
การสร้างสรรค์และพฒันาการท าคลปิในแบบฉบับ You tuber 

เร่ือง การสมัครบัญชี YouTube และการก าหนดค่าต่าง ๆ ในการใช้งาน 

ความเป็นมาของ You Tuber 

เม่ือพดูถึงส่ือออนไลน์ที่ใหค้วามบนัเทิง และก าลงัเป็นที่นิยมของคนยคุน้ี ก็คงหนีไม่พน้ เวบ็ไซตช่ื์อ

ดงัอยา่ง YouTube  เพราะนอกจากจะรวบรวมคลิปวดิีโอ เพลง คอนเทนทต่์าง ๆ  รายการทีวี กระทัง่ภาพยนตร์

ที่น่าสนใจเอาไวแ้ลว้ ยงัเป็นอีกช่องทางแจง้เกิดของศิลปินระดบัโลกหลายคน เน่ืองจาก YouTube นั้นเป็น

พื้นที่ที่เปิดโอกาสใหใ้ครก็ไดส้ามารถน าเสนอคลิปที่มีความบนัเทิง สร้างสรรค ์และส่งเสริมการแสดงออกที่

ถูกตอ้งและหลากหลาย ที่ไม่วา่ใครก็สามารถน าเสนอความเป็นตวัเองผา่นช่องทางดงักล่าวได ้  จึงท าใหเ้กิด

อาชีพใหม่อยา่ง ยทููปเบอร์ (YouTubers) 

YouTuber คือใคร 

ค าวา่ YouTuber อาจจะเป็นที่คุน้หูในกลุ่มของคนยคุใหม่ที่นิยมใชเ้ทคโนโลย ี แต่ก็มีบางคนที่ยงัไม่

รู้จกัค  าน้ี ซ่ึงหากจะพดูใหเ้ขา้ใจง่าย YouTuber ก็คือ คนกลุ่มหน่ึงที่สร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ของตนเอง ไม่วา่

จะเป็นเด่ียวหรือกลุ่ม โดยน าเสนอผา่นคลิปวดิีโอ แลว้น ามาลงในช่องยทููปของตนเอง โดยตอ้งผา่นเง่ือนไข

การตรวจสอบความเหมาะสมของยทููป ที่ก  าหนดวา่ผลงานที่สามารถน ามาลงไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผลงานที่

สร้างสรรคข์ึ้นเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ไม่อนาจาร เพือ่ควบคุมความเหมาะสม ในการน าเสนอผลงานผา่น

เวบ็ไซตข์องยทููป จึงอาจกล่าวไดว้า่การเป็นยทููปเบอร์ก็ไม่แตกต่างไปจากนกัผลิตรายการต่าง ๆ  ตามที่เราเห็น

ในโทรทศัน์มากเท่าไรนกั เพยีงแต่การสร้างสรรคร์ายการผา่นยทููปนั้น จะเปิดกวา้งมากกวา่ คอืไม่วา่คุณจะ

เป็นใคร คุณก็สามารถสร้างสรรคผ์ลงานลงยทููปในแบบของคุณได ้ ผา่นช่องของตวัเอง และคนทัว่ไปก็

สามารถเขา้ถึงเน้ือหาและผลงานนั้น ๆ ไดง่้าย อีกดว้ย 

การเป็น YouTuber ง่าย ๆ กับรายได้หลักล้าน 

ยทููปเบอร์เป็นอีกอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ และน่าจบัตามอง ดว้ยรายไดท้ี่สูง ยกตวัอยา่งเช่น ยทููปเบอร์

ระดบัแนวหนา้ของโลก อยา่ง Pewdiepie ที่มียอดผูต้ิดตามมากถึง 38 ลา้นคน ในหน่ึงเดือน และเขาสามารถ

ท ารายไดไ้ม่ต  ่ากวา่ 2 ลา้นบาท หรือถา้อยา่งในประเทศไทย ก็อยา่งเช่น แชนแนล VRZO  บี้ เดอะสกา และ 

Buffet  Channel รวมไปถึงค่ายเพลงต่าง ๆ ท าใหร้ะยะหลงั ๆ เกิดค่ายเพลงใหม่ ๆ มากขึ้น ซ่ึงเหล่าน้ีต่างก็

สร้างรายไดจ้ากยทููปกนัแทบทั้งส้ิน ซ่ึงรายไดต่้าง ๆ จะมาจาก Advertiser ที่มาในรูปแบบโฆษณาต่าง ๆ ที่



มกัจะโผล่ขึ้นมาคัน่ระหวา่งการเล่นวดีิโอในยทููป หรือมีลิงคแ์บนเนอร์ใต ้คลิป คลา้ย ๆ  กบัวา่เป็นผูส้นบัสนุน

หลกั และเป็นหนทางท าเงินของเหล่าผูผ้ลิตรายการในยทููปนัน่เอง 

จะเห็นวา่เม่ือโลกกา้วสู่ยคุที่ขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ อาชีพใหม่ ๆ ที่ท  ารายไดม้หาศาลก็

เกิดขึ้นมามากมาย รวมถึงอาชีพ YouTuber เองดว้ย ซ่ึงก็นบัวา่น่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย เพราะอาชีพน้ีเหมาะกบัคน

ที่ชอบลงทุนดว้ยไอเดีย และความคิดสร้างสรรค ์ แปลกใหม่ เร้าความสนใจผูช้ม และที่ส าคญัการเป็น 

YouTuber ยงัท  าใหเ้กิดความสนุก ต่ืนเตน้ และทา้ทาย เป็นการน าเสนอความสามารถ และความเป็นตวัเองให้

คนทัว่โลกไดเ้ห็น ซ่ึงส่ิงน้ีเองที่เป็นเสน่ห์ของการเป็น YouTuber ที่ไม่เพยีงแต่เป็นการส่งผา่นความสุข และ

สาระประโยชน์ รวมถึงความคิดแปลกใหม่ในแง่มุมต่าง ๆ ไปสู่ผูช้มแลว้ เรายงัถือเป็นส่วนหน่ึงในการ

สร้างสรรคส์งัคมผา่นส่ือ ที่อาจท าใหรู้้สึกภูมิใจทุกคร้ังที่ไดก้ลบัมาชมผลงานของตวัเองทีเ่ผยแพร่บน

