สรุปประเด็นสาคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ
“ใช้โดรน (Deone) อย่างไรให้โดนใจ ไม่โดนดี”
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
วิวัฒนาการของโดรน (Drone) ความเป็นมาในการใช้
ก่อนที่จะบอกว่าโดรนคืออะไร นั้น ก่อนอื่นต้องมองย้อนกลั บไปว่าสมัยก่อนที่จะมีโดรนหรือ
อากาศยานที่ไร้นักบิน ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติการด้านการทหารเป็นหลัก ซึ่งในการใช้งานด้านทหารนั้น
มีมา ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีวิวัฒนาการ มาจากการใช้เทคโนโลยีของเรดาร์และการใช้
อากาศยานเพื่อที่จะทาการตรวจจับเป้าหมาย (Detect) ปกป้อง หรือโจมตีเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ หลังจากที่ระบบเรดาร์ได้มีวิวัฒนาการมาพอสมควรแล้ว ทาอย่างไรหลังจาก
ที่เกิดการโจมตีแล้วจะไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือลดการสูญเสียในการถูกโจมตีนั้นได้ จึงจาเป็นต้องสร้าง
ตัวแทนเพื่อทาหน้าที่แทนอากาศยานซึ่งมีราคาแพง และนามาปฏิบัติภารกิจทางทหารได้ โดยให้มี
ขีดความสามารถในการโจมตี ในการลาดตระเวน หาข่าว หรือถ่ายภาพ แทนอากาศยานจริง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โดรน จึงได้เกิดขึ้น ซึ่งโดรนจริงๆ แล้ว คือ อากาศยานที่ไร้นักบิ น โดย
ไม่มีนักบินขับ (คือ อากาศยานที่ไม่ต้องมีนักบินขึ้นไปบังคับการบินบนเครื่อง) แต่ สามารถควบคุม
การบินได้ด้วย 2 วิธีคือ
1. ควบคุมให้ทาการบินด้วยตนเองอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์
2. ควบคุมการบินระยะไกลจากนักบินที่อยู่บนภาคพื้น
โดยการควบคุมการบินระยะไกลจากนักบินที่อยู่บนภาคพื้น นั้น จะสามารถทาการควบคุมได้
ในระยะที่ไม่ไกลมาก คือ ระดับที่สายตามองเห็น (Line of Sight) ส่วนการควบคุมการบินด้วยตนเอง
อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์นั้น จะมีการใช้โปรแกรม ซึ่งมีการกาหนดลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่
อากาศยานไร้นักบินเกิดเหตุขัดข้อง จะมีการควบคุมการบินด้วยตนเองโดยอัตโนมัติและจะสามารถ
กลับมาลงเองได้โดยอัตโนมัติตามที่ได้กาหนดในคอมพิวเตอร์
ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีคานิยามตามมาตรา 4 “อากาศยาน” หมายความ
รวมถึง เครื่องทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศเว้นแต่วัตถุซึ่งระบุยกเว้นไว้ใน
กฎกระทรวงง
กฎกระทรวง กาหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ.2548ได้กาหนดในข้อ 2. ไว้ว่า “วัตถุ
ต่อไปนี้ไม่เป็นอากาศยาน” ตามมาตรา 4
(1) ว่าวทุกชนิดซึ่งชักเป็นเครื่องเล่นหรือเพื่อการกีฬา
(2) บัลลูนหรือลูกโป่งซึ่งมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร
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(3) เครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่น
(4) เครื่องซึ่งทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศต่อพื้นผิวโลก เช่น Hovercraft
Ekranoplanes
(5) ยานพาหนะทางน้าที่ทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศที่เป็นผลกระทบกับ
พื้นผิวโลก (Wing in Ground Effect Craft type A)
(6) ยานพาหนะทางน้าตาม (5) และสามารถทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศได้
เป็นการชั่วคราวเพื่อหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง ทั้งนี้ การทรงตัวดังกล่าวต้องอยู่ในระดับสูงสุดไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบเมตรจากพื้นผิวน้า (Wing in Ground Effect Craft type B)
ดังนั้นกรณีโดรน หรือ UAV ที่มีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จึงไม่ถือว่าเป็นอากาศยาน
ตามคานิยามในกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นนิยามที่กว้างมาก และในกฎกระทรวงที่กาหนดวัตถุซึ่งไม่
เป็นอากาศยาน พ.ศ. 2548 ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เป็นอากาศยานไว้ข้างต้น นอกนั้นเป็นอากาศยาน
ทั้งหมด มีคานิยามมากมายเกี่ยวกับ อากาศยาน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของกฎหมายนั้นๆ
การใช้งานของอากาศยานทั้งที่มีนักบินและไร้นั กบิน นั้น จะต้องอยู่ภ ายใต้ ข้อบังคับและ
กฎการบินโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการส่ง Flight plan หรือแผนการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม.
ไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (air traffic controller) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการบิน ในกรณีทโี่ ดรนจะทาการบินในระดับสูง จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่แสดงตนเอง เพื่อการพิสูจน์
ทราบ และปฏิบัติการบินตามคาอนุญาตโดยเคร่งครัด ในพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าเป็นพื้นที่อันตราย (Danger
Area) ซึ่งจะต้องทาการบินและต้องปฏิบัติตามกฎการบินโดยเคร่งครัด การที่จะทาการยินเข้าไปใน
เขตห้าม (Prohibited Area) เขตกากัด (Restricted Area) และ เขตอันตราย (Danger Area)
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง หากไม่เช่นนั้น อาจจะถูกสกัด
กั้นหรือถูกทาลาย จากหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบได้ ซึ่งนักบินที่จะทาการบินในราชอาณาจักร
จะต้องดูและปฏิบัติตามเอกสารบรรณสารการบินแห่งประเทศไทย (Aeronautical Information
Publication: AIP) อย่างเคร่งครัด
ในประเทศไทยมีการนาโดรนมาใช้ในการทาข่าวตั้งแต่เมื่อไร
ในประเทศไทยมีการนามาใช้นานแล้ว เริ่มตั้งแต่ที่มีการจับกล้ องใส่ ในโดรนเพื่อใช้ถ่ายภาพ
หลังจากนั้นสานักข่าวต้องการมุมมองที่หลากหลายเพื่อทาข่าว และประสบการในการใช้โดรน จะมีช่วง
เกิดเหตุการณ์ม็อบ ซึ่งลักษณะการบินของโดรน มีลักษณะทุกอย่างเหมือนอากาศยาน จึงอาจตกได้
ดังนั้ น การมีประกันภัยอุบั ติเหตุ จากโดรนตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลั กเกณฑ์การขอ
อนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการ
บินจากภายนอก พ.ศ. 2558เป็ นเรื่ องที่ดี แต่ในปัจจุบันอาจไม่ practical นัก เพราะยังไม่มีบริษัท
รับประกันภัยเรื่องนี้ในประเทศไทย
ต่างประเทศมีหลักเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับโดรนอย่างไร
เรื่องการถ่ายภาพทางอากาศ หรือสารวจทางอากาศ อาจเป็นการรบกวนหรือมีการละเมิด
ทาง Privacy ด้วย ดังนั้ น สิ่งที่ ท้าทายและเป็นประเด็นทางกฎหมายในต่างประเทศอยู่ไม่น้อย
โดรนเป็นที่เรียกกันว่า internet of things ซึ่งสามารถเก็บวิดีโอของบุคคล และมีการเก็บข้อมูลของ
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ส่วนบุคคล ซึ่งสามารถถ่าย 360 องศา โดยใน USA ถ้ารัฐจะใช้โดรน ต้องมีหมายก่อน ถือว่าเป็นการ
ค้น แต่ถ้าเป็นกรณีเอกชนหรือประชาชนทั่วไปในการใช้ นั้นมีกฎหมายคุ้มครองเครื่องโดรน ถ้าใครยิง
หรือทาลายจะกระทาไม่ได้ ซึ่งหมายถึงกฎหมายสหรัฐมุ่งคุ้มครองเรื่องทรัพย์สิน และความปลอดภั ย
(safety) แต่ไม่ได้น้าหนักทาง Privacy ในปัจจุบันใช้ในทางทหารหรือนักข่าวครอบคลุมอยู่แล้ว แต่ที่
สาคัญสาหรับชาวบ้านทั่วไป กรณีที่โดนโดรนถ่ายรูปในยุโรป จะต้องมีการใช้กฎหมายต่างหากที่จะ
คุ้มครอง privacy
การใช้นั้น ในส่วนของนักข่าวมีการควบคุมการใช้อย่างไร
ในการใช้โดรนในการทาข่าว นั้น ใช้ทีม ๓ คน คือ นักบิน ผู้ควบคุมภาพ และเนวิเกเตอร์ที่คอย
ควบคุมทิศทาง (ดูสภาพภูมิประเทศที่จะบิน) หรือใครจะมีจานวนคนมากหรือน้อยแล้วแต่นโยบายการ
ทาข่าว โดยการบินแต่ละครั้ง บินตามคาสั่งตามข้อบังคับของสานักข่าวเท่านั้น โดยในกลุ่มของนักข่าว
