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บันได 5 ขั้น สูการพูดภาษาอังกฤษดวยสําเนียงที่เปนธรรมชาติ
ขั้นที่ 1:
ทานตองตระหนักวาเสียงภาษาอังกฤษบางเสียงไมมีในภาษาไทย ดังนั้นจึงไมสามารถแทนเสียงทุกเสียงดวย
อักษรไทย จําเปนตองใชอกั ษรแทนเสียงที่เรียกวา Phonetic Alphabets สรุปแลวในขั้นที่ 1 นี้ตอง ก) เรียนรู
การใชอักษร Phonetic (ซึ่งสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง) และ ข) ตองฝกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ไมมใี น
ภาษาไทยใหถูกตอง ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางเทียบเสียงสระ
เครื่องหมาย
ตัวอยางคํา
เทียบเสียง ไทย
h9 see Zrh9\
(เสียง อี)
H+h
(เสียง อิ)
sit ZrHs\
d
(เสียง เอะ)
ten Zsdm\
z
(เสียง แอะ)
hatZgzs\
@9 glass Zfk@9r\
(เสียง อา)
P
(เสียง เอาะ)
hot ZgPs\
N9
T
t9
U
29
?
dH
?T
`H
`T
NH
H?
d?
t?

(เสียง โอ)อเมริกันเปน ออ
ball ZaN9k\
(เสียง อุ)
putZoTs\
(เสียง อู)
too Zst9\
son, sun ZrUm\ (เสียง ไมหันอากาศ)
(เสียง เออ)
word Zv29c\
(เสียง เออะ)
ago Z?!f?T\
(เสียง เอะ+อิ)
lateZkdHs\
(เสียง เออะ+อุ)
noseZm?Ty\
(เสียง อะ+อิ)
five Ze`Hu\
(เสียง อะ+อุ)
now Zm`T\
(เสียง เอาะ+อิ)
join ZcYNHm\
(เสียง อิ+เออะ)
near ZmH?'q(\
(เสียง เอะ+เออะ)
hair Zgd?'q(\
pure ZoiT?'q(\ (เสียง อุ+เออะ)
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ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ
เครื่องหมาย

ตัวอยางคํา

เสียง
ภาษาไทย
พ และเปน
เสียง ป
เมื่อเปน sp

o

penZodm\

topZsPo\

a

bagZazf\

rubZqUa\

บ

s

tenZsdm\

wetZvds\

ท และเปน
เสียง ต เมื่อ
เปน st

c

deskZcdrj\

headZgdc\

ด

j

backZazj\

catZjzs\

getZfds\
dogZcPf\
l
comeZjUl\
mapZlzo\
m
noseZm?Ty\
nineZm`Hm\
M
singZrHM\
EnglishZ!HMfkHR\
k
legZkdf\
wellZvdk\
e
faceZedHr\
knifeZm`He\
u
veryZ!udqH\
fiveZe`Hu\
S
thinZSHm\
mouthZl`TS\
C
theseZCh9y\
motherZ!lUC?'q(\
r
sixZrHjr\
faceZedHr\
y
zeroZ!yH?q?T\
noseZm?Ty\
R
shoeZRt9\
fishZeHR\
Y
pleasureZ!okdY?'q(\
measureZ!ldY?'q(\
q
rightZq`Hs\
veryZ!udqH\
g
hatZgzs\
headZgdc\
sR
churchZsR29sR\
teachZsh9sR\
cY
judgeZcYUcY\
jumpZcYUlo\
v
weZvh9\
wentZvdms\
i
yes Zidr\
you Zit9\
หมายเหตุ *) หมายถึงไมมีเสียงในภาษาไทย ซึ่งนักเรียนตองฝกออกเสียงใหถูกตองเปนพิเศษ
f
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ค และเปน
เสียง ก เมื่อ
เปน sk

