เจริญ มาลาโรจน
นายเจริญ มาลาโรจน นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคแหงอาเซียนของประเทศไทย
ประจําปพุทธศักราช 2534 (รางวัลซีไรท)ใชนามปากกาวามาลา คําจันทรเปนบุตรคนที่ 4 ในจํานวน
พี่นองทั้งหมด 7 คน เกิดวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 ณ บานเลขที่ 196 หมูที่ 5 ต. เมือง
พาน อ.พาน จ.เชียงราย ในวัยเด็กเขารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ที่ โรงเรียนบาน
สันติวัน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งเปนโรงเรียนของรัฐบาลที่อยูใกลบาน
ตอมาก็ไปศึกษา ตอระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนศิริมาตยเทวี
ซึ่งเปนโรงเรียนของ คณะซีสเตอร โรงเรียนศิริมาตยฯ ตัง้ อยู ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ขณะที่
เรียนจบชัน้ ประถม ศึกษาปที่ 7 นั้นไดทําการบรรพชาเปนสามเณรพํานัก ณ วัดชัยมงคล อ.พาน
จ.เชียงรายเปนเวลา 1 พรรษา ทําใหเขาศึกษา ในชัน้ มัธยมศึกษาชาไป 1 ป หลังจากนั้นก็เขาศึกษา
ตอที่วิทยาลัยครูเชียงใหมในหลักสูตรป.กศ.ชั้นตน หลังจบสอบบรรจุเขารับราชการครูครั้งแรกเมื่อ
ป พ.ศ.2514 ที่โรงเรียนสุวรรณราชวิทยาคาร ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
ตอมายายไปสอน ณ โรงเรียนศรีอรุณ อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม สอนอยูสองเดือนก็ขอยาย
สับเปลี่ยนไปอยูโรงเรียนวัดกูคํา อําเภอเดียวกัน ทําการสอนที่วัดกูค ําตั้งแตป พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ.
2518 จึงลาเพื่อศึกษาตอ ที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในหลักสูตร ศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ.2519 กลับมาทําการสอนที่โรงเรียนวัดกูค ํา
จนตนป พ.ศ.2522
จึงไดสมัครไปเปนครูใหญที่โรงเรียนบานหวยตอง ต.แมวนิ อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูบนยอดเขาไมมีไฟฟา น้าํ ประปา กลางคืนตองจุดไมสน(ไมเกีย๊ ะ)
แทน ทําการสอนไดเพียง 1 ป ก็ขอยายลงมาสอนโรงเรียนพื้นราบเพราะปวยเปนโรคหินปูนเกาะไข
สันหลัง แพทยผูรักษาแนะนําใหอยูในทีท่ ี่ไมหนาวจัด โรงเรียนที่ยายลงมาก็คือ โรงเรียนบานหวย
ขวาง ต.แมวิน อ.สันปาตอง ทําการสอนไดเพียง 1 ป จึงลาออกเพราะสอบเรียนตอปริญญาโทไดใน
สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาวิชาจารึกภาษาไทยนี้ ไมใชสาขาวิชาที่ทาง

สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติอนุมตั ิใหขาราชการครูในสังกัดศึกษาตอ หลังจากลาออกเพื่อ
เรียนตอในป พ.ศ. 2525 จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2529 ระหวางนัน้ ไดเขาไปทํางานเปนผูชว ย
บรรณาธิการใหกับนิตยสารถนนหนังสือ ซึ่งเปนหนังสือรายเดือนในเครือของบริษัทเคล็ดไทย ทํา
หนาที่ผูชวยกองบรรณาธิการเพียง 3 เดือน ก็ลาออกเพือ่ ทําวิทยานิพนธเรื่องลังกาสิบหัวของไทลื้อ
ระหวางทําวิทยานิพนธไดรบั จางคุมงานกอสรางในบริษัทรับเหมากอสรางของ อ.ทวี สวางปญญาง
กูร ซึ่งเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตอมารับจางทําการคนควาเอกสารภาษาลานนา หลังจบ