โดรนมีการแจกหมวกที่แสดงถึงการเป็นนักข่าวที่ใช้โดรนเพื่อแยกประเภทระหว่างผู้ใช้ โดรนที่เป็น
นักข่าวกับชาวบ้านธรรมดา นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของคนที่ใช้โดรนเพื่อให้ความรู้ด้วยกันเอง เช่น
การรวมกลุ่มทางเฟสบุ๊ค หรือบริษัทที่ขายโดรนซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้โดรน
และจะมีการอบรมในการใช้โดรนในการทาข่าวเพื่อให้สามารถใช้งานได้และให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
มีการตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกและเป็นเว็บไซต์
การควบคุมการบินและกติกาการบินโดรน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 โดยมีสาระสาคัญ แบ่งอากาศยานไร้
นักบินเป็น 2 ประเภท คือ
1) เล่นเพื่องานอดิเรก บันเทิง กีฬา
ก. ขนาดไม่เกิน 2 กิโลกรัม
ข. ขนาดเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
2) ไม่ใช่เพื่องานอดิเรก แต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อการทาข่าว ช่วยเหลือ รายงาน
จารจร ภาพยนต์ วิจัยและพัฒนา อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีน้าหนักไม่เกิน 25 กิโล ต้องมีการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมหา
โดยก่อนทาการบินต้องมีการตรวจเช็คตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนด และเมื่อบิน
แล้วต้องไม่รบกวนผู้อื่น และที่สาคัญคือ ไม่ให้บินในบริเวณ เขตห้าม (Prohibited Area) เขตกากัด
(Restricted Area) และ เขตอันตราย (Danger Area) ตามที่ประกาศของ AIP ประเทศไทย หากมี
เหตุสงสัยการฝ่าฝืนสามารถดาเนินต่อการฝ่าฝืนได้ตามกฎหมาย
 ทุกคนที่ทาการบินต้องได้รับอนุญาต และต้องมีการส่งแผนการบินให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการบินเพื่อควบคุมและหลีกเลี่ยงความไม่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ข้อจากัดและขอบเขตทางมุมนักกฎหมาย
สิ่งที่เป็นห่วงและจะเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย คือ ประชาชนทั่วไป เพราะกฎหมายไทยมีการ
คุ้มครองสิ่งที่มีอยู่เช่นทางทหารหรือการทาข่าว แต่ไม่ได้กล่าวถึง ประชาชนทั่วไปที่ใช้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้เครื่องบินที่เป็นของเล่น ซึ่งระบุไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 ว่าไม่รวมถึง
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ประเด็นถาม – ตอบ
ก่อนรับฟังความคิดเห็นและคาถามจากผู้ฟังในห้อง Open Forum และทางออนไลน์
(real time) วิทยากรได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ ดังนี้
การดูแลด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการใช้โดรน – การใช้งานไม่ว่ามีหรือไม่มีนักบินต้องทา
การบินภายใต้กฎและกฎกติ กาการบิน เช่น ถ้าจะทาการบินต้องส่งแผนการบิน ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบดูแล maintenance และตรวจสอบการบินของเครื่องโดรน และเครื่องบิน
อื่นที่อยู่ในบริเวณเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น ไม่ว่าเขตอันตราย เขตหวงห้าม และเขตจากัด ก็ต้อง
พีงระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บินด้วยความสูงและได้รับ ตามที่กรมการบินพลเรือนกาหนด