*)
ม
น
ง
*)
ฟ
*)
*)
*)
ซ/ส
*)
*)
*)
*)
ฮ
*)
*)
ว
ย

www.kruharn.com
วิธีออกเสียง พยัญชนะที่ไมมีในภาษาไทย
เสียง f
เราจะสังเกตไดวา เวลาออกเสียง ก.ไก เราเปลงเสียง “กอ”ออกมากระทบเพดานปาก
แตวธิ ีการออกเสียง f คือ ใหเปลงเสียง “กอ” ออกมากระทบเพดานออนแทน
หากออกเสียง f อยางถูกตองจะรูสึกวาลําคอบริเวณกลองเสียงสั่น แตถาออกเสียง “กอ” แบบ
ภาษาไทย ลําคอบริเวณกลองเสียงจะไมสั่น
เสียง k
อักษรตัวนี้มีเสียงคลาย ล.ลิง แตมีวิธีออกเสียงตางจากภาษาไทย คือ
1) เมื่อ k เปนพยัญชนะตน ใหเอาปลายลิ้นแตะปุมเหงือกกอนจึงคอยออกเสียง “ลอ”
2) เมื่อ k เปนตัวสะกด ใหตวัดปลายลิ้นไปแตะปุมเหงือกทันทีหลังจากเปลง
เสียง เชนคํา will ใหออกเสียง “วิล” แลวตวัดลิ้นไปแตะปุมเหงือก
ทันที
เสียง q (ตามอยางสําเนียงอเมริกัน)
1) เมื่อ q เปนพยัญชนะตน ใหงอปลายลิ้นขึ้น (ซึ่งจะมีผลทําใหริมฝปากมี
ลักษณะหอ)แลวจึงเปลงเสียง “ลอ” (สาเหตุที่ไมใหเปลงเสียง “รอ” เพราะในภาษาอังกฤษไมมีการ
รัวลิ้นอยาง ร.เรือ ของไทย)
2) เมื่อ q เปนตัวสะกดหลัง จากเปลงเสียงของพยัญชนะตน+สระแลวใหงอ
ปลายลิ้นขึน้ ทันที เชน คํา your ใหออกเสียง “ยู”แลวงอปลายลิ้นขึ้น
ทันที
เสียง u
1) เมื่อ u เปนพยัญชนะตน ใหเอาฟนบนสัมผัสริมฝปากลางกอน แลวจึงเปลง เสียง “ว”
2) เมื่อ u เปนตัวสะกด ใหเอาฟนบนสัมผัสริมฝปากลางขณะที่ออกเสียง “ฝ”
เสียงS
ยื่นปลายลิ้นเลยฟนออกมาเล็กนอย ใหทงั้ ฟนบน-ลาง สัมผัสลิ้นไว แลวจึงเปลงเสียง “ท”
เสียง C
ยื่นปลายลิ้นเลยฟนออกมาเล็กนอย ใหทงั้ ฟนบน-ลาง สัมผัสลิ้นไว แลวจึงเปลงเสียง “ด”
เสียง y
เปลงเสียง s หรือ “ซ” แตใหฟนบน-ลางสัมผัสกัน แลวใหลําอากาศผานไรฟนออกมา
เสียง R
เมื่อเราออกเสียง ช.ชาง เราจะแตะปลายลิน้ ที่ปุมเหงือกกอนแลวจึงเปลงเสียง “ชอ” ใหลําอากาศผาน
ออกมาจากปาก
แตวิธีการออกเสียง R ไมตอ งเอาปลายลิน้ แตปุมเหงือก แตใหเปลงเสียง “ชอ” ใหลําอากาศผานโคนลิ้น
ขึ้นไปกระทบเพดานปากเลย
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เสียง Y

ขณะที่เปลงเสียง Y ปลายลิ้นจะแตะอยูท ี่ปุมเหงือก แลวเปลงเสียง “ชอ” ใหลําอากาศผานโคนลิ้นขึ้น
ไปกระทบเพดานปาก

