
Questions 1 How are you  

In English we have many different type of greetings  
ในภาษาอังกฤษมีการทักทาย 

and many questions  that we can ask someone to find out information. 
และคำถามหลากหลายรูปแบบ  ที่เราสามารถใช้ในการถามเพื่อสอบถามข้อมูล 

Sometimes these question or greeting need a reply or a response. 
บางครั้งในการถามหรือทักทาย ต้องการคำตอบหรือการตอบสนอง 

If i said to you “ good morning “ what would  you say?  
ถ้าฉันพูดกับคุณว่า “good morning“ คุณจะตอบว่าอะไร 
  
The correct thing to reply to someone when i say good morning is good morning 
back  
การตอบที่ถูกต้องคือ เมื่อมีคนทักทายคุณว่า “good morning“  ให้ตอบกลับว่า “good 
morning“  

or Good afternoon “ good after noon “  
หรือ พูดทักทายว่า “good afternoon“  ให้ตอบกลับว่า “good afternoon“  

Or sometime just  Hello  Hi  
หรือบางค รั้ง ทักทายสั้นๆ แบบไม่เป็นทางการว่า “Hello“ , “Hi” 

and you can say how are you  or how are you today to be more polite  
และคุณสามารถพูดว่า “How are you ?“ หรือ “How are you today ?” เพื่อให้สุภาพมากขึ้น  

When someone ask you how are you what do you say? 
เมื่อมีคนถามคุณว่า “How are you?“ คุณจะตอบว่าอะไร  

There are many different way to answer the question 
 มีหลายวิธีในการตอบคำถาม  

you can say I’m fine thank you how are you?  
โดยคุณสามารถตอบว่า “I’m fine, thank you. How are you ?“ 

But you can also use other words to express how you feel. 



อีกทั้ง คุณสามารถใช้คำอื่นในการตอบ เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึก 

“ I’m great.” , “ I’m very well.”, “ I’m very good. “  
ฉันสบายดี 

These are greats ways is to tell someone how you are. 
เป็นวิธีการตอบให้อีกฝ่ายรู้ว่า คุณรู้สึกอย่างไร 

and alway say thank you how are you to ask them how they are too.  
เเละต้องพูด “Thank you, how are you ?”  เพื่อถามกลับว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างด้วยเช่น
กัน 

Remember to listen  
การตั้งใจฟังคู่สนทนา 

Remember when we ask someone a question… 
จำไว้ว่าเมื่อเราถามคำถามอีกฝ่าย 

we need to keep listening carefully to watch they reply. 
เราต้องตั้งใจฟังและดูการตอบกลับของอีกฝ่าย 

Sometimes  I see people ask a question like how are you 
บางครั้งฉันเห็นคนถาม คำถามว่า “How are you ?” 

and they stop listening to what the other person responds.  
เเละเขาไม่สนใจฟังคำตอบของอีกฝ่าย 

It’s very important to keep listening 
มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องฟังอย่างตั้งใจ 

If someone said how are you  
ถ้ามีใครถามว่า “How are you ?” 

and the other person reply i’m ok 
แล้วอีกฝ่ายก็ตอบว่า “I’m ok” (น้ำเสียงเหมือนคนไม่สบาย) 

You can see that maybe something is wrong 
คุณจะเห็นได้ว่า มีบางอย่างผิดปกติ 



You can ask them oh no !! what happen are you ok?  
คุณสามารถถามเขาว่า "โอ้ว ไม่!! เกิดอะไรขึ้น คุณเป็นอะไรรึเปล่า" 

This is the way to make conversation. 
นี่คือวิธีที่ทำให้คุณได้สนทนากันมากขึ้น 

It’s important to listen to their answer. 
มันเป็นส่ิงสำคัญที่เราจะต้องตั้งใจฟังคำตอบของคู่สนทนา 

Especially if someone said  How are you ? ใคร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีใครถามว่า “How are you ?”   

I hear some people reply i’m 10 year old which is not the right answer.  
ฉันได้ยินบางคนตอบว่า “I’m 10 year old” ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด 

How are you  how old are you are very similar but totally different question.  
ทั้งสองคำนี้ “How are you?”  และ “How old are you?”  เสียงคล้ายๆ กัน แต่คนละคำถาม 

if somebody ask  “How old are you?” it’s great to put the emphasise of word “old”  
ถ้ามีใครถามว่า “How old are you?”  เราจะเน้นที่คำว่า “old”  

"How are you?" ,  “ How old are you ?” so that you can hear the difference. 
คุณจะได้ยิน "How are you ?"   และ “ How old are you ?”  แตกต่างกัน  

What would you reply  if i ask you how old are you?  
คุณจะตอบว่าอะไรหากฉันถามว่า “How old are you?” 

The correct answer would be  i’m 20 years old  or i’m 35 years old  
คำตอบที่ถูกต้อง ควรจะตอบว่า   “I’m 20 years old.“ หรือ “I’m 35 years old.“ 

and you can also ask  the other people as well i’m 35 year old how old are you ? 
และคุณยังสามารถถามอีกฝ่ายเช่นกันว่า “I’m 35 years old, how old are you?”
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