


Re-Feel by Narongvit 
 
อีกครั้งกับบทเพลงเหงาที่คิดถึงเม่ือไหรก็ยังประทับใจเสมอ คัฟเวอรอัลบั้มจากผลงานของสุดยอดนักแตงเพลงขวัญใจคนขี้เหงา 

“ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน” ไดคัดเลือก 12 เพลงเอกมาใสดนตรีสีสันใหม ถายทอดใหมโดย 11 ศิลปนขวัญใจคอเพลง 

Easy-Listening  ใหมารวมเหงาดวยกัน กลายเปนความรูสึกดีๆ ทุกครั้งท่ีได Re-Feel กบับทเพลงเพราะๆ ท่ีเขาใจ

คนเหงา 
 
สิบกวาปกับอาชีพนักเขียนเพลงมืออาชีพ ผานมาทั้งเพลงรักกุกก๊ิกสําหรับนักรองวัยรุน จนมาเปนที่รูจักเม่ือไดทําเพลงที่ได

ถายทอดมาจากความรูสึกตวัเองอยาง  Sleepless Society by Narongvit ที่ทําใหช่ือของเขาเปนที่รูจัก 12 เพลง

ใน Re-Feel จึงเปนเหมือนหลักไมลในเสนทางนักเขียนเพลงของณรงควิทยที่เขาไดคัดเลือกเพลงที่คนฟงรัก เพลงที่มี

ความหมายและคุณคาที่ยํ้าเตือนถึงความรูสึกดีๆ เม่ือมีคนรักและช่ืนชอบผลงาน  
 
กับการทํางานที่ไดเลือกสรรศิลปนนักรองที่มีคุณภาพ ที่ไดรูจัก ไดรวมงาน และไดรักกัน  ทําใหบรรยากาศการทํางานเหมือน

เปนโปรเจ็กตพ่ีนองรองเพลงเลยทีเดียว  ทั้ง 10  ศิลปน ที่เขามามีสวนรวมในบันทึกสําคัญของณรงควิทยครั้งนี้ประกอบดวยอี

ทีซี, แคลอรีส บลาห บลาห, ลุลา, ออฟ ปองศักดิ,์ ที Jetset'er, นิว-จ๋ิว, โรส ศรินิทิพย , พิจิกา (ลูกหวา ดูบาดู), โบวลิ่ง 

มานิดา และขอแนะนําปราโมทย ปาทาน นักรองนองใหมเสียงดีที่ณรงควิทยภูมิใจเสนอ  
 
“ส่ิงที่พ่ีหนึ่งอยากจะ Re-Feel ถึงคนฟง ก็คือไมวาจะเปนความทรงจําที่ดหีรือราย เม่ือมองยอนกลับไปมันก็เปนความสุขนะ

ที่เรายังจํามันได อัลบั้ม Re-Feel by Narongvit ก็เปนเลยอัลบั้มท่ีรวมเพลงท่ีพี่รักมากท่ีสุด 12 เพลง มันเปนเพลงที่

พ่ีคิดวาหลายๆ คนคงชอบ พอกลับเอามาทําใหมก็อยากจะใหมันเกิดความรูสึกอีกแบบนึง เหมือนกับเรื่องราวตางๆ ที่จําไดแตเรา

มองกลับไปดวยความรูสึกที่ใหม พ่ีเลยใหแซ็ค(วีรภัทร   อ้ึงอัมพร) ทําดนตรีเต็มที่ ปลอยของออกมาเลย ทําใหดีไมตองกังวลวา

จะปอปหรือเปลา งานนี้เลยเปนงานที่อัดดนตรีสด และใสใจในรายละเอียดของดนตรีมาก สวนตัวพี่ดีใจมากท่ีมีนองๆ ศิลปน

มารวมงานดวยมากขนาดนี้ อัลบัม้นี้เลยเหมือนเปนบันทึกความทรงจําและเหมือนเปนของขวัญในชีวิตการทํางานนักเขียนเพลง

