
Corpora in language studies
• ช่วงต้น 1960s มี Brown Corpus, the first computer corpus

• Not warmly accepted, ถูกมองว่า “useless”,  
intuition is the only source of grammatical knowledge

• Armchair linguists vs Corpus linguists

• 1920s, structural linguists ใช้ corpus เป็นหลัก

• เป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์  สังเกตข้อมูล สรุปจากข้อมูล

• 1957  Chomsky เสนอให้ใช้ intuition หา knowledge of 
language
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Corpora in language studies
• Chomsky : Observational, descriptive, explanatory adequacy

• การใช้ corpus หาข้อสรุปต่างๆ เป็นการเข้าถึงความรู้ได้ถึงแค่ระดับ 
descriptive adequacy

• Chomsky ว่าทฤษฎีภาษาศาสตร์ต้องเข้าถึง explanatory adequacy 

• สร้าง model ที่อธิบายไปถึง universal grammar

• ใช้ intuition ตัดสินประโยคที่ถูกหรือผิดไวยากรณ์  ?

– หนังสือถูกให้เขา      ฉันถูกผู้ชายคนหนึ่งให้เงิน

– ลูกน้องทุกคนโดนเขาแจกเงิน       งานโดนเขาแจกลูกน้องทุกคน
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Corpora in language studies
• Generative grammar ไม่เน้นที่ข้อมูลจริงเท่าการเข้าใจ UG

• ละเลยข้อมูลการใช้ภาษาบางส่วน  มองว่าเป็น peripheral ไม่ใช่ core

– เป็นเรื่องการแปรตามบุคคล ตามถิ่น  บังเอิญ (historical accident)

• แต่ไม่ใช่ว่า corpus ไม่เป็นประโยชน์เชิงทฤษฎีต่อ generative grammar

• เพราะ performance เป็น product ของ competence

• Haegeman  ดู text ตำราอาหาร  ยืนยันการมีอยู่ของ empty category 
ในภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่พบในการใช้ภาษาส่วนอื่นๆ 

– Skin and bone chicken, and cut [a] into thin slices. Place [b] in 
bowl with mushrooms.
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Corpora in language studies

• ความต่างระหว่าง rationalist กับ empirical

• Corpus เป็นประโยชน์กับ functional มากกว่า formal

– Formal :  active-passive สร้างมาจากอีกโครงสร้างได้
อย่างไร

– Functional : active-passive มีการใช้แตกต่างกันอย่างไร

• หา pattern และ variation ของการใช้  และ frequency การ
ใช้
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Corpora in Language Studies
• Speech research

– Corpus ภาษาพูดควรเก็บหลากหลายครอบคลุมมิติตัวแปร
ต่างๆของผู้พูด เช่น เพศ อายุ ชนชั้น  ภูมิลำเนา  ประเภท 
(สนทนา อ่านข่าว etc.) 

– Corpus ให้เห็นตัวอย่างการพูดที่เป็นธรรมชาติ (natural) 
ไม่ใช่แบบถูกกำหนดขึ้น (elicited)

– ปกติข้อมูลที่มีการ annotate ถึง prosody ทำให้ศึกษาความ
สัมพันธ์ prosody กับ annotation อื่นอย่าง pos ได้

– ตย  



• <WSC#DGB004:0100:Z1><{><[>lee</[> wanted to get away from a labour 
intensive<,> er economy to a brains intensive economy and he's done it 

• <WSC#DGB004:0105:HS><[>how do <.>you</.></[></{> 

• <WSC#DGB004:0110:HS>mm 

• <WSC#DGB004:0115:HS>how do you turn those literacy figures around so 
fast 

• <WSC#DGB004:0120:HS><{><[>do you</[> have to be quite tough minded and 
harsh 

• <WSC#DGB004:0125:Z1><[><.>well</.></[></{> 

• <WSC#DGB004:0130:Z1>i don't know that it's a very harsh society really 

• <WSC#DGB004:0135:Z1>the schools are perhaps<,> <drawls>more</drawls> 
disciplined and authoritarian than ours but singapore children don't 
seem wildly unhappy <laughs>to the casual eye</laughs> 

