͖ข้อควรระวังอื่นๆ
炔มีการกำหนดพื้นที่ห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับบินผ่านภายใต้กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้อากาศยานไ
ร้คนขับขนาดเล็ก
澜澜สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
澜ͣ กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ͤ

https://www.npa.go.jp/english/uas/uas.html

ประกาศจากกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคขนส่ง และการท่องเที่ยว
ประกาศจากกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับระเบียบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (เช่น โดรน/เครื่องบินบังคับวิทยุ)
ระเบียบการใช้อากาศยานไร้คนขับภายใต้กฎหมายการบิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

้͖นที่ห้ามบินผ่าน
บริเวณสนามบิน

＊ ในกรณีที่มีการใช้บิน จำเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน

สาธารณูปโภคขนส่ง และการท่องเที่ยว

บินสูงกว่า
150 เมตรขึ้นไป

บริเวณชุมชน

 炔ในกรณีที่บินผ่านวัด ศาลเจ้า สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ อาจเข้าข่ายขอบเขตการห้ามใน


ข้อกำหนด

150 เมตร



  炔รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการบิน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้


＊ โปรดดูทห
่ี น้าด้านหลัง

http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html

͖วิธีการใช้บิน



澬กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร澭

＊ ในกรณีทต
่ี อ
้ งการใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยวิธใี นข้อ 5-10 ไม่วา
่ วิธใี ดก็ตาม

ʏ ห้ามบินในตอนที่ดื่ม
สุรา

炔อุปกรณ์ไร้สายที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต (รวมถึงอากาศยานไร้คนขับที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต)

(เช่น ใช้บน
ิ ในตอนกลางคืน ใช้บน
ิ ในพืน
้ ทีท
่ ม
่ี องไม่เห็น)
จำเป็นต้องได้รบ
ั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงทีด
่ น
ิ สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเทีย
่ ว

ʐ ตรวจสอบก่อนใช้
อย่างเคร่งครัด

ʒ ห้ามบินด้วยวิธีที่
อันตราย

ʑ ป้องกันการชน
อย่างเคร่งครัด

แม้ว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานของต่างประเทศที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ภายในประเทศญี่ปุ่นได้
Doctor Heli

มีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/
monitoring/illegal/monitoring̲qa/index.htm

ʓ บินในตอนกลางวัน
(ͥ1 )

ʔ บินในพื้นที่ที่มองเห็นได้
(ͥ2 )

E-mail：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp

澬 ศูนย์ช่วยเหลืออากาศยานไร้คนขับ 澭
กองความปลอดภัยกรมการบิน กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคขนส่ง และการท่องเ
ที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
E-mail：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp

ʕ รักษาระยะห่าง
(ͥ3 )

30 เมตร
* 1͵ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น
ไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน

30 เมตร

30 เมตร

* ͭ͵มองด้วยตาเปล่า

＊ ͮ͵ จำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างคน (บุคคลที่สาม) หรือสิ่งของ (อาคารหรือรถยนต์ของบุคคลที่สาม) มากกว่า 30 เมตรขึ้นไป

ʖ ห้ามบินผ่านพื้นที่จัดงาน
พื้นที่จัดงาน

ʗ ห้ามใช้ในการขนส่งวัตถุ
危険物輸送の禁止
อันตราย
สารพิษ

วัตถุระเบิด

วอาวุธ
เช่น ของเหลวไวไฟ

&LYLO$YLDWLRQ%XUHDX0LQLVWU\RI/DQG
,QIUDVWUXFWXUH7UDQVSRUWDQG7RXULVP-DSDQ

ʘ ห้ามปล่อยวัตถุลงมา

ࢲ ²· ࢳّӯᝩ౼

̷ՠᪿ˹٥Ԗпّ َ
͖“อากาศยานไร้คนขับ ” ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมายการบิน คือ

ᵁᵂᵋᵐᵂᵉᵖᵆᵋᵅᴾᴿᵆᵑᵂᵁ ᵁᵆᵐᵑᵏᵆᵀᵑᵐ ᵌᵃᵇᴾᵍᴾᵋ
ÃÏÍÐÉÌÅÄ ÆÒÏÍ ÔÈÅ ÒÅÓÕÌÔÓ ÏÆ ÔÈÅ ²°±µ ÐÏÐÕÌÁÔÉÏÎ ÃÅÎÓÕÓ

澜สิ่งที่สามารถใช้บ ินได้ด้วยการบังคับ ระยะไกล หรือการบังคับ อัตโนมัติ อันได้แก่

เครื่องบิน
โรเตอร์หรือเครื่องบินปีกหมุน เครื่องร่อน และเรือเหาะที่ไม่สามารถให้คนโดยสารได้ (*)

澜(*) ยกเว้นสิ่งที่มีน้ำหนักไม่ถึง 200 กรัม (รวมน้ำหนักของตัวอุป กรณ์และแบตเตอรี่)
澜(ตัวอย่าง) โดรน (มัลติคอปเตอร์) เครื่องบินบังคับ วิท ยุ เฮลิคอปเตอร์พ่นสารกำจัดศัตรูพืช

͖บริเวณชุมชนที่มีบ ้านเรือนหนาแน่น
澜บริเวณชุมชนที่มีบ้านเรือนหนาแน่น ซึ่งโดยหลักการแล้วจะห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับบินเหนือพื้นที่นั้น
พูดให้เข้าใจมากขึ้นก็คือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น (DID) ซึ่งกำหนดจากผลการสำรวจสำมะโนประชากร
สำหรับรายละเอียดเกีย่ วกับพืน้ ทีท
่ ม่ี ปี ระชากรหนาแน่น สามารถดูได้จาก “แผนภาพแสดงพืน้ ทีท
่ ม่ี ปี ระชากรหนาแน่น ทัว่ ประเทศญีป่ นุ่ ”

ในเว็บไซต์ของกรมการบิน กระทรวง ที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเที่ยว

“แผนภาพแสดงพืน
้ ทีท
่ ม
่ี ป
ี ระชากรหนาแน่นทัว
่ ประเทศญีป
่ น
ุ่ ”
http://maps.gsi.go.jp/#9/35.634977/139.629364/
&base=std&ls=std%7Cdid2015

 * สถานที่ที่แสดงด้วยสีแดงคือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น
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