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Pad Thai 

 
 
Thai transcript: 
 

เดก็ผูห้ญิง: แมเด๋ียวทาํอะไรกนตออะ่ ิ ่   

ผูห้ญิง: อ๋อแม่ เมนูตอไปแมจะทาํกวยเต๋ียวผดัไท่ ่ ๋  อะแมจะบอกแลว้นะ่  กวยเต๋ียวผดัไทเน่ีย๋  ถา้เราอยากจะทาํ 

จะประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง มีนะเส้นกวยเต๋ียวเป็นเส้นเลก็๋ นะ แลว้กเตา้หู้็  

ผูส้ัมภาษณ์: น่ีเป็นเตา้หูอ้ะไรอะนา้ติม๋   

ผูห้ญิง: เตา้หูส้ดอะ หาซือได้้ ในตลาด เตา้หูเ้หลือง แลว้กเป็นแผนๆ็ ่  กระเทียม 

กระเทียมสดเราเอามาแกะเปลือกแลว้กสับ็ ใหล้ะเอียด ไขจะใบหรือ่  2 ใบกได้็ นะแลว้แต่ ถา้ใครชอบใสไขเยอะๆกใส่ ่ ็ ่ 2 ใบ 

กงุสด้  ถวังอก่  ผกักยุชาย่  นาํซุป้  นาํซุปอนันีนะ้ ้  ปรุงเสร็จแลว้ เปรียว้  เผด็ เคม็ หวาน อยใูนนี่ ้  

ผูส้ัมภาษณ์: อนันีนาํซุป้ ้  เออ ทาํดว้ยอะไรอะ 

ผูห้ญิง: มะขามเปียก นาํมะขามตงัใหเ้ดือด้ ้  แลว้กเติมนาํตาลปีป็ ้  นาํปลา้  พริกป่น 

ผูส้ัมภาษณ์: โอเค 

ผูห้ญิง: แลว้กนาํ็ ้  เผือ่สาํหรับเส้นแขง็ไป เรากเพิมนาํหนอย็ ่่ ้   

ผูส้ัมภาษณ์: อือฮึ  

ผูห้ญิง: กระทะตงัไฟกอนนะ้ ่  แลว้กเปิดไฟแคกลางๆพอ็ ่  เด๋ียวจะทาํใหเ้ส้นไหม ้ไมนารับประทาน่ ่  กระเทียมจะดาํหมด 

ใสนาํมนัลงไปนอ้ยๆ่ ้  เด๋ียวจะเล่ียน อะอนัดบัตอไป่  อนัดบัตอไป่  กระเทียมนะใสกระเทียม่  รอใหไ้ฟร้อน 

รอใหน้าํมนัร้อนกอนนะ้ ่  ใสกระเทียม่  ไฟออนเรากเพิมไฟหนอยนึง่ ็ ่่  เตา้หูเ้รากกะเอาละกน็ ั  ชอบมากชอบนอ้ยกใสไป็ ่  

ใครไมชอบมากกไมตอ้งใสมาก่ ็ ่ ่  ตอไปนะพอเหลืองแลว้่  เหลืองยงัเหลืองยงั  

ผูส้ัมภาษณ์: เหลืองแลว้  

ผูห้ญิง: อะเหลืองแลว้กใสกงุ็ ่ ้  ใสเยอะกนารับประทานนะคะ่ ็ ่  เป็นไงเริมมีสีสันแลว้นะ่  ถา้ไฟแรงเรากหร่ีลงมาหนอยนึง็ ่  

กนกระเทียมจะไหม้ั  ตอไปเอาไขมา่ ่  เอาไขมาเลย่ อะ 2 ลกู  



ผูส้ัมภาษณ์: ตอกใสไปเลย่  

ผูห้ญิง:  อยาเพิงรีบกลบันะ่ ่  รอใหไ้ขมนั่ ... เป็นไง นารับประทานมยั่ ๊  เริมมีหนา้ตาสวยงาม่  เริมมีสี่ สันขึนมาบา้งแลว้้  

เห็นมยัไขจะเป็นแพๆ๊ ่  ถา้เราใสไขตอนนี่ ่ ้ ไขมนัจะไมละเอียดมาก่ ่  ทุกอยา่งจะเป็น จะดูสวย กผดัใหพ้อเหลืองๆหนอย็ ่  

เคร่ืองเยอะจงัเลย อะอนัดบัตอไป่  กะวาไขสุกแลว้่ ่  เอาเส้น เอาเส้นมา เส้น เส้นกกะเอานะวาชอบ็ ่  เส้นแบบอยาใสเยอะ่ ่  

ใสเยอะกไมนาทาน่ ็ ่ ่  แลว้เอานาํ้  

ผูส้ัมภาษณ์: อ๋อกคือนาํใสไปในนีเลย็ ่้ ้  ไมตอ้ง่ ... 