ของพี่จริงๆ” 
 
Tracklist : 
1. ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน  / Etc. 
(Original by Da Endorphine จากอัลบั้ม Sleepless Society2 ป 2006) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง   :   เชษฐา ยารสเอก   
เรียบเรียง   :   แมนลักษณ  ทุมกานนท 
Producer:  ETC 
เพลง R&B เหงาๆ จาก Sleepless Society2 ที่เคยถายทอดไวโดยนักรองสาวเสียงดีอยางดา เอ็นโดรฟน เปนหนึ่งใน

เพลงที่ถูกขอและเปดมากที่สุดในวิทยุ เม่ือป 2006 และยังเปนเพลงที่ไดรัการตอบรับที่สุดใน Sleepless2 เพลงนี้พูดถึง

ความรักที่ไมตองการคํานิยามจากใคร เพราะส่ิงสําคัญของความรักคือแคสองคนที่รักกัน  เวอรชันใน Re-Feel ไดรับการ



ถายทอดใหมโดยการรองและเรียบเรียงดนตรีของวงอีทีซีที่ยังรักษาอารมณของเพลงตนฉบับไวอยางครบถวน โดยที่ไมเสียความ

เปนอีทีซีไปแมแตนอย  
 
2. เรือ่งบนเตยีง  / ลุลา 
(Original by บอย พีซเมกเกอร จากอัลบั้ม Sleepless Society1 ป 2005) 
คํารอง   :   ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง   :   SEVENDOGS (วารุศ รินทรานุกูล)   
เรียบเรียง   :   วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
Producer  : วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
จากเพลงเศราๆ ทีไ่ดนกัรองเสียงดรามาอยางบอย พีซเมกเกอรมาถายทอดกลายมาเปนเพลง electro-bossa เบาๆแตเกไม

เบาดวยลูกเลนของเสียงสังเคราะหมาเจือบนดนตรี bossa สบายๆ แถมไดเจาแม urban music อยางลุลามารองใหม ทํา

ใหไดอารมณลอยๆ ฝนๆ ที่เพราะไปอีกแบบ 
 
3. เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ  / โบวล่ิง มานิดา 
(Original by ไอซ ศรัณยู จากอัลบั้ม Party On Ice ป 2006) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง / เรียบเรียง :  วีรภัทร อ้ึงอัมพร  
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
เปนอีกหนึ่งเพลงที่เรื่องราวมาจากคนรอบตัวของณรงควิทยที่ทุกคนคงจะเคยสัมผัสสถานการณตางๆ เหลานี้ไมมากก็นอย ทําให

เพลงนี้กลายเปนเพลงฮิต เพลงเฮิรตประจําตัวของไอซศรัณยูที่มียอดดาวนโหลดถลมทลาย เลยไมตองแปลกใจที่หนึ่ง ณรงควิทย

จะตองเลือกเพลงนี้มาไวในอัลบั้มพิเศษนี้แนนอน ในเวอรช่ันใหมไดโบวล่ิงมาถายทอด เรียบเรียงดนตรีใหมเปนแนว 

smooth jazz 
 
4. ไมอยากใหเธอไวใจ / ที Jetset'er 
(Original by มาชา จากอัลบั้ม In Love ป 2005) 
คํารอง   :   ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทํานอง/เรียบเรียง   :      อนุรักษ แซลี้  
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร 
เพลง pop จังหวะชวนโยก เจือดวยกล่ินดนตรีแบบดิสโกที่ไดเครื่องเปามาเปนสีสันสรางความคึกคักใหกับเพลงเวอรช่ันใหมที่

รองโดยทีจากวง Jetset'er นับเปนการรวมงานกันครั้งแรกระหวางทีและทีม Sleepless Society แตก็เปนความเขา

