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โมดทีถู่กลมื 

โมดท่ีเราส่วนใหญ่คิดวา่ถือกาํเกิดข้ึนในสมยักลาง (Middle Age) เกิดจากโมดดั้งเดิมเร่ิมแรกในสมยั
กรีกโบราณ (Ancient Greek) หรือเรียกว่าโมดโบราณ (Ancient Mode) อยูใ่นช่วงประมาณ 700-330 ปีก่อน
คริสตศ์กัราช ในสมยักรีกโบราณศิลปะมีการพฒันาแยกออกจากดนตรีมีนกัปราชญท์างดนตรีหลายคน
ค้นพบกฎพื้นฐานของเสียงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญา และคณิตศาสตร์ซ่ึงนักปรัชญา และนัก
คณิตศาสตร์ผูมี้ช่ือเสียงของกรีกคือ ไพธากอรัส (Pythagoras; 580-500 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) เป็นผูว้าง
กฎเกณฑไ์วโ้ดยการทดลองเก่ียวกบัการสัน่สะเทือนของเสียง  

 

 

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

 

 

ไพธากอรัสคน้พบวิธีท่ีจะสร้างระยะขั้นคู่เสียงต่าง ๆ รวมทั้งระยะขั้นคู่ 8 ซ่ึงเป็นหลกัท่ีสาํคญัของ
บนัไดเสียงของดนตรีตะวนัตก ไพธากอรัสไดแ้ยกเสียงท่ีแตกต่าง แลว้จดัเป็นมาตราเสียงดนตรี โดยนาํมา
ผสมผสานกบัความเช่ือของไพธากอรัสว่า ระบบจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ของดาวเคราะห์และดวงดาวต่าง ๆ 
สามารถสร้างดนตรีแห่งจกัรวาล (Music of the Spheres) ในระบบจกัรวาลนั้นมีการโคจรของดาวต่าง ๆ จึง
ทาํใหเ้กิดการประสานเสียงซ่ึงอยูบ่นทอ้งฟ้า (Ethereal Harmony) แต่เป็นเสียงท่ีไม่สามารถไดย้นิ จากปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนน้ีไพธากอรัสไดม้าพฒันาทฤษฎีดนตรีของท่านจนไดเ้ป็นระบบท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีรู้จกักนัในนามของ
โมด (Mode) มีทั้งส้ิน 7 โมด โดยแบ่งออกเป็นดาว 7 ดวง ตามความสมัพนัธ์และการโคจรของดวงดาวต่าง ๆ 
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ในสุริยะจกัรวาล (Solar System) ดว้ยเหตุท่ีมีเพียงดาว 7 ดาว เน่ืองจากเม่ือนาํมาสัมพนัธ์กบัการเห็นของ
สายตามนุษย  ์ก็จะรู้ว่าดวงดาวและดาวเคราะห์ท่ีสามารถมองเห็นดว้ยสายตาเปล่านั้นมีเพียง 7 ดวง คือ            
ดวงอาทิตย,์ ดวงจนัทร์, ดาวองัคาร, ดาวพุธ, ดาวพฤหสั, ดาวศุกร์ และดาวเสาร์  ส่วนดาวเคราะห์อีก 3 ดวง 
คือ ดาวยเูรนสั, ดาวเนปจูน และดาวพลูโตไม่สามารถมองเห็นดว้ยสายตาเปล่า มนุษยใ์นสมยัโบราณจึงรู้จกั
เพียงดาว 7 ดวง โมดนอกจากแทนดาวต่าง ๆ แลว้ยงัมีการแทนโมดออกเป็น 7 วนัในสปัดาห์ 

 

ภาพสัญลกัษณ์โมด (Modal Glyph) 

 
 

 

 

 

 

 

