
มาตรฐานตามกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(USDA) 

เกรดคุณภาพซากของเนื้อวัว ตามกระทรวงเกษตรของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา (USDA) จะแบง่ตามปรมิาณของ
ไขมันทีแ่ทรกอยู่ในกลา้มเนื้อ (degree of marbling) 

และอายขุองโค (maturity) ไดเ้ป็น 7 เกรด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช ัน้ดเียีย่ม (USDA prime) เป็นชัน้ทีผู่บ้รโิภค

ยอมรับมากทีส่ดุและมคีวามอร่อยมาก เป็นชิน้สว่นทีไ่ด ้
จากโคทีย่ังอายนุอ้ย ไดรั้บการเลีย้งดดู ีท าใหไ้ดเ้นื้อทีม่ี
คณุภาพดเียีย่ม ซึง่เนื้อจะมสีว่นไขมันแทรก (marbling) 

อยู่ท่ัวไปจึงท าใหเ้นื้อมีความนุ่ม มีความชุ่มฉ ่ าและ
รสชาตดิ ีสว่นขาหลัง คอ และไหลก็่มลัีกษณะด ี

 2. ช ัน้ด ี(USDA choice) เป็นเนื้อจากวัวที ่class A 

และ B คอืมอีายรุะหวา่ง 9-42 เดอืน เนื้อมคีณุภาพสงู 

แตม่ปีรมิาณไขมนัแทรกกลา้มเนื้อปานกลาง แตน่อ้ยกวา่
เนื้อชัน้ดเียีย่ม เนื้อสว่นใหญ่มักอยู่ในเกรดนี้ ใชท้ าเนื้อ
อบและสเตก๊ โดยเฉพาะจาก สว่นเนื้อสนั ซีโ่ครง สว่นขา
หลัง เนื้อสว่นคอและไหลม่ักน าไปตุน๋และอบ 

3. ช ัน้กลาง (USDA select) เป็นเนื้อจากวัวที ่class 

A มอีายรุะหวา่ง 9-30 เดอืน ไขมันแทรกกลา้มเนื้อนอ้ย 

มเีนื้อแดงมาก แตไ่มเ่หนียวเหมาะส าหรับผูบ้รโิภคทีช่อบ
เนื้อทีม่ไีขมันนอ้ย 

4. ช ัน้ท ัว่ไป (USDA standard) เป็นเนื้อทีม่ไีขมัน

แทรกกลา้มเนื้อค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นเนื้อแดง มี
ความนุ่มพอควร       รสชาตคิอ่นขา้งออ่น ไมม่ลีักษณะ

ชุม่น ้า เนื้อเกรดนี้เป็นที่ตอ้งการของผูบ้รโิภคที่ชอบแต่
เนื้อแดง แตเ่นื้อเกรดนี้มขีายในทอ้งตลาดไมม่ากนัก 

5. ช ัน้ตลาด (USDA commercial) มาจากโคทีม่อีายุ
เกนิ 42 เดอืน ขึน้ไป มเีนื้อสัมผัสเหนียว แตถ่า้มกีารหงุ

ตม้ทีถู่กวธิีอาจจะไดเ้นื้อทีพ่อใชไ้ด ้การหุงตม้เนื้อชัน้นี้
ตอ้งใชค้วามรอ้นชืน้ หุงตม้อย่างชา้ๆ และใชเ้วลานาน 
มักไมค่อ่ยพบเนื้อชัน้นี้ในทอ้งตลาดมากนัก 

6. ช ัน้พืน้บา้น (USDA utility) สว่นใหญม่ักไดจ้ากโค

ทีม่ีอายุมาก มีไขมันนอ้ย มีไขมันแทรกกลา้มเนื้อนอ้ย
มาก มักใชท้ าสตวูห์รอืเนื้อบด การหงุตม้ใชค้วามรอ้นชืน้ 
หงุตม้อยา่งชา้ๆ และใชเ้วลานานมาก 

7. ช ัน้คุณภาพต ่า (USDA cutter) จัดเป็นเนื้อที่

คุณภาพต ่ า มาก  เนื่ อ งจากเนื้ อไม่มี ไขมั นแทรก
กลา้มเนื้อ ทีบ่รเิวณผวิหนา้ตัดกลา้มเนื้อสันนอก ซึง่ตัด
ระหวา่งซีโ่ครงที ่12 และซีโ่ครงที ่13 เนื้อเละและมนี ้า

เยิม้ มสีแีดงคล ้ากว่าปกต ิไมน่ ามาจ าหน่ายสดแตม่ักจะ
ใชแ้ปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น แฮมเบอร์เกอร์และ        
ไสก้รอกตา่งๆ 

