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ที่มา: https://support.google.com/youtube/?hl=th#topic=4355169 
 

ใช้แอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนอัพโหลดวิดีโอเข้าสู่ Youtube ต้องสมัคร Gmail และเพิ่มบัญชีของคุณเข้าไปใน 

 
 
ส าหรับระบบปฏบิัติการ Android
 

   
 
 
 

   
 

คลิก YouTube 

คลิกเมน ู

คลิกอพัโหลด 

คลิกเมน ู คลิกอพัโหลด 

คลิกเลอืกที่เก็บ

คลิปวีดีโอ 
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ส าหรับระบบปฏบิัติการ iOS 
 

   
 
 
 

   

คลิกคลิปวีดีโอ 

คลิก OK 

กรอกข้อมูลของวีดโีอ

และคลิกปุ่มอัปโหลด 

คลิก YouTube 

คลิกเมน ู คลิกต้ังค่า 

คลิก Open YouTube Capture 

วางโทรศัพท์แนวนอน และกดบันทึก 
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ด้วย โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ คุณสามารถ: 

- รวมวิดีโอและรูปภาพจ านวนมากที่คุณอัปโหลดไว้ด้วยกันเพื่อสร้างเป็นวิดีโอใหม่ 
- ตัดคลิปเพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ 
- เพิ่มดนตรีเข้าไปในวดิีโอจากไลบรารีแทร็กที่ได้รบัการอนุมัติแล้ว 
- ก าหนดค่าคลปิด้วยเครื่องมือและเอฟเฟ็กต์ต่างๆ 
- รับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้ที่ http://www.youtube.com/editor 

ด้วยการใช้เคร่ืองมือเหล่านี้ คุณจะสามารถรวมคลิปเข้าไวด้้วยกนัเพื่อสร้างเป็นวดิีโอใหม่และเผยแพร่บน YouTube 
ได้ด้วยคลิกเดียว 

 

คลิกเลอืกวีดิโอ คลิก ปปต่อ คลิกอพัโหลด 
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ต่อไปนี้เปน็วิธีการเข้าถึงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: 
1. ลงชื่อเข้าใช้ บัญชี YouTube (Gmail) 
2. คลิกปุ่ม อัปโหลด ที่ดา้นบนสุดของหน้าเว็บ 
3. คลิก แก้ไข ที่ด้านขวาของหน้าอัปโหลดใต้ "โปรแกรมตัดต่อวิดโีอ" 

 

ข้อมูลที่คุณอัปโหลดทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโดยอัตโนมัติและสามารถน ามาใช้เป็นคลิป
ได้ โปรเจ็กต์หนึ่งๆ จะสามารถเพิ่มคลิปไดสู้งสดุ 50 คลิปและรปูภาพ 500 รูปในการสร้างวิดีโอใหม่ 
 
ต่อไปนี้เปน็วิธีเพิ่มคลปิวิดีโอและรูปภาพ 

1. ค้นหาคลิปหรือรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มที่ด้านบนซา้ยของโปรแกรมตัดต่อ จากนั้น คลิกที่ไอคอนกล้องเพื่อ
เรียกดูรูปภาพ 

2. วางเมาส์ของคุณไว้บนคลิป/รปูภาพที่คุณต้องการเพ่ิม จากนั้นคลิกปุ่ม + 
3. หรือลากคลิป/รูปภาพไปที่ด้านล่างของเส้นเวลาที่ดา้นล่างของโปรแกรมตัดต่อ ซึ่งจะมีข้อความ ลากวิดีโอมา

ที่นี่เพื่อเริ่มแก้ไข เมื่อคุณเริ่มโปรเจ็กต์ใหม่ 
 

เมื่อคลิปของคุณอยู่ในเส้นเวลา คุณสามารถก าหนดความยาวไดต้ามใจคุณ 
 ตัดแต่ง: ตัดความยาวของคลิปวดิีโอโดยย้ายเคอร์เซอร์มาวางที่มมุของวิดีโอในเส้นเวลา ลากที่จบัมายัง

กึ่งกลางของวิดีโอเพื่อตัดให้สั้นลง 
 ยืดขยาย: ลากที่จบัออกจากก่ึงกลางของวิดีโอเพื่อท าให้ยาวขึ้น การยืดความยาวจนเลยความยาวเดิมของ

วิดีโอจะท าให้เกิดการซ้ าซ้อน 
 ตัด: คลปิสามารถตัดออกเป็นสว่นๆ ได้ เลื่อนเมาส์ของคุณไว้เหนือวิดีโอและคลิกไอคอนกรรไกรเพื่อให้

เครื่องหมายการตัดปรากฏข้ึนมา ให้ย้ายเครื่องหมายนี้ไปยังต าแหน่งที่คุณต้องการตัดคลิป จากนั้นคลิกปุ่ม 
กรรไกร เพื่อตัดคลิป 

