์ของช่องและทาให้หน้า YouTube มีรูปลักษณ์และให้ความรู ้สึกที่ไม่ซ้ าใคร
ได้ ก่อนจะแก้ไขหน้าปกนั้นต้องเตรี ยมรู ปหน้าปกเพือ่ ที่จะอัพขึ้นหน้าปกโดยเราสามารถตกแต่งได้จากหลาย
โปรแกรม เช่น Adobe Photoshop Adobe Illustration เป็ นต้น

1. เปิ ดไปหน้าเพจช่อง YouTube ของเรา จากนั้นแตะที่ไอคอนช่องตัวเอง ซึ่งอยูด่ า้ นมุมขวาบนของจอ
แล้วเลือก ช่ องของคุณ

2. เลือกเมนู ปรั บแต่ งช่ อง

3. เลือกเพิม่ เมนู หน้ าปกช่ อง จะมีหน้าต่างให้อพั รู ปภาพ

1.เลือก หน้าปกช่อง

2.เลือกรู ปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. กด เลือก

เชื่ อมโยง Channel กับ Facebook หรื อ Social Media ต่ าง ๆ
ที่เราเคยเห็น Chanel อื่นใน YouTube มีบริ เวณมุมขวาล่างของหน้าปกจะมีไอคอนหรื อลิงค์ ซึ่งเป็ น
เหมือนช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น Facebook และถ้าคลิกทีไ่ อคอนก็จะสามารถเข้าไปยังหน้า Facebook
ได้ทนั ที ซึ่งสามารถทากับ Chanel ได้เลย และสามารถเพิม่ ลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์

2. เลือก แก้ ไขลิงค์

1. เลือกไอคอนดินสอ

3. เลือก เพิ่ม

3. พิมพ์หวั ข้อลิงค์

4. ใส่ URL ที่ตอ้ งการลิงค์

5. กด เสร็ จสิ้น

ลิงค์ที่เพิม่ เข้ามา

YouTube 1 บัญชี สร้ างได้ กี่ Channel
ทาง YouTube ได้กาหนดให้ผใู ้ ช้ 1 บัญชี สามารถสร้างและจัดการ Channel ได้สูงสุด 200 Channel
แต่จะใช้งานได้แค่ทีละ Channel อื่นก็ตอ้ งอาศัยวิธีสลับการใช้งานทีละ Channel เท่านั้น
ถ้าสร้างเอาไว้หลาย ๆ Channel ก็สามารถเข้าไปสลับการใช้งานหรื อดูรายชื่อ Channel ได้ท้งั หมด
ดังนี้
1. เลือกไอคอนบัญชีผใู ้ ช้

2. สลับบัญชี

3. เลือกบัญชีที่ตอ้ งการใช้

การสร้ างสรรค์และพัฒนาการทาคลิปในแบบฉบับ You tuber
เรื่ อง วิธีการยืนยันและการกาหนดคุณสมบัติพเิ ศษต่ าง ๆ
Verify Channel
หลังจากที่เราสมัครช่อง YouTube แล้ว เราจะต้องทาการ verify channel เพือ่ เป็ นการยืนยันตัวตน ว่า
เราเป็ นคนที่พร้อมใช้งานจริ ง โดยค่าเริ่ มต้น จะอัพโหลดวิดีโอที่มีความยาวได้สูงสุด 15 นาที ขณะนี้ บัญชีที่
ยืนยันแล้วจะอัพโหลดวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 15 นาทีได้ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. ไปที่ https://www.youtube.com/verify จะมีให้ยนื ยันโดยจะเลือกรับรหัสยืนยันผ่าน SMS บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อการโทรด้วยเสียงแบบอัตโนมัติก็ได้ ในที่น้ ีเลือกให้ส่งข้อความโดยเลือก
ส่ งข้ อความรหัสยืนยันให้ ฉัน

2. ทาตามขั้นตอนเพือ่ ยืนยันบัญชี Google โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ ที่จะให้ส่งรหัสไปให้

กรอกหมายเลขโทรศัพท์

3. กรอกรหัส 6 หลักที่ระบบส่งไปยังหมายเลยโทรศัพท์

กรอกรหัส 6 หลัก

4. มีขอ้ ความยืนยันเพือ่ ที่ยนื ยันว่าทาสาเร็ จ จากนั้นกด ดาเนินการต่ อ เป็ นการยืนยันสาเร็จ

