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What is Intelligent Rear View Mirror

* Smart Rear View Mirror is the old name of Intelligent Rear View Mirror.
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 Intelligent Room Mirror มีมากกว่าสามมมุมอง,นอกจากนัน้ยงัสามารถ
เหน็ภาพจากจดุอบัสายตา

Effectiveness of Intelligent Room Mirror

(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD., All rights reserved.

Inside mirror

Intelligent Rear View Mirror

4-wheel

2-wheel
Vehicle

บนทอ้งถนนในเวลากลางคืน

มุมมองจากกระจกมองหลงั

มุมมองจากกลอ้งมองหลงั

ขณะฝนตก ขณะแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย์

ช่วยส่งเสริมใหเ้ห็นภาพท่ีสวา่งมากข้ึนในเวลากลางคืน           ภาพคมชดัขณะฝนตก          ภาพท่ีชดัเจนขณะแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตย์
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ผลตอบรบัจากตลาดลูกค้า

ณ ปัจจบุนักระจกมองหลงัแบบปรบัลดแสงสะท้อนพร้อมกล้องส่องภาพจากภายนอก จ านวนกว่าสอง
แสนตวั ได้ถกูขายในท้องตลาดของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้หมดคือผลตอบรบัท่ีดีมากจากลูกค้า การ
ตอบสนองทัง้หมดเป็นผลบวกส าหรบั Nissan Armada US media และลูกค้า.

US Media comments

“เช่ือฉนัTrust me, ทุกค่ายผลิตรถยนตค์วรพิจารณาการสร้างช้ินส่วนตามอุปกรณ์มาตราฐานevery 

auto Maker should consider Establishing it as standard 
equipment.”

“มนัคือความสะดวกสบาย เม่ือมองเห็นไดช้ดัเจนจากการถูกบดบงัโดยผูโ้ดยสารท่ีนัง่อยูด่า้นหลงัทั้งหมด
It's convenient for when visibility is compromised by a 
backseat full of passengers. มนัท างานไดดี้มากในเวลากลางคืนในสภาวะท่ีแหง้ It also
worked well at night in dry conditions. ในระหวา่งส่วนของผูข้บัข่ี ของการทดสอบ
กลางคืนของฉนั During the drier portion of my night test. กลอ้งไม่ถูกท าใหจ้บั
ภาพไม่ไดโ้ดยไฟของรถคนัหลงั และฉนัสามารถรับรู้ไดถึ้งจ านวนไดอ้ยา่งน่าแปลกใจของรายละเอียดท่ีอยูบ่นหนา้จอ
The camera doesn't really get "blinded“ by other car's 
headlights, and I was able to pick up a surprising amount of 
detail in the monitor.”

ลองสักคร้ังแลว้คุณจะติดใจในประโยชนข์องเทคโนโลยน้ีี“Once you’ve experienced this

feature, the benefits of a rear camera mirror are undeniable.”
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ความคิดเหน็จากการสาธิต

ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดกลา่ววา่,
“สามารถมองเหน็รถจกัรยานยนตไ์ด้
ชดัเจน จากกระจกมองหลงัอจัฉริยะเม่ือ
เทียบกบักระจกมองหลงัโดยทัว่ไป”

กระจกมองหลงัแบบทัว่ไป

สามารถมองเห็นรถจกัรยานยนต์

Motorcycle
X-trail with
Intelligent RVM

ห้องกระจกอจัฉริยะ

<เสียงตอบรบัจากผูเ้ข้าร่วม>

 40 คนในงานได้เข้าร่วม. 

การสาธิตกระจกมองหลงัอจัฉริยะของรถยนตนิ์สสนั กบัรถจกัรยานยนต์
@ ASEAN NCAP MIROS New Office Open EVENT  on 7th May, 2018
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รถยนต์

ส่วนบุคคล

สังคม
โครงสร้างพืน้ฐาน, ITS, กฏระเบยีบ, การเลอืก
ขอ้มลูอุบตัเิหตุ accident data collection

เพิม่ความตะหนกัความปลอดภยับนท้องถนนกบัผูข้บัขีแ่ละประชาชน

Raising drivers' and other people's awareness of traffic safety.

แนวคดิการป้องกนัเพือ่ความปลอดภยั

 Active safety technologies
 Passive Safety technologies

 การศึกษาข้อมูลอุบตัเิหตุจากทอ้งถนน, การพจิารณารว่มกบัองคก์ร.

 ทีป่ระชุมส าหรบัเทคโนโลยNีissan & การขบัขีท่ีป่ลอดภยั

วิธีการสามระดบั
 ช่วยสนับสนุนในการตะหนักถึงความปลอดภยัในสงัคมอย่างแท้จริง To help contribute to 

the realization of a truly safe society, มาตราการท่ีใช้กบัระดบัของรถยนต์ measures 

taken on the levels of vehicles, ส่วนบคุคลและสงัคม individuals and society.