 

ต่อไปนี้เปน็การปรบัแต่งและเพิม่ประสิทธิภาพคลปิต่างๆ ที่คุณสามารถท าได้ 
 หมุน: หมุนวิดีโอ 90 องศา 
 เอฟเฟ็กต์: น า การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ ไปใช้กับวดิีโอของคุณเพื่อแก้สี แก้ภาพสั่น และเพิ่มตัวกรอง 
 ข้อความ: น าการซ้อนทับข้อความไปใช้ในคลปิ 
 สโลว์โมชัน: ปรับความเร็วในการเล่นของคลิป 

เลื่อนเมาส์ของคุณไปไว้เหนือคลิปเพื่อให้ตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้น 
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Customize volume 

 
 
คุณสามารถปรบัระดับเสียงส าหรับแต่ละคลปิในโปรเจ็กต์ของคุณได้ วางเมาส์เหนือคลิปในเสน้เวลาของคุณและหา
แถบระดับเสียง ปรับแถบระดบัเสียงเพื่อลดระดับเสียงของคลปิหรือแทร็กเพลง 
 

Add music 
 
คุณสามารถเพิ่มแทร็กเสียงใหม่ให้กับวิดีโอของคุณได้ คลิกปุ่ม โน้ตดนตรี ที่ดา้นซา้ยบนของโปรแกรมตัดต่อเพื่อให้
ไลบรารีเพลงก่อนการอนุมัติของ YouTube ปรากฏข้ึนมา 
 
เรียกดูแทร็กโดยการค้นหาหรือการกรองตามศิลปินและประเภท เมื่อคุณพบเพลงที่คุณชอบแลว้ ให้ลากเพลงนั้นมายัง
เส้นเวลา คุณสามารถเพิ่มหลายๆ แทร็กไปยังโปรเจ็กต์ได้โดยการลากเพลงไปยังเสน้เวลา 

 
 
เพลงก็เหมือนคลิปต่างๆ ทีไ่ม่สามารถซ้อนทับกันได้ โดยจะต้องจัดให้อยู่ก่อนหรือหลังแต่ละรายการเท่านั้น 
 
ตามค่าเร่ิมต้นแล้ว เสียงจากแทร็กที่เพิ่มจะทับเสียงดั้งเดิมในคลปิของคุณ ในการก าหนดระดบัเสียงที่แทร็กเสียงจะเลน่
บนคลปิของคุณ ให้ปรับแถบระดับเสียงที่ดา้นขวาของชื่อแทร็กไปยังการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ 
 
เมื่อสร้างโปรเจ็กต์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก เผยแพร่ เพื่ออัปโหลดโปรเจ็กต์ แล้วลองดูทีโ่ปรแกรมจัดการวิดีโอเพื่อ
ท าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
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หากคุณก าลังใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถปรบัแต่งและเพิ่มเอฟเฟ็กต์วิดีโอของคุณบน YouTube ได้โดยตรง! คุณไม่
จ าเป็นต้องอัปโหลดวิดีโออีกครั้ง URL วิดีโอของคุณ จ านวนการดู และความคิดเห็นจะยงัคงเหมือนเดิม 
 
ต่อไปนี้เปน็วิธีใช้การเพิ่มประสทิธิภาพวิดีโอ: 
 

1. ไปทีโ่ปรแกรมจัดการวิดโีอของช่องคุณ 
2. คลิกปุ่ม แก้ไข ส าหรับวิดีโอที่คณุต้องการแก้ไข 
3. คลิก การเพิ่มประสิทธิภาพ 
4. ท าการเปลี่ยนแปลง 
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็น เพื่อสร้างวิดีโอที่เพิ่มประสิทธิภาพใหม่ในขณะที่คงวิดีโอ

ต้นฉบับไว ้
 

Enhancement options and features 
 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถท าการปรับปรุงและแก้ไขวิดีโอได้ด้วยวิธตี่อไปนี้ 

 
 

 แก้ไขอัตโนมัต:ิ ให้คุณคลิกเพียงคร้ังเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแสงและสีของวิดีโอ คุณยังสามารถท า
การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเพื่อ เติมแสง ความเปรียบตา่ง ความอิ่มสี และอุณหภูมิสีโดยการใชต้ัวเลื่อนได้ 

