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a collection of written or spoken texts (Oxford)
a large collection of written or spoken language, that is
used for studying the language (Longman)
the collection of a single writer's work or of writing
about a particular subject, or a large amount of written
and sometimes spoken material collected to show the
state of a language (Cambridge)
A corpus is a collection of pieces of language text in
electronic form, selected according to external criteria
to represent, as far as possible, a language or language
variety as a source of data for linguistic research.
(Sinclair, 2005)

Why need a corpus?


Answer questions intuition alone cannot do.




Frequency of usages นอย >> เล็ก เล็ก >> นอย

Data of analysis
Lexicographer : understand different senses clearly
 Linguists : linguistic analysis

Statistics of Thai Language









Resources
Examples of usage for language learning/teaching
 Identify problems, understand better,
 Create a better syllabus


Frequency of characters
(pdf)
Frequency of Thai consonants
Frequency of Thai vowels and special characters
1000 most frequent word (from newspaper)




Lexical syllabus

Search for specific patterns


*ใจ : ใจกลาง, ใจกวาง, ใจขุน , ใจแข็ง, ใจความ, ใจคอ, ใจแคบ, ใจงาย, ใจจดใจจอ, ใจ
จืด, ใจเฉื่อย, ใจชื้น, ใจดํา, ใจดี, ใจเด็ด, ใจเดียว, ใจเดียวกัน, ใจต่ํา, ใจเติบ, ใจแตก, ใจโต,
ใจถึง, ใจนอย, ใจบาน, ใจบุญ, ใจเบา, ใจปลาซิว, ใจปา, ใจแปว, ใจฝอ, ใจเพชร, ใจมา,
ใจมือ, ใจไมดี, ใจไมไสระกํา, ใจยักษ, ใจเย็น, ใจรอน, ใจราย, ใจเร็ว, ใจลอย, ใจสูง, ใจ
เสาะ, ใจเสีย, ใจหนักแนน, ใจหาย, ใจเหี่ยวแหง, ใจใหญใจโต, ใจออน;