เวบ็ไซตย์ทููป  

จะท าคลิปเกี่ยวกับอะไรด ี

 คลิปวดีิโอจ านวนมากทีถู่กเผยแพร่บน YouTube นั้นมีหลายประเภท หากตอ้งการสร้างคลิปวดีิโอ

ขึ้นมาเพือ่หารายได ้ ส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงเป็นอนัดบัแรกก็คือประเภทของคลิปที่เราจะท า ซ่ึงใน YouTube จะมี

คลิปประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนในอยูม่ากมายที่อาจน าไปใชเ้ป็นไอเดียของเราเองไดด้งัน้ี 

1. ใหค้วามบนัเทิง 

2. ใหค้วามรู้ 

3. ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

4. วธีิหาแนวทาวการท าคลิปวดีิโอของเราเอง 

5. ตวัอยา่งไอเดียส าหรับท าคลิปวดีิโอ 

 

 

 

 

 

 



           วิธีการสมัครช่อง YouTube  

 ก่อนอ่ืนตอ้งมีบญัชีอีเมลของ Google ถา้ยงัไม่มีใหส้มคัรก่อน จากนั้นใหน้ าอีเมลและรหสัผา่นของ
บญัชี Google มาลงช่ือเขา้ใชบ้น YouTube ไดเ้ลยโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  เขา้เวบ็ https://www.youtube.com/ ในเบราวเ์ซอร์ของคอมพวิเตอร์ จะเห็นหนา้โฮมของ 
YouTube 

 

 

2. คลิก ลงช่ือเข้าใช้ ถา้ยงัไม่ไดล้อ็กอิน Google Account ไวใ้นเบราวเ์ซอร์ ตวัเลือกน้ีจะอยูมุ่มขวา

บนของหนา้โฮมของ YouTube  

 

 

 3.3 กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศพัทแ์ละรหัสผา่นเพือ่ลงช่ือเขา้ใช ้Google Account จากนั้นกดปุ่ ม
ถดัไป 

               

 
กดปุ่ ม ถัดไป 

กดปุ่ ม ถัดไป 



 3.4 จะมีขอ้ความปกป้องบญัชีใหก้ดยนืยนั เพือ่เขา้สู่ Google Account จะมีหนา้โฮมเพจขึ้นมา 

                                

 

จากนั้นเราจะได ้Channel เปล่า ๆ ขึ้นมาหน่ึงช่อง ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 

- รูปโปรไฟล์ประจ าตัว Channel คือรูปประจ าช่องรายการที่จะแสดงใหผู้ช้มเห็นเม่ือเขา้มาดูคลิป

วดีิโอของเรา 

- รูปหน้าปก Channel คือรูปที่มีลกัษณะเป็นแบนเนอร์ ซ่ึงคุณสามารถออกแบบเองหรือจะใชบ้ริการ

ของเวบ็ไซต ์YouTube Banner Maker ในการออกแบบก็ได ้โดยเขา้ไปที่ 

https://www.fotor.com/features/youtube.html 

- ค าอธิบาย Channel คือพื้นที่ส าหรับใส่รายละเอียดเก่ียวกบั Channel เพือ่ใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจวา่ช่องน้ี

น าเสนอเก่ียวกบัอะไรบา้ง 

ถา้ล็อกอินบญัชี Google ในเบราวเ์ซอร์ไวแ้ลว้ ก็แสดงวา่คุณล็อกอินบญัชี YouTube อยูด่ว้ย ก็ไม่

ตอ้งท าขั้นตอนอ่ืน ๆ อีก  

กดปุ่ ม ยืนยัน 

รูปโปรไฟล์ประจ าตัว Channel 

ค าอธิบาย Channel 

รูปหน้าปก Channel 

https://www.fotor.com/features/youtube.html


ตกแต่งช่องรายการให้ส่ือความหมายถึงแบรนด์ 

เปลี่ยนช่ือช่อง YouTube 

หากตอ้งการเปล่ียนแปลงรูปรายการและเป็นช่องใหม่ไปเลย โดยไม่อยากลบวดีีโอเก่านั้นออกไป

นั้น สามารถท าไดท้ั้งบนคอมพวิเตอร์และบนมือถือ โดยบทความน้ีจะแนะน าวธีิเปล่ียนช่ือช่อง YouTube ใน
รูปแบบของคอมพวิเตอร์ 

1. เปิดไปหนา้เพจช่อง YouTube ของเรา จากนั้นแตะที่ไอคอนช่องตวัเอง ซ่ึงอยูด่า้นมุมขวาบนของจอ 

แลว้เลือก การตั้งค่า 

 

 

2. เขา้ไปแกไ้ชช่ือช่อง YouTube โดยการแกไ้ขช่ือนั้นจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขในบญัชี Google 

 

ท าการแกไ้ขช่ือ เม่ือแกไ้ขเสร็จใหก้ดปุ่ ม ตกลง  

2. เลือก การต้ังค่า 

1. บญัชีเขา้ใช ้

กดแกไ้ขใน Google 



 

 

จะไดช่ื้อใหม่ขึ้นมา 

 

ข้อควรจ า 

- เปล่ียนช่ือช่องไดเ้พยีง 3 คร้ังเท่านั้นในทุก ๆ 90 วนั 

- หากเปล่ียนช่ือในบญัชี Google บริการทั้งหมดของ Google เช่น Gmail จะเปล่ียนไปใชช่ื้อนั้นดว้ย 

- หลงัจากเปล่ียนช่ือช่องแลว้ ระบบอาจใชเ้วลา 2-3 วนัในการอพัเดตและแสดงช่ือใหม่บน YouTube 
- หากเคยแปลช่ือช่องโดยใชก้ารแปลของช่อง จะตอ้งอพัเดตค าแปลส าหรับช่ือใหม่ดว้ย 

- หากบญัชีไดรั้บการจดัการโดยโรงเรียนหรือธุรกิจ อาจเปล่ียนช่ือในการตั้งค่าบญัชี Google ไม่ได ้

ในกรณีน้ี โปรดติดต่อผูดู้แลระบบเพือ่ขอความช่วยเหลือ 
 

การสร้างหรือแก้ไขหน้าปกช่อง 

หนา้ปกช่องจะแสดงเป็นภาพพื้นหลงัหรือแบนเนอร์ที่ดา้นบนของหนา้ YouTube สามารถใช้

หนา้ปกช่องเพือ่สร้างเอกลกัษณ์ของช่องและท าใหห้นา้ YouTube มีรูปลกัษณ์และใหค้วามรู้สึกที่ไม่ซ ้ าใคร

