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Concordance & 
Collocation Softwares
• Concordance = "An alphabetical  arrangement of the principal words 

contained in a book, with citations of the passages in which they 
occur" (OED s.v. 6.b.)

– ปี1550  John Marbeck ทำ concordance ไบเบิล

– ปี1874  Helen K. Furness ทำ concordance ของ Shakespeare's Poems

– Softwares : Winconcord, MonoConc, ParaConc, Sara, Collocation 
Extract

• การแสดงผล : word list, KWIC, collocation

• ข้อมูลเข้า :plain text, mark-up text
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Concordance & 
Collocation Softwares
• AntConc : free, large corpus, work with many languages  

(http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/)

• AntPConc : Parallel Concordance  
(http://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/)

• Word Smith : commercial  
(http://www.lexically.net/wordsmith/)

• ParaConc, MonoConc : commercial  
(http://www.athel.com/mono.html)

• Thai Concordance  
(http://www.arts.chula.ac.th/~ling/ThaiConc/)

• Collocation Extract  
(http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/collocation-extract.html)

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/collocation-extract.html
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ตย.การใช้ AntConc
• เริ่มจากการบอกข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ไหน  ในที่นี้ทดลองใช้ IP corpus

• เริ่มจาก Wordlist  จะสังเกตพบคำว่า copyright, patent, right, 
work, protection, use, application, law, invention  ทำให้รู้ว่า
เป็น specialized corpus เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

• ทดลอง sort ตามคำ ตาม ending  จะเห็นคำที่ลงท้ายกลุ่มเดียวกัน

• จากคำใน wordlist  click ที่คำใดก็ได้ เช่น  mark  จะเห็น 
concordance window ของคำนี้  ทดลอง sort ตามบริบทซ้าย ขวา  
จะเห็น service mark, trade mark, registered mark, trade mark 
law, 
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ตย.การใช้ AntConc
• ลอง concordance โดยพิมพ์เข้าไปเอง เช่น เลือกคำ patent*  

sort ทางขวาเพื่อดู collocation  จะพบ Patent Act, patent 
agent, patent application, patent determination, patent 
holder, สังเกต prep จะใช้ for  
ลอง sort ทางซ้ายจะพบ issue patent, petty patent, plant 
patent, 

• ทดลอง sort โดยคำ 2L เพราะบางครั้งมีคำขยายขั้นจะทำให้
เห็น left collocation ชัดขึ้น  เช่น  obtain a patent

• ลอง Collocate จะเห็นคำที่ปรากฏร่วมกับคำค้นนั้นแจกแจง
ออกมาตาม  เช่น patent application, patent act, design 
patent, patent protection, 
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ตย.การใช้ AntConc
• สามารถกำหนด span ซ้ายขวาในการหา collocate และ set min 

freq

• สามารถเลือก stat method MI หรือ T-test    set ค่าใน preference

• การหา term ดูเพียง 1-2 คำอาจไม่พอ  เพราะ technical term อาจ
เป็นคำยาวมากกว่า 2 คำก็ได้  ให้เลือก Word Cluster  หาคำใด
ใด * กำหนดความยาวตั้งแต่ 2 ไปเรื่อยๆ ถึง 5 คำ  ให้มีความถี่มา
กกว่า 5  จะเห็น cluster ที่น่าสงสัยว่าเป็น term เช่น  intellectual 
property, copyright owner, copyright act, copyright law, 
trade marks, design right, copyright protection, patent 
application, property right, …, intellectual property right, 
country of origin, law of confidence, …, 
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ตย.การใช้ AntConc
• ถ้าเลือก N-gram จะเป็นการหา cluster ตามจำนวนที่กำหนด

• ทดลองหาการใช้คำ furthermore, therefore, “as a result”, “on 
the other hand”, “in contrast”  ดูการใช้ conjunction เหล่านี้

• Concordance Plot ช่วยให้เห็นการกระจายตัวของคำในแต่ละ 
text

• AntConc support การค้นแบบ wildcard  ? *  และแบบ regular 
expression  ? Optional, + 1 or more, * 0 or more, . Any char, 
| or, …  ดู http://www.zytrax.com/tech/web/regex.htm

http://www.zytrax.com/tech/web/regex.htm
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ตย.การใช้ AntConc
• eg.  speaks?|spoken?,  \bsp[eo]a?k[sei]?n?g?\b    search all 

variant forms of speak  
\bha[vs]e?\W\w{4,}e[nd]\b    search present/past perfect  
[^w]\WYork\b   exclude New York

