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ฝ่ากฎเหล็ก 1,000 คน / 4,000 ชม.

ตัวอ

เชือ่ ว่าหลายคนคงเปิดมาอ่านบทนีก้ อ่ นบทไหนๆ เนือ่ งจากต้องการผ่านกฎเหล็ก
1,000 ผูต้ ดิ ตาม และมีจ�ำ นวนรับชมในช่วง 365 วันล่าสุดครบ 4,000 ชัว่ โมง ซึ่งใน
บทนี้ผมจะจับเทคนิคต่างๆ ที่เคยนำ�เสนอมาแล้วตั้งแต่บทก่อนๆ นำ�มาประยุกต์
เพื่อใช้งานจริง หากคุณอ่านบทอื่นๆ มาแล้ว ผมมั่นใจว่าบทนี้จะเป็นกุญแจดอก
สำ�คัญที่ช่วยปลดล็อกและฝ่ากฎเหล็กของ YouTube ได้อย่างรวดเร็ว

ังสือ

สูตรลับ 54 เกาะติดแนวโน้มเรื่องร้อนแรง
ที่กำ�ลังจะเป็นประเด็นดังในสังคม

ตัวอ
ย่าง

หน

ก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่า หากคุณอยากให้ผู้คนดูคลิปของคุณ คุณจะต้อง
“ทำ�สิ่งที่คนอยากดู มากกว่าสิ่งที่คุณอยากทำ�” (สูตรลับ 2) ซึ่งสิ่งที่คนอยากดูนั้น
คุณต้องมีความเชี่ยวชาญพอที่จะทำ�ให้คนอื่นดูได้ด้วย “ถ้าโชคดี ทั้งสิ่งที่คนอยากดู
และสิ่งที่คุณอยากทำ�ก็จะเป็นสิ่งเดียวกัน” แต่หลายคนคงโชคไม่ดีนัก!

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า ชาวโลกต้องการดูอะไร

จับตา Google Trends ทุกวัน

แน่นอนครับว่า มีหลายเครื่องมือ แต่ผมจะแนะนำ�เครื่องมือฟรี โดยเฉพาะ
Google Trends (สูตรลับ 6) ซึง่ ใครทีข่ า้ มมาอ่านบทนีก้ อ่ น คงจะต้องกลับไปดูในสูตรลับ
6 กันสักนิด แต่ถ้าคุณพอจะรู้เกี่ยวกับ Google Trends แล้วเราก็จะเดินหน้ากันต่อ
เลยครับ
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ังสือ

ฝ่ากฎเหล็ก 1,000 คน / 4,000 ชม.

ตัวอ
ย่าง

ภาพข้างต้นคือสถิตจิ าก Google Trends ทีผ่ มดูมาอย่างต่อเนือ่ งราวๆ 1 สัปดาห์
ซึ่งก่อนที่จะมีการค้นหาถึง 5M+ หรือ 5 ล้านขึ้นไปอย่างในภาพ ย้อนกลับไปคำ�ค้นนี้
ไต่ระดับมาเรื่อยๆ จาก 5K, 10K, 20K, 50K, 100K+ และเมื่อถึง 500K+ ผมจึงทำ�
คลิปเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขึ้น (จริงๆ แล้วถ้าจะให้ดีคุณควรเริ่มตั้งแต่ 100K+ แต่
ตอนแรกผมยังดูท่าทีอยู่ว่า ประเด็นนี้จะไปต่อหรือไม่ ถ้าไม่ไปต่ออาจจะไม่ปังก็ได้
ปรากฏว่าประเด็นนี้ก็มีเรื่องราวเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ จนการค้นหาถึงระดับ 5M+)
นั่นจึงเป็นที่มาที่ผมอยากให้คุณตั้งหน้าแรก Google
ของคุณเป็นหน้า Google Trends หรือไม่งั้นคุณต้องติดตามดูู
ความเคลื่อนไหวของ Google Trends ทุกๆ วัน เพื่อจะได้รู้ถึง
สิ่งที่ผู้คนกำ�ลังค้นหาและสนใจ โดยเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างนี้     

สแกนเพื่อเปิดลิงก์

https://trends.google.co.th/trends/trendingsearches/daily?geo=TH
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่างห
ผสมไอเดีย
ของคุณ