ได ้ก่อนจะแกไ้ขหนา้ปกนั้นตอ้งเตรียมรูปหนา้ปกเพือ่ที่จะอพัขึ้นหนา้ปกโดยเราสามารถตกแต่งไดจ้ากหลาย
โปรแกรม เช่น Adobe Photoshop Adobe Illustration เป็นตน้  

ใส่ช่ือที่ตอ้งการแกไ้ข 



1. เปิดไปหนา้เพจช่อง YouTube ของเรา จากนั้นแตะที่ไอคอนช่องตวัเอง ซ่ึงอยูด่า้นมุมขวาบนของจอ 

แลว้เลือก ช่องของคุณ 

 

2. เลือกเมนู ปรับแต่งช่อง 

 

 

3. เลือกเพิม่เมนู หน้าปกช่อง  จะมีหนา้ต่างใหอ้พัรูปภาพ 

 1.เลือก หนา้ปกช่อง 



 

 

 

 

 

2.เลือกรูปภาพจากคอมพวิเตอร์ของคุณ 

3. กด เลือก 



เช่ือมโยง Channel กับ Facebook หรือ Social Media ต่าง ๆ 

 ที่เราเคยเห็น Chanel อ่ืนใน YouTube มีบริเวณมุมขวาล่างของหนา้ปกจะมีไอคอนหรือลิงค ์ซ่ึงเป็น
เหมือนช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น Facebook และถา้คลิกทีไ่อคอนก็จะสามารถเขา้ไปยงัหนา้ Facebook 

ไดท้นัที ซ่ึงสามารถท ากบั Chanel ไดเ้ลย และสามารถเพิม่ลิงคไ์ดม้ากกวา่ 1 ลิงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกไอคอนดินสอ 2. เลือก แก้ไขลิงค์ 

3. เลือก เพิ่ม 

3. พมิพห์วัขอ้ลิงค ์ 4. ใส่ URL ที่ตอ้งการลิงค ์ 5. กด เสร็จส้ิน 

ลิงคท์ี่เพิม่เขา้มา 



YouTube 1 บัญชี สร้างได้กี่ Channel 

 ทาง YouTube ไดก้ าหนดใหผู้ใ้ช ้1 บญัชี สามารถสร้างและจดัการ Channel ไดสู้งสุด 200 Channel 
แต่จะใชง้านไดแ้ค่ทีละ Channel อ่ืนก็ตอ้งอาศยัวธีิสลบัการใชง้านทีละ Channel เท่านั้น 

 ถา้สร้างเอาไวห้ลาย ๆ Channel ก็สามารถเขา้ไปสลบัการใชง้านหรือดูรายช่ือ Channel ไดท้ั้งหมด
ดงัน้ี 

                  

                  

 

 

1. เลือกไอคอนบญัชีผูใ้ช ้ 

2. สลบับญัชี 

3. เลือกบญัชีที่ตอ้งการใช ้



 

การสร้างสรรค์และพฒันาการท าคลปิในแบบฉบับ You tuber 

เร่ือง วธีิการยืนยนัและการก าหนดคุณสมบัติพเิศษต่าง ๆ 

                Verify Channel  

หลงัจากที่เราสมคัรช่อง YouTube แลว้ เราจะตอ้งท าการ verify channel เพือ่เป็นการยนืยนัตวัตน วา่

เราเป็นคนที่พร้อมใชง้านจริง โดยค่าเร่ิมตน้ จะอพัโหลดวดีิโอที่มีความยาวไดสู้งสุด 15 นาที ขณะน้ี บญัชีที่

ยนืยนัแลว้จะอพัโหลดวดีิโอที่มีความยาวมากกวา่ 15 นาทีได ้ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ไปที่ https://www.youtube.com/verify จะมีใหย้นืยนัโดยจะเลือกรับรหสัยนืยนัผา่น SMS บน

อุปกรณ์เคล่ือนที่หรือการโทรดว้ยเสียงแบบอตัโนมติัก็ได ้ ในที่น้ีเลือกใหส่้งขอ้ความโดยเลือก 

ส่งข้อความรหัสยืนยนัให้ฉัน  

 
 

2. ท าตามขั้นตอนเพือ่ยนืยนับญัชี Google โดยระบุหมายเลขโทรศพัทเ์พือ่ที่จะใหส่้งรหสัไปให้ 

 

 

 

 

กรอกหมายเลขโทรศพัท ์

https://www.youtube.com/verify


 

3. กรอกรหสั 6 หลกัที่ระบบส่งไปยงัหมายเลยโทรศพัท ์

 
 

4. มีขอ้ความยนืยนัเพือ่ที่ยนืยนัวา่ท าส าเร็จ จากนั้นกด ด าเนินการต่อ เป็นการยนืยนัส าเร็จ 

 
 

ตอ้งใชเ้บราวเ์ซอร์เวอร์ชนัเดตล่าสุดเพือ่อพัโหลดไฟลท์ี่ขนาดใหญ่กวา่ 20 GB 

ประโยชน์ที่เราจะไดรั้บหลงัจากการ verify channel คือ เราจะสามารถอพัโหลดวดีีโอไดเ้กิน 15 
นาที เราจะสามารถใส่หนา้ปกวดีีโอของตวัเองไดต้ามตอ้งการ เราสามารถก าหนดการเผยแพร่วดีีโอวา่จะ

เป็นแบบสาธารณะ แบบส่วนตวั หรือแบบที่คนมีลิงคเ์ท่านั้นถึงจะดูวดีีโอได ้และยงัมีประโยชน์อ่ืน ๆ อีก

มากมาย 

 

              คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอที่ใช้ลงใน YouTube 

ความละเอยีดและอัตราส่วนวิดีโอ 

 YouTube ใชโ้ปรแกรมเล่นที่มีอตัราส่วน 16:9 ในการแสดงผลโปรแกรมเล่นวดีิโอของ YouTube 

จะเพิม่แถบสีดพลงในวดีิโอโดยอตัโนมติัเพือ่ให้แสดงวดีิโอไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยไม่ตอ้งตดัหรือยดึภาพ ไม่วา่
วดีิโอหรือโปรแกรมเล่นจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม เพือ่ใหว้อดีโอมีขนาดพอดีกบัโปรแกรมเล่นอยา่งสมบูรณ์ 

