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โมดทีถ่ ูกลืม
โมดที่เราส่ วนใหญ่คิดว่าถือกําเกิดขึ้นในสมัยกลาง (Middle Age) เกิดจากโมดดั้งเดิมเริ่ มแรกในสมัย
กรี กโบราณ (Ancient Greek) หรื อเรี ยกว่าโมดโบราณ (Ancient Mode) อยูใ่ นช่วงประมาณ 700-330 ปี ก่อน
คริ สต์ศกั ราช ในสมัยกรี กโบราณศิลปะมีการพัฒนาแยกออกจากดนตรี มีนกั ปราชญ์ทางดนตรี หลายคน
ค้น พบกฎพื้ น ฐานของเสี ย งเป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปรั ช ญา และคณิ ต ศาสตร์ ซ่ ึ งนัก ปรั ช ญา และนัก
คณิ ตศาสตร์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยงของกรี กคือ ไพธากอรัส (Pythagoras; 580-500 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช) เป็ นผูว้ าง
กฎเกณฑ์ไว้โดยการทดลองเกี่ยวกับการสัน่ สะเทือนของเสี ยง

(ที่มา: http://www.midicode.com/tunings/greek.shtml)

ไพธากอรัสค้นพบวิธีที่จะสร้างระยะขั้นคู่เสี ยงต่าง ๆ รวมทั้งระยะขั้นคู่ 8 ซึ่ งเป็ นหลักที่สาํ คัญของ
บันไดเสี ยงของดนตรี ตะวันตก ไพธากอรัสได้แยกเสี ยงที่แตกต่าง แล้วจัดเป็ นมาตราเสี ยงดนตรี โดยนํามา
ผสมผสานกับความเชื่ อของไพธากอรัสว่า ระบบจักรวาลอันกว้างใหญ่ของดาวเคราะห์และดวงดาวต่าง ๆ
สามารถสร้างดนตรี แห่ งจักรวาล (Music of the Spheres) ในระบบจักรวาลนั้นมีการโคจรของดาวต่าง ๆ จึง
ทําให้เกิดการประสานเสี ยงซึ่ งอยูบ่ นท้องฟ้ า (Ethereal Harmony) แต่เป็ นเสี ยงที่ไม่สามารถได้ยนิ จากปั ญหา
ที่เกิดขึ้นนี้ไพธากอรัสได้มาพัฒนาทฤษฎีดนตรี ของท่านจนได้เป็ นระบบที่สลับซับซ้อนที่รู้จกั กันในนามของ
โมด (Mode) มีท้ งั สิ้ น 7 โมด โดยแบ่งออกเป็ นดาว 7 ดวง ตามความสัมพันธ์และการโคจรของดวงดาวต่าง ๆ
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ในสุ ริยะจักรวาล (Solar System) ด้วยเหตุที่มีเพียงดาว 7 ดาว เนื่ องจากเมื่อนํามาสัมพันธ์กบั การเห็นของ
สายตามนุ ษย์ ก็จะรู ้ ว่าดวงดาวและดาวเคราะห์ ที่สามารถมองเห็ นด้วยสายตาเปล่ านั้นมี เพียง 7 ดวง คื อ
ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ , ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวพฤหัส, ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ ส่ วนดาวเคราะห์อีก 3 ดวง
คือ ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน และดาวพลูโตไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาเปล่า มนุษย์ในสมัยโบราณจึงรู ้จกั
เพียงดาว 7 ดวง โมดนอกจากแทนดาวต่าง ๆ แล้วยังมีการแทนโมดออกเป็ น 7 วันในสัปดาห์
ภาพสัญลักษณ์ โมด (Modal Glyph)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โมด

