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การคอนฟิก 2PPPoE-to-2LAN 
 

เกริ่นน าเบื้องต้น  

ในคอนฟิกรูปที่ 1 มี ISP สองรายคือ ISP1 และ ISP2 เชื่อมต่อกับ MT1 และ MT2 ตามล าดับโดยแต่ละลิงก์จ่าย IP 
แบบ PPPoE (MT1 และ MT2 ท าหน้าที่เป็น PPPoE Client) ที่ MT3 มีพอร์ตแวน (WAN port) สองพอร์ต และพอร์ต
แลน (LAN port) สองพอร์ต เราต้องการให้ลิงก์ PPPoE ลิงก์แรกจ่ายแพ็กเก็ตให้วงแลนแรก และลิงก์ PPPoE ลิงก์สอง
จ่ายแพ็กเก็ตให้วงแลนสองแต่ละวงแยกจากกันโดยสิ้นเชิง ดังรูปที่ 1 

การคอนฟิก 2PPPoE-to-2LAN มีขั้นตอนดังนี้ 

1. สมมุติให ้MT1 และ MT2 เป็น PPPoE Server นั้นให้ท าตามข้ันตอนของเอกสาร SK-HTS-MKT-001REV01 : 
การเซ็ท PPPoE Server 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 

2. การคอนฟิก MT3  
2.1 คอนฟิกให้ IP address 192.168.5.1/24 แก่ ether4 และ192.168.8.1/24 แก่ ether5  
2.2 สร้างอินเทอร์เฟซ pppoe-out1 ส าหรับ PPPoE Client ลิงก์ที่หนึ่ง และ pppoe-out2 ส าหรับ 

PPPoE Client ลิงก์ที่สอง ส าหรับยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดให้ป้อนสอดคล้องกับที่ตั้งไว้ใน PPPoE 
Server ของ MT1 และ MT2 ตามล าดับ ส าหรับการคอนฟิก PPPoE Client ให้ดูเอกสาร SK-HTS-
MKT-009REV01 : การคอนฟิก PPPoE Client 

2.3 ที่อินเทอร์เฟซ ether4 ให้ก าหนด DHCP Server เพ่ือจ่าย IP Address: 192.168.5.2-
192.168.5.254 และ ที่อินเทอร์เฟซ ether5 ให้ก าหนด DHCP Server เพ่ือจ่าย IP Address: 
192.168.8.2-192.168.8.254 

2.4 ก าหนดเร้าท์ ซึ่งจะ add “default routs” 3 ค าสั่งดังนี้ 

/ip route 

add gateway=192.168.6.1 routing-mark=ISP2 
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add gateway=192.168.3.1routing-mark=ISP1 

add gateway=192.168.3.1 

ค าสั่งเร้าท์สองบรรทัดบนจะใช้เป็นโพลีซีของเรา ค าสั่งเร้าท์บรรทัดที่สามจะใช้กับแทรฟฟิกใดๆที่ไม่ได้
มีโพลีซีคุมและแทรฟฟิกจากตัวเร้าท์เตอร์เอง 

2.5 ถัดมา เราต้องก าหนดกฎการเร้าท์ติ้ง ตามค าสั่งข้างล่างนี้ 

/ip route rule 

add dst-address=192.168.5.0/24 action=lookup table=main 

add dst-address=192.168.8.0/24 action=lookup table=main 

add dst-address=192.168.3.0/24 action=lookup table=main 

add dst-address=192.168.3.0/24 action=lookup table=main 

add src-address=192.168.3.0/24 action=lookup table=ISP1 

add src-address=192.168.3.0/24 action=lookup table=ISP2 

add routing-mark=ISP1 action=lookup table=ISP1 

add routing-mark=ISP2 action=lookup table=ISP2 

ค าสั่งสี่บรรทัดแรกสั่งให้เร้าท์เตอร์ข้ามเร้าท์ติ้งมาร์คส าหรับทุกแพ็กเก็ตท่ีมุ่งสู่เน็ตเวิร์ก “ที่เชื่อมต่อ” 
ค าสั่งสองบรรทัดถัดมาสั่งให้เร้าท์เตอร์ใช้ตาราง ISP1 และ ISP2 ส าหรับแทรฟฟิกจากเร้าท์เตอร์ตาม
อินเทอร์เฟซที่ก าหนดไว้ สุดท้าย มีอีกสองกฎที่ใช้ตาราง ISP1 และ ISP2 กับแทรฟฟิกท่ีเราจะท าการ 
“มาร์ค” ส าหรับตารางพวกนั้น 

2.6 สุดท้าย เราต้องก าหนดโพลีซี โพลิซีที่สั่งให้ “ใช้ตารางเร้าท์ติ้งนี้ส าหรับชนิดแทรฟฟิกนี้” โพลิซีเหล่านี้
จะอิมพลีเม้นต์ใน firewall โดยใช้ Mangle เราจะใช้สองสามตัวอย่าง ตัวอย่างแรก เราจะใช้โพลิซีนี้ 

ทุกแทรฟฟิกจากเน็ตเวิร์ก 192.168.5.0/24 จะใช้ ISP1 และทุกแทรฟฟิกจากเน็ตเวิร์ก 
192.168.8.0/24 จะใช้ ISP2 และต่อไปนี้คือค าสั่ง 

 

/ip firewall mangle 

add chain=prerouting src-address=192.168.5.0/24 action=mark-routing \ 

new-routing-mark=ISP1 passthrough=no 

add chain=prerouting src-address=192.168.8.0/24 action=mark-routing \ 

new-routing-mark=ISP2 passthrough=no 

สองกฎข้างบนจ าเป็นต้องมี ให้สังเกตว่าเอ็นทริ “new-routing-mark” จับคู่กับเอ็นทรื “routing-
mark” ในค าสั่งเร้าท์ที่เราป้อนไว้ก่อนหน้านี้ 

2.7 ถึงข้ันตอนนี้ เราสามารถออกอินเทอร์เน็ตที่ ether4 ด้วย ISP1 และ ether5 ด้วย ISP2 


