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อ้อยและเถ้าชานอ้อย   

แมว้่าคนไทยมีความคุน้เคยกบัออ้ยเป็นอย่างดียิ่ง เน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีปลูกกนัมากในแถบภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศไทยและออ้ยเป็นวตัถุดิบ
ท่ีส าคญัในการผลิตน ้ าตาลทราย แต่เถา้ชานออ้ย (bagasse ash หรือ sugar cane bagasse ash) 
กลบัเป็นวสัดุท่ีคนไทยไม่คุน้เคย และหากกล่าวว่าเถา้ชานออ้ยสามารถใช้เป็นส่วนผสมใน
คอนกรีตดว้ยแลว้  คนทัว่ไปจะยิง่แปลกใจอยา่งมาก 

ชานออ้ยเป็นวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ าตาล จากนั้นโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน ้ าตาลจึงใชช้านออ้ยเป็นเช้ือเพลิงใหค้วามร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   ชาน
ออ้ยถือว่าเป็นเช้ือเพลิงท่ีดีเพราะสร้างปัญหาต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยเน่ืองจากมีปริมาณก ามะถนั
ต ่าจึงไม่ก่อให้เกิดฝนกรด ในปี พ.ศ. 2550-51 พบว่าประเทศไทยผลิตออ้ยทั้งหมดประมาณ 
73.31 ลา้นตนั [1] และหลงัจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมีชานออ้ยเหลือประมาณร้อยละ 26 
ของน ้าหนกัออ้ยหรือมีชานออ้ยประมาณ 19 ลา้นตนั และภายหลงัจากการเผาชานออ้ยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าจะเหลือเป็นเถา้ชานออ้ยร้อยละ 0.62 ของน ้ าหนกัออ้ย [2] หรือประมาณ 4.5 แสน
ตนัต่อปี (ดูตารางท่ี 1) ซ่ึงเถา้ชานออ้ยเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งน าไปท้ิง (ดูรูปท่ี 1) และมีบางส่วนท่ี
เกษตรกรน าเถา้ชานออ้ยไปท าปุ๋ย หรือปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด 



 

 

 
                        ตารางท่ี 1 ปริมาณออ้ย ชานออ้ย และเถา้ชานออ้ย ในช่วงปี พ.ศ. 2543/44 ถึง 2550/51 ของไทย [1] 
 

      ออ้ย (ลา้นตนั/ปี) ชานออ้ย (ลา้นตนั/ปี)* เถา้ชานออ้ย (ตนั/ปี)** 
พ.ศ.2550/51 73.31 19.06 454,500 
พ.ศ.2549/50 63.79 14.59 395,400 
พ.ศ.2548/49 44.68 12.14 289,400 
พ.ศ.2547/48 47.81 12.43 296,400 
พ.ศ.2546/47 64.48 14.76 399,700 
พ.ศ.2545/46 74.06 19.26 459,100 
พ.ศ.2544/45 59.49 15.47 368,800 
พ.ศ.2543/44 48.65 12.65 301,600 

 
                                 หมายเหตุ   * ร้อยละ 26 ของปริมาณออ้ย       ** ร้อยละ 0.62 ของปริมาณออ้ย [2]    

องค์ประกอบทางเคมขีองเถ้าชานอ้อย 
องคป์ระกอบทางเคมีของเถา้ชานออ้ยบดละเอียดท่ีน ามาจากแหล่งผลิต 3 จงัหวดั

ในประเทศไทยเทียบกบัของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2   ซ่ึง
พบวา่เถา้ชานออ้ยมีซิลิกอนไดออกไซดเ์ป็นหลกัซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ชานออ้ยบดละเอียดจาก 3 แหล่ง [3] 

 

องคป์ระกอบทางเคมี (%) 
Cement Type 
I 

จาก 
ลพบุรี 

จาก 
ราชบุรี 

จาก 
นครสวรรค ์

Silicon Dioxide (SiO2) 20.80 59.3 67.1 54.5 
Aluminium Oxide (Al2O3) 5.50 4.5 4.5 6.0 
Iron Oxide (Fe2O3) 3.16 3.4 2.4 3.2 



 

 