ต้องใช้เบราว์เซอร์ เวอร์ชนั เดตล่าสุดเพือ่ อัพโหลดไฟล์ที่ขนาดใหญ่กว่า 20 GB
ประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากการ verify channel คือ เราจะสามารถอัพโหลดวีดีโอได้เกิน 15
นาที เราจะสามารถใส่หน้าปกวีดีโอของตัวเองได้ตามต้องการ เราสามารถกาหนดการเผยแพร่ วดี ีโอว่าจะ
เป็ นแบบสาธารณะ แบบส่วนตัว หรื อแบบที่คนมีลิงค์เท่านั้นถึงจะดูวดี ีโอได้ และยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีก
มากมาย

คุณสมบัติของไฟล์ วิดีโอที่ใช้ ลงใน YouTube
ความละเอียดและอัตราส่ วนวิดีโอ
YouTube ใช้โปรแกรมเล่นที่มีอตั ราส่วน 16:9 ในการแสดงผลโปรแกรมเล่นวิดีโอของ YouTube
จะเพิม่ แถบสีดพลงในวิดีโอโดยอัตโนมัติเพือ่ ให้แสดงวิดีโอได้อย่างถูกต้องโดยไม่ตอ้ งตัดหรื อยึดภาพ ไม่วา่
วิดีโอหรื อโปรแกรมเล่นจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม เพือ่ ให้วอดีโอมีขนาดพอดีกบั โปรแกรมเล่นอย่างสมบูรณ์
แนะนาให้สร้างวิดีโอที่มีความละเอียดต่อไปนี้
2160p : 3840*2160
1080p : 1920*1080

1440p : 2560*1440
720p : 1280*720

480p : 854*480
240p : 426*240

360p : 640*360

ชนิดของไฟล์ วิดีโอที่ YouTube รองรับ
-

.MOV
.MPEG4
.AVI
.WMV
.MPEGPS
.FLV
3GPP
WebM
การเพิ่มผู้ดูแล Channel

ในบัญชีผใู ้ ช้น้ นั สามารถเพิม่ ทีมงานเพือ่ ช่วยกันดูแลบริ หารจัดการ Channel ได้ตามลิขสิทธิ์ดงั นั้น
ถ้าต้องการเพิม่ ทีมงานก็สามารถส่งคาเชิญไปได้ โดยการล็อกอินเป็ นบัญชีผใู ้ ช้ของช่องนั้น

1. เลือก การตั้งค่า YouTube

2. เลือก เพิม่ หรื อนาผูจ้ ดั การออก

3. จัดการสิทธิ์

4. เลือกไอคอน เพือ่ เพิม่ สิทธิ์

5. ใส่ที่อยูอ่ ีเมลที่ตอ้ งการเชิญมาเป็ นทีมงาน

6. กาหนดสิทธิ์ของผูถ้ ูกเชิญ
7. คลิก เชิญ
รายละเอียดต่าง ๆ ของเจ้าของ ผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การการติดต่อสื่อสาร
ความสามารถ
เพิม่ ลบผูจ้ ดั การ
ลบรายชื่อ
แก้ไขข้อมูลธุรกิจ
จัดการวิดีโอ YouTube และแฮงเอาท์ออนแอร์
ตอบรี ววิ
ทางานอื่น ๆ ส่วนมาก

เจ้ าของ







ผู้จัดการ

ผู้จัดการการติดต่ อสื่ อสาร









จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปยังผูถ้ ูกเชิญเพือ่ ให้ตอบรับการเข้าร่ วมการเป็ นทีทงานด้วยการคลิกปุ่ ม
“ยอมรับคาเชิญ”

เปลี่ยนภาษา
ถ้าใครมีความถนัดหรื อเคยชินกับภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาไทย อยากเปลี่ยนหน้า YouTube ให้
แสดงเป็ นภาษาอื่นก็ทาได้ง่าย ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลือกบัญชีเข้าใช้

