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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก คุณอุราภา วัฒนะโชติ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการฟื้ นฟูดวงตาด้วย
วิธีธรรมชาติ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่ อง “สายตาดีด้วยวิธี...มหัศจรรย์ ” ทาให้เราได้รับรู ้การแก้ไข
ดวงตา นอกจากการใส่ แว่น การทา Lasic แล้ว ยังมีวิธีการฟื้ นฟูสายตาโดยการใช้ธรรมชาติบาบัด คือ
การบริ หารดวงตาในท่าต่างๆ ซึ่ งทาให้เราได้รับประโยชน์จากการบรรยายครั้งมาก มีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้ง
ที่โรงแรมและทาง Zoom ถึง 32 ท่าน
วันที่ 12/12/2021 กิจกรรม People of Action ของสโมสรโรตารี บางรัก ได้ไปมอบถุงยังชีพให้แก่
ครอบครัวผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผมต้องขอขอบคุณ
ประธานโครงการบาเพ็ญประโยชน์ รทร.ณัชชา เหมะจันทร ที่ตระเตรี ยมการได้สุดยอด เตรี ยมถึงการ
พาพวกเราลงพื้นที่ชุมชนมอบของจริ งๆ ขอบคุณ รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี ที่ให้การต้อนรับพวกเรา
เป็ นอย่างดี และยังช่วยจัดหาสถานที่และหาผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือจริ งๆ ขอบคุณ รทร.ปทิตตา
บุญสวัสดิ์ ที่ทาหน้าที่ฝ่ายมิตรภาพได้สุดยอด และทาให้เราได้รู้จกั เหล่าน้อง ๆ อินเทอร์ แรคท์ และ
โรทาแรคท์ เพิม่ มากขึ้น และหาร้านอาหาร และร้านขนมให้พวกเราได้ไปกินของอร่ อย ๆ บรรยากาศ
ดี ๆ กัน ขอบคุณ รทร.กรกนก ศุภวโรภาส ที่ช่วยมา survey ให้ก่อน และ ยังไปร่ วมกิจกรรมมอบของ
กับชาวคณะ และต้องรี บขับรถไปงานถ่ายรู ปของลูกสาวที่องครักษ์อีกด้วย และสุ ดท้ายที่ลืมไม่ได้
ขอขอบคุณ พี่ ๆ ทุก ๆท่านที่ไปร่ วมงาน และ พี่ ๆ ทุกท่านที่ช่วยมอบเงินสนับสนุนถุงยังชีพด้วยครับ
สาหรับสัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้อีกเช่นเคยครับ ท่านจะได้พบกับท่านวิทยากรพิเศษ มาบรรยาย
ในหัวข้อที่น่าสนใจ น่าติดตามเป็ นอย่างยิง่ พบกันที่โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน นะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 22/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
27
6
32

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

52.38%
41.85%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพพัฒนาการ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ ริวงศ์
สโมสรโรตารี วฒั นา
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