กันที่ทําใหเพลงนี้แทบจะกลายเปนเพลงใหมที่จําเคาเดิมไมได 
 
5. เสียงของหวัใจ / ปอป ปองกูล สืบซ้ึง& จิ๋ว ปยนุช เสือจงพร ู
(Original by แอน ธิติมาจากอัลบั้ม Extra Mild  ป 2000) 
คํารอง   :   ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง   :   สุวัธชัย สุทธิรัตน   



เรียบเรียง   :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร 
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร 
เพลงแรกของณรงควิทยกับการทํางานในบานแกรมม่ี กับการรองคูกันครั้งแรกของปอป แคลอรีส บลาห บลาหและจิ๋ว ปยนุช 

(นิว-จิ๋ว) ทีท่าํใหเพลงรกัหวานๆ เสียงแอน  ธิตมิา กลายมาเปนเพลงคูดนตร ีsamba ทีม่สีีสัน และความสนกุสนาน  ฟงก่ี

ครั้งก็อารมณดี มีความสุขเหมาะกับฤดูรอนที่จะมาถึง 
 
6. North Star  / พิจกิา 
(Original by ปอป ปองกูล จากอัลบั้ม Sleepless Society1 ป 2005) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง   :    จารุวัฒน ขันธวุฒิ   
เรียบเรียง   :    พลังพล  ทรงไพบูลย   
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
ณรงควิทย "ตอนนั้นที่เลือกปอปมารองเพลงนี้เพราะรูสึกวาตองการสีสันใหมๆ กับเพลง เพราะตอนที่ไดเมโลดี้มามันไมไดเปน

เพลงสูตร และอัลบั้ม Sleepless1 ก็ออกจะเปนการทํางานแบบอินดี้ดวยซํ้า คือพ่ีกฤษณ กฤษณาวารินทรเจานายเกาใหแอบ

ทํา ปอปยัง clean มากคือยังไมเคยผานงานอะไรใหมันมีภาพจํา ก็เอานักรองใหมมารองดวยอารมณแบบซ่ือๆ พอคราวนี้

ถายทอดดวยสาว jazzy พิจกิาก็เลยกลายเปนเพลงซนๆ สไตล jazz" 
 
7. Music Lover  / ปราโมทย ปาทาน 
(Original by มาชา จากอัลบั้ม In Love ป 2005) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง   :    เชษฐา ยารสเอก   
เรียบเรียง   :    พลังพล  ทรงไพบูลย   
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
เพลงที่เปนการเปล่ียนแปลงภาพลักษณครั้งใหญในอาชีพนักรองของมาชา คราวนี้ Music Lover เลยเปนเพลงแนะนําตัว

นักรองนองใหมของแกรมม่ี ในครั้งแรกปราโมทยเขามามีสวนรวมในอัลบั้มนี้ในฐานะนักรองไกดและคอรัส เม่ือณรงควิทย

นําเสนองานผูบริหาร เสียงของปราโมทยจึงไปสะดุดหูคุณกริช ทอมมัสรองกรรมการผูอํานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจเพลง ซ่ึง

ใหปราโมทยเปนหนึ่งในศิลปนที่มารวมในโปรเจ็กตนี้และเซ็นสัญญาเขาสังกัดแกรมม่ีทันท ี
 
8. ท่ีคิดถึงเพราะรักเธอใชไหม  / Calories Blah Blah 
(Original by โบวลิ่ง มานิดา จากอัลบั้ม Sleepless Society3 ป 2008) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทํานอง :     ธีรภัค มณีโชติ   
เรียบเรียง :   วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
เพลงประกอบละครดัง "สะใภลูกทุง" ที่สงใหช่ือโบวล่ิง มานิดาเปนที่รูจัก แถมยังทํายอดดาวนโหลดถลมทลาย เม่ือปรับเปน

ดนตรี bossa  และไดสไตลการรองของปอป แคลอรีส บลาห บลาหก็การันตีไดเลยวาตองเพราะ และมีความสุขทุกครั้งที่ได