Calcium Oxide (CaO) 64.97 14.8 3.6 15.4 
Magnesium Oxide (MgO) 1.06 1.8 2.1 1.4 
Potassium Oxide (K2O) 0.55 2.7 4.3 0.1 
Sulfur Trioxide (SO3) 2.96 1.6 1.6 0.1 
Loss On Ignition (LOI) 2.89 9.1 13.7 19.4 
SiO2+Al2O3+Fe2O3 - 69.2 73.9 63.7 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 2 เป็นขอ้มูลของโรงงานน ้ าตาลท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้น  และ
ไม่ไดห้มายความวา่เป็นองคป์ระกอบทางเคมีของเถา้ชานออ้ยของจงัหวดันั้นทุกโรงงาน 

 
ปัญหาของเถ้าชานอ้อย 

ปัจจุบันมีแนวโน้มการเพิ่มของเถ้าชานอ้อยมากข้ึนเน่ืองจากการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของน ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ ซ่ึงใช้ออ้ยเป็น
วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตเอทานอล การน าออ้ยไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลท าให้
ราคาออ้ยสูงข้ึนมากและเป็นผลใหร้าคาน ้าตาลภายในประเทศสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วง 2-3 
ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2552-2554) แมว้่าประเทศไทยมีเถา้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก
และหลากหลายชนิด แต่มีเถา้จ  านวนนอ้ยและมีเถา้เพียงไม่ก่ีชนิดท่ีมีศกัยภาพท่ีจะน ามาใชเ้ป็น
วสัดุผสมในงานคอนกรีตได ้เถา้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นงานคอนกรีตไดม้กัตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ  
“เป็นเถ้าที่มีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซ่ึงโดยทั่วไปควรมากกว่า
ร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสูงหรือสามารถท าให้มีความละเอียดสูงได้ และไม่เป็น
ผลึกคือสามารถท าปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ได้”  ซ่ึงเถา้จากการเผาชานออ้ย 
(bagasse ash) มีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ขณะท่ีเถา้จากการเผาขยะ เถา้จากการเผาเศษไม ้ เถา้
จากการเผาข้ีเล่ือยไม ้เถา้จากการเผาพลาสติค เถา้จากการเผากระดาษ เถา้จากการเผายางรถยนต ์
เป็นตน้ พบว่าเถา้เหล่าน้ีมีคุณภาพต ่าและการน าใชใ้นส่วนผสมของคอนกรีตมกัส่งผลทางดา้น
ลบต่อคุณภาพของคอนกรีตอยา่งมาก  

 



 

 

    

                                                     
 
                                                                              รูปท่ี 1 บ่อท้ิงเถา้ชานออ้ย 
 

การน าเถ้าชานอ้อยไปใช้ในงานคอนกรีต  
 เถา้ชานออ้ยท่ีได้จากโรงงานโดยตรง  มีขนาดใหญ่ รูพรุนสูง และ มีรูปร่างไม่

แน่นอน  (ดูรูปท่ี 2)  และหากน าไปแทนท่ีปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  พบว่าท าให้
ส่วนผสมคอนกรีตตอ้งการน ้ ามากข้ึน  มีการสูญเสียค่ายบุตวัอยา่งรวดเร็ว และก าลงัอดัต ่ากว่า
คอนกรีตท่ีไม่ผสมเถ้าชานออ้ยอย่างมาก  กล่าวโดยสรุปคือ เถ้าชานอ้อยท่ีได้จากโรงงาน
โดยตรงไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นส่วนผสมคอนกรีต 

แมว้่าเถา้ชานออ้ยจากโรงงานโดยตรงจะไม่เป็นวสัดุปอซโซลาน (Pozzolan) ท่ีดี  
แต่สามารถพฒันาคุณภาพของเถา้ชานออ้ยใหเ้ป็นวสัดุปอซโซลานท่ีดีได ้ โดยการบดให้มีความ
ละเอียดสูง  ซ่ึงพบว่าเถา้ชานออ้ยบดละเอียดเป็นวสัดุปอซโซลานท่ีดี และสามารถปรับปรุง
คุณสมบติับางประการของคอนกรีตให้ดีข้ึน และหากมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง จะ
สามารถน ามาใชใ้นงานคอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกบัเถา้ถ่านหิน  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                        
        

