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เรื่องของนายแพทย์บริกส์
เรียบเรียงโดย คุณเจริญ บุณยจันทรานนท์
เรื่องของนายแพทย์วิลเลียม อัลเบิร์ด บริกส์ นี้ คุณสตีเวน ดี. คิง เหลนย่าของคุณแอนนาเบล คิง
บริกส์(ผู้เป็นภรรยาของนายแพทย์บริกส์) ได้รวบรวมจากต้นฉบับลายมือจดหมายที่นายแพทย์บริกส์ เขียน
โต้ตอบกับสมาชิกครอบครัวของท่าน รวมทั้งต้นฉบับรายงานที่นายแพทย์บริกส์เขียนถึงคณะกรรมการมิชชั่น
โพ้นทะเลของคริสตจักรเพรสไบเทเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา บทความหนังสือพิมพ์บทกวี และภาพถ่ายต่างๆ ที่
นายแพทย์บริกส์เป็นผู้บันทึกไว้เอง เอกสารที่คุณสตีเวน คิง ได้รวบรวมไว้นี้มีทั้งหมด 12 เล่ม
นายแพทย์ บ ริ กส์ เป็ น แพทย์ มิช ชั่นนารีช าวแคนนาดาที่ มาปฏิบั ติง านในประเทศสยามเป็น เวลา
ประมาณ 28 ปี (ค.ศ. 1890-ค.ศ. 1918) ในช่ว งเวลา 10 ปีแรกท่านได้ทางานกับสถานีมิชชั่นเมืองละคร
(ปัจจุบันคือจังหวัดลาปาง) ต่อมาได้รับมอบหมายให้ไปจัดตั้งสถานีมิชชั่นเมืองแพร่(จังหวัดแพร่) หลังจากเสร็จ
ภารกิจก็ได้ย้ายกลับเมืองละคอน ในปี ค.ศ. 1900 ท่านได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานกับสถานีมิชชั่นเมือง
เชียงราย(จังหวัดเชียงราย) ท่านได้อยู่ปฏิบัติงานที่เมืองเชียงรายเป็นเวลาทั้งสิ้น 18 ปี จนถึงกาหนดลาพักเพื่อ
ไปเยี่ยมครอบครัวของท่านที่เมืองแวนคูเวอร์ แคนนาดาในกลางปี ค.ศ. 1918
นายแพทย์บริกส์ ถือกาเนิดจากครอบครัวคริสตเตียนที่เคร่งครัด ดารงตนอยู่ภายใต้การทรงนาของ
พระเจ้าโดยตลอด ถึงแม้ท่านจะประสบเคราะห์กรรมและความยากลาบากหลายครั้งในการใช้ชีวิตรับใช้พระ
เจ้าในประเทศสยามอันแสนจะทุรกันดารและเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ ท่านได้สูญเสีย
ภรรยาคนแรกของท่านด้วยโรคปอด หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตแต่งงานกันได้ไม่ถึงปี และเพิ่งย้ายมาทางานด้วยกันที่
เมืองละครได้ประมาณสามเดือนเท่านั้น ต่อมาท่านได้แต่งงานกับ คุณแอนนาเบล คิง (ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครู
มิชชั่นนารีปฏิบัติงานที่เมืองละครในปี ค.ศ. 1892) ในปี ค.ศ. 1893 และนายแพทย์บริกส์ได้รับมอบหมายให้ไป
เปิดสถานีมิชชั่นที่เมืองแพร่
ทั้งคู่ได้สูญเสี ยบุ ตรชายคนแรกที่เมืองแพร่ด้วยโรคบิดขณะมีอายุได้ประมาณหนึ่งขวบครึ่งเท่า นั้น
หลังจากการก่อตั้งสถานีมิชชั่นเมืองแพร่แล้วเสร็จ ทั้งสองท่านได้ย้ายกลับเมืองละครในปี ค.ศ. 1897 ต่อมาในปี
ค.ศ. 1900 นายแพทย์บริกส์ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานกับสถานีมิชชั่นเมืองเชียงราย
ที่มืองเชียงราย นายแพทย์บริกส์ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งทั้งในงานดูแลรักษาคนเจ็บป่วย
ของโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค และงานประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า ในช่วงปี ค.ศ. 1900 – ค.ศ. 1912
ท่านเป็ น ศิษยาภิบ าลของคริ สตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย เป็นเวลาถึง 9 ปี ท่านได้ใช้อาคารโรงพยาบาลโอ
เวอร์บรุ๊คเป็นสถานนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์และเป็นที่ประชุมอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ในตอนเย็นวัน
