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โจนสั แอนเดอร์สนั คือนกัร้องชาวต่างชาติคนแรกท่ีได้สมญานามว่า “ฝร่ังรักไทย ใจลกูทุ่ง”    

พืน้เพเป็นชาวประเทศสวีเดน แต่มาโด่งดงัในเมืองไทยตัง้แต่เข้าวงการเพลงลกูทุ่งเม่ือปี 2543 

กบัอลับัม้ชดุแรกของเขาท่ีได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเย่ียม และสร้างช่ือเสียงให้กบัหนุ่มฝร่ังคนนี ้ 

ตัง้แต่นัน้มาจนถึงปัจจบุนั โจนสั แอนเดอร์สนั ได้ออกอลับัม้ทัง้หมด 9 อลับัม้ท่ีประสบ

ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของแฟนเพลงลกูทุ่งและคนไทยทัว่ไปจากหลากหลายกลุ่ม ทกุ

เพศทกุวยั ทัง้คนชนบทและชาวเมืองเน่ืองจากว่า โจนสั แอนเดอร์สนั เป็นชาวยโุรป เขามีโอกาส

ท่ีไม่เหมือนใครในการเช่ือมสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัประเพณี

ต่างๆ และเผยแพร่วฒันธรรมอนัดีงามของไทยไปสู่สากล 

 

ติดตอ่ โจนสั: 

โทร: +668 6886 9229 
อีเมล์: jonasmobile@gmail.com 
Skype: jonas.thailand 
ไอดี ไลน์: jonasanderson 
ไอดี WeChat: jonasthailand 
Facebook.com/jonasthailand 
Instagram.com/jonasthailand 
Google+: 
JonasAndersonThailand 
Twitter.com/jonasthaisinger 
www.jonasanderson.net 
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ชีวประวัต ิ
โจนสั แอนเดอร์สนั ย้ายมาอยู่เมืองไทยพร้อมคณุพ่อคณุแม่ ตอนอายไุด้แค่ 9 ขวบ พอมาถึงไม่

นานก็ย้ายไปอยู่ภาคอีสาน ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีนัน่เองโจนสัเร่ิมหดัพดูภาษาไทย และก็เร่ิม

สมัผสัคุ้นเคยกบัภาษาและวฒันธรรมของชาวไทยอีสานอีกด้วย 

โจนสั แอนเดอร์สนั ชอบแสดงร้องเพลงและมีความสามารถในการเอนเทอร์เทนคนมาตัง้แต่

เยาว์วยั เขาเรียนร้องเพลงสมยัท่ียงัเด็ก และได้หดัร้องเพลงไทยยอดนิยมหลายเพลง ในท่ีสดุ

โจนสักบั คริสตี ้ก๊ิบสนั และเพื่อนๆ ตัง้คณะนกัแสดงขึน้มาเพ่ืองานการกศุล อีกทัง้การจดังาน

นนัทนาการเพ่ือรณรงค์ต้านภยัยาเสพติด โรคเอดส์ และปัญหาสงัคมต่างๆ ให้กบัเด็กและ

เยาวชน  

โจนสัฝึกร้องเพลงลกูทุ่งเป็นครัง้แรกตอนท่ีมีคนขอให้เขากบั คริสตี ้ร้องเพลงจากละครเร่ือง 

มนต์รักลกูทุ่ง “สญัญาก่อนลา” ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในตอนนัน้ เขาก็เลยหดัร้องโดยการฟังเพลง

ซ า้แล้วซ า้อีก และพยายามเลียนแบบเทคนิคการร้องท่ียากมาก ซึง่ยงัท าไม่ได้ดีนกั แต่ผลรับ

จากผู้ชมในวนันัน้ดียิ่งไปกว่าท่ีโจนสัเคยสมัผสัมาก่อน ท าให้เขาติดอกติดใจเพลงลกูทุ่ง และ

เร่ิมน าเพลงลกูทุ่งอีกหลายเพลงมาร้องในการแสดงต่างๆ มากขึน้ 

จดุหกัเหท่ีส าคญัเกิดขึน้ส าหรับ โจนสัเม่ือ คณุวิทวสั สนุทรวิเนตร พธีิกรช่ือดงัในรายการ     