วัน

ดอเรี ยน
ไฮโปดอเรี ยน
ฟรี เจียน
ไฮโปฟรี เจียน
ลิเดียน
ไฮโปลิเดียน
มิกโซลิเดียน

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ดาวเคราะห์
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวอังคาร
ดาวพุธ
ดาวพฤหัสบดี
ดาวศุกร์
ดาวเสาร์
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ผลสะท้อนของแนวคิดที่กล่าวถึงนี้ ทาํ ให้ดนตรี ของกรี กมีท้ งั การแสดงออกถึงความซับซ้อนของ
ท่วงทํานองจากการบรรเลงของเครื่ องดนตรี ลว้ น ๆ ในการแสดงเพื่อการแข่งขันหรื อในงานฉลองต่าง ๆ และ
ดนตรี ที่แสดงออกถึ งรู ปแบบที่ มี มาตรฐานซึ่ งสัมพันธ์กับการบรรยายเรื่ องราวตํานานของวีรบุ รุษ และ
การศึกษาสําหรับพวกสังคมชั้นสู งที่เต็มไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ งในหนังสื อ Poetics อริ สโตเติล (Aristotle;
384-322 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช) ได้อธิ บายว่าดนตรี มีอาํ นาจเหนือจิตใจมนุ ษย์อย่างไรบ้าง เขากล่าวว่าดนตรี
เลียนแบบอารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ ฉะนั้นเมื่อมนุษย์ได้ยนิ ดนตรี ซ่ ึงเลียนแบบอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็จะเกิด
มีความรู ้สึกคล้อยตามไปด้วย โมดสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 4 ธาตุ ตามลักษณะอารมณ์และธาตุของมนุ ษย์
ได้แก่ นํ้า ไฟ ลม ดิน ซึ่ งความหมายของมันมิได้จาํ กัดแต่เพียง นํ้า ไฟ ลม ดิน เท่านั้น แต่มีความหมายทั้งใน
แง่ของรู ปธรรมและนามธรรม คือ ทั้งทางวัตถุและจิตใจความรู ้สึกนึกคิดด้วย
1.ธาตุนํา้ (Water Element)

I.Dorian

II.Hypodorian

2.ธาตุไฟ (Fire Element)

III.Phrygian

IV.Hypophrygian
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3.ธาตุลม (Air Element)

V.Lydian

VI.Hypolydian
4.ธาตุดิน (Earth Element)

VII.Mixolydian
โมดยังมี การอ้างถึงจักรราศี ในหลักของวิชาโหราศาสตร์ ซึ่ งมี หลักคําสอนให้มองดูโลกในสอง
ลักษณะ หรื อสามารถกล่าวได้ว่าโลกของเราประกอบด้วยสองเหตุใหญ่ ๆ และบางอย่างก็มีสภาวะคล้ายคลึง
กัน บางอย่างก็ต่างกัน ราศีท้ งั 12 ราศีจึงตกอยู่ในภาวะดังกล่าวนี้ คือ เมื่อเราเอาราศีท้ งั หมดมาวิจยั ออกแล้ว
บางราศีกม็ ีธาตุ และคุณลักษณะต่าง ๆ กัน บางราศีกค็ ล้ายคลึงกันโดยสามารถจัดแบ่งได้ดงั นี้

ธาตุ

ราศีช้ันหนึ่ง (ความเคลือ่ นไหว)

ราศีช้ันสอง (เวลา)

ราศีช้ันสาม (อวกาศ)

นํา้

กรกฏ

พิจิก

มีน

ไฟ

เมษ

สิ งห์

ธนู

ลม

ตุลย์

กุมภ์

เมถุน

ดิน

มังกร

พฤษภ

กันย์
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ราศีต่าง ๆ นี้เมื่อแยกออกเป็ นธาตุแล้วก็มีเพียง 4 ธาตุ คือ นํ้า ไฟ ลม และดิน แต่ละธาตุแบ่งออกเป็ น
สามชั้น โดยราศีช้ นั หนึ่งแทนตามหลักสมัยใหม่เรี ยกว่า ความเคลื่อนไหว (บางทีเรี ยกว่าราศีทวารหรื อจรราศี)
ราศีช้ นั ที่สองแทนตามหลักสมัยใหม่เรี ยกว่า เวลา (สถิรราศี) และราศีช้ นั สามแทนตามหลักสมัยใหม่เรี ยกว่า
อวกาศ (อุภยั ราศี)
“เสี ยง” ในเชิงนามธรรมนั้นมีคุณสมบัติของธาตุท้ งั สี่ คือ ธาตุนํ้า แสดงถึงความสงบเยือกเย็นสุ ขุม
ธาตุไฟ แสดงถึงความบันดาลโทสะ ก้าวร้ าว ธาตุลม แสดงถึงความร่ าเริ งเบิกบาน และ ธาตุดิน แสดงถึง
อาการเศร้ าซึ มจิ ตใจหดหู่ ซึ่ งได้แก่ บนั ไดเสี ยงทางดนตรี ที่ใช้ในการชักจูงให้ผูฟ้ ั งมีความรู ้ สึกต่าง ๆ กัน
ออกไปบันไดเสี ยงเหล่านี้ จึงมีการใช้ในการสร้างสรรค์ดนตรี เฉพาะตามกรณี จากโมดนี้เองชนชาติกรี กได้
พัฒนาหลักการของอีธอส (Doctrine of ethos) ซึ่งเป็ นความเชื่อในเรื่ องของพลังแห่ งสัจธรรมของดนตรี โดย
กล่าวไว้วา่ พลังของดนตรี มีผลเกี่ยวเนื่องกับการแสดงออกถึงความชื่นชอบหรื อความขัดแย้งกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ดนตรี เกี่ยวข้องกับความดีและความชัว่ ร้าย โดยทัว่ ไปโมดสามารถจัดได้เป็ นสองจําพวกคือ โมดที่สื่อถึง
ความเงียบสงบมีระเบียบ (โมดธาตุลมและธาตุน้ าํ ) ใช้กบั พิธีกรรมของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) และโมดที่
สื่ อถึงความป่ าเถื่อนอึกทึกครึ กโครมหนักแน่ นและเข้มแข็ง (โมดธาตุไฟและโมดธาตุดิน) ใช้กบั พิธีกรรม
ของเทพเจ้าไดโอนีซสั (Dionysus)