อังคารและวันศุกร์ด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมอย่างไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ครูมิชชั่นนารีบางท่านถึง กาหนดหยุดพักยาวกลับบ้านเกิดใน
ปี ค.ศ. 1905 มีพวกเงี้ยวจากรัฐฉานของพม่าได้ยกทัพบุกเข้าโจมตีเมืองเชียงราย นายแพทย์บริกส์ได้เป็นผู้นา
การต่อต้าน จนพวกเงี้ยวต้องล่าถอยไป (ก่อนหน้านี้ พวกเงี้ยวได้เข้าโจมตีและยึดเมืองแพร่สาเร็จมาแล้ ว )
นอกจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและอาคารพระวิหารของคริสตจักรที่ 1 เวียง
เชียงรายแล้ว นายแพทย์บริกส์ยังรับเป็นแม่งานออกแบบและก่อสร้างสถานที่ราชการในเมืองเชียงรายหลาย
แห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัด เรือนจา ที่ทาการไปรษณีย์ เป็นต้น ในเวลานั้นอาคารบ้านเรือนในเมืองเชียงราย
เป็ น อาคารไม้ไผ่ หลั งคามุงจาก นายแพทย์บริกส์ ได้ริเริ่มการก่อสร้า งอาคารแบบถาวรโดยใช้อิฐ ไม้และ
กระเบื้องหลังคา ท่านได้ฝึกหัดช่างชาวบ้านให้ทาเตาเผาอิฐ และกระเบื้องหลังคา สอนการทางานช่างไม้ ก่ออิฐ
และฉาบปูน ทาให้ท่านสามารถก่อสร้างถาวรวัตถุดังกล่าวข้างต้นได้สาเร็จ นอกจากนี้นายแพทย์บริกส์ยังได้ทา
การวางผังเมืองเชียงราย ตามต้นแบบของกรุงวอชิงตัน ดี.ซ๊. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ในระหว่างที่นายแพทย์บริกส์หยุดพักยาวในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1907 ท่านได้รับเงินบริจาคจากคุณเอ
ลิซาเบธ เกสท์ ผู้เป็นสมาชิกคริสตจักรโอเวอร์บรุ๊ค แห่งกรุงฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เป็น
เงิน 16,000 ดอลล่าร์ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในเมืองเชียงรายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงสามีผู้วาย
ชนม์ของท่าน ทันทีที่นายแพทย์บริกส์กลับถึงเชียงรายในเดือนมกราคม ค.ศ. 1909 ท่านก็ได้เริ่มงานก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาลทันที งานก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี ค.ศ. 1911
ในระหว่างปี ค.ศ. 1911 – ค.ศ. 1912 นี้เอง ได้เริ่มมีการรวบรวมเงินจัดซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกประตูสลี
เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารพระวิหารของคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย งานปรับพื้นที่และก่อสร้างฐาน
รากอาคารเริ่มต้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1912 แต่หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อก่อสร้างกาแพงอาคารพระวิหารถึง
ระดับประมาณสองฟุตเหนือพื้นดิน งานก็ต้องหยุดลงเพราะเงินหมด ในต้นปี ค.ศ. 1913 นายแพทย์บริกส์ได้
หยุดพักยาวในอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ท่านได้รับเงินบริจาคจากครอบครัวคุณเอลิซาเบธ เกสท์ จานวน
4,000 ดอลล่าร์ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารพระวิหารของคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย ให้แล้วเสร็จงานก่อสร้าง
เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1914 ในทันทีที่นายแพทย์บริกส์เดินทางกลับถึงเชียงราย งาน
