ชีวประวัตนิ ักบุญยอห์น บอสโก
ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน
คุณพ่อบอสโก หรือนักบุญยอห์น บอสโก เป็นพระสงฆ์เรืองนามองค์หนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก
ที่มีผู้รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั่วโลก เพราะว่าท่านได้ประกอบคุณงามความดี เป็น
ต้นแบบแก่บรรดาเด็กๆ และเยาวชนจนได้รับสมญานามว่า “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน”
ท่านชาตะเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่ตาบลเบ็กกี จังหวัดอาสตี ทาง
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ครอบครัวของท่านยากจนมากแต่เป็นครอบครัวที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีศีลธรรม เคารพนับถือและเลื่อมใสในศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด เมื่ออายุเพียงสอบขวบ
ก็ต้องกาพร้าบิดา แต่ก็ยังมีคุณแม่มาร์คาริตา คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนฝึกฝนให้เป็นเด็กที่
อดทน เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักความจริง ยึดมัน่ ความยุตธิ รรมทั้งให้ความเอ็นดูสงสารแก่คน
ยากจนด้วย
เมื่อมีอายุได้ 9 ขวบ ท่านได้ตั้งใจไว้ว่าต้องพยายามก้าวหน้าในความรู้และการศึกษา อีกทั้งต้องการ
บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อที่จะสามารถเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่กาพร้าพ่อแม่ หรือถูก
ทอดทิ้งขาดการอบรม ความตั้งใจดังกล่าวเป็นความจริง ท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มากมายเพื่อ

ศึกษาหาความรู้หลายแขนงจนในที่สุดก็ประสบความสาเร็จโดยได้เรียนจบถึงบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1841 (พ.ศ. 2384) ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี
หลังจากได้เป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อบอสโกก็ได้เริ่มกิจการตามที่ได้ตั้งใจไว้ คือเริ่มยืมสถานที่บ้าง
เช่าบ้าง ซื้อบ้าง และก็รวบรวมเด็กอนาถาที่ยากจนให้เข้ามาอยู่รวมกัน ท่านได้เป็นผู้อบรมสั่งสอน
ทั้งในด้านศีลธรรม จรรยา และความรู้ทางวิชาการ นอกนั้นยังได้ให้เด็กของท่านฝึกงานต่างๆ
ตามที่เขาถนัด เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นและรู้จักงานดีแล้ว ท่านก็เป็นผู้จัดหางานให้เขาทากิจการของ
คุณพ่อบอสโก ขยายจากกรุงตุรินไปยังเมืองอื่นๆ อย่างรวดเร็วในตอนแรกท่านได้อาศัยความ
ช่วยเหลือของเด็กโตๆ พระสงฆ์ และฆราวาสบางคน ต่อมาจึงดาริเห็นว่าเพื่อความมั่นคงถาวรและ
ความแน่นอนในภารกิจนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ช่วยเหลือ เพื่อที่จะช่วยอบรมสั่งสอนและดูแล
เด็กๆ ต่อไป ดังนั้นคุณพ่อบอสโกจึงได้ขออนุมัติจากผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักร เพื่อจัดตั้งคณะ
นักบวชขึ้น ซึ่งเรียกว่า “คณะซาเลเซียน”
ภารกิจของคณะซาเลเซียนนี้ คุณพ่อบอสโก ได้มอบไว้ในความคุ้มครองของ นักบุญฟรังซีส เดอ
ซาลส์เพราะนักบุญองค์นี้เป็นผู้ใจบุญสุนทาน มีความสุภาพอ่อนหวาน มีอารมณ์ดี และยิ้มแย้ม
แจ่มใสเสมอ ซึ่งเองเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสาหรับการปลูกฝังในเด็กให้รู้สึกรักใคร่ และเหมาะแก่
การชักนาให้เด็กได้เป็นคนดี จุดประสงค์ประการสาคัญของคณะซาเลเซียน คือการเปิดยุวสถานให้
เป็นที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนเป็นต้น ในวันอาทิตย์ เพื่ออบรมให้พวกเขาเหล่านั้นมีศีลธรรมดี
งาม ให้รู้จักทาหน้าที่มนุษย์พึงมีต่อพระเป็นเจ้า ต่อประเทศชาติ ต่อบิดา มารดา และต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน คุณพ่อบอสโก ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ที่กรุง
ตุริน ประเทศอิตาลี รวมอายุได้ 72 ปีเศษ พระศาสนจักรได้แต่งตั้งให้คุณพ่อบอสโกเป็นนักบุญ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) และในวันที่ 31 มกราคมของทุกๆ ปี บรรดาสมาชิก
ของคณะซาเลเซียนอีกทั้งเด็กๆ ที่อยู่ในโรงเรียนซาเลเซียน พร้อมกับคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก จะ
ร่วมกันทาฉลองยอเกียรติคุณของท่านเพื่อขอให้ท่านได้ทรงโปรดพิทักษ์พวกเขาให้พ้นจาก
ภยันตราย ทัง้ ฝ่ายร่างกาย และวิญญาณ
แม้ว่าคุณพ่อบอสโกจะได้จากไปแล้วก็ตาม ทว่า กิจการของท่านได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมาย
คณะนักบวชซาเลเซียนที่ท่านได้สถาปนาขึ้น ได้อบรมสั่งสอนบรรดาเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นจานวนมากความเจริญรวดเร็วเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่มหาชน
โดยทั่วไปทั้งในส่วนของจานวนสมาชิก จานวนโรงเรียน มิใช่เพียงในประเทศอิตาลีเท่านั้น ยัง
แพร่หลายไปในต่างประเทศและต่างทวีปอีกด้วย