ขอแตกตาง ระหวาเสียง R และเสียง Y
เมื่อออกเสียง R ลําคอไมสั่น แตเมื่อออกเสียง Y ลําคอจะสั่น
เสียง sR
ใหออกเสียง s แลวตามดวย R ทันที
เสียง cY
ใหออกเสียง “จอ” โดยใหลมผานโคนลิ้นออกมากระทบเพดาน
เสียงของพยัญชนะ 10 ตัว ซึ่งไมมีในภาษาไทย
นี้ ตองฝกฝนอยางเอาใจใสนะครับ จึงจะ
สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางเปนธรรมชาติ
ครับผม

การฝกฝนในขั้นที่ 1
เมื่อไดเรียนรูวิธีใชอักษร โฟเนติกและฝกฝนออกเสียงพยัญชนะที่ไมมีในภาษาไทยแลว เริ่มฝกขั้นตอนที่ 1 โดย
หัดอานคําที่เปน “ตัวอยางคํา” ที่อยูในตารางเทียบเสียงสระ และพยัญชนะ ใหถกู ตองคลองแคลว จึงนับวาผาน
บันไดขั้นที่ 1 แลว

ขั้นที่ 2:
ฝกอานภาษา Phonetic ที่แทนเสียงคําภาษาอังกฤษ ตั้งแตสองพยางคขึ้นไป โดยสามารถอานออกเสียง หนักเบา
(Accent) ไดอยางถูกตอง
การออกเสียงหนัก/เบา และ (r)
สัญลักษณ
ความหมาย
'!( ลงเสียงหนักพยางคที่ตามมา เชน about Z?!a`Ts\
'$( ลงเสียงเบาพยางคที่ตามมา เชน academic Z$zj?!cdlHj\
ออกเสียงเปน r เฉพาะเมื่อคําถัดไปเปนสระ
'q(
ถาคําตอไปเปนพยัญชนะ ไมตองออกเสียง r

4

www.kruharn.com
แบบฝกหัด ขัน้ ที่ 2
1. the father ZC?!e`9C?\

21. grandfatherZ!fqzmce`9C?\

2. the mother ZC?!lUC?\

22. grandmotherZ!fqzmclUC?\

3. a man Z?!lzm\

23. the capital ZC?!jzohsk\

4. a woman Z?!vtl?m\

24. elephant Z!dkhe?ms\

5. a son Z?!rUm\

25. upstairs ZUo!rsD?y\

6. a daughter Z?!cN9s?\

26. really Z!qh?kh\

7. a boy Z?!aNh\

27. company Z!jUlo?mh\

8. a girl Z?!f?9k\

28. sour Z!r`t?\

9. a brother Z?!aqUC?\

29. sugar Z!Rtf?\

10. a sister Z?!rhrs?\

30. wonderful Z!vUmc?$etk\

11. a country Z?!jUmsqh\

31. banana Za?!m`9m?\

12. an animal Zzm !zmhl?k\

32. apple Z!zok\

13. a thing Z?!ShM\

33. flower Z!ek`t?\

14. Mary Z!ld?qh\

34. Come into the room

15. Bangkok ZazM!jNj\
16. beautiful Z!ait9shetk\
17. another Z?!mUC?)\
18. lion Z!k`h?m\

ZjUl!hms?C?!qt9l\

35. Take a piece of chalk.
Zsdhj?!oh9r?U!sRN9j\

36. Put down your hands.
Zotsc`tmit?gzmcy\

19. soldier Z!rntkcY?\
20. station Z!rsdhR?m\

ขั้นที่ 3:
ฝกอานภาษา Phonetic ที่แทนเสียงคําภาษาอังกฤษ เปนประโยค โดยสามารถอานออกเสียง หนักเบา (Accent)
และออกสําเนียงไดอยางถูกตอง
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แบบฝกหัด ขัน้ ที่ 3