ก่อสร้างได้ดาเนินไปด้วยดีจนเสร็จแล้ว มีพิธีมอบถวายอาคารให้พระเจ้าในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1917
ในช่วงเวลาสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางกลับถึงเชียงรายในเดือน มกราคม ปี ค.ศ. 1909 ที่ท่านได้
เริ่มงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คโดยทันทีนั้นนายแพทย์บริกส์ ได้เขียนไว้ในสมุดบันทึกของท่าน
ว่า ท่านได้ทาหน้าที่ศิษยาภิบ าลของคริ สตจักรเวียง เป็นผู้เทศนาและทาหน้าที่บิดาของมณฑลคริส เตียน
ทั้งหมด เวลาส่วนใหญ่ของท่านหมดไปกับการทาหน้าที่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนชาย (ปัจจุบันคือโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคม) ท่านเป็นแพทย์เพียงคนเดี ยวในเชียงรายหรือในปริมณฑลที่ใช้เวลาเดินทางแปดวันจาก
เชียงราย ท่านต้องดูแลหน่วยแพทย์ทั้งหมดของสถานีมิชชั่น ท่านต้องรับผิดชอบงานดังกล่าวโดยไม่มีผู้ช่วยเลย
นอกจากนี้ท่านยังรับเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้กับกองทหารรัฐบาลในเชียงราย และได้ช่วยงานผ่าตัดใน
โรงพยาบาลโอเวอร์ บ รุ๊คดูแลงานในโรงพยาบาลและห้องจ่ายยาในช่วงเวลาที่นายแพทย์ลี ออนไปประชุม
ประจาปีที่เมืองน่าน เมื่อท่านข้าหลวงของเมืองเชียงรายได้ขอท่านช่วยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลงาน
โดยรวมของแผนกสุขาภิบาลของเมือง รวมทั้งงานซ่อมแซมระบบระบายน้าทั้งหมด และยังขอเป็ นสมาชิกของ
คณะกรรมการสุขาภิบาล เพื่อดูแลงานสุขาภิบาลภายในมือง ท่านก็รับคาเชิญด้วยความยินดีถึงแม้ว่าจะเป็น
การเพิ่มภาระงานของท่านให้มากขึ้นไปอีกก็ตาม
นายแพทย์บริกส์ ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวท่านเองไว้ตอนหนึ่งว่า ท่านเป็นผู้ทางานหนักตลอดเวลา
การทางาน 28 ปี ในประเทศสยาม ยกเว้นช่วงเวลที่ลาพักผ่อนในสหรัฐอเมริกาและแคนนานดาเพื่อพักฟื้น
สาเหตุทุกครั้งที่ลาพักผ่อนมาจากลาไส้ คือถ้าไม่ท้องเสียก็เป็นลาไส้อักเสบ ท่านบันทึกไว้ว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิต
อยู่ในสยาม ท่านไม่เคยเป็นอิสระจากปัญหาลาไส้อย่างหนึ่งเลย ดังนั้นในช่วงเวลาหลายๆปีหลัง ท่านต้องจากัด
อาหารอยู่กับข้าวและนมเท่านั้น
การทางานหนักตลอดเวลาอันยาวนาน ทั้งงานดูแลโรงเรียน งานสถาปนิกและก่อสร้าง ดูแลโรงเรียน
งานสถาปนิกและก่อสร้าง ดูแลโรงพยาบาลและห้องจ่ายยา ท่านได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์และต้องดู
และคริสตจักรหลายแห่ง นอกจากนี้ท่านยังรับช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ชาวสยามและชาวอังกฤษอีกหลาย
อย่าง ท่านได้เปิดสถานีมิชชั่นใหม่หลายแห่ง ต้องเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศหลายลักษณะและสภาพงานที่
ยากลาบาก ท่านได้ฝึกอบรมผู้คนให้เป็นช่างฝีมือ ช่างอิฐ ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ รวมทั้งได้ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ผู้
ช่วยงานคริสตจักรและโรงเรียน เพราะไม่มีผู้ใดที่เคยทางานดังกล่าวนี้มาก่อนงานเหล่านี้เป็นงานหนักที่ทาให้
พลังของท่านเหนื่อยล้าแทบหมดสิ้น ในช่วงเวลาสี่ปีหลังจากที่ท่านกลับมาเชียงรายตามลาพังใน ปี ค.ศ. 1914
