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	 ถ้าไม่ได้เห็นกบัตา	ลองเล่นกบัมอื	ลองฟังกบัหู	คณุอาจ
จะไม่เชือ่กไ็ด้ว่ากล่องอะลมูเินยีมสดี�าขนาดใหญ่กว่าฝ่ามอื
ไม่มากตวันีภ้ายในบรรจเุอาไว้ด้วยภาค	D/A	Converter	
24/192	ที่ใช้ชิพ	WM8716	ของ	Wolfson	ภาค	A/D	
Converter	24/192	ทีใ่ช้ชพิ	CS5361	ของ	Cirrus	Logic	
ทัง้สองส่วนนีจ้ะถอืว่าเป็นหัวใจส�าคญัและเป็นจุดขายหลัก
ของ	Esprit	เลยกว่็าได้
	 Esprit	รับอินพุตดิจิตอลได้จาก	3	ช่องทางด้วยกัน	ทาง	
Coaxial	และ	Optical	นัน้รองรบัได้สงูสดุถงึ	24/192	โดย
อาศยัชพิ	Digital	Audio	Interface	Receiver	เบอร์	CS8416	
ของ	Cirrus	Logic	อกีช่องทางหนึง่คอือนิพตุ	USB	ทีใ่ช้ชพิ	
Tenor	TE7022L	รองรับการท�างาน	Asynchronous	Mode	
และ	ASIO	แต่ช่องทางนีร้บัได้สงูสดุเพยีง	24/96
	 นอกจากอินพุตดิจิตอลแล้ว	Esprit	ยังเอาต์พุต
สญัญาณดจิติอลส่งออกไปทางขัว้ต่อ	Optical	Out	เป็นการ
โยงสัญญาณเฉพาะที่รับเข้ามาทางอินพุต	USB	แถมยัง
รองรับสัญญาณดิจิตอลทีเ่ป็นฟอร์แมตมลัติแชนเนลอย่าง	
AC3	หรอื	DTS	ด้วย
	 Esprit	รบัอนิพตุสญัญาณอะนาลอ็กสเตอรโิอได้	2	
ชดุทางช่อง	Line1	และ	Line2	อนิพตุทีร่บัเข้ามานีจ้ะได้
ประโยชน์จาก	Esprit	ทัง้ในแง่ของการใช้เป็นปรีแอมป์ให้
คณุสามารถต่อพ่วง	Esprit	เข้ากบัเพาเวอร์แอมป์ภายนอก
หรอืล�าโพงระบบแอคทฟีได้โดยช่องปรเีอาต์ของ	Esprit	นัน้
ให้ความแรงสญัญาณได้สงูสดุ	7.5	โวลต์อาร์เอ็มเอส	และ
เอาต์พุตอิมพิแดนซ์ต�า่เพียง	100	โอห์ม	หรือจะมอนเิตอร์กับ
หฟัูงผ่านเฮดโฟนแอมป์ในตวักส็ามารถท�าได้	นอกจากนัน้ยงั
จะได้ประโยชน์จากการใช้งานฟังก์ชัน่ของภาค	ADC	ส�าหรบั
การท�า	Digital	Recording	แปลงสัญญาณอะนาล็อกมาเก็บ
ไว้ในรปูแบบของไฟล์ดจิติอลไฮเรสฯ	
	 ในส่วนของภาคอะนาลอ็ก	ADL	กค่็อนข้างเน้นคณุภาพ
เช่นกนั	ดงัจะเห็นได้จากภาคเฮดโฟนแอมป์ทีใ่ช้ชพิคณุภาพ
สงู	TPA6120A2	จาก	TI	วงจรอะนาลอ็กภาค	Line	In,	Line	
Out	และ	DAC	เลอืกใช้ออปแอมป์คณุภาพสงู	OPA2134	
ของ	Burr-Brown	วงจรอะนาลอ็กของภาค	ADC	เลอืกใช้
ออปแอมป์โลวน้อยส์	NJM5532	ของ	JRC	มกีารเลอืกใช้ตวั
เกบ็ประจเุกรดดใีนวงจรอย่างเช่น	ELNA	ROB	หรอื	ELNA	
RFS
	 องค์ประกอบภายนอก	นอกจากตวักล่องอะลมูเินยีม
ทัง้ใบแล้ว	ปุม่หมนุต่างๆ	กก็ลงึจากอะลมูเินยีมเช่นกนั	ขัว้
ต่อสญัญาณด้านหลงัเคร่ืองเป็นแบบเคลอืบทองทัง้หมด	โดย
เฉพาะส่วนทีเ่ป็นขัว้ต่อ	RCA	นัน้ลงทนุเลอืกของเกรดดจีาก	
Furutech	มาใช้เลยทเีดยีว