1. Bangkok is the capital of Thailand.
ZazM!jNjhyC?!jzohskNu!s`hkzmc\

2. Bangkok is on the Chao Phya River.
ZazM!jNjhyNmC?เจาพระยา !qhu?\

3. Chiengmai is in the north of Thailand.
Zเชียงใหม hyhmC?mN9SNu!s`hkzmc\

4. The Memorial Bridge is in Bangkok.
ZC?l?!lN9qh?kaqhcYhyhmazM!jNj\

5. The capital of England is London.
ZC?!jzohskNu!hMfk?mchy!kUmc?m\

6. The capital of Japan is Tokyo.
ZC?!jzohskNucY?!ozmhy!sntjint\

7. There are seven days in a week.
ZCd?`9!rdumcdhyhm?!vh9j\

8. There are sixty minutes in an hour.
ZCd?`9!rhjrsh!lhmhsrhm?m!`t?\

9. There are sixty seconds in a minute.
ZCe?`9!rhjrsh!rdj?mcyhm?!lhmhs\

10. She sells the seashells on the seashore.
ZRhrdkyC?!rh9RdkyPmC?!rh9RN9\

ขั้นที่ 4:
ฝกอานบทความภาษาอังกฤษ โดยสามารถอานออกเสียง หนักเบา (Accent) และออกสําเนียงไดอยางถูกตอง
แบบฝกหัด ขัน้ ที่ 4
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Welcome to Business Training’s course, the art of Spoken English.
Now it is an unavoidable fact that whatever types of work you do,
Your success is greatly influenced by your command of English –
Both written and spoken.
Those who ‘get on’, those who achieve success in their careers, all have a good
command of English. Whatever other qualifications they have, they all have the
ability to express themselves intelligibly in English – either written or spoken.
So you can see that the man who can express himself easily can be sure of being
understood. He can express his opinions clearly and unhesitatingly and therefore, he
is more likely to succeed.
English is the language of Business, Commerce and Government.
Not only is it necessary to be able to communicate accurately in written English, it is
also necessary to express yourself clearly when you speak.

ขอความขางตน เขียนดวยอักษร โฟเนติกไดดังนี้
!vdkj?ls?!aHym?r!sqdHmHMrjN9qr+Ch@9qs?u!ro?Tj?m!HMfkHR

m`THsHyzm$Um?!uNHc?a?kezjsCzsvPs!du?qs`Hor
?uv29qjiTct9+iN9qr?j!rdrHy!fqdHskh!Hmekt?mrs
a`HiN9qj?!l@9mc?u!HMfkHR,a?TS!qHsmzmc!ro?Tj?m-

C?Tygt9fdsPm+C?Tygt9?!sRh9ur?j!rdrHmCd?j?!qH?y+
N9kgzu?fTcj?!l@9mc?u!HMfkHR-vPs!dudq!Uc?q
$jvPkHeH!jdhR?myCdHgzu+CdHN9kgzuCh?!aHkHsh
sTHj!roqdrC?l!rdkuyHm!sdkHcYHakhHm!HMfkhHR,
!`HC?!qHsmN9q!ro?Tj?m-

r?TiTjzmrh9CzsC?lzmgt9jzmHj!roqdrgHl!rdke
!h9yHkhjzmahRN9?u!ah9HM$Umc?!rsTc-ghjzmHj!roqdr
gHy?!oHmi?my!jkH?khzmcUm!gdyHsdhsHMkhzmc!Cd?eN9q+
ghhylN9q!k`Hjkhs?r?j!rh9c

!HMfkHRHyCd!kzMfvHcY?u!aHym?r+!jPl29rzmc!fUu?l?ms-
mPs!?TmkhHyhs!mdr?r?qhs?ah!dHa?ks?j?!lit9mHjdHs
!zjiTq?skhHm!qHsm!HMfkHR+HsHy!N9kr?T!mdr?r?qh
s?Hj!roqdriN9!rdke!jkH?khvdmit9roh9j-
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ขั้นที่ 5:
ฝกอานบทกลอนภาษาอังกฤษ โดยสามารถอานออกเสียง หนักเบา (Accent) และออกสําเนียงไดอยางถูกตอง
และไพเราะ