31

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณอุราภา วัฒนะโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฟื้ นฟูดวงตาด้ วยวิธีธรรมชาติ
สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์
จบบริ ห ารการจัดการ ดี ใจที่ไ ด้มาอยู่ในสายงานนี้ เพราะคุ ณ พ่อคุ ณ แม่ เป็ นแพทย์ท้ งั 2 ท่า น
คุณแม่ พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ เป็ นจักษุ แพทย์ คุ ณพ่อ นพ.ดารงพันธ์ วัฒนะโชติ ศัลยแพทย์
ทางเดินปัสสาวะ อยูท่ ี่โรงพยาบาลกรุงเทพทั้งคู่ เข้ามาในวงการนี้โดยบังเอิญเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว เริ่ มต้น
จาก Sei-tai ก่อนและเรื่ องของการฟื้ นฟูดวงตาจากอาจารย์ อาร์ มาจิตที่อนิ เดีย พอได้มีโอกาสทาให้
ตาตัวเองดีข้ ึนก็กลับมาที่เมืองไทยเริ่ มทาเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง
หลายวงการเริ่ มรู ้จกั ที่รู้จกั มากที่สุดจากหนังสื อที่ออกเมื่อปี 2016 สายตาดี ด้ วยวิธีมหัศจรรย์
เป็ นหนังสื อขายดี ได้ตีพิมพ์เป็ นครั้ งที่ 9 ในปี นี้ เพิ่งออกมาเมื่ อวันที่ 21 กันยายน 2564 เป็ นฉบับ
ปรับปรุ ง เล่ม 2 กาลังเขียนอยู่ ได้มีโอกาสแปลเป็ นภาษาจีนไต้ หวันได้ไปบรรยายที่ไต้หวันและปี นี้
ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาเกาหลี
การฟื้ นฟูดวงตาแบบธรรมชาติบาบัดเรี ยกว่า Natural Vision เป็ นศาสตร์ และศิลปะในการที่
จะฟื้ นฟูดวงตาให้กลับสู่ ความสมดุล สายตาสั้นโฟกัสตกก่ อน สายตายาวตกข้างหลัง สายตาเอียงมี
โฟกัสหลายจุดแก้ดว้ ยเลนส์ทรงกระบอกเพื่อปรับโฟกัสที่ตกหลายจุดให้เหลือจุดเดียว แต่วิธีการทาง
ธรรมชาติเราจะคลายตรงกล้ามเนือ้ ยึดเลนส์ ตา Eye Muscles เป็ นตัวที่จะเกาะติดกับเลนส์ ให้มีความ
ยืดหยุ่นเพิ่มการไหล่ เวียนของเลือดในดวงตาให้มากขึ้น เราจะบริ หาร Muscles ทั้งหมด 6 มัดให้
แข็งแรง
ดวงตาของเราสามารถฟื้ นฟูได้โดยหลัก Eye, Mind, Blind และ Body, Mind ถ้าตัวนี้ เปิ ด
ดวงตาเราฟื้ นฟูไ ด้ โดยส่ วนตัวเป็ นคนอยากรู ้ ก่อนไม่ ได้เป็ นคนที่ ปิดจึ งได้มีทุกวันนี้ ในการที่ มี
โอกาสช่วยเหลือคนมากมายรวมทั้งตัวเองด้วยถ้า Mind เปิ ดเราก็ฝึกได้ Eye สิ่ งที่ตอ้ งทาคือคลาย
กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาให้อ่อนนุ่ มลงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในลูกตา Muscles ทั้ง 6 ต้องแข็งแรง
และกระตุน้ จอประสาทตาเพื่อให้สมองได้รับสัญญาณที่ดี เพื่อให้แปลภาพที่สมอง ดวงตาไม่ได้เห็น
ในลูกตาแต่อยูท่ ี่ Blind สมองแปลภาพ ถ้าสมองทุกคนยังดีอยูก่ ็ฟ้ื นฟูดวงตาได้
ถ้าฟื้ นฟูครั้งแรกจะรู ้เลยว่าสายตาเราฟื้ นฟูได้ เราต้องมา Exercise 4 ตัว Eye, Mind, Blind
และ Body เราทราบดีว่า The eyes are the window of the soul ทุกอย่างเวลาเรามองตาใครเรามอง
ลึกไปถึงจิ ตใจเขาได้เลย ดวงตาเราต้องรั กษาให้ดีที่สุด เราสามารถฟื้ นฟูได้ สายตาสั้น สายตายาว
สายตาเอียง สายตายาวสู งวัย ตาขี้เกียจ ตาเหล่ ตาล้า CVS Computer Vision Syndrome