การทาการบิ นนั้นหากเป็ นการทาการบินที่ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎการบิน และไม่
สามารถท าพิ สู จ น์ ทราบได้ จ ากภาคพื้ น หรื อมี เหตุ อั นควรสงสั ย หรื อเป็ นภั ยต่ อความมั่ นคงหรื อ
ต่อสาธารณะ จะถูกสกัดกั้น หรือถู กทาลาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยอากาศยานที่กระทาการผิด
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ในทางสื่อมวลชนรับได้กับประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ แต่ในส่วนของเขตห้ามบิน ในไทยจะ
มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ ที่มีการบรรจุข้อมูลของเขตห้ามบินในตัวควบคุม อย่างไรก็ดี ก็ต้องใช้ความชานาญใน
การทาการบินโดรน ระเบียบที่ออกมาอาจทาให้หวั่นไหวในกลุ่มผู้ใช้โดรน ได้แก่ เรื่องการทาประกัน
ใครเป็นเจ้ามือรับแจ้ง เครื่องตกแล้วต้องทาอย่างไรต่อ (รวมถึงกรณีที่มีอุบัติเหตุ) ซึ่งยังไม่ครอบคลุม
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ได้แก่
1. เรื่องสื่อมวลชน – กรณีผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องเป็นprofessional media คาว่า
สื่อมวลชน ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อทาด้านสื่อสารมวลชนเท่านั้น
2. เครื่องบินเล็กที่ใช้เป็นเครื่องเล่น ตีความได้แค่ไหน ถ้าถูกฟ้อง ให้ต่อสู้ และไม่ได้บอกว่า
อย่ างไรเป็ น เครื่ องเล่ น เพราะเข้าข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงฯ เช่น คอปเตอร์เล็ กที่ใ ช้ เล่ น
อาจทาให้หลุดรอดได้ (แม้ไม่ได้จดฯ)
ประเด็นคาถาม
1. ถามจากบริษัทภาพยนตร์ การใช้โดรนเพื่อถ่ายทาละคร ต้องขออนุญาตใคร ถ้าขโมยถ่าย
จะผิดไหม
ตอบ ถ้าจะบินโดรน การขออนุญาตต้องขอกรมการบินพลเรือน และไม่ควรขอเฉพาะวันเวลา ให้ขอ
เวลากว้างๆ แต่ให้เป็นไปตามความเหมาะสม เพราะต้องดูตามเนื้อหาและความจาเป็น แต่เรื่องความ
เป็นส่วนตัวและเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ ก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ถามเรื่ องความพร้อมของหน่ว ยงานราชการ และผู้ รับผิ ดชอบ จะดาเนินการอย่างไร
สาหรับเจ้าของอุปกรณ์โดรนที่นามาใช้แล้ว
ตอบ ในส่วนของภาครัฐนั้น มีการบังคับใช้กฎหมายเช่นกัน ไม่ว่าอุปกรณ์การบินอื่นหรือโดรน ถ้าจะ
ทาการบิน ต้องขออนุญาตและส่งแผนการบิน เว้นแต่ เป็นเรื่องความลับหรือความมั่นคง ในส่วนของ
ประกาศกระทรวงฯ เชื่อว่าจะมีกฎหมายรองออกมารองรับการใช้งานต่อไป
3. ถามเรื่อง ควรมีกฎหมายคุ้มครองประชาชน เพื่อป้องกั นกับทางราชการไปใช้ประโยชน์
จากการใช้โดรนในการสอดแนม
ตอบ ในการดาเนินการใดๆ ของรัฐนั้นมีกรอบของกฎหมายกากับอยู่ เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

๕
4. ถามว่าควรตรวจจับหรือควบคุมการใช้ GPS ทุกกรณี หรือไม่
ตอบ ตัว ระบบบอกตาแหน่ งพิกัดอาจน าไปใช้ในอุปกรณ์ไ ด้ห ลายอย่าง คงเป็นการยากที่จะไป
ควบคุมการใช้ GPS โดยทั่วไปหรือในทุกกรณี เห็นว่าควรควบคุมการนามาใช้ดีกว่า โดยพิจารณาตาม
กฏหมายและพฤติกรรมการใช้ประกอบกัน เช่น การใช้โดรนสะกดรอย ก็ต้องฟ้องตามพฤติกรรมและ