การสร้างความปลอดภยัของ Nissan



10www.nissan-global.com Nissan Confidential C

- รถยนตนั์น้ช่วยปกป้องผูค้น the vehicle that helps protect 

people -ชว่ยเตอืนการชน Help to avoid crash

ชว่ยลดการบาดเจบ็

การตรวจจบัมุมอบัสายตา

กระจกมองหลงัอจัฉริยะ

การชน / หลงัการชน

ไมส่ามารถหลกีเลีย่งการชน 
Crash is unavoidable

ความเส่ียงไมป่รากฏขึน้ 
Risk has not yet appeared

การชนอาจเกดิขึน้

มคีวามเส่ียงปรากฏขึน้ 
Risk has appeared

Zone Body

แนวคิดการป้องกนัเพ่ือความปลอดภยั (Vehicles)

การสร้างความปลอดภยัของ Nissan
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Extracted from the slide of MILOS at 4th Malaysian Workshop on Crash Investigation and Injury Analysis, 2015
(Dr. Abdul Manan, Motorcycle Crashes in Malaysia – Status, Risk Factors and Interventions-)

รถจกัรยานยนตจ์ านวนมาก
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คณุค่าของการช่วยส่งเสริมมมุมองจากด้านหลงัValue of Rear-view Enhancement

แผนภมิู พฤติกรรมการเปล่ียนช่องจราจร
Lane change behavior flow chart

ความตัง้ใจเปลีย่นช่องจราจร
Lane change intention

ตรวจสอบสภาพรอบๆโดยใช้กระจก
Check surround condition by 

mirror

การตะหนกัถงึสถานการณส์ าหรบัการขบัขี่
โดยทัว่ไป

Situation awareness for ordinary 
driving

อตัรายใดๆจาก
รถจกัรยานยนตท์ีย่มอียู่

Any dangerous bikes 
existing ?

การตดัสินใจเปลีย่นช่องจราจร
Lane change decision

การเปลีย่นช่องจราจร
Lane change operation

อตัรายใดๆจาก
รถจกัรยานยนตท์ีย่มอียู่

ในจุดอบัสายตา
Any dangerous bikes 

existing in blind 
spot?

การเปลีย่นช่องจราจรเสร็จส้ิน
Lane change Completed

การเตอืจุดอบัสายตา
Blind Spot Warning

การเปลีย่นช่องจราจรได้ถกูยกเลกิ
Lane change canceled

ใช่

ไม่

Yes

ส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ
การเพ่ิมมมุมองจาก
ด้านหลงั

ส่วนท่ีมีประสิทธิภาพเทคโนโลยี
เตือนจดุอบัสายตา
BST effective part

การเพ่ิมมมุมองจากด้านหลงั
Rear-view Enhancement

- แสดงภาพระยะใกล้ และไกลของ
รถจกัรยานยนตท่ี์ข่ีตามหลงัรถยนต์
ถึงแม้ถ้ามีอปุสรรคจากต าแหน่งเบาะ
หลงั shows near and far 

bikes running behind the 
vehicle even if obstacles 
located rear seat.

- มีความตะหนักเพ่ิมขึน้ถึง
สถานการณ์ ระหว่างขบัข่ี
increases situation 
awareness during drive.

- ช่วยตดัสินใจขณะเปล่ียนช่องจราจร
helps lane change decision. 

ไม่
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พฤติกรรมการเปล่ียนช่องจราจรของผูข้บัข่ี (1)

Extracted from the paper “Kamisaka, R. et al., Prediction of driving behavior using driver's gaze information, 
TECHNICAL REPORT OF IEICE. 111(49), 105-110, 2011 (In Japanese).”

ก่อนการเลี้ยวหรือการเปล่ียนช่องจราจร Before turn or lane change, 

ความถ่ีในการตรวจสอบกระจกมองหลงัของผูข้บัข่ี driver frequently check rear-view mirror.

ก่อนการเล้ียวซา้ย ก่อนการเล้ียวขวา

ก่อนการเปล่ียนช่องจราจรทางขวาก่อนการเปล่ียนช่องจราจรทางซา้ย

กระจกมองหลงั

กระจกมองขา้ง Outside mirror

จุดเพง่จากการวดัความเคลือ่นไหวของดวงตา Gaze point from eye movement measurements (Japan data).
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พฤติกรรมการเปล่ียนช่องจราจรของผูข้บัข่ี (2)

Extracted from the paper “Olsen, E. et al., Eye Glance Behavior During Lane Changes and Straight-Ahead 
Driving, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol.1937, 44-50, 2005.”

ก่อนการเลี้ยวหรือการเปล่ียนช่องจราจร Before turn or lane change, 

ความถ่ีในการตรวจสอบกระจกมองหลงัของผูข้บัข่ี driver frequently check rear-view mirror.