2. เลือกเมนู ภาษา

3. เลือกภาษาที่ตอ้ งการ

การเพิ่ม/ลบ Channel
บัญชีที่เราใช้จะมี 2 รู ปแบบด้วยการคือ “บัญชีส่วนตัว” และ “บัญชีของแบรนด์” โดยบัญชีส่วนตัว
จะเป็ นค่าเริ่ มต้นเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้ YouTube แต่เมื่อเราสร้าง Channel ใหม่ จะทาให้ Channel ดังกล่าวเป็ น
บัญชีของแบรนด์ไปโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น “168 Travel To Thailand” เป็ นบัญชีส่วนตัว และเมื่อสร้าง
ช่องใหม่ชื่อ ลูกหมูออนทัวร์ ช่องนี้ก็จะเป็ นชื่อบัญชีของแบรนด์นนั่ เอง ซึ่งชื่อของแบรนด์สามารถเพิม่ สิทธิ์
ให้บุคคลอื่น ๆ นอกจากเราเข้ามาจัดการ Channel ได้
การเพิ่ม Channel

1. เลือกบัญชีเข้าใช้

2. เลือกเมนู ตั้งค่า

3. เพิม่ หรื อจัดการช่อง

4. กด สร้ างช่ องใหม่

6. กด

5. ตั้งชื่อบัญชีแบรนด์ใหม่

สร้ างดดดด
Channel ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมให้เราปรับแต่งและใช้งาน

ลบ Channel
การลบ Channel จากนั้นบัญชีส่วนตัวหรื อบัญชีของแบรนด์จะต้องทาอย่างรอบคอบเพราะข้อมูล
ทั้งหมดอาจสูญหายได้ หากตัดสินใจจะลบ Channel ออก ให้เลือกเปิ ดบัญชี Channel นั้นขึ้นมา เช่น จะลบ
ช่อง “The gang ออนทัวร์” ออกทาได้ดงั นี้

1. เลือกเมนู การตั้งค่า

2. เลือก เพิม่ หรื อนาผูจ้ ดั การออก

3. เลือก ดูการตั้งค่าขั้นสูง

4. เลือก ลบช่ อง

6. กด ถัดไป
5. ใส่ รหัสผ่านบัญชี

7. เลือกคลิกถูกในช่องสี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นกด ลบเนื้อหาของฉัน

8. พิมพ์ขอ้ ความเพือ่ ยืนยัน

9. กด ลบเนื้อของฉัน

การสร้ างสรรค์และตัดต่ อวีดโี อให้ เป็ นที่นิยมด้วย YouTube และการสร้ างรายได้จาก
การเป็ น You tuber
เรื่ อง ตัดต่ อวิดโี อและการนาไปใช้ อพั โหลดใน YouTube
รู ปภาพและเพลง
เราต้องใช้รูปภาพและเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ในการตัดต่อวิดีโอถึงจะสามารถหาเงินกับ YouTube ได้
และไม่โดนลงโทษจาก YouTube
วิธีการหารูปภาพทีส่ ามารถนามาตัดต่ อโดยไม่ มลี ิขสิ ทธิ์สามารถทาได้ ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.google.com

2. ใส่คียเ์ วิร์ดเพือ่ ค้นหารู ปที่ตอ้ งการ

3. กดปุ่ ม ค้นหาด้ วย google เพือ่ ทาการค้นหา

4. กดที่ “สิทธิ์ในการใช้งาน”
1.เลือก ค้นรู ป

3.เลือกรู ปแบบลิขสิทธิ์การใช้งาน

2.เลือก เครื่ องมือ

5. เลือกสิทธิ์ตามที่เราต้องการ
วิธีการหาเสี ยงที่สามารถนามาตัดต่ อโดยไม่ มลี ิขสิ ทธิ์สามารถทาได้ ดังนี้
1. ไปที่ลิงค์น้ ีได้เลยครับ https://www.youtube.com/audiolibrary/music จะมีคาว่า free music กับ
Sound Effects ถ้าเราต้องการเพลงประกอบ ให้เลือก free music แต่ถา้ ต้องการเสียงดนตรี ประกอบ เช่น เสียง
ตลก เสียงตกใจ ให้เลือก Sound Effects

2. ทดลองฟังโดยกดปุ่ ม

เพลงจะเล่นแบบอัตโนมัติ

3. ถ้าต้องการดาวน์โหลดเพลงมาใช้งาน ให้กดลูกศรทางด้านขวามือ จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมา ให้เรา
เลือกเซฟลงเครื่ องตามที่ตอ้ งการ

Logo
เราต้องทา Logo ใส่ลงไปในวิดีโอ เพือ่ เป็ นการป้องกันการ copy ได้ในระดับหนึ่งและยังเป็ นการ
สร้างแบรนด์ให้กบั Channel ของเราด้วย ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.freepik.com