ปัจจุบันนี้คณะซาเลเซียนมีสมาชิกนักบวชประมาณ 20,000 คน มีสถานศึกษาประเภทสามัญ
อาชีวะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2,000 แห่ง กระจายอยู่มากว่า 130 ประเทศทั่วโลก
ในประเทศไทย มีสถาบันที่ขึ้นตรงต่อคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยดังนี้
1.

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัด ราชบุรี ก่อตั้ง พ.ศ. 2471

2.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร ก่อตั้ง พ.ศ. 2489

3.

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้ง พ.ศ. 2490

4.

โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัด สงขลาก่อตั้ง พ.ศ. 2493

5.

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัด อุดรธานี ก่อตั้ง 2499

6.

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร ก่อตั้ง พ.ศ. 2504

7.

บ้านซาเลเซียน จังหวัด นครปฐม ก่อตั้ง พ.ศ. 2521

8.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จังหวัด ราชบุรี ก่อตั้ง พ.ศ. 2524

9.

บ้านนาซาเรท จังหวัด ราชบุรี ก่อตั้ง พ.ศ. 2833

10.

สานักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้ง พ.ศ. 2539

11.

ศูนย์ฝึกอาชีพดอนบอสโก อาเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี ก่อตั้ง 2552

12.

บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ก่อตั้ง พ.ศ.2556

13.

บ้านดอนบอสโก บางสัก ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา ก่อตั้ง พ.ศ. 2549

14.

บ้านดอนบอสโก ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้ง พ.ศ. 2558

นอกนั้นยังมีโรงเรียนในประเทศกัมพูชา และลาว ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ได้แก่
1.

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ก่อตั้ง พ.ศ. 2536

2.

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ก่อตั้ง พ.ศ. 2541

3.

บ้านดอนบอสโก ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ก่อตั้ง พ.ศ. 2546

4.

ศูนย์ฝึกวิชาชีพดอนบอสโก (มิตรสัมพันธ์) ประเทศลาว ก่อตั้ง พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังช่วยดาเนินงานตามวัด โรงเรียน ศูนย์เยาวชน และสถาน
สงเคราะห์ในสังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีอกี ด้วย ดังนี้
1.

วัดนักบุญโยเซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

2.

วัดแม่พระฟาติมา จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.

โรงเรียนอรุณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์

4.

อาสนวิหารราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี

5.

เทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

6.

ศูนย์เยาวชนเซนต์ปอล จ.ชุมพร

7.

วัดนักบุญยอแซฟ ถ้าสิงห์ จ.ชุมพร

8.

วัดนักบุญเปโตร เบตร จ.ยะลา

9.

โรงเรียนมานะศึกษา เบตง จ.ยะลา

10.

วัดนักบุญอันดรูว์ จ.ยะลา

11.

โรงเรียนถนอมศรีศึกษา จ.ยะลา

12.

วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี

13.

โรงเรียนเจริญศรี จ.ปัตตานี

14.

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ จ.สุราษฎร์ธานี

15.

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

16.

วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรีธรรมราช

17.

วัดนักบุญอันนา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

18.

วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

19.

โรงเรียนดรุณศึกษา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

20.

โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช

21.

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

22.

วัดพระวิสุทธิวงศ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

23.

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

24.

ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี

25.

ศูนย์ฝึกอาชีพดอนบอสโกพัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

26.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี

27.

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

28.

ศูนย์คาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

29.

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

