
การใช้งาน  
 

ยูทูบ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดและแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ ก่อตั้ง
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย แชด เฮอร์ลีย์ สตีฟ เชง และ ยาวีด คาริม อดีตพนักงานบริษัท 
เพย์พาล ในปัจจุบันยูทูบมีพนักงาน 67 คน  และมีส านักงานอยู่ที่ ซานบรูโนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน
เป็นส่วนหนึ่งของกูเกิล 

การท างานของเว็บไซต์แสดงผลวิดีโอผ่านทางในลักษณะ อะโดบีแฟลช ซ่ึงเนื้อหามีหลากหลาย
รวมถึง รายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอ วิดีโอจากทางบ้าน งานโฆษณาทางโทรทัศน์ และบางส่วนจาก
ภาพยนตร์ และผู้ใช้สามารถน าวิดีโอไปใส่ไว้ในบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัวได้ ผ่านทางค าสั่งที่ก าหนดให้ 
ของยูทูบ ยูทูบถือว่าเป็นหนึ่งในเว็บ 2.0 ชั้นน าของอันดับต้น ๆ ของโลก ยูทูบมีนโนบายไม่ให้อัปโหลด
คลิปที่มีภาพโป๊เปลือย และคลิปที่มีลิขสิทธิ์นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัปโหลดเอง โดยผู้ใช้สามารถ 
ท าการแจ้งลบได้ 

ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กูเกิลได้ประกาศซื้อบริษัทยูทูบเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 1.65 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และ
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ยูทูบ ได้เพ่ิมโดเมนไปอีก 9 แห่ง ส าหรับ 9 ประเทศ 
ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น ฮอลแลนด์ โปแลนด์ สเปน ไอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักรและเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 Youtube ได้มีการเปิดโดเมนเนมในประเทศไทยรวมเป็น 62 ภาษา 

 
การใช้บัญชี Google ของคุณส าหรับ YouTube 
            คุณต้องมีบัญชี Google เพ่ือลงชื่อเข้าใช้ YouTube บัญชี Google สามารถใช้ได้กับ 
ทุกผลิตภัณฑ์ของ Google  (เช่น Gmail, บล็อกเกอร์, Maps, YouTube, และอีกมากมาย)  หากคุณเคย
ลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาก่อน เท่ากับว่าคุณมีบัญชี  Google  แล้ว  ในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ป้อนที่อยู่
อีเมลที่คุณเคยใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (ถ้าคุณใช้ Gmail ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ Gmail ของคณุ) หากคุณไม่มีบัญชี 
Google คุณสามารถสร้างได้บน YouTube  สิ่งส าคัญท่ีควรจดจ าเกี่ยวกับบัญชี Google และ YouTube 
มีดังนี้ 
 คุณลงชื่อเข้าใช้ YouTube ด้วยบัญช ีGoogle ในการลงชื่อเข้าใช้ YouTube ให้ป้อนอีเมลและ

รหัสผ่านบัญชี Google หลังจากลงชื่อสมัครใช้ YouTube หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บน
บริการอ่ืนๆ ของ Google คุณจะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้งาน YouTube 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9F_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A_2.0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://www.google.com/options/


 การลบบัญช ีGoogle จะเป็นการลบข้อมูล YouTube ไปด้วย รวมทั้งวิดีโอ ความคิดเห็น และ
การติดตามทั้งหมด ก่อนที่จะลบบัญชี Google คุณจะต้องยืนยันว่าคุณเข้าใจว่าคุณก าลังจะลบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทั้งหมดของ Google รวมถึง YouTube อย่างถาวร 

 
วิธีการใช้งาน YouTube 

การใช้งานเว็บไซต์ YouTube นั้นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพ่ือที่จะสามารถใช้งานได้ โดย 
ขั้นตอนในการสมัครสามารถท าได้ดังนี้  

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http//www.YouTube.com 
2. คลิกเพ่ือสร้าง Account YouTube  เมื่อใช้บัญชี Google คุณสามารถเข้าถึง

คุณลักษณะต่างๆ ของ YouTube รวมถึงกดชอบ ติดตาม ดูภายหลัง และประวัติการดู 
YouTube สามารถ 
แนะน าวิดีโอโดยอิงจากวิดีโอที่คุณดูแล้ว ชอบ หรือติดตามได้หากต้องการอัปโหลดวิดีโอ แสดง
ความคิดเห็น หรือสร้างเพลลิสต์ คุณสามารถสร้างช่องบนบัญชีของคุณได้ 