(ที่มา: www.geocities.com/athens/2962/
colourbook/apollo.gif)

(ที่มา: www.geocities.com/athens/2962/
colourbook/dionysus.gif)
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โมดเพลงโบสถ์ (Church Mode)
เพลงสวดแบบเกรกอเรี ยนที่พฒั นาระหว่างช่ วงสมัยกลางตอนต้นนั้น เป็ นผลมาจากงานเขียนใน
สมัย กรี กโบราณ โดยที่ ทฤษฎี ระบบนี้ อยู่บ นพื้นฐานของระบบโมดเพลงโบสถ์ แต่ ท้ งั นี้ ชื่ อต่ าง ๆ และ
ลักษณะของการใช้โมดเพลงโบสถ์น้ นั ไม่ตรงกับระบบโมดโบราณของสมัยกรี กโบราณเลย
เปรี ยบเทียบโมดเพลงโบสถ์ และโมดโบราณ
1.โมดดอเรียน

Dorian (Church Mode)

Dorian (Ancient Mode)

2.โมดฟรีเจียน

Phrygian (Church Mode)

Phrygian (Ancient Mode)
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3.โมดลิเดียน

Lydian (Church Mode)

Lydian (Ancient Mode)
4.โมดมิกโซลิเดียน

Mixolydian (Church Mode)

Mixolydian (Ancient Mode)

การแยกแยะโมดชนิ ดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบั ฟิ นาลิสหรื อโน้ตจบ (Finalis) และแนวทํานองต่าง ๆ ของ
เพลงสวดก็ถูกจัดสรรอยู่ภายใต้โมดเหล่านี้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 โมดใหญ่ ๆ คือ โมดแท้ และ
โมดกึ่งแท้
โมดแท้ (Authentic Mode) มีท้ งั สิ้ น 7 โมด โดยเริ่ มแรกมีเพียง 4 โมด ได้แก่
โมดดอเรี ยน (Dorian Mode) มีฟินาลิสเป็ น D มีช่วงเสี ยงระหว่าง D-D และมีโน้ตตัวที่ 5 มี
ความสําคัญรองลงมา เรี ยกว่าดอมินนั ท์ (Dominant) คือโน้ต A
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โมดฟรี เจียน (Phrygian Mode) มีฟินาลิสเป็ น E มีช่วงเสี ยงระหว่าง E-E และมีโน้ตดอมินนั ท์ คือ
โน้ต C เนื่องจากโน้ต B ไม่มีความมัน่ คงจึงต้องปรับขึ้นครึ่ งเสี ยง

โมดลิเดียน (Lydian Mode) มีฟินาลิสเป็ น F มีช่วงเสี ยงระหว่าง F-F และมีโน้ตดอมินนั ท์ คือโน้ต C

โมดมิกโซลิเดียน (Mixolydian Mode) มีฟินาลิสเป็ น G มีช่วงเสี ยงระหว่าง G-G และมีโน้ต
ดอมินนั ท์ คือโน้ต D

ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมชนิ ดของโมดแท้ข้ ึนอีก 3 โมด เพื่อให้มีจาํ นวนโมดแท้ที่มีฟินาลิสครบ 7 ตัว
ได้แก่
โมดไอโอเนี ยน (Ionian Mode) มีฟินาลิสเป็ น C มีช่วงเสี ยงระหว่าง C-C และมีโน้ตดอมินนั ท์ คือ
โน้ต G

โมดเอโอเลียน (Aeolian Mode) มีฟินาลิสเป็ น A มีช่วงเสี ยงระหว่าง A-A และมีโน้ตดอมินนั ท์ คือ
โน้ต E