ยอดฮิด “ตีสิบ” ได้ชม โจนสั ร้องเพลงลกูทุ่งท่ีงานเลีย้งฉลองปีใหม่แห่งหนึง่ จงึเชิญไปออก

รายการด้วย หลงัจากท่ีโจนสัได้ออกรายการตีสิบไปแล้ว เขากลายเป็นท่ีรู้จกัทนัที และได้รับการ

ทาบทามจากค่ายเพลงท่ีสนใจจะเซน็สญัญาการบนัทกึเสียงกบัเขา 

ช่ือเสียงของ โจนสั แอนเดอร์สนั แพร่กระจายยิ่งขึน้อีกหลงัจากท่ีเขาได้ออกรายการลกูทุ่งเบอร์

หนึง่ของประเทศ “เวทีไท” 

จากนัน้โจนสัได้รับเชิญมาร่วมโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยผ่านเพลงลกูทุ่งของเวทีไท จงึได้

เข้าไปรับการฝึกสอนอย่างหนกัโดยศิลปินและครูเพลงลกูทุ่งซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือ อาจารย์วิไล 



พนม และบนัทกึอลับัม้ชดุแรก “ผมช่ือโจนสั” ซึง่ออกตลาดเม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2543 และไต่

อนัดบัเพลงยอดนิยมขึน้มาอย่างรวดเร็วเป็นอนัดบัสองของทัว่ประเทศ  

สิ่งหนึง่ท่ีโจนสัภมูิใจเป็นอย่างมากคือการท่ีเขามีโอกาสเผยแพร่วฒันธรรมไทยไปยงั

ต่างประเทศอีกด้วย จากความส าเร็จของฝร่ังคนหนึง่ท่ีกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในเมืองไทย ท าให้

ส่ือและส านกัข่าวนานาชาติหลายแห่งสนใจส าภาษณ์และท าข่าวซึง่เป็นการโปรโมทเมืองไทย

ไปด้วย อาทิเช่น AP Reuters CNN BBC CNBC MTV แชนเนลวี ABC ออสเตรเลีย NHK 

ญ่ีปุ่ น Fuji TV ญ่ีปุ่ น นิตยสาร Time หนงัสือพมิพ์ International Herald Tribune นิตยสาร Far 

Eastern Economic Review สถานีวิทย ุVOA สหรัฐอเมริกา วิทยปุระเทศแคนาดา และ

หนงัสือพมิพ์ชัน้น าของสวีเดนทกุฉบบั รวมทัง้รายการวิทย ุโทรทศัน์มากมายของสวีเดน 

หลงัจากท่ีโจนสัออกอลับัม้ชดุแรก “ผมช่ือโจนัส” มีอลับัม้ชดุต่อๆมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “ร้อง 

อู้ แหลง เว้า”  “โจนัสมหาสนุก”  “รักและคิดถงึ”  และ “นักร้องพเนจร” กบัอลับัม้คู่สามชดุ

ท่ีบนัทกึกบั คริสตี ้ก๊ิบสนั “ร าโทน ร าไทย”  “หนุ่มต าลาว สาวต าไทย”  และ “โจนัสแอนด์

คริสตี”้ รวมอลับัม้ทัง้สิน้แปดชดุ  

ขณะนี ้โจนสัก าลงัท าอลับัม้ท่ีเก้าอยู่โดยมีการปล่อยซงิเกิล้แรกไปแล้ว ได้แก่เพลง กวางขาวอยู่

กลางเขา ซึง่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน YouTube และตามส่ือทีวี ส่ือวิทยตุ่างๆ  

โจนสัได้รับเชิญร้องเพลงในอลับัม้รวมพเิศษ และอลับัม้ของคนอ่ืน อาทิเช่น เพลง “สายธารน า้

พระทยั” จากอลับัม้“แม่แห่งชาติ” (คู่กบัคริสตี)้  เพลง “ฝร่ังใจ” จากอลับัม้ “Million Ways to 

Dobe” ของ นภ พรช านิ กบัวง P.O.P เป็นหนึง่ในนกัร้องน าในเพลง “ขวานไทยใจหนึง่เดียว” 