*ใจ* : กลางใจเมือง, ขอใหญใจความ, ใจจดใจจอ, ใจใหญใจโต, ถอนใจใหญ, ถอยใจใหญ, น้ําใจ
ใคร, นิสัยใจคอ, หนาใหญใจโต, เอาใจชวย, เอาใจใส;
*ใจ : ก็ตามใจ, กระเทือนใจ, กริง่ ใจ, กลั้นใจ, กลุม ใจ, กลุม อกกลุมใจ, กําลังใจ, กินใจ, เกรงใจ,
เกรงอกเกรงใจ, ขมขืนใจ, ขมใจ, ขวยใจ, ขวัญใจ, ของใจ, ขอเตือนใจ, ขอบใจ, ขัดใจ, ขาดใจ, ขึ้น
ใจ, ขืนใจ, ขุนของหมองใจ, ขุนใจ, เข็ญใจ, เขาใจ, แข็งใจ, ไขใจ, ความจริงใจ, ความภูมิใจ, ความ
มั่นใจ, ความสนใจ, คับใจ, คับอกคับใจ, คูใจ, แคลงใจ, จงใจ, จริงใจ, จรุงใจ, จอมใจ, จับใจ, จําใจ,
จิตใจ, จุใจ, จูงใจ, เจนใจ, เจ็บใจ, เจ็บช้ําน้ําใจ, เจริญตาเจริญใจ, ฉุกใจ, เฉลียวใจ, ชอบใจ, ชัง่ ใจ, ช่ํา
ใจ, ช้ําใจ, ชุมใจ, ชูใจ, เชื่อใจ, ดลใจ, ดวงใจ, ดีใจ, ดีเนื้อดีใจ, ดีอกดีใจ, ดึงดูดใจ, ดูใจ, ไดใจ, ตกใจ,
ตกอกตกใจ, ตรอมใจ, ตองใจ, ตัง้ ใจ, ตั้งอกตัง้ ใจ, ตัดใจ, ตัดสินใจ, ตันอกตันใจ, ตามใจ, ตาม
อําเภอใจ, ตายใจ, ต่าํ ใจ, ติดใจ, ตื่นใจ, ตื้นตันใจ, ตื่นตาตื่นใจ, เต็มใจ, เต็มอกเต็มใจ, เตือนใจ, ถนัด
ใจ, ถลําใจ, ถึงใจ, ถือใจ, ถูกใจ, ถูกอกถูกใจ, ทะยานใจ, ทันใจ, ทําใจ, แทงใจ, นอกใจ, นอนใจ,
นอยใจ, นอยเนื้อต่ําใจ, นาตกใจ, นาสนใจ, น้ําใจ, แนใจ, บริสุทธิ์ใจ, บังคับใจ, บาดใจ, เบาใจ,
ประทับใจ, ประหลาดใจ, ปลงใจ, ปลอบใจ, ปลอยใจ, ปลอยตัวปลอยใจ, ปลุกใจ, ปกใจ, ปนใจ,
เปนใจ, เปลี่ยนใจ, เปลืองใจ, เปดใจ, แปลกใจ, ผิดใจ, ผิดพองหมองใจ, ฝงใจ, ใฝใจ, พรอมใจ,
พอใจ, พิมพใจ, พึงใจ, พึงพอใจ, เพลียใจ, ภาคภูมิใจ, ภูมิใจ, มั่นใจ, มิตรจิตมิตรใจ, มีแกใจ, มุนใจ,
ยอมใจ, ยับยั้งชัง่ ใจ, ยาใจ, ยินใจ, ยุงใจ, เย็นใจ, รวมใจ, รูเห็นเปนใจ, เราใจ, แรงดลใจ, ลมหายใจ,
ลองใจ, ลําบากใจ, วางใจ, ไวใจ, ไวเนื้อเชื่อใจ, ไววางใจ, สนใจ, สนัดใจ, สบายใจ, สมัครใจ, สอง
จิตสองใจ, สองใจ, สะใจ, สะดุดใจ, สะทอนใจ, สะเทือนใจ, สายใจ, สํารวมใจ, สิ้นใจ, สินน้ําใจ,
สุขใจ, สุดใจ, สุดสวาทขาดใจ, เสมอใจ, เสียกําลังใจ, เสียใจ, เสียน้ําใจ, แสลงใจ, ใสใจ, หนักใจ,
หนาวใจ, หนําใจ, หมองใจ, หมางใจ, หมายใจ, หยอนใจ, หลากใจ, หักใจ, หักอกหักใจ, หัวใจ,
หายใจ, เห็นใจ, เหลือใจ, แหนงใจ, อดใจ, ออนจิตออนใจ, ออนใจ, ออนอกออนใจ, อัดอัน้ ตันใจ,
อําเภอใจ, อิดหนาระอาใจ, อิ่มใจ, อิ่มอกอิ่มใจ, อึดใจ, อุนใจ, เอะใจ, เอาใจ, เอาแตใจ, เอาอกเอาใจ;

“เล็ก” and “นอย”
Questions
 Beside the use of เล็ก for size and นอย for quantity, are
there any other differences?
 When both are used for size, are they the same?
 When used as “unimportant”, are there any differences
between เล็ก นอย? Is it the same as เล็กนอย?
 reduplication เล็กๆ, นอยๆ, เล็กๆนอยๆ is used to intensify
meaning like other words?
 Antonym of เล็ก is ใหญ? Antonym of นอย is มาก?
 What else?

เรื่อง “เล็ก” “นอย” ในภาษาไทย



From Royal dictionary
ขนาด




ปริมาณ




เล็ก นอย
นอย

ไมสําคัญ


เล็ก นอย เล็กนอย

“เล็ก” and “นอย”
Procedure
 Use Thai Concordance Online
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/ThaiConc/
 Extract 500 samples of เล็ก, and นอย (demo)
 Categorize collocate of เล็ก and นอย
 Search for เล็กนอย เล็กๆนอยๆ in the corpus
 Search dictionary for compounding of เล็ก นอย