2. พิมพ์คาว่า Logo เพือ่ ค้นหา Logo ที่ตอ้ งการ จากนั้นกดปุ่ มค้นหา

กดปุ่ ม ค้นหา
3. เลือก Logo ที่ตอ้ งการจากนั้นดาวน์โหลดได้เลย

กด ดาวน์โหลด
เลือกดาวน์โหลดแบบฟรี

4.นาไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้มาแตกไฟล์ก่อน จากนั้นนาไปเปิ ดที่โปรแกรม Illustrator เพือ่ ทาการแก้ไข logo
ตามต้องการ

เปิ ดไฟล์แก้ไขไปยังโปรแกรม Illustrator

เข้าหน้าโปรแกรม Illustrator

เลือกตัวอย่างรู ปแบบ Logo เพือ่ นามาแก้ไขเพิม่ เติม

ทาการแก้ไข

Save เป็ นไฟล์รูปภาพเพือ่ นาไปใช้

อัพโหลดวิดีโอ
อัพโหลดวิดีโอและตั้งค่าต่าง ๆ ที่สาคัญ คือ Title, Description, Tag เพือ่ ส่งผลต่อ SEO ต่อให้วดิ ีโอ
ของเราดีเลิศอย่างไรก็จะไม่มีประโยชน์ ถ้าคนดูหาวิดีโอของเราไม่เจอ
ขั้นตอนในการอัพโหลดวีดีโอลง YouTube มีดงั นี้
1. Log In ด้วย Gmail หรื อบัญชี YouTube ของท่าน

2. คลิกไปที่ปมุ่ Upload เพือ่ ที่จะอัพโหลดวีดีโอลง YouTube

3. เลือกวีดีโอหรื อลากไฟล์วดี ีโอลงวางในหน้าต่าง Upload

4. ตั้งชื่อวีดีโอโดยใช้คียเ์ วิร์ดที่คน้ หามาจาก Google Keyword Planner

5. ตั้งค่า Description
Search Engine

6. ตั้งค่าเกี่ยวกับผูช้ ม

หรื อคาอธิบายโดยให้มีชื่อวีดีโอเราอยูใ่ นส่วนนี้ดว้ ยเพือ่ ช่วยให้มีโอกาสติด

7. ตั้งค่าองค์ประกอบของวิดีโอ

8. ตั้งค่า Public, Private หรื อ Unlisted

9. แชร์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ถ้าไม่ตอ้ งการแชร์สามารถกด ปิ ด ได้เลย เป็ นการอัพโหลดสาเร็จ

การสร้ างสรรค์และพัฒนาการทาคลิปในแบบฉบับ You tuber
เรื่ อง การตกแต่ งวิดโี อ YouTube และวิธีการเปิ ดสร้ างรายได้
การตกแต่ งวิดีโอ YouTube
การปรับแต่ง Channel ถือว่าเป็ นส่วนสาคัญอีกส่วนที่จะทาให้คนดูอยากจะกด subscribe ช่องของ
เรา
ใส่ โลโก้ เป็ นลายนา้ ให้ ทกุ คลิปเพื่อสร้ างแบรนด์
ถ้าคลิปวิดีโอของเราได้รับความสนใจจนเกิดการแชร์คลิปกระจายไปยังโลกออนไลน์ต่าง ๆ สิ่งหนึ่ง
ที่จะช่วยให้คนจาเราและแสดงความเป็ นเจ้าของคลิปได้กค็ ือ การใส่ลายน้ าลงในคลิปของเรานัน่ เอง ซึ่งมี
วิธีการทาง่าย ๆ โดยให้เราเตรี ยมไฟล์ภาพโลโก้หรื อภาพที่จะใช้เป็ นลายน้ าเอาไว้

