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Kaiyadsai (Stuffed Omelet Dish) 

 
 
Thai transcript: 
 
ผูห้ญิง 1: สวสัดีคะ่  ก.็.. 
 
ผูห้ญิง 2: วนันีทาํไรกน้ ิ  
 
ผูห้ญิง 1: วนันีกจะทาํ้ ็ ไขเจียวยดัไส้หมูสับ่  อะ่ เด๋ียวเรามาดูสวนผสมกนนะคะ่ ั  สวนผสม่ น่ีกมีไข็ ่ วนันีใชไ้ขไป้ ่  4 
ลกูดว้ยกนั แลว้กมีมะเขือเทศ็  แลว้กมีเป็นตน้หอม็  มีหมูสับ แลว้น่ีกมีเป็นผกัโหระพา็  หรือวาอะไรซกัอยางจาํไมได้่ ่ ่  
แตเพ่ือใหม้นัมีกลินนิดหนอยอะไรยงังี่ ่่ ้ กกลินหอมดี็ ่  
 
ผูห้ญิง 2: โอเค 
 
ผูห้ญิง 1: กมีทวัๆไป็ ่  เหมือนนาํมนั้  แลว้กมีนาํมนัหอยนิดนึง็ ้  มีซีอิวขาวเห็ดหอม๊  มีอนันีเป็นซอสมะเขือเทศ้  
แลว้กมีนาํตาลคะ็ ่้   
 
ผูห้ญิง 1: เด๋ียวเราจะมาเร่ิมทาํไส้กนกอนละกนั ั่  คะน่ีกมาเริมกนละนะคะ่ ็ ั่  กตงักระทะกอนใหม้นัร้อน็ ้ ่  
กเอามือองัดูวาร้อนพอมยั็ ่ ๊  
 
ผูห้ญิง 2: ใชไ้ฟประมาณไหนนะ 
 
ผูห้ญิง 1: ใชไ้ฟกก็ลางๆคะ่  โดยทวัไป่ ใหใ้ชก้ลางๆ 
แตวาตอนท่ีจะใหก้ระทะมนัร้อนเน่ียกใหม้นัเป็นไฟสูงไปกอน่ ่ ็ ่ กได้็  แลว้คอยเบาไฟท่ีหลงั่  กใสนาํมนัลงไป็ ่ ้  
ทีนีกกระจายนาํมนัใหท้วักระทะ้ ็ ้ ่  น่ีกระเทียมสับ ผดัใหพ้อหอม แลว้ก.็.. 
 
ผูห้ญิง 2: ตอ้งทาํใหก้ระเทียมเป็นสีเหลืองทองรึเปลาอะ่   
 
ผูห้ญิง 1: ไมตอ้งถึงขนาดนนัคะ่ ่้  ใหพ้อหอมกพอ็  เพราะวาถา้ใหม้นัเหลืองไปเลยเน่ียตอนเอาหมูลง่  
ผดัหมูเสร็จน่ีกระเทียมกจะไหมพ้อดี็   
 
ผูห้ญิง 2: อ๋อ โอเค 
 
ผูห้ญิง 1: กจะไมอรอย็ ่ ่  น่ีกเริมไหมแ้ลว้เน่ีย็ ่  กเป็นหมูสับคะ็ ่  ใสหมูสับลงไป่  
 



