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Tom Yum Kung (A Popular Soup)

Thai transcript:

ิ าง
เด็กผูช้ าย, เด็กผูห้ ญิง: แมวั่ นนี้ มีอะไรกนบ้
่ าอาหารสองอยาง
่ มีตม้ ยํากุง้ กบผั
ั ดไท
ผูห้ ญิง: วันนี้ แมทํ
่
่
เด็กผูช้ าย: แม่ อยากทําเป็ นบ้างอะ แมสอนหนอยดิ
่
่ ้ นะ มีน้ าํ ซุป มีกงุ้ สด มีเห็ดเนี่ยเห็ดนะ แล้วกนี็ ่มีตะไคร้ มีข่า
ผูห้ ญิง: อะ เดี๋ยวแมจะบอกให้
ต้มยํากุง้ นะมีส่ วนประกอบอยางนี
่ าให้ดู ตามมาดูเร็ ว
แล้วกมี็ ใบมะกรู ด มีผกั ชี เครื่ องปรุ งกมี็ น้ าํ ปลา พริ กขี้ หนู มะนาว อะตามมานะเดี๋ยวแมจะทํ
่ นํ้ าซุป เอานํ้ าซุปใสไปกอน
่ ่ ตั้ งไฟ
ผูห้ ญิง: อันดับแรกนะ เอานํ้ าซุปกอน
เด็กผูช้ าย: ตั้ งไฟขนาดไหนอะ
็ วแตเรา
่ เรากเอาพอกลางๆ
็
่ ้ าเดือด นํ้ าเดือดแล้วเราคอยใสเครื
่ ่ ่ องอื่นๆ นี่อะอุย้
ไฟไมต้่ องแรงมากนะ รอจนกวานํ
ผูห้ ญิง: อ๋ อ กแล้
เด็กผูช้ าย: แม่ นํ้ าเดือดแล้ว
่ เครื่ องต้มยํากอนนะ
่
็ ่ ใสเครื
่ ่ อง เรากใสเครื
็ ่ ่ องต้มยํากอน
มีตะไคร้ มีข่า
ผูห้ ญิง: นํ้าเดือดแล้ว อะนํ้ าเดือดแล้วนะ เดี๋ยวเรากใสนะ
่ ใสแตพอประมาณนะ
่ ่
็
็ ่ ง้ ใสเยอะๆจะนากน
่
่ ิ แล้วแตเรา
่ แล้วกคน
็ คนให้เข้าๆกนั
ใสไป
ชามนึงเรากกะเอา
เสร็ จแล้วเรากใสกุ
่ ง ใสใบมะกรู
่
แล้วรอให้น้ าํ เดือดนะ ปิ ดฝาซะหนอยนึ
ด
็ ่ ...
ผูห้ ญิง: อะเปิ ดดูนะ นํ้ าเดือดแล้ว อะนํ้ าเดือด นํ้ าเดือด นํ้ าเดือดแล้วกใส
เด็กผูช้ าย: นํ้ าเดือดแล้ว
็ ่ ด ใสเห็
่ ดลงไปนะ เห็ดนี่สุกไมยากเทาไหรหรอก
่
่ ่
่ ิ ย๊
ผูห้ ญิง: เรากใสเห็
กะ กะเวลาเอา หน้าตาเป็ นไง นากนมั
่ ิ
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม นากน
็ กหนอย
่
ผูห้ ญิง: แล้วกคนสั

ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วเห็ดนี่ตอ้ งรอให้มนั ...
็
่ มนั แบบ เออเราดูวามั
่ นสุ กแล้วเรากยกลงได้
็
็
ผูห้ ญิง: เรากกะเอาวาให้
เดี๋ยวเราปิ ดฝาไว้ให้มนั เดือดอีกสักนิดนึ งแล้วกเอาลง
็ บไฟ แล้วกไปปรุ
็
ผูห้ ญิง: อะ เดือดแล้ว สุ กแล้ว สุ กแล้วทีน้ ีเรากจะดั
ง
่ ิ ง
เด็กผูช้ าย: นากนจั
่
่ ่ ว ละลายปะ เอาผ้า เอาผ้ามารองหนอย
ผุห้ ญิง: อะ รอณไปหยิบทัพพีให้แมหนอยเร็
เด็กผูช้ าย: มันจะหกมัย๊
่
่
ิ
่ ปรุ งรส ตอนนี้ เราจะตักเพื่อเอามาปรุ งรสกอนนะ
ตักใสจาน
ผูห้ ญิง: อะตอนนี้ เราก็ เดี๋ยวเราจะกนรสจั
ด ตอนนี้ เรายังไมได้
รอณชอบรสจัดมัย๊
เด็กผูช้ าย: ชอบ
็ มเครื่ องปรุ งเยอะๆ เดี๋ยวแมจะบอกวาเติ
่
่ มอะไรบ้าง เห็นมัย๊ นากนมาก
่ ิ
ผูห้ ญิง: ชอบรสจัดเหรอ ชอบรสจัดแล้วเรากเติ
กุง้ ตัวใหญ่
็ วแตเออ
่ น้าติ๋ม แล้วนี่กแล้
็ วแตรสชา
่ ติที่คนชอบใชมั่ ย๊
ผูส้ ัมภาษณ์: อันนี้ กแล้
่ วแต่ ถ้าเรากนรสธรรมดา
ิ
่ ่ องปรุ งมาก เบาๆ ใสนํ
่ ้ าไปให้หมดเลย
ผูห้ ญิง: ใชแล้
เราก็ไมต้่ องใสเครื
่
่ ี่ อนกได้
็ ชอบผักเราก็ปรุ งให้สวยงาม ชอบมากกใสมาก
็ ่
ผูห้ ญิง: อะใสผั่ กชีนะ ผักชีเนี่ยแล้วแตเราจะใสกช้
้ ่ ก 3 ช้อน รสไมจั่ ด มะนาวสัก 3
่
็ ่ ่
็ วยนํ้ าปลา นํ้ าปลาสัก สักเบาๆกใสสั
ชอบไมมากกใสแคพอสวยงาม
ใสผั่ กชีเสร็ จแล้วกตามด้
ิ ่ ่
็ 3 ช้อน
ช้อน ถ้ากนไมแซบมากก
ผูส้ ัมภาษณ์: ช้อนอะไรน้าติ๋ม ช้อนชา
ิ ่ ดมาก เห็นมัย๊ จะเริ่ ม สี เริ่ มจะเปลี่ยน นํ้ าเริ่ มจะมีสีน้ าํ ส้ม หอมนํ้ าปลา เติมพริ ก 1 ช้อน
ผูห้ ญิง: ช้อนชาคะ่ ถ้าเรากนไมเผ็
่ ิ ย๊ รอณ
หื มนากนมั
่ ิ
เด็กผูช้ าย: นากน

่ ิ ย๊
ผูห้ ญิง: พิม นากนมั
่ ิ
เด็กผูห้ ญิง: นากน
่ นไงมัง่ ต้มยําชามนี้
ผูห้ ญิง: อะเดี๋ยวลองชิมดูนะวาเป็
เด็กผูห้ ญิง: นํ้ าปลาด้วย
่ ่
่
ผูห้ ญิง: นํ้ าปลาแมใสไปแล้
ว อะเดี๋ยวลองชิมดูนะวารสชา
ติเป็ นไงมัง่
่ ย๊
่ อะ แซบมั
่ ย๊ อุย้ อรอยมั
ผูห้ ญิง: ชิม อะรอณชิมเลย ร้อนนะคอยๆ
่
เด็กผูช้ าย: อรอยมาก
ผูห้ ญิง: สุ ดยอดป่ าว พิมลองป่ าว
็ กได้
็ อืม โอเค
เด็กผูห้ ญิง: กได้
่ ย๊
ผูห้ ญิง: แซบมั
เด็กผูห้ ญิง: แซบ่
่ บประทานมัย๊ คะ ต้มยํากุง้ ของเรากเสร็
็ จแล้ว ทีน้ ีขอแนะนําต้มยํากุง้
ผูห้ ญิง: หน้าตานารั
่
เป็ นอาหารที่ชาวไทยและชาวตางชาติ
นิยมรับประทานมาก สามารถจัดซื้ อวัสดุในการประกอบอาหารได้ง่าย
็ เวลาในการทําไมนานคะ
่
่ อยางนี
่ ้ เลยคะ่
และกใช้
English translation:
Boy, Girl: Mom, what are you cooking for today?
Woman: Today, I am cooking two dishes which are Tom Yum Kung and Pad Thai.
Boy: Mom, I want to know how to make it too. Can you teach me?