Finding of เล็ก and นอย

Finding of เล็ก and นอย

Basic fact :
 นอย is used more than เล็ก about 2 times (นอย 614, เล็ก 306 times per
million words)
 Compounding นอย >> เล็ก
เล็ก => มหาดเล็ก, ทับเล็ก(แมลง)
นอย => อยางนอย, ชนกลุมนอย,นอยหนา, นอยใจ,ผูนอย,ไทยนอย,นวลนอย(หญา),ใจนอย,
ทองนอย,นอยหนา,แนงนอย,นอยโหนง(พุมไม),ตายนอย(=เกือบตาย),รากสาดนอย,กลวยนอย
(ตนไม),กองทัพนอย,มักนอย,หมอนอย(ปลิง),เครือ่ งทองนอย,ขาวใหมนอย(ไข),ธงเยาวราชนอย,
สาวนอยเลนน้ํา(เพลงไทย),ธงมหาราชนอย,ฉากนอย(ทาละคร),ธงบรมราชวงศนอย,ธงราชินี
นอย,ฉลองพระกรนอย,ขอคํานอย(วาน),ขานอย,ขาหลวงนอย,คูณรวมนอย,ชนหมูนอ ย,นอยแง,
แอกนอย,เมียนอย

found another reduplication xเล็กxนอย
ปลาตัวเล็กตัวนอย คิดเล็กคิดนอย เก็บเล็กผสมนอย ตาเล็กตานอย
some are used as an idiom
Corpus => confirm เล็ก for ‘size’ , นอย for ‘quantity’
 anything conceptualized by size
บริษัทเล็ก ปลาเล็ก คนตัวเล็ก รถคันเล็ก บริษัทเล็ก ธุรกิจขนาดเล็ก ผาผืนเล็ก
โครงสรางเล็กลง
 anything conceptualized by quantity
คนสวนนอย รายไดนอย ซับซอนนอยกวา รูนอย อายุนอย กินไฟนอย โกรธ
นอยลง พึงพอใจนอย ประสบการณนอย นาเชื่อถือนอย

Finding of เล็ก and นอย

Finding of เล็ก and นอย

Differences between เล็ก and นอย
 When นอย is used for ‘size’, it conveys speaker’s
attitude
เด็กนอย หนูนอย สาวนอย หนุมนอย ชางนอย
เด็กนอย vs เด็กเล็ก ชางตัวนอย vs ชางตัวเล็ก
นอย is found in some epithets เจาสัวนอย เจาเสือนอย
 นอย used for size is found with ใหญ e.g. บอนนอยใหญ รานคา
นอยใหญ ธุรกิจใหญนอย
 นอย occurs with ไม ไม + นอย = มาก
(มีไมนอย vs มีมาก)
rarely found ไม + เล็ก = ใหญ
(เรื่องนี้ไมเล็ก vs เรื่องนี้เรื่องใหญ)
old language use นอยหรือ เชน นอยหรือทําได



เล็กนอย = [1] unimportant (derived from intensifying of
size), [2] intensifying of quantity
 เล็กนอย = ‘unimportant’ e.g. งานเล็กนอย เรื่องเล็กนอย
เล็ก = ‘unimportant e.g. เรื่องเล็ก ผลงานชิ้นเล็ก
นอย = ‘unimportant’ e.g. ครูนอย ?เมียนอย compound?
 เล็กนอย = intensify ‘quantity’
เล็กนอย is related to นอย than เล็ก, may be replaced by นอย
มีจํานวนเล็กนอย มีจํานวนนอย *มีจํานวนเล็ก
 เล็กนอย is used for บาดเจ็บ เสียหาย
but not เล็ก; นอย quite possibly
เสียหายเล็กนอย ?เสียหายนอย *เสียหายเล็ก,
บาดเจ็บเล็กนอย ?บาดเจ็บนอย *บาดเจ็บเล็ก

Finding of เล็ก and นอย


While เล็กนอย related to นอย, Xเล็กXนอย is related to เล็ก
ธุรกิจรายเล็ก ธุรกิจรายเล็กรายนอย,
เติบโตนอย เติบโตเล็กนอย,

Reduplication
 เล็ก => เล็กๆ นอย => นอยๆ intensify meaning
 นอยๆ found << เล็กๆ , while นอย found >> เล็ก
 Intensifying of size เล็กๆ => ‘unimportant’ meaning
ขาวเล็กๆ โครงการเล็กๆ สมาคมเล็กๆ เหตุการณเล็กๆ

