
คู่มือการสร้างช่อง YouTube 
เริ่มต้นการสร้างช่อง YouTube สิ่งที่ควรมีอันดับแรกเลยคือ G-mail ส าหรับสร้างช่อง YouTube 

เริ่มต้นการสร้างช่อง YouTube 

1.เมื่อมี E-mail แล้วพิมพ์ www.youtube.com ในช่องค้นหา จะเข้ามายัง YouTube 

 

 

2.คลิกที่บัญชีผู้ใช้  ของคุณดังรูป 

 

  

3.จากนั้นคลิก  เพ่ือสร้างช่อง YouTube ของคุณ 



 

4.จากนั้นจะมี Pop-up ขึ้นมาให้คุณ คลิกเริ่มต้นใช้งาน 

 

5.เมื่อคลิกเริ่มต้นใช้งานแล้ว YouTube จะถามถึงวิธีการสร้างช่องของคุณ คือ  

5.1 ใช้ชื่อของคุณ วิธีนี้สร้างช่องโดยใช้ชื่อและรูปภาพในบัญชี Google (G-mail) ที่คุณได้ตั้งไว้ 
 5.2 ใช้ชื่อที่ก าหนดเอง วิธีนี้จะสร้างช่องโดยใช้ข้อมูลของแบรนด์หรือรูปภาพและชื่ออ่ืนๆ 



 

  

5.3 หากคลิกเลือกวิธี ใช้ชื่อของคุณ ชื่อของช่องจะถูกสร้างมาทันที ให้ข้ามขั้นตอน 5.4และ ไป
ขั้นตอน ข้อ 5.5 – ข้อ 5.7 ตามล าดับ 

  



5.4 หากคลิกเลือกวิธี ใช้ชื่อที่ก าหนดเอง ให้สร้างชื่อช่องของคุณ คลิกเลือก 

 ฉันเข้าใจว่าก าลังสร้างบัญชี 

Google ใหม่ที่มีการตั้งค่าเฉพาะบัญชีฯลฯ จากนั้นคลิก  

 

 5.5 เมื่อสร้างชื่อช่องเสร็จแล้ว จากนั้นอัปโหลดรูปโปรไฟล์ 

 

 5.6 พิมพ์ข้อความเพ่ืออธิบายว่าช่องของคุณนั้นเป็นช่องเก่ียวกับอะไร 



 

5.7 หากคุณมีช่องทางการติดต่อ อื่นๆ สามารถเพ่ือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือโซเชียลของคุณได้ จากนั้น

คลิก  

 

เพียงเท่านี้คุณก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้ว 



 

การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ช่องและรูปหน้าปกของช่อง YouTube 

1.คลิกปุ่มปรับแต่งช่อง  

 

2.หากต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้คลิกที่     เพ่ือแก้ไขรูปโปรไฟล์ 

 

3.หากต้องการเปลี่ยนหน้าปกช่อง ให้คลิกปุ่ม  



 

 3.1 จะมีให้เลือกใส่รูป 3 แบบคือ  

3.1.1 อัปโหลดภาพถ่าย คือ การเพ่ิมรูปภาพจากเครื่องที่คุณเตรียมไว้ เพ่ือใช้ในการท า
หน้าปก YouTube ของคุณ แต่ข้อควรระวังคือ รูปภาพที่คุณอัปโหลดนั้นควรมีขนาดกว้าง 2,048 พิก
เซล และสูง 1,152 พิกเซลเป็นอย่างต่ า  

3.1.2 ภาพของคุณ คือ ภาพที่คุณเคยอัพโหลดไปแล้วภาพเหล่านั้นจะอยู่ในภาพของคุณ 

3.1.3 แกลเลอรี่ คือภาพที่ YouTube มีให้เลือกใช้แต่มีไม่เยอะ 

 3.2 เมื่อเพ่ิมรูปเสร็จ YouTube จะครอบตัดรูปอัตโนมัติให้พอดีกับขนาดของแต่ละ แพตฟอร์ม ดังรูป 

 

3.2.1 สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือ เลือกช่วงของภาพที่คุณต้องการได้จากนั้น 

คลิกปุ่ม  

 

เพียงเท่านี้ช่อง YouTube ของคุณก็พรอ้มใช้งานและดูสวยงาม 



 

การอัปโหลด VDO ลงช่อง YouTube  
1.คลิกท่ี  มุมขวาของ YouTube และคลิก อัปโหลดวิดีโอ 

 

2.กดปุ่มเลือกไฟล์ หรือน า VDO ลากมาวางเพ่ืออัปโหลด VDO ของคุณ 

 

3.เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้วให้ใส่รายละเอียดต่างๆ 

3.1 ชื่อของ VDO  
3.2 ค าอธิบาย VDO ของคุณ 



3.3 ภาพขนาดย่อ YouTube จะเลือกมาให้ 3 ภาพจากภายใน VDO ของคุณ แต่หากจะอัปโหลด
ภาพก าหนดเอง คุณจ าเป็นต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก่อนจึงจะเพ่ิมภาพขนาดย่อที่ก าหนดเองได้  