The Chaos
By Dr Gerald Nolst Trenite (1870-1946)
ตีพิมพครั้งแรกตั้งแตป 1929 โดย H. D. Tjeenk Willink & Zoon
Dearest creature in creation, (1)
Study English pronunciation.
I will teach you in my verse
Sounds like corpse, corps, horse, and worse.
I will keep you, Suzy, busy, (5)
Make your head with heat grow dizzy.
Tear in eye, your dress you’ll tear.
So shall I! Oh hear my prayer.
Pray console your loving poet,
Make my coat look new, dear sew it! (10)
Just compare heart, beard, and heard,
Dies and diet, lord and word,
Sword and sward, retain and Britain.
(Mind the latter, how it's written.)
Now I surely will not plague you (15)
With such words as plaque and ague.
But be careful how you speak:
Say: break and steak, but bleak and streak;
Cloven, oven, how and low,
Script, receipt, show, poem, and toe. (20)
Hear me say, devoid of trickery,
Daughter, laughter, and Terpsichore,
Typhoid, measles, topsails, aisles,
Exiles, similes, and reviles;
Scholar, vicar, and cigar, (25)
Solar, mica, war and far;
One, anemone, Balmoral,
Kitchen, lichen, laundry, laurel;
Gertrude, German, wind and mind,

!cH?q?rs!jqh9sR?Hmjqh!dHR?m
!rsUch!HMfkHRoq?$mUmrh!dhR?m
`HwHksh9sR iT Hml`Hu29r
r`Tmcrk`HjjN9orjN9q gN9qr?mcv29qr
`HwHkjh9oiT+!rt9yH!aHyh
ldHji? gdcvHSgh9sfq?T!cHyh
sH?Hm`Hi?cqdriTksd?
r?tRzk`H?Tgh?l`Hoqd?
oqdHj?m!r?Tki?!kUuhM!o?THs
ldHjl`Hj?TskTj mit9+ cH?r?THs
cY?rsj?l!od?g@9qs+aH?c?mcg29qc+
c`Hy?mc!c`H?s+kN9qcdmcv29qc+
rN9qcdmcrvN9qc+qH!sdHmdmc!aqhs'?(m
l`HmcC? !kzs?+g`THsr !qHsm
m`T`H!RN9khvHkmPsokdHf iT
vHSrUsRv29qcyzy ok@9j?mc !dHfit9
aUsah!jd?e?kg`TiTroh9j
rdHaqdHj?mc rsdHj+aUsakh9j?mc rsqh9j:

!jk?Tu?m+!Uu?m+g`T?mck?T+
rjqHos+qH!rh9s+R?T+!o?T?l?mcs?T
gH?lhrdH+ cH!uNHc?u !sqHj?qh
!cN9s?+!k@9es?+?mcs29o!rHj?qH
!s`HeNHc+!lh9y?ky+!sPordHky+ `Hky+
!djr`Hky+!rHlHkhy+?mcqH!u`Hky
!rjPk?+!uHj?+?mcrH!f@9q
!r?Tk?+!l`Hj?+vN9q?mce@9q
vUm+?!mdl?mh+azk!lPq?k+
!jHsR?m+!k`Hj?m+!kN9mcqh+!kPq?k
!f2qsqtc+!cY29ql?m+vhmc?mcl`Hmc
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Scene, Melpomene, mankind. (30)
Billet does not rhyme with ballet,
Bouquet, wallet, mallet, chalet.
Blood and flood are not like food,
Nor is mould like should and would.
Viscous, viscount, load and broad, (35)

rh9m+ldk!oPlHmh+$lzm!j`Hmc-

Toward, to forward, to reward.
And your pronunciation's OK
When you correctly say croquet,

s?!vN9qc+s?!eN9v?c+s?qH!vN9qc

Rounded, wounded, grieve and sieve,
Friend and fiend, alive and live. (40)

