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บรรณาธิการแถลง
เมษายน เปนเดือนท่ี ๔ ของป ตามปฏทินิเกรกอเรยีน และเปนหน่ึง

ในเดือน ๔ เดอืนท่ีม ี๓๐ วัน (เขยีนยอ เม.ย. ภาษาปากเรียก เมษา หรอืเดอืน
เมษา)

ตามหลักโหราศาสตร เดือนเมษายนเริ่มตนข้ึนเมื่อดวงอาทิตยยกเขาสู
ราศีเมษ และส้ินสุดเมื่อยกเขาสูราศีพฤษภ แตในทางดาราศาสตร ตนเดือน
เมษายนดวงอาทิตยอยใูนกลมุดาวปลาและปลายเดือนไปอยใูนกลมุดาวแกะ

ช่ือในภาษาอังกฤษ “April” มีรากศัพทมาจากภาษาละติน แอปปรีริส
(“aprilis”) และ แอปเปรีเร (“aperire”) หมายถงึ “กางออก” ซ่ึงอาจหมายถึง
การเริม่ตนของฤดูใบไมผลิ หรอือาจมาจาก Apru ช่ือเทพแีหงความรกัในภาษา
ของชาวอิทรูเรยี สวนในประเทศไทยเริม่ใชช่ือเดอืนเมษายนใน พ.ศ. ๒๔๓๒ ตรง
กบัสมยัรชักาลที ่๕ โดยสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทววงศวโรปการ
เปนผเูสนอใหใชราศกีำหนดชือ่เดอืน

ตามปฏทินิโรมนัด้ังเดมิ กำหนดใหเดอืนเมษายนเปนเดอืนท่ี ๒ ของป และ
มี ๒๙ วัน จากน้ันจูเลียส ซีซารไดปฏิรูประบบปฏิทินใหม เมื่อ ๔๕ ปกอน
ครสิตกาล กำหนดใหเดอืนมกราคมเปนเดอืนแรก ทำใหเดอืนเมษายนขยับไปเปน
เดอืนท่ี ๔ ของป และม ี๓๐ วัน

สำหรบักจิกรรมสำคญัในเดอืนน้ี เมือ่วันที ่๘ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกบัรฐับาลจีน ไดเปดศนูยมหายานศึกษาเพือ่
เปนแหลงเรยีนรพูระพทุธศาสนามหายานในประเทศไทย โดยพระพรหมบณัฑิต
อธิการบด ีกรรมการมหาเถรสมาคม และ ฯพณฯ หวงั โจอาน รฐัมนตรกีจิการ
ศาสนา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน เปนประธานเปดศนูยมหายานศกึษา
ณ อาคารมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วัดมหาธาต ุทาพระจนัทร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และผเูขารวมจากประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีน นำโดย พระธรรมมาจารยเบนิซิง เจาอาวาสวัดไคหยวน นายหยัง ซ่ือ อ่ิง
ผอูำนวยการสำนักงานศาสนา มณฑลฝูวเจ่ียน ผแูทนจากสำนักงานกจิการศาสนา
(SARA) ผูแทนจากพุทธสมาคมจีน (BAC) ประชาชนท่ัวไปจากประเทศไทย
และจีน รวมเปนสักขพียานในการเปดศนูยมหายานศึกษาในคร้ังน้ี
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