ท่านมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการทาภารกิจ ของท่านให้แล้วเสร็จ ถึงแม้สภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงสมบูรณณ์
เท่าที่ควรท่านทางานทุกวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์โดยไม่มีวันหยุด ท่านเล่าว่าช่วงเวลานั้น สุขภาพของท่านเริ่มทรุด
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โทรมแต่ท่านก็ไม่มีอาการของโรคดูดซึมอาหารผิดปกติ ถึงแม้ท่านจะมีโปรตีนในปัสสาวะเป็นบางครั้ง และเท้า
บวมบ้าง บางครั้งก็มีเส้นเลือดปรากฏอย่างชัดเจนจนน่าวิตกที่บริเวณคอ ในที่สุด งานสาคัญๆของท่านก็เสร็จ
สิ้นลง (รวมทั้งงานก่อสร้างอาคารพระวิหารของคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย – ผู้เรียบเรียง) ในขณะที่ตัวท่าน
อยู่ในสภาพที่อ่อนแรงมากเช่นนี้ ท่านจึงได้ตัดสินใจว่าควรจะกลับบ้าน
ชาวเชียงรายในเวลานั้นมีความผูกพันกับนายแพทย์บริกส์และภรรยาของท่านอย่างลึกซึ้งประหนึ่งบิดา
มารดากับบุตร (ชาวเมืองเรียกท่านว่า “พ่อเลี้ยง” และเรียกภรรยาของท่านว่า “แม่เลี้ยง”) พวกเขามีความ
ปลื้มปิติอย่างยิ่งที่นายแพทย์บริกส์ได้กลับมาเชียงรายอีก หลังจากที่ท่านได้หยุดพักยาวไปตั้งแต่เดือนมกราคม
ค.ศ. 1913 เพื่อพาครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานที่ภูมิลาเนาของท่านในแคนนาดา เพื่อให้ลูกๆของท่านได้มีโอกาส
เรียนหนังสือในโรงเรียน และภรรยาของท่านก็ต้องอยู่ดูแลลู กๆ ที่นั่น นายแพทย์บริกส์ได้เดินทางกลั บ ถึง
เชียงรายตามลาพังในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 ท่านได้เขียนจดหมายถึงคุณเอลิซาเบธ เกสต์ (สมาชิก
คริสตจักรโอเวอร์บรุ๊คแห่งกรุงฟิลาเดลเฟีย ผู้บริจาคเงินก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและอาคารพระวิหาร
ของคริสตจักรที่ 1 เชียงราย) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 กล่าวถึงความประทับใจในการต้อนรับของชาว
เชียงรายในการกลับมาของท่าน จดหมายมีข้อความตอนหนึ่งว่า “...นับตั้งแต่ผมได้เดินทางกลับมาถึงที่ผม
เกือบจะหันหลังกลับครั้งแล้วครั้งเล่า ในขณะที่เราเดินทางถึงท่าเรือต่างๆ คือ ฮอนโนลูลู โยโกฮามา โกเบ นางา
ซากิ มะนิลา และฮ่องกง แต่ผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ผมมุ่งหน้าต่อไป ซึ่งผมก็ทา
เช่นนั้น บัดนี้ผมรู้แล้วว่าผมได้กระทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ดูเหมือนว่าผมเป็นที่ต้องการของที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย
และแทบจะรู้สึกละอายใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างดี มีคนมาคอยต้อนรับผมยาวเหยียดหลายกิโลเมตรตามถนน
ทางทิศใต้ของเมือง และเขาเหล่านั้นยังติดตามผมมาถึงบริเวณสานักงานของมิชชั่น ผู้ที่มาต้อนรับผมมีทั้ง
นักเรียนชายและหญิง คนสยามและคนลาว ครูที่โรงเรียน ผู้ปกครองของคริสตจักร อดีต คนไข้ที่ผมเกือบจะลืม
พวกเขาไปแล้ว คนงาน กลุ่มบุรุษ สตรี และอนุชนคริสตจักร ธงชาติอเมริกัน อังกฤษ และสยามปลิวไสวตลอด
เส้นทาง ดอกไม้ไฟงามระยับ ผมจะไม่มีวันลืมแถวขบวนที่เดินผ่านประตูเมืองตรงบริเวณที่ตั้งของคริสตจักร
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผมไม่ควรได้รับ...”
