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DISRUPTION
in music industry
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เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักธุรกิจระดับโลกว่า ทุกวันนี้
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แถมยัง
รวดเร็วและรุนแรงกว่าเดิม จนมีคํากล่าวที่ว่า

วันนี้เป็นวันที่
อัตราเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ช้าที่สุดในชีวิตของคุณ



จากผลการสํารวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนําทั่วโลก
ซึ่งจัดทําโดย IBM Research พบว่า

80% ของ CEO ทั่วโลกคาดว่า 
“ในวันข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ

เป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมาจากที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น”

© 2020. Thitikorn Poolpatarachewin. 





?
มีอะไรเปลี่ยนบ้าง
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10 เทคโนโลยีที่กําลังเติบโตอย่าง
โดดเด่นในยุค Covid-19

1. Online Shopping and Robot Deliveries
2. Digital and Contactless Payments
3. Remote Work
4. Distance Learning
5. Telehealth
6. Online Entertainment
7. Supply Chain 4.0
8. 3D Printing
9. Robotics and Drones

10. 5G and Information and Communications 
Technology (ICT)
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ที่มา : World Economic Forum

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2019/


17 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก
ของเราไปอย่างสิ้นเชิง ในปี 2025

1. AI-optimized manufacturing
2. A far-reaching energy transformation
3. A new era of computing
4. Healthcare paradigm shift to prevention through diet
5. 5G will enhance the global economy and save lives
6. A new normal in managing cancer
7. Robotic retail
8. A blurring of physical and virtual spaces
9. Putting individuals - not institutions - at the heart of healthcare

10. The future of construction has already begun
11. Gigaton-scale CO2 removal will help to reverse climate change
12. A new era in medicine
13. Closing the wealth gap
14. A clean energy revolution supported by digital twins
15. Understanding the microscopic secrets hidden on surfaces
16. Machine learning and AI expedite decarbonization in carbon-heavy industries
17. Privacy is pervasive – and prioritized
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ที่มา : World Economic Forum

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2019/


Revenues from recorded music sales 
have fallen from

People are still paying for recorded music but 
they purchase subscriptions to music-streaming 
services rather than individual songs or albums. 

Although listeners still access music through 
radio and digital sales, digital streaming music 
already represents 16 percent of listening 
hours, a significant increase from the last few 
years. 

Though these services may have undercut how 
much consumers are willing to spend on music (a 
figure that has dropped from $90 per year in the 
1990s to $24 today), the demand for music is as 
high as ever. 

The average Spotify user listens to more than 
1,300 tracks a month, and the average American 
listens to more than 4 hours of music a day.

$ 20 Billion
(1999)

< $ 6 Billion
(2020)

https://www.linkedin.com/pulse/less-money-mo-music-lots-problems-look-biz-jason-hirschhorn
https://www.linkedin.com/pulse/less-money-mo-music-lots-problems-look-biz-jason-hirschhorn
https://www.linkedin.com/pulse/less-money-mo-music-lots-problems-look-biz-jason-hirschhorn
https://www.linkedin.com/pulse/less-money-mo-music-lots-problems-look-biz-jason-hirschhorn
http://www.theguardian.com/technology/2015/apr/03/how-much-musicians-make-spotify-itunes-youtube
http://www.spin.com/2014/06/average-american-listening-habits-four-hours-audio-day/




http://www.youtube.com/watch?v=OmB7fmi8JwY


ดนตรี = ศิลปะ
A.I. = ตรรกะ

?

http://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&t=866


http://www.youtube.com/watch?v=wcft3gcspzs


ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

คุณรูสึกอยางไรกับเพลงของ Shimon  
(1 = ไมไดเรื่องเลย / 10 = ประทับใจมาก)

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFabVV4NVo0eExPZkRvcy03VGQ1MG5xdlVOcUdmOU9KU0k1bXZIUFpxTlZnIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxNzI4Mjg5NDI4XzAifQ%3D%3D


ไม่ใช่แค่เล่น
ดนตรีแทน แต่
เป็นศิลปินแทน

?

http://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&t=1641


http://www.youtube.com/watch?v=VuguHFfbJ1w


ไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงเท่านั้นที่ VR, 
AR, MR จะถูกพัฒนามาใช้ แต่ตอนนี้กเ็ริ่ม
ตีวงกว้างไปถึงธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเที่ยว การแพทย์ หรือแม้แต่
การใช้เป็นสื่ออบรมพนักงานภายใน 

Walmart ผู้ค้าปลีกรายใหญ่เตรียมนํา
เทคโนโลยี VR มาช่วยในการฝึกและอบรม
พนักงานของบริษัท โดยจะเริ่มใช้ในศูนย์
ฝึกพนักงาน VR ของ Walmart นั้นจะ
เป็นการนําวิดีโอแบบ 360 องศามาช่วยใน
การทดสอบพนักงาน เพ่ือดูการตัดสินใจ
ของพนักงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
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http://www.youtube.com/watch?v=PG3tQYlZ6JQ


http://www.youtube.com/watch?v=TLS2Vv1Gq7U


ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

คุณคิดวา อนาคตของอุตสาหกรรมดนตรีจะเปน
อยางไร

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFabVV4NVo0eExPZkRvcy03VGQ1MG5xdlVOcUdmOU9KU0k1bXZIUFpxTlZnIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEk5Njg3NDU5NjlfMCJ9


ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

คุณคิดวา อนาคตของคุณจะเปนอยางไร

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFabVV4NVo0eExPZkRvcy03VGQ1MG5xdlVOcUdmOU9KU0k1bXZIUFpxTlZnIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxNzg2Njc2NjEyXzAifQ%3D%3D


ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยาย

https://bit.ly/disruptmusic