!q`Tmc?c+!vt9mc?c+fqh9u?mcrHu

Ivy, privy, famous; clamour
And enamour rhyme with hammer.
River, rival, tomb, bomb, comb,
Doll and roll and some and home.
Stranger does not rhyme with anger, (45)
Neither does devour with clangour.
Soul but foul, haunt but aunt,
Font, front, wont, want, grand, and grant,
Shoes, goes, does. Now first say finger,
And then singer, ginger, linger, (50)
Real, zeal, mauve, gauze, gouge and gauge,
Marriage, foliage, mirage, and age.
Query does not rhyme with very,
Nor does fury sound like bury.
Dost, lost, post and doth, cloth, loth. (55)
Job, nob, bosom, transom, oath.
Though the differences seem little,
We say actual but victual.
Refer does not rhyme with deafer.
Feoffer does, and zephyr, heifer. (60)
Mint, pint, senate and sedate;
Dull, bull, and George ate late.
Scenic, Arabic, Pacific,
Science, conscience, scientific.
Liberty, library, heave and heaven, (65)
Rachel, ache, moustache, eleven.
We say hallowed, but allowed,

!`Huh+!oqHuh+!edHl?r:!jkzl?

!aHk?scUymPsq`HlvHC!azkdH
a?T!jdH+!vPk?s+!lzk?s+!RzkdH
akUc?mcekUc @9q mPsk`Hjet9c
mN9qHyl?Tkck`HjRTc ?mcvTc
!uHrj?r+!u`Hj`Tms+k?Tc?mcaqN9c
?mciN9qoq?$mUmrh!dHR?my$?T!jdH
vdmiTj?!qdjskhrdH!jq?TjdH+
eqdmcdmceh9mc+?!k`Hu?mckHu-
zmcH!mzl?qq`Hl vHC !gzl?
!qHu?+!q`Hu?k+st9l+aPl+j?Tl
cPk?mcq?Tk ?mcr?l ?mcg?Tl.
!rsqdHmcY? cUy mPs q`Hl vHC!zMf?
!m`HC?cUycH!u`T?vHC!jkzM?r?Tka?s e`Tk+gN9msa?s@9ms
ePms+eqUms+v?Tms+vPms+fqzmc?mcfq@9ms+
Rt9y+ f?Ty+cUy-m`Te29qrsrdH!ehMf?
zmcCdm !rHM?+!cYHmcY?+!kHMf?+
qH?k+yh9k+l?Tu+fN9y+f`TcY?mc fdHcY
!lzqHcY+!e?Tkh,HcY+!lHq@9Y?mcdHcY
!jvH?qhcUymPsq`hlvHC!udqh
mN9qcUy!eiT?qhr`Tmck`Hj!adqh
cUrs+kPrs+o?Trs?mc cUS, jkPS+k?TS
cYPa+mPa+!aTy?l+!sqzmr?l+?TS-
C?TC?!cHe?q?mrHyrh9l !khsk
vhrdh!zjsRt?ka?s !uHsk
qH!e29cUymPsq`HlvHC!cde?
ed!e29 cuy+ ?mc !yde?+!gde?
lhms+o`Hms+!rdm?s?mcrh!cdHs:
cUk+aTkdmccYN9cYdHskdhs-
!rh9mHj+!zq?aHj+o?!rHeHj+
!r`H?mr+!jPmR?mr+$r`H?m!sHeHj
!kHa?sh+!k`Haq?qh+gh9u dmc!gdu?m
!qdHsR?k, dHj+l?!rs`9R+H!kdu?m
vhrdh!gzk?Tc+ aUs ?!k`Tc
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People, leopard, towed, but vowed.
Mark the differences, moreover,
Between mover, cover, clover; (70)
Leeches, breeches, wise, precise,
Chalice, but police and lice;
Camel, constable, unstable,
Principle, disciple, label.

!oh9o?k+!kdo?c+s?Tc+aUsu`Tc
l@9qjC?!cHe?q?mrhy, lN9q!?Tu?q+
aH!svh9m!lt9u?+!jUu?+!jk?Tu?q:
!kh9sRhy+!aqhsRHy+v`Hy+oqh!r`Hr,
!sRzkHr+aUso?!kh9r?mck`Hr:
!jzl?k+!jUmrs?a?k+Um!rsdHa?k
!oqHmrHo?k+cH!r`Ho?k, !kdHa?k

Petal, panel, and canal, (75)
Wait, surprise, plait, promise, pal.