WindoWs setup 
และอะนาล็อกอินพุต
การใช้งาน	Esprit	นัน้ไม่มอีะไรซบัซ้อน	มนัมเีพยีงภาคจ่ายไฟ
ทีเ่ป็นอะแดปเตอร์ตวัเลก็ๆ	ให้คณุต้องเสยีบพ่วงเข้าไปทางรู
รับไฟเลีย้งด้านหลงัเคร่ืองเท่านัน้	ส่วนทีเ่หลอืถ้าคณุมคีวาม
คุน้เคยกบัอปุกรณ์จ�าพวก	DAC	หรอื	USB	DAC	ดอียูแ่ล้วก็
แทบจะใช้งานได้ทนัทโีดยไม่ต้องพึง่พาคูม่อื	
	 เรยีบง่ายทีส่ดุกค็อืใช้มนัเป็น	DAC	รบัสญัญาณเข้ามา
ทาง	Coaxial	หรือ	Optical	โดย	Source	ต้นทางจะเป็น
เคร่ืองเล่นแผ่นดิสก์	หรืออุปกรณ์	USB-SPDIF	Converter	
กย่็อมได้	เช่นเดยีวกบัการใช้งาน	DAC	แยกชิน้ปกตทิัว่ไป	
ขอเพียงแค่เลือกปุ่มหมุนสวิตช์ด้านหน้าเครื่องให้ตรงกับ

•	คอนโทรลพาเนลของ	Esprit	ในขณะเล่นไฟล์	24-96

•	Esprit	กบัไฟล์	24-88.2

Alpha 
Design Labs 
by Furutech Esprit
DAC, ADC and Digital Preamplifier

ก่อนหน้านี้  Alpha Design 
Labs (ADL) แบรนด์เนมฝั ่ง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในเครือ
ของผู้ผลิตออดิโอแอคเซสซอรี่
ชื่อดังอย่าง Furutech ได้เปิดตัว 
GT40 อุปกรณ์ที่มีทั้ง DAC และ 
ADC ในตัวออกมาให้เป็นที่ฮือ
ฮา ด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่นกว่าคู่
แข่งในขนาดที่กะทัดรัดท�าให้แบ
รนด์เนมน้องใหม่อย่าง ADL ได้
แจ้งเกิดภายในเวลาอันรวดเร็ว

	 แต่เมือ่เรว็ๆ	นีง้านไฮไฟฯ	ทีจ่ดัโดยสมาคมเครือ่งเสยีงฯ	
ผมมโีอกาสได้ไปเหน็	‘Esprit’	สนิค้ารุน่ใหม่ของ	ADL	วางโชว์
ตวัทีบ่ธูของ	Clef	Audio	โดยสง่าราศขีองเครือ่งบอกได้เลย
ว่ามต้ิองพจิารณากันให้มากกท็ราบได้ทนัทว่ีานีค่อื	Super	
GT40	ชดัๆ...	ผมไม่รรีอทีจ่ะขอยมืมาลองทนัทหีลงัจบงาน
ไฮไฟฯ	กข็องมนั	hot	นีค่รบั

24/192 dAC And AdC
ทีจ่รงิต้องบอกว่าผมโชคดีมากทีม่โีอกาสได้ลองเล่น	Esprit	
เป็นคนแรกๆ	ของเมอืงไทย	(อาจจะก่อนเจ้าหน้าทีข่อง	Clef	
Audio	เสยีด้วยซ�า้	ออิิ)	เพราะโปรดักซ์ตัวนีท้างผู้ผลิตเขาเพ่ิง
วางจ�าหน่ายสดๆ	ร้อนๆ	เมือ่กรกฎาคม	2012	นีเ้อง	ตรงนี้
ความดคีวามชอบส่วนหนึง่ต้องยกให้ทาง	Clef	Audio	ผูเ้ป็น
ตวัแทนจ�าหน่ายทีห่ไูวตาไวมาก
	 ผมสารภาพตามตรงว่าทีแรกที่เห็น	Esprit	มัน
เหมอืนถกูชะตากันอย่างไรมทิราบ	อาจจะเป็นเพราะมนัมี
เครือ่งเคราส่วนประกอบครบครนัแถมยงัอยูใ่นความสนใจ
ของผมก็เป็นได้	หรอือาจจะเป็นเพราะตวัเลข	24/192	ที่
เป็นการบ่งบอกว่ามนัได้ขยบัไปจาก	GT40	รุ่นเดมิไปแล้ว
อกีขัน้

