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บทความออนไลน ์
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 
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....รวมความรัก.....ของเราทุกคน...เพ่ือพ่อ...ของ...เรา.. 
การเดินทางด้วยกันมันเพ่ิมมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ 
คืนและวันเปลี่ยนผันยิ่งท าให้เรายิ่งรักกันมากมาย 
เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ และรักของเราก็ใหญ่ 
สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทาง.... 
...... 
ฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปัน 
วิ่งต่อกันราวกับนกท่ีผกผินบินเพ่ือฝ่าลม 
และฝ่าฝนอยู่บนฟ้า  

***ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน 
ทางจะใกล้หรือไกลไม่ส าคัญ มันอยู่ที่หัวใจ 
ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน 
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบาน ให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านความรักเรา  

การเดินทางสร้างเราให้เติบและโตขึ้นมาในทุกคราว 
การเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมาย 
เพราะรักในทางกว้างไกล เพราะรักในโลกกว้างใหญ่ 
พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจ  

You and I , we all come together to share 
and to ride like those birds who fly agains't 
the wind and the storm in the sky...  

***Ride a bike hey let's go 
Ride a bike hey let's ride 
No matter how near or far 
Just come with your heart..... 
....Ride a bike hey let's go 
Ride a bike hey let's ride 
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Let's unite our hearts today 
Make the world a better place with our love.....  

...... cai zhe jiao ta che wo 
cai zhe jiao ta che oh 
bu guan lu tu you duo yao yuan 
chong xiang na lan tian.....  

......cai zhe jiao ta che wo 
cai zhe jiao ta che oh 
bu guan shi duo me de yao youn  
rang ni he wo de ai ben xiang lan tian.....  

......หนทางข้างหน้าที่เราเห็น 
เป็นธรรมดาที่ปัญหาขวางกั้น 
ชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับพัน 
จักรยานก็คงเหมือนกัน ขวากหนามเท่าไรไม่ยั่น 
แม้ว่าเราบากบั่นย่อมผ่านพ้นไป......  

***ปั่นๆ จักรยานไป(Ride a bike hey let's go..cai zhe jiao ta che oh)  
ปั่นๆ จักรยานกัน...cai zhe jiao ta che oh 
ทางจะใกล้หรือไกลไม่ส าคัญ มันอยู่ที่หัวใจ 
Ride a bike hey let's go.. 
cai zhe jiao ta che oh 
Let's unite our hearts today 
rang ni he wo de ai ben xiang lan tian.....  

ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน 
ทางจะใกล้หรือไกลไม่ส าคัญ มันอยู่ที่หัวใจ 
ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน 
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bu guan shi duo me de yao youn 
Make the world a better place with our love.....  

ปั่นๆ จักรยานไปปั่นๆ จักรยานกัน 
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านความรักเรา 
ปั่นๆ จักรยานไป (cai zhe jiao ta che wo)(Ride a bike hey let's go) ปั่นๆ จักรยานกัน 
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านสองล้อเรา..... 
....รวมความรัก.....ของเราทุกคน...เพ่ือพ่อ...ของ...เรา.....ทรงพระเจริญ....ทรงพระเจริญ.... 

สามารถดมูิวสิควิดีโอย้อนหลังไดท้ี ่https://www.youtube.com/watch?v=5b5NASDTn2s 

 


