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Tom Yum Kung (A Popular Soup) 

 
 
Thai transcript: 
 
เดก็ผูช้าย, เดก็ผูห้ญิง: แมวนันีมีอะไรกนบา้ง่ ิ้  
 
ผูห้ญิง: วนันีแมทาํอาหารสองอยาง้ ่ ่  มีตม้ยาํกงุกบผดัไท้ ั  
 
เดก็ผูช้าย: แม่ อยากทาํเป็นบา้งอะ แมสอนหนอยดิ่ ่  
 
ผูห้ญิง: อะ เด๋ียวแมจะบอกให้่  ตม้ยาํกุงนะมีสวนประกอบอยางนีนะ้ ่ ่ ้  มีนาํซุป้  มีกงุสด้  มีเห็ดเน่ียเห็ดนะ แลว้กน่ีมีตะไคร้็  มีขา่  
แลว้กมีใบมะกรูด็  มีผกัชี เคร่ืองปรุงกมีนาํปลา็ ้  พริกขีหนู้  มะนาว อะตามมานะเด๋ียวแมจะทาํใหดู้่  ตามมาดูเร็ว 
 
ผูห้ญิง: อนัดบัแรกนะ เอานาํซุปกอน้ ่  นาํซุป้  เอานาํซุปใสไปกอน้ ่ ่  ตงัไฟ้  
เดก็ผูช้าย: ตงัไฟขนาดไหนอะ้   
 
ผูห้ญิง: อ๋อ กแลว้แตเรา็ ่  เรากเอาพอกลางๆ็  ไฟไมตอ้งแรงมากนะ่  รอจนกวานาํเดือด่ ้  นาํเดือดแลว้เราคอยใสเคร่ืองอ่ืนๆ้ ่ ่  น่ีอะอุย้  
 
เดก็ผูช้าย: แม่ นาํเดือดแลว้้  
 
ผูห้ญิง: นํ้าเดือดแลว้ อะนาํเดือดแลว้นะ้  เด๋ียวเรากใสนะ็ ่  ใสเคร่ือง่  เรากใสเคร่ืองตม้ยาํกอน็ ่ ่  เคร่ืองตม้ยาํกอนนะ่  มีตะไคร้ มีขา่  
ใสไป่  ใสแตพอประมาณนะ่ ่  ชามนึงเรากกะเอา็  เสร็จแลว้เรากใสกงุ็ ่ ้  ใสเยอะๆจะนากน่ ่ ิ  แลว้แตเรา่  แลว้กคน็  คนใหเ้ขา้ๆกนั 
แลว้รอใหน้าํเดือดนะ้  ปิดฝาซะหนอยนึง่  ใสใบมะกรูด่  
 
ผูห้ญิง: อะเปิดดูนะ นาํเดือดแลว้้  อะนาํเดือด้  นาํเดือด้  นาํเดือดแลว้กใส้ ็ ่... 
 
เดก็ผูช้าย: นาํเดือดแลว้้  
 
ผูห้ญิง: เรากใสเห็ด็ ่  ใสเห็ดลงไปนะ่  เห็ดน่ีสุกไมยากเทาไหรหรอก่ ่ ่  กะ กะเวลาเอา หนา้ตาเป็นไง นากนมยั่ ิ ๊  
 
ผูส้ัมภาษณ์: อืม นากน่ ิ  
 
ผูห้ญิง: แลว้กคนสักหนอย็ ่  



 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้เห็ดน่ีตอ้งรอใหม้นั... 
 
ผูห้ญิง: เรากกะเอาวาใหม้นัแบบ็ ่  เออเราดูวามนัสุกแลว้เรากยกลงได้่ ็  เด๋ียวเราปิดฝาไวใ้หม้นัเดือดอีกสักนิดนึงแลว้กเอาลง็  
 
ผูห้ญิง: อะ เดือดแลว้ สุกแลว้ สุกแลว้ทีนีเรากจะดบัไฟ้ ็  แลว้กไปปรุง็  
 
เดก็ผูช้าย: นากนจงั่ ิ  
 
ผุห้ญิง: อะ รอณไปหยบิทพัพีใหแ้มหนอยเร็ว่ ่  ละลายปะ เอาผา้ เอาผา้มารองหนอย่  
 
เดก็ผูช้าย: มนัจะหกมย๊ั 
 
ผูห้ญิง: อะตอนนีเราก้  ็เด๋ียวเราจะกนรสจดัิ  ตอนนีเรายงัไมไดป้รุงรส้ ่  ตอนนีเราจะตกัเพ่ือเอามาปรุงรสกอนนะ้ ่  ตกัใสจาน่  
รอณชอบรสจดัมย๊ั 
 