• Keyword List เป็นการเทียบระหว่าง corpus หาคำที่ต่างจาก 
reference corpus โดยใช้วิธีการทางสถิติ Chi2, Log-liklihood

• กรณีข้อมูลมี tag หรือ mark up เช่น BNC, Micase, ต้องกำหนด
ใน Tag Setting  ให้ Hide tag

• ภาษาไทยใช้  Encoding iso-8859-11 หรือ utf-8



7

set AntConc ใช้ภาษาไทย
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การใช้ concordance + 
corpus ช่วยแปล

• แปล กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ค้น Stock Corpus: encourage, push ไม่พบว่าเกิดกับ 
economics 
พบ stimulate economic growth 3 ครั้ง boost

• แปล  ภาวะการเงิน  ในรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย 
ค้น Econ Corpus:  financial  ดู collocation พบเกิดหน้า 
condition  
ดูข้อมูลจริงพบว่าใช้ความหมายระดับ บุคคล องค์กร 
ค้น condition ดู left collocation พบ economic, monetary  
check context พบ monetary condition เป็นคำที่เหมาะกว่า
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การใช้ concordance + 
corpus ช่วยแปล

• แปล งบประมาณขาดดุล 
ค้น Econ Corpus:  budget ดู left collocation พบ unified, 
federal  
ดู right collocation พบ deficit, balance, surplus  
check concordance เลือกแปล budget deficit

• แปล ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ 
ค้น Econ Corpus: index ดู 1-2 left, right collocation ไม่
พบคำที่ต้องการ  ค้น economic แทน ดู collocation พบ 
indicator ทางขวา  
check concordance พบว่าใช่คำแปลที่ต้องการ



AntPConc

ข้อมูลเป็น utf-8 แยกเป็นสองไฟล์   ไฟล์ละภาษา  จับคู่ตามลำดับบรรทัด



CPQWeb (Lancaster)

https://cqpweb.lancs.ac.uk/

? for a single arbitrary character s?ng => sing, 
sang, song, … 

* for zero or more characters *able => able, table, 
capable, suitable, available, … 

+ for one or more characters +able => table, 
capable, suitable, … but not able

https://cqpweb.lancs.ac.uk/


ค้น  ใจ+



ค้น  ยิ่ง >>10>> ยิ่ง



ดู collocates ต่อหลังจากค้น kwic “เร็ว” ออกมาแล้ว



lights_NN2 => plural noun lights, but not the verb 
form lights 

*ly_RR => adjectives ending in -ly (e.g. daily)

{light/V} => light, lights, lit, lighted, lighting (tagged 
as verb) 

{light/N} => light, lights (tagged as noun)

{number/N} of _{A} _NN2 => numbers of younger 
men, …

<s>… </s> => sentence

day <<3>> night => day and night within range of 3 
tokens day 

<<5<< night => night ... day (within 5 tokens)
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Collocation Extract
• Usually a part of Concordance software, e.g. Collocate 

in AntConc

• Use raw frequency or statistical values such as z-score, 
MI, …

• Collocate : a commercial Windows program

• Collocation Extract : free, a windows program  
Extract 2-5 collocations  
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/
collocation-extract.html

http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/collocation-extract.html
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/collocation-extract.html
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What is collocation

• Collocation is a linguistic phenomenon in which 
two or more words tend to be used together, 

• heavy + smoker,  but not   strong + smoker

• {accurate , correct, precise } + information  
 but not   true + information

• Without the knowledge of collocation,  
foreign students may produce grammatically 
correct but unacceptable sentences.
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Types of collocation

• Firth (1957, p.181) was the first to use the word 
collocation: “collocations of a given word are 
statements of the habitual or customary places of 
that word”.

• Kjellmer (1987) viewed a collocation as a 
“sequence of words that occurs more than once in 
identical form and which is grammatically well-
structured”.
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Types of collocation

• Choeka (1988) defined a collocation as “a sequence 
of two or more consecutive words, that has 
characteristics of a syntactic and semantic unit, and 
whose exact and unambiguous meaning cannot be 
derived directly from the meaning or connotation 
of its components.” 