ของ แอ๊ด คาราบาว และล่าสดุเมดเล่ย์เพลง “รักมาห้าปี-สายเปลสายใจ” ในอลับัม้ “ก๊วนฉ่ิง

ฉาบทวัร์ ร าวงย้อนยคุ” โจนสัได้ร่วมงานกบัสดุยอดโปรดิวเซอร์และนกัแต่งเพลงในวงการลกูทุ่ง

หลายท่าน โดยท่ีออกอลับัม้กบัค่ายเพลงชัน้น าสามค่ายเพลง  



โจนสัมีการเดินสายแสดงคอนเสิร์ตอย่างกว้างขวางทัง้ในและต่างประเทศ มีทัง้แสดงเดี่ยวและคู่

กบั คริสตี ้

นอกจากงานเพลงโจนสัมีผลงานการบนัเทิงอีกมากมาย อาทิ งานโฆษณา งานพธีิกรรายการ

ทีวี และภาคสนาม ได้รับเชิญเป็น วิทยากรและผู้บรรยายพเิศษ ฯลฯ 

เน่ืองจากว่า โจนสั แอนเดอร์สนั มุ่งเน้นการส่งเริมและสืบสานวฒันธรรมและภาษาไทยมาโดย

ตลอดจงึได้รับรางวลัเกียรติยศต่างๆ ซึง่รางวลัท่ีโจนสัภมูิใจท่ีสดุคือ รางวลัการใช้ภาษาไทย

ดีเด่นด้าน เม่ือปี พ.ศ. 2547 

โจนสัชอบงานช่วยเหลือสงัคม เขามีความตระหนกัว่าดนตรีคือภาษาของหวัใจท่ีมีประสิทธิภาพ

มากในงานเพ่ือการกศุล นบัจากการส่งเสริมจริยธรรมอนัดีงามในหมู่เยาวชน ด้วยโครงการ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การมอบก าลงัใจต่อผู้สงูอาย ุยกชจูิตใจผู้ ป่วยและเด็กก าพร้า เร่ือยไป

จนถึงการแสดงความเคารพนบัถือต่อประเพณีไทย 

ทัง้ๆท่ีได้รับความนิยมชมชอบโจนสัยอมรับว่าเขายงัต้องเรียนอีกมากในเร่ืองการร้องเพลงลกูทุ่ง 

และการเข้าใจวฒันธรรมไทยอย่างถ่องแท้ยิ่งขึน้  

โจนสักล่าว “ผมเป็นหนีบ้ญุคณุคนไทยทกุคน ท่ียินดียอมรับและมอบก าลงัใจให้ผมในการร้อง

เพลงไทย ถึงแม้ว่าผมยงัไม่เก่งเท่าท่ีควร ผมซาบซึง้ใจต่อคนไทยผู้ มีน า้ใจดีตลอดมา ผมหวงัว่า

ผมจะได้เป็นส่วนหนึง่ในการส่งเสริมประเทศไทยท่ีรักของผม และตอบแทนต่อไมตรีจิตท่ีคนไทย

มอบให้แก่ผมเสมอมา”  

 

 

 

 



ทวัร์คอนเสิร์ต 

โจนสั แอนเดอร์สนั ได้เดินสายแสดงคอนเสิร์ตไปทัว่แคว้นแดนไทยอนักว้างเป็นอย่างมาก ทัง้ใน

เมืองใหญ่ เมืองเล็ก ให้กบัผู้ชมจากทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั เคยแสดงต่อหน้าผู้ชมกลุ่มใหญ่ถึง

ขนาดแสนกว่าคน 

โจนสัมีความสามารถเป็น เอ็นเทอร์เทนเน่อร์ ท าการแสดงท่ีหลากหลาย กบัเพลงหลากสไตล์ 

และการสมัผสักบัผู้ชมอย่างใกล้ชิด เล่นมขุ และพดูภาษาท้องถ่ินบ้าง 

โจนสัได้แสดงเด่ียวบ่อยครัง้ แต่ส่วนมากผู้ชมนิยมดกูารแสดงร่วมกบัคู่ห ูคริสตี ้ก๊ิบสนั ท่ีได้