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตแลวก็ทํางานเปนอาจารยสอนวิชาภาษาไทยที่ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทําการสอนอยูตั้งแต พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ.2532 จึงลาออกมารับ
ราชการเปนอาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําการ
สอนไดเพียง 6 เดือนก็ลาออกเพื่อประกอบอาชีพนักเขียนอิสระ ป พ.ศ.2533-2534 เขียนหนังสือ
เลี้ยงชีพเพียงอยางเดียว พอป พ.ศ.2535 จึงรวมกิจการกับบริษัทคณาธร จํากัด โดยรับผิดชอบใน
สวนของสํานักพิมพโล - หวาย และ สํานักพิมพคณาธร โดยไปทํางานเดือนละประมาณ 15 วันอีก
15 วันกลับมาเขียนหนังสือ ที่บานสันปาตองเชียงใหม ในดานงานเขียนนัน้ เริ่มสอแววเปนนักเลา
เรื่องที่ดีมาตั้งแตเรียนชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับเลือกใหเปนประธานชมรมวรรณศิลป
ของโรงเรียนศิริมาตยฯ ในขณะทีก่ ําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลงานเขียนชิ้นแรกที่เขียนยาว
คือ นิราศผาโขง งานชิ้นนีเ้ ขียนกลอนแปดไมไดรับการเผยแพร (ตีพิมพรวมเลม) การเขียนงานและ
การจัดกิจกรรมทางดานวรรณศิลป เชน ดานกลอนสด ประกวดกลอนฯ ไดรบั ความชวยเหลือ
สนับสนุนอยางดีจาก อ.ประสิทธิ์ พลเยี่ยม อาจารยที่ปรึกษาชมรมฯ
งานเขียนยุคแรกของเขาเปนกลอนแปดคือ นิราศผาโขง ตอมานิราศลานนา, นิราศธุลี และ
นิราศพระลอ
ซึ่งวิวัฒนาการเชิงฉันทลักษณมาเปนโคลงงานนิราศทั้งหมดเขียนเมื่อเรียนชั้น
มัธยมศึกษามักใชนามปากกวา รุง นภาลัย , มนต นภาลัย ประมาณป พ.ศ. 2515 ไดเขียนงานรอย
แกวเปนครั้งแรกคือเขียนเรื่องสั้นเรื่อง"คนผมยาว" เริ่มตนตีพิมพในนิตยสารฟาเมืองไทย ซึ่งมี
อาจินต ปญจพรรคเปนบรรณาธิการใชนามปากกาวา "กาว จันคํานอย" จากนัน้ เขียนเรื่องสั้นมา
เรื่อย ๆ ตอมาไดเรียนวิชาศิลปการเขียน กับอาจารยวทิ ยา วงศดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงเริม่ รูหลักการเขียนอยางเปนระบบมากขึ้น ในปพ.ศ. 2521
เรื่องสั้นของเขาเรื่อง "เจาที่" ไดรับรางวัลชอการะเกดจากนิตยสารถนนหนังสือ งานเขียนประเภท
เรื่องสั้นของเขาไดรับการตีพมิ พเปนครั้งแรกคือ รวมเรื่องสั้นวันเวลาทีผ่ านเลย (กรุงเทพฯ : ดวง
กมล,๒๕๒๑) โดยมี สุชาติ สวัสดิ์ศรี
เปนบรรณาธิการ แรกสุดเขาจะตั้งนามปากกาตัวเองวา
"คําจันทร" แตบรรณาธิการเห็นวาเปนนามปากกาที่ไปซ้ํากับผูอื่นเลยเติมคําวา "มาลา" ลงไปจึง
กลายมาเปนมาลา คําจันทรนามปากกาทีใ่ ชตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ระหวางทีไ่ ปใชชีวิตอยูที่ โรงเรียนบานแมวินนัน้ เขาเริม่ งานเขียนนวนิยายเปนเรื่องแรกคือ
เรื่องหมูบานอาบจันทร ซึ่งตีพิมพรวมเลมเมื่อป พ.ศ.2523 จากนั้นก็มุมานะเขียนงานออกมามากมาย

งานเขียนที่ตพี มิ พรวมเลมมีดงั นี้
2521
วันเวลาที่ผานเลย (เรื่องสั้น)
กรุงเทพฯ
:
ดวงกมล
2523
หมูบานอาบจันทร
กรุงเทพฯ
:
ตนหมาก
2524
เด็กบานดอย
กรุงเทพฯ
:
ตนหมาก
2525
ไอคอม
กรุงเทพฯ
:
ตนหมาก
2526
นกแอนฟา
กรุงเทพฯ
:
ตนหมาก
2527
วิถีคนกลา
กรุงเทพฯ
:
