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  เรื่องของ “บุหรี่ไฟฟ้า” ยังคงเป็นข้อถกเถียงของหลายฝ่ายและเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งยังคงมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกัน "คนรุ่นใหม่" ยุคไอที ที่มาพร้อมกับสิ่งซึ่งมองดู
แล้วว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่แค่ใบยาสูบเหมือนในอดีต โดยบางฝ่ายมองว่าควรจะ
ผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีฝ่ายสนับสนุนก็ย่อมมีฝ่ายคัดค้าน  
ที่มีความเห็นว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ยังคงเป็นของต้องห้าม เป็นสินค้าที่อันตรายและผิดกฎหมาย...ซึ่งเรื่องราวของ 
“บุหรี่ไฟฟ้า” ยังคงด าเนินต่อไป และต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าตอนจบของเรื่องราว “บุหรี่ไฟฟ้า”  
ในประเทศไทยนั้นจะเป็นเช่นไร 

 

   

  

บุหรี่ไฟฟ้า (E – Cigarette) คือ อุปกรณ์สูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง มีกลไกไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน
แบตเตอรีให้ความร้อน ท าให้สารนิโคตินในน้ ายา
บุหรี่ไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่าง ๆ เกิดการ
ระเหย ผู้สูบจึงสูบไอระเหยนั้นเข้าไป และแม้ว่าการ
สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ท าให้เกิดควันจากการเผาไหม้
เหมือนกับบุหรี่ทั่วไป ช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับ
สารอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวได้  

...แตก่็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% เพราะสารเคมีในน้้ายาบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังคงส่งผลอันตรายตอ่ร่างกายอยู่เหมือนเดิม
... 
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  หากมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่
ก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  เช่น ในโรงเรียน 
โรงพยาบาล ตลาด ถือว่าฝ่าฝืน มาตรา 42 พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และส าหรับกรณีของผู้ที่
ช่วยซ่อนเร้น ซื้อ รับไว้  หรือมีบุหรี่ ไฟฟ้าไว้ ใน
ครอบครอง ทั้งที่รู้อยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของที่ห้าม
น าเข้ามาประเทศไทย ต้องถือว่ามีความผิดเช่นกัน 
ซึ่งหากถูกจับกุมด าเนินคดีต้องได้รับโทษจ าคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ตามมาตรา 246 พ.ร.บ.ศุลกากร              
พ.ศ. 2560 ซึ่งมาตรการทางกฎหมายเหล่านี้ของ
ประเทศไทย ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก 

 

   การด าเนินคดีต่อผู้ที่ช่วยซ่อนเร้น ซื้อ รับไว้ หรือมีบุหร่ีไฟฟ้าไว้ในครอบครอง ตามมาตรา 246 
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ถือเป็นงานที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
กฎหมายศุลกากร โดยในการควบคุม ป้องกันและปรามปรามทางศุลกากรนั้น จ าเป็นต้องใช้ทั้งกฎหมาย
ของศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางศุลกากร ซึ่งในปัจจุบัน 
“บุหร่ีไฟฟ้า” ยังคงเป็นของต้องห้ามในประเทศไทย โดยถูกจัดว่าผิดกฎหมายและห้ามน าเข้าโดยเด็ดขาด
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ปัจจุบัน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ จ าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของ
สินค้าที่น าเข้า หรือท้ังจ าท้ังปรับพร้อมถูกริบสินค้า และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 244 
ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดน าเข้าของที่ผ่านหรือก าลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของ
ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือการถ่ายล าเลียงโดยหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัด หรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ซึ่งความผิดที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรจะได้รับคือ ความผิดฐานสนับสนุนการกระท าความผิด 

“บุหร่ีไฟฟ้า” จะถูกหรือผิดกฎหมายคงต้องรอดู แต่ท่ีรู้ๆ ตอนนี้เป็น “สินค้าต้องห้าม” 
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     การที่ “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าที่มีความนิยม
ของกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน หนึ่งในเหตุผลนั้นก็
คือ การมีตัวเลือกที่หลากหลายของ “น้ ายาเติม
บุหรี่ไฟฟ้า” ที่ส่งผลต่อการสูดดมกลิ่นที่แตกต่าง
กันออกไป และเมื่อ “บุหรี่ไฟฟ้า” ยังคงเป็น
สินค้าท่ีผิดกฎหมาย 

      
       ดังนั้น “น้ ายาเติมบุหรี่ไฟฟ้า” ก็ย่อมเป็นสิ่ง
ค้าต้องห้ามและผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2557   
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