จนถึง สาม วนิาที ก่อน การขบัข่ีทางตรง
Until before 
3 seconds
(straight driving)

จ านวนการเหลือบมอง
Number of glances

พฤตกิรรมการเหลอืบมองขณะเปลีย่นช่องจราจร Glance behavior on lane change (USA data).

ความต่อเน่ืองการเหลือบมอง
Glance duration

ทั้งหมด Total 
(กบัการเปล่ียนช่องจราจร 
with lane change)

14.2%

15.5%

8.3%

4.7%
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อบุติัเหตรุถจกัรยานยนตใ์นประเทศมาเลเซีย 2-wheel accidents in Malaysia

34%

21%

6%

25%

14%

25%

68%

21%

14%

53%

18%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Japan

Malayshia

[Source] MIROS(2013)

ทางตรง Straight ทางโค้ง Curve

สัดส่วนการเสียชวีติของรถจกัรยานยนตต์อ่ประเภทถนน Road type ratio of 2-wheel fatalities

การชนเชงิมมุ Angular

การเฉ่ียวชน Side Swipe

การชนท้าย 
Rear-end

การชนจากการเลีย้วขวา
Right-turn Collision

การชนดา้นหน้า
Head-on

อืน่ๆ other

ทางแยก Junction

[Source] Malaysia : MIROS(2013), Japan : ITARDA(2013)

13%

8%

31%

33%

15%

การชนดา้นหน้าHead-on

การชนท้าย 
Rear-end

การชนจากการเลีย้วขวา
Right-turn Collision

อืน่ๆ 
other

การชนจากการตดัหน้า
Crossing Collision

[Source] ITARDA(2013)

JapanMalaysia

 อบุติัเหตรุถจกัรยานยนต์ ซ่ึงเกิดบนทางตรงนัน้สงู การชนด้านหน้าและการชนซ่ึงท ามมุกนัของอบุติัเหตมุกัเกิดขึน้เป็นส่วนใหญ่
2-wheel accident which occurs on straight road is high, therefore Head-on and angular type of accident  

might occupy largest portion.

สัดส่วนการเสียชวีติของรถจกัรยานยนตต์อ่ประเภทอบุตัเิหตุ Accident type ratio of 2-wheel fatalities

ทางตรง Straight ทางโค้ง Curve ทางแยก Junction
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การวิเคราหข้์อมลูอบุติัเหตุ Accident data analysis

Extracted from the paper “Abdul Manan, M. M. et al., Road characteristics and environ factors associated with 
motorcycle fatal crashes in Malaysia, IATSS Research, Article in press, 2017.”

กว่าครึ่งของการเสียชีวิตของรถจกัรยานยนตเ์กิดขึน้ในเมือง
Over half of motorcycle fatalities occurred in the city.

Accident data extracted paper based on MILOS crash report data.

Motorcycle and 1 vehicle accidents

อุบติัเหตุเกิดข้ึน Accidents occurred

ไม่ใช่บนทางด่วน Not on expressway 55.4%

ทางตรง Straight way: 51.2%

ชิองจราจรทางเดียว 1 way traffic: 47.9%

60 km/h and below: 55.1%
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Passenger-side Mirror viewFront view

Intelligent Room Mirror Conventional Room Mirror

ประโยชน์จอภาพในประเทศไทย Useful scene in Thailand
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ประโยชน์จอภาพในประเทศมาเลเซีย Useful scene in Malaysia

Front viewPassenger side view

Intelligent Room MirrorConventional Room Mirror
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Summary

・เพ่ือท่ีจะลดอบุติัเหตจุากรถจกัรยานยนตท์ัง้หมด In order to reduce 

motorcycle accidents totally, Safety shield approach is important. 

นิสสนัยงัคงให้อปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรบัทกุหน้าจอเม่ือเทคโนโลยีมีความพร้อม
Nissan has been providing safety equipment for all scenes when 
technology is ready.

・กระจกมองหลงัอจัฉริยะคือประสิทธิภาพส าหรบัความเส่ียงท่ีปรากฏหรือไม่ในระยะ
การป้องกนัเพ่ือความปลอดภยั Intelligent Room Mirror is effective for 

“Risk has or has not appeared” phase in Safety shield.

・หน้าจอเหล่าน้ีหรือระยะท่ีสามารถสงัเกตได้ในข้อมลูอบุติัเหตุ These scenes or 

phase can be observed in accident data.

・นัน้คือประสิทธิภาพจริงจากหน้าจอในตวัเมืองและได้รบัการสนับสนุนความคิดเหน็ท่ี
ดีจากผูท่ี้ได้ทดลองขบัข่ี There are actual effective scenes in city and

positive support comments from trial ride drivers.

・นิสสนัได้มีการตรวจสอบระบบอย่างต่อเน่ืองท่ีส่งผลต่อประโยชน์ทางข้อมลูอบุติัเหตุ
และการส ารวจผูใ้ช้ Nissan continues to validate system effects 

utilizing accident data and user survey.
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Thank you for your attention.