คนวรรณกรรม
2529
ลมเหนือและปาหนาว(เรื่องสั้น)
กรุงเทพฯ
:
คนวรรณกรรม
2531
เขี้ยวเสือไฟ
กรุงเทพฯ
:
กําแพง
2532
ทาสูบนภูสูง (งานแปล) แปลจาก duet in the high hell ของ Arther Cathealu
กรุงเทพฯ
:
ตนออ
2533
แมวนอยตกปลา
กรุงเทพฯ
:
ตนออ
2534
เจาจันทผมหอม
กรุงเทพฯ
:
คณาธร
2534
นิราศพระธาตุอินทรแขวน
กรุงเทพฯ
:
คณาธร
2535
ลานนาฮาเฮ
กรุงเทพฯ
:
คณาธร
2538
เมืองลับแล
กรุงเทพฯ
:
มติชน
2538
เรื่องเลาในดงลึก
กรุงเทพฯ
:
มติชน
2539
ดาบอุปราช และสรอยสุคันธา
นอกจากนี้เขายังแปลผลงานออกมาในนามปากกาวา "สิทธันต ชินทัต" เปนนักเขียนที่
ประสบผลสําเร็จมากในดานรางวัลวรรณกรรม เขาไดรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติดังนี้
รางวัลชอการะเกด จากนิตยสารถนนหนังสือในปพ.ศ.2521
รางวัลรองชนะเลิศเรื่องสั้น ของสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยประจําป พ.ศ.2523
จากเรื่อง "ใชไมสีเหลือง"
รางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีหนังสือสําหรับเด็กกอนวัยรุนจากคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2523 จากเรื่องหมูบานอาบจันทร
รางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีหนังสือสําหรับเด็กกอนวัยรุนจากคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติประจําป พ.ศ.2526 จากเรือ่ งลูกปา
รางวัลดีเดนในการผลิตผลงานเพื่อเยาวชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีประจําปพ.ศ.2525จากเรื่องลูกปา
รางวัล IBBY จากมูลนิธิ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสันป พ.ศ.2532 จากเรื่องเขี้ยวเสือไฟ

รางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีหนังสือสําหรับเด็กกอนวัยรุนจากคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติประจําป พ.ศ.2532จากเรื่องเขี้ยวเสือไฟ
รางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีหนังสือสําหรับเด็กกอนวัยรุนจากคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติประจําป พ.ศ.2533 จากเรือ่ งหุบเขากินคน
รางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีหนังสือสําหรับเด็กอายุ 6-11 ป จาก คณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2534 จากเรื่อง แมวนอยตกปลา รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอด
เยี่ยมแหงอาเซียน:ประเทศไทยประจําปพ.ศ.2534จากเรื่องเจาจันทผมหอม
รางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดี หนังสือสําหรับเด็กอายุ 6-11 ป จาก คณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๕ จากเรื่อง ฝกวางเทาปากบอ
ทางดานชีวติ ครอบครัว แตงงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2523 กับนางสาวณัฐยาภรณ
ไชยหลา หรือ "กระถิน" ปจจุบันมีลูก 2 คน คือ เด็กชาย รักพล มาลาโรจน และเด็กหญิง ภิรภรณ
มาลาโรจน ครอบครัวของเขาอยู ณ บานเลขที่ 56 หมู 11
บานศาลา ต.ยุหวา อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม
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