 โมด วนั ดาวเคราะห์ 

1. ดอเรียน วนัอาทิตย ์       ดวงอาทิตย ์
2. ไฮโปดอเรียน วนัจนัทร์        ดวงจนัทร์ 
3. ฟรีเจียน วนัองัคาร       ดาวองัคาร 
4. ไฮโปฟรีเจียน วนัพธุ        ดาวพธุ 
5. ลิเดียน วนัพฤหสับดี       ดาวพฤหสับดี 
6. ไฮโปลิเดียน วนัศุกร์        ดาวศุกร์ 
7. มิกโซลิเดียน วนัเสาร์        ดาวเสาร์ 
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ผลสะทอ้นของแนวคิดท่ีกล่าวถึงน้ีทาํให้ดนตรีของกรีกมีทั้งการแสดงออกถึงความซับซ้อนของ
ท่วงทาํนองจากการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีลว้น ๆ ในการแสดงเพื่อการแข่งขนัหรือในงานฉลองต่าง ๆ และ
ดนตรีท่ีแสดงออกถึงรูปแบบท่ีมีมาตรฐานซ่ึงสัมพนัธ์กับการบรรยายเร่ืองราวตาํนานของวีรบุรุษ และ
การศึกษาสาํหรับพวกสังคมชั้นสูงท่ีเตม็ไปดว้ยปรัชญาอนัลึกซ้ึงในหนงัสือ Poetics อริสโตเติล (Aristotle; 
384-322 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) ไดอ้ธิบายว่าดนตรีมีอาํนาจเหนือจิตใจมนุษยอ์ยา่งไรบา้ง เขากล่าวว่าดนตรี
เลียนแบบอารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษย ์ฉะนั้นเม่ือมนุษยไ์ดย้นิดนตรีซ่ึงเลียนแบบอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงกจ็ะเกิด
มีความรู้สึกคลอ้ยตามไปดว้ย โมดสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ธาตุ ตามลกัษณะอารมณ์และธาตุของมนุษย ์
ไดแ้ก่ นํ้ า ไฟ ลม ดิน ซ่ึงความหมายของมนัมิไดจ้าํกดัแต่เพียง นํ้ า ไฟ ลม ดิน เท่านั้น แต่มีความหมายทั้งใน
แง่ของรูปธรรมและนามธรรม คือ ทั้งทางวตัถุและจิตใจความรู้สึกนึกคิดดว้ย 

 
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 

 
โมดยงัมีการอา้งถึงจกัรราศีในหลกัของวิชาโหราศาสตร์ ซ่ึงมีหลกัคาํสอนให้มองดูโลกในสอง

ลกัษณะ หรือสามารถกล่าวไดว้่าโลกของเราประกอบดว้ยสองเหตุใหญ่ ๆ และบางอยา่งก็มีสภาวะคลา้ยคลึง
กนั บางอยา่งก็ต่างกนั ราศีทั้ง 12 ราศีจึงตกอยู่ในภาวะดงักล่าวน้ี คือ เม่ือเราเอาราศีทั้งหมดมาวิจยัออกแลว้
บางราศีกมี็ธาตุ และคุณลกัษณะต่าง ๆ กนั บางราศีกค็ลา้ยคลึงกนัโดยสามารถจดัแบ่งไดด้งัน้ี 

 

 

ธาตุ ราศีช้ันหน่ึง (ความเคลือ่นไหว) ราศีช้ันสอง (เวลา) ราศีช้ันสาม (อวกาศ) 

นํา้      กรกฏ       พิจิก       มีน 

ไฟ       เมษ       สิงห์      ธนู 

ลม       ตุลย ์       กมุภ ์       เมถุน 

ดิน      มงักร         พฤษภ       กนัย ์
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ราศีต่าง ๆ น้ีเม่ือแยกออกเป็นธาตุแลว้กมี็เพียง 4 ธาตุ คือ นํ้ า ไฟ ลม และดิน แต่ละธาตุแบ่งออกเป็น
สามชั้น โดยราศีชั้นหน่ึงแทนตามหลกัสมยัใหม่เรียกว่า ความเคล่ือนไหว (บางทีเรียกว่าราศีทวารหรือจรราศี) 
ราศีชั้นท่ีสองแทนตามหลกัสมยัใหม่เรียกว่า เวลา (สถิรราศี) และราศีชั้นสามแทนตามหลกัสมยัใหม่เรียกว่า 
อวกาศ (อุภยัราศี)  