เดินสายแสดงคอนเสิร์ตร่วมกนัมาเป็นเวลานาน 

โจนสัไม่ได้เพียงแต่แสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยเถ้านัน้ แต่ก็ได้เดินสายไปถึงเมืองนอกเมืองนา 

ในหลายต่อหลายประเทศทัว่โลกด้วย เป็นความภาคภมูิใจของโจนสัในฐานะท่ีเป็นชาวตางชาติ

ท่ีร้องเพลงไทยท่ีมีโอกาสเผยแพร่วฒันธรรมเพลงไทยให้กบัผู้ ฟังผู้ชมนานาชาติอีกด้วย เพราะมี

หลายหนท่ีเขาได้แสดงเพลงไทยให้กบัผู้ชมท่ีไม่ใช่คนไทย 

ทวัร์คอนเสิร์ตส าคญัต่างประเทศ 

 โจนสั เป็นศิลปินลกูทุ่งคนแรกท่ีมีโอกาสแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศพร้อมกบัคณะ  

แดนเซอร์และนกัดนตรีไทยครบทีมอย่างเต็มรูปแบบ เม่ือได้ไปแสดงคอนเสิร์ตท่ีประเทศ

สวีเดนกบัคณะนกัแสดงนกัดนตรีแปดคน เม่ือเดือนตลุาคม ปี 2552 จดัการแสดง

คอนเสิร์ตครัง้นัน้โดยโรงละครท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศสวีเดน “Södra Teatern” ซึง่เป็น

โรงละครท่ีจะน าการแสดงตางชาติมาโชว์เป็นประจ า แต่ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยจดัการ

แสดงจากเมืองไทยมาก่อน ถือได้ว่าเป็นการสร้างประวตัิศาสตร์ให้กบัวงการลกูทุ่งและ

วงการเพลงไทยก็ว่าได้  



คณะของโจนสัจดัการแสดงท่ี Södra Teatern สองรอบ และเดินทางไปแสดงท่ี โรง

ละคร Sundsvall ในเมือง Sundsvall ทกุคอนเสิร์ตมีผู้ชมเต็มโรงละคร ทัง้คนไทยและ

คนสวีเดน 

การเดินทางไปประเทศสวีเดนครัง้นัน้ คณะของโจนสัยงัได้ร้องเพลงไทยออกอากาศทัว่

ประเทศในรายการสด “Nyhetsmorgon” ทางช่อง4ของสวีเดน ถือได้ว่าเป็นครัง้แรกท่ี

ศิลปินลกูทุ่งไทยได้มีโอกาสแสดงเพลงไทยออกทีวีสดในต่างประเทศด้วย 

 โจนสั และ คริสตีไ้ด้รับเชิญจากสถานเอกอคัรราชทตูสวีเดน ท่ีจะจดัคอนเสิร์ตเฉลิม

ฉลองมิตรภาพ ระหว่างประเทศสวีเดนและประเทศลาว ท่ีเมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

โจนสั และ คริสตีแ้สดงคอนเสิร์ตเป็นภาษาไทย ลาว มีแฟนเพลงชาวลาวมาชม

คอนเสิร์ตอย่างแน่นขนดักว่าสองมืนคน 

 โจนสั และ คริสตีไ้ด้จดัคอนเสิร์ตให้กบังาน Thai Festival ประจ าปีท่ี ไทยทาวน์ สาม

ครัง้ ซึง่งานนีมี้คนไปเท่ียวงานทัง้คนไทย คนอาเมริกนั แต่ละปีกว่าหนึง่แสนคน 

 โจนสั และ คริสตีไ้ด้แสดงในงาน Thai Fair ท่ี Freedom Square เมือง Washington 

DC เป็นการเผยแพร่เพลงไทยลกูทุ่ง ให้คนอาเมริกนัได้ชม 

 โจนสั และ คริสตีไ้ด้รับเชิญจากกระทรวงแรงงาน ให้ไปร้องเพลงสร้างขวญัก าลงัใจ

แรงงานไทย ในประเทศไต้หวนั ต้องจดัในสนามกีฬาเพราะผู้ชมมากถึงห้ามืนคน 

 โจนสัได้รับชินให้ไปเดินสายแสดงคอนเสิร์ตปลอบขวญัคนงานไทยทัว่ประเทศอิสราเอว 

นอกจากนัน้โจนสัได้เดินสายแสดงคอนเสิร์ตอีกหลายเมืองหลากประเทศทัว่โลกรวมทัง้ 

ออสเตรเลีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ นอรเวย์ สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดไูบ) กมัพชูา 