Finding of เล็ก and นอย


เล็กนอย เล็กๆนอยๆ are replaceable if used in the same
meaning








เอาเปรียบเล็กนอย<quant> เอาเปรียบเล็กๆนอยๆ<quant>
ขอคิดเล็กนอย<unimportant> ขอคิดเล็กๆนอยๆ<unimportant>
รางวัลเล็ก<quant> *รางวัลนอย<quant> รางวัลนอยๆ<quant> *รางวัล
เล็กนอย<quant> ?รางวัลเล็กนอย<unimportant> รางวัลเล็กๆนอยๆ
<unimportant>
ทํางานเล็ก<unimportant> ทํางานนอย<quant> ทํางานเล็กนอย<quant>
?ทํางานเล็กนอย<unimportant> ทํางานเล็กๆนอยๆ <unimportant>

X + เล็กนอย/เล็กๆนอยๆ => quant || unimportant

Finding of เล็ก and นอย




Intensifying of quantity นอยๆ e.g. มือนอยๆ คนกลุมนอยๆ
not => ‘unimportant’ meaning
เล็กๆนอยๆ is used instead e.g. ความขัดแยงเล็กๆนอยๆ รางวัล
เล็กๆนอยๆ
เล็กๆนอยๆ is an intensify of เล็กนอย but they are not always
replaceable
เรื่องเล็กนอย => เรื่องเล็กๆนอยๆ
ราคาสูงขึ้นเล็กนอย => *ราคาสูงขึ้นเล็กๆนอยๆ
เทคนิคเล็กๆนอยๆ => *เทคนิคเล็กนอย

Finding of เล็ก and นอย
Use reduplication to change semantic category
 use เล็กๆ for things usually used with นอย (quantity ->
size)
ความสุขนอย -> ความสุขเล็กๆ, อิจฉาเล็กๆ
 Use นอยๆ for things usually used with เล็ก (size ->
quantity with attitude)
มือเล็ก -> มือนอยๆ, สวรรคเล็กๆ -> สวรรคนอยๆ
 Prasithrathsint 2006 : content words can be
reduplicated.
When reduplicate noun, category is changed to verb
e.g. ครูครู

เล็ก

นอย

เล็กนอย

_เล็ก_นอย

จํานวนคนนอย,เวลานอย,ยอดขายนอย,
อายุนอ ย

Ok

No

โกรธนอยลง,ความสามารถนอย,ความ
Ok
พอใจนอย,ความสุขนอย, แรงบันดาลใจนอย

No

คุณคานอย,จุดเดนนอย,สําคัญนอย,

Ok

No

กินไฟนอย,ใชจา ยนอย,เติบโตนอย,

Ok

No

Ok

Ok

Ok (ไมสาํ คัญ)

Ok

Business, organization บริษทั เล็ก,รานคารายเล็ก,ธุรกิจ บริษทั นอยใหญ,
ขนาดเล็ก,มหาวิทยาลัยเล็ก,พรรค
เล็ก,องคกรเล็ก

No

Ok

Object size

รถคันเล็ก,คนตัวเล็ก,ผาผืนเล็ก,
บอลลูนลูกเล็ก, ?ทารกเล็ก …

เด็กนอย,ผาผืนนอย,หนูนอ ย,ชางนอย
ตนไมนอ ยใหญ, ทารกนอย

No

Ok

Damage

No

Ok

บาดเจ็บ,เสียหาย

No

Economic, price
change

No

Ok

เพิม่ ขึน้ ,ลดลง,กระเตือ้ ง No
,หดตัว

Quantity
State of mind
Property

อิจฉาเล็กๆ,ความสุขเล็กๆ
?คุณคาเล็กๆ

Consuming
Matter

เรือ่ ง (ไมสาํ คัญ)

Trouble

ปญหาเล็กๆ (ไมสาํ คัญ)