เดก็ผูช้าย: ชอบ  
 
ผูห้ญิง: ชอบรสจดัเหรอ ชอบรสจดัแลว้เรากเติมเคร่ืองปรุงเยอะๆ็  เด๋ียวแมจะบอกวาเติมอะไรบา้ง่ ่  เห็นมย๊ั นากนมาก่ ิ  
กงุตวัใหญ้ ่ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: อนัน้ี กแลว้แตเออ็ ่  นา้ติม๋  แลว้น่ีกแลว้แตรสชา็ ่ ติท่ีคนชอบใชมยั่ ๊  
 
ผูห้ญิง: ใชแลว้แต่ ่ ถา้เรากนรสธรรมดาิ  เรากไ็มตอ้งใสเคร่ืองปรุงมาก่ ่  เบาๆ ใสนาํไปใหห้มดเลย่ ้  
 
ผูห้ญิง: อะใสผกัชีนะ่  ผกัชีเน่ียแลว้แตเราจะใสกชอ้นกได้่ ่ ี่ ็  ชอบผกัเรากป็รุงใหส้วยงาม ชอบมากกใสมาก็ ่  
ชอบไมมากกใสแคพอสวยงาม่ ็ ่ ่  ใสผกัชีเสร็จแลว้กตามดว้ยนาํปลา่ ็ ้  นาํปล้ าสัก สักเบาๆกใสสัก้ ่  3 ชอ้น รสไมจดั่  มะนาวสัก 3 
ชอ้น ถา้กนไมแซบมากกิ ่ ่  ็3 ชอ้น 
ผูส้ัมภาษณ์: ชอ้นอะไรนา้ติม๋  ชอ้นชา 
 
ผูห้ญิง: ชอ้นชาคะ่  ถา้เรากนไมเผด็มากิ ่  เห็นมย๊ั จะเริม่  สีเริมจะเปล่ียน่  นาํเริมจะมีสีนาํส้ม้ ้่  หอมนาํปลา้  เติมพริก 1 ชอ้น 
หืมนากนมยั่ ิ ๊  รอณ 
 
เดก็ผูช้าย: นากน่ ิ  



 
ผูห้ญิง: พิม นากนมยั่ ิ ๊   
 
เดก็ผูห้ญิง: นากน่ ิ  
 
ผูห้ญิง: อะเด๋ียวลองชิมดูนะวาเป็นไงมงั่ ่  ตม้ยาํชามน้ี 
 
เดก็ผูห้ญิง: นาํปลาดว้ย้  
 
ผูห้ญิง: นาํปลาแมใสไปแลว้้ ่ ่  อะเด๋ียวลองชิมดูนะวารสชา่ ติเป็นไงมง่ั 
 
ผูห้ญิง: ชิม อะรอณชิมเลย ร้อนนะคอยๆ่  อะ แซบมยั่ ๊  อุย้ อรอยมยั่ ๊  
 
เดก็ผูช้าย: อรอยมาก่  
 
ผูห้ญิง: สุดยอดป่าว พิมลองป่าว 
 
เดก็ผูห้ญิง: กได้็  กได้็  อืม โอเค 
 
ผูห้ญิง: แซบมยั่ ๊   
 
เดก็ผูห้ญิง: แซบ่  
 
ผูห้ญิง: หนา้ตานารับประทานมยัคะ่ ๊  ตม้ยาํกุง้ ของเรากเสร็จแลว้็  ทีนีขอแนะนาํตม้ยาํกงุ้ ้  
เป็นอาหารท่ีชาวไทยและชาวตางชาตินิยมรับประทานมาก่  สามารถจดัซือวสัดุ้ ในการประกอบอาหารไดง้าย่  
และกใชเ้วลาในการทาํไมนานคะ็ ่ ่  อยางนีเลยคะ่ ่้   
 
 
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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