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กองบรรณาธิการ

สำรวจสภาพแวดลอมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา
พระศรีคมั ภีรญาณ, รศ.ดร.

สานสัมพันธพระพุทธศาสนาไทย-จีน ณ กรุงปกกิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผชู ว ยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ พลอยแสง

“พระด็อกเตอร” เปนพระหรือเปนดอกเตอร ?
อภิชญา ฤๅชัย

มหาจุฬาฯ บุรพาจารย : เพราะมีทา น จึงมีมหาจุฬา ฯ ในวันนี้
สนิท ไชยวงศคต

บทบาทสังฆาธิการยุคใหม : ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ
พระครูธรรมธรสายัณห ฐิตปุโฺ ญ

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามแนวพุทธศาสนา
พระครูนนทคุณพิพฒ
ั น

บรรณาธิการแถลง
มีนาคม เปนเดือนสามของป ในทัง้ ปฏิทนิ เกรกอเรียนและปฏิทนิ จูเลียน เปนหนึง่ ในเจ็ด
เดือนทีม่ ี ๓๑ วัน เดือนมีนาคมในซีกโลกเหนือมีฤดูกาลเทียบเทากับเดือนกันยายนในซีกโลกใต
ในซีกโลกเหนือ วันที่ ๑ มีนาคมเปนวันเขาสูฤดูใบไมผลิทางอุตุนิยมวิทยา สวนใน
ซีกโลกใต วันเดียวกันเปนการเขาสฤู ดูใบไมรว งทางอุตนุ ยิ มวิทยา
เดือนมีนาคมมีวนั ในสัปดาหเริม่ ตนตรงกับเดือนพฤศจิกายนทุกป และเดือนกุมภาพันธ
เฉพาะปปกติสรุ ทิน เดือนมีนาคมสิน้ สุดวันในสัปดาหเดียวกับเดือนมิถนุ ายนทุกป ในปอธิกสุรทิน
เดือนมีนาคมเริ่มตนในวันเดียวกับเดือนกันยายนและธันวาคมของปกอนหนา ในปปกติสุรทิน
เดือนมีนาคมเริ่มตนในวันเดียวกับเดือนมิถุนายนปกอนหนา
คำวา “March” ในภาษาอังกฤษ มาจากโรมโบราณ เมือ่ เดือนมีนาคมเปนเดือนแรก
ของป และไดชอื่ ภาษาละตินวา “มารตอิ สุ ” (Martius) ตามมารส หรือแอรีส เทพแหงสงคราม
ของกรีก ในโรม ซึง่ มีลกั ษณะอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน เดือนมีนาคมเปนเดือนแรกของฤดู
ใบไมผลิ จุดเริม่ ตนปตามหลักเหตุผล และการเริม่ ตนฤดูกาลศึกสงคราม เดือนมกราคมเปน
เดือนแรกของปปฏิทนิ ในรัชสมัยกษัตริยน มู า ปอมปเลียส (ประมาณ ๗๑๓ ปกอ น ค.ศ.) หรือ
ในรัชสมัยกษัตริยเ ดเซมวีรร าว ๔๕๐ กอน ค.ศ. ปทมี่ ตี วั เลขเริม่ ในวันที่ ๑ มีนาคมในรัสเซีย
กระทั่งสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่ ๑๕ ฝรั่งเศสเปนประเทศแรกที่กำหนดใหวันปใหมตรงกับ
วันที่ ๑ มกราคม ใน ค.ศ. ๑๕๖๔ บริเตนใหญและอาณานิคมยังใช ๒๕ มีนาคมเปนวันขึน้ ปใหม
กระทั่ง ค.ศ. ๑๗๕๒ เมื่อเปลี่ยนไปใชปฏิทินเกรโกเรียน อีกหลายวัฒนธรรมและศาสนายัง
เฉลิมฉลองการขึ้นปใหมในเดือนมีนาคม
สวนในประเทศไทยเริม่ ใชชอื่ เดือนมีนาคมใน พ.ศ. ๒๔๓๒ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ โดย
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโรปการ เปนผเู สนอใหใชราศีกำหนดชือ่ เดือน
ตามโหราศาสตร เดือนมีนาคมเริม่ ตนขึน้ เมือ่ ดวงอาทิตยยกเขาสรู าศีมนี และสิน้ สุด
เมือ่ ยกเขาสรู าศีเมษ แตในทางดาราศาสตร ตนเดือนมีนาคมดวงอาทิตยอยใู นกลมุ ดาวคนแบก
หมอน้ำและปลายเดือนไปอยูในกลุมดาวปลา
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