1. เลือกเมนู YouTube Studio

2. เลือกเมนู การตั้งค่า
4. เลือก การสร้างแบรนด์

3. เลือก ช่ อง
5. เลือกอัพโหลดรู ปภาพ

6. เลือกรู ปที่ตอ้ งการ

7. กด Open

8. เลือกเวลาที่แสดง

9. กด บันทึก

หลังจากกดบันทึกแล้ว จะได้ลายน้ าติดอยูใ่ นวิดีโอคลิปเราสาเร็จ

การเปิ ดสร้ างรายได้
นอกจาก YouTube จะช่วยให้สามารถแบ่งปั นวิดีโอให้คนอื่นได้ชมแล้ว เรายังสามารถเอาคลิปวิดีโอ
มาใช้สร้างรายได้บน YouTube ได้อีกด้วย
ช่ องทางหลักเพื่อสร้ างรายได้
ในปั จจุบนั นี้มี 2 ช่องทางที่ผทู ้ าคลิปลง YouTube นิยมใช้เพือ่ หารายได้ให้กบั ตัวเอง นัน่ คือการ tiein สินค้าและการรับโฆษณาจาก Google AdSense ซึ่งแต่ละช่องทางนั้นจะมีรายละเอียดดังนี้
1. tie-in สินค้า รับโฆษณาจากสปอนเซอร์
การหารายได้ช่องทางนี้เหมาะกับคนทาคลิปที่มีชื่อเสียงหรื อเป็ นที่รู้จกั ใน YouTube เพราะจะมีฐาน
ผูช้ มเป็ นจานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ดารานักแสดง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรื อกูรูในด้านต่าง ๆ เป็ นต้น
2. ร่ วมเป็ น YouTube Partner รับโฆษณา Google AdSense
Google AdSense เป็ นโปรแกรมสาหรับหารายได้ออนไลน์ให้เจ้าของเว็บไซต์ บล็อก รวมถึง YouTube
ด้วย เมื่อสมัครใช้งานเรี ยบร้อยแล้ว Google AdSense จะมีหน้าที่คดั เลือกโฆษณาที่มีความสัมพันธ์หรื อ

สอดคล้องกับเนื้อหาในคลิปของบนคลิปวิดีโอ แต่เราต้องสมัครเข้าร่ วมเป็ นYouTube Partner และ Google
AdSense ก่อนถึงจะนาโฆษณามาแสดงบนคลิปได้ เปรี ยบได้กบั YouTube เป็ นงานที่เราทาส่วน Google
AdSense เป็ นฝ่ ายประเมินผลงานและจ่ายเงินให้เรา
การหารายได้ช่องทางนี้เหมาะกับผูท้ ี่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั มือใหม่ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสู่
คนดูแลและหารายได้จากโฆษณาที่แสดงลนคลิปวิดีโอ

YouTube Partner คืออะไร
YouTube Partner คือการสร้างรายได้จากเนื้อหาในคลิปวิดีโอบน YouTube ซึ่งผูส้ ร้างคลิปวิดีโอ
จะต้องไปเปิ ดฟี เจอร์การหารายได้ใน Channel ของตัวเองก่อนและต้องสมัคร Google AdSense ซึ่ งเป็ นหัวใจ
สาคัญในการคัดเลือกโฆษณาทีม่ ีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาในคลิปวิดีโอมาแสดง เมื่อผูช้ มคลิกโฆษณา ดู
โฆษณา หรื อมีปฏิสมั พันธ์ใด ๆ กับโฆษณา Google AdSense ก็จะเก็บสถิติขอ้ มูลและแสดงรายได้ที่เกิดขึ้น
Google AdSense คืออะไร
Google AdSense คือบริ การจาก Google ที่เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีเว็บไซต์สามารถหารายได้จาก Google
โดยการนาเว็บไซต์ของตนเองไปสมัครเป็ นสมาชิกของ Google หลังจากนั้น Google จะเป็ นผูก้ าหนดและส่ง
โฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรามาให้ เช่น เว็บไซต์เราทาเกี่ยวกับบริ ษทั ท่องเที่ยว โฆษณาที่ส่งมา
เป็ นประเภท โฆษณาเกี่ยวกับทัวร์ ,โรงแรม, สายการบิน หรื อ เรื่ องความสวยความงาม Google ก็จะส่ง
โฆษณาที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามมาที่เว็บไซต์เรา เป็ นต้น ส่วนโฆษณาที่ Google จะส่งมานั้น
จะมีหลายรู ปแบบทั้งแบบ Text ตัวหนังสือ และ รู ปภาพก็จะมีหลายขนาดให้คุณได้เลือก โฆษณาที่มาอยูบ่ น
เว็บไซต์เรามาจากที่ไหน โฆษณาเหล่านั้นจะมาจากการทาโฆษณา Google AdWords คือผูท้ ี่ตอ้ งการ
โฆษณาสินค้าตนเองในรู ปแบบ Banner และต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กบั Google หลังจากนั้น Google ก็จะทาการ
ส่ง Banner ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมายังเว็บไซต์ของเรา
กฎข้ อห้ ามของ YouTube
1.ไม่อนุญาตอัปโหลดวีดีโอภาพเปลือยหรื อเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
แม้จะเป็ นวิดีโอเกี่ยวกับตัวคุณเองก็ตาม ก็ไม่อนุญาตโพสต์วดิ ีโอในลักษณะเช่นนี้ลงใน YouTube
นอกจากนี้ Youtube ยังทางานใกล้ชิดกับผูม้ ีอานาจบังคับใช้กฎหมายและมีการรายงานเรื่ องการล่วงละเมิด
เด็กด้วย