ในจดหมายถึงมารดาของท่านลงวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 ท่านได้กล่าวถึงความต้องการตัวท่าน
ของชาวเชียงราย ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “... เมื่อคืนก่อน มีคณะผู้แทนมารอพบผม และพวกเขาชี้ให้ผมเห็น
ว่า ผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหากผมต้องออกจากที่นี่ไปด้วยเหตุผลอื่น นอกเหนือจากปัญหาสุ ขภาพ
เท่านั้น ผมชี้ไปที่รูปถ่ายของแม่ที่แขวนอยู่ผนังห้อง และเตือนความทรงจาของเขาเกี่ยวกับแม่ ภรรยา และลูกๆ
ของผม แต่พวกเขาก็มีข้อพระคัมภีร์มาเอ่ยอ้างกับผม พวกเขาพูดว่า พระเจ้าได้ทรงประทานผมให้แก่พวกเขา
ในฐานะบิดาแล้ว ผมจึงไม่ควรละทิ้งพวกเขาไป ยกเว้นเมื่อพระเจ้าจะทรงเรียกผมให้จากพวกเขาไปเท่านั้น
นายแพทย์บริกส์ได้อุทิศทั้งชีวิตของท่านให้กับ ประเทศสยาม นับตั้งแต่วันที่ท่านเรียนจบแพทย์และ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์มิชชั่นนารีประจาประเทศสยาม ในต้นปี ค.ศ. 1890 จนถึงช่วงเวลาที่ท่านป่วยหนัก
จนต้องเดินทางกลับบ้านเกิด ในกลางปี ค.ศ. 1918 เพื่อพักรักษาตัว (ท่านต้องเดินทางตามลาพังเพราะภรรยา
ต้องอยู่ดูแลลูกๆ ในวัยเรียนที่แคนนาดา) ในครั้งนี้ท่านต้องหยุดพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในระหว่างทางถึงสาม
สัปดาห์ น้าหนักตัวของท่านลดลงเหลือเพียง 44 กิโลกรัมเท่านั้น (จากน้าหนักปกติ 68 กิโลกรัม) หลั งจากถึง
บ้านแล้ว ท่านก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่นั่นอีก ท่านได้ถึงแก่กรรม ในต้นปี ค.ศ. 1919 ด้วยวัยเพียง
52 ปี
คุณสตีเวน คิง ได้รวบรวมลาดับเวลาของครอบครัวนายแพทย์บริกส์ไว้ดังต่อไปนี้
ค.ศ. 1845
ครอบครัวบริกส์ อพยพจากประเทศอังกฤษมาถึงเมืองโทรอนโต แคนนาดา
1 มีนาคม ค.ศ. 1867 วิลเลียม อัลเบิร์ต บริกส์ ถือกาเนิดที่เมืองโทรอนโต
1 มีนาคม ค.ศ. 1883 วิลเลียม เอ บริกส์(เมื่ออายุครบ 16 ปี) ประกาศตัวรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระ
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ผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของเขา
กรกฎาคม ค.ศ. 1885 วิลเลียม เอ. บริกส์ เดินทางไปจาไมกา ในหมู่เกาะเวสท์ อินดีสเพื่อทางานกับคณะ
มิชชั่นของอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งปี
ค.ศ. 1886 – ค.ศ.1890 วิลเลียม เอ. บริกส์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนิวยอร์คและจบการศึกษาเมื่อวันที่ 25
มีนาคม ค.ศ. 1890 จากคณะแพทย์ศาสตร์ ท่านมีส่วนร่วมในงานของมิชชั่นกรุง
นิวยอร์คตลอดเวลาสี่ปีที่ท่านอยู่ที่เมืองนี้
27 มกราคม ค.ศ. 1890 วิลเลียม เอ. บริกส์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมิชชั่นโพ้นทะเลของ
คริสตจักรเพรสไบทีเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา ให้ไปปฏิบัติงานกับลาวมิชชั่น ของ
ประเทศสยามในฐานะแพทย์มิชชั่น