อินพุตทีใ่ช้งานก็เป็นอนัเรยีบร้อย	ส�าหรบัสวติช์เลือ่นเลก็ๆ	
ทีอ่ยูข้่างขัว้ต่อ	Coaxial	และ	Optical	นัน้เอาไว้ใช้เลอืกรบั	
resolution	สูงสุดทีจ่ะรบัเข้ามาเล่น	เลอืกได้ระหว่าง	96kHz	
และ	192kHz
	 ทีต้่องอาศยัความเข้าใจมากขึน้เลก็น้อยคอืในส่วนของ
อนิพตุ	USB	ทีใ่ช้ท�างานร่วมกบัคอมพวิเตอร์	(Supports	
USB	2.0	Full	Speed	and	USB	Audio	Class	1.0)	ใน
ลกัษณะการใช้งานแบบ	USB	DAC	เพยีงแต่ถ้าคอมพวิเตอร์
ของคณุเป็น	Windows	คณุจ�าเป็นต้องลงไดรเวอร์	(Native	
ASIO)	และซอฟต์แวร์เพือ่ให้	Esprit	สามารถท�างานร่วมกบั
คอมพวิเตอร์ของคุณได้อย่างราบร่ืน	ซอฟต์แวร์ทีว่่านีค้ณุ
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรจีากเวบ็ไซต์		HYPERLINK	“http://
www.adl-av.com/products/usbdac/esprit/”	http://
www.adl-av.com/products/usbdac/esprit/	แต่ถ้าคณุ
ใช้มนักบัคอมพวิเตอร์	Mac	จะสามารถใช้งานได้ทนัทโีดยไม่
ต้องลงไดรเวอร์อะไรเพิม่เตมิ

	 จากเนือ่งวงจรภาครบัสญัญาณ	USB	นัน้ใช้พลงังานไฟ
เลีย้งวงจรจากพอร์ต	USB	ของคอมพวิเตอร์	เมือ่คณุเสยีบ
สาย	USB	เรยีบร้อย	ไฟแสดงสถานะบนหน้าปัดของ	Esprit	
จะตดิเป็นสแีดง	(หลอดไฟฝังอยูใ่นสวติช์	Power)	แม้ว่าคณุ
จะไม่ได้เสยีบอะแดปเตอร์ไฟเลีย้งกต็าม	และเมือ่อะแดป
เตอร์มกีารเสยีบใช้งานและคณุเปิดสวติช์ไฟแสดงสถานะจะ
เป็นสฟ้ีาบ่งบอกว่าเครือ่งพร้อมใช้งานทกุฟังก์ชัน่
	 กบัการใช้งานบน	Windows	ผมพบว่า	native	ASIO	
ไดรเวอร์ของ	Esprit	สามารถท�างานได้อย่างราบรื่นกับ
โปรแกรมเล่นเพลง	JRiver	Media	Center	17	และสามารถ
เล่นไฟล์ดจิติอล	24	bit	ได้ถงึความถีแ่ซมปลงิ	96kHz	แถม
ยงัไม่มปัีญหากบัไฟล์	24/88.2	ทีเ่ล่นโดยตรงออกมาแบบ	bit	
perfect
	 การใช้งานช่องอะนาลอ็กอนิพตุจะเสมอืนว่า	Esprit	
ท�าหน้าทีเ่ป็นเฮดโฟนแอมป์	ซ่ึงเท่าทีผ่มได้ลองต่อฟังกบั	
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เครื่องเสียงร่วมการทดสอบ
ดจิติอลทรานสปอร์ต	-	Apple Mac mini	(RAM	
8GB),	Buffalo	2TB	Ext.HDD	(Firewire800),	
sAMsunG	R478	Laptop	หฟัูง	shure	:	SRH940,	
Grado	:	SR60	สาย	USB/สายสญัญาณ	-	nordost	:	
Blue	Heaven	Leif	Series,	AdL	:	Formula	2	USB
สาย	Mini	to	RCA		-	Audioquest	:	Big	Sur	 
ปลัก๊พ่วง	Clef Audio	:	PowerBridge	8	สายไฟ 
เอซ	ีWyreWizard :	Magus