สโมสรโรตารี บางรัก

5

Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ตอนก่อตั้งศูนย์ ฟื้นฟูดวงตาวิธีธรรมชาติเริ่ มจากไปยืมคลินิกคุณแม่ คุณแม่เป็ นแพทย์ทางด้าน
จอประสาทตา เคยเป็ นผู้อานวยการศูนย์ จกั ษุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 20 กว่าปี
ไปบรรยายหลายที่ ล่าสุ ดช่วงโควิดที่เทศบาลตาบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ บางทีไป
ร่ วมกับมูลนิธิพทิ กั ษ์ ดวงตาประชาชน เป็ นการผ่าตัดต้อกระจกซึ่ งคุณแม่เป็ นผูก้ ่อตั้งมา 20 กว่าปี แล้ว
Natural Vision ฟื้ นฟูดวงตา เป็ นศัพท์ที่ดิฉนั ตั้งขึ้นมา จะไม่มีการใช้ยา ไม่มีสารเคมี ไม่มีการ
ผ่าตัด และไม่มีความเสี่ ยงเลย จุดมุ่งหมายของการบริ หารตาเพื่อให้การมองเห็นใกล้ไกลสบาย เกิ ด
ความยืดหยุน่ ของดวงตา
วันนี้ มีผสู ้ ู งวัยหลายท่านเลยเลื อกโรคตาที่ควรรู ้จกั MGD Meibomian Gland Dysfuntion
ต่อมไขมันรอบ ๆ เปลือกตาเราจะมีบนกับล่างเกิ ดการอุดตันเกิ ดตาแห้ง ต้องทาให้ปุ่มไขมันต่าง ๆ
ยุบลงไม่ตอ้ งบีบ บนมีต่อม 120 ต่อม ล่างมี 80 ต่อม เรามีโอกาสเป็ นกุง้ ยิงได้ถึง 120 ตุ่ม ถ้าอักเสบ
เยอะเรี ยกว่ากุง้ ยิง ต่อมไม่สามารถผลิตน้ ามันออกมาเคลือบ การรักษาตาแห้งใช้ผา้ ขนหนูประคบอุ่น
40 องศา จะช่วยทาให้ต่อมไขมันอ่อนนุ่มลงได้
คนสายตาสั้นมาก ๆ ต้องระวังเรื่ องจอประสาทตาเสื่ อม ตรงกลางจะสู ญเสี ยการมองเห็น AMD
Age-Related Macular Degeneration มี 2 แบบ คือ แบบแห้งกับแบบเปี ยก
ต้ อลม เวลาออกแดดออกลมต้องใส่ แว่วตากันแดด ต้ อเนื้อ พัฒนามาจากต้อลมก่ อนบางทฤษฎี
บอกไม่เกี่ ยวกันแต่ท้ งั 2 เกี่ ยวกับสภาพอากาศ คนกรุ งเทพฯ เป็ นต้ อกระจกส่ วนคนต่างจังหวัดจะมี
ต้ อลม ต้ อเนือ้ ได้ง่ายเพราะออกแดดทาไร่ ทานา ต้อกระจกเป็ นโรคที่ไม่ตอ้ งกลัวใครเป็ นต้ อกระจก
ในวัยที่อายุมากขึ้น อาจจะบอกว่า Happy Birthday กันดีกว่า คือเรามีอายุยืนนัน่ เอง เป็ นโรคของคน
อายุยืนไม่ ตอ้ งตกใจ ต้ อหิน เรามา Exercise ลดโอกาสการเป็ นต้ อหิน สายตาจะแคบลงเรื่ อย ๆ
วุ้นตาเสื่ อม เหมือนผิวหนังเราเปลี่ยนสภาพ ความยืดหยุน่ อาจจะเห็นรอยดา Exercise อาจจะช่วยได้
ระดับหนึ่ง อาจจะเห็นน้อยลงพอนาน ๆ อาจจะหายไปเองได้เหมือนก้อนน้ าแข็งที่ค่อย ๆ ละลาย
Exercise Eye, Mind, Brain และ Body คอ บ่า ไหล่ จะต้องไม่ตึง Occipital region เอานิ้ว
โป้ ง 2 ข้าง โอบศีรษะยกฐานขึ้นหายใจเข้า หายใจออกผ่อนลมหายใจลงมาและนวดคลึงบริ เวณรอบ
ปุ่ มฐานศีรษะเบา ๆ ทา 3-4 ครั้งทุก ๆ วัน
เป้ าตา ใช้นิ้วชี้หรื อนิ้วกลางก็ได้กดที่บริ เวณหางตา หมุนเป็ นวงกลมเล็ก ๆ รอบ ๆ เป้ าตา ใส่
น้ าหนักที่นิ้วด้วย นวดจากบนลงล่าง เน้นที่ตรงบริ เวณหางตาค้างไว้ 3-4 วินาที แล้วหมุนไปรอบ ๆ
เป้ าตา นวดเสร็ จใช้นิ้วชี้ นิ้วโป่ งบีบตรงคิ้วแล้วมาคลึ งตรงขมับขึ้ นลง ๆ ใช้นิ้วเคาะบริ เวณเป้ าตา
เพื่อให้เลือดไหลเวียน ทาวันละ 2-3 ครั้ง หรื ออย่างน้อยวันละครั้ง นวดไม่ให้ตาเราจ้องอยูต่ ลอดเวลา
บริ หารกล้ามเนื้อยึดเลนส์ ตา Eye Muscles หยิบปากกา 1 ด้าม เหยียดแขนไปให้สุด ดึงเข้ามา
ใกล้ ๆ ดวงตา เหมือนเราตาเหล่ กระพริ บตาทีหนึ่ง แล้วเหยียดแขนสุ ดแขน ทาอย่างนี้ 5 รอบ ถ้าใคร
ตาเหล่เข้าไม่ทาอย่างนี้ ถ้าใครตาปกติทาได้ไม่ตอ้ งกลัวตาจะเหล่
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สาระจากวิทยากร