 
 

“เสียง” ในเชิงนามธรรมนั้นมีคุณสมบติัของธาตุทั้งส่ี คือ ธาตุนํ้า แสดงถึงความสงบเยือกเยน็สุขุม 
ธาตุไฟ แสดงถึงความบนัดาลโทสะ กา้วร้าว ธาตุลม แสดงถึงความร่าเริงเบิกบาน และ ธาตุดิน แสดงถึง
อาการเศร้าซึมจิตใจหดหู่ ซ่ึงไดแ้ก่บนัไดเสียงทางดนตรีท่ีใช้ในการชักจูงให้ผูฟั้งมีความรู้สึกต่าง ๆ กัน
ออกไปบนัไดเสียงเหล่าน้ีจึงมีการใชใ้นการสร้างสรรคด์นตรีเฉพาะตามกรณี จากโมดน้ีเองชนชาติกรีกได้
พฒันาหลกัการของอีธอส (Doctrine of ethos) ซ่ึงเป็นความเช่ือในเร่ืองของพลงัแห่งสัจธรรมของดนตรีโดย
กล่าวไวว้า่พลงัของดนตรีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงออกถึงความช่ืนชอบหรือความขดัแยง้กล่าวอีกนยัหน่ึง
คือ ดนตรีเก่ียวขอ้งกบัความดีและความชัว่ร้าย โดยทัว่ไปโมดสามารถจดัไดเ้ป็นสองจาํพวกคือ โมดท่ีส่ือถึง
ความเงียบสงบมีระเบียบ (โมดธาตุลมและธาตุนํ้ า) ใชก้บัพิธีกรรมของเทพเจา้อพอลโล (Apollo) และโมดท่ี
ส่ือถึงความป่าเถ่ือนอึกทึกครึกโครมหนักแน่นและเขม้แข็ง (โมดธาตุไฟและโมดธาตุดิน) ใชก้บัพิธีกรรม
ของเทพเจา้ไดโอนีซสั (Dionysus)  
 

                             
 
   
 
 
 
 
 
 
 
        (ท่ีมา: www.geocities.com/athens/2962/                          (ท่ีมา: www.geocities.com/athens/2962/    
                                   colourbook/apollo.gif)                                                 colourbook/dionysus.gif) 
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โมดเพลงโบสถ์ (Church Mode) 
  เพลงสวดแบบเกรกอเรียนท่ีพฒันาระหว่างช่วงสมยักลางตอนตน้นั้น เป็นผลมาจากงานเขียนใน
สมยักรีกโบราณ โดยท่ีทฤษฎีระบบน้ีอยู่บนพื้นฐานของระบบโมดเพลงโบสถ์ แต่ทั้ งน้ีช่ือต่าง ๆ และ
ลกัษณะของการใชโ้มดเพลงโบสถน์ั้นไม่ตรงกบัระบบโมดโบราณของสมยักรีกโบราณเลย  
 

 เปรียบเทียบโมดเพลงโบสถ์และโมดโบราณ 

1.โมดดอเรียน 

 

Dorian (Church Mode) 

 

Dorian (Ancient Mode) 

 

2.โมดฟรีเจียน 

 

Phrygian (Church Mode) 

 

Phrygian (Ancient Mode) 
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3.โมดลเิดียน 

 

Lydian (Church Mode) 

 

Lydian (Ancient Mode) 

 

4.โมดมิกโซลเิดียน 

 

Mixolydian (Church Mode) 

 

Mixolydian (Ancient Mode) 

 