DragonFly	USB	DAC	ของ	AudioQuest	ผมว่าถ้า	Esprit	
จะเป็นแอมป์หฟัูง	ก็เป็นตัวหนึง่ทีเ่สียงดีมาก	อาจจะดีกว่า
แอมป์หฟัูงเพยีวๆ	บางตวัทีว่างขายอยูใ่นระดบัราคาเดยีวกบั
มนัเสยีด้วยซ�า้	และมกี�าลงัขบัหฟัูงค่อนข้างเหลอืเฟือสามารถ
ใช้กับหฟัูงได้หลากหลาย	เรยีกว่าไม่มป้ีอแป้ง่ายๆ	แน่นอนแม้
จะไม่ทรงพลงัเหมอืนอย่าง	Schiit	:	LYR	ทีม่กี�าลงัเหลอืเฟือ
อย่างบ้าเลอืดกต็าม

ลองเล่นและลองฟัง
จากเสียงที่ผมได้ฟังในช่วงแรกค่อนข้างมั่นใจว่าผมได้รับ	
Esprit	มาในสภาพค่อนข้างใหม่จนเกอืบจะเรยีกได้ว่าใหม่
แกะกล่อง	สุม้เสยีงในทแีรกทีล่องฟังจงึยงัไม่ค่อยถกูใจมาก
นกั	คอืผมรบัรูไ้ด้ทนัทใีนรายละเอยีดทีพ่รัง่พรอูอกมา	แต่	

•	(A)	ชพิ	DAC	ตวัเก่งของ	Wolfson	และ	(B)	ชพิเฮดโฟนแอมป์จาก	TI

•	ชพิของ	Tenor	ส�าหรบัอนิพตุ	USB

•	ลอง	Digital	Recording	ด้วยโปรแกรม	Audacity

•	ไฟล์ทดสอบ	Digital	Recording	24-192	จาก	Esprit

sibilance	ส่วนเกนิยงัไม่ค่อยน่าฟังนกั	แต่ทัง้หมดกเ็ริม่ดขีึน้
ชนดิเป็นรปูเป็นร่างตัง้แต่ประมาณชัว่โมงที	่10	ของการฟัง
เป็นต้นไป	นัน่หมายความว่ามนัเริม่มแีววดผีดิแผกแตกต่าง
ไปจากทแีรกอย่างเหน็ได้ชดั	
	 ผมใช้เวลาส่วนใหญ่กบั	Esprit	ในโหมด	USB	DAC	และ
ต่อใช้งานช่องเสียบหฟัูง	โดยใช้สาย	USB	รุ่น	Formula2	ของ	
ADL	เองเพราะแมตช์แล้วให้สมดลุเสยีงออกมากลมกล่อม
น่าฟัง	อกีเส้นก็	USB	Blue	Heaven	ของ	Nordost	ทีผ่ม
ใช้	reference	อยูจ่ะได้ความสงดั	น�า้หนกัเสียงตลอดย่าน
ความถี	่มติติืน้ลกึและความโปร่งกระจ่างดขีึน้ไปอกี	
	 ส�าหรบัหฟัูงตวัหลกัทีผ่มใช้ฟังกบั	Esprit	คอื	Grado	:	
SR60	และ	Shure	:	SRH940	โดยเฉพาะตวัหลงันีค่่อนข้าง
มคีวามเป็นมอนเิตอร์สงู	สงูเสยีจนท�าให้ช่วงแรกของการฟัง
มอีะไรบางอย่างทีเ่กนิมาในเสียงทีไ่ด้จาก	Esprit	และท�าให้
ผมไม่ค่อยปลืม้เท่าไรนกั	แต่หลงัจากชัว่โมงใช้งานผ่านไปตาม
เวลา	ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กป็รากฏชดั	และมนัท�าให้
ผมชกัชอบน�า้เสยีงของ	Esprit	มากขึน้เรือ่ยๆ	ส่วนเกนิหาย
ไป	ตอบแทนกลบัมาด้วยเสยีงทีโ่ปร่ง	สะอาด	จงัหวะและ
ไดนามกิดีเยีย่ม	การให้โทนเสยีงทีต่รงไปตรงมา	รูส้กึได้ถงึ
ความเป็นอสิระของแต่ละเสยีงและแทบไม่ปรากฏบคุลกิ
เฉพาะตวัของเครือ่งให้รบัรูไ้ด้เลย