 แก้ภาพสั่น: ปรับวิดีโอเพื่อแก้ไขการสั่น 
 สโลว์โมชัน: ลดความเร็วในการเล่นวิดีโอลง (ความเร็วครึ่งหนึ่ง ความเร็วหนึ่งในสี่ ความเร็วหนึ่งในแปด) 
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 ตัด: ตัดส่วนเร่ิมต้นและ/หรือท้ายวิดีโอของคุณ 
 ฟิลเตอร์: แสดงฟิลเตอร์สีมาตรฐานซึ่งคุณสามารถน าไปใช้กบัวดิีโอเพื่อท าให้ภาพดูมีสไตล์และไม่ซ้ าใคร 
 การท าให้ใบหน้าเบลอ: เพื่อปกป้องตัวตนของบุคคลในวิดีโอของคุณ คลิก เอฟเฟ็กต์พิเศษ เพื่อใช้งาน

คุณลักษณะนี ้
ดูตัวอย่างว่าวิดีโอจะมีหนา้ตาเปน็อย่างไร โดยใช้การเพิ่มประสทิธิภาพที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรมเล่นวิดีโอโดยการ
ลากเส้นที่ตรงกลางเพื่อดูการเปรียบเทียบไปพร้อมๆ กัน ในการเปลี่ยนกลบัการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก เปลี่ยน
กลับเป็นต้นฉบับ 
 

ปัญหาในการบันทึกการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง วิดีโอจะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้: 

1. จ านวนการดู: มีการดูไม่เกิน 100,000 คร้ัง 
2. เวลา: ความยาวน้อยกว่าสองชั่วโมง 
3. Content ID: ไม่มี Content ID ที่ตรงกัน 

อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถเลือก บันทึกเป็น เพื่อสร้างวิดโีอใหม่พร้อม URL วิดีโอใหม่ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไข
ต่างๆ แต่คุณจะไม่สามารถบนัทกึการเปลี่ยนแปลงในวิดโีอต้นฉบับได้ 
 
ในขณะที่เคร่ืองมือการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยท าการเปลี่ยนแปลงวิดโีอที่มีอยู่ เคร่ืองมือนี้ไม่สนบัสนุน
ความสามารถในการเปลี่ยนไฟลเ์ดิมที่อัปโหลดด้วยไฟล์วิดโีอใหม่ทั้งหมด 
 

เครื่องมือสลับแทร็กเสียงจะช่วยให้คุณเพิ่มเพลงจากไลบรารีเพลงลิขสิทธิ์ลงในวิดโีอ 
 

การเพิ่มแทร็กเสียงให้กับวิดีโอ 
 

1. ไปที่หนา้โปรแกรมจัดการวิดีโอ และคลิกลูกศรถัดจาก แก้ไข บนวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข 
2. ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้คลิกปุ่ม เสียง 
3. เลือกแทร็กโดยการคลิกและดูตัวอย่างวิดีโอที่มีการเพิ่มแทร็กเพลงเข้าไป 
4. ค้นหาแทร็กโดยใช้กล่องค้นหาหรือเรียกดูตามประเภทโดยใช้แทบ็ แทร็กยอดนิยม 
5. เมื่อคุณพบแทร็กที่คุณชื่นชอบ ให้คลิกปุ่ม บันทึก และเสียงใหม่จะถูกน าไปใช้กับวิดีโอของคุณ คุณสามารถ

จัดต าแหน่งแทร็กเสียงให้อยู่ในต าแหน่งที่ตรงกับวิดีโอไดโ้ดยใชคุ้ณลักษณะวางต าแหนง่เสียง 
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การก าหนดค่าต าแหน่งและความยาวของเสียง 
 
หลังจากเลือกแทร็กเสียงแล้ว ให้คลิกปุ่ม วางต าแหน่งเสียง ทีด่้านลา่งของโปรแกรมเล่นตัวอย่าง ชื่อแทร็กเสียงจะ
ปรากฏที่ด้านลา่งโปรแกรมเล่นในแถบไฮไลต์ ให้คลิกที่แถบนั้น 
 
ตอนนี้ คุณสามารถตัดและลากแถบเพื่อก าหนดความยาวและต าแหน่งได้แล้ว หากต้องการตัดความยาวแทร็กตามที่
คุณต้องการ ให้คลิกที่จุดเร่ิมต้นหรือจุดสิ้นสุดของแถบและลากไปมาทางดา้นซา้ยหรือด้านขวา หลังจากที่คุณตัดวิดโีอ
แล้ว ให้ลากมายังต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในวิดีโอ 
 
คุณลักษณะนีช้่วยให้คุณตั้งค่าไดว้่าต้องการให้แทร็กเสียงเร่ิมเล่นเมื่อใด คุณสามารถปรับระดับเสยีงส าหรับการเลน่
เพลงอย่างเดียว เน้นเสยีงต้นฉบบั หรือผสมกันทั้งคู่ก็ได้ 
 
คลิก การวางต าแหน่งเสร็จสิ้น เมื่อคุณพอใจกับการจัดต าแหน่งของแทร็กแล้ว 