 
 
 
 

https://support.google.com/youtube/answer/1626189
https://support.google.com/youtube/answer/1646861


3. ท าการกรอกรายละเอียดการสมัคร Account 

 
 

 

 
- กรอก Username โดยเป็นชื่อ
ภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลข 
- คลิกท่ีค าว่า Check Availiability เพ่ือ
ท าการตรวจสอบ ชื่อ username ที่ตั้งไว้ 
- เลือกประเทศในแถบ Location 
- เลือกวันเกิดของตนเองในแถบ  
Date of Birth 
- เลือกเพศ ในแถบ Gender 
- กดปุ่ม I accept เมื่อยอมรับข้อตกลง
การสมัคร 



4. เมื่อท าการ Accept ข้อตกลงแล้วจะปรากฏหน้าจอการตั้งชื่อ Username 
และ Password 

 

 

1. กรอกอีเมล์ที่จะใช้ในการสมัครในช่อง Your 
current email address 
2. กรอกรหัสผ่าน อย่างน้อย 8 อักษร ในช่อง 
Choose a password 
3. พิมพ์รหัสผ่านซ้ า าอีกครั้งโดยให้เหมือนกับ
ในช่องที่สอง 
4. กรอก รหัสตรวจสอบ ในช่อง word 
virification 
โดยให้กรอกตัวอักษร ตามรูปที่แสดง 
5. กดปุ่ม Create New Account and Finish 



5. เมื่อท าการสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ หากจะสมบูรณ์ได้จะต้องรอ
จดหมายืนยันการสมัครจาก YouTube ก่อน โดยจดหมายยืนยันการสมัครจะส่งไปยัง
อีเมล์ที่เราใช้ในการสมัคร 

 
การสร้างช่องใหม่ YouTube 
     แค่มีบัญชี Google คุณก็สามารถรับชม กดชอบ และติดตามได้ ตามค่าเริ่มต้น บัญชี 
Google ไม่ได้มาพร้อมกับช่อง YouTube ซึ่งหากไม่มีช่อง คุณก็จะไม่มีข้อมูลแสดงตัวสาธารณะ
บน YouTubeในการอัปโหลด แสดงความคิดเห็น หรือสร้างเพลย์ลิสต์ ให้สร้างช่อง YouTube 
สาธารณะ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ ดังนี้ 
 
สร้างช่องส่วนตัวที่มีชื่อของคุณ 

1.  ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ YouTube อยู่  
2.  ไปทีส่ร้างช่อง (หากคุณมีช่องอยู่แล้ว ลิงก์นี้จะพาไปที่ช่องของคุณ) 
3. อ่านรายละเอียดและคลิกตกลงเพ่ือสร้างช่องใหม่ของคุณ 

 

แจ้งให้ไปเช็คจดหมายยืนยันการ
สมัครท่ีอีเมล์ของตัวเองท่ีใช้ใน
การสมัคร 

แสดงชื่อ username และ 
Google account email 
address 

http://support.google.com/youtube/answer/1626189
http://youtube.com/user


ใช้ YouTube ด้วยบัญช ีGoogle ของคุณ 
หากคุณลงชื่อเข้าใช้ YouTube ด้วยบัญชี Google คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ
ต่างๆ ของ YouTube ดังนี้  : 

- ดูอะไรดี 
- ช่องของฉัน 
- ช่องที่ฉันติดตาม 
- ประวัติการเข้าชม 
- ดูภายหลัง 
YouTube ยังสามารถปรับเปลี่ยนการแนะน าวิดีโอตามความชอบ การรับชม และการ

สมัครรับข้อมูลของคุณได้อีกด้วยการสร้างช่องจะท าให้คุณเป็นที่รู้จักใน YouTube กิจกรรมของ
คุณจะมีความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มท่ี หากคุณต้องการอัปโหลดวิดีโอของคุณเอง แสดงความ
คิดเห็นต่อวิดีโอ หรือสร้างเพลย์ลิสต์ คุณสามารถสร้างช่อง YouTube ได้ทุกเมื่อ 