• <WSC#DGB004:0140:HS>so it's something that they have there as well 

• <WSC#DGB004:0145:HS>what can we learn from their success or is their 
success in a way irrelevant to OUR lifestyle and OUR attitudes 

• <WSC#DGB004:0150:Z1>no i think we can learn a great deal 

The Wellington Corpus of Spoken New Zealand English 6



The London-Lund Corpus of 
Spoken English
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Corpora in Language Studies
• Speech research

– Wilson (1989) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
intonation boundary กับ syntax ตั้งสมมติฐานว่าใน 
n+pp (the man with the telescope) ไม่มีการใส่ 
intonation boundary เพราะเป็นหน่วย np ในขณะที่ v
+pp (ran with great speed) จะมี boundary ได้ง่าย
กว่า

– Altenberg (1990) ดูข้อมูล London-Lund Corpus 
แล้วสร้างกฎ predict intonation boundary 
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Corpora in Language Studies
• Lexical studies

– ใช้มาตั้งแต่เป็น citation slips ในการทำ OED  ใช้เวลา 50 ปีทำ 
manually จาก 5 ล้าน citation ที่รวบรวมมา

–  ต่อมาใช้ concordance & corpus ในการทำพจนานุกรม

– ช่วยให้การทำพจนานุกรมง่าย เป็นระบบ สมบูรณ์และทันสมัย

– Bank of English => Collins Cobuild English Dictionary

– Cambridge International Corpus + Cambridge Learner 
Corpus => Cambridge International Dictionary of English 

– Longman Corpus Network => Longman Dictionary of 
American English
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Corpora in Language Studies

• Lexical studies

– Atkin & Levin (1995) ศึกษา verb class ในความ
หมาย shake พบมีการใช้ quake, quiver เป็นได้ทั้ง 
tran และ intran v. ซึ่งต่างจากที่อธิบายใน dict ว่าเป็น 
intran v. อย่างเดียว

– ช่วยให้เห็น word combination ดีขึ้น  เช่น try ตาม
ด้วยอะไรบ้าง try to do something, try st., try and 
do st., try doing st., …, เห็น collocation, 
phraseological unit
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Corpora in Language Studies
• Lexical studies

– ศึกษาคำหลายหน้าที่   Aijmer (1986) ศึกษาหน้าที่ต่างๆ 
ของ actually

– ศึกษาคำที่เหมือนเป็น synonym : Biber et al. (1996) 
ศึกษา big & large, little & small

– ศึกษาคำคล้ายคลึงกัน  Kennedy (1991) ศึกษา  between 
กับ through

– ศึกษา lexical phrase, collocation :  Church et al (1991) 
แสดงว่า strong, powerful มี collocate ที่ต่างกัน
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Corpora in Language Studies
• Grammar

– ศึกษา grammatical construction บางอย่าง  เช่น cleft sentence,  
appositives, ประโยคที่มี modals อย่าง can/may  shall/will  

– ควรเป็นโครงสร้างที่พบบ่อยพอควร เพื่อจะได้ตัวอย่างมากพอ

– ตย. การศึกษา modals  พบว่าใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน

– ถ้าดูภาษาพูด will, can, would เป็นคำที่พบมาก

– ถ้าดูภาษาเขียน  will  would เป็นคำที่พบมาก

– may  พบในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด

– shall  พบในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
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Corpora in Language Studies
• Grammar

– ในบางงานอาจต้องใช้ corpus ที่มี syntactic 
annotation (tree bank)  [ตย]

– (S (S      (NP Mary)      (VP knows          (NP many 
languages)))     ,     (S (NP you)        (VP know)))  .)(  
END_OF_TEXT_UNIT)

–  ( (S (S      (NP Jane)      (VP rides          (PP in              
(NP the van))))     and     (S (NP Della)        (VP 
runs)))  .)(  END_OF_TEXT_UNIT)
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Corpora in Language Studies
• Grammar

– งานส่วนมากเป็นเฉพาะเรื่องมากกว่าครอบคลุมทั้งภาษา  เช่น  
Schmied (1993) ศึกษา relative clause    
Johansson (1995) ศึกษา relativizer  whose กับ of which