10

โมดโลเครี ยน (Locrian Mode) มีฟินาลิสเป็ น B มีช่วงเสี ยงระหว่าง B-B และมีโน้ตดอมินนั ท์ คือ
โน้ต F โมดนี้มีปรากฏในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตั ิไม่เป็ นที่นิยม เนื่องจากโน้ตฟิ นาลิส ไม่มีความมัน่ คง

โมดกึง่ แท้ (Plagal Mode) มีท้ งั สิ้ น 7 โมด โดยเริ่ มแรกมีเพียง 4 โมดเช่นเดียวกับโมดแท้ ได้แก่
โมดไฮโปดอเรี ยน (Hypodorian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดโดเรี ยน มีโน้ตดอมินนั ท์ คือโน้ต F
แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ มจากโน้ตตัว A ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 5 ของโมดดอเรี ยน

โมดไฮโปฟรี เจียน (Hypophrygian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดฟรี เจียน มีโน้ตดอมินนั ท์ คือโน้ต A
แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ มจากโน้ตตัว B ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 4 ของโมดฟรี เจียน

โมดไฮโปลิเดียน (Hypolydian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดลิเดียน มีโน้ตดอมินนั ท์ คือโน้ต A
แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ มจากโน้ตตัว C ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 5 ของโมดลิเดียน
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โมดไฮโปมิกโซลิเดี ยน (Hypomixolydian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดมิกโซลิเดี ยน มีโน้ต
ดอมินนั ท์ คือโน้ต C เนื่ องจากโน้ต B ไม่มีความมัน่ คงจึงต้องปรับขึ้นครึ่ งเสี ยง แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ ม
จากโน้ตตัว D ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 5 ของโมดมิกโซลิเดียน

ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมชนิดของโมดกึ่งแท้ข้ ึนอีก 3 โมด ตามโมดแท้ได้แก่
โมดไอโปไอโอเนี ยน (Hypoionian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดไอโอเนี ยน มีโน้ตดอมินนั ท์ คือ
โน้ต E แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ มจากโน้ตตัว G ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 5 ของโมดไอโอเนียน

โมดไฮโปเอโอเลียน (Hypoaeolian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดเอโอเลียน มีโน้ตดอมินนั ท์ คือโน้ต
C แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ มจากโน้ตตัว E ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 5 ของโมดลิเดียน

โมดไฮโปโลเครี ยน (Hypolocrian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดโลเครี ยน มีโน้ตดอมินนั ท์ คือโน้ต
D แตกต่างกันที่ช่วงเสี ยงที่เริ่ มจากโน้ตตัว F ที่ต่าํ กว่า และเป็ นโน้ตตัวที่ 5 ของโมดโลเครี ยน และด้วยเหตุผล
เดียวกับโมดโลเครี ยน คือ มีโน้ต B เป็ นฟิ นาลิสทําให้โมดนี้มีปัญหาทางเทคนิค จึงไม่เป็ นที่นิยม
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เททราคอร์ ด (Tetrachord)
ทฤษฎีดนตรี กรี กเป็ นทฤษฎีพ้นื ฐานที่ได้ทาํ ให้เททราคอร์ดเกิดขึ้น โดยประกอบด้วยเททราคอร์ดบน
และเททราคอร์ ดล่าง แต่ละเททราคอร์ดมีโน้ต 4 ตัว โครงสร้างของเททราคอร์ ดสามารถวิเคราะห์ได้เป็ นขั้น
คู่เต็มเสี ยงและขั้นคู่ครึ่ งเสี ยง โดยยกตัวอย่างจากหัวข้อโมดแท้
โมดดอเรี ยน องค์ประกอบของโมด D ดอเรี ยน ประกอบด้วย D, E, F, G เป็ นเททราคอร์ ดล่าง
ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง ครึ่ งเสี ยง และเต็มเสี ยง มีข้ นั คู่เต็มเสี ยงเชื่อมระหว่างเททราคอร์ ด
A, B, C, D เป็ นเททราคอร์ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง ครึ่ งเสี ยง และเต็มเสี ยง

โมดฟรี เจียน องค์ประกอบของโมด E ฟรี เจียน ประกอบด้วย E, F, G, A เป็ นเททราคอร์ ดล่าง
ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่ครึ่ งเสี ยง เต็มเสี ยง และเต็มเสี ยง มีข้ นั คู่เต็มเสี ยงเชื่อมระหว่างเททราคอร์ ด
B, C, D, E เป็ นเททราคอร์ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่ครึ่ งเสี ยง เต็มเสี ยง และเต็มเสี ยง