ผูห้ญิง: นาํใส้ ลงไ่ ปเลย เพ่ือใหว้า่เส้นจะไดนิ้ม่  กะเอา เส้นมนัจะไดไ้มติด่  ไมแขง็่  

ผูส้ัมภาษณ์: น่ีใสประมาณ่  3 ชอ้นโตะ๊  

ผูห้ญิง: น่ีกกะเอา็  แลว้แตเส้น่  ถา้เส้นเยอะ เรากอาจจะตอ้งใสนาํมาก็ ่ ้  แตน่ีเส้น่ ไมคอยเยอะเทาไหร่ ่ ่ ่ เรากใสขนาดนี็ ่ ้ กะเอา 

เห็นปะ เส้นนิม่  เด๋ียวเราตอ้งใสนาํซุปนาํมะขามท่ีเราจดัเตรียมไว้่ ้ ้  น่ีเส้นอาจจะแขง็ไปหนอย่  กเติมนาํอีก็ ้  เติมอีกสัก 2 ชอ้น  

ผูห้ญิง: อะ ตอไปกใสนาํซุป่ ็ ่ ้  นาํซุปท่ีประกอบไปดว้ยนาํมะขาม้ ้  นาํตาลเค่ียวใหเ้ดือด้  ใสพริกป่น่  นํ้าปลา โรยลงไป 

เราชอบจดัเรากใสเยอะหนอย็ ่ ่  ไมตอ้งไปตวงอะไรหรอกนะ่  อะใสเยอะหนอย่ ่  ผดัไปใหเ้ขา้กนั ใสถวังอก่ ่  พอประมาณ 

ถา้คนชอบผกัมากกใสเยอะหนอย็ ่ ่  กยุชาย่  

ผูส้ัมภาษณ์: ประมาณ 2 กามือไดม้ยัํ ๊    

ผูห้ญิง: ได ้แลว้แตจะมากกวานนักได้่ ่ ็้  แลว้แตคนชอบ่  หืม สวยงาม แลว้กผ็ดัไปเร่ือยๆ รอ แบบวา่ ผกัสุก ใกลแ้ลว้ๆ 

อะเตรียมจาน เตรียมจานเร็ว สุกหมดแลว้นะ จาน อะพอเสร็จแลว้ก ็สุกแลว้ กดบัไฟ็ นะ น่ีนะคะผดัไทกงุสด้  เมนู 

เมนูท่ีทาํเป็นกบขา้วสาํหรับวนันีนะคะั ้   

 

English translation:  
 
Girl: Mom, what are you cooking next? 
 
Woman: Oh, the next dish that I’m going to cook is Pad Thai. Alright, I’m going to teach you 
guys how to make Pad Thai. You will need rice noodles and tofu. 
 
Interviewer: What kind of tofu is this? 
 



Woman: [It’s] fresh tofu. You can find it at the market, the yellow tofu. And garlic, we’ll peel 
and mince it later. We can use one or two eggs, depending on our preference. If you really like 
eggs, then use two. Shrimp, bean sprouts, Chinese chives1, soup stock which is already flavored, 
sour, spicy, sweet and salty [flavors are] all in here.  
 
Interviewer: What is the soup stock made of? 
 
Woman: Tamarind. You boil the tamarind and add coconut sugar, fish sauce, and red pepper.  
 
Interviewer: Okay. 
 
Woman: And water. Just in case the noodles are too hard, we can add water later.  
 
Interviewer: Uh huh. 
 
Woman: First, heat up the wok. Medium heat is enough, so that the noodles and the garlic won’t 
burn. Don’t add too much cooking oil because we don’t want it to be too oily. Next, wait until 
the oil is hot, and then add garlic. If the heat level is too low, feel free to turn it up.  Then add 
tofu, as much as you like. Now, keep checking until the tofu turns yellow.  
 
Interviewer: It’s yellow now.  
 
Woman: After the tofu turns yellow, add shrimp. If you want it to look tastier, add more shrimp. 
What do you think? Doesn’t the Pad Thai look colorful now? If the heat level is too high, turn it 
down. We don’t want the garlic to burn. Now, can you hand me two eggs? 
 
Interviewer: Here you go. Break it directly into the pan.     
 
Woman: Do not flip the eggs just yet. Wait until it… What do you think? Aren’t they starting to 
look beautiful and colorful now? See? If we add the eggs now, they become layered and look 
beautiful. Stir-fry the ingredients until they appear cooked. Once they are cooked, add Thai rice 
noodles, as much as you like. Don’t use too many noodles or else the Pad Thai won’t look 
mouthwatering. Then, add water… 
 
Interviewer: Oh, so you can just add water directly? 
 
Woman: Yes, add it directly so that the noodles turn soft. We don’t want them to be raw nor 
hard.  
 
Interviewer: Add around three tablespoons. 
 
Woman: Estimate the amount of water you add according to the amount of noodles you use. 
Ours look a little too hard; I am going to add two more tablespoons of water. Next, add the stock 

                                                 
1 Chinese chives = garlic chives These chives have a garlic taste to them. 
(Alden, Lori. n.d. Asian Herbs. Cook's Thesaurus. Retrieved February 15, 2012 from 
http://www.foodsubs.com/HerbsAsian.html) 



soup, which consists of tamarind, sugar, paprika and fish sauce, which we prepared earlier. If 
you want it to be more flavorful, just add more. Stir fry everything until it is well mixed. Then, 
add beansprouts and Chinese chives.  
 
Interviewer: Around two handfuls?  
 
Woman: Yes, you can add even more, depending on your preference. Hmm… beautiful! Then, 
continue to stir-fry everything until the vegetables are cooked. We’re almost done. Prepare the 
plates, because our Pad Thai is ready! Here it is, Pad Thai, our dish of the day.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