2.ไม่อนุญาตโพสต์เนื้อหาที่เป็ นอันตรายหรื อให้โทษ
YouTube
ได้จากัดเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ การใช้ความรุ นแรงหรื อส่งเสริ มกิจกรรมที่
อันตรายหรื อผิดกฎหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงที่ทาให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่ างกายอย่างรุ นแรงหรื อเสี ยชีวติ โดย
วิดีโอที่ Youtube พิจารณาว่าอันตรายหรื อผิดกฎหมาย ประกอบด้วย การสอนการทาระเบิด เกมตัดออกซิเจน
การใช้ยาเสพติดที่มีโทษรุ นแรง หรื อการกระทาอื่นที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ทั้งนี้วดิ ีโอที่สื่อให้เห็นถึงการกระทาที่อนั ตรายอาจได้รับอนุญาต หากจุดประสงค์หลักคือเพือ่ การศึกษา สาร
คดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรื อศิลปะ (EDSA) และเป็ นวิดีโอที่ไม่จาเป็ นต้องมีภาพ ตัวอย่างเช่น ข่าวสาร
เกี่ยวกับอันตรายของโช้กกิ้งเกมถือว่ามีความเหมาะสม
แต่การโพสต์คลิปที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ บทของ
ข่าวสารเดียวกันไม่สามารถทาได้
ทั้งนี้วดิ ีโอที่ส่งเสริ มให้ผอู ้ ื่นกระทาผิดด้วยความรุ นแรงจะไม่ได้รับอนุญาตจาก YouTube ในทุก
กรณี หากวิดีโอของคุณมีเนื้อหาส่งเสริ มให้ผอู ้ ื่นกระทาผิดด้วยความรุ นแรงหรื อคุกคามบุคคลใดด้วยการ
กระทาที่รุนแรงในขั้นร้ายแรง วิดีโอเหล่านั้นจะถูกลบออกจากเว็บไซต์ Youtube ในทันที
3.ไม่อนุญาตโพสต์เนื้อหาความเกลียดชัง
แม้ Youtube จะสามารถโพสต์วดี ีโอแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี แต่ไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริ ม
หรื อสนับสนุนความรุ นแรงต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากเชื้อชาติหรื อถิ่นกาเนิด ศาสนา ความ
ทุพพลภาพ เพศ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก หรื อรสนิยมทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ หรื อเนื้อหาที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริ มความเกลียดชังโดยมีพ้นื ฐานจากลักษณะดังกล่าว หากวัตถุประสงค์หลักคือการ
โจมตีกลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รับความคุม้ ครอง จะถือว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นละเมิดกฎ
4.ห้ามโพสต์วดี ีโอเนื้อหารุ นแรง
Youtube ไม่ยอมรับการโพสต์เนื้อหาที่รุนแรงหรื อนองเลือด เพือ่ ทาให้ตกใจ สะเทือนอารมณ์ หรื อ
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หากต้องการโพสต์เนื้อหาที่โจ่งแจ้งในบริ บทของข่าวหรื อสารคดี โปรดให้ขอ้ มูลที่
เพียงพอเพือ่ ช่วยให้ผคู ้ นเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าส่งเสริ มให้ผอู ้ ื่นกระทาการรุ นแรง
5.ไม่อนุญาตโพสต์วดี ีโอและโพสต์ความเห็น บนวีดีโอที่ไม่เหมาะสม และการกลัน่ แกล้งบนออนไลน์