โมดลิเดียน องค์ประกอบของโมด F ลิเดียน ประกอบด้วย F, G, A, B เป็ นเททราคอร์ ดล่าง
ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยงทั้งหมด มีข้ นั คู่ครึ่ งเสี ยงเชื่อมระหว่างเททราคอร์ด C, D, E, F เป็ น
เททราคอร์ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง เต็มเสี ยง และครึ่ งเสี ยง

โมดมิกโซลิเดียน องค์ประกอบของโมด G มิกโซลิเดียน ประกอบด้วย G, A, B, C เป็ นเททราคอร์ ดล่าง ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง เต็มเสี ยง และครึ่ งเสี ยง มีข้ นั คู่เต็มเสี ยงเชื่ อมระหว่าง
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เททราคอร์ ด D, E, F, G เป็ นเททราคอร์ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง ครึ่ งเสี ยง และ
เต็มเสี ยง

โมดไอโอเนี ยน องค์ประกอบของโมด C ไอโอเนียน ประกอบด้วย C, D, E, F เป็ นเททราคอร์ ดล่าง
ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง เต็มเสี ยง และครึ่ งเสี ยง มีข้ นั คู่เต็มเสี ยงเชื่อมระหว่างเททราคอร์ ด
G, A, B, C เป็ นเททราคอร์ ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง เต็มเสี ยง และครึ่ งเสี ยง ซึ่ ง
โครงสร้างนี้เหมือนกับโครงสร้างบันไดเสี ยงเมเจอร์

โมดเอโอเลียน องค์ประกอบของโมด A เอโอเลียน ประกอบด้วย A, B, C, D เป็ นเททราคอร์ ดล่าง
ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยง ครึ่ งเสี ยง และเต็มเสี ยง มีข้ นั คู่เต็มเสี ยงเชื่อมระหว่างเททราคอร์ ด
E, F, G, A เป็ นเททราคอร์ ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่ครึ่ งเสี ยง เต็มเสี ยง และเต็มเสี ยง ซึ่ ง
โครงสร้างนี้เหมือนกับโครงสร้างบันไดเสี ยงเนเชอรัลไมเนอร์

โมดโลเครี ยน องค์ประกอบของโมด B โลเครี ยน ประกอบด้วย B, C, D, E เป็ นเททราคอร์ ดล่าง
ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่ครึ่ งเสี ยง เต็มเสี ยง และเต็มเสี ยง มีข้ นั คู่ครึ่ งเสี ยงเชื่อมระหว่างเททราคอร์ ด
F, G, A, B เป็ นเททราคอร์ดบน ประกอบด้วยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสี ยงทั้งหมด
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สรุปการกําเนินของโมด
โมดเกิดจากความเชื่อของไพธากอรัสว่า ระบบจักรวาลอันกว้างใหญ่ของดาวเคราะห์และดวงดาว
ต่าง ๆ สามารถสร้างดนตรี แห่ งจักรวาล ในระบบจักรวาลนั้นมีการโคจรของดาวต่าง ๆ จึงทําให้เกิดการ
ประสานเสี ยงซึ่ งอยูบ่ นท้องฟ้ าแต่เป็ นเสี ยงที่ไม่สามารถได้ยนิ จากปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้ไพธากอรัสได้มาพัฒนา
ทฤษฎีดนตรี ของท่านจนได้เป็ นระบบที่สลับซับซ้อนที่รู้จกั กันในนามของโมดมีท้ งั สิ้ น 7 โมด โดยแบ่งออก
ตามดาว 7 ดวง ในระบบสุ ริยะจักรวาล และยังสามารถจําแนกตามลักษณะอารมณ์และธาตุของมนุ ษย์
ออกเป็ น 4 ธาตุ ได้แก่ นํ้า ไฟ ลม ดิน และมีความสัมพันธ์กบั ราศีท้ งั 12 ราศี ตามลักษณะอารมณ์และธาตุของ
มนุษย์
ลักษณะของโมดในสมัยกรี กโบราณโดยทัว่ ไปสามารถจัดได้เป็ นสองจําพวกคือ โมดที่สื่อถึงความ
เงียบสงบมีระเบียบ (โมดธาตุลมและธาตุน้ าํ ) ใช้กบั พิธีกรรมของเทพเจ้าอพอลโล และโมดที่สื่อถึงความป่ า
เถื่ อนอึ กทึกครึ กโครมหนักแน่ นและเข้มแข็ง (โมดธาตุไฟและโมดธาตุดิน) ใช้กบั พิธีกรรมของเทพเจ้า
ไดโอนีซสั ต่อมาได้มีการพัฒนาโมดในสมัยกรี กโบราณเป็ นโมดเพลงโบสถ์ในสมัยกลางแล้วนํามาใช้จนถึง
สมัยปั จจุบนั
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