Woman: Sure. So for Tom Yum Kung, you need a bowl of soup, shrimp, mushrooms and also
lemongrass, Thai ginger, Kaffir lime leaves and parsley. For seasoning, you need fish sauce,
chili, and lime. Now follow me and I’ll show you how to make it.
Woman: First, pour the soup into the pot and heat it up.
Boy: Which heat level should we use?
Woman: Depends on you but I recommend that you use medium heat. Wait until the water boils
and add other ingredients.
Boy: Mom, the water is boiling.
Woman: Okay. Once the water is boiled, we then add the ingredients for Tom Yum. Add
lemongrass and Thai ginger in moderation to the soup. After that, add shrimps and stir until they
mix well. Put the lid on and wait until the water boils. Add Kaffir lime leaves.
Woman: Now let’s open the lid to see if the water is boiling yet. Oh, it is boiling.
Boy: Yes, the water is boiling.
Woman: Then add mushrooms into the soup. It doesn’t take long for the mushrooms to be
cooked. Doesn’t it look good?
Interviewer: Yes, looks delicious.
Woman: Stir it a little bit.
Interviewer: For mushrooms, we have to wait until it…
Woman: Just wait until everything is cooked. Now, we’ll close the lid and let it boil a little more
before it’s ready.
Woman: Ah, it’s boiled and cooked. Now, we turn off the heat and season it.
Boy: It looks good.
Woman: Ron, can you get me a ladle? Oh, and also a piece of cloth.
Boy: Will it spill?
Woman: Today, I am going to make it extra spicy. Now, we haven’t seasoned the soup. We will
put this in a bowl first. Do you like spicy food?
Boy: Yes.

Woman: Oh, you do? Then, add a lot of seasoning. I’ll tell you what to add. See? It looks super
delicious. Look at how big the shrimp is.
Interviewer: Now, it depends on the taste you like, right?
Woman: Yes. If you don’t like spicy stuff, don’t add too much seasoning. Yes, pour in all the
soup.
Woman: Now add parsley, as much as you want. If you like vegetables, you can add a lot. If not,
just add some for decoration purposes. After adding parsley, season the soup with fish sauce and
lime, each around 3 spoons.
Interviewer: What kind of spoon do you use? Teaspoon?
Woman: Yes, use teaspoon if you don’t want it to be too spicy. You see, the color of the soup is
changing. It is turning orange and smells of fish sauce. Add one tablespoon of chili. Doesn’t it
look yummy, Ron?
Boy: Yes, it does.
Woman: Pim, does it look yummy?
Girl: Yes.
Woman: Here, try it and let me know what you think.
Girl: Don’t forget to add fish sauce.
Woman: I already added fish sauce. Now try and tell me whether it’s good yet.
Woman: Ron, try it. Be careful, it’s hot. Ah, is it spicy? Do you like it?
Boy: It’s super delicious.
Woman: Isn’t it awesome? Pim, do you want to try?
Girl: Yeah, sure.
Woman: Is it spicy?
Girl: Yes.
Woman: Don’t you think it looks delicious? We’re done cooking our Tom Yum Kung. This is a
dish that is popular among Thais and foreigners. Moreover, ingredients are easy to find and it
doesn’t take long to cook.
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