!odsk+!ozmk?mcj?!mzk+

Worm and storm, chaise, chaos, chair,
Senator, spectator, mayor.
Tour, but our and succour, four.
Gas, alas, and Arkansas. (80)
Sea, idea, Korea, area,
Psalm, Maria, but malaria.
Youth, south, southern, cleanse and clean.
Doctrine, turpentine, marine.
Compare alien with Italian, (85)
Dandelion and battalion.
Sally with ally, yea, ye,
Eye, I, ay, aye, whey, and key.
Say aver, but ever, fever,
Neither, leisure, skein, deceiver. (90)
Heron, granary, canary.
Crevice and device and aerie.
Face, but preface, not efface.
Phlegm, phlegmatic, ass, glass, bass.
Large, but target, gin, give, verging, (95)

v29ql?mcrsN9l+RdHy+!jdH,Pr+sRd?+

Ought, out, joust and scour, scourging.
Ear, but earn and wear and tear

N9s+`Ts+cY`Trs?mcrjT?+!rj29cYHM

Do not rhyme with here but ear.
Seven is right, but so is even,
Hyphen, roughen, nephew Stephen, (100)
Monkey, donkey, Turk and jerk,
Ask, grasp, wasp, and cork and work.
Pronunciation -- think of Psyche!
Is a paling stout and spiky?

ct9mPsq`hlvhCgH? aUs H?.

vdHs+r?!oq`Hy+okzs+!oqPlHr+ozk
!rdm?s?+rodj!sdHs?+ld?-
sT?+aUs`t? ?mc!rUj?+eN9
fzr+?!kzr ?mc !@9j?m$rN9
rh9+`H!cH?+j?!qh9?+!d?qh?
r@9l+l?!q`H?aUsl?!kd?qh?it9S+r`TS+!rUC?m+jkdmy?mcjkh9m
!cPjsqHm+!s29o?ms`Hm+l?!qh9m
j?l!od?!dHkh?mvHCH!szkh?m
!czmc?k`H?m?mca?!szki?m
!rzkhvhC!zk`H+idH+ih9
`H+`H+`H+`H+vdH?mcjh9
rdH?!u29+aUs!du?+!eh9u?+
!m`HC?+!kdY?, rjdHm+cH!rh9u?
!gdq?m+!fqzm?qh+j?!md?qh
!jqduHr?mcch!u`Hr?mc!d?qH
edHr+aUs!oqdeHr, mPs H!edHr
ekdl+ekdf!lzsHj+zr+fk@9r+adHrk@9cY+aUs!s@9f?s+cYHm+fHu+!u29cYHM+
H?+aUs29qm?mcvd??mcsH?
!rdu?mHyq`Hs+aUsr?THy!h9u?m+
!g`He?m+!qUe?m+!mdeit9!rsh9u'?(m
!lUMjh+!cPMjh+s29qj ?mc cY29qj
@9rj+fq@9ro+vPro?mcjN9qj?mcv2!qj
oq?$mUmrh!dHR?m,, SHMj?u!r`Hjh 
Hy?!odHkHM rs`Ts?mc!ro`Hjh
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Won't it make you lose your wits,(105)
Writing groats and saying grits?
It's a dark abyss or tunnel:
Strewn with stones, stowed, solace, gunwale,
Islington and Isle of Wight,
Housewife, verdict and indict.(110)
Finally, which rhymes with enough -Though, through, plough, or dough, or cough?
Hiccough has the sound of cup.
My advice is to give up!!!(114)

v?TmsHs ldHjiT9 kt9yi? vHsr
!q`HsHMfq?Tsr ?mc !rdH,HMfqHsr
Hsr?c@9j?!aHrN9q!sUmk
rsqt9vHCrs?Tmy+ rs?Tc+!rPk?r+!fUmk
!HykhMs?m ?mc `Hk?uv`Hs
!g`Trv`He+!u29qcHjs?mcHm!c`Hs
!e`Hm?k,h+vHsRq`hlyvhCH!mUe,,
C?T+Sqt9+ok`TN9c?T N9 jPe
!gHjUog?yC?r`Tmc ?u jUo
l`H?c!u`Hr Hys?fHuUo
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