เจานวลสวาท (ลังกาพินธุ) เปาโรหิตย
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เจานวลสวาท (ลังกาพินธุ) เปาโรหิตย เกิดที่บานหางนา
ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2477 เปนบุตรีเจาเมืองทูล (ไข) ซึ่งเปนบุตร
ของเจารามจักร ลังกาพินธุ และแมเจาเมืองชุม เชื้อเจ็ดตน
สวนมารดาของเจานวลสวาท คือ เจาแกววรรณา (จันหอม)
ลังกาพินธุ ธิดาของเจาคํามุง ลังกาพินธุ และ เจาแมยวงคํา
ณ เชียงใหม ทัง้ เจาปูและเจาตาของคุณนวลสวาท เปนบุตร
ตางมารดาในเจา เหมพันธุไพจิตร (คําหยาด) ผูครองนคร
ลําพูนองคที่ 8 เจานวลสวาทเปนบุตรคนที่ 3 ในจํานวนพี่
นอง 7 คน โดยมีพี่ 2 คน คือ เจา มาณพ ลังกาพินธุ กับ เจา
ลําดวนภักดี และ มีนองอีก 4 คน คือ เจาสงคราม ลังกาพินธุ
และ เจาทับทิมทอง ลังกาพินธุ เจานวลสวาทใชชวี ิตเรียบ
งายไมแตกตางจากชาวชนบททั่วไป เจาพอรับราชการเปนครู
เจาแมเปนแมบาน เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดบานไร เมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดไปเรียนตอที่โรงเรียนปาซางวิทยา
เมื่อจบชั้นมัธยมไดเรียนการตัดเย็บเสื้อผาและปกรจักรที่
เชียงใหม ตอมาเจาพอก็สงไปเรียนการเรือนที่โรงเรียนสตรีวิ
สุทธิคาม ของหมอมหลวงปอม มาลากุล ณ อยุธยา ใน
กรุงเทพฯ ในระหวางนั้นเจานวลสวาทไดเรียนพิเศษบัญชี
เบื้องตนและภาษาอังกฤษดวย เมื่อจบการศึกษาจึงกลับมา
ชวยทํางานที่บา น ซึ่งเจาพอใหชวยดูแลกิจการของครอบครัว
จําหนายไม ยอยหินสงกรมทางหลวงทําถนนสายลําพูน –
เชียงใหม สงเสาโทรเลข สงหมอนรถไฟ ไรสมเขียวหวาน
ดูแลตลาดสด ตลอดจนชวยเจาแมดแู ลนองๆ
เมื่อมีการประกวดนางสาวถิน่ ไทยงามที่เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.
2496 ไดมีผูทาบทามเขาประกวดในนามของกรมทางดวย
เหตุผลวาขอไปประกวดเปนเพื่อรสาวในหมูบานเดียวกัน
ดวยความเกรงใจผูใหญ เจาพอจึงอนุญาตใหเขาประกวด เจา
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นวลสวาทไดรับตําแหนงเปนนางสาวถิ่นไทยงามในปนั้น
และในปตอมาทางจังหวัดเชียงใหมก็ไดสงประกวดนางสาว
ไทยที่กรุงเทพฯ โดยมีภรรยาผูวาราชการจังหวัดเปนผูดแู ล
และเจานวลสวาทก็ไดตําแหนงรองนางสาวไทย อันดับหนึ่ง
เมื่อป พ.ศ. 2497 ซึ่งเปนปที่คุณ อนงค อัชวัฒนา ไดเปน
นางสาวไทย และคุณ อมรา อัศวนนท ไดเปนรองอันดับ 4
ในปเดียวกัน เจานวลสวาทไดแสดงภาพยนตเรื่อง “กังวาน
ไพร” ของกรมปาไม เพื่อชวยรณรงคการปองกันการตัดไม
ทําลายปา เมื่อเจานวลสวาทกลับมาบานก็ไดใชความรูที่เรียน
มาเปดรานจําหนายผลิตภัณฑผาฝายที่เจานวลสวาทออกแบบ
ลวดลายและสีสีนดวยตนเองนํามาตัดเสื้อสําเร็จรูป ปลอก
หมอน ของใชในบานและของที่ระลึกตางๆนอกจากนัน้ ตอง
ทําหนาที่นางงามขวัญใจประชาชน ตอนรับผูคนที่แวะเยีย่ ม
เยียนอําเภอปาซางทําใหอําเภอปาซางเปนที่รูจักกันทัว่
ประเทศ
เมื่อปพ.ศ. 2502 เจานวลสวาทไดสมรสกับนายประโพธ เปา
โรหิตย บุตรเจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย) และ
คุณนายกลีบ(โปษยานนท) เปาโรหิตย แลวติดตามสามีไปอยู
กรุงเทพฯ และไมมีบุตรธิดาดวยกันจึงไดรบั เอานายศักดา
ภักดี ผูเปนหลาน (บุตรเจาลําดวน – คุณยง ภักดี) มาเลี้ยงเปน
บุตบุญธรรม ป พ.ศ. 2526 เจานวลสวาทกับคุณประโพธ ได
ยายภูมิลําเนากลับมาอยูที่บานทับพญา ริมน้ําปง จังหวัด
เชียงใหม (คุณประโพธไดถึงแกกรรมเมื่อตนป พ.ศ. 2537)
ซึ่งเจานวลสวาทยังคงทําบุญกุศลและทํางานเพื่อสังคมอยาง
ตอเนื่อง เจานวลสวาทเริ่มมีอาการปวยเปนโรคตับแข็ง
เนื่องจากไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต ป พ.ศ. 2540 และไดรบั การ
รักษาดวยยาอยูตลอด และตองเขารักษาตัวที่โรงบาลราชเวช
เปนบางครั้ง แตเจานวลสวาทยังคงทํางานชวยเหลือสังคมอยู
ตลอดเวลา จนกระทั่งมีอาการไออยางหนักจนตองเขาพัก
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การทํางาน