การแยกแยะโมดชนิดต่าง ๆ ข้ึนอยู่กบัฟินาลิสหรือโนต้จบ (Finalis) และแนวทาํนองต่าง ๆ ของ
เพลงสวดก็ถูกจดัสรรอยู่ภายใตโ้มดเหล่าน้ีโดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 โมดใหญ่ ๆ คือ โมดแท  ้และ      
โมดก่ึงแท ้ 

 
 โมดแท้ (Authentic Mode) มีทั้งส้ิน 7 โมด โดยเร่ิมแรกมีเพียง 4 โมด ไดแ้ก่  

โมดดอเรียน (Dorian Mode) มีฟินาลิสเป็น D มีช่วงเสียงระหว่าง D-D และมีโน้ตตวัท่ี 5 มี
ความสาํคญัรองลงมา เรียกวา่ดอมินนัท ์(Dominant) คือโนต้ A 
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โมดฟรีเจียน (Phrygian Mode) มีฟินาลิสเป็น E มีช่วงเสียงระหว่าง E-E และมีโนต้ดอมินนัท ์ คือ
โนต้ C เน่ืองจากโนต้ B ไม่มีความมัน่คงจึงตอ้งปรับข้ึนคร่ึงเสียง 

 

 

 
โมดลิเดียน (Lydian Mode) มีฟินาลิสเป็น F มีช่วงเสียงระหวา่ง F-F และมีโนต้ดอมินนัท ์คือโนต้ C  

 

 
โมดมิกโซลิเดียน (Mixolydian Mode) มีฟินาลิสเป็น G มีช่วงเสียงระหว่าง G-G และมีโน้ต          

ดอมินนัท ์คือโนต้ D 
 

 

 
 

ต่อมาไดมี้การเพิ่มเติมชนิดของโมดแทข้ึ้นอีก 3 โมด เพื่อให้มีจาํนวนโมดแทท่ี้มีฟินาลิสครบ 7 ตวั 
ไดแ้ก่  

 

โมดไอโอเนียน (Ionian Mode) มีฟินาลิสเป็น C มีช่วงเสียงระหว่าง C-C และมีโนต้ดอมินนัท ์ คือ
โนต้ G  

 

 
โมดเอโอเลียน (Aeolian Mode) มีฟินาลิสเป็น A มีช่วงเสียงระหว่าง A-A และมีโนต้ดอมินนัท ์ คือ

โนต้ E  
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โมดโลเครียน (Locrian Mode) มีฟินาลิสเป็น B มีช่วงเสียงระหว่าง B-B และมีโนต้ดอมินนัท ์ คือ
โนต้ F โมดน้ีมีปรากฏในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบติัไม่เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากโนต้ฟินาลิส ไม่มีความมัน่คง 
 

 

 

 

โมดกึง่แท้ (Plagal Mode) มีทั้งส้ิน 7 โมด โดยเร่ิมแรกมีเพียง 4 โมดเช่นเดียวกบัโมดแท ้ไดแ้ก่  

โมดไฮโปดอเรียน (Hypodorian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดโดเรียน มีโนต้ดอมินนัท ์ คือโนต้ F 
แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิมจากโนต้ตวั A ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 5 ของโมดดอเรียน  
 

 

 
โมดไฮโปฟรีเจียน (Hypophrygian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดฟรีเจียน มีโนต้ดอมินนัท ์คือโนต้ A 

แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิมจากโนต้ตวั B ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 4 ของโมดฟรีเจียน 

 

 

โมดไฮโปลิเดียน (Hypolydian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดลิเดียน มีโนต้ดอมินนัท ์ คือโนต้ A 
แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิมจากโนต้ตวั C ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 5 ของโมดลิเดียน 
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โมดไฮโปมิกโซลิเดียน (Hypomixolydian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดมิกโซลิเดียน มีโน้ต          
ดอมินนัท ์ คือโนต้ C เน่ืองจากโนต้ B ไม่มีความมัน่คงจึงตอ้งปรับข้ึนคร่ึงเสียง แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิม
จากโนต้ตวั D ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 5 ของโมดมิกโซลิเดียน 