                                   ก.ภาพขยายเถา้ชานออ้ยก่อนบด                   ข. ภาพขยายเถา้ชานออ้ยหลงับด 
                                            รูปท่ี 2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคของเถา้ชานออ้ยก่อนและหลงับดละเอียด [4] 

 
อรรคเดช [4] ไดศึ้กษาการใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียด (คา้งตะแกรงขนาด 45 ไมครอน

ร้อยละ 0.42) ในการท าคอนกรีตก าลงัสูงโดยออกแบบก าลงัอดัของคอนกรีตควบคุม (ไม่ใชเ้ถา้
ชานออ้ย) ท่ีอาย ุ28 วนั ไวท่ี้ 400 กก/ซม2 ใชป้ริมาณปูนซีเมนต ์450 กก/ม3 ควบคุมค่าอตัราส่วนน ้ า
ต่อวสัดุประสาน (W/B) เท่ากบั 0.45  และใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์
ประเภทท่ี 1 ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน ้ าหนักของวสัดุประสาน ใช้สารลดน ้ าพิเศษ
ควบคุมค่าการยบุตวัใหอ้ยูใ่นช่วง 5 - 10 ซม. และมีผลการทดสอบตามตารางท่ี 3 

 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 3 ก าลังอัดประลัยของคอนกรีตก าลังอัดสูงท่ีใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนท่ี
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 เม่ือมี W/B เท่ากบั 0.45 [4]  

 

Concrete 
Compressive Strength, ksc (Normalized Compressive Strength, %) 
7 days 28 days 90 days 180 days 

H-CI 337 (100) 419 (100) 508 (100) 521 (100) 

H-BA-10 373 (111) 474 (113) 555 (109) 565 (108) 

H-BA-20 358 (106) 469 (112) 577 (113) 586 (112) 

H-BA-30 341 (101) 420 (100) 525 (103) 535 (103) 

H-BA-40 333 (99) 402 (96) 487 (96) 496 (95) 

H-BA-50 293 (87) 384 (92) 462 (91) 467 (90) 
              

หมายเหตุ : ส่วนท่ีแรงเงาหมายถึงคอนกรีตท่ีมีค่าก าลงัอดันอ้ยกวา่คอนกรีตควบคุม H-CI   
 

คอนกรีตท่ีใช้เถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 
ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน ้ าหนกัของวสัดุประสาน ท่ีอายุการบ่ม 7 วนั สามารถพฒันาก าลงั
อดัไดเ้ท่ากบั 373, 358 และ 341 กก/ซม2 (คอนกรีต H-BA-10, H-BA-20, และ H-BA-30 
ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นก าลงัอดัท่ีสูงกว่าคอนกรีตควบคุม H-CI โดยคิดเป็นร้อยละ 111, 106 และ 
101 ของคอนกรีตควบคุมตามล าดบั และยงัพบว่าท่ีอายุบ่ม 90 วนั ส่วนผสมคอนกรีตท่ีใชเ้ถา้
ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ร้อยละ 20 โดยน ้ าหนักวสัดุ
ประสาน สามารถพฒันาก าลงัอดัได้สูงสุดคือเท่ากบั 577 กก/ซม2 คิดเป็นร้อยละ 113 ของ
คอนกรีตควบคุม [4] 

อยา่งไรกต็าม การใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียดในการแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 40 ข้ึน
ไปจะท าใหก้  าลงัอดัของคอนกรีตมีค่าต ่ากว่าคอนกรีตควบคุมโดยมีค่าประมาณร้อยละ 90 ของ
คอนกรีตควบคุม  ส าหรับโมดูลสัยดืหยุน่ของคอนกรีตผสมเถา้ชานออ้ยพบวา่สามารถใชก้าร 



 

 

 
ประเมินตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ เพราะโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโมดูลสัยืดหยุ่นของคอนกรีตทัว่ไป  กล่าวคือ โมดูลสัยืดหยุ่นมีค่าสูงข้ึน
ตามค่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008 [5] แนะน าค่าโมดูลสัยดืหยุน่
ของคอนกรีตทัว่ไปตามสมการท่ี (1) 

