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	๓.๖.๔  องค์ประกอบของเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็มในลุ่มน้ำ
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	๔.๓.๕  การลดระดับความเค็มในพื้นที่ดินเค็ม
	๔.๓.๖  การฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน
	๔.๓.๗  การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินเค็ม
	๔.๓.๘  พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแพร่กระจายเกลือ
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