การล้ างตา โยคะเรี ยก Eye Bath การอาบน้ าให้ดวงตา โยคีทามาตั้งแต่สมัยโบราณ ริ นน้ าใส่
ถ้วยล้างตา สาหรับตาสู งวัยใช้น้ าอุ่น สายตาสั้นเป็ นน้ าเย็น จุ่มตาลงไปกรอกซ้ายขวา ซ้ายขวา บนล่าง
บนล่าง แล้วทิง้ น้ า แล้วกรอกอีกข้างหนึ่ง เราไม่ใช้น้ าปนกันสาหรับตาขวาและตาซ้าย ทา 2 รอบ ทา
ทุกวันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในดวงตา ถ้าล้างแล้วตาแดงไม่ตอ้ งตกใจอีกประมาณ 5 -10 นาที ก็
จะปกติ ใช้น้ าธรรมดาถ้าล้างแล้วแสบตาให้ใช้น้ าเกลือล้างจมูกเพราะความเป็ นกรดเป็ นด่ างของ
น้ าเกลือกับน้ าตาเราใกล้เคียงกันเราจะไม่แสบตา
สี ที่ดวงตาชอบคือ สี เขียว สี ฟ้า และสี ดา เป็ นสี ผอ่ นคลาย Palming ประคบตาด้วยอุง้ มือไม่ใช่
นิ้วมือ ถูมือให้ร้อน ๆ ทามือเป็ นสามเหลี่ยมประกบกันแล้วมาประคบที่ดวงตา เราจะเห็ นความดา
ขึ้นมาทันที ลืมตาประมาณ 60 วินาที หรื อ 1 นาทีก่อนแล้วหลับตาลงต่อไปอีก 5 นาที วางข้อศอกที่
โต๊ะเพื่อไม่ให้เมื่อย ทาวันละ 1-2 นาที กล้ามเนื้อ Muscles จะได้ผอ่ นคลาย
เล่นลูกบอล Ball exercise V and U Shape ลูกบอลหรื อลูกเทนนิส เราจะทาเป็ นตัว V หรื อตัว
U ชูลูกบอลขึ้นมาสุ ดแขน กระพริ บตา ทุ่มลงมาตรงกลาง รับด้วยอีกมือหนึ่ ง ทาเป็ นตัว V ตัว U 100
ที และอีกอันโยนเป็ นตัว U คว่า อันนี้ได้บริ หารกล้ามเนื้อตา Muscles ทั้ง 6 มัด
Om Chart จะเขียนเลข 3 ก่ อน มีเคียว มีพระจันทร์ ครึ่งเสี้ ยวและจุด อันนี้ คือลักษณะ OM
เติมพระอาทิตย์ วงใหญ่และสามเหลีย่ ม 17 ยัก ถอดแว่น ใช้จมูกของเราวาดเลข 3 เคียว พระจันทร์
ครึ่ งเสี้ ยว จุ ด วงกลมวงใหญ่ สามเหลี่ยม 17 ยัก เราจะสอนสมองด้วยแบบฝึ กหัดนี้ อันนี้ เป็ นการ
วอร์ มอัพเพื่อให้คอ บ่า ไหล่ เราไม่ ปวดไม่ ตึง ที่จอประสาทตาเรี ยกว่า โคนเซลล์ จะมี อยู่ 3 สี แดง
เขียว น้าเงิน การมองเห็น เห็นที่สมองไม่ได้เห็ นที่ตา หลับตาลงวาดรู ป Om ไปให้ไกลที่สุด เรา
จะต้องเป็ นพินอคคิโอที่จมูกยาว ๆ เริ่ มต้นที่สีแดง จินตนาการวาด Om เป็ นสี แดง ให้ไกลที่สุดด้วย
ความรู ้สึกเรา 1 รอบ จบแล้วทาสี เขียว และสี น้าเงิน ค่อย ๆ ทา มีคิงของแคชเมียร์ ตาบอด แพทย์
ประจาสานักให้ทา Exercise นี้ทุกวันจนฟื้ นการมองเห็นขึ้นมาได้