 
                                     Ec = 'cf15100      กก/ซม2               (1) 

                                โดยท่ี Ec และ f’c มีหน่วยเป็น กก/ซม2 
 

การต้านทานต่อการแทรกซึมของคลอไรด์ 
คุณสมบติัท่ีดีมากประการหน่ึงของการใชเ้ถา้ชานออ้ยในงานคอนกรีต คือ สามารถ

ตา้นทานการแทรกซึมของคลอไรดเ์ขา้สู่คอนกรีตไดสู้ง  ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4  
คอนกรีตท่ีใช้เถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 

เป็นวสัดุประสานมีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรดท่ี์ลดนอ้ยลงและนอ้ยกว่า
คอนกรีตควบคุม N-CI ซ่ึงใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 และ คอนกรีตควบคุม N-CV 
ซ่ึงใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 5เป็นวสัดุประสาน และยิ่งนอ้ยลงเม่ือใชเ้ถา้ชานออ้ย
บดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ในปริมาณท่ีมากข้ึน กล่าวคือเม่ือแช่
คอนกรีตในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ร้อยละ 3 เป็นเวลา  180 วนั คอนกรีต
ควบคุม N-CI มีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด ์เท่ากบั 35 มม. แต่คอนกรีต
ท่ีใช้เถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ร้อยละ10, 20, 30, 40 
และ 50 โดยน ้าหนกัวสัดุประสาน มีระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรด ์เท่ากบั 
25, 17, 14, 10 และ 8 มม. ตามล าดบั โดยส่วนผสมคอนกรีต N-BA-50 สามารถตา้นทานการ
แทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรดไ์ดดี้ท่ีสุด คือมีระยะการแทรกซึมของคลอไรด ์เท่ากบั 
7 และ 8 มม. ท่ีอายกุารแช่ 90 และ 180 วนัตามล าดบั 

 
 



 

 

 
นอกจากน้ีการใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดในคอนกรีตแม้ว่ามีก าลังอัดท่ีต ่ากว่า

คอนกรีตควบคุมในกรณีท่ีมีการแทนท่ีปูนซีเมนตท่ี์ค่อนขา้งสูง (ตวัอยา่ง N-BA-40 และ N-BA-
50) แต่ยงัคงมีระยะการแทรกซึมของคลอไรดท่ี์นอ้ยกวา่คอนกรีตควบคุมได ้แสดงใหเ้ห็นว่าเถา้
ชานออ้ยบดละเอียดสามารถเพิ่มความตา้นทานการแทรกซึมของคลอไรดข์องคอนกรีตไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
ตารางท่ี 4 ระยะการแทรกซึมของสารละลายโซเดียมคลอไรดท่ี์มีเขม้ขน้ร้อยละ 3 ในคอนกรีตท่ี
ผสมเถา้ชานออ้ย [4] 

    
Specimen Compressive Strength  (ksc) Chloride Penetration Depth (mm) 

90 Days 180 Days 90 Days 180 Days 
N-CI 366 410 25 35 
N-CV 368 416 26 37 
N-BA-10 400 426 16 25 
N-BA-20 415 446 12 17 
N-BA-30 371 417 10 14 
N-BA-40 349 367 8 10 
N-BA-50 331 344 7 8 

 
ความร้อนของคอนกรีตทีผ่สมเถ้าชานอ้อย 

นนัทชยั ชูศิลป์ [6] ไดท้ดสอบการพฒันาความร้อนของคอนกรีตท่ีผสมเถา้ชานออ้ย
บดละเอียด (คา้งตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 2.8) เม่ือแทนท่ีปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 1 
ร้อยละ 10, 20, และ 30 โดยน ้ าหนกัของวสัดุประสาน โดยเปรียบเทียบกบัคอนกรีตควบคุมซ่ึง
ใชปู้นซีเมนตเ์ท่ากบั 350 กก/ม3 ซ่ึงผลการทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 3  

 



 

 

 
คอนกรีตควบคุม (35CT) มีการพฒันาอุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 30 องศาเซลเซียสเม่ือ

