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ทัง้ เรือ่ ง อาหารการกิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีถ่ กู สร้างขึน้ จาก “ความจ�าเป็น”
และเรียบง่ายที่มี “เสนห์” ของความเป็นท้องถิ่นอีสาน ทั้งๆ ที่ตัวเองสัญจรมา
และ งานช่างทางความเชื่อทางศาสนา อันเป็นเรื่องของ “ความ
จากต่างถิ่นแดนไกล (อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) ที่ต้องข้ามเทือกเขาเพชรบูรณ์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ข้อมูลพื้นถิ่น ในหนังสือรวมบทความ
ลักษณะอีสาน ว่าด้วยศิลปวัฒนธรรม ของ อาจารย์ ติ๊ก แสนบุญ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมกระแสรองที่อ่อนล้าโรยแรง จะช่วยเป็น ภูมิคุ้มกัน ที่สามารถยัง
ประโยชน์ในการสืบสานต่อและสร้างสรรค์ใหม่บนฐานรากอันมั่งคั่งของตัวเอง
ต่อไป เพื่อเป็น “พลังต่อรอง” กับกระแสหลักของทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ได้อย่าง
สันติและมั่นคงในอนาคต และเป็นที่น่ายินดี ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความส�ำคัญต่อองค์ความรู้
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วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในวิถีสังคมใหม่
สมชาย นิลอาธิ