• This is similar to Kjellmer’s.
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Types of collocation
• Cowie (1986)  

 free collocation  vs restricted collocation

• fire staff => lay off, dismiss,  sack, ... + staff  
=> fire + worker, employee, clerk, ...

• make a decision

• Free combination            fixed phrase  
     lexical colloc   gram. colloc
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Statistical Collocation
• Use statistical method to identify potential collocations

• Co-occurences > by chance

• Church and Hanks (1989) used MI

• Dunning (1993) used log-likelihood 

• AntConc : t-test, MI

• WordSmith, TACT  :  z-score

• Some use syntactic constraints eg. Adj-N, N-N
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Eng-Thai Parallel 
Concordance

36



http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/cirrus

http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/cirrus


http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/corpuscollocates

http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/corpuscollocates


http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/microsearch

http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/microsearch


http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/trends

http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/trends


http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/streamgraph

http://voyant-tools.org/docs/#!/guide/streamgraph


TagAnt : POS tagger



AntWordProfiler



corpus.byu.edu





List 

[end] + up + v-ing



Chart 

[end] + up + v-ing



List 

[end] + up + v-ing 

แยกตาม Sections



Collocate 

Any N near “chair” +/- 4



Collocate 

Noun after vb-“break”  1-4



Collocates with MI scores



Concordance 

“great”



Compare 

nouns collocate with utter_Adj / sheer



Search Patterns
• wrdfrm wrdfrm  search words or phrases


• [=strong]  search synonyms


• [pos] word  e.g. [vvd*] over   verb-past_tns + “over”


• wrdfrm.[pos] e.g. *al.[j*]   Adjectives ending in “al”


• wrdfrm_pos  e.g. *ize_v  verb ending in “ize”


• wrdfrm POS  e.g. hard NOUN   hard + N


• https://www.sketchengine.co.uk/english-claws7-part-of-speech-
tagset/

https://www.sketchengine.co.uk/english-claws7-part-of-speech-tagset/
https://www.sketchengine.co.uk/english-claws7-part-of-speech-tagset/


HELP - Frequency List



HELP - Comparing sections



HELP - Word Comparisons



HELP - Concordances



See also : www.sketchengine.co.uk

http://www.sketchengine.co.uk
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Other Tools
• CORPUS.BYU.EDU (http://corpus.byu.edu/)

• Qtag เป็น probabilistic pos tagger for English เขียนด้วย Java  
http://www.essex.ac.uk/linguistics/research/resgroups/clgroup/
Resources/Nugues/Qtag/ 
วิธีใช้  java -jar qtag.jar qtag-eng myfile 

• Free CLAWS WWW trial service http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/

• Thai tokenization  
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/thai-word-
segmentation.html

• Google n-gram  
(http://books.google.com/ngrams/)

• Google Trends 
(http://www.google.co.th/trends/)

http://www.essex.ac.uk/linguistics/research/resgroups/clgroup/Resources/Nugues/Qtag/
http://www.essex.ac.uk/linguistics/research/resgroups/clgroup/Resources/Nugues/Qtag/
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/thai-word-segmentation.html
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/thai-word-segmentation.html
http://books.google.com/ngrams/
http://www.google.co.th/trends/


www.wordclouds.com 





Google Trends





Web-based 
concordance

KWiCFinder ของ William Fletcher  
เป็นโปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียกใช้ตัว
สืบค้นจาก AltaVista/Yahoo และนำผลที่สืบค้นได้มา
แสดงในรูปที่เป็น kwic  http://www.kwicfinder.com/

WebAsCorpus.org Web Concordancer (not working 
now)

WebCorp ของ University of Liverpool  
เป็นบริการผ่านเว็บให้เลือกใช้ search engine ต่างๆ  
http://www.webcorp.org.uk/ 

http://www.kwicfinder.com
http://webascorpus.org/
http://www.webcorp.org.uk










https://sites.google.com/site/multidimensionaltagger/
versions

https://sites.google.com/site/multidimensionaltagger/versions
https://sites.google.com/site/multidimensionaltagger/versions


plot ตำแหน่ง corpus เปรียบเทียบกับ text type ต่างๆ เมื่อดูใน 
dimension ต่างๆ ตาม Biber



ดู dimension1 เทียบกับ text type ต่างๆ



Dimensions

Statistics