ผสมคอนกรีตเป็นเวลา 13 ชั่วโมง  ขณะท่ีคอนกรีตผสมเถา้ชานออ้ยร้อยละ 10, 20, และ 30 
(35BA10, 35BA20, และ 35BA30 ตามล าดบั) มีการพฒันาอุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 26, 23, และ 
20 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิลดลง 4, 7, และ 10 องศาเซลเซียส ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่า
การใชเ้ถา้ชานออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนสามารถลดความร้อนไดเ้ช่นเดียวกบั
การใช้วสัดุปอซโซลานอ่ืนๆ เช่น เถา้ถ่านหิน  นอกจากน้ีเวลาท่ีเกิดอุณหภูมิสูงสุดส าหรับ
คอนกรีตท่ีผสมเถา้ชานออ้ยบดละเอียดพบว่ายืดออกไปจากคอนกรีตควบคุมประมาณ 1 ถึง 2 
ชัว่โมง  โดยข้ึนอยูก่บัปริมาณการแทนท่ีปูนซีเมนต ์กล่าวคือ หากแทนท่ีมาก จะยดืออกไปมาก  
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากมีการใช้สารลดน ้ าพิเศษในปริมาณท่ีมากข้ึนเม่ือมีการแทนท่ี
ปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ชานออ้ยท่ีสูงข้ึน  และอีกเหตุผลหน่ึงคือเม่ือมีการแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้
ชานออ้ยมากข้ึน ท าใหค้อนกรีตดงักล่าวมีปูนซีเมนตล์ดลงจึงมีการพฒันาความร้อนท่ีชา้ลง  

 

                             
รูปท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิของคอนกรีตและระยะเวลาภายหลังจากการผสม
คอนกรีต  
 (35CT คือคอนกรีตควบคุม ส่วน 35BA10, 35BA20, และ 35BA30 เป็นคอนกรีตท่ีใชเ้ถา้ชาน
ออ้ยบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 10, 20, และ 30 โดยน ้าหนกัของวสัดุประสาน) [6] 
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ข้อแนะน าในการน าเถ้าชานอ้อยไปใช้ในงานคอนกรีต 

 ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานส าหรับก าหนดคุณสมบติัของเถา้ชานออ้ย
เพื่อใชใ้นงานคอนกรีตแต่อย่างใด  เน่ืองจากเถา้ชานออ้ยเป็นวสัดุปอซโซลานชนิดใหม่และมี
การศึกษาวิจยัส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศท่ีมีการผลิตออ้ยเป็นหลกั  ดงันั้นการวิจยัเก่ียวกบัการใช้
เถา้ชานออ้ยในคอนกรีตจึงมีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการวิจยัเถา้ถ่านหินหรือซิลิกาฟูม  

จากผลการศึกษาและขอ้มูลท่ีมีอยูอ่าจสามารถก าหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของเถา้
ชานออ้ยเพื่อใชใ้นงานคอนกรีตไดค้ร่าวๆ คือ เถา้ชานออ้ยควรมีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัเน่ืองจาก
การเผา (LOI) ไม่เกินร้อยละ 15   มีค่าดชันีก าลงัท่ีอาย ุ7 และ 28 วนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75   ความ
ละเอียดของเถา้ชานออ้ยควรคา้งตะแกรงขนาดช่องเปิด 45 ไมโครเมตรไม่เกินร้อยละ 5 และ
ความตอ้งการน ้ าของมอร์ตา้ร์ผสมเถา้ชานออ้ยไม่ควรสูงกว่าร้อยละ 105 เม่ือแทนท่ีปูนซีเมนต์
ดว้ยเถา้ชานออ้ยร้อยละ 20  และท่ีส าคญัคือเถา้ชานออ้ยตอ้งไม่มีน ้ าตาลหรือน ้ าออ้ยปะปนอยู ่ 
เพราะน ้ าตาลหรือน ้ าอ้อยเป็นสารหน่วงการก่อตัวท่ีรุนแรงและอาจสร้างความเสียหายต่อ
คอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกบัการเติมน ้าตาลลงในส่วนผสมคอนกรีต 
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