ปญหานอยใหญ

คิดเล็กคิดนอย

Finding of เล็ก and นอย
specific patterns
 นอย : ลดนอยถอยลง มากนอยแคไหน นอยอกนอยใจ นอยเนื้อต่ําใจ
บริษัทนอยใหญ แมแตนอย สิ่งละอันพันละนอย ตัดชองนอยแตพอ
ตัว น้ํานอยแพไฟ น้ําบอนอย รูนอยพลอยรําคาญ เบี้ยนอยหอยนอย
 เล็ก : ลูกเด็กเล็กแดง เล็กพริกขี้หนู ปลาใหญกน
ิ ปลาเล็ก

Finding of เล็ก and นอย
Statistical Collocation (software extracted)
 นอย + X : กวา, ลง, มาก, เพียงใด, แคไหน, ทีส
่ ุด, นิด, เกินไป, ๆ, เต็มที, ถอย (ลดนอย
ถอยลง), ทีเดียว, ไป, อก (นอยอกนอยใจ), สุด, คน, เลย (ไมนอยเลย), อยู, ราย
 เล็ก + X : ๆ, ลง, กวา, ที่สุด, เกินไป, สุด, มาก,
 X + นอย : ไม, เมีย, มาก, ดาวเคราะห, แมแต, สํานึก, มี, สาว, ลด, เสือ, คอนขาง, ขาง,
บางกอก, อายุ, รายได, จํานวน, เหลือ, กลุม, ตัว, สวน, เจาสัว, หนุม, ทีละ, มีอายุ, ความสําคัญ
, เด็ก, ไมใช, มด, พูด, กินไฟ, ยัง, หมี, ปริมาณ, โอกาส, นก, ความสนใจ, น้ําหนัก, ได, ลูก,
บทบาท, เวลา, เพียง, จําเปน, ให, อยู, ทุน, ลงทุน
 X + เล็ก : ขนาด, เด็ก, ตัว, ละคร, ราย, สายการบิน, สกรีน, หอประชุม, ชิ้น, เครื่องบิน, รถ
, โรง, ขัว้ , เกร็ด, เสี่ย, ราน, เลม, ประเทศ, ราง, หมูบาน, ปลา, ครู, กลุม, เม็ด, ตั้งแต, เมือง,
ตอน, นายก, เรื่อง, หลัง, โรงเรียน, คน, แบงก, หนัง, ยัง, บริษัท,

Finding of เล็ก and นอย
Antonyms
 Found มาก Ù นอย และ ใหญ Ù เล็ก
 มาก <-> นอย : ผิดมากหรือนอย มากนอยแคไหน/เพียงใด มากบางนอยบาง
ผิดนอยหรือมาก *ผิดนอยมาก <either or>
 ใหญ <-> เล็ก : ตนไมเล็กใหญ ลําน้ําทั้งเล็กและใหญ เกาะเล็กใหญ หนูเหมียว
เล็กใหญทั้งสิบ คายบันเทิงใหญเล็ก บอนใหญและเล็ก <all,can be both>
ประเทศไมเล็กไมใหญ <neither>
รูปรางใหญเล็กไมสําคัญ ลูกบอลใหญเล็ก ความใหญเล็กของประเทศ <either
or>

Further questions






Is เล็กใหญ different from ใหญเล็ก?
Is ใหญนอย different from นอยใหญ?
มาก & ใหญ are use in a similar way to นอย & เล็ก?
What is the differences between ใหญ & โต?
เล็ก and นอย are equivalent to ‘small’ and ‘little’?

Corpus : data-driven learning, journey of
discovery,

Finding of เล็ก and นอย
Antonyms
 Could also found นอย + ใหญ for size
บอนนอยใหญ เกาะนอยใหญ สัตวนอยใหญ หัวเมืองนอยใหญ
ขุนนางใหญนอย พระตําหนักใหญนอย ธุรกิจใหญนอย สวนสม
ใหญนอย สุภาพสตรีใหญนอย ดาราใหญนอย
 Unlike ไมนอย,
?ไมใหญไมนอย ?ไมนอยไมใหญ rarely found
 Found เล็ก + โต e.g. ตาเล็กตาโต

Want to use it now?
Use existing resources
 Thai Concordance Online
(http://www.arts.chula.ac.th/~ling/ThaiConc/)
Use your own data
 collect data from the internet, save as texts
 install Thai Concordance software for windows
 if need word segmented, get word segmentation
program, collocation extract program
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/ling/wire.htm