ตัวอ
ย

จับตากระแสที่
ก�ำลังฮิต

วิดีโอ
สร้างกระแส

ช่วงแรกๆ ที่เริ่มดูสถิติการค้นหาใน Google Trends คุณอาจจะยังมองไม่ออก
แต่ถา้ ดูทกุ วัน คุณจะเห็นว่า มีหลายเรือ่ งทีผ่ คู้ นสนใจเพิม่ ขึน้ หรือบางเรือ่ งทีห่ ายไปจาก
การค้นหา และเมื่อเริ่มจับจุดได้ว่า เรื่องนี้กำ�ลังจะมาแรง บวกกับคุณเองก็มีแนวคิด
เกี่ยวกับการนำ�เสนอเรื่องนั้นๆ ด้วยละก็ ถึงเวลาทำ�คลิปวิดีโอกันแล้วครับ!  
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นังส

จับกระแสผสมผสานช่องของคุณ

เมื่อคุณเห็นทิศทางของสิ่งที่ผู้คนกำ�ลังสนใจแล้ว ไม่ใช่ว่าคุณจะทำ�ทุกอย่าง
ตามกระแสเพียงเพราะหวังยอดวิวหรือยอดผู้ติดตามนะครับ นี่เป็นเพียงวิธีการหนึ่ง
เท่านัน้ สิง่ สำ�คัญคือต้องไม่ลมื การจัดสัดส่วนเนือ้ หาในช่องแบบมีเป้าหมาย (สูตรลับ 3)
ด้วยล่ะ   
ทันกระแส
แชร์ง่าย

่างห

ให้ความรู้

สร้าง
แบรนด์ช่อง

ตัวอ
ย

ตัวอย่างเช่น เมื่อผมเห็นกระแสที่มาแรงเรื่อยๆ ของการค้นหา “เราไม่ทิ้งกัน”
ผมจึงทำ�คลิปทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผมทำ�คลิปสอนลงทะเบียน (How To) เราไม่ทง้ิ กัน (เนือ่ งจาก
ผมถนัดทำ�คลิปสอนใช้งานโปรแกรมหรือใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว)    
สแกนเพื่อดูวิดีโอ

ผลก็คือ กระแสไม่ค่อยดีนัก ยอดวิวแค่หลักร้อย มี
ผู้ติดตามเพิ่ม 9 คนจากวิดีโอดังกล่าว และผมก็พบว่า มีคน
ทำ�คลิปสอนเหมือนผมเยอะมาก และหลายช่องที่ทำ�คลิปก็มีผู้ติดตามเยอะกว่าผม
ทำ�ให้ยอดวิวของผมถูกช่องที่มีผู้ติดตามเยอะกว่าดึงไป นี่คืออีกหนึ่งตัวแปรที่คุณจะ
ต้องคิดถึงด้วย เนือ่ งจากผูช้ มยังไม่รจู้ กั คุณเลย ดังนัน้ ความเชือ่ มโยงระหว่างคุณกับผูช้ ม
จึงยังไม่เกิดขึ้น ผู้ชมจึงเชื่อมโยงกับช่องอื่นๆ ที่เขาเคยเปิดดูหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
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นังส

หาความแตกต่างจากสิ่งที่เหมือนกัน

่างห

ในสิ่งที่เหมือนกันย่อมมีความแตกต่างอยู่ในนั้น หากคุณหามันเจอคุณก็จะ
สร้างความแตกต่างได้ โดยคุณต้องมองทั้งภาพใหญ่และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้
รอบด้าน ตัวอย่างเช่น เมื่อคลิปสอนลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” ของผมดูท่าจะไป
ไม่รอด ผมจึงสร้างความแตกต่างด้วยการเน้นกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไปที่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งตอนนั้นช่องอื่นๆ ยังไม่มีใครทำ� เพราะทุกช่องต่างทำ�เพียงการลง
ทะเบียนเฉยๆ ผมจึงเพิ่มความแตกต่างของคลิปด้วยการเน้นไปที่ “กลุ่มอาชีพอิสระ”
และทำ�คลิปเน้นไปที่กลุ่มนี้ว่า ควรจะลงทะเบียนยังไงจึงจะผ่าน

ตัวอ
ย

สแกนเพื่อดูวิดีโอ

ผลก็คือ กระแสเริ่มดีขึ้น มียอดวิวหลักพัน แม้จะมีผตู้ ดิ ตามจากคลิปนีเ้ พิม่ ขึน้
น้อยกว่าคลิปแรก แต่โดยภาพรวมก็ถือว่า “มีกระแสตอบรับดีกว่าคลิปเดิม” นั่นทำ�ให้
เพิ่มผู้ชมที่มีปฏิสัมพันธ์กับช่องของผมเพิ่มมากขึ้น หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันต่อ
ผู้คนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสเห็นคลิปนั้นของผมมากขึ้น
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