 
ดูอะไรดี  จะไฮไลต์การอัปโหลดและกิจกรรมล่าสุดจากการติดตามของคุณ และ

วิดีโอที่แนะน าส าหรับคุณจากประวัติการดูของคุณเอง 
ช่องของฉัน  จะน าคุณไปที่หน้าของช่องคุณ 
ประวัติการเข้าชม แสดงประวัติการดูของคุณ 
ดูภายหลัง แสดงวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ดูภายหลัง 

https://support.google.com/youtube/answer/answer.py?answer=161805
https://support.google.com/youtube/answer/answer.py?answer=1646861


เพลย์ลิสต์   
ส่วนนี้ของค าแนะน าประกอบด้วยเพลย์ลิสต์ของคุณ เพลย์ลิสต์ที่คุณชอบ และวิดีโอที่

ชอบ วางเมาส์เหนือ เพิ่มเติม เพ่ือดูเพลย์ลิสต์อ่ืนๆ และ ดูทั้งหมด เพ่ือดูและจัดการเพลย์ลิสต์
ทั้งหมดของคุณช่อง  คุณจะพบรายการของช่องที่คุณติดตามได้ที่นี่ การคลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งจะ
น าคุณไปที่หน้าของช่องนั้นๆ และคุณยังสามารถคลิกท่ี เรียกดูช่อง เพ่ือดูช่องยอดนิยม หรือ
ค้นหาช่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือติดตามก็ได้ 

 
การสร้างและลบเพลย์ลิสต์ 

เพลย์ลิสต์คือชุดของวิดีโอที่คุณหรือผู้ใช้คนอ่ืนสร้างขึ้น เจอกลุ่มวิดีโอที่คุณชอบไหม 
อาจจะไม่กี่เพลงที่คุณชื่นชอบหรือไฮไลต์จากทีมกีฬาท้องถิ่นของคุณ ต้องการจัดระเบียบเนื้อหาที่
คุณสร้างเพ่ือแชร์กับผู้ชมของคุณใช่ไหม เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ แล้วคุณก็จะสามารถดูวิดีโอ
เหล่านั้นด้วยกันได้ ทุกท่ีที่คุณต้องการ 

สร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่คุณอัปโหลด 
เป็นการจัดระเบียบวิดีโอให้อยู่ในเพลย์ลิสต์  เพ่ือน าเสนอในหน้าแรกของช่อง  แชร์กับ

ผู้ชมของคุณ หรือโปรโมตต่อผู้ใช้ใหม่ๆ ที่มีโอกาสสมัครเป็นผู้ติดตามจากคอมพิวเตอร์ของคุณ  
ให้ใช้เครื่องมือจัดการวิดีโอเพ่ือเพ่ิมวิดีโอทีละรายการหรือหลายรายการพร้อมกันลงในเพลย์ลิสต์
ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอที่อยู่ในสตูดิโอเลือกวิดีโอเดียวหรือหลายวิดีโอที่คุณต้องการเพ่ิมลงใน 
เพลย์ลิสต์คลิกเพิ่มลงใน และเลือกเพลย์ลิสต์ 

 

การสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ 
1. คลิกเมนู เพลย์ลิสต์

 

เพลย์ลีสต์ 



2. คลิกเมนู เพลย์ลิสต์ใหม ่ ใส่ชื่อเพลย์ลิสต์ที่ต้องการ  เลือกสถานะที่ต้องการให้แสดง 

 
3. คลิกปุ่มสร้าง  ดังนี้ 

 
 

เพลย์ลีสตใ์หม่ 

ใส่ชื่อเพลย์ลีสต์ 

เลือกสถานะ 

คลิก สร้าง 

1 

2 

3 



การเพ่ิมวีดีโอลงในเพลย์ลิสต์ที่สร้างใหม ่
1. คลิกเมนู เพลย์ลิสต์ google app 

 
2. เลือกวีดีโอที่ต้องการเพิ่มในเพลย์ลีสต์  ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

 

คลิกเพิ่มวีดีโอ 

เพลย์ลีสต์ google app 

1 2 

การค้นหาวีดีโอ 

เพิ่ม ULR 

วีดีโอของคุณ 



3. คลิกปุ่มเพ่ิมวีดีโอ 

 
 

สร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่คุณชอบ 
คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ของวิดีโอที่อัปโหลดโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือให้สามารถบันทึก

รายการโปรดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวคลิกไอคอนเพ่ิมลงใน ที่ด้านล่างของวิดีโอ 
เลือกเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่หรือสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่คุณจะพบข้อความยืนยันว่าได้เพ่ิมวิดีโอนี้ลงใน
เพลย์ลิสต์ของคุณแล้วเข้าถึงเพลย์ลิสต์ของคุณคุณสามารถค้นหาเพลย์ลิสต์ได้จากค าแนะน า หาก
ต้องการเข้าใช้ค าแนะน าจากคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่หน้าแรกหรือคลิกไอคอนค าแนะน าทาง
ด้านซ้ายของแต่ละหน้าวิดีโอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกวีดีโอที่ต้องการเพิ่ม 

คลิกเพิ่มวีดีโอ 

1 

2 



การลบเพลย์ลิสต์ 
คุณสามารถลบเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้นได้ทุกเมื่อเลือก "เพลย์ลิสต์" จากค าแนะน า 

คลิกการตั้งค่าเพลย์ลิสต์  คลิกลบเพลย์ลิสต์   
 

 
การแชร์เพลย์ลิสต์ 
หากคุณก าลังใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแชร์เพลย์ลิสต์ของ

คุณเองหรือเพลย์ลิสต์ที่บุคคลอ่ืนสร้างขึ้นได้ เมื่อคุณแชร์เพลย์ลิสต์ ระบบจะสร้างลิงก์ขึ้นเพ่ือให้
คุณสามารถกระจายต่อให้กับคนอ่ืนๆ คุณสามารถแชร์ลิงก์นั้นบนเครือข่ายโซเชียล เช่น 
Facebook, Twitter และ Google+  โปรดทราบว่า หากเพลย์ลิสต์ของคุณมีวิดีโอส่วนตัวอยู่ 
คุณจะต้องเชิญเพ่ือนหรือครอบครัวของคุณก่อนในการดูวิดีโอดังกล่าว  ในการแชร์เพลย์ลิสต์ ให้
คลิกปุ่ม “แชร์” ในหน้าเพลย์ลิสต์ จากท่ีนี่ คุณสามารถแชร์วิดีโอผ่านเครือข่ายโซเชียล ฝงัวิดีโอ 
หรือส่งวิดีโอทางอีเมลได้คุณยังสามารถแชร์เพลย์ลิสต์ขณะก าลังดูเพลย์ลิสต์ได้อีกด้วย คลิก

ไอคอนแชร์  ที่อยู่ด้านล่างของวิดีโอ จากท่ีนี่ คุณสามารถแชร์วิดีโอผ่านเครือข่าย 
โซเชียล ฝังวิดีโอ หรือส่งวิดีโอทางอีเมลได้ และคุณยังสามารถเลือกแชร์เพลย์ลิสต์จากวิดีโอที่คุณ
ก าลังดูอยู่ หรือจากวิดีโอแรกของเพลย์ลิสต์ได้อีกด้วยหากวิดีโอไม่ปรากฏในเพลย์ลิสต์ที่ฝัง แสดง
ว่าผู้อัปโหลดอาจปิดตัวเลือกการฝังในวิดีโอนั้นเอาไว้ วิดีโอส่วนตัวก็จะไม่เล่นบนเพลย์ลิสต์เช่นกัน 

คลิกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการลบ 1 

เลือกไฟล์และคลิกน าออก 2 

 
 



นอกเสียจากผู้อัปโหลดจะแชร์วิดีโอดังกล่าวกับคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณอาจต้องตรวจสอบว่า
เนื้อหาที่คุณรวมไว้ในเพลย์ลิสต์มีเฉพาะวิดีโอแบบสาธารณะ และเปิดตัวเลือกการฝังไว้ 
1. คลิกท่ีชื่อเพลย์ลิสต์ที่ต้องการแชร์ 

2. คลิกท่ีปุ่ม  
3. เลือกแชร์ไปยังส่วนที่ต้องการ 
 

 
4. การตั้งค่าเพลย์ลีสต์ 

 

คลิกเพลยล์ิสต์ที่ต้องการแชร์ 1 

 

คลิกแชร์ 

 