 

3.4 เลือกเพลย์ลิสต์ หากมีเพลย์ลิสต์อยู่ แล้วคุณต้องการน า VDO ใส่ เพลย์ลิสต์สามารถเลือก 
หมวดหมู่นั้นๆได้ แต่หากคุณไม่มีเพลย์ลิสต์สามารถเพ่ิมได้ หรือไม่ใส่ เพลย์ลิสต์ ก็ได้ ตามที่คุณสะดวก 

3.5 ผู้ชม (ต้องระบุ) ว่า VDO ของคุณนั้นสร้างมาเพ่ือเด็กหรือไม่  

 

3.6 หาก VDO นี้ไม่ได้สร้างมาเพ่ือเด็กให้คลิกเปิดการจ ากัดอายุ (ขั้นสูง) เพ่ือก าหนดค่าการจ ากัดวิดีโอ
ของคุณให้แสดงแก่ผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น หรือไมจ่ ากัดวิดีโอของคุณให้แสดงแก่ผู้ชมที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 



 

3.7 หัวข้อ ตัวเลือกเพ่ิมเติม 

 

  



3.8 หัวข้อ แท็ก ท าการใส่ keyword ของ VDO เพ่ือช่วยให้ผู้ชมพบเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น 

 

3.9 หัวข้อ หมวดหมู่ของ VDO เพ่ือบ่งบอกว่า VDO ของคุณอยู่ในหมวดหมู่ใด 

 

3.10 หัวข้อ ความคิดเห็นและการกดชอบและไม่ชอบ เลือกว่าต้องการให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็น

หรือไม่ และต้องการแสดงอย่างไร เมื่อตั้งค่าหน้ารายละเอียดเสร็จแล้วกดปุ่ม  

 

 

 



4. หัวข้อองค์ประกอบของวิดีโอ จะมีอยู่ 2 หัวข้อคือ  

4.1 เพ่ิม End Screen เป็นการสร้างการโปรโมต VDO อ่ืนๆของคุณตอนท้ายของ VDO  

 

4.2 เพ่ิมการ์ด เป็นการโปรโมตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในระหว่างวิดีโอของคุณ (การสร้างตัว i ตรงมุมบน
ขวาของ VDO) 

 

เมื่อตั้งค่าองค์ประกอบของวิดีโอ เสร็จให้คลิกปุ่ม  

 



5. หัวข้อระดับการแชร์ ให้เลือกเป็น “สาธารณะ” เพ่ือเผยแพร่ VDO จากนั้นคลิกปุ่ม  

 

หรือสามารถตั้งเวลาเพ่ือปล่อย VDO ตามเวลาได้ โดยการเลือกตั้งเวลา จากนั้นคลิกปุ่ม  

 

 

 

 

 



วิธีการลบ VDO ใน YouTube 
หากคุณต้องการลบ VDO ทีคุ่ณอัปโหลดไปใน YouTube สามารถท าได้ตามข้ันตอนนี้ 

1.คลิกที่ บัญชีผู้ใช้  ของคุณ จากนั้นคลิก YouTube Studio 

 

2.คลิกท่ี  คุณจะเห็น VDO ทีคุ่ณอัปโหลดไว้ 

 

 

 

3.เลือก VDO ทีคุ่ณต้องการที่จะลบออก คลิกท่ีสัญลักษณ์ หลัง VDO  



 

จากนั้นจะมี Pop-up ขึ้นมา คลิก ลบทิ้งถาวร 

 

จะมี Pop-up ขึ้นมาเพ่ือถามให้แน่ใจว่า จะลบวีดีโอนี้ถาวรไหม ให้คลิก   

ฉันรับทราบว่าเป็นการลบแบบถาวรและเลิกท าไม่ได้ และลบทิ้งถาวรเป็นการเสร็จสิ้น 

 

 

 

การลบช่อง YouTube ถาวร 
ในการลบช่อง YouTube ออกเพ่ือท าการสร้างช่องใหม่ข้ึนมาท าได้ดังนี้ 



1.คลิกที่   บัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิก การตั้งค่า 

 

  



2.คลิกตั้งค่าขั้นสูง 

 

  



3.คลิกลบช่อง 

 

4.กรอกรหัสผ่าน G-Mail เพ่ือยืนยันตัวตน 

 

5.คลิกฉันต้องการลบเนื้อหาของฉันออกอย่างถาวร 



 

คลิก รายการต่อไปนี้จะถูกลบอย่างถาวร และ ลบเนื้อหาของฉัน

 

 

6.เมื่อท าการคลิก ลบเนื้อหาของฉันแล้ว จะมี Pop-up ขึ้นมาถามยืนยันอีกครั้ง ให้คุณกรอกชื่อช่องของคุณไป 
และท าการคลิกลบเนื้อหาของฉัน 



 

เมื่อท าการลบเนื้อหาแล้ว จะใช้เวลาในการลบช่องไม่กี่นาที แต่อาจจะนานถึง 2 วันหากคุณมีเนื้อหาจ านวน
มาก 

 

เสร็จสิ้นการลบช่อง YouTube 