แนะน าใหส้ร้างวดีิโอที่มีความละเอียดต่อไปน้ี 

2160p : 3840*2160 1440p : 2560*1440 
1080p : 1920*1080 720p : 1280*720 

กรอกรหสั 6 หลกั 



 

480p : 854*480 360p : 640*360 
240p : 426*240  

 

ชนิดของไฟล์วิดีโอที่ YouTube รองรับ 

- .MOV 

- .MPEG4 

- .AVI 
- .WMV 

- .MPEGPS 
- .FLV 

- 3GPP 

- WebM  

 

                  การเพิ่มผู้ดูแล Channel 

 ในบญัชีผูใ้ชน้ั้นสามารถเพิม่ทีมงานเพือ่ช่วยกนัดูแลบริหารจดัการ Channel ไดต้ามลิขสิทธ์ิดงันั้น 
ถา้ตอ้งการเพิม่ทีมงานก็สามารถส่งค าเชิญไปได ้โดยการล็อกอินเป็นบญัชีผูใ้ชข้องช่องนั้น 

  

1. เลือก การต้ังค่า YouTube 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. เลือก เพิม่หรือน าผูจ้ดัการออก 
3. จดัการสิทธ์ิ 

4. เลือกไอคอน เพือ่เพิม่สิทธ์ิ 



 

 

 

 

รายละเอียดต่าง ๆ ของเจา้ของ ผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการการติดต่อส่ือสาร 

ความสามารถ เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้จัดการการติดต่อส่ือสาร 
เพิม่ลบผูจ้ดัการ    
ลบรายช่ือ    
แกไ้ขขอ้มูลธุรกิจ    
จดัการวดีิโอ YouTube และแฮงเอาทอ์อนแอร์    
ตอบรีววิ    
ท างานอ่ืน ๆ ส่วนมาก    

 

 จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปยงัผูถู้กเชิญเพือ่ใหต้อบรับการเขา้ร่วมการเป็นทีทงานดว้ยการคลิกปุ่ ม 

“ยอมรับค าเชิญ” 

 

5. ใส่ที่อยูอี่เมลที่ตอ้งการเชิญมาเป็นทีมงาน 

6. ก าหนดสิทธ์ิของผูถู้กเชิญ 
7. คลิก เชิญ 



 

เปลี่ยนภาษา 

 ถา้ใครมีความถนดัหรือเคยชินกบัภาษาอ่ืน ๆ นอกจากภาษาไทย อยากเปล่ียนหนา้ YouTube ให้
แสดงเป็นภาษาอ่ืนก็ท  าไดง่้าย ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                

 

                
 

 

 

1. เลือกบญัชีเขา้ใช ้

2. เลือกเมนู ภาษา 

3. เลือกภาษาที่ตอ้งการ 



 

              การเพิ่ม/ลบ Channel 

 บญัชีที่เราใชจ้ะมี 2 รูปแบบดว้ยการคือ “บญัชีส่วนตวั” และ “บญัชีของแบรนด”์ โดยบญัชีส่วนตวั
จะเป็นค่าเร่ิมตน้เม่ือเราลงช่ือเขา้ใช ้YouTube แต่เม่ือเราสร้าง Channel ใหม่ จะท าให้ Channel ดงักล่าวเป็น

บญัชีของแบรนดไ์ปโดยอตัโนมติั ยกตวัอยา่งเช่น “168 Travel To Thailand” เป็นบญัชีส่วนตวั และเม่ือสร้าง
ช่องใหม่ช่ือ ลูกหมูออนทวัร์ ช่องน้ีก็จะเป็นช่ือบญัชีของแบรนดน์ัน่เอง ซ่ึงช่ือของแบรนดส์ามารถเพิม่สิทธ์ิ

ใหบุ้คคลอ่ืน ๆ นอกจากเราเขา้มาจดัการ Channel ได ้

การเพิ่ม Channel 

 

 

 

 

 

1. เลือกบญัชีเขา้ใช ้

3. เพิม่หรือจดัการช่อง 

2. เลือกเมนู ต้ังค่า 

4. กด สร้างช่องใหม่ 



 

 

 

 

Channel ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมใหเ้ราปรับแต่งและใชง้าน 

 

 

ลบ Channel 

 การลบ Channel จากนั้นบญัชีส่วนตวัหรือบญัชีของแบรนดจ์ะตอ้งท าอยา่งรอบคอบเพราะขอ้มูล

ทั้งหมดอาจสูญหายได ้หากตดัสินใจจะลบ Channel ออก ใหเ้ลือกเปิดบญัชี Channel นั้นขึ้นมา เช่น จะลบ
ช่อง “The gang ออนทวัร์” ออกท าไดด้งัน้ี 

6. กด 

สร้างดดดด 

5. ตั้งช่ือบญัชีแบรนดใ์หม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกเมนู การตั้งค่า 

2. เลือก เพิม่หรือน าผูจ้ดัการออก 

3. เลือก ดูการตั้งค่าขั้นสูง 

4. เลือก ลบช่อง 



 

 

 

 

 

 

5. ใส่รหสัผา่นบญัชี 

6. กด ถัดไป 

7. เลือกคลิกถูกในช่องส่ีเหล่ียมก่อนจากนั้นกด ลบเน้ือหาของฉัน 

8. พมิพข์อ้ความเพือ่ยนืยนั 

9. กด ลบเน้ือของฉัน 



 

 

 



การสร้างสรรค์และตัดต่อวดีโีอให้เป็นที่นิยมด้วย YouTube และการสร้างรายได้จาก

การเป็น You tuber 

เร่ือง ตัดต่อวดิโีอและการน าไปใช้อพัโหลดใน YouTube 

รูปภาพและเพลง  

เราตอ้งใชรู้ปภาพและเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธ์ิในการตดัต่อวดีิโอถึงจะสามารถหาเงินกบั YouTube ได ้

และไม่โดนลงโทษจาก YouTube  

 วิธีการหารูปภาพทีส่ามารถน ามาตัดต่อโดยไม่มลีิขสิทธ์ิสามารถท าได้ดังนี ้

1. เขา้เวบ็ไซต ์www.google.com  

 

2. ใส่คียเ์วร์ิดเพือ่คน้หารูปที่ตอ้งการ 

 

3. กดปุ่ ม ค้นหาด้วย google เพือ่ท  าการคน้หา 

 

http://www.google.com/


4. กดที่ “สิทธ์ิในการใชง้าน”  

 

 