2 

คลิกส่วนที่ต้องการแชร์ 3 



การอัปโหลด 
การอัปโหลดวิดีโอ 

คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอไปยัง YouTube ได้ในไม่กี่ข้ันตอน ด้านล่างนี้คุณจะพบค าแนะน าที่จ าเป็นใน
การอัปโหลดวิดีโอของคุณจากคอมพิวเตอร์หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ในการเริ่มต้นการอัปโหลดวิดีโอบน YouTube จากเดสก์ท็อปของคุณ ให้ท าตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube 
2. คลิกปุ่มอัปโหลดที่ด้านบนสุดของหน้า 
3. ก่อนที่จะเริ่มอัปโหลดวิดีโอ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของวิดีโอได้ 
4. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอจาก    
     เว็บแคม สร้างวิดีโอสไลด์โชว์ หรือน าเข้าวิดีโอจาก Google+ ได้อีกด้วย 
5. ในขณะที่วิดีโอก าลังอัปโหลด คุณสามารถแก้ไขได้ทั้งข้อมูลพ้ืนฐานและการตั้งค่าขั้นสูงของ
วิดีโอ และตัดสินใจว่าต้องการแจ้งให้ผู้ติดตามทราบหรือไม่ (หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ การ
สื่อสารจะไม่ถูกแชร์ให้กับผู้ติดตามของคุณ) พาร์ทเนอร์ยังสามารถปรับการตั้งค่าการสร้างรายได้
ของพวกเขาได้อีกด้วย 
6. คลิกเผยแพร่เพ่ือเสร็จสิ้นการอัปโหลดวิดีโอสาธารณะไปยัง YouTube หากคุณก าหนดการ
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของวิดีโอเป็น "ส่วนตัว" หรือ "ไม่เป็นสาธารณะ" ให้คลิกเสร็จสิ้นเพ่ือเสร็จ
สิ้นการอัปโหลด หรือคลิกแชร์เพ่ือแชร์วิดีโอของคุณแบบส่วนตัว 
7. หากคุณไม่คลิกเผยแพร่ บุคคลอื่นจะไม่สามารถดูวิดีโอของคุณได้ คุณสามารถเผยแพร่วิดีโอ
ในภายหลังได้ทุกเมื่อในเครื่องมือจัดการวิดีโอ 
เมื่อการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งอีเมลเพ่ือแจ้งให้คุณทราบว่าวิดีโออัปโหลดและ
ประมวลผลเสร็จแล้ว คุณจะสามารถส่งต่ออีเมลให้เพื่อนหรือครอบครัวเพ่ือท าการแชร์ได้อย่าง
ง่ายดาย หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยการไปที่การตั้งค่า
อีเมลของคุณ 

https://support.google.com/youtube/answer/157177
https://support.google.com/youtube/answer/3369747
https://support.google.com/youtube/answer/3369747
http://youtube.com/account_notifications
http://youtube.com/account_notifications


 
 

 
 

คลิกปุ่ม อัปโหลด 

 

เลือกไฟล์วีดีโอ  
ที่ต้องการอัปโหลด 

 

1 

2 



 
 
ตั้งค่าการอัปโหลดเริ่มต้น 
ค่าเริ่มต้นการอัปโหลดเป็นการตั้งค่าท่ีจะน าไปใช้กับการอัปโหลดไปยังเว็บของคุณทั้งหมด  
ในการตั้งค่าเริ่มต้นของวิดีโอ ให้ท าดังนี้ 
1. ไปที่ โปรแกรมจัดการวิดีโอ 
2. ในเมนูทางด้านซ้ายของหน้า ให้คลิกที่ การตั้งค่าช่อง และ ค่าเริ่มต้น 
3. ใช้เมนูค่าเริ่มต้นเพ่ือตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ ตัวเลือกท่ีสามารถตั้งค่าเริ่มต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วน
บุคคล หมวดหมู่ ชื่อ ใบอนุญาต แท็ก การแก้ไขที่แนะน า และอ่ืนๆ 
4. คลิกบันทึก 

เลือกเพิ่มวีดีโอ 
ในเพลย์ลีสต์ท่ีต้องการ 

 

เพิ่มค าอธิบาย 

 
 

เลือกสถานะวีดีโอ 
 

คลิกเผยแพร่ 

3

4

5

6



 
 

 
 

โปรแกรมจัดการวีดีโอ  

1

 
ค่าเริ่มต้นส าหรับการอัปโหลด 

บันทึก 

2 

3 
4 

 