พม่า และหลายเมือง / รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น นิวยอร์ก ชิคาโก ลาสเวกสั ดี

ทรอยต์ ฮสูตนั ดลัลสั ซานอนัโตนิโอ ซานดิเอโก ฟิลาเดล เดนเวอร์ รัฐฟลอริด้า รัฐเวอร์จิเนีย รัฐ

คอนเนตทิคตั ฮาวาย อะแลสกา  ฯลฯ 



รางวัลเกียรตยิศ 

โจนสั แอนเดอร์สนั มีความพยายาม อยู่ตลอดเวลาท่ีจะร่วมส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรมอนัดี

งามของไทยจงึได้รับรางวลัเกียรติยศต่างๆอาทิเช่น 

 ได้รับพระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชันที่ ๓  ณ วนัท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

(เหรียญกาชาด เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นบ าเหน็จความชอบท่ีพระราชทานแก่

ผู้ท าคณุประโยชน์แก่สภากาชาดไทย) 

 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย จากกระทรวงวฒันธรรม ณ วนัท่ี ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

 รางวัลผู้ที่ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิดีเด่น จาก ส านกังาน 

ปปส. กระทรวงยตุิธรรม ณ วนัท่ี ๒๖  มิถนุายน ๒๕๔๘ 

 รางวัล “ดาวเมขลา” ประจ าปี ๒๕๕๙ สาขา นกัร้องลกูทุ่งไทยดีเด่น จากสมาคม

ผู้ ส่ือข่าวบนัเทิงแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  

 เข็มเคร่ืองหมาย วชิราวุธ จากกรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค์ ณ วนัท่ี ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 เคร่ืองหมายความสามารถกจิการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์

กองทพัอากาศ (“ปีก กร.”) จากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ วนัท่ี ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 รางวัล “ ระฆังทอง บุคคลแห่งปี ” ประจ าปี ๒๕๕๕ สาขาสร้างสรรค์สนับสนุน

มวลชนและสังคมดีเด่น ประเภท ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง ณ วนัท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 รางวัล “ อินทรีทอง อวอร์ด “ ประจ าปี ๒๕๕๕ สาขาศิลปินนักร้องดีเด่น เน่ืองใน

วนัต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๕๕ 

 รางวัล “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงทองค า“ ประจ าปี ๒๕๕๖ 



 โล่เชิดชูเกียรต ิ“ ก าลังส ารองทองค า “ ประจ าปี ๒๕๕๗  ณ วนัท่ี ๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ 

 โล่ห์เกียรตยิศจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  ณ 

วนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 รางวัลผู้มีภาวะผู้น าด้านศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมไทยเพ่ือส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างประเทศ ณ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

 ได้รับพระราชทาน รางวัลศิลปินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตดิีเด่นประจ าปี ๒๕๔๕ 

ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

 

ข่าวเด่น  

โจนสั แอนเดอร์สนั ได้รับความสนบัสนนุจากส่ือมวลชนไทยเป็นอย่างมากตัง้แต่เร่ิมเข้ามาใน

วงการเป็นนกัร้องลกูทุ่ง พอเห็นว่าโจนสัมีความตัง้ใจจริงท่ีจะเรียนรู้และสืบสารวฒันธรรมและ

ศิลปะเพลงไทย ส่ือมวลชนทกุประเภทและทกุแขนงได้กรุณาสนบัสนนุอย่างเต็มท่ี ท าให้โจนสั

ออกส่ือต่างๆอย่างกว้างขวางมาก  

แม้แต่ส่ือระดบัสากลยงัให้ความสนใจหนุ่มฝร่ังคนนีท่ี้มาเป็นศิลปินดงัในต่างทวีปไกลบ้านเกิด

มาถึงเมืองไทย ท าให้โจนสัเป็นศิลปินไทยท่ีมีโอกาสเผยแพร่เร่ืองวฒันธรรมไทยและเพลงไทย