5. เลือกสิทธ์ิตามที่เราตอ้งการ 

วิธีการหาเสียงที่สามารถน ามาตัดต่อโดยไม่มลีิขสิทธ์ิสามารถท าได้ดังนี้ 

1. ไปที่ลิงคน้ี์ไดเ้ลยครับ https://www.youtube.com/audiolibrary/music จะมีค  าวา่ free music กบั 

Sound Effects ถา้เราตอ้งการเพลงประกอบ ให้เลือก free music แต่ถา้ตอ้งการเสียงดนตรีประกอบ เช่น เสียง

ตลก เสียงตกใจ ให้เลือก Sound Effects 

 

 

 

1.เลือก ค้นรูป 

2.เลือก เคร่ืองมือ 
3.เลือกรูปแบบลิขสิทธ์ิการใชง้าน 



2. ทดลองฟังโดยกดปุ่ ม   เพลงจะเล่นแบบอตัโนมติั 

 

 

3. ถา้ตอ้งการดาวน์โหลดเพลงมาใชง้าน ใหก้ดลูกศรทางดา้นขวามือ จะมีป๊อบอพัเดง้ขึ้นมา ใหเ้รา

เลือกเซฟลงเคร่ืองตามที่ตอ้งการ 

 

 

 Logo  

เราตอ้งท า Logo ใส่ลงไปในวดีิโอ เพือ่เป็นการป้องกนัการ copy ไดใ้นระดบัหน่ึงและยงัเป็นการ

สร้างแบรนดใ์หก้บั Channel ของเราดว้ย ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เขา้เวบ็ไซต ์www.freepik.com   

 

2. พมิพค์  าวา่ Logo  เพือ่คน้หา Logo ที่ตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ มคน้หา 

http://www.freepik.com/


 

 

3. เลือก Logo ที่ตอ้งการจากนั้นดาวน์โหลดไดเ้ลย 

 

เลือกดาวน์โหลดแบบฟรี 

 

4.น าไฟลท์ี่ดาวน์โหลดไดม้าแตกไฟลก่์อน จากนั้นน าไปเปิดที่โปรแกรม Illustrator เพือ่ท  าการแกไ้ข logo 

ตามตอ้งการ 

กดปุ่ ม คน้หา 

กด ดาวน์โหลด 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

เขา้หนา้โปรแกรม Illustrator 

 

เปิดไฟลแ์กไ้ขไปยงัโปรแกรม Illustrator 



เลือกตวัอยา่งรูปแบบ Logo เพือ่น ามาแกไ้ขเพิม่เติม 

 

ท าการแกไ้ข 

 

Save เป็นไฟลรู์ปภาพเพือ่น าไปใช ้

 

 



            อัพโหลดวิดีโอ  

อพัโหลดวดีิโอและตั้งค่าต่าง ๆ ที่ส าคญั คือ Title, Description, Tag เพือ่ส่งผลต่อ SEO ต่อใหว้ดีิโอ
ของเราดีเลิศอยา่งไรก็จะไม่มีประโยชน์ ถา้คนดูหาวดีิโอของเราไม่เจอ 

ขั้นตอนในการอพัโหลดวดีีโอลง YouTube มีดงัน้ี 

1. Log In ดว้ย Gmail หรือบญัชี YouTube ของท่าน 

 

 

 

 



2. คลิกไปที่ปุ่ ม Upload เพือ่ที่จะอพัโหลดวดีีโอลง YouTube  

 

3. เลือกวดีีโอหรือลากไฟลว์ดีีโอลงวางในหนา้ต่าง Upload 

 

4. ตั้งช่ือวดีีโอโดยใชค้ียเ์วร์ิดที่คน้หามาจาก Google Keyword Planner 

 



5. ตั้งค่า Description หรือค าอธิบายโดยใหมี้ช่ือวดีีโอเราอยูใ่นส่วนน้ีดว้ยเพือ่ช่วยใหมี้โอกาสติด 

Search Engine 

 

 

6. ตั้งค่าเก่ียวกบัผูช้ม 

 

 

 

 

 



7. ตั้งค่าองคป์ระกอบของวดีิโอ 

 

8. ตั้งค่า Public, Private หรือ Unlisted 

 

 

 

 

 

 



9. แชร์ไปยงัเวบ็ไซตต่์าง ๆ ถา้ไม่ตอ้งการแชร์สามารถกด ปิด ไดเ้ลย เป็นการอพัโหลดส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 



การสร้างสรรค์และพฒันาการท าคลปิในแบบฉบับ You tuber 

เร่ือง การตกแต่งวดิโีอ YouTube และวธิีการเปิดสร้างรายได้ 

การตกแต่งวิดีโอ YouTube 

 การปรับแต่ง Channel ถือวา่เป็นส่วนส าคญัอีกส่วนที่จะท าใหค้นดูอยากจะกด subscribe ช่องของ

เรา  

ใส่โลโก้เป็นลายน า้ให้ทกุคลิปเพ่ือสร้างแบรนด์ 

 ถา้คลิปวดีิโอของเราไดรั้บความสนใจจนเกิดการแชร์คลิปกระจายไปยงัโลกออนไลน์ต่าง ๆ ส่ิงหน่ึง

ที่จะช่วยใหค้นจ าเราและแสดงความเป็นเจา้ของคลิปไดก้ค็ือ การใส่ลายน ้ าลงในคลิปของเรานัน่เอง ซ่ึงมี

วธีิการท าง่าย ๆ โดยใหเ้ราเตรียมไฟลภ์าพโลโกห้รือภาพที่จะใชเ้ป็นลายน ้ าเอาไว ้

 

 

 1. เลือกเมนู YouTube Studio 



             

 

 

 

2. เลือกเมนู การต้ังค่า 

3. เลือก ช่อง 

4. เลือก การสร้างแบรนด์ 

5. เลือกอพัโหลดรูปภาพ 

6. เลือกรูปที่ตอ้งการ 7. กด Open 



 

หลงัจากกดบนัทึกแลว้ จะไดล้ายน ้ าติดอยูใ่นวดีิโอคลิปเราส าเร็จ 

 

การเปิดสร้างรายได้ 

 นอกจาก YouTube จะช่วยใหส้ามารถแบ่งปันวดีิโอใหค้นอ่ืนไดช้มแลว้ เรายงัสามารถเอาคลิปวดีิโอ
มาใชส้ร้างรายไดบ้น YouTube ไดอี้กดว้ย  