– ใช้ corpus ช่วย refine grammar แบบ rationalist ได้  เริ่มสร้าง 
grammar ตามที่คิด,  apply กับ corpus เพื่อหาจุดที่ควรแก้ไข
ให้ใช้กับข้อมูลจริงได้มาก

– Corpus based เข้าไปมีบทบาทในทฤษฎีไวยากรณ์  :   
Halliday’s systemic grammar ยอมรับการใช้ probability ใน
การเลือก choice ต่างๆของ grammar
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Corpora in Language Studies

• Grammar

– หนังสือ grammar ของ Jespersen (1909-49) เขียนจากข้อมูลงาน
นักเขียนที่มีชื่อเสียง

– Quirk et al. (1972) A Grammar of Contemporary English  ใช้ 
London Corpus เป็นข้อมูล

– Greenbaum’s Oxford English Grammar ใช้ข้อมูลจาก ICE-GB

– Biber at al (1999) Longman Grammar of Spoken and Written 
English  ใช้ Longman Spoken and Written English Corpus  
(40 ล้านคำ)  ตย.
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Corpora in Language Studies

• Discourse Analysis

– เป็น area ที่ใช้ประโยชน์จาก standard corpus eg. BNC น้อยกว่าด้าน
อื่น

– Discourse analysis สนใจ text เฉพาะกลุ่ม เฉพาะบริบทสถานการณ์

– มีผู้ใช้ discourse อธิบายนัยทางสังคม เช่น critical discourse analysis   
ดู form, ความถี่ ของการใช้คำ pattern บางอย่าง

– ใน BNC อาจดู variation เทียบระหว่าง discourse 2 ประเภทได้  เช่น 
เทียบงาน academic กับงาน fiction ว่ามีการเขียนต่างกัน

ทดลอง  http://corpus.byu.edu/bnc/
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Corpora in Language Studies

• Sociolinguistics

– เป็น filed ที่อาศัยข้อมูลเฉพาะประเภทมากกว่าข้อมูลทั่วไป

– มีงานศึกษา language & gender แต่ดูประเด็นที่ lexical เป็นหลัก เช่น 
Kjellmer (1986) ดู m/f pronoun เทียบใน American & British English

– Aston and Burnard (1998) ดูการใช้คำ lovely พบ female ใช้มากกว่า 
male

– การเทียบประเด็นต้องรอบคอบ เช่น  จะดู sexist โดยนับคำว่าเป็นการใช้
แบบ m หรือ f อย่างเดียวไม่พอ  บางคำไม่มีตัวเลือก 2 choice มีแต่รูป m 
ก็ไม่ควรนับ เช่น ไม่มี policewoman มีแต่ policeman 

– Corpus ที่ใช้ได้ต้องมีการ encoding info ต่างๆเกี่ยวกับ speaker, hearer, 
context, genre, etc.
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Corpora in Language Studies

• Stylistics

– Style มาจากที่ผู้เขียน/พูดมีทางเลือกที่จะใช้ภาษาแบบต่างๆ  

– อาจเป็นการศึกษางานเป็นชิ้นๆ ของบางคนก็ได้

– แต่ก็มีคนที่ศึกษาโดยใช้ corpus  เช่น ดูความต่างภาษาพูด 
ภาษาเขียน เรื่องต่างๆ

– Corpus ทำให้มองเรื่อง text typology ชัดเจนขึ้น  เดิมมองจาก 
external เช่น channel (พูด/เขียน), genre (fiction, academic, 
…) ก็มองจาก internal คือความต่างที่ text เอง เช่น Biber จัด
กลุ่ม text ตามความเหมือน/ต่างใน dimension ต่างๆ 
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Corpora in Language Studies
• Historical Linguistics

– Helsinki corpus เป็นข้อมูล Old, Middle, Early Modern 
English (1.6 ล้านคำ) พยายามทำเป็น representative 

– ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคำ โครงสร้าง ตามเวลา  
เช่น จากที่มี of, by Agent ใน passive กลายเป็น by 
Agent อย่างเดียวตอนหลัง

