
การจัดการความรู้  (KM ) 
บารากู่   ยาชิชา และข้อกฎหมาย  

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง 
สาขาเมืองระนอง 



“บารากู่ ”  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขียน
ว่า มอระกู่ น. หมายถึง เครื่องสูบยาของชาว
อาหรับ ลักษณะเป็นขวดทรงสูงหรือหม้อมีขา
หยั่ง ด้านบนมีถ้วยส าหรับใส่ยาเส้น ผสม
เครื่องเทศ เครื่องหอม หรือผลไม้ มีฝาปิด มี
ท่อต่อจากถ้วยยาลงมาถึงก้นขวดที่มีน้ าหล่อ
อยู่ เมื่อดูดจะท าให้ควันผ่านน้ าขึ้นมา 



ตัวยาสูบ หรือ ยามอระกู่ (บารากู)่ ที่ใช้สูบนั้นส่วนใหญ่เป็น  

ใบยาสูบ (tobacco) ผสมกับสารที่มีความหวาน เช่น น้ าผึ้ง

หรือกากน้ าตาล (molasses) หรือผสมกับผลไม้ตากแห้งเพื่อ

เพิ่มรสชาติและกลิ่นตามที่ต้องการ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแห้งสนิท 

ที่มักใช้กันก็มีชื่อว่า โทบาเมล หรือ มาแอสเซล (MU’ASSEL) 



 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 กระทรวงพาณิชย์ ได้ออก
ประกาศ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 ธันวาคม 
2557 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
 ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้ให้ความหมายของ  
บารากู่ไว้ดังนี ้



 ข้อ 3 ในประกาศนี้  

 “บารากู่” หมายความว่า หม้อสูบยาสูบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่

คล้ายคลึงกัน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระท าขึ้นด้วยวัตถุใดที่ใช้เป็น

อุปกรณ์ส าหรับสูบควันผ่านน้ าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่าน

พืช ผลไม้ พืชหมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสูบเป็นส่วนประกอบ

หรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 9614.00.90 และให้

หมายความรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่

ใช้เป็นแหล่งก าเนิดควันส าหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งมีส่วนผสมของยาสูบตาม

รายการในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2403.11.00  



 “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้

พลังงานไฟฟ้าที่ท าให้เกิดละอองไอน้ าในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะ

กระท าขึ้นด้วยวัตถุใด ซึ่งใช้ส าหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ ตาม

พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8543.70.90 

 ข้อ 4  ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้าม

น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็น

แหล่งก าเนิดควันหรือละอองไอน้ า เพื่อการสูบแบบบารากู่ และบารากู่

ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า ซึ่งน าเข้ามาพร้อมสินค้าตามวรรคหนึ่งเพื่อใช้ร่วมกัน 

เป็นสินค้าห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย 



พิษภัย “ยามอระกู่  (บารากู่ )”  

เมื่อสูบประมาณหนึ่งเดือน ผู้สูบจะเริ่มติด จะรู้สึก
กระสับกระส่าย คิดอะไรไม่ออก 

บารากู่ มีโทษมากกว่าบุหรี่ถึง 6 เท่า  

การสูบบารากู่ร่วมกันผ่านท่อสูบเดียวกัน มีโอกาสเกิด
โรคติดต่อผ่านทางลมหายใจและน้ าลายได้ เช่น โรคเริม โรคไวรัส
ตับอักเสบ และวัณโรค 

 



พิษภัย “ยามอระกู่  (บารากู่ )”  (ต่อ)  

ในบารากู่ ประกอบด้วยสารอันตรายต่อร่างกาย เช่น นิโคติน 
คาร์บอนมอนออกไซด์ ฟอร์มัลดีไฮด์ อะเซทัลดีไฮด์ ทาร ์และ
โลหะหนักต่างๆ อาทิ โคบอลต์ โครเมียม ตะกั่ว สารหนู เป็นต้น 
โดยในการสูบแต่ละครั้งมักจะใช้เวลานาน ผู้สูบอาจสูดควัน
มากกว่าผู้สูบบุหรี่ทั่วไปถึง 100 มวน 

 

 

 



ช่องทางการจ าหน่าย “บารากู่ ”  

ผู้ขายที่ลักลอบน าเข้า “บารากุ” เช่น น าเข้าปะปนกับสินค้าอื่น 
หรือส าแดงเท็จ แล้วขาย (ปลีก-ส่ง) ด้วยวิธี 
- ขายส่งเอง 
- ขายผ่านเว็บไซต์ 
 ร้านอาหาร หรือบาร์ ที่ลูกค้าเป็นกลุ่มตะวันออกกลาง (ขาย

ปลีก) 
 ผับ บาร์ ที่ลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไทย (ขายปลีก) 

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ “บารากู่ ”  

การให้บริการสูบบารากู่ตามสถานที่ต่างๆ ขณะนี้มี 2 แบบคือ 

 1. น าเอาใบไม้ (เช่น ใบมิ้นต ์กัญชา กระท่อม) หรือผลไม้ชนิดต่างๆ 
มาปรุงแต่ง (ไม่มีส่วนส่วนผสมของใบยาสูบ ยาเส้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATBACUM))  เพื่อบริการแก่ลูกค้าสูบ
ผ่านเครื่องบารากู่ 

 2. น าเอาใบยาสูบ ยาเส้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชนิโคเชียนาทา
แบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) มาปรุงแต่ง เพื่อบริการแก่ลูกค้าสูบผ่าน
เครื่องบารากู ่

 

 



ความผิดตามกฎหมายต่างๆ  
กรณีขายหรือมีไว้เพื่อขาย (ไม่จ ากัดจ านวน) โทษปรับ 15 เท่าของค่าแสตมป์ แต่ไม่
น้อยกว่า 100 บาท 

กรณีมีไว้ในครอบครอง (เกินกว่า 500 กรัม) โทษปรับ 10 เท่า ของค่าแสตมป์ แต่ไม่
น้อยกว่า 100 บาท 

กรณีลักลอบ (ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469) โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับ 4 เท่าราคา
ของ/ทั้งจ าและปรับ 

กรณีสูบในเขตปลอดบุหรี่ (พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2539) โทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

กรณีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลอื่น (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน/ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท/ทั้งจ าและปรับ 

 



การป้องกัน จับกุม ปราบปราม  
การลักลอบน าเข้า อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร 

การจับกุมปราบปราม (ของกรมสรรพสามิต) 

 - ผู้ขายส่ง 

 - ผู้ขายปลีกและส่งผ่าน Web Site 

 - ผู้ขายปลีกในร้านอาหาร ผับ บาร์ 

 - ผู้มีไว้ในครอบครองเกินกว่า 500 กรัม 

 