ช่องทางหลกัเพ่ือสร้างรายได้ 

 ในปัจจุบนัน้ีมี 2 ช่องทางที่ผูท้  าคลิปลง YouTube นิยมใชเ้พือ่หารายไดใ้หก้บัตวัเอง นัน่คือการ tie-

in สินคา้และการรับโฆษณาจาก Google AdSense ซ่ึงแต่ละช่องทางนั้นจะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. tie-in สินคา้ รับโฆษณาจากสปอนเซอร์ 

การหารายไดช่้องทางน้ีเหมาะกบัคนท าคลิปที่มีช่ือเสียงหรือเป็นที่รู้จกัใน YouTube เพราะจะมีฐาน

ผูช้มเป็นจ านวนมาก ยกตวัอยา่งเช่น ดารานกัแสดง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือกูรูในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ร่วมเป็น YouTube Partner รับโฆษณา Google AdSense 

Google AdSense เป็นโปรแกรมส าหรับหารายไดอ้อนไลน์ใหเ้จา้ของเวบ็ไซต ์บล็อก รวมถึง YouTube 

ดว้ย เม่ือสมคัรใชง้านเรียบร้อยแลว้ Google AdSense จะมีหนา้ที่คดัเลือกโฆษณาที่มีความสมัพนัธห์รือ

8. เลือกเวลาที่แสดง 

9. กด บันทึก 



สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในคลิปของบนคลิปวดีิโอ แต่เราตอ้งสมคัรเขา้ร่วมเป็นYouTube Partner และ Google 

AdSense ก่อนถึงจะน าโฆษณามาแสดงบนคลิปได ้เปรียบไดก้บั YouTube เป็นงานที่เราท าส่วน Google 
AdSense เป็นฝ่ายประเมินผลงานและจ่ายเงินให้เรา 

การหารายไดช่้องทางน้ีเหมาะกบัผูท้ี่ยงัไม่เป็นที่รู้จกั มือใหม่ หรือผูท้ี่ตอ้งการสร้างเน้ือหาที่น่าสนใจสู่
คนดูแลและหารายไดจ้ากโฆษณาที่แสดงลนคลิปวดีิโอ 

 

YouTube Partner คืออะไร 

 YouTube Partner คือการสร้างรายไดจ้ากเน้ือหาในคลิปวดีิโอบน YouTube ซ่ึงผูส้ร้างคลิปวดีิโอ

จะตอ้งไปเปิดฟีเจอร์การหารายไดใ้น Channel ของตวัเองก่อนและตอ้งสมคัร Google AdSense ซ่ึงเป็นหวัใจ

ส าคญัในการคดัเลือกโฆษณาทีมี่ความสมัพนัธก์บัเน้ือหาในคลิปวดีิโอมาแสดง เม่ือผูช้มคลิกโฆษณา ดู
โฆษณา หรือมีปฏิสมัพนัธใ์ด ๆ กบัโฆษณา Google AdSense ก็จะเก็บสถิติขอ้มูลและแสดงรายไดท้ี่เกิดขึ้น 

Google AdSense คืออะไร  

  Google AdSense คือบริการจาก Google ที่เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่มีเวบ็ไซตส์ามารถหารายไดจ้าก Google 

โดยการน าเวบ็ไซตข์องตนเองไปสมคัรเป็นสมาชิกของ Google หลงัจากนั้น Google จะเป็นผูก้  าหนดและส่ง

โฆษณาที่มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซตเ์รามาให ้ เช่น เวบ็ไซตเ์ราท าเก่ียวกบับริษทัท่องเที่ยว โฆษณาที่ส่งมา 
เป็นประเภท โฆษณาเก่ียวกบัทวัร์ ,โรงแรม, สายการบิน หรือ เร่ืองความสวยความงาม Google ก็จะส่ง

โฆษณาที่เก่ียวกบั ผลิตภณัฑค์วามสวยความงามมาที่เวบ็ไซตเ์รา เป็นตน้ ส่วนโฆษณาที่ Google จะส่งมานั้น
จะมีหลายรูปแบบทั้งแบบ Text ตวัหนงัสือ และ รูปภาพก็จะมีหลายขนาดใหคุ้ณไดเ้ลือก โฆษณาที่มาอยูบ่น

เวบ็ไซตเ์รามาจากที่ไหน  โฆษณาเหล่านั้นจะมาจากการท าโฆษณา Google AdWords   คือผูท้ี่ตอ้งการ

โฆษณาสินคา้ตนเองในรูปแบบ Banner  และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหก้บั Google หลงัจากนั้น Google ก็จะท าการ
ส่ง Banner ที่มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งมายงัเวบ็ไซตข์องเรา 

กฎข้อห้ามของ YouTube 

1.ไม่อนุญาตอปัโหลดวดีีโอภาพเปลือยหรือเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

แมจ้ะเป็นวดีิโอเก่ียวกบัตวัคุณเองก็ตาม ก็ไม่อนุญาตโพสตว์ดีิโอในลกัษณะเช่นน้ีลงใน YouTube 

นอกจากน้ี Youtube ยงัท างานใกลชิ้ดกบัผูมี้อ  านาจบงัคบัใชก้ฎหมายและมีการรายงานเร่ืองการล่วงละเมิด
เด็กดว้ย  



2.ไม่อนุญาตโพสตเ์น้ือหาที่เป็นอนัตรายหรือให้โทษ 

YouTube ไดจ้  ากดัเน้ือหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้การใชค้วามรุนแรงหรือส่งเสริมกิจกรรมที่
อนัตรายหรือผดิกฎหมาย ซ่ึงมีความเส่ียงที่ท  าให้เกิดอาการบาดเจบ็ต่อร่างกายอยา่งรุนแรงหรือเสียชีวติ โดย

วดีิโอที่ Youtube พจิารณาวา่อนัตรายหรือผดิกฎหมาย ประกอบดว้ย การสอนการท าระเบิด เกมตดัออกซิเจน 
การใชย้าเสพติดที่มีโทษรุนแรง หรือการกระท าอ่ืนที่อาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง 

 

ทั้งน้ีวดีิโอที่ส่ือใหเ้ห็นถึงการกระท าที่อนัตรายอาจไดรั้บอนุญาต หากจุดประสงคห์ลกัคือเพือ่การศึกษา สาร
คดี งานทางวทิยาศาสตร์ หรือศิลปะ (EDSA) และเป็นวดีิโอที่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีภาพ ตวัอยา่งเช่น ข่าวสาร