ผูห้ญิง 2: ยงังีกคือผดัไป้ ็ รอใหห้มูสุกใชปะ่   
 
ผูห้ญิง 1: คะ่  กรอใหห้มูสุก็  แลว้กในระหวางผดักใสอนันีเป็นนาํมนัหอย็ ่ ็ ่ ้ ้  กผดัใหเ้ขา้กน็ ั  บา้นอ่ืนไมรู้นะคะ่  
แตวรลกัษณ์่ 1น่ีใชน้าํมนัหอยเป็นเร่ืองปกติมาก้  ใสในทุกอยางท่ีทาํ่ ่  รู้สึกวามนัจะทาํใหอ้รอยขึน่ ่ ้  กด็ู ผดัใหม้นัทวัๆกน่ ั  
กพยายามอยาให้็ ่ หมูเน่ียจบัเป็นกอน้  หยอดซีอิวขาวนิดหนอย๊ ่  พอประมาณ กะเอา นาํตาลทรายขาว้  
แลว้กมาถึงสวนสาํคญัของเราคือซอสมะเขือเทศ็ ่  ใสไปเยอะๆเลย่  ใสซอสแลว้่ น่ีกตอ้งใส็ ่ พอพนัธ์ุ่  แมพนัธ์ุ่  ฮาๆๆๆ่  
ใสตวัจริงลงไปอีกที่  กคือมะเขือเทศ็  อนันีเราใชเ้ป็นมะเขือเทศลกูเลก็ๆ้  แถวบา้นเรียกมะเขือเทศราชินี 
แลว้กเอามาผาคร่ึงแลว้กฝานใหเ้ป็นอนัเลก็ๆ็ ่ ็  เพราะวามนัจะไดแ้ตก่  แลว้กจะไดเ้ขา้กบหมู็ ั  จริงๆเน่ียถา้มีหอมใหญ่ 
กเอาหอมใหญมาฝาน็ ่  มาสับละเอียด แลว้กใสตอนนีเลยกได้็ ่ ็้  
กจะทาํใหม้นัหอมแลว้กมีรสหวานตามธรรมชาติของมนัมากขึน็ ็ ้  แตพอดีวนันีหอมใหญ่ ่้ ไมมี่  เรากเลยใชต้ามวสัดุท่ีมี็  
แลว้กลองใชต้น้หอมแทน็  ทีนีอยางตอไปกเป็นตน้หอมสับละเอียด้ ่ ่ ็  กใสตามลงไป็ ่  หอมมยัคะ๊  
 
ผูห้ญิง 2: หอมมาก 
 
ผูห้ญิง 1: อะ ทีนีกชิมรสชาตินะคะ้ ็  กดูวาพอรสชาติ็ ่ ไดแ้ลว้เน่ีย กใหใ้ส็ ่เป็นใบโหระพาลงไป 
กใหเ้ดด็ออกมาอยางนีเลย็ ่ ้  ไมตอ้งใ่ ช ้ไมตอ้งอะไรอยางงี่ ่ ้ เพราะวาการฉีกใบออกมาอยางนี่ ่ ้ จะทาํใหก้ลินมนัดีมากขึน่ ้  
กฉีกใสไปเลย็ ่  โอเคคะเสร็จแลว้สาํหรับไส้ของเรา่  
ผูห้ญิง 1: อะ ทีนีกมาถึงขนัตอนการทอดไข้ ็ ่้  กตงักระทะใหร้้อน็ ้  แลว้กหยอดนาํมนัลงไป็ ้  กระจายนาํมนั้  
อยาใหร้้อนเกนนะคะ่ ิ  กใสลงไปอยางนี็ ่ ่ ้  
 
ผูห้ญิง 2: ไขท่ีใชนี้ปรุง่ ้  ปรุงมากอนรึเปลา่ ่  
 
ผูห้ญิง 1: ใสเป็นซีอิวขาวคะ่ ่๊  อยางเดียว่  ทีนีกมาใสไส้้ ็ ่  ระวงัอยาหนามากเกนเพราะจะปิดไมได้่ ิ ่  
กพยายามใหม้นัอยสูวนตรงกลาง็ ่ ่  อยาหนั่ กเนือไป้  อยาหนกันาํไป่ ้  พลาดแลว้ละคะ่ ่  นิดนึงคะ่  
เด๋ียวดูนะคะวาเราจะสามารถ่ ซอมใหม้นักลบัคืนมาเป็นเหมือนเดิมไดห้รือไม่ ่ 
 