	 เพราะฉะนั้นแล้วฟังก์ชั่น	Digital	Recording	ใน
อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงเป็นฟังก์ชั่นที่มาพร้อมกับประสิทธิที่สูง
เพราะสามารถบนัทกึเป็นไฟล์ดจิิตอลเกบ็ลงในฮาร์ดไดรฟ์
ได้ที	่resolution	สงูสดุระดบั	24/192	และสามารถใช้งาน
ได้จริงน้องๆ	เคร่ืองบนัทกึชัน้ด	ีเพยีงแต่ต้องใช้งานร่วมกบั
คอมพวิเตอร์เท่านัน้เอง

เสียงเยี่ยม ฟังก์ชั่นคุ้ม
คงไม่ผดิไปจากความจรงินกั	หากผมจะบอกว่า	Esprit	คอื
ผลผลติของ	ADL	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึพฒันาการทีม่มีากขึน้
จาก	GT40	อย่างชดัเจน	ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพเสยีงในการ
ใช้งานเพือ่ฟังเพลงในโหมด	DAC	หรอืแอมป์หฟัูง	ในขณะที่
ฟังก์ชัน่ต่างๆ	ทีใ่ห้มากบั	Esprit	นัน้ดเูผนิๆ	เหมอืนจะไม่ต่าง
จากรุน่เดมิมากนกั	แต่ถ้าหากได้ลองใช้งานจรงิแล้วจะพบว่า
ทกุฟังก์ชัน่ล้วนแล้วแต่ได้รบัการปรบัปรงุให้ดขีึน้แทบทัง้สิน้
	 ที่น่าสนใจคือฟังก์ชั่น	Digital	Recording	ซึ่งเปิด
โอกาสให้คณุสามารถเกบ็บนัทกึในรูปแบบของไฟล์ดจิิตอล
ได้ง่ายๆ	กบัสือ่ทีค่ณุไม่สามารถ	rip	ข้อมลูของมนัออกมาได้
สะดวกอย่างแผ่นซดี	ียกตวัอย่างเช่น	แผ่น	LP,	SACD,	VHS	
Video	Tape	หรอืแม้แต่	Cassette	Tape	แถมยงัเกบ็เป็น
ไฟล์ดิจิตอลรายละเอยีดสงูได้ถงึ	24/192	ด้วยต่างหาก	ผม
ว่านีแ่หละจะเป็น	DAC/ADC	อกีตวัทีท่�าให้บรรดาไวนลิเลฟิ
เวอร์ต้องหผูึง่	ทีส่�าคญัราคาไม่หนกักระเป๋าเกนิไปเสยีด้วยสิ

น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายโดย
CLEF	AUDIO
เบอร์โทรศพัท์	0-2932-5981
WEBSITE	:	http://www.clef-audio.com/
ราคา	:	สอบถามตวัแทนจ�าหน่าย

RefeRenCed pLAyList
•	Linda	Ronstadt	:	What’s	New	
	 [Elektra,	HDTracks	24/192]
•	Peter	Ugglas	:	Autumn	Shuffle	
	 [Opus3,	SACD]
•	Barb	Jungr	:	Love	Me	Tender	
	 [Linn	Records,	24/96]
•	Buena	Vista	Social	Club	
	 [Nonesuch,	HDTracks	24/96]
•	Jazz	At	The	Pawnshop	[
	 Proprius,	HDTracks	24/88.2]

	 บ่อยครัง้ทีเ่ครือ่งเสยีงลกัษณะเช่นนีเ้ป็นเสมอืนรถยนต์
ออฟโรด	พาคณุบกุตะลยุเข้าไปพบบางสิง่บางอย่างทีค่ณุ
อาจจะไม่เคยสมัผสัพบเหน็มาก่อน	อย่างเช่นทีผ่มได้ยนิราย
ละเอยีดเลก็ๆ	ทีแ่อบซ่อนอยูใ่น	Jazz	At	The	Pawnshop	
[24/88.2]	หรอือารมณ์ร่วมทีเ่กดิขึน้จากการสมัผสัได้ถงึ
เทคนคิการออกเสียงของ	Barb	Jungr	ในเพลง	‘Heartbreak	
Hotel’	จากอลับัม้	Love	Me	Tender	[24/96]
	 มอียูช่่วงหนึง่ทีผ่มใช้	Esprit	กบั	SRH940	เปิดฟังงาน
ชดุ		Buena	Vista	Social	Club	[24/96]	ในระหว่างนัง่
ท�างาน	น่าแปลกมากทีผ่มไม่เข้าใจภาษาทีเ่ขาร้องในเพลง
เลยแม้แต่นดิเดยีวแต่กลบัอนิไปกบัเพลงได้อย่างกลมกลนื	
และไม่รูส้กึเลยว่าการนัง่ฟังอะไรทีไ่ม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยเป็น
เรือ่งรบกวนสมาธหิรอืท�าให้รู้สึกร�าคาญ	แถมบางจังหวะยงั
แอบโยกตวัไปตามเพลงอกีต่างหาก	(แบบว่าลมืตวั)		