2 เมษายน ค.ศ. 1890 นายแพทย์บริกส์แต่งงานกับ น.ส.อลิสอัลเบอทา แฮมิลตัน เพื่อนนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
31 กรกฎาคม ค.ศ. 1890 นายแพทย์บริกส์และภรรยาออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาปฏิบัติงาน ณ
สถานีมิชชั่นเมืองละครของคณะลาวมิชชั่นแห่งประเทศสยาม
ธันวาคม ค.ศ. 1890
นายแพทย์บริกส์และภรรยาเดินทางมาถึงเมืองละครและได้รับช่วงงานแพทย์และ
งานประกาศพระกิตติคุณพระเจ้าต่อจากศาสนาจารย์นายแพทย์ แซมมวลซี.พีเพิลส์
ในทันที
23 มีนาคม ค.ศ. 1891 คุณอลิซ บริกส์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอด คุณอลิซในขณะนั้นมีอายุประมาณ
24 – 25 ปี และเพิ่งแต่งงานกับนายแพทย์บริกส์ได้ประมาณปีเดียวเท่านั้น
ตุลาคม ค.ศ. 1892
คุณแอนนาเบล คิง เดินทางมาถึงสถานีมิชชั่นเมืองละคร ใน ฐานะครูมิชชั่นนารีของ
ลาวมิชชั่นแห่งประเทศสยาม
มิถุนายน ค.ศ. 1893 นายแพทย์บริกส์ได้รับมอบหมายให้ไปเปิดสถานีมิชชั่นเมืองแพร่
22 กันยายน ค.ศ. 1893 นายแพทย์บริกส์เข้าพิธีแต่งงานกับคุณแอนนาเบล คิง ที่เมืองบางกอก หลังจากนั้น
ทั้งสองท่านเดินทางถึงเมืองแพร่ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1893
28 ธันวาคม ค.ศ. 1894 คุณแอนนาเบล ให้กาเนิดบุตรชายคนแรกที่เมืองแพร่ แต่ต่อมาบุตรคนนี้ได้เสียชีวิต
ด้วยโรคบิด ขณะมีอายุประมาณหนึ่งขวบครึ่ง
18 พฤษภาคม ค.ศ. 1897 คุรแอนนาเบล ให้กาเนิดบุตรชายชื่อ อัลเบิร์ด เอ็ดการ์ บริกส์ ที่เมืองละคร
28 ธันวาคม ค.ศ. 1898 คุรแอนนาเบล ให้กาเนิดบุตรชายชื่อ เดเนียล วิลสัน บริกส์ ที่เมืองโทรอนโตขณะที่
ครอบครัวอยู่ในระหว่างการหยุดพักยาวครั้งแรก
พฤศจิกายน ค.ศ. 1899 ครอบครัวบริกส์กลับจากการหยุดพักยาวถึงเมืองละคร
18 พฤษภาคม ค.ศ. 1900 ครอบครัวบริกส์ออกเดินทางจากเมืองละคร ไปรับงานใหม่ที่เมืองเชียงราย
9 ธันวาคม ค.ศ. 1900 คุณแอนนาเบล ให้กาเนิดบุตรสาวคนแรกที่เมืองเชียงราย ชื่อ แมรี่ แคทเธอรีน
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1902 นายแพทย์บริกส์ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ
The Royal Geographic Society
5 ธันวาคม ค.ศ. 1903 คุณแอนนาเบล ให้กาเนิดบุตรสาวคนที่สอง ชื่อว่า เฮเลน วิคทอเรีย
30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 คุณแอนนาเบล ให้กาเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่ง ชื่อ คล๊าก แมคอาฟี่
เมษายน ค.ศ. 1906
ครอบครัวบริกส์ทั้งเจ็ดคน ออกเดินทางจากเชียงรายเพื่อไปหยุดพักยาวครั้งที่
อเมริกา ระหว่างทางนายแพทย์บริกส์ได้ป่วยหนักจนเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ในฮ่องกง เป็นผลให้เดินทางถึงบ้านต้องล่าช้าออกไปหลายสัปดาห์
31 กรกฎาคม ค.ศ. 1906 ครอบครัวบริกส์เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ แคนนาดา เพื่อให้นายแพทย์บรืกส์หยุด