ฟงอยางแนนอน เรียกวาเปนอารมณเหงาเปอนย้ิมสไตลคูหูอารมณด ี
 
9. ขอบใจนะ  / ออฟ ปองศกัดิ ์
(Original by แพรว คณิตกุล จากอัลบั้ม D.I.Y by Narongvit ป 2008) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทํานอง :     ธีรภัค มณีโชติ   
เรียบเรียง :   วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
เม่ือเจาพอเพลงเหงาอยางณรงควิทยมารวมงานกับนักรองดรามาคิงที่ส่ืออารมณเพลงอกหักไดเสียดแทงใจที่สุดอยางออฟ ปอง

ศักดิ์ ผลที่ไดจึงเปนเพลง Ballad ที่เศราและไดอารมณมากๆ ย่ิงไดดนตรี Smooth Jazz ที่เนิบเศราจากเครื่องดนตรี 

Flugelhorn ในชวงอินโทรเปนการปูอารมณใหออฟนําคนฟงไปกับความออนไหวสูความเศราที่ถึงขีดสุดในชวง Hook 
เปนการตีความใหมจากออฟ ที่ทําใหเพลงนี้เปนเพลงที่ดรามาที่สุดในอัลบั้ม 
 
10. ใหฉันดูแลเธอ  / ณรงควิทย 
(Original by แหนม รณเดช ซิงเกิลประกอบละคร "ผูใหญลีกับนางมา" ป 2009) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทาํนอง  :   ธีรภัค  มณีโชติ 
เรียบเรียง  :  มุรธา  รวมรักษ 
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
เพลงมามืดที่สงใหนักรองหนุมเสียงดีมากความสามารถอยางแหนม รณเดชแจงเกิด หนึ่งในเพลงของณรงควิทยที่ฮิตไปทั่วบาน

ทั่วเมือง ทั้งอันดับในวิทยุ ยอดโหลด และไดถูกนําไปประกอบเพลงโฆษณา เพราะเนื้อหาดีๆ ที่ประทับใจคนฟง ทําใหณรงค

วิทยเลือกที่จะรองเพลงนี้เองเพ่ือสงตอความสุข ความรัก ความปรารถนาดเีปนการขอบคณุแฟนเพลงทีต่ดิตามผลงาน 
 
11. รกัยาก ลมืยาก  / นิว-จิ๋ว 
(Original by เบล สุพล จากอัลบั้ม Sleepless Society3 ป 2008) 
คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทํานอง:   วีรภัทร  อ้ึงอัมพร 
เรียบเรียง :  ชางตน  กุญชร ณ อยุธยา 
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
เม่ือณรงควิทยไดรับการตอบรับจากนิว-จิ๋ว สองสาวดูโอที่เปน The Voice ของวงการเพลงไทย จงึทาํเพลงมาใหทัง้สองได

โชวเสียงกันอยางเต็มที่ เพลงนี้จึงมีแคเสียงประสานที่กลมกลืนของสองสาวคลอไปดวยกีตาร jazz เบาๆ ตลอดทั้งเพลง ปลอย

ใหการรองของทั้งนิวและจิ๋วเปนการขับเคล่ือนหลักของเพลงที่ทําใหความเหงาในยามค่ําคืน เหงาจนจับขั้วหัวใจ 
 
12. คนท่ีไมเขาตา  / โรส ศิรินทิพย 
(Original by Calories Blah Blah จากอัลบั้ม Blah Blah ป 2005) 



คํารอง   :    ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน   
ทํานอง/เรียบเรียง :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร 
Producer  :  วีรภัทร  อ้ึงอัมพร  
"จะมีใครใครรัก คนหนาตาอยางฉัน ที่มันธรรมดา ไมเขาตาเหมือนใคร .ๆ.." ประโยคเด็ดที่ทําใหวงการเพลงไทยไดมีนักรอง

เสียงคุณภาพอยางแคลอรีส บลาห บลาห นักรองที่ไมไดขายรูปลักษณที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองขาม แตดวยความเช่ือม่ันที่ณรงควิทย