สายตาสั้นลดการเพ่ง สายตายาวต้องเพิ่มแรงเพ่ง ที่สอนเป็ น Exercise เบื้องต้นที่เราสามารถมา
ดูแลดวงตาของเราได้ ถ้าใครสนใจแบบจริ งจังมาลองฟื้ นฟูที่ศูนย์ ฟื้นฟูดวงตาวิธีธรรมชาติได้ ไปดู
หนังสื อ สายตาดึ ด้ วยวิธี มหัศจรรย์ ก็ยนิ ดีมีขายที่อมริ นทร์ และ บีทเู อส

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
คุณอุราภา วัฒนะโชติ
เรื่อง “สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์ ”
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
กิจกรรม People of Action ของสโมสรโรตารีบางรัก
มอบถุงยังชีพให้ แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยนา้ ท่ วม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12/12/2021

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ปล่อยปลา
ถวายสั งฆทาน วัดไผ่ โสมนรินทร์

สโมสรโรตารี บางรัก

11

Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
เยีย่ มสมาชิกใหม่ รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
มิตรภาพสั งสรรค์ ร้ าน Ayutthaya Retreat
เทีย่ ววัดใหญ่ ชัยมงคล

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
คุณอุราภา วัฒนะโชติ
ผู้อานวยการ ศูนย์ฟื้นฟูดวงตาวิถธี รรมชาติ Natural Joy Vision
เรื่อง “สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์ ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 64

คุณเดชพล แหลมวิไล
เรื่ อง “Crypto Currency คืออะไร”

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 64

การประชุมใหญ่ประจาปี & ฉลองคริ สต์มาสและปี ใหม่
เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้อง Riverside 1-2 โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 64

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลวันสิ้ นปี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 65

ประชุมประจาสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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