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พักรักษาตัวที่นั่น หลังจากนั้นครอบครัวบริกส์ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของคุณ
แอนนาเบล ที่รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาตั้งหลักพักผ่อนที่เมือง
โทรอนโต ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1907
ตุลาคม ค.ศ. 1907
นายแพทย์บริกส์ได้ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนหลักของท่าน คือ คริสตจักรเพรสไบทีเรียนโอ
เวอร์บรุ๊คแห่งกรุงฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อรับเงินบริจาค
จานวน 16,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งคุณเอลิซาเบธ เกสท์ และบุตรทั้งสี่คนของท่าน
มอบให้เพื่อเป็นค่า ก่อสร้างโรงพยาบาลในเมืองเชียงรายเพื่อเป็นที่ระลึกถึง คุณ
จอห์น บี. เกสท์ สามีผู้ล่วงลับ
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1907 อเดลา แอนนาเบล บริกส์ ผู้เป็นบุตรคนที่ 7 ของครอบครัวบริกส์ ได้ถือกาเนิดที่
เมืองโทรอนโต
กรกฎาคม ค.ศ. 1908 คุณแอนนาเบลได้นาบุตรชายคนโตสองคนคือ อัลเบิร์ต(อายุ 11 ปี) และวิลสัน
(อายุ 9 ปี) ไปเข้าโรงเรียนสาหรับลูกของมิชชั่นนารีที่ปฏิบัติงานต่างประเทศซึ่งเป็น
โรงเรียนประจาในเมืองวูส์เตอร์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เด็กทั้งสองคนได้อยู่แยก
จากครอบครัวและเรียนหนังสือที่นี่เป็นเวลากว่าสามปีครึ่ง
4 กันยายน ค.ศ. 1908 ครอบครัวบริกส์ทั้งหกคนออกเดินทางจากเมืองแวนคูเวอร์เพื่อกลับประเทศสยาม
พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 ขณะเดินทางด้วยเรืออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ จะถึงเมืองละคร อเดลา
(บุตรคนสุดท้อง) ขณะนั้นอายุประมาณหนึ่งขวบได้เสียชีวิตลง ร่างของเธอถูกฝังที่
เมืองละคอน
15 มกราคม ค.ศ.1909 ครอบครัวบริกส์ทั้งห้าคนเดินทางถึงบ้านที่เมืองเชียงราย หลังจากที่ห่างเหินไปเกือบ
สามปี
17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1909 เริ่มงานก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คในเมืองเชียงรายปลายปี ค.ศ. 1911 งาน
ก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คแล้วเสร็จ

7 มกราคม ค.ศ. 1913 นายแพทย์บริกส์พร้อมครอบครัวเดินทางออกจากเชียงรายกลับอเมริกาเพื่อหยุดพัก
ยาวเป็นครั้งที่สามในครั้งนี้คุณแอนนาเบลจะอาศัยอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์กับลูกสาม
คน คือแมรี่ (อายุ12ขวบ) เฮเลน (อายุ9ขวบ) และคล๊าก (อายุ 7 ขวบ) เพื่อดูแลลูกๆ
เข้าโรงเรียน
18 กรกฎาคม ค.ศ.1913 บุตรชายสองคน คืออัลเบิร์ต (อายุ 16 ปี) และวิลสัน (อายุ 14 ปี) มาอยู่ร่วมกับแม่
และน้องๆที่เมืองแวนคูเวอร์เป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1914 ครอบครัวบริกส์ได้ย้ายเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ที่พึ่งสร้างเสร็จในเมืองแวนคูเวอร์บ้าน