ความจาเป็นในการกระทาเช่นนั้น การขึ้นทะเบียนโดรน หรือมีหมายเลขทะเบียนกากับ ก็มีส่วนดีใน
การป้องกันอาชญากรรมด้วย
5. ถามว่าควรมีการทาข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องโดรนไว้ เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ หรือไม่
อย่างไร
ตอบ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยตรงคงต้องดูกฎหมายไทยฉบับใหม่นี้ก่อน เพราะเพิ่งออกมา
ใช้บั ง คับ ถ้าไม่เข้ าใจอาจเกิดปั ญหา หากทาไม่ถูก อาจถูกลงโทษได้ ต้องมีการประชาสั มพั นธ์ใ ห้
ประชาชนเข้าใจ เช่น เพื่อให้มีการช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก การควบคุมของเราอาจมี
ปัญหาเรื่องการตรวจจับเรดาร์ ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ หลายประเทศในยุโรปมีความเห็น
ว่า กฎหมายที่มีอยู่มันพอแล้ว แต่ปัญหาคือการบังคับใช้ยังไม่เพียงพอ สาหรับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศนั้นคงต้องดูในส่วนของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบิน การผ่านอาณาเขตประเทศต่างๆ ซึ่งอาจไม่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การคุ้ มครองสิ ทธิ ป ระชาชนโดยตรง ส าหรับ กรณี ของไทยอาจเป็ นห่ ว งในประเด็ น
การไป spy โดยใช้โดรน แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูพฤติกรรมประกอบด้วย เพราะโดรนเป็นเพียงเครื่องมือ
อาจถูกนาไปใช้อย่างไรแล้วแต่พฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละราย
6. ถามว่า ถ้าเป็นคนต่างประเทศมาใช้โดรนในไทย แล้วบันทึกภาพกลับไปใช้ในต่างประเทศ
ตอบ ตามประกาศกระทรวงไม่ได้ระบุเรื่องคุณสมบัติในส่วนของสัญชาติของผู้ขออนุญาต นอกจากนี้
ยังไม่กล่าวถึงเรื่องการควบคุม โดยการออก license ให้แก่ผู้บินโดรน
ในส่ วนของการน าภาพกลั บไปใช้ ในต่ างประเทศ ในทางกฎหมาย เห็ นว่ า ไม่ เกี่ ยวกั บ
กฎหมายโดรน แต่ต้องนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายละเมิด พรบ.คอม หรือ กฏหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มาพิจารณาบังคับใช้ แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ มี ผู้ เสนอแนะ ประกาศกระทรวงยั งมี ช่ องว่ าง และควรประชาสั มพั นธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบ และส่ วนใหญ่ กม.เน้ นเรื่องความมั่ นคงเท่านั้น เช่น การบินโดรนเข้ าไปที่ราชการ
ที่เอกชน ก็อาจฝ่าฝืนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การบินโดรนเพื่อกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือการเกษตรจะ
บินก็ต้องขออนุญาต หรือแม้แต่เพื่อถ่ายภาพสวยๆ ในประเทศเพื่อไปโพสเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติมาเที่ยว
จะตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ ควรเชิญเจ้าภาพที่ออกกฎหมายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และเป็นกฎหมายที่ออก
เหมือนระแวงประชาชน ไม่ได้มองในทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จึงเสนอ
1. คุณสมบัติคนต้องเป็นไทย ไม่มีประวัติ ห้ามเป็นต่างชาติ
2. คุณสมบัติเครื่อง
3. ควรให้มีการแจ้งแผนการบินออนไลน์
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