มี ทําใหเขาขอความรวมมือจากคนทํางานในการลดคาตัวใหเกิดมาสเตอรอัลบั้มที่ราคาถูกมานําเสนอผูใหญ จึงไดรับการอนุญาต

ใหทําอัลบั้มแรกของแคลอรีสขึ้นมา ในเวอรช่ันใหมเปนดนตรี pop jazz โดยนักรองเสียงสวยโรส ศิรินทิพยที่ถายทอดไดดี

ไมแพกัน 
 
เม่ือเสียงดีๆ มารวมกับดนตรีที่มีความละเมียดละไมของ Sleepless Society ทีมเพลงคูใจ อัลบั้ม Re-Feel by 
Narongvit ที่จะวางแผงในวันที่ 8 เมษายนนี้จึงเปนอีกอัลบั้มที่ไมควรพลาด กับการทุกคนจะได Re-Feel ไปดวยกัน  

เพราะในวันที่ 21 พฤษภาคมก็จะมีคอนเสิรตที่จะรวบรวมผลงานดีๆ ของนักเขียนเพลงที่ช่ือณรงควิทย พรอมนองๆ ศิลปนจาก 

Re-Feel ที่มาพรอมหนา เปนปารตี้ของคนเหงาที่จะมาไมหลับไมนอนดวยกันในคอนเสิรตบรรยากาศดีๆ ที่ไมอยากใหใคร

พลาดเชนกัน 
 
โหลดเพลงจากอัลบั้ม Re-Feel by Narongvit และทุกเพลงของณรงควิทยไดทาง *123 0076 
 
Album:    Re-Feel  by  Narongvit 
Executive Producer :  ณรงควิทย  เตชะธนะวัฒน 
Producer:   วีรภัทร   อึ้งอัมพร  

ยกเวน  เพลงไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน  Produced by  ETC 
All  lyrics written by:  ณรงควิทย  เตชะธนะวัฒน 

Vocal Director:   วีรภัทร   อึ้งอัมพร 
Editor:    Bell Snowbear 
Mix:    วีรภัทร   อึ้งอัมพร    
Sound Engineers :  พรณรงค บุตรแกว 
    Note Big Hits   
Mastering :   เจตพล  คาน At Gmm Studio  
Recording Studios:  Bighit Studio ,Rangsit University Studio 
Chorus:    ปราโมทย  ปาทาน 
 
Narongvit Thanks  
- ขอบคุณพ่ีตี่ กริช ทอมมัส, คุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม ที่ใหโอกาสและแรงสนับสนุนอยางดีเรื่อยมา 
- ขอบคุณ zax วีรภัทร ที่มาชวยโปรดิวซ และทําใหอัลบั้มนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ถูกใจมากครับ 
- ขอบคุณครอบครัวเตชะธนะวัฒนที่ใหกําลังใจกันมาโดยตลอด 



- ขอบคุณนองๆศิลปนทุกคนในอัลบั้มนี้ ดีใจที่ไดรวมงานกันครับ 
- ขอบคุณ Thadakorn ที่คอยชวยฟงบาง ไมฟงบาง แตสุดทายแลวก็เชียรออกนอกหนากวาใครเลย 
- ขอบคุณ Benz (แมงมุม), คุณแม และนองถุงเทา ไมตองบอกก็รูวาเรารักกันแคไหน หลายๆเพลงสําเร็จไดเพราะพลังกุงเผา

นะ 
- ขอบคุณพ่ีตุก, พ่ีเจี๊ยบ, พ่ีมัส, พ่ีนอง GSG Gang 55 เราจะมีกันแบบนี้ตลอดไปนะครับ 
- ขอบคณุทมีงาน Humbrella และทมีเพลง Sleepless Society ที่ชวยกันทําใหอัลบั้มนี้สําเร็จ 
- ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ใหการสนับสนุนตั้งแต Sleepless Society ชุดที่ 1 จนถึงปจจุบัน  no you no me 


