International Tropical Timber Organization (ITTO)
องค์ การไม้ เขตร้ อนระหว่างประเทศ

-ก่อตั้งในปี 2529 ภายใต้ ข้อตกลงไม้ เขตร้ อนระหว่าง
ประเทศ (ITTA) ปี 2526

3.ลาตินอเมริ กาและแคริ บเบีย เช่นโบลิเวีย บราซิล
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เป็ นต้น

-การเจรจา ITTA เริ่ มจากการประชุม UNCTAD ครั้งที่ 4

กลุ่มประเทศผู้บริโภค(Consumer)

ITTO มีสมาชิกทั้งหมด 59 ประเทศ

ตั้งอยูน่ อกเขตร้อน ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตแต่เป็ นผูน้ าเข้าไม้เขต
ร้อน เช่น ญี่ปุ่น จีน เนปาล เกาหลี แคนาดา ออสเตรเลีย
เบลเยีย่ ม ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์ แลนด์
อิตาล สวีเดน สเปน อังกฤษ สวิตเซอร์ แลนด์
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
สานักงานเลขานุการ (Secretariat)
-มีผอู้ านวยการบริ หาร เป็ นหัวหน้าสานักงาน
-มีทีมงาน 35 คน
-สานักงานตั้งอยูท่ ี่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

-สมาชิกแบ่งเป็ น
-กลุ่มประเทศที่เป็ นผูผ้ ลิต (Producer)
-กลุ่มประเทศที่เป็ นผูบ้ ริ โภค (Consumer)
(กลุ่มประเทศผู้ผลิต(Producer)
ตั้งอยูใ่ นเขตร้อน / เป็ นผูส้ ่ งออกผลผลิตจากป่ าไม้เขตร้อน
ITTO กับสวนป่ าขององค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้

1.แอฟริ กาเช่น คาเมรู น คองโก กาบอง ไนจีเรี ย เป็ นต้น
2.เอเชียและแปซิฟิค เช่น กัมพูชา อินเดีย พม่า ไทย (ไทย
เข้าร่ วมปี 2528) เป็ นต้น

-สานักงานภูมิภาค มี 2 แห่ง ภูมิภาคแอฟริ กา ตั้งอยูท่ ี่ เมืองลิ
เบรวิลล์ ประเทศกาบอง และภูมิภาคลาตินอเมริ กาและ
แคริ บเบียน ตั้งอยูท่ ี่ เมืองบราซิลเลีย ประเทศบราซิล
วัตถุประสงค์ ของ ITTO
1. เพื่อจัดหากรอบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ ในการให้
คาปรึ กษา ความร่ วมมือระหว่างประเทศและพัฒนานโยบาย
ระหว่างสมาชิกทั้งหมด ในด้านที่มีความสัมพันธ์กบั
เศรษฐกิจไม้ของโลก

2. เพื่อจัดการประชุมในการปรึ กษาหารื อที่จะส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือในการค้าไม้
3. เพื่อมีส่วนในกระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกที่จะนากลยุทธ์
ไปใช้ เพื่อการส่ งออกผลผลิตไม้เขตร้อนจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนโดยเริ่ มในปี 2543
5. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นการขยายตัวและความ
หลากหลายของการค้าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ จากการ
จัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยการปรับปรุ งเงื่อนไข
โครงสร้างในตลาดระหว่างประเทศโดยการจัดทาบัญชี
การค้า ในอีกด้านหนึ่งการเพิ่มขึ้นของการบริ โภคและความ
ต้องการอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว และด้านราคาซึ่งสะท้อน
ถึงต้นทุนของการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่าย
จานวนมาก และความเท่าเทียมกันของสมาชิก และการ
ปรับปรุ งการเข้าถึงตลาดการค้า
6. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นและช่วยเหลือการวิจยั และ
พัฒนา เพื่อปรับปรุ งการจัดการป่ าไม้และการใช้ประโยชน์
เนื้อไม้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ
ความสามารถในการอนุรักษ์และเสริ มสร้างมูลค่าในผลผลิต
ไม้ของป่ าไม้เขตร้อน
7.
เพื่อพัฒนาและมีส่วนทาให้กลไกในอนาคต
ข้างหน้าของทรัพยากรทางการเงินและทักษะความรู้ที่จะ
เพิ่มความสามารถของผลผลิตของสมาชิกบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้อตกลง

8. เพื่อปรับปรุ งความรู้ดา้ นการตลาดด้วยความ
โปร่ งใสในตลาดไม้ระหว่างประเทศ รวมถึงการรวบรวม
ความคิด การแพร่ กระจายของข้อมูลการค้ารวมทั้งข้อมูล
ชนิดที่ทาการค้า
9. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการเพิ่มขึ้นและกระบวนการ
ในอนาคตของไม้เขตร้อนจากทรัพยากรที่ยงั่ ยืนในประเทศ
สมาชิกที่เป็ นผูผ้ ลิตในเรื่ องการส่ งเสริ มด้านอุตสาหกรรม
และการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและรายได้จากการ
ส่ งออก
10. เพื่อส่ งเสริ มสมาชิกที่จะเกื้อหนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้เขตร้อนด้านการปลูกสร้างสวนป่ า และ
กิจกรรมการจัดการป่ าไม้ในขณะที่การปรับปรุ งพัฒนาที่ดิน
ป่ าไม้ที่เสื่ อมโทรมให้ดีข้ ึนเหมือนเดิม โดยชุมชนท้องถิ่นที่
เป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรป่ าไม้
11. เพื่อปรับปรุ งการตลาดและการกระจายของการ
ส่ งออกของไม้เขตร้อน จากการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
12. เพื่อส่ งเสริ มสมาชิกที่จะพัฒนานโยบายของ
ประเทศ โดยมีเป้ าหมายที่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและ
การอนุ รักษ์ป่าไม้ที่ให้ผลผลิตและแหล่งพันธุ กรรม และการ
รักษาสมดุลในระบบนิเวศวิทยาในภูมิภาค ในบริ บทของ
การค้าไม้เขตร้อน
13. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการเข้าถึง การถ่ายทอด
วิทยาการด้วยความร่ วมมือที่จะนาไปสู่ วตั ถุประสงค์ของ
ข้อตกลง รวมถึงการยอมให้สิทธิ พิเศษในข้อตกลงร่ วมกัน

14. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการแบ่งปั นข้อมูลในตลาด
ไม้ระหว่างประเทศ
ITTO เกีย่ วข้ องกับ สวนป่ าของ อ.อ.ป.อย่างไร
1. เพราะไทยเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกและลงนามในข้อตกลง
ดังกล่าว
2. มีโอกาสมากขึ้นในการได้รับความร่ วมมือทั้งด้าน
เทคโนโลยี การเงิ น วิชาการ และอื่นๆ จากประเทศสมาชิก
3. ส่ งเสริ มด้านการตลาดที่พร้อมจะขยายตัวไปทัว่ ทุก
ภูมิภาคของโลก
4. นาไปสู่ การพัฒนาการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและเป็ นที่
ยอมรับของทัว่ โลก