ไปสู่นานาชาติ เป็นความภาคภมูิใจอย่างยิ่ง 

ได้ออกส่ือสิ่งพมิพ์ระดบัโลกอาทิเช่น 

 นิตยสาร Time  

 หนงัสือพมิพ์ International Herald Tribune 

 นิตยสาร Far Eastern Economic Review 



ส่ือโทรทศัน์อย่าง 

 CNN 

 BBC 

 CNBC 

 MTV 

 แชนเนล V  

 ABC ออสเตรเลีย  

 NHK ญ่ีปุ่ น 

 Fuji TV ญ่ีปุ่ น 

ส่ือวิทย ุ

 VOA สหรัฐอเมริกา 

 วิทยปุระเทศแคนาดา 

 

และยงัออกส่ือสวีเดนอย่างกว้างขวาง รวมหนงัสือพิมพ์ชัน้น าของสวีเดนทกุฉบบัและนิตยสาร

หลายเล่ม อาทิ Dagens Nyheter  Svenska Dagbladet   Aftonbladet  Expressen  Dam 

ฯลฯ 

โจนสัได้ออกสมัภาษณ์ในรายการวิทย ุโทรทศัน์ ของสวีเดนหลายครัง้ และยงัได้ร้องเพลงไทย

ออกอากาศทัว่ประเทศทางรายการเช้าอนัดบัหนึง่ของประเทศสวีเดน ท่ีช่ือว่า 

“Nyhetsmorgon” ถ่ายทอดสดทางช่อง 4 ของสวีเดน ได้แสดงร้องเพลงลกูทุ่งพร้อมแดนเซอร์



และนกัดนตรีไทยทัง้ทีม ซึง่ถือว่าเป็นครัง้แรกท่ีศิลปินลกูทุ่งไทยได้มีโอกาสแสดงเพลงไทยออก

ทีวีสดในต่างประเทศ โจนสัยงัได้ออกรายการเดียวกนัเป็นครัง้ท่ีสองในปี 2559 

 

จติอาสา 

โจนสั แอนเดอร์สนั มีความมุ่งหมาย ท่ีจะใช้ความสามารถด้านการแสดงร้องเพลงเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมโครงการและกิจกรรมการกศุลมากมายหลายหลากตลอดมา 

อนัท่ีจริงแล้วโจนสัมีจดุเริมต้นการเป็น นกัร้องนกัแสดงจากงานเพ่ือการกศุลก่อนท่ีจะมาเป็น

นกัร้องอาชีพ เขาได้พบว่าดนตรีเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างขวญัก าลงัใจให้คนท่ีด้อย

โอกาส โจนสัยงัคงร่วมงานจิตอาสาอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้รับจดังาน CSR ตามค าขอของบคุคล

หรือองค์กรต่างๆ 

โจนสัได้ร่วมเป็นจิตอาสาในงานการกศุลมากมาย อาทิเช่น 

 การจดังานรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิให้กบัเด็กและเยาวชน 

 งานอาสาสมคัรช่วยสภากาชาดไทย อีกทัง้เป็นศิลปินช่วยประชาสมัพนัธ์และรณรงค์

โครงการและกิจกรรมของสภากาชาดไทยด้วย 

 ช่วยสนบัสนนุงานสาธารณประโยชน์ ของฝ่ายกจิการพลเรือน ให้กบัทหารทกุเหล่า

ทพั อีกทัง้ได้ช่วยงานเสริมสร้างขวญัก าลงัใจของข้าราชการทหารและต ารวจ  

 ช่วยส่งเสริมงานของสถานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น บ้านเด็กก าพร้า บ้านผู้สงูอาย ุ 

ศนูย์บ าบดัฟืน้ฟตู่างๆ ฯลฯ 

 งานช่วยบรรเทาทกุข์หลงัเหตนุ า้ท่วม และภัยพบิัติอ่ืนๆ 

 จดักิจกรรมดนตรีบ าบดั ให้ผู้ ป่วยตามโรงพยาบาล 

 กิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจตาม เรือนจ า และสถานพนิิจเด็กและเยาวชน  

 งานช่วยคนพกิาร  