	 เนื่องจาก	Esprit	ไม่มีการแสดงสถานะของไฟล์
ดจิติอลทีม่นัก�าลงัท�าการถอดรหสัอยูอ่าจจะท�าให้การใช้
งานไม่สะดวกเหมือนกับ	DAC	ที่มีรายละเอียดในส่วนนี้
แจ้งในระหว่างการใช้งาน	ถ้าเป็นการใช้งานกบัคอมพิวเตอร์	
Windows	ยงัพออาศยัซอฟต์แวร์ชือ่	ADL	ESPRIT	USB	
DAC	CPL	ทีต่ดิมากบัตวัไดรเวอร์ของ	Esprit	ท�าหน้าทีเ่ป็น
เหมอืนคอนโทรลพาเนลคอยบอกรายละเอยีดต่างๆ	ของ
ไฟล์ทีเ่ล่นอยู	่นอกจากนัน้คณุยงัจ�าเป็นต้องอาศยัคอนโทรล
พาเนลนีใ้นการเลอืกใช้งาน	Bit	per	sample	(อยูใ่น	tab	
‘ASIO	CPL’)	ให้ตรงกบั	resolution	ทีแ่ท้จรงิของไฟล์ทีค่ณุ
ก�าลังเล่นอยูด้่วย	มเิช่นนัน้แล้วคณุอาจจะไม่ได้ฟังรายละเอียด
ทีค่รบถ้วนอย่างทีค่วรจะได้ยนิจากไฟล์รายละเอยีดสงูนัน้ๆ	
	 สรุปว่ากับการใช้งานในส่วนนี้ผม	happy	กับเสียง
ทีไ่ด้จาก	Esprit	มาก	ภาคแอมป์หูฟังก็เสียงดีใช้งานได้เลย	
เสยีดายนดิหน่อยทีอิ่นพุต	USB	ของมนัยงัไม่สามารถรับไฟล์
ทีเ่กนิ	24/96	ได้โดยตรงทัง้ทีม่ภีาค	DAC	ในตวัทีเ่สยีงดมีาก
ตวัหนึง่	จะให้ต่อใช้งานทาง	SPDIF	ส�าหรบัผมกด็จูะ	out	ไป
สกัหน่อยส�าหรับนาทนีีเ้หมาะกบัใช้งานในอุปกรณ์รุ่นเก่าเอา
มาพ่วง	DAC	ภายนอกมากกว่า	
	 ผมมโีอกาสได้ลองเล่นภาค	A/D	ใน	Esprit	ผ่านการใช้
งานในส่วนของ	Digital	Recording	โดยใช้ฟรแีวร์โปรแกรม
ชือ่	Audacity	ทีใ่ช้งานค่อนข้างง่ายและใช้งานกับ	Esprit	
ได้ด	ีจดุเด่นของ	Esprit	คอืนอกจากสามารถท�า	Digital	
Recording	กบัสญัญาณทีเ่ข้ามาทางอนิพตุอะนาลอ็กแล้วยงั
เผือ่ไปถงึอนิพตุ	SPDIF	ด้วย	แถมบนหน้าปัดของเครือ่งยงัมี
แสดง	clip	signal	บ่งบอกความแรงของสญัญาณทีเ่ข้ามาว่า
เกินระดับทีเ่หมาะสมหรือไม่	ถ้าแรงเกินทีว่งจรภาครับจะรับ
ได้ไฟนีจ้ะแสดงให้เห็นทนัท	ีพร้อมทัง้ยงัมสีวติช์	RecAtt	เพ่ือ
ลดความไวของสญัญาณเผือ่ให้อกีส�าหรบัแต่ละ	source	ทีม่ี
ระดบัความแรงเอาต์พตุแตกต่างกนัได้ถงึ	12dB	(0,	6,	12dB)