 

 

 
 

ต่อมาไดมี้การเพิ่มเติมชนิดของโมดก่ึงแทข้ึ้นอีก 3 โมด ตามโมดแทไ้ดแ้ก่  

 

โมดไอโปไอโอเนียน (Hypoionian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดไอโอเนียน มีโนต้ดอมินนัท ์ คือ
โนต้ E แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิมจากโนต้ตวั G ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 5 ของโมดไอโอเนียน 

 

 

 

โมดไฮโปเอโอเลียน (Hypoaeolian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดเอโอเลียน มีโนต้ดอมินนัท ์คือโนต้ 
C แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิมจากโนต้ตวั E ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 5 ของโมดลิเดียน 

 

 

 
โมดไฮโปโลเครียน (Hypolocrian Mode) มีฟินาลิสเหมือนโมดโลเครียน มีโนต้ดอมินนัท ์ คือโนต้ 

D แตกต่างกนัท่ีช่วงเสียงท่ีเร่ิมจากโนต้ตวั F ท่ีต ํ่ากวา่ และเป็นโนต้ตวัท่ี 5 ของโมดโลเครียน และดว้ยเหตุผล
เดียวกบัโมดโลเครียน คือ มีโนต้ B เป็นฟินาลิสทาํใหโ้มดน้ีมีปัญหาทางเทคนิค จึงไม่เป็นท่ีนิยม 

 

 

 



12 

 

 

 

เททราคอร์ด (Tetrachord) 

ทฤษฎีดนตรีกรีกเป็นทฤษฎีพื้นฐานท่ีไดท้าํใหเ้ททราคอร์ดเกิดข้ึน โดยประกอบดว้ยเททราคอร์ดบน 
และเททราคอร์ดล่าง แต่ละเททราคอร์ดมีโนต้ 4 ตวั โครงสร้างของเททราคอร์ดสามารถวิเคราะห์ไดเ้ป็นขั้น
คู่เตม็เสียงและขั้นคู่คร่ึงเสียง โดยยกตวัอยา่งจากหวัขอ้โมดแท ้ 

 

โมดดอเรียน องคป์ระกอบของโมด D ดอเรียน ประกอบดว้ย D, E, F, G เป็นเททราคอร์ดล่าง 
ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง คร่ึงเสียง และเตม็เสียง มีขั้นคู่เตม็เสียงเช่ือมระหว่างเททราคอร์ด
A, B, C, D เป็นเททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง คร่ึงเสียง และเตม็เสียง 

 

 

 
โมดฟรีเจียน องคป์ระกอบของโมด E ฟรีเจียน ประกอบดว้ย E, F, G, A เป็นเททราคอร์ดล่าง 

ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่คร่ึงเสียง เตม็เสียง และเตม็เสียง มีขั้นคู่เตม็เสียงเช่ือมระหว่างเททราคอร์ด
B, C, D, E เป็นเททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่คร่ึงเสียง เตม็เสียง และเตม็เสียง 

 

 
 

โมดลิเดียน องคป์ระกอบของโมด F ลิเดียน ประกอบดว้ย F, G, A, B เป็นเททราคอร์ดล่าง 
ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียงทั้งหมด มีขั้นคู่คร่ึงเสียงเช่ือมระหว่างเททราคอร์ด C, D, E, F เป็น
เททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง เตม็เสียง และคร่ึงเสียง 

 

 

 
โมดมิกโซลิเดียน องคป์ระกอบของโมด G มิกโซลิเดียน ประกอบดว้ย G, A, B, C เป็นเททรา-

คอร์ดล่าง ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เต็มเสียง เต็มเสียง และคร่ึงเสียง มีขั้นคู่เต็มเสียงเช่ือมระหว่าง
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เททราคอร์ด D, E, F, G เป็นเททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง คร่ึงเสียง และ      
เตม็เสียง 