เก่ียวกบัอนัตรายของโชก้ก้ิงเกมถือวา่มีความเหมาะสม แต่การโพสตค์ลิปที่ไม่เก่ียวขอ้งกบับริบทของ

ข่าวสารเดียวกนัไม่สามารถท าได ้

ทั้งน้ีวดีิโอที่ส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าผดิดว้ยความรุนแรงจะไม่ไดรั้บอนุญาตจาก YouTube ในทุก

กรณี หากวดีิโอของคุณมีเน้ือหาส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าผดิดว้ยความรุนแรงหรือคุกคามบุคคลใดดว้ยการ
กระท าที่รุนแรงในขั้นร้ายแรง วดีิโอเหล่านั้นจะถูกลบออกจากเวบ็ไซต ์Youtube ในทนัที 

3.ไม่อนุญาตโพสตเ์น้ือหาความเกลียดชงั 

แม ้ Youtube จะสามารถโพสตว์ดีีโอแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี แต่ไม่สนบัสนุนเน้ือหาที่ส่งเสริม
หรือสนบัสนุนความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบคุคลอนัเน่ืองมาจากเช้ือชาติหรือถ่ินก าเนิด ศาสนา ความ

ทุพพลภาพ เพศ สญัชาติ สถานะทหารผา่นศึก หรือรสนิยมทางเพศ/อตัลกัษณ์ทางเพศ หรือเน้ือหาที่มี

วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมความเกลียดชงัโดยมีพื้นฐานจากลกัษณะดงักล่าว หากวตัถุประสงคห์ลกัคือการ
โจมตีกลุ่มบุคคลทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง จะถือวา่เน้ือหาดงักล่าวนั้นละเมิดกฎ 

4.หา้มโพสตว์ดีีโอเน้ือหารุนแรง 

Youtube ไม่ยอมรับการโพสตเ์น้ือหาที่รุนแรงหรือนองเลือด เพือ่ท  าใหต้กใจ สะเทือนอารมณ์ หรือ

โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หากตอ้งการโพสตเ์น้ือหาที่โจ่งแจง้ในบริบทของข่าวหรือสารคดี โปรดใหข้อ้มูลที่

เพยีงพอเพือ่ช่วยใหผู้ค้นเขา้ใจในส่ิงที่เกิดขึ้น อยา่ส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าการรุนแรง 

5.ไม่อนุญาตโพสตว์ดีีโอและโพสตค์วามเห็น บนวดีีโอที่ไม่เหมาะสม และการกลัน่แกลง้บนออนไลน ์



YouTube ไม่อนุญาตโพสตว์ดีิโอและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม หากพบมีการละเมิดอนัมีเจตนาให้

เกิดผลเสียหายแก่ผูอ่ื้น คุณสามารถรายงานมาที่ YouTube เพือ่ทาง YouTube จะท าการน าวดีิโอออก ในบาง
กรณี ผูใ้ชอ้าจไดรั้บความร าคาญหรือเจอปัญหาเล็กนอ้ย และควรเพกิเฉยต่อปัญหาดงักล่าว 

6. หา้มสแปม หา้มสแกม และหา้มใส่ขอ้มูลเมตาที่ท  าใหเ้ขา้ใจผดิ 

YouTube ออกเตือนวา่หา้มสแปม ดงันั้นหา้มสร้างค าอธิบาย แทก็ ช่ือ หรือภาพขนาดยอ่ที่ท  าให้

เขา้ใจผดิเพือ่เพิม่ยอดดู และไม่ควรโพสตเ์น้ือหาจ านวนมากที่ไม่ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นที่ตอ้งการ หรือ

ซ ้ าซอ้น รวมถึงความคิดเห็นและขอ้ความส่วนตวัดว้ย 

 

7.หา้มโพสตว์ดีีโอหรือความเห็นเน้ือหาข่มขู่ คุกคาม 

การกระท าบางอยา่ง เช่น พฤติกรรมการขโมย การคุกคาม การขู่เขญ็ การล่วงละเมิด การข่มขู่ การ
ล่วงล ้าความเป็นส่วนตวั การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้น และการย ัว่ยผุูอ่ื้นใหก้ระท าความรุนแรงหรือ

ละเมิดขอ้ก าหนดในการใหบ้ริการจะถือเป็นความผดิร้ายแรง ผูท้ี่ถูกจบัไดว้า่กระท าการดงักล่าวอาจถูกแบน
จากการใช ้YouTube อยา่งถาวร 

8. หา้มสร้างวดีีโอเน้ือหาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น 

YouTube ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิ ดงันั้นคุณควรอพัโหลดเฉพาะวดีิโอที่คุณสร้าง
หรือไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ท่านั้น อยา่อพัโหลดวดีิโอที่คุณไม่ไดส้ร้างขึ้น หรือใชว้ดีิโอที่บุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เช่น แทร็กเพลง ขอ้มูลโคด้ของโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ หรือวดีิโอที่สร้างโดยผูใ้ช้

รายอ่ืน 

9.ขอ้มูลส่วนบุคคล 

หากมีผูโ้พสตข์อ้มูลส่วนบุคคลหรืออพัโหลดวดีิโอของคุณโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากคุณ คุณ
สามารถขอใหเ้ราน าเน้ือหาออกไดต้ามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

10. ไม่แอบอา้งบุคคลอ่ืน 

หากพบบญัชี YouTube ที่สร้างมาเพือ่แอบอา้งเป็นช่องหรือบุคคลอ่ืน อาจถูกน าออกจากระบบตาม
นโยบายการแอบอา้งบุคคลอ่ืน 

11. ไม่อนุญาตโพสตว์ดีีโอเน้ือหาการล่วงละเมิดเด็ก 



บญัชีที่อพัโหลด แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบัการล่วงละเมิดทาง

เพศผูเ้ยาวจ์ะถูกยติุการใชง้านทนัที ในกรณีที่วดีิโอมีภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยทีมงาน YouTube จะ
รายงานไปที่ NCMEC ซ่ึงท างานร่วมกบัหน่วยงานที่บงัคบัใชก้ฎหมายทัว่โลก 

12. หา้มโพสตว์ดีีโอหรือแสดงความเห็นเน้ือหาหยาบคาย 

ภาษาหยาบคายที่ใชบ้างคร้ังอาจไม่เหมาะสมส าหรับผูช้มที่อายนุอ้ย การใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสมทาง

เพศหรือการดูหม่ินอยา่งรุนแรงในวดีิโอหรือขอ้มูลเมตาที่เก่ียวขอ้ง อาจน าไปสู่การจ ากดัอายกุารรับชมวดีิโอ 

13. กรณีบญัชี YouTube ไม่ไดใ้ชง้านนานมาก 

หากพบวา่มีบญัชีที่ไม่ใชง้านนานมาก YouTube จะท าการเรียกคืนบญัชีนั้นโดยไม่มีการแจง้เตือน 

การไม่เขา้ใชง้านใด ๆ เลยอาจหมายถึง การไม่ลงช่ือเขา้ใชไ้ซตเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ยหกเดือน , ไม่เคยอพัโหลด

เน้ือหาวดีิโอเลย , ไม่เขา้ร่วมดูหรือใหค้วามคิดเห็นต่อวดีิโอหรือช่อง , การสนบัสนุนการละเมิดขอ้ก าหนดใน
การใหบ้ริการ หากคุณโพสตเ์น้ือหาที่สนบัสนุนผูใ้ชอ่ื้นในการละเมิดขอ้ก าหนดในการใหบ้ริการ เน้ือหา

เหล่านั้นอาจะถูกลบ บญัชีของคุณอาจถูกลงโทษ และในบางกรณีอาจถูกยติุการใชง้านได ้

YouTube ออกกฎใหม่ 

YouTube ออกกฎใหม่ ตอ้งแจง้วดีีโอสร้างเพื่อเด็กหรือไม่ ซ่ึงมีผลแลว้ตั้งแต่วนัน้ี หลงัที่ผูใ้ช ้

YouTube โดยเฉพาะกลุ่ม you tuber ที่โพสตว์ดีีโอเป็นประจ า จะไดรั้บจดหมายส าคญัน้ีแทบทุกคน ทั้งน้ีเพือ่
ไม่ให ้ YouTube และผูใ้ช ้ YouTube ถูกฟ้อง จากกฎหมายวา่ดว้ยความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทาง

อินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง 

ครีเอเตอร์ทุกคนตอ้งตั้งสถานะเน้ือหาใน YouTube Studio เป็นสร้างเพือ่เด็กหรือไม่ โดยตั้งแต่เดือน

มกราคมเป็นตน้ไป YouTube จะจ ากดัขอ้มูลที่รวบรวมไวเ้ก่ียวกบัเน้ือหาที่สร้างมาเพือ่เด็กเพื่อปฏิบติัตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy 

Protection Act หรือ COPPA) และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หมายความวา่ YouTube จะปิดใชโ้ฆษณา

ที่ปรับตามโปรไฟลข์องผูใ้ชใ้นเน้ือหาน้ี (ซ่ึงมีผลต่อรายไดข้องครีเอเตอร์ที่สร้างเน้ือหาส าหรับเด็ก) รวมถึง
ฟีเจอร์บางอยา่ง เช่น การแสดงความคิดเห็น การแจง้เตือน และอ่ืน ๆ 

YouTube ไดช้ี้แจงเหตุผลวา่ เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงกบัคณะกรรมาธิการการคา้แห่งสหพนัธรัฐ 
(FTC) ของสหรัฐอเมริกาและอยัการสูงสุดของรัฐนิวยอร์ก และเพือ่ช่วยใหคุ้ณปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย



ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ 

COPPA) และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง คุณตอ้งตั้งสถานะวดีิโอวา่ วดีีโอสร้างมาเพือ่เด็กหรือไม่ 

นอกจากน้ี หากคุณไม่ไดต้ั้งค่าใด ๆวา่วดีีโอน้ีสร้างมาเพือ่เด็กหรือไม่ YouTube จะใช ้ Machine 

Learning หรือ AI ในการคน้หาเน้ือหาที่สร้างมาเพือ่เด็กอยา่งชดัเจนและปรับโดยอตัโนมติั อยา่งไรก็ตาม คุณ
ไม่ควรพึ่งพาระบบ AI ในการตั้งสถานะเน้ือหาแทนคุณ เน่ืองจากไม่มีระบบอตัโนมติัใดที่ท  างานไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์แบบ และคุณเท่านั้นที่สามารถตดัสินใจในวดีีโอแต่ละคลิป ทั้งน้ีหากตั้งสถานะเน้ือหาไม่ถูกตอ้ง คุณ

อาจไดรั้บโทษจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ FTC และหน่วยงานอ่ืน ๆ และ อาจด าเนินการกบับญัชี 
YouTube ของคุณดว้ย 

Google ปรับกฎ YouTube ใหม่ เผยวดีิโอใน Channel ตอ้งมียอดคนดูรวมทั้งหมด 4 พนัชัว่โมง และ

มีผูติ้ดตาม 1 พนัคนขึ้นไป ถึงจะมีค่าโฆษณาเขา้ 

ช่วงเดือนเมษายนปีที่แลว้ ทาง YouTube เคยปรับกฎใหม่ที่วา่ ตอ้งมียอด View หรือยอดรับชมคลิป

นั้น ๆ ถึง 10,000 คน ถึงไดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วม YouTube Partner Program หรือ YPP เพือ่รับค่าโฆษณาได ้แต่ล่าสุด
มีการปรับกฎใหม่อีกคร้ัง 

ในหนา้ “การสร้างรายได”้ ของ YouTube มีการอพัเดตกฎกติกาใหม่ ประมาณวา่ ในช่อง Channel 

ของแต่ละคน จะตอ้งมียอดคนดูรวมทั้งหมดถึง 4 พนัชัว่โมง ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่นมา และ ตอ้งมี
ผูต้ิดตาม (subscribers) จ  านวน 1 พนัคนขึ้นไปดว้ย ถึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บค่าโฆษณาจาก YouTube 

ส าหรับการปรับกฎคร้ังน้ี ก็เพือ่ช่วยกรองคลิปไม่เหมาะสมใหดี้ยิง่ขึ้น หลงักรณีของ Logan Paul ที่มี

ข่าวไม่นานมาน้ี โดยคร้ังนั้น YouTube ถูกหลายคนต าหนิถึงการคดักรองคลิปพอควร และอีกกรณีก็คือการ
อพัโหลดคลิปที่ไปขโมยจากตน้ฉบบั 
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