ผูห้ญิง 2: กหอเป็นส่ีเหล่ียม็ ่  
 
ผูห้ญิง 1: ใช่ กจะยกลงมา็  น่ีเห็นมยัคะ๊  เสร็จไปแลว้ 1 อนั เราจะตกแตงมยัคะ่ ๊  
 
ผูห้ญิง 2: ตกแตงคะ่ ่  โอย๊กลินหอมมาก่  
 
ผูห้ญิง 1: น่ีคะ่   
 
                                                 
1 วรลกัษณ์คือช่ือของผูพ้ดู 



ผูห้ญิง 2: แลว้น่ีนะคะ เรากทาํเสร็จแลว้็  ไขเ่จียวยดัไส้ 
 
 
English translation:  
 
Woman 1: Hello, so… 
 
Woman 2: What are you cooking today? 
 
Woman 1: Today I am going to make a stuffed omelet. Let’s look at the ingredients. We 
have four eggs, tomatoes, leek, minced pork and Thai Basil, or something I don’t 
remember to add good odor to the dish.  
 
Woman 2: Okay.  
 
Woman 1: And as usual, we have cooking oil, oyster sauce, mushroom soy sauce, tomato 
sauce and sugar.  We’ll start making the stuffing first then. Heat the pan and wait until 
it’s heated.  
 
Woman 2: Which heat level are you using? 
 
Woman 1: Medium level. Normally, we use medium heat but when you want to heat the 
pan, you can use high heat and turn it down later. Add cooking oil and spread it all over 
the pan. Then, add minced garlic and stir fry it until…  
 
Woman 2: Do we need to wait until the garlic turns golden yellow?  
 
Woman 1: No. Just wait until it smells good. If we wait until it turns yellow, it will burn 
once we finish stir frying it with the pork.  
 
Woman 2: Oh, okay.  
 
Woman 1: And it will not taste good. Oh, it’s starting to burn. Now, add mince pork.  
 
Woman 2: Stir fry it until it is cooked, right?  
 
Woman 1: Yes, wait until the pork is cooked and during that, add oyster sauce and mix 
them well. I don’t know how other people do it, but personally I always use oyster sauce 
with everything I cook. I think it makes the cuisine tastier. Stir fry them well and try to 
avoid making the pork stick together in lumps. Add a little bit of soy sauce, white sugar 
and most importantly tomato sauce. Put a lot of that in. After adding the sauce, we need 
to add its origin hahaha which is tomatoes. Here, we use small tomatoes called Rajini 
tomatoes. Cut them in half and slice them so that they would mix well with the pork. 
Actually, if we have onions, we can mince them and add them right now to add nice odor 
to the dish and makes it taste more naturally sweet. But I don’t have that today so I will 



do what I can with the ingredients we have. So I decided to use scallion instead. Mince it 
and add it to the mix. Does it smell nice? 
 
Woman 2: Very nice.  
 
Woman 1: Now, taste it and see if it’s okay yet. Then, add sweet basil by tearing it out 
like this because doing so will add better odor to the dish. Okay, now we’re done with the 
stuffing.  Now, let’s fry the eggs. First, heat the pan and add cooking oil. Spread it all 
over the pan. Be careful not to use too much heat and add the eggs in like this.  
 
Woman 2: Are the eggs seasoned?  
 
Woman 1: I only used soy sauce to season the eggs. Now I am going to add the stuffing. 
Don’t put too much in or else it is going to be hard to wrap. Oops, I made a little mistake. 
Let’s see if I can fix this.  
 
Woman 2: Then, wrap it in square shape.  
 
Woman 1: Yes, and now we’re done with one. Are we going to decorate it? 
 
Woman 2: Of course. Wow, it smells so good.  
 
Woman 1:  Here.   
 
Woman 2: Okay, so now we’re done with our stuffed omelet. 
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