หลังนี้มีชื่อว่า “บ้านดอย”
21 เมษายน ค.ศ. 1914 นายแพทย์บริกส์เดินทางออกจากเมืองแวนคูเวอร์เพื่อกลับเชียงรายตามลาพัง โดย
ทิ้งให้ครอบครัวของท่านพักอยู่ที่บ้านดอย ท่านเดินทางถึงเมืองเชียงรายเมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม ค.ศ.1914 รวมใช้เวลาเดินทาง 75 วัน
7 สิงหาคม ค.ศ. 1914 เริ่มงานก่อสร้างอาคารพระวิหารของคริสตจักรที่ 1เวียงเชียงราย
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22 มิถุนายน ค.ศ. 1916 บุตรชายคนโต คือ อัลเบิร์ต ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเพื่อปฏิบัติการสู้รบ ใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะเมื่อเขาอายุ 19 ปี เขาเสียชีวิตในการสู้รบในประเทศ
ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1918
22 กรกฎาคม ค.ศ.1917 ประเทศสยามประกาศเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1
31 ธันวาคม ค.ศ. 1917 พิธีมอบถวายอาคารพระวิหารของคริสตจักรที่1 เวียงเชียงราย อาคารหลังนี้ใช้เวลา
ก่อสร้างกว่าสามปี
มีนาคม ค.ศ. 1918
หลังพิธีมอบถวายอาคารพระวิหารประมาณสองเดือนเศษ นายแพทย์บริกส์ก็ได้
เดินทางออกจากเชียงรายเพื่อการหยุดพักยาวที่บ้านของท่านในเมืองแวนคูเวอร์
พฤษภาคม ค.ศ.1918 ในระหว่างการเดินทางกลับบ้าน นายแพทย์บริกส์ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
มาทิลดาบนเกาะฮ่องกง ท่านออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.
1918 เพื่อขึ้นเรือกลับบ้าน
3 มิถุนายน ค.ศ.1918 นายแพทย์บริกส์ เดินทางถึงบ้านที่เมืองแวนคูเวอร์ในวันเดียวกันนั้น The London
Gazette ได้ออกประกาศว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพ ของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษจึงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายแพทย์วิ
ลเลียม อัลเบิร์ต บริกส์ ผู้เป็นแพทย์มิชชั่นนารีประจาประเทศสยามให้ดารงตาแหน่ง
Officer of the Most Excellent Order of the British Empire เนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่สงครามเป็นผลสาเร็จดียิ่ง
22 มกราคม ค.ศ.1919 นายแพทย์บริกส์เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกลางของเมืองแวนคูเวอร์เพราะป่วย
หนัก
23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1919 ขณะที่นายแพทย์บริกส์ยังคงนอนพักที่โณงพยาบาลท่านได้รับมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Badge of officer of the British Empire ต่อหน้า
วิลสัน บุตรชายคนรอง
24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1919 นายแพทย์บริกส์ได้ถึงแก่กรรม ขณะที่ท่านเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะมีอายุครบ 52
ปี เรือยร่างของท่านได้ถูกฝังไว้ที่ Mountain View Cemetery ในเมืองแวนคูเวอร์