ปจัจยัทีใ่ชพ้จิารณาแบง่เกรดคณุภาพซากเนือ้ววั 

       ไขมันแทรกในกลา้มเนื้อ (marbling) คอื ไขมันที่

แทรกอยูใ่นมัดกลา้มเนื้อทีม่องเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่อยา่ง
ชัดเจนเป็นเสน้เล็กๆ กระจายตัวอยู่ภายในกลา้มเนื้อ 
ไขมันทีแ่ทรกอยู่ในมัดกลา้มเนื้อนี้ท าใหเ้นื้อมคีวามนุ่ม
ขึน้ ชว่ยใหห้ลอ่ลืน่ ในขณะทีเ่คีย้วและกลนืเนื้อ และชว่ย
กระตุน้การหล่ังน ้าลาย จงึท าใหเ้กดิความรูส้กึชุม่น ้าอยู่
ในปาก เนื้อทีม่ไีขมันแทรกอยูภ่ายในมดักลา้มเนือ้ ท าให ้
รูส้กึชุม่น ้าไดด้ ีเนื้อวัวทีม่เีกรดสงูจะมปีรมิาณไขมนัแทรก
กลา้มเนื้อมาก 
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อายขุองซากสัตวเ์กีย่วขอ้งกับความนุ่มและความเหนียว 
และสขีองเนื้อสัตว ์เสน้ใยกลา้มเนื้อ (myofibril) ทีไ่ด ้

จากสัตว์ที่มีอายุนอ้ยจะมีขนาดเล็ก เมื่อตัดตามขวาง
กลา้มเนื้อจะมลัีกษณะเรยีบละเอยีด และมองเห็นเสน้ใย
กลา้มเนื้อไมช่ดันัก เมือ่สตัวม์อีายมุากขึน้มดักลา้มเนื้อจะ
มีขนาดใหญ่ขึ้น ลักษณะเนื้อหยาบ เห็นเป็นเสน้ใย
ชดัเจน และสตัวอ์ายมุากจะมเีนื้อเยือ่เกีย่วพันมากขึน้ ท า
ใหเ้หนียวกว่าเนื้อสัตว์ที่อายุอยู่ในวัยหนุ่มสาว กระดูก
ของสัตวท์ีม่อีายุนอ้ยจะมสีว่นของกระดูกออ่นมาก หาก
สัตว์อายุมากขึ้น กระดูกอ่อนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
กระดกูแข็งแทน สว่นสขีองเนื้อสตัวเ์มือ่มอีายมุากขึน้จะมี
สีแดงเขม้ขึ้น เนื่องจากมีปริมาณเม็ดสีไมโอโกลบิน 
(myoglobin) ในกลา้มเนื้อมากขึน้ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0523/texture-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1136/sausage-%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1074/marbling-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0313/fat-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1141/meat-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1325/myofibril
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3364/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-connective-tissue
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1298/myoglobin-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99


 

     ในขัน้ตอนของการตัดแต่ง(CUTS)นัน้มัน

จะมขีัน้ตอนของการแบ่งเกรดเนื้ออยู่ด่้วยเพราะ

เนื้อที่มาจากพันธุ์เดียวกันคอกเดียวกันก็อาจมี

ราคาแตกต่างกันจงึของน าบทความจากท่านผู ้

ช านาญทีม่ชี ือ่อยูท่า้ยบทความนีม้าแชร ์

การแบ่งเกรดเนื้อวัวแมว้่าของแต่ละ
ประเทศจะแตกตา่งกันในรายละเอยีดอยูบ่า้งแตก็่
มาจากพืน้ฐานเดยีวกันและมวีตัถปุระสงคเ์ดยีวกัน
คอืสุดทา้ยแลว้ก็เพื่อใหเ้ราผูบ้รโิภคไดคุ้ณภาพ
ตรงกับที่เราตัง้ใจจะจ่าย เช่นถา้เราจะจ่ายแพง
ที่สุดของเนื้อUSก็ตอ้งUSDA Prime ถา้เนื้อ
Aussie ก็ตอ้งเกรด9หรอืเนื้อญีปุ่่ นก็ตอ้งA5 เป็น
ตน้ 
  มันคือที่มาของที่บ่งถึงความอร่อยของ
เนื้อชิน้นั้น คือความนุ่ม ความฉ ่า(ชุ่มน ้ า) และ
รสชาต ิ 
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โครงการพฒันาการผลติโคขนุทวารวด ี
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

งบกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 

Carcass maturity Approximate live age 

A 9-30  เดอืน 

B 30-42 เดอืน 

C 42-72 เดอืน 

D 72-96 เดอืน 

E >96 เดอืน 