– การเปลี่ยนแปลงแสดงเป็น prob ที่เปลี่ยนไปตามเวลาได้

– ปัญหา ต้องรู้ว่าข้อมูลที่ใช้ครอบคลุมภาษาเพียงใด
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Corpora in Language Studies
• Dialectology & Language Variation

– การเปรียบเทียบ variation ต้องใช้ corpus ที่มี design การ
เก็บข้อมูลแบบเดียวกัน เช่น LOB, Brown

– Corpus ทำให้วัด degree ความเหมือนหรือต่างระหว่างภาษา
ถิ่นกับภาษามาตรฐานได้

– International corpus of English (ICE)  : มีภาษาอังกฤษ
จากประเทศต่างๆ ที่ใช้ภาษอังกฤษ  ศึกษาเปรียบต่างได้

– อาจดู variation ในระดับ genre เช่น male & female ใช้
ภาษาต่างอย่างไร  lovely  female > male
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Corpora in Language Studies
• Contrastive analysis & translation theory

– ใช้ parallel corpora ศึกษาการแปล ดู translationese

– English-Norwegian Parallel Corpus มีทั้งข้อมูลภาษา
ต้นฉบับ  ภาษาแปล ในทั้งสองภาษา  ทำให้ศึกษาได้ทั้ง 
contrastive และ  translation

• Cultural Studies

– Comparable corpora ศึกษาความต่างทางวัฒนธรรมมิติ
ต่างๆ  เช่น คำเกี่ยวกับ crime มีพบใน American มากกว่า 
British บอกความเป็น gun culture
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Corpora in Language Studies
• Psycholinguistics

– หาว่าคนเรา process ภาษาอย่างไร  มักเป็นการทดลองวัด 
reaction time

– Corpus ให้ความถี่ซึ่งบอก familiarity ของคำทางจิตวิทยา

– CHILDES ข้อมูลภาษาเด็ก  ดูพัฒนาการภาษา L1,  

– ICLE  เป็น learner corpus ใช้ดูพัฒนาการ L2   
interlanguage

– Corpus of impaired speech เทียบ corpus ปกติ
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Corpora in Language Studies
• Critical Discourse Analysis

– CDA ไม่มีแนวการวิเคราะห์ที่กำหนดตายตัว

– there is no constant relationship between linguistic 
structure and its semiotic significance’ (Fowler 1991)

– ไม่มองเฉพาะเรื่องแล้วดูแบบ quantitative เพราะเป็นการแยก
สิ่งนั้นจาก context

– วิเคราะห์เชิง qualitative

– เลือก text ไม่ใช่เพราะเป็น typical แต่เพราะมีบางอย่างน่าสนใจ 
unusual
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การใช้ corpus ในงานภาษาศาสตร์
• เป็น empirical research

• มักใช้ในงานที่แสดงให้เห็น language use

• เป็นได้ทั้ง quantitative และ qualitative

• Biber et al. (1996) เสนอให้มองในเชิง association patterns

• 1. non-linguistics association pattern

– linguistics feature กับ non-linguistics feature

• 2. linguistics association pattern

– linguistics feature กับ linguistics feature
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• Linguistics features : ระดับคำ ระดับโครงสร้าง

• non-linguistics features : social factors, registers, dialects

• ตย.แบบ 1 ศึกษาการใช้คำที่ต่างกันใน registers ต่างๆ

• ตย.แบบ 2 ศึกษาการใช้คำ x ร่วมกับคำอื่นๆ หรือโครงสร้างประโยค 

– ศึกษาว่ากริยา x ใช้ในโครงสร้าง transitive, intransitive ต่างกันอย่างไร

– ศึกษา that-clause, to-clause ว่าใช้กับกริยาต่างกลุ่มอย่างไร

• กรณีศึกษาที่ยกมาดู

• Johansson (1993) ศึกษา  possessive relative construction ของ whose and of 
which

• Kennedy (1991) ศึกษาการใช้ between and through 

• Sinclair (1991) The meeting of Lexis and Grammar