 

 

 

โมดไอโอเนียน องคป์ระกอบของโมด C ไอโอเนียน ประกอบดว้ย C, D, E, F เป็นเททราคอร์ดล่าง 
ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง เตม็เสียง และคร่ึงเสียง มีขั้นคู่เตม็เสียงเช่ือมระหว่างเททราคอร์ด 
G, A, B, C เป็นเททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง เตม็เสียง และคร่ึงเสียง ซ่ึง
โครงสร้างน้ีเหมือนกบัโครงสร้างบนัไดเสียงเมเจอร์ 

 

 

 
โมดเอโอเลียน องคป์ระกอบของโมด A เอโอเลียน ประกอบดว้ย A, B, C, D เป็นเททราคอร์ดล่าง 

ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียง คร่ึงเสียง และเตม็เสียง มีขั้นคู่เตม็เสียงเช่ือมระหว่างเททราคอร์ด 
E, F, G, A เป็นเททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่คร่ึงเสียง เตม็เสียง และเตม็เสียง ซ่ึง
โครงสร้างน้ีเหมือนกบัโครงสร้างบนัไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ 

 

 

 
โมดโลเครียน องคป์ระกอบของโมด B โลเครียน ประกอบดว้ย B, C, D, E เป็นเททราคอร์ดล่าง 

ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่คร่ึงเสียง เตม็เสียง และเตม็เสียง มีขั้นคู่คร่ึงเสียงเช่ือมระหว่างเททราคอร์ด 
F, G, A, B เป็นเททราคอร์ดบน ประกอบดว้ยโครงสร้างของขั้นคู่เตม็เสียงทั้งหมด 
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สรุปการกาํเนินของโมด 
 

โมดเกิดจากความเช่ือของไพธากอรัสว่า ระบบจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ของดาวเคราะห์และดวงดาว
ต่าง ๆ สามารถสร้างดนตรีแห่งจกัรวาล  ในระบบจกัรวาลนั้นมีการโคจรของดาวต่าง ๆ จึงทาํให้เกิดการ
ประสานเสียงซ่ึงอยูบ่นทอ้งฟ้าแต่เป็นเสียงท่ีไม่สามารถไดย้นิ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีไพธากอรัสไดม้าพฒันา
ทฤษฎีดนตรีของท่านจนไดเ้ป็นระบบท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีรู้จกักนัในนามของโมดมีทั้งส้ิน 7 โมด โดยแบ่งออก
ตามดาว 7 ดวง  ในระบบสุริยะจกัรวาล และยงัสามารถจาํแนกตามลกัษณะอารมณ์และธาตุของมนุษย์
ออกเป็น 4 ธาตุ ไดแ้ก่ นํ้า ไฟ ลม ดิน และมีความสมัพนัธ์กบัราศีทั้ง 12 ราศี ตามลกัษณะอารมณ์และธาตุของ
มนุษย ์ 

ลกัษณะของโมดในสมยักรีกโบราณโดยทัว่ไปสามารถจดัไดเ้ป็นสองจาํพวกคือ โมดท่ีส่ือถึงความ
เงียบสงบมีระเบียบ (โมดธาตุลมและธาตุนํ้ า)  ใชก้บัพิธีกรรมของเทพเจา้อพอลโล  และโมดท่ีส่ือถึงความป่า
เถ่ือนอึกทึกครึกโครมหนักแน่นและเขม้แข็ง (โมดธาตุไฟและโมดธาตุดิน) ใช้กบัพิธีกรรมของเทพเจา้       
ไดโอนีซสั ต่อมาไดมี้การพฒันาโมดในสมยักรีกโบราณเป็นโมดเพลงโบสถใ์นสมยักลางแลว้นาํมาใชจ้นถึง
สมยัปัจจุบนั 
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