YouTube ไม่อนุญาตโพสต์วดิ ีโอและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม หากพบมีการละเมิดอันมีเจตนาให้
เกิดผลเสียหายแก่ผอู ้ ื่น คุณสามารถรายงานมาที่ YouTube เพือ่ ทาง YouTube จะทาการนาวิดีโอออก ในบาง
กรณี ผูใ้ ช้อาจได้รับความราคาญหรื อเจอปั ญหาเล็กน้อย และควรเพิกเฉยต่อปั ญหาดังกล่าว
6. ห้ามสแปม ห้ามสแกม และห้ามใส่ขอ้ มูลเมตาที่ทาให้เข้าใจผิด
YouTube ออกเตือนว่าห้ามสแปม ดังนั้นห้ามสร้างคาอธิบาย แท็ก ชื่อ หรื อภาพขนาดย่อที่ทาให้
เข้าใจผิดเพือ่ เพิม่ ยอดดู และไม่ควรโพสต์เนื้อหาจานวนมากที่ไม่กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ หรื อ
ซ้ าซ้อน รวมถึงความคิดเห็นและข้อความส่วนตัวด้วย

7.ห้ามโพสต์วดี ีโอหรื อความเห็นเนื้อหาข่มขู่ คุกคาม
การกระทาบางอย่าง เช่น พฤติกรรมการขโมย การคุกคาม การขู่เข็ญ การล่วงละเมิด การข่มขู่ การ
ล่วงล้ าความเป็ นส่วนตัว การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ื่น และการยัว่ ยุผอู ้ ื่นให้กระทาความรุ นแรงหรื อ
ละเมิดข้อกาหนดในการให้บริ การจะถือเป็ นความผิดร้ายแรง ผูท้ ี่ถูกจับได้วา่ กระทาการดังกล่าวอาจถูกแบน
จากการใช้ YouTube อย่างถาวร
8. ห้ามสร้างวีดีโอเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผอู ้ ื่น
YouTube ให้ความสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นคุณควรอัพโหลดเฉพาะวิดีโอที่คุณสร้าง
หรื อได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น อย่าอัพโหลดวิดีโอที่คุณไม่ได้สร้างขึ้น หรื อใช้วดิ ีโอที่บุคคลอื่นเป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น แทร็กเพลง ข้อมูลโค้ดของโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ หรื อวิดีโอที่สร้างโดยผูใ้ ช้
รายอื่น
9.ข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีผโู ้ พสต์ขอ้ มูลส่วนบุคคลหรื ออัพโหลดวิดีโอของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ
สามารถขอให้เรานาเนื้อหาออกได้ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณ

10. ไม่แอบอ้างบุคคลอื่น
หากพบบัญชี YouTube ที่สร้างมาเพือ่ แอบอ้างเป็ นช่องหรื อบุคคลอื่น อาจถูกนาออกจากระบบตาม
นโยบายการแอบอ้างบุคคลอื่น
11. ไม่อนุญาตโพสต์วดี ีโอเนื้อหาการล่วงละเมิดเด็ก

บัญชีที่อพั โหลด แสดงความคิดเห็น หรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทาง
เพศผูเ้ ยาว์จะถูกยุติการใช้งานทันที ในกรณี ที่วดิ ีโอมีภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยทีมงาน YouTube จะ
รายงานไปที่ NCMEC ซึ่งทางานร่ วมกับหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายทัว่ โลก
12. ห้ามโพสต์วดี ีโอหรื อแสดงความเห็นเนื้อหาหยาบคาย
ภาษาหยาบคายที่ใช้บางครั้งอาจไม่เหมาะสมสาหรับผูช้ มที่อายุนอ้ ย การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมทาง
เพศหรื อการดูหมิ่นอย่างรุ นแรงในวิดีโอหรื อข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง อาจนาไปสู่การจากัดอายุการรับชมวิดีโอ
13. กรณี บญั ชี YouTube ไม่ได้ใช้งานนานมาก
หากพบว่ามีบญั ชีที่ไม่ใช้งานนานมาก YouTube จะทาการเรี ยกคืนบัญชีน้ นั โดยไม่มีการแจ้งเตือน
การไม่เข้าใช้งานใด ๆ เลยอาจหมายถึง การไม่ลงชื่อเข้าใช้ไซต์เป็ นเวลาอย่างน้อยหกเดือน , ไม่เคยอัพโหลด
เนื้อหาวิดีโอเลย , ไม่เข้าร่ วมดูหรื อให้ความคิดเห็นต่อวิดีโอหรื อช่อง , การสนับสนุนการละเมิดข้อกาหนดใน
การให้บริ การ หากคุณโพสต์เนื้อหาที่สนับสนุ นผูใ้ ช้อื่นในการละเมิดข้อกาหนดในการให้บริ การ เนื้อหา
เหล่านั้นอาจะถูกลบ บัญชีของคุณอาจถูกลงโทษ และในบางกรณี อาจถูกยุติการใช้งานได้
YouTube ออกกฎใหม่
YouTube ออกกฎใหม่ ต้องแจ้งวีดีโอสร้างเพื่อเด็กหรื อไม่ ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่วนั นี้ หลังที่ผใู ้ ช้
YouTube โดยเฉพาะกลุ่ม you tuber ที่โพสต์วดี ีโอเป็ นประจา จะได้รับจดหมายสาคัญนี้แทบทุกคน ทั้งนี้เพือ่
ไม่ให้ YouTube และผูใ้ ช้ YouTube ถูกฟ้อง จากกฎหมายว่าด้วยความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรื อ COPPA) และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ครี เอเตอร์ทุกคนต้องตั้งสถานะเนื้อหาใน YouTube Studio เป็ นสร้างเพือ่ เด็กหรื อไม่ โดยตั้งแต่เดือน
มกราคมเป็ นต้นไป YouTube จะจากัดข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างมาเพือ่ เด็กเพื่อปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ว่าด้วยความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy
Protection Act หรื อ COPPA) และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า YouTube จะปิ ดใช้โฆษณา
ที่ปรับตามโปรไฟล์ของผูใ้ ช้ในเนื้อหานี้ (ซึ่งมีผลต่อรายได้ของครี เอเตอร์ที่สร้างเนื้อหาสาหรับเด็ก) รวมถึง
ฟี เจอร์บางอย่าง เช่น การแสดงความคิดเห็น การแจ้งเตือน และอื่น ๆ
YouTube ได้ช้ ีแจงเหตุผลว่า เป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ
(FTC) ของสหรัฐอเมริ กาและอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์ก และเพือ่ ช่วยให้คุณปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย

ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรื อ
COPPA) และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องตั้งสถานะวิดีโอว่า วีดีโอสร้างมาเพือ่ เด็กหรื อไม่
นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้ต้งั ค่าใด ๆว่าวีดีโอนี้สร้างมาเพือ่ เด็กหรื อไม่ YouTube จะใช้ Machine
Learning หรื อ AI ในการค้นหาเนื้อหาที่สร้างมาเพือ่ เด็กอย่างชัดเจนและปรับโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณ
ไม่ควรพึ่งพาระบบ AI ในการตั้งสถานะเนื้อหาแทนคุณ เนื่องจากไม่มีระบบอัตโนมัติใดที่ทางานได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ และคุณเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจในวีดีโอแต่ละคลิป ทั้งนี้หากตั้งสถานะเนื้อหาไม่ถูกต้อง คุณ
อาจได้รับโทษจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ FTC และหน่วยงานอื่น ๆ และ อาจดาเนินการกับบัญชี
YouTube ของคุณด้วย
Google ปรับกฎ YouTube ใหม่ เผยวิดีโอใน Channel ต้องมียอดคนดูรวมทั้งหมด 4 พันชัว่ โมง และ
มีผตู ้ ิดตาม 1 พันคนขึ้นไป ถึงจะมีค่าโฆษณาเข้า
ช่วงเดือนเมษายนปี ที่แล้ว ทาง YouTube เคยปรับกฎใหม่ที่วา่ ต้องมียอด View หรื อยอดรับชมคลิป
นั้น ๆ ถึง 10,000 คน ถึงได้สิทธิ์เข้าร่ วม YouTube Partner Program หรื อ YPP เพือ่ รับค่าโฆษณาได้ แต่ล่าสุด
มีการปรับกฎใหม่อีกครั้ง
ในหน้า “การสร้างรายได้” ของ YouTube มีการอัพเดตกฎกติกาใหม่ ประมาณว่า ในช่อง Channel
ของแต่ละคน จะต้องมียอดคนดูรวมทั้งหมดถึง 4 พันชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา และ ต้องมี
ผูต้ ิดตาม (subscribers) จานวน 1 พันคนขึ้นไปด้วย ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าโฆษณาจาก YouTube
สาหรับการปรับกฎครั้งนี้ ก็เพือ่ ช่วยกรองคลิปไม่เหมาะสมให้ดียงิ่ ขึ้น หลังกรณี ของ Logan Paul ที่มี
ข่าวไม่นานมานี้ โดยครั้งนั้น YouTube ถูกหลายคนตาหนิถึงการคัดกรองคลิปพอควร และอีกกรณี ก็คือการ
อัพโหลดคลิปที่ไปขโมยจากต้นฉบับ