รักษาตัวที่โรงพยาบาลบํารุงราษฏรกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 แพทยตรวจพบเลือดออกในปอด ตับ
วายและถึงแกกรรมอยางสงบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.
2546 เวลา 03.38 รวมอายุได 69 ป
- เปนกรรมการสมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
- กรรมการสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟคเอเชียอาคเนย
- กรรมการสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
- เปนผูกอตั้งและนายกสมาคมชาวลําพูน กรุงเทพฯ
- กรรมการสมาคมชาวเหนือ
- อดีตประธานกรรมการสมาคมผูบําเพ็ญประโยชน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภสาขา
เชียงใหม
- อาสากาชาดจังหวัดเชียงใหม
- อาสาสมัครมูลนิธิบานเด็กกําพราบานกิ่งแกว
- กรรมการสมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนา
ไทย
- ผูรวมกอตั้งสํานักปฏิบัติธรรม พุทธพจนวราภรณ
จังหวัดลําพูน
- ผูประสานงาน สมาคมสตรีชาวพุทธ ภาคเหนือ
- กรรมการมูลนิธิสงเคราะหผูปวยจิตเวช โรงพยาบาล
สวนปรุง เชียงใหม
- ที่ปรึกษาองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
- ประธานโครงการกระดาษฌพื่อตนไม
- กรรมการบวชปาชุมชนภาคเหนือตอนบน
- อนุกรรมการรับบุตรบุญธรรม จังหวัดเชียงใหม
- กรรมการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
- กรรมการมูลนิธิจักรคําขจรศักดิ์
- ประธานโครงการจัดงานสืบสานลานนา

- ประธานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
- ที่ปรึกษาศูนยศลิ ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
- ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ เครือขายหมอเมืองจังหวัด
เชียงใหม
- ที่ปรึกษาเครือขายแมหญิงลานนา ฯลฯ

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ คุณนวลสวาท (ลังกาพินธุ) เปาโรหิตย ณ สุสานสันกูเหล็ก วันที่ 8 มีนาคม 2546.
กรุงเทพ : บัวหลวงการพิมพ.

